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Indicated text is a research analysis of collected material during the Internet research (CAWI) among adolescents aged 
19-25 from the Matopolska Region (mainly Krakow and surrounding areas). The survey was carried out among 822 peo
ple at the turn of May and June 2020. The results of a survey conducted among 1020 people in June 2019 were also 
used. Many interesting correlations were observed in terms of axiology, life preferences in shaping interpersonal rela
tions and choice of behavioral strategies in choosing life partners (love) of the respondents, which is also briefly pre
sented in this text. The research did not employ accidental sampling, so it is not representative, therefore its results will 
not be generalised to the entire community. The most important element of the research is the presentation of the re
spondents' opinions on their preferences regarding the selection of a life partner, expectations of the respondents, per
sonality features of a partner, appearance (physical features) or values desired by the respondents in their search for a 
loved one. Astonishing data includes the axiology of the respondents, their opinions on unwanted pregnancy or parents' 
interference in the choice of their partner. Furthermore, the reader will come across a response to the subject regarding liv
ing together before marriage and the importance of the material status of a partner when pursuing one's own life strategy.
Keywords: partner/partner, life situation, marriage strategy, single
Niniejszy tekst stanowif analizq zgormadzonego materiatu badawczego w trakcie internetowych badan (CAWI) wsrod 
mtodziezy akademickiej w wieku 19-25 lat z Matopolski (gtownie Krakow i okolice). Badanie realizowano wsrod 822 
osobna przetomie maja i czerwca 2020 roku.Wykorzystano rowniez wyniki badania przeprowadzonego w grupie 1020 
osob w czerwcu 2019 roku. Zaobserwowano wiele interesujqcych zaleznosci w zakresie aksjologii, preferencji zyciowych 
wksztattowaniu relacji interpersonalnych oraz wyboru strategii postqpowania przy wyborze partnerow Zyciowych (mitosci) 
ankietowanych, co w tym tekscierowniezpokrotce przedstawiono. Wbadaniach nie zastosowano losowego doboru proby, 
zatem nie sq one reprezentatywne, dlatego tez ich wyniki nie zostanq uogolnione na catq spotecznosc. Najistotniejszy 
element badan stanowi przedstawienie opinii respondentow w zakresie ich preferencji odnosnie do wyboru partnera 
Zyciowego,oczekiwan badanych, cech osobowosciowych partnera, wyglqdu (cech fizycznych) czy wartosci przez 
respondentow pozqdanych w poszukiwaniach osoby bliskiej. Zaskakujqce dane zawierajq aksjologi§ badanych, ich 
opinie nt. niechcianej ciqzy czy ingerowania rodzicow w wybor ich sympatii. W tekscie czytelnik znajdzie rowniez 
odpowiedz na pytanie o wspolne mieszkanie przed slubem, a takze o znaczenie statusu materialnego partnera czy 
partnerki przy realizacji wtasnej strategii Zyciowej.
Stowa kluczowe: partner/partnerka, sytuacja zyciowa, strategia matzenska, singiel.

Wst^p. Niniejszy tekst na temat preferencji mtodziezy w zakresie wyboru ich partnera zyciowegostanowipoktosie 
badan empirycznych przeprowadzonychna przetomie maja i czerwca 2020 roku wsrod mtodziezy akademickiej (822 
osoby) w wieku 19-25 lat z Matopolski (gtownie Krakow i okolice). W  trakcie analizy innych badan autora (czerwiec 2019 
w srod l020 osob)zaobserwowano wiele interesujqcych zaleznosci w zakresie aksjologii, preferencji Zyciowych 
wksztattowaniu relacji spotecznych, zaufania oraz wyboru strategii post^powania przy wyborze partnerow Zyciowych 
(mitoSci) ankietowanych, co w tym tekscierowniez zostanie pokrotce przedstawione.

Prezentowane projekty badawcze zostaty zrealizowane nieprzypadkowo, gdyz w grupie docelowej osob 
charakteryzujqcych si§ dynamikq w zakresie ksztattowania relacji uczuciowych.We wszystkich badaniach nie 
zastosowano losowego doboru proby, zatem badania nie sq reprezentatywne, dlatego tez ich wyniki nie zostanq 
uogolnione na catq spotecznosc. Wykorzystano metod§ sondazu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankiety 
internetowej CAWI. Najistotniejszy element badan stanowi przedstawienie opinii respondentow w zakresie ich preferencji 
odnosnie do wyboru partnera zyciowego,oczekiwan badanych, cech osobowosciowych partnera, wyglqdu (cech 
fizycznych) czy wartosci przez respondentow pozqdanych w poszukiwaniach osoby bliskiej. Zapytano takze o wiernosc 
partnerowi zyciowemu lub partnerce zyciowej, znaczenie statusu materialnego czy statusu spotecznego przy realizacji 
wtasnej strategii zyciowej.

Strategie zyciowe -  konceptualizacja. Na rzecz realizacji tematu przyj^to wtasnq d e f in i j  operacyjnq strategii 
zyciowej, ktorq okreslono jako swoisty schemat, sposob postqpowania warunkujqcy zachowanie ludzi w trakcie 
dokonywania ich wyborow osob, z ktorymi bqdq lub chcq si§ oni komunikowac oraz podejmowac gtqbsze relacje 
uczuciowe- w niniejszym przypadku kategoria ta obejmuje szerszy zespot ksztattowania relacji spotecznych. W tym 
opracowaniu podjqto zagadnienie sposobow radzenia sobie ankietowanych (z dwoch badan empirycznych), zatem ich 
zachowania w zakresie zaspokajania potrzeb emocjonalnych (mitosc) w codziennym Zyciu w pierwszej dekadzie XXI w. 
Post^powanie ludzkie uwarunkowane jest rozmaitymi przestankami, do ktorych zalicza si§ chociazby aspekty natury 
fizycznej cztowieka (atrakcyjnosc fizyczna), uzupelnione o uwarunkowania psychologiczne (atrakcyjnosc 
interpersonalnaoraz komfort psychiczny warunkujqcy bezpieczenstwo emocjonalne),a takze przestanki materialne 
(czynniki egzystencjalne). Elementy te pozostajq ze sobq scisle powiqzane w przypadku ksztattowania relacji ludzkich 
opartych na zaufaniui wi^ziach spotecznych,implikujqc tym samym post^powanie w doborze odpowiedniego partnera 
zyciowego bqdz partnerki zyciowej. Mogq takze warunkowac (chociazby brak owych czynnikow) podj^cie decyzji 
odnosnie do pozostania osobq samotnq, prowadzqcq jednoosobowe gospodarstwo domowe. W  polu zainteresowania 
jest zatem to, czy i jakie rodzaje zachowan stuzqcych zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych przejawiajq badani? A moze 
nie majq ich wcale? Kolejne pytanie brzmi: jakim przeobrazeniom ulegajq potrzeby emocjonalne wspotozesnego 
mtodego cztowieka biorqcego udzialwbadaniach.Jak definiuje swojq sytuacja zyciowq osobabadana?

Istotne wydaje si§ wyjasnienie terminu„sytuacja zyciowa”, ktora w ocenie Piotra Sztompki stanowi najbardziej
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oczywistq, obecnq w bezposrednim doswiadczeniu i najbardziej realnq form§ bytu1. Zycie ludzkie jest ksztaltowane 
przez 3 konstytutywne czynniki: okolicznosci sytuacyjne (takie determinanty pochodzqce z zewnqtrz jak intencje, 
motywacje, cele), s y t u a j  biograficznq czlowieka (wlasne doswiadczenia wyznaczajqce aktualne cele, zamiary i oceny 
sytuacji) oraz zasoby wiedzy, ktore czlowiek posiada, podejmujqc rozmaite dzialania. Determinanty te jednostka czerpie 
ze srodowiska spolecznego i kultury, w ktorej zyje, jednak przetwarza je  i daje im indywidualnq ocen§2.

Nie nalezy zapominac, iz wplyw na dzialania wspolczesnego czlowieka majq czynniki zewn^trzne (industrializacja, 
urbanizacja, mobilnosc przestrzenna, komunikacja masowa, gotowosc na nowe doswiadczenia, otwartosc na innowacje i 
zmian§, gotowosc do wyrabiania i posiadania szerszej opinii na wiele tematow bqdz poszukiwania dowodow 
potwierdzajqcych posiadane juz opinie). Wspolczesnego czlowieka cechujeszczegolowa orientacja wobec czasu, nacisk 
kladzie si§ szczegolnie na terazniejszosc i przyszlosc, a nie przeszlosc. Ludzie nowoczesni przekonani sq takze o swojej 
skutecznosci i zdolnosci do organizowania swojego zycia -  radzenia sobie z wyzwaniami,ktore ono przed nimi stawia. 
Osoby te planujq i organizujq przyszle dzialania zorientowane na zakladane cele (prywatne i publiczne) oraz wierzq w 
regularnosc i przewidywalnosc zycia spolecznego3.Jednaksamotny czlowiek nie moze zaspokoic wlasnych potrzeb ani 
tych niezb^dnych, fizjologicznych, ani fizycznych,ani tym bardziej psychologicznych4.Zycie ludzkie ksztaltowane jest 
przez mnogosc interakcji, ktore ksztaltujq stosunki spoleczne, a te z kolei nie mogq istniec bez interakcji spolecznych 
pomi^dzy okreslonymi partnerami spolecznymi5.

Spoleczne uj^cie terminu „sytuacja zyciowa” na pozor wydaje si§ kazdemu dobrze znane i rozumiane, jednak 
prawidlowo ujmowane niesie ze sobq liczne klopoty terminologiczne, ktore wynikac mogq z braku precyzyjnej definicji 
owego poj^cia w naukach spolecznych. Termin ten wykorzystywany jest do okreslania, najogolniej rzecz ujmujqc, trudnej 
sytuacji czlowieka w obliczu licznych zagrozen, kiedy to uzywa si§ takich terminow pokrewnych (synonimow) jak 
kondycja spoleczna, kondycja grupy, sytuacja trudna. Stownik filozofiidefiniuje to poj^cie w sposob nast^pujqcy: „ogolny 
zwiqzek zyw e istoty z jej srodowiskiem naturalnym, zwlaszcza czlowieka z jego srodowiskiem spolecznym i 
historycznym” . Z kolei Maty stownik jqzyka polskiegopod redakcjq Stanislawa Skorupki, Haliny Auderskiej i Zofii 
tem pickie j sytuacja zyciowq ujmuje jako: „zespol okolicznosci, polozenie, w  jakim ktos si§ znajduje, ogol warunkow, w 
ktorych si§ cos dzieje, cos si§ rozwija”7. Podsumowujqc, mozna wysnuc wniosek o sytuowaniu jednostki ludzkiej w zyciu, 
swoistej przestrzeni spolecznej o okreslonych komponentach, np. materialnych, ktore czlowiek wykorzystuje i dzi^ki 
ktorym ksztaltuje swoje jestestwo.

Aksjologia jako element podbudowy sytuacji zyciowej badanych. Analiz^ danych zgromadzonych podczas 
badan wsrod krakowskiej mlodziezy nt. ich strategii w zakresie ksztaltowania relacji partnerskich, relacji 
uczuciowych,warto rozpoczqc od przytoczenia kilku interesujqcych danych odnosnie do preferowanych przez badanych 
wartosci. W  tabeli 1 czytelnik znajdzie preferowane przez badanych wartosci uszeregowane od tych najbardziej 
cenionych do cenionych najmniej. Interesujqce wydaje si§ zestawienie odpowiedzi w  kategoriach: zdecydowanie tak 
oraz raczej tak, gdzie sum§ odsetkow ankietowanych zliczono w kolumnie oznaczonej kolorem ciemnozielonym. Na 
drugim biegunie interesujqce z punktu widzenia badawczego sq informacje zawarte w kolumnach pomaranczowych i 
zoltych. Z analizy wynika, iz badani najbardziej ceniq wolnosc, szczerosc, zdrowie i wiedz§,a niemniej wiar§ i wyglqd. Co 
istotne, przyjaciele i milosc (podstawy do budowania relacji interpersonalnych), b^dqc wartosciami dotychczas 
uchodzqcymi za wiodqce (badania ogolnopolskie), nie sq dla badanych uczestniczqcych w tym projekcie az tak wazne. 
Jest to istotne z punktu podejmowanej w  niniejszym tekscie problematyki, gdyz wiele moze wyjasniac w kontekscie 
dalszych analiz (tab. 1).

Tabela 1
__________________________________________________________________________ Aksjologia respondentow, gdzie N=822

Wartosc Zdecydowanie tak Raczej
tak

Suma tak 
i

raczej tak
Zdecydowanie nie Raczej

nie

Nie
mam

zdania

Brak
danych Suma

Wolnosc
589 

71,6%
213

25,9%
97,5%

0

%
Ю

0,

8
1%

8
1%

822
100%

Szczerosc
589 

71,6%
209

25,4%
97%

8
1%

7
0,9%

6
0,7%

3
0,4%

822
100%

Zdrowie
632

76,9%
160

19,6%
96,5%

5
0,6%

16
2%

7
0,9%

0
820

100%

Wiedza
460 331

96,3%
10 10 10 1 822

56% 40,3% 1,2% 1,2% 1,2% 0,1% 100%

Przyjaciele
526
64%

257 
31,2%

95,2%
8

1%
18

2,2%
7

0,9%
6

0,7%
822

100%

Mitosc
588 193

95%
7 20 14

0
822

71,5% 23,5% 0,9% 2,4% 1,7% 100%

1 P. Sztompka, Zycie codzienne -  temat najnowszejsocjologii, w: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codziennosci, 
Wydawnictwo Znak, Krakow 2008, s. 25.
2 Tamze, s. 34.
3 Zob. P. Sztompka, Socjologia zmian spotecznych, Wydawnictwo Znak, Krakow 2005, s. 85.
4 J. Turowski, Socjologia. Mate struktury  spoteczne,Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 13.
5 J. Turowski, Socjologia.Wielkie struktury spoteczne,Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 44.
6Hasto: Sytuacja,w: J. Didler (red.), Stownik filozofii,ttum. K. Jarosz, Wydawnictwo Ksi^znica, Katowice 1992, s. 330.
7 Hasto: Sytuacja,w: S. Skorupka, H. Auderska, Z. tem p icka  (red.), Maty stownik jqzyka  polskiego,Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1968, s. 793.
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Akceptacja
562

68,3%
215

26,2%
94,5%

14
1,7%

14
1,7%

14
1,7% 0, 4 

3
%

822
100%

Rodzina
599 170

93,6%
10 34 9

0
822

72,9% 20,7% 1,2% 4,1% 1,1% 100%

Tolerancja
512

62,3%
243

29,6%
91,9%

21
2,6%

13
1,6%

30
3,5%

3
0,4%

822
100%

Pieni^dze
217

26,4%

1 
%

 
от 

■Ч 
4

9
 5

86,1%
34

4,1%
61

7,5%
19

2,3%
0

822
100%

Wyglqd
104

12,7%
511

62,1%
74,8%?

43
5,2%

88
10,7%

39
4,7%

37
4,6%

822
100%

Wiara
152 216

44,8%
212 177 63 2 822

18,5% 26,3% 25,8% 21,5% 7,7% 0,2% 100%
Zrodfo: obliczenia wfasne

Wedtug ankietowanych do osiqgniecia petni szcz^scia potrzebujq oni przede wszystkim zycia w zgodzie z wtasnymi 
preferencjami, przekonaniami(tab. 2).

Tabela 2
___________________________________________ Czynniki warunkujgce osiqgniqcie pefni szczqscia wedfug ankietowanych

Cz^stosc Procent Procent waznych

Szcz^sliwa, odwzajemniona mitosc 259 31,7 31,7

Zatozenie rodziny 49 6 6

Dobrze ptatna praca 25 3,1 3,1
Podroze 9 1,1 1,1
Wysoki status spoteczny 4 0,5 0,5

Zdrowie 90 11 11

Zycie w zgodzie ze sob^ 337 41,3 41,3

Niezaleznosc 43 5,3 5,3

Suma 816 100 100
Zrodfo: obliczenia wfasne
Na drugim miejscu ankietowani stwierdzili, iz do pelni szcz^scia potrzebujq oni szcz^sliwej, odwzajemnionej milosci. 

Zalozenie rodziny jest istotne jedynie dla 6% badanych, tj. 49 osob. W i^kszy odsetek ankietowanych ceni zdrowie (11%). 
Zatem realizacja wlasnych planow, ambicji oraz odwzajemniona milosc przewazajqnad zalozeniem rodziny -  
sformalizowaniem odwzajemnionej, szcz^sliwej milosci dwojga ludzi.

Zapytano badanych o ich normy w zakresie ogolnopoj^tych zasad wspolzycia spolecznego. Pytanie ankietowe 
dotyczylo jazdy na gap§ przez badanych i brzmialo: jak cz^sto zdarza Ci si§ jezdzic bez biletu MPK. Otoz najwi^cej osob 
badanych(62%)nigdy nie jezdzi bez waznego biletu w srodkach komunikacji zbiorowej, 32% czasami jedzie bez biletu, 
cz^sto bez waznego biletu podrozuje jedynie 1,8% ankietowanych,bardzo cz^sto bez biletu jezdzi 3,5% badanych,a 
zawsze jedynie 0,7%. W idzimy zmian§ w zakresie wrazliwosci na dobro wspolne mlodych obywateli uczestniczqcych w 
badaniach, przestrzeganie zasad oplaty za bilet. Co wazne, zapytano takze o kwestie, obecnie cz^sto podejmowane 
przez rozmaite grupy spoleczne, obrony praw zwierzqt. Mlodzi ludzie, co do zasady, sq wrazliwi na krzywdy tzw. braci 
mniejszych, totez zapytano ich, czy popierajq eksperymentowanie na zwierz^tach. Zebrany material dowodzi, iz 
zdecydowana wi^kszosc badanych (70,9%) nie popiera eksperymentowania na zwierz^tach.Przeciwnego zdania bylo 
zaledwie 8% ankietowanych. Swojego zdanie nie okreslilo 21,1% ankietowanych, co oznacza, iz badani sq wrazliwi na 
dobro zwierzqt,a prezentowane przez nich hasla obrony zwierzqt i w  tym zakresie zostaly potwierdzone. Biorqc pod 
uwag§ normy, zapytano badanych, czy respektujq normy, przykazania, zasady obowiqzujqce w wyznawanych przez nich 
religiach. Otoz jedynie 7,3% ankietowanych przyznalo si§ do respektowania zasad religii, ktorq wyznaje, 42,2%nie 
przestrzega zasad religii, 50,5%stara si§ przestrzegac norm i zalecen wynikajqcych z religii (np. Dekalog, Koran, 
Talmud).

Biorqc pod uwag§ aksjologi^ oraz normy respondentow, warto przytoczyc dane odnosnie do celu ich zycia. Zadano 
pytanie: co jest celem Twojego zycia. Na pierwszym miejscu (36,4%) ankietowani stwierdzili, ze zdobycie pracy, ktora 
b^dzie dobrze platna, a jednoczesnie zwiqzana z ich zainteresowaniami.Na drugim miejscu opowiedzieli si§ za 
zalozeniem rodziny (23,1%), znalezienie idealnego partnera/partnerki zyciowej (12,5%)zaj§lo miejsce trzecie,a kolejne- 
podrozowanie po swiecie (7,7%).Zadnych celow zyciowych w momencie realizacji badan nie posiadalo 6,5% 
ankietowanych. Osiqgni^cie wysokiego statusu majqtkowego jako cel swojego zycia zadeklarowalo 5% badanych, 4,4% 
opowiedzialo si§ za zdobyciem jak najlepszego wyksztalcenia, nieco mniej, bo 2,5%,za dzialaniem na rzecz 
potrzebujqcych, anajmniej osob -  za osiqgni^ciem wysokiego statusu spolecznego (1,9%).

Preferencje badanych w zakresie wyboru partnera Zyciowego. Istotne pozostaje zapytanie badanych oto,co oni 
ceniq (jakie przymioty, cechy) przy wyborze partnera zyciowego. Zgromadzony material badawczy dostarcza 
interesujqcych danych w tym zakresie, z ktorych wynika, iz 47,8%badanych ceni normy i wartosci wyznawane przez 
drugq osob§, 33,9% -  takie samo usposobienie do zycia, a 15,5% -  in te l ig e n j przyszlego partnera lub partnerki. 
Wyglqd jest wazny dla 1,7% ankietowanych, status materialny dla 0,6%, a status spolecznych dla 0,5% badanych 
biorqcych udzial w  badaniu. W idac zatem, iz wspolczesnie badani mlodzi ludzie nieco inaczej podchodzq do realizacji 
relacji, gdyz chcq je budowac, bazujqc na cechach osobowosciowych, normach i wartosciach (poglqd na swiat), anie z 
pobudek materialnych czy ze wzgl^du na status spoleczny.

Respondenci zapytani o sposob,w jaki troszczq si§ o osoby dla nich wazne,stwierdzali, izpreferujq spotkania twarzq
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w twarz (71,5%), rozmowy za posrednictweт Internetu (14,6%), podejmowanie wsp6lnych inicjatyw ІиЬ wyjazd6w 
(8,6%), а takze rozmowy telefoniczne (5,3%). Wynika б ^ ,  і± Ьadani Ьardziej оепщ spotkania towarzyskie face О face 
пі± kontakty оп-Ііпе -  zwyk^o бі§ twierdzic, і± т^odzieZ „przesiaduje” w Internecie ІиЬ ze smartfonem w г^ки.

Badani w wi§kszosci (54,8%)uznali, Zewolq kszta^towac w^asne ±усіє z osoЬq przejawiajqcq podoЬne do пієИ cechy 
charakterologiczne. Z kolei 29,5% ankietowanych uzna^o, і± istotne р ^ у  wyЬorze partnera Zyciowego zar6wno cechy 
charakterologiczne, jak  і status spo^eczny oraz тajqtkow y. Zaledwie 3,2% Ьadanych preferuje osoЬy wp^ywowe, a dla 
12,5% Ьadanych піє ітш to znaczenia(taЬ. 3).

ТаЬеІа 3
Zakres odpowiedzi respondentдw па ру^апіе: czy wolisz Ьус (ksztaІtowaC swoje іусіе) z osobg wartoSciowg pod 
_________________________________________ wzgl§dem с е ^  ^агаМ егоІод^пу^, czy т а^пд  oraz wptywowq

Cz^stosc Ргооеггї РгооеП waZnych

оеоИу charakterologiczne 446 54,8 54,8

Preferuj? osoby wptywowe, kt6re osiадajз sukоesy гш polu zaw odow yт і 
spoteоznyт

26 3,2 3,2

Zar6wno оeоhy оharakterologiоzne, jak і status spoteоzny oraz тa j^ tkow y 
т a jз  znaczenie

240 29,5 29,5

Nie т a  to dla т п іє  znaоzenia 102 12,5 12,5

S u тa 814 100 100

Respondenci w odsetku 26,4% піє zgodzili бі§ ze stw ierdzanieт, ±є gdyby піє tradycja і kultura, z kt6rej wyrosli, 
oЬecna fo rтa  zar§czyn Ьy^aЬy respektowana.Przeciwnego zdania Ьу+с niecate 20% Ьadanych. Brak danych 
odnotowano jedynie wsr6d 7 os6Ь,a ponad po^owa ankietowanych піє odpowiedzia^a precyzyjnie na zadane pytanie. 
Badani uznali, і± tradycja, kultura oraz socjalizacja pierwotna d o тu  rodzinnego, z kt6rego wyrosli т a  тn ie jszy wp^yw na 
ісИ postrzeganie instytucji zar§czyn ^ Ь .  4).

ТаЬеІа 4
Zakres odpowiedzi respondentдw па ру^апіе: czy gdyby піе tradycja ІиЬ ки^ига, z М д е  wyrosli mІodzi ludzie, оЬеспа 
_________________________________________________________________ ^гта zar§czyn ЬуІаЬу w оддІе respektowana

Cz^stosc Ргооеггї РгооеП waZnych

1 3 ^  daпyоh 7 0,7 0,7

MoZe 542 53,1 53,1

№е 269 26,4 26,4

Tak 202 19,8 19,8

Од6(ет 1020 100 100

І ^ І о :  obliczenia wfasne

W  ^ ^ п у т  pytaniu doswiadcza бі§ z т ia n y  w zakresie internalizowanych wzor6w kulturowych, a takze realizacji 
w^asnych strategii Zyciowych Ьadanych -  ponad po^owa Ьadanych піє okresli^a swojego stanowiska w tej kwestii,uznajqc 
to za proЬleтatyk§ dla пюіі niejasnq, co тog^oЬy Ьус dodatkowo uzupe^nione chociaZЬy w zakresie pytania o wnikliwe 
wyjasnienia odnosnie do kulturowego znaczenia zar§czonych, tradycji гс^ іп пуо іі w ty т  zakresie luЬ zniesienia tej 
instytucji.

Czy warto бі§ oЬecnie zar§czac? Pytanie, kt6re staje бі§ o tyle ciekawe, o ііє wydoЬywa inforтacje w zakresie 
zasadnosci instytucji narzeczenstwa w przypadku wsp6lnego poZyciaoraz тieszkania przed sfo rтa lizow an ieт zwiqzku 
uczuciowego. Zdania w zakresie zar§czyn Ьу+у тocno  podzielone, gdyZ dla 41,7% Ьadanych wsp6^czesnie ludzie піє 
przywiqzuje wagi do przyrzeczenia zawarcia тa^Zenstwa. Co istotne, dla podoЬnego odsetka ankietowanych(40,8%) 
ludzie zar§czajq бі§ pochopnie, Ьez wnikliwej analizyani swojej, ani partnera sytuacji Zyciowej, co iтplikowaC тoZe 
dodatkowe konsekwencje tych decyzji w postaci zarzucenia plan6w o legalizacji zwiqzku тa^Zenskiego (tak uwaZa 
15,5% Ьadanych). ^  istotne, Ьrak danych odnotowano jedynie w przypadku 20 ankietowanych (2%). Analiza danych 
тoZe wskazywaC na racjonalizacj§ Zycia ankietowanych, ich dojrza^osci w zakresie analizy swojej sytuacji Zyciowej і 
podejтowania decyzji wiqZqcej drugq б^ п^ w odpowiedniт czasie(tab. 5).

ТаЬеІа 5
Czynniki utraty znaczenia instytucji narzeczenstwa w оріпіі badanych

Cz^stosc Ргооеггї РгооеП waZnych

1 3 ^  daпyоh 20 2 2

Ludzie zar$czajз бі^ szybko, bez wпikliwej aпalizy swojej sytuaоji Zyоiowej і uczuc 417 40,8 40,8

Ludzie, т i т o  Ze бі^  zar$czajз, піє pobierajq бі^ 158 15,5 15,5

ОЬеопіе ludzie піє przywi^zuj^ wagi do przyrzeczenia zawarоia тatZenstwa 425 41,7 41,7

Од6(ет 1020 100 100
І ^ І о :  оЬІ^епіа wІasne
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Interesujqca wydane si§ analiza odpowiedzi ankietowanych biorqcych udzial wbadaniu dotyczqcym preferencji w 
zakresie ich przyszlego zwiqzku malzenskiego. Zdecydowana wi^kszosc badanych uznala, ze preferuje slub koscielny, 
tj. slub ze skutkamiprawa cywilnego -  zwiqzku zawartego przed kierownikiem USC. Zwiqzek 
malzenskib^dqcyoswiadczeniem woli obydwu stron i zalozenie wspolnego gospodarstwa domowego (rodziny) 
zadeklarowalo ponad 17% badanych, anie planuje slubu w ogole lub „papier” nie jest do niczego potrzebny -  72 sposrod 
1020 badanych (tab. 6).

Tabela 6
________________________________________ Preference badanych w zakresie formy zwigzku mafzenskiego w przyszfosci

Cz^stosc Procent Procent waznych
Brak danych 9 0,9 0,9
Konkordatowy (w Kosciele) 686 67,3 67,3
Nie planuje slubu 43 4,2 4,2
Nie potrzebuj^ slubu, chc^ zyc z partnerem bez formalizowania zwiqzku 29 2,8 2,8
Nie wiem 73 7,2 7,2
Slub cywilny 180 17,6 17,6
Ogolem 1020 100 100

Zrodfo: obliczenia wfasne

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi wnioskowac mozna, iz konkordatowa forma ceremonii oraz respektowanie 
zasad kultury, z ktorej wyrosli badani, jest dla nich wazna. Nie wiadomo jednak, czy wynika to z faktycznych wartosci i 
traktowania Absolutu jako wartosci nadrz^dnej, czy z przyzwyczajenia, ambicji oraz marzen o bialej sukni, welonie i 
hucznym weselu, na ktorym bawiq si§ rodziny, co zostaje uwiecznione na licznych fotografiach lub tasmach wideo 
rozpowszechnianych poprzez portale spolecznosciowe, stajqc si§ tym samym powodem do dumy.

Milosc do koncazycia? Niektorzy w to wierzq, inni zas sq zdania, ze preferencje czlowieka w tym obszarze, podobnie 
jak  i jego wartosci, ulegajq zmianie. Respondenci w ponad 80% uznali, ze milosc do konca zycia istnieje. Jedynie 11,6% 
ankietowanych bylo przeciwnego zdania, a7,4% ankietowanych nie okreslilo swojego zdania w tym zakresie. Z badan 
wynika, iz ankietowani mlodzi ludzie wierzq w milosc do konca zycia. Szczegolowy rozklad odpowiedzi zawiera tabela7.

Tabela 7
_______________________Zakres odpowiedzi respondentow na pytanie: czy Twoim zdaniem mifosc do konca zycia istnieje

Cz^stosc Procent Procent waznych
Brak danych 8 0,7 0,7
Nie 23 2,3 2,3
Nie mam zdania 75 7,4 7,4
Raczej nie 43 4,2 4,2
Raczej tak 257 25,2 25,2
Tak 614 60,2 60,2
Ogolem 1020 100 100

Zrodfo: obliczenia wfasne

Tematyka zrodel zar^czyn, a takze przyspieszenia decyzji o legalizacji zwiqzku uczuciowego jest interesujqca, 
cz^stokroc frapujqca, a dla jeszcze innych mocno ingerujqca w zycie intymne kochankow.W zakresie odpowiedzi 
ankietowanych na temat powodow zar^czyn oraz sformalizowania zwiqzku uczuciowego Iqczqcego dwoje ludzi zapytano 
o tzw. wpadk§, czyli nieplanowanq ciqz§. Zwyklo si§ traktowac ciqz§ jako punkt zwrotny w zwiqzku uczuciowym 
Iqczqcym dwoje ludzi. Przyzwyczailismy si§, ze pojawienie si§ ciqzy jest warunkiem spajajqcym uczucie i 
przyspieszajqcym decyzji o malzenstwie (zarowno cywilnym, jak i wyznaniowym). Wobec powyzszych, zapytano 
ankietowanych, jakie oni majq opinie na ten temat. Otoz zgromadzony material potwierdza, ze jedynie niecale 10% 
ankietowanych uznaje ciqz§ za powod zar^czyn i zawarcia malzenstwa. Dla zdecydowanej wi^kszosci badanych ciqza 
nie stanowi powodu sformalizowania zwiqzku uczuciowego. Swojego zdania w tym zakresie nie wyrazilo ponad 20% 
ankietowanych biorqcych udzial w badaniu (tab.8).

Tabela 8
Zakres odpowiedzi respondentow na pytanie: czy nieplanowana ciqza 

____________________________________________________powinna bye powodem zarqczyn i pozniej zawarcia mafzenstwa
Czestosc Procent Procent w aznych

Brak danych 17 1,7 1,7
A n i to , ani to 212 20,8 20,8
Zdecydow an ie  sie nie zgadzam 287 28,1 28,1
Nie zgadzam  sie 409 40,1 40,1
Zdecydow an ie  s ie  zgadzam 15 1,5 1,5
Zgadzam  sie 80 7,8 7,8
Ogotem 1020 100 100

Zrodfo: obliczenia wfasne

Zgromadzony material badawczy dowodzi, ze respondenci nie przejawiajq tendencji do tradycyjnego ujmowania 
niechcianej ciqzy, tzw. wpadki, jako warunku legalizacji zwiqzku uczuciowego dwojga ludzi.

Zapytano takze o trudny temat klamstwa w zwiqzku (lojalnosci). Badani w odsetku 66,8% przyznali, iz czasami 
oklamujq bliskq im osob§,cz§sto oklamuje partnera lub partnerk^ 9,4% badanych, a bardzo cz^sto klamie 3,2% sposrod
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badanych. Со istotne, notoryczne k^aтstwo zadєklarowaty 2 osoby (0,7%). Jako osoby prawdom6wne w tym zakresie 
deklaruje si§ 20,4% badanych. Na pytanie о wybaczenie zdrady partnerowi/partnerce blisko po^owa badanych 
(49,5%)odpowiєdzia^a, ±е піє wybaczy^aby zdrady. Niewiele mniejankietowanych(41,7%) uzna^o, iz піє wie, czy zdrad§ 
wybaczy (wynikac to moze z faktu, і± respondentami sq ludzie т^odzi, М6геу moze nigdy zdrady піє doSwiadczyN). 
Jednak 8,8% badanychwybaczy^oby zdrad§ swojemu partnerowi lub partnerce.

Wracajqc do tradycyjnego uj§cia realizacji planu Zyciowego dwojga ludzi (niezaleZnie od р ^ е ге п ^ і seksualnych), 
zapytano гespondent6w, czy гс ^ іс е  powinni т іе с  wptyw па wyb6r ісИ partneгa Zyciowego? Tгzy czwarte badanych 
uzna^o, Ze гodzice піє powinni т іе с  wptywu па wyb6r ich partneгa Zyciowego. Odmiennego zdania Ьуіс jedynie nieco 
ponad 5% ankietowanych. Swojego zdania w tym zakresie піє wyjawity aZ 183 osoby, co stanowi niєcate 18% 
ankietowanych. Badani zatem піє chcq, Ьу ich rodzice mieszali бі§ w kwestie wyboru dla пюґі odpowiedniej osoby, z 
Й6гз т іє ііЬу tworzyC zwiqzєk uczuciowy(tab. 9).

ТаЬеІа 9
Zakres odpowiedzi respondentдw па руіапі'е: czy Twoim zdaniem rodzice powinni тіес wp^yw па wyb6r Twojego 

___________________________________________________________________________________________ рагіпега іу с ^ е д о
CzestosC Р го с е ^ Р госеП  waZnych

В гак danych 8 0,8 0,8
Nie 777 76,2 76,2
Так 52 5,1 5,1
T гudno pow iedziec 183 17,9 17,9
О д о іе т 1020 100 100

І ^ і о :  obliczenia wfasne
dalej pod j§tyт ^ р е т ,  zadano р^ап іе  odnosnie do preferencji ankietowanych dotyczqcych wsp6lnego 

тieszkania  z partnєrєт/partnєrkq. Zgroтadzony тatєria^ badawczy піє pozostawia z^udzєn, Zє respondenci w 
zdєcydowanєj wi§kszoSci uznali, iz partnєrzy powinni wsp6lniє zaтiєszkaC przed pod j§c iєт dєcyzji o forтa lizacji 
zwiqzku (tab. 10).

ТаЬеІа 10
_____________ Орпіе ankietowanych w zakresie і^  zdania па іетаі wspдlnego zamieszkiwania partnerдw przed ИиЬет

Cz^stosc Procent Procent waZnych
1 3 ^  danych 9 0,8 0,8
Niє 71 7 7
Nie т a т  zdania 172 16,8 16,8
Raczєj піє 69 6,8 6,8
Raczєj tak 421 41,3 41,3
Tak 278 27,3 27,3
O g6tєт 1020 100 100

І ^ і о :  obliczenia wfasne

Jedynie 140 os6b (13,8%) uzna^o, Ze т^odzi ludzie піє powinni тiєszkaC zє sobq przєd s lu b єт  -  opcj§ takq 
dopuszczajq jєdynie po forтalizacji zwiqzku uczuciowєgo. Spora grupa badanych піє okrєslita opinii w ty т  zakresie, co 
oczywiSciє піє dziwi, Ь ю г^  pod uwag§ zakrєs poruszanєgo te тa tu  -  тoZ є  dla niєkt6rych Ьус zbyt in tyтnє, dla innych 
krzywdzqce (uczucia rєligijne), dla innych z kolei k+opotliwe z racji odтiennych пі± р ^ ^ е  powszєchniє n o rтy  
post§powania. Odnotowano zn ikoтy  odsєtєk braku danych, co akurat w  ty т  aspekcie jєst optyтistycznє. Wnioski, jakie 
si§ nasuwajq, піє dziwiq, poniєwaZ zauwaZa si§ obєcniє гс ^ ^ п іе п іе  n o rт  wsp6^Zycia spotecznєgo w zakrєsiє 
ksztattowania Zycia uczuciowєgo oraz in tyтnєgo wsp6^czєsnєgo, т^odego pokolєnia, co niєjako wpisujє si§ og6lny 
trєnd saтodєcydowania o w^asnyт losie і przєznaczєniu. Tradycja oraz wartosci kulturowє, gdy wsp6lnє gospodarstwo 
d oтow є  zak^adali тa^Zonkowiє, obєcniє na znaczєniu,ust§pujqc т iє jsca  czynnikoт pragтatycznych. W iєlu
badaczy і obsєrwator6w Zyciaspotecznego піє zauwaZa, Zє powaZnyт czynnikieт, dla kt6rєgo т^odzi ludzie т ieszka jq  
wsp6lnє jєst dzielєnie koszt6w Zycia (ra zєт  jєst taniєj), sp§dzaniє wi§cej czasu wsp6lnє (brak dojazd6w), bliZsze 
poznaniє siєbie przєd pod j§c iєт decyzji o forтa lizacji Zycia, a nade wszystko swiadoтosC skoтplikowanєgo Zycia w 
ponowoczєsnosci, co w chaosiє egzystencjalnyт (і^ єпіє pracy, nauki, podnoszєnia kwalifikacji) піє warunkujє 
dostatєcznєgo czasu na u^oZєniє sobiє Zycia uczuciowєgo. Odr§bnq kwєstiq jєst przywiqzaniє do tradycji oraz wartosci 
wiary, w  jakich wyrosli ankiєtowani -  traci ona na znaczєniu, a co za ty т  idzie, na znaczeniu takie є lє тє n ty  jak 
utartє scheтa ty  powiєlanє przєz zwolєnnik6w danєgo wyznania oraz dyfuzja kulturowa (т iєszan iє  par r6Znych ras, 
grup єtnicznych czy wyznan).

W  r6wnolєgtyт projєkcie badawczyт (pr6ba 822 os6b) zapytano ankietowanych, czy тiєszkaniє z partnєreт/partnєrkq 
przed s lubєт jєst w ich ocenie dozwolonє. Odpowiєdzi zaskakujq, gdyZ 91,6% ankietowanych podziєla takie zdaniє 
(zdecydowanie tak -  73,4% oraz raczej tak -  18,25%), a jєdyniє5,1 % badanych wyrazito przєciwnє zdaniє (zdєcydowaniє піє 
-  1,6% oraz raczєj піє -  3,5%). Т у ^  3,3% badanych піє wyrazito opinii w  tej kwєstii.

Poj^ciasingiel/singielka bywajq traktowanє jako synon iтy  poj§c stary kawalєr і stara panna (poj§ciafunkcjonujqcє w 
j§zyku potocznyт і okrєSlajqcє osoby saтotnє). Zadano pytanie rєspondєntoт, Ьу poznaC юіі opinie w ty т  wzgl§dziє, 
Й6ге brzтia^o: czy T w o iт  zdan iєт  singiєl to to saтo , co stary kawalєr, stara panna.Jєdna czwarta badanych uzna^a 
oba poj§cia za toZsaтe, a przєciwnєgo zdania byta ponad po^owa ankiєtowanych. Swojєgo zdania w ty т  wzgl§dziє піє 
okrєSli^o піє^  ponad 10% badanych. Odnotowano niєwielki odsєtєk brak6w danych. Szczєg6^owy odpowiєdzi
zawiєra tabєla11.
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ТаЬеІа 11
Zakres odpowiedzi respondent6w па ру^апіе: czy Twoim zdaniem singiel О ^  samo, со stary kawaler, stara раппа

Cz$stosc Procent Procent waznych
Brak danych 8 0,7 0,8
№є 329 32,3 32,3
Nie т a т  zdania 122 12 12
Raczej піє 306 30 30
Raczej tak 153 15 15
Tak 102 10 10
O g6teт 1020 100 100

І ^ І о :  obliczenia wfasne
W niosek, jak i nasuwa бі§ w  Факсів апаіігу, wskazuje, і і  badani posiadajw i§kszqSw iadoтoSc nt. znaczenia 

poszczeg6lnych term in6w  okreSlajqcych ісИ status іиЬ ^ а й и із  w spom niane ро]^сіа (stary kawaler іиЬ stara panna) jako 
poj§cia pejoratywne, onegatywnym zabarw ieniuznaczeniow ym . Dlaczego? W yjasn ien ^ і в  Ьус wiele, je d n y т  z пісИ jes t 
przeSwiadczenie, iz stara panna іиЬ stary kawaler to term iny okresla jqce osoby nieudolne Zyciowo, kt6re z r6Znych 
powod6w піє zatozyty г с ^ іп у  і піє zrea lizowaty si§ em ocjonalnie. Z kolei term in singie l/singie lka poj§cia obecnie 
modne, kt6re charakteryzujq osoby pewne siвbie, odwaZne, wykszta^cone і realizujqce іппє пі± г с ^ іп п в  
funkcje.O becnie, na skutek sw iadom osci ludzkiej, Ь ^ ^ єі ro z w o je т  wskaZnik6w skolaryzacji spoteczenstwa poіskiвgo, 
zauwaZa si§ w i§kszq swiadomosC w  realizacji w^asnej strategii Zycia, co cz§sto przesuwa w  czasie decyzj§ o wejSciu w  
zw iqzek uczuciowy, proces zak^adania rodziny czy m acierzynstwa.

P o d su m o w a n ie . І ^ е ^ ц і ^ в  dane dotyczq aksjologii badanych. Z analizy wynika, Ze badani najbardziej ceniq 
wolnoSc, szczeroSc, zdrowie, wiedz§, a п ів т п ів і w iar§ і wyglqd. Co istotne, przyjaciele і т ^ с  (podstawy do budowania 
гє^ і in terpersonalnych), Ь ^ ^  w a rtoS c iaт i dotychczas u ch od zqcyт i za w iodqce, піє sq dla badanych aZ tak  waZne.

Do osiqgniecia рвіпі szcz§Sci b a d a n y т  wystarczyrealizacja w^asnych plan6w, a т b ic ji oraz od w za je тn io n a  т ^ с ,  
kt6rag6ruje nad za to ze n ie т  rodziny, z a te т  s fo rт a liz o w a n ie т  odw za jeтn ione j, szcz§Sliwej т ^ а  dwojga ludzi.

ZauwaZalna je s t z т ia n a  w  zakresie wraZliwoSci na dobro w sp6lne т to d y c h  obywateli і przestrzeganie zasad 
wsp6^zycia spotecznego, co w  n in ie js z y т  badaniu weryfikowano za p o т o c q  pytania o op^aty za bilet. Najw i§kszy 
odsetek badanych (62% ) ^ ц і в  bilety -  zawsze. P onad to ,тtodz i ludzie, co do zasady, sq wraZliwi na krzywdy zwierzqt, 
co і w  tych badaniach zostato potwierdzone, gdyZzdecydowana wi§kszoSc badanych (70,9% ) піє popiera 
eksp e ryтen to w a n ia  na zwierz§tach.

С є іє т  Zycia przewazajqcej І ^ Ь у badanych (36,4% ) je s t zdobycie р ^ у , kt6ra b§dzie dobrze р ^ ^ ,  a jednoczeSnie 
zw iqzana z za in te re sow a n iaт i.N a  d ru g iт  т ie js c u  ankietowani staw iajq zatozenie г с ^ іп у  (23,1 %), na ^ в а т  -  
zna lezien ie idealnego partnera Zyciowego/partnerki zyciowej (12,5%), na c z w a rty т  -  podr6Zowanie po Swiecie 
(7,7% ).Zadnych cel6w  Zyciowych w  т o т e n c ie  realizacji badan піє posiadato 6,5%. Respondenci w ykazujq przede 
w s z y s tk iт  ^ § 6  spe^nienia zaw odowego і osiqgni§cia zak^adanego statusu spotecznego (піє тa te ria lnego), co niejako 
Т р Н ^ е  іппє пі± tradycyjn ie ц і^ в  dzia^ania w  zakresie zak^adania rodziny.

Ргеу wyborze partnera zyciowegoliczq si§ wartoSci і n o rтy , kt6re wyznaje ю іі potencjalny partner/potencjalna 
partnerka (49%), usposobienie do Zycia (35% ) і ^ в ^ в п і  (16%). Do т п ів і waZnych czynn ik6w  naleZy wed^ug 
badanych wyglqd (2%). Status spoteczny oraz status тa jq tk o w y  r6wnieZ піє т a jq  w i§kszego znaczenia.

Badani sk^onni sq do wsp6Іnego т ie s z k a n ia  przed s fo rт a liz o w a n ie т  zw iqzku uczuciowego. Blisko trzy czwarte 
spoSr6d nich(73,4% )uznato, Ze т ie s z k a n ie  z p a rtn e re т  przed z a w a rc ie т  zw iqzku тa^zenskiego je s t zdecydowanie 
dopuszczalne. Tylko 1,6% ankietowanych je s t zdania, Ze taki czyn je s t niedopuszczalny. S tanowi to swoistq рг6Ь§ przed 
defin ityw nq decyzjq o wstqp ieniu w  trwaty zw iqzek s fo rтa lizow any, tzw. тa^zenstw o na рг6Ь§ ІиЬ pierwszy stopiвn 
тa^Zenstwa. T radycja oraz wartoSci kulturowe, gdy wsp6lne gospodarstwo d o т o w e  zak^adali тa^zonkow ie, obecnie 

na znaczeniu, ust§pujqc т ie js c a  c z y n n ik o т  p ra g т a ty c z n y т . W idaC z a te т , iz wsp6^czeSnie badani т^odzi ludzie 
nieco inaczej podchodzq do ksztattowania relacji, gdyZ ів  budowaC na bazie cech osobowoSciowych, n o rт  і 
wartoSci (poglqd na Swiat), an iebazujqc na pobudkach тa te ria ln ych  czy s ta tus iespo tecznyт. Respondenci skupia jq si§ 
przede w s z y s tk iт  na cechach charakterologicznych, jak i je s t to cztowiek, a піє jak ie  dobra т a te ria ln e  posiada. Z a te т  
realizacja w^asnych plan6w, a т b ic ji oraz o d w za jeтn ion a  т ^ с  przewazajqnad z a to ze n ie т  rodziny, 
c z y lis fo rтa liz o w a n ie т  odw za jeтn ione j, szcz§Sliwej т ^ г і  dwojga ludzi.

Analiza danych т o Z e  wskazywaC na r a c jo n a l iz a і Zycia ankietowanych, ich dojrzatoSc w  zakresie analizy swojej 
sytuacji Zyciowej і po de jтow a n ia  decyzji w iqzqcej drugq stron§ w  od p o w ie d n iт  czas ie .Z g roтadzony тa te ria ^ badawczy 
dowodzi, Ze respondenci піє prze jaw ia jз tendencji do tradycyjnego u jтo w a n ia  niechcianej ciqZy, tzw. wpadki, jako 
warunku legalizacji zw iqzku uczuciowego dwojga ludzi.

^ в г е ^ ^ в  w  niniejszej analizie sq odpowiedzi badanychna pytanie o wiernoSC і lojalnoSCwobec swojego partnera 
ШЬ swojej partnerki. O t6Z66,8% badanych przyznato, iz c z a s a т i ok^aтu jqb liskq і т  osob§, 9,4% cz§sto ok^aтu je  
partnera lub partnerk§, a 3,2%  bardzo cz§sto ^ т і в .  Co istotne, notoryczne k^aтstw o zadeklarowaty 2 osoby (0,7%). 
Jako osoby prawdoт6wneokreSli^o si§ 20,4%  badanych. Podzielone zdania odnotowano takze w  przypadku wybaczenia 
zdrady partnerowi lub partnerce. Blisko po^owa badanych (49,5% ) odpowiedzia^a, ±є піє wybaczy^aby zdrady sw o je тu  
partnerow i lub swojej partnerce. N iew iele т п іє і  ankietowanych (41,7% ) uzna^o, і і  піє wie, czy zdrad^ wybaczy. Jednak 
8,8%  badanych, wybaczy^oby zdrad§ s w o je т u  partnerowi lub swojej partnerce. Ankietow ani ceniq spotkania face О 
facebardziej п і і  on-lineoraz піє w ykazu jз  zainteresowania te т a te т  ingerencji ich rodzic6w w  zakresie wyboru 
partnera/partnerki. T radycja і w iara tracq na znaczeniu, ust^pu jqc т ie js c a  p ra g т a ty z т o w i oraz realizacji w^asnej 
strategii zyciowej opartej na cechach charakterologicznych, poglqdach, podzielaniu przekonan, a takze zainteresowan. 
Nawet w  przypadku tzw. niechcianej ciqzy badani піє traktu jq  tego stanu jako w^aSciwego do legalizacji zw iqzku 
uczuciowego і za^ozenia rodziny. Posiadajqoni w i^kszq  SwiadoтoSC znaczenia poszczeg6lnych te rт in 6 w  okreSlajqcych 
ich status lub traktu jqpo j^c iastary kawaler czy stara panna jako  pejoratywne,o ne g a tyw n yт  zabarw ieniu 
zna czen iow yт.T racq  na znaczeniu takie  e le т e n ty  ja k  utarte s c h e т a ty  powielane przez zw o lenn ik6w  danego wyznania 
oraz dyfuzja kulturowa (т ie s z a n ie  par r6znych ras, grup etnicznych czy wyznan).
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NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE DZIECKA Z ZESPOLEM ASPERGERA: STUDIUM
INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU

Smietana J.
Institute of Pedagogy, University of Rzeszôw, Poland

The article presents the specificity of Asperger's syndrome. The focus was on the second stage of education in the con
text of the failure of a child with Asperger's syndrome. Research on this topic was presented. The article ends with a 
summary and recommendations for teachers.
Key words: Asperger's syndrome, educational failures, the second educational stage, school threshold.

Wprowadzenie. Wielu badaczy podejmuje prôbç okreslenia terminu calosciowe zaburzenia rozwojowe. Zdaniem 
Iwony Chrzanowskiej [2015, s. 465] „catosciowe zaburzenia rozwojowe to kategoria diagnostyczna obejmujqca 
zaburzenia rozpoczynajqce siç dziecinstwie, charakteryzujqce siç jakosciowymi odchyleniami od normy w zakresie 
interakcji spotecznych i wzorôw komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowan i 
aktywnosci”. Jednym z calosciowych zaburzen rozwojowych jest zespôl Aspergera. W  ponizszym artykule omôwiony 
zostanie najmniej poruszany przez badaczy zespôl Aspergera w kontekscie do niepowodzen dziecka z zespotem 
Aspergera przechodzqcego na II etap edukacyjny.

Specyfika zespotu Aspergera. Na wstçpie warto przyblizyc pojçcie- zespôl Aspergera. Claire Grand [2012, s. 16] 
podkresla, ze zespôl Aspergera to zaburzenie neurologiczne nalezqce do autyzmu, spowodowane nieprawidlowym 
funkcjonowaniem môzgu.Christine PreiBmann [za: Karpinska 2020, s. 14-15] pisze, ze zaburzenie zaobserwowano w 
latach 40. XX wieku podczas badan prowadzonych przez dwôch naukowcôw Leo Kannera i Hansa Aspergera. Badania 
dotyczyly zaburzen zwiqzanych z wiekiem dzieciçcym. L. Kanner udowodnil, iz jego pacjenci przejawiali oznaki 
uwiçzienia we wlasnym ciele i byli w znacznym stopniu opôznieni umyslowo. Z kolei drugi badacz H. Asperger ukazal 
swoich badanych jako osoby posiadajqce wyjqtkowe zainteresowania, nie wykazujqce opôznien w rozwoju mowy z 
minimalnymi przejawami autystycznymi. Badania H. Aspergera zyskaly uznanie znacznie pôzniej w porôwnaniu do 
badan L. Kannera, stalo siç to za zaslugq Lorny Wing, ktôra w swojej pracy potwierdzila badania H. Aspergera 
(PreiBmann, za: Karpinska 2020, s. 14- 15).

W  1983 roku L. Wing opisala kliniczne cechy zespolu Aspergera, sq to [Attwood, za: Borkowska 2010, s. 13]:
•  Brak empatii;
•  Naiwny, niedostosowany do danej sytuacji, jednostronny typ reakcji;
•  Pedantyczna, repetytywna mowa;
• Bardzo uboga, komunikacja niewerbalna;
•  Glçbokie zainteresowanie wybranymi tematami;
•  Dziwaczna postura, niezdarna, zle skoordynowana motoryka;
Przechodzqc do diagnozy zespolu Aspergera, jak  pisze Malgorzata Lis [2018, s. 181, 182] „... w  odniesieniu do 

zespolu Aspergera mamy obecnie dwie klasyfikacje: ICD-10 (obowiqzujqcq w Polsce, rôznicujqcq zaburzenia) oraz 
DSM-V (klasyfikacja Amerykanskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lqczqca zaburzenia, wprowadzajqca jednq 
kategoriç- ASD)”.

Kryteria diagnostyczne zespolu Aspergera (F84.5) wedlug ICD-10: [Attwood, za: Borkowska 2010, s. 16, 17]:
A. Brak opôznienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych:

• Uzywanie przez dziecko pojedynczych slôw przed ukonczeniem drugiego roku zycia. Nastçpnie
wypowiadanie siç komunikatywnymi zdaniami przed ukonczeniem trzeciego roku zycia.

• Zainteresowanie otoczeniem, umiejçtnosci praktyczne oraz zachowania adaptacyjne zgodne z
normami rozwojowymi w trzech pierwszych latach zycia.

• Wyjqtkowe umiejçtnosci , bardzo czçsto zwiqzane z nadmiernym zainteresowaniem jakims tematem
(nie konieczne do postawienia diagnozy).

B. Minimum dwie z nizej przedstawionych trudnosci w  relacjach spolecznych:
• Zaburzona mimika, kontakt wzrokowy, postawa ciala czy gestykulacja.
• Trudnosci w nawiqzywaniu prawidlowych relacji z rôwiesnikami.
• Nieodpowiednie reakcje na sytuacje spoleczne, nierzadko slaba integracja zachowan emocjonalnych,

spolecznych, umiejçtnosci komunikacji, brak empatii.
•  Brak potrzeby posiadania wspôlnych zainteresowan, osiqgniçc. Niechçc do wspôlnej zabawy z innymi.

C. Przynajmniej jedno z ponizszych zachowan:
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