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Rozdział 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Założenia metodologiczne badań własnych 

2.1. Charakterystyka badań 

ierwszy etap badań „Małżeństwa młodocianych – przyczyny i konsek-

wencje” został zrealizowany w latach 1997-1998 wśród 125 osób, które 

zawarły związek małżeński (w okresie od 1978 do 1996 roku) za zgodą Sądu 

Opiekuńczego we Włocławku. Badane przeze mnie pary małżeńskie podlega-

ły jeszcze przepisom ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 

1964, zgodnie z którą, zdolność do zawarcia małżeństwa uzyskiwał mężczy-

zna z chwilą ukończenia 21. roku życia, kobieta z chwilą ukończenia 18 lat. 

Podstawowymi kryteriami doboru próby były: 

 nieposiadanie przez jednego lub obojga małżonków wieku przewidzia-

nego prawem do zawarcia związku, 

 zgoda sądu na wcześniejszy ślub, 

 zamieszkiwanie przynajmniej przez jednego ze współmałżonków we 

Włocławku, 

 czas trwania małżeństwa (co najmniej pół roku). 

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę 

kwestionariusz wywiadu oraz metodę analizę dokumentów (przeprowadzono 

analizę Małżeńskich Ksiąg Kościelnych oraz protokołów z Kanonicznego prze-

słuchania narzeczonych za okres od października 1978 r. do końca 1996 r.). 

W drugim etapie badań, który rozpoczęto 10 lat później (w lipcu 2008) 

udało się dotrzeć do 60 osób, które były uczestnikami pierwszego badania. 

Badania te poszerzono o udział ich rodziców. Przeprowadzenie wywiadów 

z pozostałymi osobami było niemożliwe z powodu: 

 odmowy udziału w badaniach, 

P 
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 wyjazdu za granicę lub do innego miasta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 niemożności ustalenia nowego adresu. 

W badaniach zastosowano metody analizy dokumentów (Księgi Małżeń-

skie USC we Włocławku – wyniki zaprezentowano w rozdziale I) oraz sonda-

żu diagnostycznego. Samodzielnie skonstruowano kwestionariusze wywiadu: 

jeden dla małżonków młodocianych, drugi dla ich rodziców. Każdy wywiad 

był przeprowadzony w domu respondenta, po uprzednim ustaleniu dogodne-

go terminu osobno z małżonkiem młodocianym, który wziął udział w pierw-

szym etapie badania i osobno z jego rodzicem. Po przeprowadzeniu badań 

kwestionariusz numerowano (taką samą cyfrą zaznaczano arkusz odpowiedzi 

małżonków i rodziców, w celu późniejszej analizy zależności np. w kwestii 

dziedziczenia zachowań seksualnych). 

Podczas badań skoncentrowano się na następujących zagadnieniach: 

1) charakterystyka społeczno-demograficzna obydwu badanych grup; 

2) przyczyny powstania małżeństw młodocianych: 

 sytuacja rodzinna badanych: struktura rodziny generacyjnej, atmos-

fera panująca w domu; 

 brak wychowania i uświadomienia seksualnego; 

 niska ocena własnych szans życiowych i perspektyw na ukończenie 

szkoły oraz nieumiejętność spędzania czasu wolnego w sposób twórczy; 

3) wiek, motywy inicjacji i czas znajomości przed zbliżeniem młodocianych; 

4) dziedziczenie zachowań seksualnych – zależność pomiędzy wiekiem 

inicjacji małżonków i ich rodziców; 

5) poznanie rodziny partnera; 

6) akceptacja związku przez teściów – opinia o partnerze dziecka; 

7) reakcja na ciążę przyszłych rodziców i dziadków; 

8) funkcjonowanie małżeństw młodocianych: 

 motywy i okoliczności zawarcia związku małżeńskiego; 

 wiek, wykształcenie i sytuacja mieszkaniowa w dniu ślubu; 

 współżycie z rodziną partnera; 

 przygotowanie do pełnienia ról małżeńsko-rodzicielskich i ich reali-

zacja: opieka nad dzieckiem, wykonywanie obowiązków domowych; 

9) psychospołeczna sytuacja małżeństw młodocianych – 10 lat po pierw-

szym badaniu; 

 kontynuowanie edukacji i podnoszenie wykształcenia; 

 sposoby spędzania czasu wolnego; 

 dialog małżeński; 

 sytuacja mieszkaniowa i zawodowa; 
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 współżycie z rodzinami generacyjnymi; 

10) funkcjonowanie par zdezintegrowanych; 

 wiek w dniu ślubu; 

 przyczyny rozpadu związku; 

 faktyczna długość trwania małżeństwa; 

 ocena pożycia małżeńskiego; 

11) różnica pomiędzy małżeństwami wymuszonymi i przyspieszonymi 

przez ciążę (w Tabeli 14. przedstawiam różnice w ujęciu teoretycznym). 

Tabela 14. Różnice pomiędzy małżeństwami wymuszonymi i przyspieszonymi 

przez ciążę 

Małżeństwa 

 wymuszone przyspieszone 

Kryteria doboru 

partnera 

Wygląd zewnętrzny, 

sytuacja materialna i warunki 

mieszkaniowe partnera  

Cechy charakteru, 

wygląd zewnętrzny 

Czas znajomości 

przed zbliżeniem 

Zazwyczaj krótki do 0,5 roku Dłuższy, co najmniej 

0,5 roku 

Wiek inicjacji Najczęściej do 18. r.ż.  Najczęściej po 18. r.ż. 

Główny motyw 

podjęcia współżycia 

Alkohol, popęd fizyczny, cieka-

wość, przykład rówieśników, 

dowód miłości, zauroczenie 

Miłość 

Decyzja o podjęciu 

współżycia 

Spontaniczna  Przemyślana  

Częstotliwość spotkań Rzadko  Często 

Znajomość 

rodziny partnera 

Minimalna lub żadna Pogłębiona  

Akceptacja przez 

rodzinę partnera 

Najczęściej brak akceptacji Akceptacja lub 

tolerowanie partnera 

Główny powód 

zawarcia związku 

Ciąża, chęć wyrwania się 

z domu, kwestie finansowe 

Miłość, potrzeba 

współdziałania, 

ciąża, wspólne 

zainteresowania 

Wykształcenie 

w dniu ślubu 

Podstawowe, zawodowe Średnie, zawodowe, 

podstawowe 

Perspektywy 

mieszkaniowe 

Mieszkanie z rodzicami Mieszkanie własne 

bądź wynajęte 

Sytuacja zawodowa Najczęściej pracowała 1 osoba, 

lub na utrzymaniu rodziców 

Najczęściej 

pracowali oboje 

Reakcja na ciążę Negatywna, najczęściej ojców 

dziecka 

Pozytywna  

Decyzja o ślubie Podjęta pod namową rodziców Podjęta indywidualnie 
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Małżeństwa 

 wymuszone przyspieszone 

Opinia o zięciu/ 

synowej 

Najczęściej negatywna Najczęściej 

pozytywna 

Przygotowanie do 

pełnienia ról małżeńsko-

rodzicielskich 

Brak przygotowania Przygotowanie 

w stopniu 

zadowalającym 

Spędzanie 

czasu wolnego 

Oddzielnie  Wspólnie  

Kontynuowanie 

wykształcenia 

Rzadko  Często  

Perspektywy 

przetrwania związku 

Minimalne  Duże 

Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 3. 

Wybrane przyczyny powstawania małżeństw 
młodocianych 

Małżeństwo z przymusu nie wesele. 

(przysłowie rosyjskie) 

odejmując się rozważań na temat trwałości małżeństwa i prawidłowego 

funkcjonowania przyszłej rodziny należy zacząć od okoliczności, które 

wpłynęły na decyzję o zalegalizowaniu nieformalnego związku badanych par. 

Istotnymi przyczynami powstania małżeństw młodocianych w badanej 

grupie były m.in.: 

3.1. Sytuacja rodzinna badanych 

Rodziny pełne mają większe możliwości sprawowania dokładniejszej kon-

troli nad dzieckiem, mogą mu też poświęcić więcej czasu. W takich rodzi-

nach wychowywało się 37 osób. Jednak rodzina pełna to nie zawsze rodzina 

harmonijna, szczęśliwa, zaspokajająca potrzeby dziecka, to nie zawsze też ko-

chający się nawzajem rodzice. Zaledwie 24 badanych stwierdziło, że w ro-

dzinach były zaspokajane ich potrzeby psychiczno-fizyczne. Pozostali dekla-

rowali, że „szukali okazji”, aby nie wracać do domu, w którym ciągle były 

awantury, alkohol i niejednokrotnie przemoc. Respondenci ci określili at-

mosferę panującą w domu rodzinnym jako raczej złą lub bardzo złą. Według 

badanych skłóceni rodzice nie wnieśli sprawy o rozwód tylko ze względu na 

tzw. „dobro dzieci”, udawali przed nimi, że wszystko jest w porządku, jed-

nocześnie nie interesowali się ich sprawami, samopoczuciem, nie spędzali 

z nimi czasu wolnego. Zajęci byli tylko sobą, swoim problemami lub pogo-

nią za pieniądzem, a przecież współżycie w skłóceniu, nienawiści jest rów-

nież postacią dezorganizacji rodziny. W wielu domach rozmowy ograniczały 

P 
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się do jednego zdania wypowiadanego w pośpiechu „co w szkole?”. 19 osób 

miało poczucie osamotnienia w domu, brak kontaktu emocjonalnego z naj-

bliższymi. Dobre stosunki emocjonalne z matką miało 15 badanych, z ojcem 

zaledwie 5. Gros rodziców nie zdawało sobie sprawy, że dla rozwijającego 

dziecka, ich niedojrzałość uczuciowa, wzajemne konflikty, nie poświęcanie 

czasu, powodują poczucie winy, niepewność, czy brak stabilizacji i ciepła. 

Oziębły, suchy stosunek rodziców do dzieci spowodował, że niezaspokojoną 

potrzebę miłości, afiliacji młodzież starała się zrekompensować w grupie 

rówieśników, wcześnie poszukując zrozumienia w związkach erotycznych, 

wiążąc się z osobą niekochaną, ani niekochającą, ale taką, która wysłucha, 

przytuli, zrozumie, pocieszy i powie słowo „kocham”, jesteś mi potrzebna, 
„wartościowa”, „ładna”, „wspaniała”. 

Przypadek 1. Mój ojciec nie pił, ojciec chlał. Kiedy miałam 16 lat poznałam doj-
rzałego 23-letniego mężczyznę. Miał pieniądze, był czuły, opiekuńczy i przede 
wszystkim nie pił. Do zbliżenia doszło po 2 miesiącach znajomości. Chciał do-
wodu miłości to mu go dałam. Gdy okazało się, że jestem w ciąży płakałam, 
chciałam nawet usunąć, byłam jeszcze dzieckiem, chodziłam do II klasy ZSZ. 
On obraził się na mnie, był zdziwiony, mówił nie rozumiem jak to się mogło stać, 
a przecież seks uprawialiśmy dość często, bez żadnych zabezpieczeń. Moja 
mama namawiała go do ślubu, bo on miał mieszkanie. Mówiła, córuś nie bę-
dziesz oglądać ojca pijaka. Po ślubie przychodziła codziennie, gotowała i sprzą-
tała, żebym ja mogła się uczyć i skończyć szkołę. Kłótnie i awantury były w na-
szym domu praktycznie od dnia ślubu. Najgorsze zaczęło się, gdy w czasie 
ciąży bardzo przytyłam. Mąż nazywał mnie hipopotamem, grubą krową, nie 
chciał ze mną spać. Gdy córka miała 3 miesiące wyrzucił nas z domu i zamiesz-
kał z inną kobietą. Wróciłam do rodziców. Na szczęście ojciec zachorował i po 
powrocie ze szpitala już nie pił. Dzięki pomocy mamy skończyłam ZSZ. Gdy, 
córka miała 8 lat poznałam mężczyznę, który pokochał mnie i moją córkę. Były 
mąż wyjechał za granicę, z dzieckiem nie utrzymuje kontaktu (Joanna 32 lata). 

Nastolatki z rodzin niepełnych zadeklarowały również, że obserwowały ak-

tywność seksualną jednego z rodziców, zmiany przez nich partnerów. Wobec 

tego częściej niż pozostali przyswajali sobie tzw. „zachowania randkowe”, 

a w kontaktach z płcią przeciwną byli bardziej swobodni. 

Stwierdzenia małżonków młodocianych potwierdzają wypowiedzi ich ro-

dziców. W ocenie ponad połowy rodziców (56,67%) ich małżeństwo w okresie 

poprzedzającym ślub dziecka dalekie było od ideału. Syn, czy córka niejed-

nokrotnie byli świadkami awantur, wzajemnych oskarżeń, czy rękoczynów. 

Rodzice nie chcieli, czy też nie potrafili rozwiązywać swoich problemów bez 

kłótni i bez wciągania w nie swojego potomstwa. Zaledwie 23 osoby (38,34%), 

głównie matki regularnie spędzały czas wolny ze swoimi dziećmi i intereso-

wały się wieloma aspektami ich życia. Na uwagę zasługuje fakt, że aż 50 
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rodziców twierdziło, że znało większość znajomych syna, czy córki i że oso-

by te bardzo często bywały u nich w domu, ale tylko 30 wiedziało, że poto-

mek „z kimś się spotyka”.  

Przypadek 2. Kobieta, lat 32, wykształcenie zawodowe, rozwódka, 2 dzieci. Za 
mąż wyszła w wieku 18 lat za rówieśnika, sąsiada. Ślub z jednej strony był wy-
muszony przez ciążę, z drugiej strony był próbą znalezienia sobie kogoś bliskie-
go, namiastki ojca. Kiedy miałam 16 lat ojciec wyprowadził się do innej kobiety, 
straciłam jedyną osobę którą kochałam. Przyszły mąż pochodził z rodziny, gdzie 
wszyscy: rodzice, dzieci i dziadkowie pili alkohol. Często urządzali całonocne im-
prezy, podczas których wykonywali czynności fizjologiczne przez balkon. Dziew-
czyna bardzo dążyła do ślubu (jak sama mówi, chciała mieć super przystojnego 
męża), partner natomiast był niezadowolony z faktu, że zostanie ojcem. Nieza-
dowoleni byli również rodzice chłopaka, którzy wyzywali ją od dziwek oraz jej 
matka – Wychowaj dziecko sama, nie bierz z tym pętakiem ślubu. Nieporozu-
mienia zaczęły się następnego dnia, od wprowadzenia się do domu dziewczyny. 
Mężczyzna nie chciał iść do pracy, wykradał z lodówki jedzenie i nosił swoim 
rodzicom i dziadkom, w domu nie robił nic. Miał 2 ulubione zajęcia: oglądanie me-
czu i seks. Podczas trwania małżeństwa nie znalazł stałej pracy. Pozew  o roz-
wód respondentka złożyła po 8 latach małżeństwa, kiedy mąż będąc pod wpły-
wem alkoholu uderzył ją i dziecko.  

3.2. Brak uświadomienia i wychowania seksualnego 

Mówiąc o uświadomieniu i wychowaniu seksualnym mam na myśli nie 

tylko rzetelną wiedzę w kwestii fizjologii zapłodnienia, czy antykoncepcji, 

ale również znajomość psychiki drugiej płci oraz odpowiedzialność. Z badań 

wynika, że rodzice, książki popularno-naukowe oraz szkoła są ciągle za ma-

łym nośnikiem wiadomości, a właśnie te trzy źródła mogą przekazać młodemu 

pokoleniu informacje rzetelne i prawdziwe. Na rodziców, jako główne źródło 

informacji wskazało zaledwie 12 osób (20%), na szkołę i fachową literaturę 

– 3 respondentów (5%). Osoby uświadomione przez rodziców stwierdziły, że 

w rozmowach w kwestiach seksualnych nie było tematów tabu i odbywały 

się one regularnie, mimo początkowego zażenowania obydwu stron. Z inicja-

tywą rozmów zawsze wychodzili rodzice (zdecydowanie częściej matki – 

10). Dopełnieniem tego zagadnienia było pytanie postawione rodzicom mał-

żonków młodocianych: Z jakich powodów nie rozmawiali z dziećmi na tema-

ty seksualne? Ojcowie (4) odpowiedzieli jednym zdaniem wychowanie sek-

sualne to obowiązek żony. Natomiast matki najczęściej albo nie udzieliły 

odpowiedzi, albo twierdziły, iż nie posiadały wiedzy w tej dziedzinie (5), są 

przekonane, że uświadomienie to tylko i wyłącznie obowiązek szkoły (4), 

kupowały książki (4), wstydziły się (2), dzieci nie chciały słuchać (2) lub, że 

tego każdy musi nauczyć się sam (2).  
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W chwili zakończenia przeze mnie pierwszego etapu badań (1998) 

przedmiot wiedza o życiu seksualnym człowieka dopiero wchodził do pro-

gramu nauczania szkolnego, więc większość badanych wiedzę na ten temat 

mogła czerpać na lekcjach biologii lub higieny. Z wywiadów z małżonkami 

młodocianymi wynika jednak, że w szkole tematy te przerabiano pobieżnie, 

lub na ich realizację nie starczało czasu. Nic więc dziwnego, że aż 45 osób 

(75%) za-deklarowało, że zostało uświadomionych przez środowisko rówie-

śnicze. Mło-dzież w okresie dojrzewania rozluźnia swoje kontakty z rodziną, 

szukając autorytetów w gronie kolegów, łatwo przyswajając sobie wzorce 

tam panujące. Często też korzysta z „wiedzy” grup rówieśniczych, jako 

źródła uświadamiającego w sferze życia seksualnego, często inicjując pod 

wpływem presji otoczenia, czy panującej w danym środowisku modzie, za-

czynając życie in-tymne, bo tak wypada, trzeba, bo tak robią koledzy. 

Zdaniem Pierre Bourdieu „kapitał kulturowy”, czyli nawyki, umiejętności, 

odruchy są w różnym stopniu nabywane przez członków różnych grup. Od-

mienny „kapitał kulturowy” wpływa na przebieg edukacji [za: Sztompka 2002]. 

Wyniki moich badań pozwoliły mi wysnuć wniosek, że wysoki wskaźnik 

małżeństw młodocianych pochodzących z rodzin robotniczo-chłopskich (48 

osób – 80%) wiąże się z jednej strony z miejscem przeprowadzenia badań 

(Włocławek zawsze posiadał dużo zakładów przemysłowych zatrudniających 

przede wszystkim robotników), z drugiej strony właśnie z odmiennym „kapi-

tałem kulturowym”. W badanych rodzinach robotniczych i chłopskich rzadziej 

i mniej szczerze rozmawiało się z dziećmi i młodzieżą na tematy związane 

z płciowością człowieka i wynikającymi z tego konsekwencjami. Poziom 

wiedzy seksualnej młodzieży jest tym wyższy, im wyższy jest poziom wy-

kształcenia rodziców. Stąd najkorzystniejsza była sytuacja młodzieży inteli-

genckiej, która rzadziej korzystała z informacji rówieśników. 

Tabela 22. Rozmowy z dziećmi na tematy seksualne a pochodzenie społeczne 

respondentów  

Pochodzenie 

społeczne 

małżonków 

młodocianych 

Regularne 

rozmowy 

Rozmawiał 

tylko 

z synem 

Brak 

rozmów 

Brak 

odpowiedzi 
Razem 

L.b. % L.b. % L.b. % L.b.        % L.b. % 

Inteligenckie 8 13,34 - - 4   6,66 - - 12 20,00 

Robotnicze 7 11,66 1 1,67 35 58,34 1 1,67 44 73,34 

Chłopskie - - - - 4   6,66 - - 4   6,66 

Razem 15 25,00 1 1,67 43 71,66 1 1,67 60 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 
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2/3 osób pochodzenia inteligenckiego i mniej niż 1/5 pochodzenia robot-

niczego rozmawiała z rodzicami na tematy seksualne. 

Porównując wyniki badań 2 grup: małżonków młodocianych i ich rodzi-

ców można mówić o dziedziczeniu zachowań w kwestii braku rozmów w ro-

dzinie z zakresu życia seksualnego człowieka. W domach większości rodzi-

ców małżonków młodocianych nie podejmowało się takich rozmów i oni 

sami powielali ten model zachowań w swoich rodzinach, twierdząc, że skoro 

ich rodzice nie uświadomili, to i oni nie muszą uświadamiać swoich dzieci. 

Tabela 23. Główne źródło wiedzy o życiu seksualnym rodziców i małżonków 

młodocianych 

Źródło wiedzy 
Rodzice 

Małżonkowie 

młodociani 

L.b. % L.b. % 

Matka  9  15,00 10 16,67 

Ojciec - - 2   3,33 

Książki  4   6,67 2   3,33 

Kościół  4   6,67 - - 

Środowisko rówieśnicze 28 46,66 45 75,00 

Rodzeństwo  13 21,66 - - 

Szkoła  1   1,67 1   1,67 

Brak odpowiedzi 1   1,67 - - 

Razem  60 100,00 60 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 

Zarówno starsze, jak i młodsze pokolenie korzystało w okresie dorastania 

z mało wiarygodnych źródeł uświadamiających – środowiska rówieśniczego 

czy rodzeństwa. Należy zwrócić uwagę na nieznaczny wzrost roli ojców w edu-

kacji seksualnej młodocianych.  

Małżonkowie młodociani zdają sobie sprawę z tego, że brak wiedzy o kon-

sekwencjach podjęcia życia seksualnego, nieznajomość psychiki drugiej płci, 

błędna interpretacja słowa „kocham” przyczyniły się do ich wczesnego mał-

żeństwa. Ponad 3/4 badanych (46) jest zdania, że podmiotami odpowiedzial-

nymi za uświadamianie dzieci i młodzieży w tej sferze powinni być rodzice, 

nauczyciele oraz lekarze, a najodpowiedniejszym wiekiem na rozpoczęcie tego 

procesu jest okres między 10. a 15. rokiem życia (45 osób). Jednak zaledwie 

21 respondentów podejmuje ze swoimi dziećmi rozmowy na te tematy. Po-

zostali zadeklarowali, że nie uświadamiają i nie będą uświadamiać, powiela-

ją więc zachowania swoich rodziców i dziadków. 
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Przypadek 3. Za mąż wyszłam mając 16 lat, za bardzo przystojnego 18-latka. 
Oboje byliśmy uczniami, on kończył technikum, ja byłam w II klasie LO. O życiu 
seksualnym nie wiedziałam nic, rodzice nigdy ze mną o tym nie rozmawiali. Cią-
ża tak się nam jakoś przytrafiła. Gdy miałam 21 lat mąż wyprowadził się do swo-
ich rodziców – w wieku 29 lat byłam już po rozwodzie. Po wielu latach zrozumia-
łam na jakie kłopoty i zmartwienia naraziliśmy siebie i naszych rodziców przez 
nasz nierozważny krok, szczególnie moją mamę, która nas utrzymywała. Tylko 
dzięki niej ukończyłam liceum. Nie twierdzę, że ciąża w tak młodym wieku zmar-
nowała mi życie, ale zabrała mi najlepsze lata – nie chodziłam na dyskoteki, nie 
stroiłam się. Swoje dzieci uświadamiam, rozmawiam z nimi regularnie, ale jestem 
zdania, że często wiedza rodziców jest niewystarczająca i szkoła powinna im po-
móc w tym zakresie (Katarzyna lat 40).  

Przypadek 4. Ze mną nikt nigdy nie rozmawiał na tematy seksualne, ani matka, 
ani babka, ani nauczyciel, więc i ja z moją córką nie rozmawiałam. Ona była dla 
mnie ciągle małym dzieckiem, myślałam, że mam czas, że zdążę ją uświadomić 
(Danuta lat 46).  

Córka respondentki była wierną czytelniczką Bravo. Po „uświadamiającej” lektu-
rze doszła do wniosku, że mając 17 lat najwyższy czas na „bycie dorosłą”. Kon-
takt seksualny podjęła z 19-letnim chłopakiem po 2 tygodniach znajomości bez 
zabezpieczenia.  

Jednym ze wskaźników skuteczności procesu uświadomienia seksualnego 

może być stwierdzenie faktu korzystania ze środków antykoncepcyjnych. 25 

osób nie zastosowało podczas inicjacji żadnych środków antykoncepcyjnych. 

Brak zabezpieczenia był związany zarówno z brakiem funduszy, jak również 

z niską świadomością i poziomem edukacji. W badanej grupie bardzo popu-

larne było przeświadczenie, że „za pierwszym razem nie zachodzi się w cią-

żę”. Wśród nastolatków, którzy nie stosowali środków antykoncepcyjnych 

pierwszy stosunek zakończył się ciążą dla prawie połowy. 13 respondentów 

zastosowało prezerwatywę, 8 naturalne metody, po 3 osoby tabletki hormo-

nalne i stosunek przerywany, pozostali albo nie pamiętali, albo nie udzielili 

odpowiedzi na pytanie.   

3.3. Niska ocena własnych szans życiowych i perspektyw 

na ukończenie szkoły oraz nieumiejętność spędzania 

czasu wolnego w sposób twórczy 

Chłopcy i dziewczęta kształceni dłużej i na wyższym poziomie inicjowali 

później. W wieku poniżej 18 lat życie seksualne podjęło 25 uczniów ZSZ, 12 

uczniów LO. 9 osób z tej grupy porzuciło szkołę i zakończyło edukację ma-

jąc tylko wykształcenie podstawowe (w tym 4 kobiety, które inicjowały ma-

jąc zaledwie 15 lat). Pozostali inicjowali w wieku 18 lub więcej lat. 4 osoby 

nie udzieliły odpowiedzi.  
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Wśród małżonków młodocianych nie stwierdzono istotnych zależności 

pomiędzy wiekiem inicjacji a trudnościami w nauce, czy wagarami. Zaled-

wie 10 osób – 16,6% ogółu zadeklarowało, że nauka sprawiała im trudności 

i wydawała się nudna. Należy jednak podkreślić, że wśród tych 10 osób 8 

inicjowało przed 18. r.ż. Do regularnych ucieczek ze szkoły przyznało się 

tylko 7 osób – 11,67%. 

Wypowiedzi małżonków potwierdzają ich rodzice. Tylko 22 (36,6%) za-

deklarowało, że dziecko w okresie dorastania sprawiało trudności wycho-

wawcze, najczęściej przejawiające się kłopotami w nauce i wagarami – 9, 

spożywaniem alkoholu – 3, paleniem papierosów – 3, zajściem w ciążę – 2, 

czy ucieczkami z domu – 1. 

W większości rodzice małżonków młodocianych nie mieli pasji, głębszych 

zainteresowań, najczęściej po pracy oglądali telewizję, rzadziej jeździli na 

wycieczki, czy uprawiali działkę (9 osób), prawie nikt nie czytał książek i ta-

ki model spędzania czasu wolnego przekazali swoim dzieciom. We wtorek 

zawsze wszyscy razem siadaliśmy przed telewizorem, żeby obejrzeć Niewol-

nicę Isaurę (wypowiedź jednej z matek). W 24 (40%) rodzinach generacyj-

nych czas wolny spędzano osobno. Rodzice nie kontrolowali dzieci, nie inte-

resowali się jak spędzają czas po lekcjach. Nic więc dziwnego, że małżon-

kowie młodociani wolne chwile najczęściej spędzali przed telewizorem (14 

osób), na dyskotekach (8), czy... uprawianiu seksu (5). 10 respondentów stwier-

dziło, że w domu się po prostu nudzili, 6 skoncentrowanych było tylko na od-

rabianiu lekcji. Pasje tj. uprawianie sportu, kino, czy nauka języka obcego 

miało zaledwie 8 badanych. Należy zauważyć, że kwestie finansowe nie ogra-

niczały form spędzania czasu wolnego, wielu rodziców nie czuło potrzeby 

i nie widziało sensu w zmianie przyzwyczajeń. 

3.4. Inicjacja seksualna 

Istotnym zagadnieniem przy realizacji badań nad zjawiskiem małżeństw 

młodocianych jest poznanie wieku, motywów inicjacji oraz czasu znajomo-

ści przed zbliżeniem, w obu grupach badawczych. Omówienie tych zagad-

nień pozwoli poznać z jednej strony przemiany obyczajowości, z drugiej 

dziedziczenie zachowań w sferze seksualnej. 

Ponad połowa badanych osób inicjowała w wieku poniżej 18. r.ż. (37 osób 

– 61,67%), w tym 10 osób miało 15 lat, 11-16 lat. Średni wiek inicjacji w ba-

danej grupie (dla obu płci) wyniósł 17,05 lat. Czynnikiem ryzyka sprzyjają-

cym wczesnej inicjacji seksualnej w badanej grupie była niewątpliwie płeć: 

dziewczęta podjęły życie seksualne wcześniej niż chłopcy. W badanej grupie 

średni wiek inicjacji kobiet wyniósł 17,00, wśród mężczyzn 17,38.  
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Najczęściej badani inicjowali ze starszymi partnerami (36 osób – 60%), 

lub równolatkami (14–23,33%). Tylko 5 respondentek inicjowało z młodszy-

mi mężczyznami (dwie 18-letnie z 17-latkami, 19-letnia z 18-latkiem, dwie 

20-latki z 18-latkami). 

Dla 11 badanych (18,33%) pierwszy stosunek zakończył się ciążą. Z wczes-

nym rozpoczynaniem życia seksualnego wiązało się też zjawisko wielopart-

nerstwa. 7 osób, które inicjowało przed ukończeniem 18. r.ż. miało przed ślu-

bem więcej niż jednego partnera seksualnego. 2 respondentki, które podjęły 

życie seksualne w wieku 15 lat i jedna, która inicjowała mając 16 lat miały 

w okresie sześciu miesięcy 3 lub więcej partnerów seksualnych. Osoby, które 

inicjowały w młodym wieku prowadziły życie erotyczne mniej uporządkowa-

ne, miały więcej partnerów najpierw w młodości, a potem w okresach, kiedy 

były już w stałym związku, częściej też, jako przyczynę rozpadu małżeństwa 

wskazywały na zdradę, odmowę współżycia i fizyczne znudzenie partnerem.  

Wcześniej inicjowały również osoby, których rodzice podjęli życie seksu-

alne jako nastolatki. 7 na 10 osób, które inicjowały w wieku 15 lat, 7 na 11, któ-

re podjęły życie płciowe w wieku 16 lat oraz 10 na 16 inicjujące w wieku 17 

lat pochodziło z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców inicjowało 

przed ukończeniem 18 lat. 33 młodociane były córkami nastoletnich matek. 

Tabela 24. Zestawienie wieku inicjacji rodziców i małżonków młodocianych  

Wiek inicjacji 

rodzice 

Wiek inicjacji – młodociani 

15 

i mniej 
16 17 18 

Powyżej 

18 

Brak 

odp. 
Ogółem 

16 lat 6 2 3 1 - - 12 

17 lat  1 5 7 1 - 1 15 

18 lat - 2 3 2 1 - 8 

Powyżej 18 1 1 2 6 5 - 15 

Nie pamiętam 1 1 - - - - 2 

Brak odp. 1 - 1 2 1 3 8 

Razem  10 11 16 12 7 4 60 

Źródło: opracowanie własne. 

Przypadek 5. Kobieta, lat 48 rozwódka, wykształcenie zawodowe, pochodzenie 
chłopskie, 2 dzieci. Za mąż wyszła w wieku 18 lat za człowieka, którego prawie 
nie znała (przed podjęciem współżycia znali się 3 tygodnie, potem widzieli się 
przelotnie 2 razy). Do ślubu zmusili ją rodzice, którzy bali się żyć na wsi z panną 
z dzieckiem. Po ślubie przeprowadziła się z mężem do miasta, do 2-pokojowego 
mieszkania. Od początku pożycie układało się źle, z mężem żyli obok siebie, każ-
dy miał swoje problemy, znajomych. Kiedy jej starsza córka w wieku 17 lat (koń-
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czyła wtedy ZSZ) zaszła w ciążę z mężczyzną 19-letnim, którego znała zaledwie 
tydzień, zaczęła robić wszystko, żeby dziewczyna wyszła za mąż. Decyzję o mał-
żeństwie tłumaczyła wstydem i lękiem przed opinią rodziny i sąsiadów. Nie brała 
pod uwagę faktów, że kandydat na zięcia jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku, 
nie szuka pracy, a jego rodzice są na rencie inwalidzkiej i nie mogą służyć pomo-
cą finansową, a żadna ze stron nie ma warunków mieszkaniowych, żeby przyjąć 
młodych. Pod wpływem perswazji córka zdecydowała się na ślub. Nowożeńcy za-
mieszkali w domu dziewczyny, dzieląc pokój z jej młodszą siostrą. Następnego 
dnia po ślubie respondentka zaczęła kontrolować zięcia np. ile je i ile wody zużywa. 
Mówiła – Ty jesteś leń i obibok, kiełbasa jest dla nas, salceson dla ciebie. Młodzi 
pobrali się pod koniec lipca, w połowie listopada mężczyzna wyprowadził się. 
Mieszkali razem 111 dni. Rozwód otrzymali na początku następnego roku. Na 
koniec wywiadu respondentka powiedziała – Nie rozumiem po co ona za niego 
wychodziła za mąż? 

O odpowiedzialności, dojrzałości stosunku do życia świadczy również czas 

znajomości przed podjęciem zbliżenia. 29 małżonków młodocianych (48,33%) 

znało swojego partnera krócej niż pół roku, 2 osoby – 3 dni, 5 – tydzień, 3 – dwa 

tygodnie, 7 – do trzech miesięcy. 4 respondentów nie udzieliło odpowiedzi, 

1 zadeklarowała, że nie wie. 

Średni wiek inicjacji osób, które podjęły współżycie po okresie znajomo-

ści trwającym do 3 miesięcy wyniósł 16,52 lat, a u osób znających się dłużej 

niż rok 17,7. W grupie rodziców 26 (43,33%) inicjowało po okresie znajo-

mości krótszym niż pół roku, w tym 1 osoba znała partnera krócej niż ty-

dzień, 10 – miesiąc, 7 – do 3 miesięcy. Należy zauważyć, że w tej badanej 

populacji 16 osób nie udzieliło odpowiedzi, 7 zadeklarowało, że nie pamięta. 

13 młodocianych, którzy zdecydowali się na kontakt płciowy po okresie 

znajomości krótszym niż pół roku pochodziło z rodzin, w których rodzice 

zadeklarowali, że znali partnera inicjacji również krócej niż sześć miesięcy 

(Tabela 25). Analizując wyniki badań z obydwu grup w kwestiach zarówno 

wieku inicjacji seksualnej, jak i czasu znajomości należy zauważyć dziedzi-

czenie zachowań w tym zakresie. Rodzice przekazują dzieciom „kapitał sek-

sualny” dotyczący kultury życia płciowego, przejawiający się dużą swobodą 

zachowań.  

Różne były motywy skłaniające badanych małżonków do podjęcia współ-

życia. Najczęściej wskazywano na miłość – 25 osób, dowód miłości – 11, 

alkohol – 5, potrzebę seksualną – 4. Zdecydowanie częściej na „dowód miło-

ści” i inicjację pod wpływem alkoholu wskazywali respondenci, którzy roz-

poczęli życie płciowe po znajomości trwającej od 3 dni do 3 miesięcy (9 osób) 

i inicjujące w wieku 15-17 lat (14 młodocianych).  
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Tabela 25. Zestawienie czasu znajomości przed zbliżeniem badanych rodziców 

i badanych małżonków młodocianych   

Czas znajomości 

przed zbliżeniem 

rodziców 

Czas znajomości przed zbliżeniem 

małżonków młodocianych 

3
 d

n
i 

T
y

d
zi

eń
 

2
 t
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g
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ie
 

2
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 m
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o
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N
ie

 p
a
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m
ię

ta
m

 

B
ra

k
 o

d
p

. 

O
g

ó
łe

m
 

Tydzień  - - - - - 1 - - - 1 

Miesiąc  1 2 2 1 1 1 2 - - 10 

2-3 miesiące - - - 2 1 3 - - 1 7 

Do pół roku - - - 1 2 3 2 - - 8 

Do roku - - - 2 1 - 2 - - 5 

Dłużej niż rok - - - - 1 4 1 - - 6 

Nie pamiętam - 2 1 1 1 1 1 - - 7 

Brak odp. 1 1 - - 5 3 2 1 3 16 

Razem  2 5 3 7 12 16 10 1 4 60 

Źródło: opracowanie własne. 

Badani przeze mnie małżonkowie młodociani zawierali związki małżeń-

skie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych; w okresie tym kobiety 

będące w ciąży, kiedy tylko to było możliwe, wychodziły za mąż. Transfor-

macja ustrojowa, przemiany gospodarcze i kulturowe w Polsce spowodowały 

stopniowy zanik zawierania wczesnych małżeństw. W badanej grupie ślub 

z partnerem inicjacji zawarło 49 respondentów (81,66%), ale aż 35 (58,33%) 

stwierdziło, że nie wiązało z tą osobą tak dalekosiężnych planów; ciąża ślub 

po prostu wymusiła. 4 osoby spotykały się z partnerem inicjacji jeszcze przez 

okres do 2 miesięcy, dla 3 kobiet był to jednorazowy kontakt (2 respondentki 

miały wtedy 15, jedna 16 lat). W grupie tych 3 kobiet można mówić o dużej 

swobodzie obyczajowej. Respondentki życie seksualne podjęły po okresie zna-

jomości do 2 tygodni, jedna zadeklarowała, że nie wie ile czasu znała partnera, 

główny motyw inicjacji to alkohol. Przed ślubem miały jeszcze kilku partne-
rów seksualnych. 

Przypadek 6. Kobieta, lat 38, 2-krotnie rozwiedziona, 2 dzieci, wykształcenie 
podstawowe. Życie seksualne podjęła w wieku 16 lat z rówieśnikiem po tygodniu 
znajomości, będąc pod wpływem alkoholu. Po zbliżeniu zerwali kontakt. 2 mie-
siące później poznała 2 lata starszego mężczyznę, z którym również nawiązała 
kontakt płciowy bez zabezpieczenia po tygodniu znajomości. Jako główny po-
wód współżycia podała „dowód miłości”. Jej matka od 14. roku życia próbowała 
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podejmować z nią rozmowy na tematy dotyczące seksu, ale bez skutku. Respon-
dentka nie chciała słuchać, ciągle mówiła matce: Co Ty wiesz, sama poszłaś do 
łóżka z pierwszym lepszym mając 16 lat i mnie urodziłaś jako 17-latka to mnie nie 
uświadamiaj. Szkołę rzuciła w III klasie LO będąc w 4. miesiącu ciąży. Ślub wzięła 
w wieku 17 lat (w 7. miesiącu ciąży), mimo iż wiedziała, że jej partner pochodził 
z rodziny z problemem alkoholowym i sam często był pijany. Zamieszkali u jej 
rodziców, zajęli 1 pokój, w drugim mieszkali jej rodzice i młodsza siostra. Byli na 
całkowitym utrzymaniu rodziców. Czas wolny poświęcali na uprawianie seksu. Nie-
porozumienia zaczęły się pojawiać, kiedy po 3 latach małżeństwa mąż zaczął 
pić coraz częściej, bił żonę, dziecko i teściową. Kobieta odmawiała współżycia: 
z cuchnącym moczem spać nie będę. Rozwiedli się po 4 latach trwania związku. 
Była jeszcze raz zamężna, małżeństwo trwało niespełna rok. Mężczyzna wy-
prowadził się jak zaszła w ciążę. Swoich dzieci nie uświadomiła i jak mówi nie 
będzie uświadamiać, bo ta wiedza nikomu się nie przyda. (Jej córka wyszła za 
mąż w wieku 16 lat; 8 miesięcy później była już po rozwodzie). Obecnie respon-
dentka mieszka z matką, 2 córkami i wnuczką w 2-pokojowym mieszkaniu, pra-
cuje dorywczo.  

Dla 29 badanych (48,33%) decyzja o podjęciu współżycia była przemy-

ślana, dla 18 (30,00%) spontaniczna, 9 osób nie potrafiło udzielić odpowie-

dzi na to pytanie, 4 odmówiło odpowiedzi. Osoby, które zadeklarowały pod-

jęcie życia seksualnego pod wpływem chwili w większości inicjowały mając 

15-17 lat (15 badanych), znając partnera 3 miesiące, bądź krócej (10). 

W badanej grupie z wiekiem inicjacji wiązało się również wysokie poczu-

cie własnej atrakcyjności. 30 respondentów na 37, którzy inicjowali przed 

ukończeniem 18 lat uważało, że w okresie dorastania byli bardzo atrakcyjni 

i wzbudzali zachwyt, a niejednokrotnie pożądanie u płci przeciwnej. 



 157 

 

Rozdział 5. 

Małżeństwa młodocianych: 
wymuszone lub przyspieszone przez ciążę 
– perspektywa przetrwania 

odejmując rozważania na temat małżeństw młodocianych i dominujące-

go motywu ich zawarcia oraz perspektyw przetrwania istnieje potrzeba 

rozróżniania i odmiennego oceniania tych przypadków, kiedy małżeństwo 

ma lub miało charakter naprawdę przymusowy (było wywołane tylko przez 

zajście w ciążę partnerki) od tych, kiedy zostało przyspieszone (było plano-

wane przez partnerów). Nie oznacza to jednak, że każde małżeństwo wymu-

szone przez ciążę jest z góry skazane na rozpad, ale w tych związkach już od 

chwili powstania istnieje zbyt wiele czynników niekorzystnych dla jego trwa-

łości, m.in. młody wiek małżonków, niski poziom wykształcenia, brak zna-

jomości siebie, swoich rodzin, nie wiązanie przyszłości z partnerem. 

Przypadek 16. Męża poznałam w LO; oboje mieliśmy po 17 lat, miły, wesoły i przede 
wszystkim opiekuńczy – taki był i jest. Mieliśmy podobne zainteresowania. Czę-
sto odwiedzaliśmy się w domach. Nasi rodzice nas polubili, i co ważne, polubili 
także siebie. Po roku zaczęła mi kiełkować myśl, to jest ten właściwy. Po matu-
rze podjęliśmy decyzję o współżyciu. Zaczęliśmy też snuć plany na przyszłość. 
Ciąża tylko przyspieszyła i to nieznacznie o 3 miesiące decyzję o ślubie (chcieli-
śmy się pobrać we wrześniu, pobraliśmy się w czerwcu). Zamieszkaliśmy u teś-
ciów (piętro w domku jednorodzinnym). Teściowa bardzo mi pomagała w opiece 
nad dzieckiem, więc mogłam wrócić do pracy, pójść na studia. Jak na razie (je-
stem mężatką 17 lat) nieporozumienia między nami zdarzały się rzadko. Z tru-
dem namówiłam męża na podwyższenie wykształcenia. Nie żałuję decyzji o ślu-
bie, mieliśmy wtedy po 19 lat (może to zbyt mało), ale kochaliśmy się, znaliśmy 
się dość długo, już pracowaliśmy i w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na pomoc 
rodziców (Marzena lat 36). 

P 
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Przypadek 17. Swoją pierwszą żonę poznałem na urodzinach kumpla, gdy mia-
łem 17 lat, była najbrzydsza ze wszystkich będących tam dziewczyn. Po 2 tygo-
dniach spotkaliśmy się na urodzinach innego kolegi, było dużo alkoholu, ona 
była miła, chętna i stało się. To był mój pierwszy raz. Ponownie spotkaliśmy się 
po pół roku znowu na imprezie i znowu uprawialiśmy seks. Po 3 miesiącach 
zadzwoniła do mnie, informując że jest w ciąży. Powiem szczerze nie chciałem 
się żenić, ja w ogóle nie znałem ani jej, ani jej rodziców i oni mnie nie znali i nigdy 
wcześniej nie widzieli. Wiedziałem o niej tylko tyle, że jest pielęgniarką i nie umiała 
się zabezpieczyć. Do dziś uważam, że celowo zaszła w ciążę, żeby męża sobie 
złapać. Do ślubu zmusili mnie jej starzy. Zamieszkaliśmy z moimi rodzicami, mo-
ja mama jak zawsze gotowała, ale żonie nic nie smakowało, ciągle słyszeliśmy: 
cholesterol, tłuszcze, węglowodany. Po 3 miesiącach od urodzenia dziecka po-
wiedziała, że nie chce ze mną spać, że smarem śmierdzę, głupi jestem (mam 
ukończoną ZSZ), jakby w łóżku dyplom był potrzebny. Po 3 dniach od tej roz-
mowy wyprowadziła się do swoich rodziców. Nasze niepotrzebne małżeństwo 
trwało niespełna pół roku. Teraz od 14 lat jestem powtórnie żonaty. Moja żona 
też ma ukończoną ZSZ. Moi rodzice ją uwielbiają (Krzysztof lat 37). 

Tabela 31. Ciąża a decyzja o ślubie  

Ciąża – ślub 
Ogółem Rozwody/separacje 

L.b. % L.b. 

Wymusiła  35  58,33 27 

Przyspieszyła  22  36,67 6 

Nie dotyczy 

– wspólne zamieszkanie 
2   3,33 - 

Brak odpowiedzi  1    1,67 - 

Razem  60 100,00 33 

Źródło: opracowanie własne. 

Z 60 przebadanych małżeństw 35 zadeklarowało, że nie planowało ślubu 

z partnerem, ciąża była dla nich zaskoczeniem i wymusiła małżeństwo. 22 ba-

danych zamierzało zalegalizować związek, 2 pary wystąpiły do sądu o zgodę 

na wcześniejsze zawarcie małżeństwa z powodu wspólnego zamieszkania, 

1 osoba nie udzieliła odpowiedzi. 

Poniżej przedstawiam wyniki badań dotyczące małżeństw młodocianych 

z podziałem na 2 grupy: małżeństwa wymuszone i przyspieszone przez cią-

żę. Analizie poddano odpowiedzi 57 respondentów. Małżeństwa wymuszone 

przez ciążę nazwano grupą I, przyspieszone – grupą II.  

Czynniki różniące małżeństwa wymuszone i przyspieszone przez ciążę: 

 Kryterium doboru partnera;  

W grupie małżeństw wymuszonych dominującym kryterium doboru współ-

małżonka były uroda i zasoby materialne (25 respondentów). Na cechy cha-
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rakteru wskazało zaledwie 2 badanych, ale aż 7 nie potrafiło odpowiedzieć 

na to pytanie (były to osoby, które zadeklarowały, że alkohol i przykład ró-

wieśników były głównym motywem inicjacji, znające partnera do 2 miesię-

cy). Badani z tej grupy najprawdopodobniej nie wiązali z partnerem, z któ-

rym podjęli życie płciowe dalekosiężnych planów, skoro dla nich liczył się 

tylko wygląd i pieniądze. Część z nich twierdziła, że warto z nią/nim się spo-

tykać, żeby: zazdrościli znajomi, albo: żeby się dowartościować. W drugiej 

grupie badawczej odpowiedzi respondentów rozłożyły się równomiernie (po 

11 osób), jedni wskazali na walory fizyczne, drudzy na psychiczne.  

 Wiek inicjacji seksualnej; 

 W I grupie ponad 3/4 badanych (27 osób) zainicjowało przed osiągnięciem 

pełnoletniości, w tym 18 znajdowało się w przedziale wiekowym 15-16 lat. 

W II grupie 9 badanych (mniej niż połowa) podjęło życie seksualne w wieku 

poniżej 18 lat, w tym 3 w wieku 15-16 lat. Średni wiek podjęcia życia płcio-

wego w grupie małżeństw wymuszonych wyniósł 16,14 lat, a wśród par, gdzie 

ciąża ślub przyspieszyła był o ponad rok wyższy i wyniósł 17,15 lat.  

Tabela 32. Zestawienie wieku inicjacji małżonków młodocianych i rodziców 

– grupa małżeństwa wymuszone przez ciążę 

           Wiek inicjacji 

badanego rodzica 
małżonków młodocianych 

15 16 17 18 Powyżej 18 Brak odpowiedzi Razem 

16  5 2 2 - - - 9 

17 1 5 4 - - - 10 

18 - 1 - 2 - - 3 

Powyżej 18 1 1 2 2 3 - 9 

Nie pamiętam 1 - - - - - 1 

Brak odpowiedzi 1 - 1 - - 1 3 

Razem 9 9 9 4 3 1 35 

Źródło: opracowanie własne. 

   Z danych zawartych w Tabelach 32 i 33 wynika, że istnieje związek 

pomiędzy wiekiem rozpoczynania życia seksualnego przez małżonków i ich 

rodziców. Na 27 respondentów z grupy małżeństw wymuszonych, którzy 

inicjowali przed ukończeniem 18. r.ż. 19 pochodziło z rodzin, w których 

przynajmniej jedno z rodziców podjęło życie płciowe będąc niepełnoletnim. 

W II grupie taka sytuacja dotyczyła 5 badanych.  
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Tabela 33. Zestawienie wieku inicjacji małżonków młodocianych i rodziców 

– grupa małżeństwa przyspieszone przez ciążę  

          Wiek inicjacji 

badanego rodzica 
małżonków młodocianych 

15 16 17 18 Powyżej 18 Brak odpowiedzi Razem 

16  1 - 1 1 - - 3 

17 - - 3 1 - - 4 

18 - 1 2 - 1 - 4 

Powyżej 18 - - - 3 2 - 5 

Nie pamiętam - 1 - - - - 1 

Brak odpowiedzi - -  2 1 2 5 

Razem 1 2 6 7 4 2 22 

Źródło: opracowanie własne. 

 Czas znajomości przed zbliżeniem;  

Większość małżonków, która planowała z partnerem życie małżeńsko-

rodzinne charakteryzowała się większym stopniem dojrzałości psycho-

emocjonalnej, co przejawiało się m.in. podejściem do podjęcia stosunków 

seksualnych. Ponad połowa badanych z tej grupy inicjowała znając partnera 

dłużej niż pół roku (13). Zaledwie jedna osoba nawiązała kontakt seksualny 

z partnerem po 2-tygodniowej znajomości. Natomiast w I grupie znajomość 

z partnerem inicjacji zadeklarowało tylko 11 osób. Prawie 2/3 odbyło pierw-

szy stosunek praktycznie z obcą osobą. 7 respondentów znało się przed zbli-

żeniem tydzień lub krócej. 

 Motyw podjęcia współżycia;  

Małżonkowie, którzy nie wiązali ze sobą planów na przyszłość inicjowali 

dając „dowód miłości” (10), będąc pod wpływem alkoholu (5), czy biorąc 

przykład z rówieśników (3). Zaledwie co czwarty badany z tej grupy wskazał 

na miłość. W II grupie uczucie do partnera było podstawowym motywem 

rozpoczęcia życia seksualnego dla 14 badanych. Na „dowód miłości” wska-

zała 1 kobieta, na alkohol – nikt. 

W grupie małżeństw wymuszonych częściej mamy do czynienia z poza 

uczuciowymi motywami skłaniającymi młodych ludzi do podjęcia współży-

cia, jak i z wielopartnerstwem. 6 osób miało przed ślubem więcej niż jednego 

partnera seksualnego (w tym 3 osoby 4 partnerów), wśród małżeństw przy-

spieszonych przez ciążę tylko jedna. 
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 Struktura rodziny pochodzenia, zaspokajanie potrzeb przez rodziny 

generacyjne; 

 Ponad połowa badanych z obu grup wychowywała się w rodzinach peł-

nych. Należy jednak zauważyć różnice w odpowiedziach małżonków na py-

tania dotyczące atmosfery panującej w domu rodzinnym, czy zaspokajaniu 

potrzeb psychicznych. Małżonkowie, u których ciąża ślub wymusiła częściej 

deklarowali, że ich rodziny nie zaspokajały żadnych potrzeb psychiczno-

emocjonalnych, a atmosfera w domu była zła (najchętniej wyszłabym z tego 

domu i nigdy nie wróciła; wracając ze szkoły zgadywałam ojciec będzie pi-

jany, czy nie; jak ojciec nas zostawił i ożenił się po raz drugi to już nie był 

mój dom, to były tylko ściany – wypowiedzi respondentek). Prawie co drugi 

badany z tej grupy stwierdził, że z żadnym z członków rodziny nie miał kon-

taktu emocjonalnego, rozmowy z najbliższymi sprowadzały się do prostych 

pytań: jak się czujesz? i co w szkole? W drugiej grupie w domu rodzinnym 

osamotniona czuła się co 7 osoba. Klimat, jaki stwarzają rodzice jest waż-

nym czynnikiem determinującym w przyszłości powodzenie małżeństwa 

młodego pokolenia. Respondenci niejednokrotnie stwierdzali, że nie mieli 

skąd czerpać pozytywnych wzorców jak być mężem/żoną, gdyż albo ojca 

widywali kilka razy do roku, albo przyglądali się kłótniom pomiędzy rodzi-

cami. Uczyli się przez obserwację, później powielając te wzorce w rodzinie 

prokreacyjnej. Małżonkowie z rodzin, w których były zaspokajane potrzeby 

częściej podejmowały życie płciowe po ukończeniu 18 lat i zdecydowanie 

rzadziej się rozwodziły. 

 Częstotliwość spotkań przed ślubem, znajomość rodziny partnera; 

Kiedy syn powiedział nam, że zostanie ojcem nie mogłem w to uwierzyć, 

zapytałem: kim jest ta dziewczyna, jak ma na imię? Odpowiedział Marzena, 
Monika, no nie wiem, na pewno na M., po alkoholu byłem (Jan, lat 60). 

Prawie 3/4 małżonków z I grupy zadeklarowała znajomość ze współmał-

żonkiem trwającą rok lub dłużej, która nie zaowocowała jednak ani poznaniem 

siebie, swoich charakterów, planów na przyszłość, ani tym bardziej swoich 

rodzin. 9 par znało się przed zawarciem związku do 9 miesięcy, w tym 3 

zaledwie 4 miesiące. Załatwienie formalności związanych ze ślubem zarówno 

w sądzie, w USC, czy w kościele (przede wszystkim dostarczenie zaświad-

czenia lekarskiego stwierdzającego ciążę) trwa od 1 do 2 miesięcy. Sądzić 

zatem należy, że pary, które znały się tak krótko, decyzję o ślubie podjęły 

pochopnie, bez znajomości siebie. 15 par przed ślubem widywało się bardzo 

rzadko, a 13 widziało teściów 2-3 razy. W II grupie wszyscy badani stwier-

dzili, że znali się przed ślubem dłuższy okres czasu (większość około 2 lat). 

Ponad połowa prawie codziennie się spotykała (najczęściej odwiedzając się 
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w domach) był to okres, który młodzi ludzie zamierzający się pobrać wyko-

rzystali na poznanie siebie i swoich rodzin, co później dało wyraz w opinii 

wyrażanej przez teściów.  

 Akceptacja związku przez rodziny generacyjne i opinia o partnerze 

dziecka;  

 W I grupie pozytywne zdanie o partnerze dziecka miało 7 rodziców, czyli 

zaledwie 1/5, w II 12 – więcej niż połowa. Wśród małżeństw wymuszonych 

13 respondentów nigdy nie zostało zaakceptowanych przez teściów, 9 nie 

zaakceptowały teściowe. Pomimo negatywnej opinii o partnerze 17 rodziców 

namawiało, a nawet zmuszało młodocianych do ślubu, częściej ze względów 

obyczajowych i finansowych (przyszły zięć był właścicielem dobrze prospe-

rującego gospodarstwa rolnego) niż religijno-moralnych. W II grupie brak 

akceptacji ze strony tylko teściowych dotyczył 5 osób. Zaledwie 10 rodziców 

udzieliło dziecku rady, gdy dowiedzieli się, że zostaną dziadkami. 9 matek 

namawiało do zalegalizowania związku, w tym tylko 2 miały negatywną 

opinię o przyszłym zięciu. Jedna osoba wśród rodziców stanowczo odradzała 

córce małżeństwo, deklarowała daleko idącą pomoc w samotnym wychowa-

niu dziecka, (przyszłego zięcia nie akceptowała, gdyż miał w dniu ślubu wy-

kształcenie zawodowe, nie chciał dalej się kształcić i twierdził, że córka respon-

dentki powinna przerwać studia i pomagać mu w prowadzeniu gospodarstwa. 

Mężczyzna zyskał aprobatę teściowej, dopiero po 10 latach, gdy sfinansował 

żonie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim). 

 Powód zawarcia związku małżeńskiego i reakcja na ciążę; 

Różnice pomiędzy badanymi małżeństwami zauważyć można również ana-

lizując odpowiedzi na pytania o główny powód zawarcia związku małżeń-

skiego i reakcje na wiadomość o ciąży. Wśród małżeństw przyspieszonych 

18 wskazało na łączące młodych uczucie, miłość, chęć bycia ze sobą. 3 pary 

wzięły ślub z powodu ciąży (związki te uległy dezintegracji), 1 kobieta „chcia-

ła wyrwać się z domu”. Tylko jedna para negatywnie zareagowała na wia-

domość o ciąży (oboje mieli w dniu ślubu 18 lat, nie pracowali, nie mieli też 

żadnych perspektyw na samodzielne mieszkanie. 4 narzeczonych z lękiem 

przyjęło wiadomość o zostaniu rodzicami. Bali się czy sobie poradzą w nowo 

zaistniałej sytuacji (w większości byli to studenci). 9 matek nie chciało pogo-

dzić się z faktem, że przez ciążę córka wyjdzie za mąż za mężczyznę, którego 

one nie akceptowały. 

U małżeństw wymuszonych dominującym motywem zawarcia związku 

była ciąża/urodzenie dziecka – 31 osób, chęć posiadania męża (4 respondentki 

– 3 z tych związków nie przetrwało próby czasu). Na miłość nie wskazał nikt. 

Charakterystyczna dla tej grupy badanych jest reakcja na ciążę. Ponad poło-
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wa kobiet (23) i mężczyzn (22) oraz badanych rodziców (26) zareagowała 

negatywnie. Po co więc zawierać związek małżeński, czy namawiać do niego 

dzieci (17 rodziców) skoro na wiadomość, że zostanie się rodzicem, czy dziad-

kiem płacze się, złości, obraża, a niejednokrotnie myśli o aborcji? 

 Wykształcenie, sytuacja mieszkaniowa i zawodowa; 

W grupie małżeństw wymuszonych większość badanych była nieprzygo-

towana społecznie do założenia rodziny. Średni wiek zawarcia związku mał-

żeńskiego respondentów wyniósł zaledwie 17,89 lat, a ich partnerów – 19,34. 

16 kobiet wychodząc za mąż miało mniej niż 18 lat. Aż 20 respondentów 

posiadało w dniu ślubu tylko wykształcenie podstawowe, w tym 19 osób 

uczęszczało do różnego typu szkół (8 kobiet przerwało edukację). W I etapie 

badania wśród respondentów wykształcenie podstawowe miało 9 osób, za-

wodowe – 15, średnie – 11. Po 10 latach tylko 4 osoby podwyższyły poziom 

wykształcenia – ukończyły studia wyższe. 22 małżeństwa były zmuszone 

zamieszkać razem z rodzicami, najczęściej mając do dyspozycji jeden pokój. 

W przypadku 10 par małżonkowie oboje pracowali i byli w stanie utrzymać 

nowo powstałą rodzinę, ale u 11 pracowała tylko jedna osoba (rodzice mu-

sieli im pomagać finansowo), 10 było na całkowitym utrzymaniu rodziny 

generacyjnej.  

W II grupie średni wiek zawarcia związku wyniósł 19,32 lata (był o po-

nad półtora roku wyższy niż u małżeństw wymuszonych), dla partnerów 

19,36. Wszyscy badani zawierając związek  byli pełnoletni. Tylko jedna re-

spondentka miała w dniu ślubu wykształcenie podstawowe i była wraz ze 

swoją nowo założoną rodziną na całkowitym utrzymaniu rodziców. 11 osób 

posiadało wykształcenie zawodowe, 10 średnie. Do 2008 r. wykształcenie 

podwyższyły 4 osoby z wykształceniem średnim. Mniej niż połowa bada-

nych (10) zamieszkała po ślubie z rodzicami. 12 par pracowało i było nieza-

leżnych finansowo. Z okresowej pomocy rodziców korzystało 9 małżeństw. 

 Perspektywy przetrwania związku; 

Wśród par, u których ciąża ślub wymusiła dezintegracji uległo 27 związ-

ków, wskaźnik rozwodów/separacji wyniósł 77,14%. U małżeństw przyspie-

szonych przez ciążę rozbiciu uległo 6 par, wskaźnik rozwodów/separacji 

wyniósł 27,27%. Małżeństwa z pierwszej grupy również szybciej ulegały 

rozbiciu: 6 rozpadło się po okresie wspólnego życia trwającym rok lub kró-

cej, w tym w przypadku 2 par badanych pół roku. W II grupie najkrócej mał-

żeństwo funkcjonowało 4 lata (jedna para). W I grupie najstarszy respondent 

miał w chwili rozwodu 35 lat, najmłodszy tylko 17 lat; aż 12 rozwiodło się 

przed ukończeniem 25. r.ż., w tym 8 osób (5 małżeństw) w wieku 20 lat lub 

mniej. Najmłodsza kobieta miała wtedy zaledwie 17 lat, zaś najmłodszy 



 164 

mężczyzna 19 lat. W II odpowiednio: najstarszy respondent w dniu rozwodu 

miał 36 lat, najmłodszy 23. Średni wiek rozwodzących się z I grupy wyniósł 

25,67 lat, dla ich partnerów – 27,18 lat. W II grupie był on znacznie wyższy 
i wyniósł dla respondentów 29,8 lat, dla partnerów – 30,17. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w grupie małżeństw wymuszonych 

przez ciążę istniało wiele czynników determinujących rozpad związku, a  przede 

wszystkim: 

 brak zaspokojenia przez rodziny generacyjne podstawowych potrzeb 

psychicznych, zła atmosfera w domu rodzinnym; 

 zwracanie uwagi na warunki fizyczne i materialne przy wyborze part-
nera; 

 niepełnoletniość w chwili inicjacji i krótka znajomość z partnerem; 

 nikła znajomość osobowości, charakteru, zwyczajów partnera; 

 brak znajomości rodziny przyszłego współmałżonka; 

 brak akceptacji związku ze strony teściów; 

 negatywna reakcja małżonków na wiadomość o ciąży; 

 podstawowym motywem zawarcia związku była ciąża; 

 zbyt młody wiek założenia rodziny; 

 niski poziom wykształcenia – bycie uczniem; 

 brak własnego mieszkania; 

 brak pracy lub podejmowanie prac niskopłatnych; 

 brak przygotowania do pełnienia ról małżeńsko-rodzicielskich; 

 niepodwyższanie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia; 

 brak dojrzałości do bycia małżonkiem/rodzicem przejawiający się m.in. 

stwierdzeniem, że najlepszym rozwiązaniem pierwszych konfliktów jest 
rozwód; 

 oddzielne spędzanie czasu wolnego już od pierwszych dni po ślubie; 

 brak rozmów pomiędzy małżonkami; 

 niechęć do walki o przetrwanie nowo założonej rodziny. 

Pomimo że co roku maleje liczba małżeństw zawartych za zgodą sądu (GUS), 

nie oznacza to jednak, że:  

1) ślubu nie zawierają osoby młode, bez perspektyw mieszkaniowych, bez 

wykształcenia, pracy, często z powodu ciąży; 

2) nie zachodzą w niepożądaną ciążę nastoletnie dziewczęta. 

Trzeba więc się zastanowić co zrobić, aby do rozprzestrzeniania się tych 
zjawisk nie dopuszczać, albo je ograniczać. 
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Po przeanalizowaniu literatury wydanej w języku polskim, francuskim, 

angielskim i rosyjskim oraz na podstawie wyników badań nad populacjami 

małżeństw młodocianych i ich rodziców uważam, że powinno się: 

 rzetelnie realizować począwszy od szkoły podstawowej zajęcia z przed-

miotu „Przygotowanie do życia w rodzinie”. Program powinien odpo-

wiadać oczekiwaniom uczniów, na lekcjach nie powinny powtarzać się 
wiadomości omawiane np. na biologii1;  

 zorganizować dla dorosłych kursy jak rozmawiać z dziećmi na tematy 

seksualne, aby wiedza zdobyta w szkole mogła być poszerzana w do-
mu rodzinnym; 

 wykształcić u młodzieży zdolność prowadzenia szczerej rozmowy i kon-
trolowania emocji; 

 uświadomić rodzicom, że powinni stworzyć dzieciom dom pełen miło-
ści, a nie najnowocześniejszych sprzętów; 

 stworzyć większą ilość państwowych poradni psychologicznych; jest 

niedopuszczalne, aby z darmowych porad specjalisty można było sko-

rzystać raz w tygodniu przez 2 godziny; 

 zapewnić młodym dostęp do szerszego i tańszego2 wachlarza usług 

w zakresie spędzania czasu wolnego, aby umożliwić im rozwijanie pa-

sji; często nuda jest jednym z czynników przyspieszających podjęcie 
życia seksualnego;  

 oferować młodym nisko oprocentowane kredyty, aby mogli uniezależ-
nić się od rodziców; 

 organizować kursy opieki nad noworodkiem dla obojga rodziców, aby 

skutecznie włączać młodych mężczyzn do wypełniania funkcji opie-
kuńczo-pielęgnacyjnych;  

 nie zmuszać młodych do małżeństwa na siłę, w imię źle pojętej moral-

ności i obyczajowości; 

 przekonać małżonków, że nie jest wstydem korzystać z pomocy tera-

peuty przy ratowaniu związku, gdyż: 

Małżeństwo jest sakramentem tylko dla tych, którzy się kochają. 

Oskar Wilde 

                                                 
1 Z badań przeprowadzonych wśród uczniów gimnazjum i liceum wynika, że nauczycie-

le zbyt często poruszają kwestie dotyczące dojrzewania (prace licencjackie i magister-

skie napisane pod kier. dr U. Kempińskiej – np. „Potrzeba edukacji seksualnej w szkole” 

– autor pracy licencjackiej: Emilia Badena, obrona czerwiec 2009). 
2 1 godzina gry w kręgle w zależności od dnia kosztuje od 49-69 zł – www.mkbowling.pl/ 

cennik-wloclawek 

http://www.mkbowling.pl/%20cennik-wloclawek
http://www.mkbowling.pl/%20cennik-wloclawek
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