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Wydawa³oby siê, i¿ mediacja i zespó³ inter-
dyscyplinarny, to niew³aœciwe zestawianie,
gdyby nie wniosek zg³oszony przez przedsta-
wiciela policji, zg³oszony podczas konferencji,
która odby³a siê w dniu 19.10.2011r. w Pieka-
rach Œl¹skich – tytu³ konferencji "Mediacja jest
wa¿na dla ludzi..... Choæ nie musimy siê ko-
chaæ, przyjaŸniæ ze sob¹, to musimy siê na-
uczyæ ze sob¹ rozmawiaæ! ". 

Funkcjonariusz policji wnioskowa³ o wpisa-
nie do ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie mo¿liwoœci prowadzenia mediacji
na poziomie niebieskiej karty i wykorzystanie
jej przez zespo³y interdyscyplinarne. Powy¿szy
wniosek uzasadniony zosta³ m. in. tym, ¿e ro-
dziny bêd¹ce w konflikcie powinno zachêciæ siê
do spisania warunków porozumienia i nadaæ
mu formê kontraktu. Do zespo³u trafia rodzina
z "naznaczonym agresorem" i cz³onkom rodzi-
ny mo¿e byæ wiêc trudno zrozumieæ, dlaczego
ta druga strona -"ofiara" ma podpisywaæ jakiœ
kontrakt. Od tego miêdzy innymi by³by media-
tor, by uzmys³owiæ stronom konflikt i zachêciæ
je do spisania zobowi¹zañ w celu przerzucenia
na nie odpowiedzialnoœci za dokonywane czy-
ny, a przede wszystkim wyboru sposobu dzia-
³ania. 

Aby bli¿ej przyjrzeæ siê zasadnoœci przedsta-
wionego uzasadnienia, myœlê i¿ nale¿y odpo-
wiedzieæ na kilka pytañ, zanim postawimy hi-
potezê, ¿e mediacjê mo¿na wykorzystaæ w pra-
cach zespo³u interdyscyplinarnego. 

Czym jest mediacja? 
Mediacja to jeden ze sposobów rozwi¹zywa-

nia sporów, w którym bezstronny mediator po-
maga dojœæ do porozumienia osobom bêd¹cym
w sytuacji konfliktowej. 

Celem dzia³ania mediatora jest przede
wszystkim usprawnienie, a czasami wrêcz
umo¿liwienie, przeprowadzenia rzeczowej roz-
mowy o konflikcie poprzez oddzieleniu emocji
od problemu. 

Strony konfliktu najpe³niej znaj¹ swoje po-
trzeby i dlatego w mediacji traktowane s¹ jak
eksperci od rozwi¹zañ sporu, którego s¹
uczestnikami. W rezultacie to wy³¹cznie od
nich zale¿y kszta³t ostatecznego porozumienia.
Mediatorzy nie narzucaj¹ rozwi¹zañ i nie roz-
strzygaj¹ sporu. 

Zaakceptuj¹ tak¿e brak porozumienia, je¿eli
taka bêdzie wola stron. 

Mediacja koncentruje siê na potrzebach i in-
teresach uczestników konfliktu. Stwarza mo¿-
liwoœæ wypowiedzenia swoich racji w sposób
spokojny i przemyœlany, co jest mo¿liwe dziêki
obecnoœci osoby poœrednicz¹cej w rozmowie,
jak¹ jest mediator. 

Decyzja o podjêciu mediacji zale¿y tylko
i wy³¹cznie od zainteresowanych osób. Podsta-
wow¹ zasad¹ mediacji jest jej dobrowolnoœæ.
Ka¿da ze stron ma mo¿liwoœæ przerwania me-
diacji. Mo¿e te¿ zrobiæ to mediator, jeœli nie wi-
dzi szans na wypracowanie porozumienia. 
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Korzyœci jakie niesie mediacja
Mediacja jako sposób rozwi¹zywania kon-

fliktów pozwala stronom sporu na wspólne
rozwi¹zanie sytuacji konfliktowej, strony w to-
ku przeprowadzonego postêpowania mediacyj-
nego mog¹ odnieœæ okreœlone korzyœci. Media-
cja pozwala zatem na to, by jej uczestnicy mie-
li bezpoœredni wp³yw na rozwi¹zanie konfliktu
oraz podejmowanie decyzji, formê zadoœæuczy-
nienia czy te¿ na okreœlenie dalszych zasad po-
stêpowania. Tak jak na przyk³ad w mediacjach
rodzinnych dotycz¹cych kontaktów rodzica
z dzieckiem, wobec którego nie jest podstawo-
wym opiekunem, w sytuacjach przemocy do-
mowej kiedy strony zamiast rozmawiaæ k³óc¹
siê i przyjmuj¹ postawê ataku lub wycofania.
Na podkreœlenie zas³uguje tu fakt, ¿e mediacja
umo¿liwia wspó³decydowanie o sobie i prze-
biegu konfliktu, w którym jest siê stron¹. Po-
zwala jednoczeœnie na odreagowanie emocji,
zmniejszenie lêku, a tak¿e przyjêcie odpowie-
dzialnoœci za w³asne czyny. Podjêcie próby roz-
wi¹zania konfliktu poprzez mediacjê daje real-
ne szanse zamiany walki, któr¹ prowadz¹ stro-
ny na wspólne dzia³anie, wspó³pracê w celu
rozwi¹zania problemu. Mo¿na zatem wyszcze-
gólniæ nastêpuj¹ce korzyœci p³yn¹ce z mediacji: 

• wspó³decydowanie w swojej sprawie
• przedstawienie faktów z w³asnej perspek-

tywy przez ka¿d¹ za stron sporu
• wyra¿enie swoich uczuæ, odczuæ przez

wszystkie strony konfliktu
• zamiana walki miêdzy uczestnikami spo-

ru na dzia³ania maj¹ce na celu rozwi¹za-
nie wspólnego problemu

• wspólne rozwi¹zywanie sporu przez stro-
ny, a nie narzucenie im takich rozwi¹zañ
przez instytucje lub inne osoby, tym bar-
dziej, ¿e te rozwi¹zania nie zawsze by³yby
przecie¿ zgodne z oczekiwaniami stron
konfliktu

• realna szansa na naprawê i ewentualne
utrzymanie w perspektywie dobrych wza-

jemnych relacji pomiêdzy uczestnikami
sporu przy jednoczesnym rozwi¹zaniu
konfliktu

• szansa na zrozumienie wyrz¹dzonej
krzywdy, przeproszenie za krzywdê, uzy-
skanie wybaczenia

• zawarcie ugody o treœci zgodnej z potrze-
bami i interesem stron

• szansa na szybkie i skuteczne zadoœæ-
uczynienie dla pokrzywdzonego

• nauka komunikacji
a dla spo³eczeñstwa
• zmniejszenie napiêcia spo³ecznego
• usprawnienie dzia³añ instytucji pomoco-

wych

Czym jest zespó³ interdyscyplinarny
W dniu 1 sierpnia 2010 r. wesz³a w ¿ycie no-

welizacja ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdzia-
³aniu przemocy w rodzinie powo³a³a tzw. ze-
spo³y interdyscyplinarne. 

Zespó³ interdyscyplinarny integruje i koor-
dynuje dzia³ania podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzi-
nie, w szczególnoœci przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w ro-
dzinie; 

2) podejmowanie dzia³añ w œrodowisku za-
gro¿onym przemoc¹ w rodzinie maj¹cych na
celu przeciwdzia³anie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w œrodowisku
dotkniêtym przemoc¹ w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytu-
cjach, osobach i mo¿liwoœciach udzielenia po-
mocy w œrodowisku lokalnym; 

5) inicjowanie dzia³añ w stosunku do osób
stosuj¹cych przemoc w rodzinie. 

Do zadañ zespo³u nale¿y równie¿ dokumen-
towanie podejmowanych dzia³añ, a tak¿e ich
efektów. 

I tu dostrzegam koniecznoœæ w³¹czania do
prac zespo³u interdyscyplinarnego mediacji.
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Nie da siê osi¹gn¹æ efektów w pracy z rodzin¹,
je¿eli sami jej cz³onkowie nie wypracuj¹ wspól-
nego stanowiska co do zmiany postaw wobec
siebie i konfliktu. Je¿eli nie wezm¹ na siebie
koniecznoœci wybory w³aœciwej postawy zgod-
nej z normami i zasadami wspó³¿ycia spo³ecz-
nego. Narzucenie stronom sporu regu³ postê-
powania wyznaczonego przez urzêdników bê-
dzie odbierane przez nich jako "nie ich" i zagra-
¿aj¹ce ich relacjom w rodzinie. 

Przedstawiony przeze mnie wywód jest nie
tylko umocowany teoretycznie ale i poparty
moj¹ kilkuletni¹ prac¹ w charakterze pracow-
nika socjalnego w oœrodku pomocy oraz me-
diatora. Zobrazujê ten wywód przyk³adem
z mojej praktyki zawodowej. 

Pañstwo K. to 3 osobowa, w sk³ad której
wchodzi pani Krystyna l. 51, jej m¹¿ l. 51 oraz
syn w wieku 18 lat. Dochód rodziny stanowi
dodatek mieszkaniowy, wynagrodzenie za pracê
pani Krystyny oraz praca dorywcza mê¿a i syna.
Z uwagi na to, ¿e dochód rzeczywisty rodziny,
jest ni¿szy od dochodu ustawowego netto, ro-
dzina korzysta ze œrodków pomocy spo³ecznej.
Zarówno m¹¿ pani Krystyny jak i syn zareje-
strowani s¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy bez
prawa do zasi³ku dla bezrobotnych. 

M¹¿ pani Krystyny ma wykszta³cenie zawo-
dowe, jest spawaczem, posiada tak¿e dodatko-
we uprawniania w swoim zawodzie. Ma pro-
blem ze znalezieniem pracy, nie tylko z uwagi
na swój wiek ale tak¿e z uwagi na problemy
z alkoholem. Problem alkoholowy pojawi³ siê
u mê¿a pani Krystyny po tym jak zosta³ zwol-
niony po 40 latach pracy – zwolnienie grupo-
we. Wówczas te¿ m¹¿ pani Krystyny za³ama³
siê, nie podj¹³ leczenia psychiatrycznego, za-
cz¹³ nadu¿ywaæ alkohol. Syn pani Krystyny za-
koñczy³ swoj¹ edukacjê na ukoñczeniu gimna-
zjum, nie posiada ¿adnego wyuczonego zawo-
du. Maj¹c poczucie "beznadziei", po jednej
z awantur w domu syn pani Krystyny chcia³
pope³niæ samobójstwo, by³ hospitalizowany
psychiatrycznie. 

Od oko³o 3 lat w rodzinie wystêpuj¹ konflik-
ty zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu przez
mê¿a pani Krystyny, zad³u¿eniem za mieszka-
nie, niemo¿noœci¹ zaspokojenia przez rodzinê
potrzeb wy¿szego rzêdu. Kilkakrotne inter-
wencje w rodzinie pracowników socjalnych
oraz psychologów z punktu interwencji kryzy-
sowej nic nie da³y. Nie przynios³y tak¿e po¿¹-
danych rezultatów prace zespo³u interdyscypli-
narnego zwo³anego w sprawie rodziny. W ro-
dzinie dosz³o do eskalacji konfliktu, tym bar-
dziej, ¿e cz³onkowie rodziny przestali ze sob¹
rozmawiaæ, zaczêli ze sob¹ walczyæ i prowoko-
waæ agresywne zachowania. Po kolejnej inter-
wencji policji zosta³a spisana "NK" i wszczêto
postêpowanie z art. 207 kk przeciwko mê¿owi
pani Krystyny. 

W trakcie prowadzonego dochodzenia, zo-
sta³a podjêta decyzja o skierowaniu sprawy
pañstwa Kowalskich do mediacji. Przeprowa-
dzone postêpowanie mediacyjne zakoñczy³o
siê nie tylko ugod¹, ale tak¿e pozwoli³o stro-
nom na chwilê refleksji i zastanowieniem siê
nad tym co wydarzy³o siê w ich rodzinie, i jak
oni wspólnie na to zapracowali. Wypracowana
przez strony ugoda zawiera³a zobowi¹zania,
których celem by³o naprawienie relacji w ro-
dzinie. 

Przyk³ad pañstwa Kowalskich pokazuje, ¿e: 
1) postêpowanie mediacyjne mo¿na by³o

spróbowaæ ju¿ przeprowadziæ na poziomie ze-
spo³u interdyscyplinarnego

2) strony bêd¹ce w konflikcie s¹ w stanie
dojœæ do porozumienia, je¿eli pomo¿e im siê
oddzieliæ emocje od problemów, które zaistnia-
³y w rodzinie, 

3) mediacja mo¿e przeciwdzia³aæ eskalacji
konfliktów w rodzinie, 

4) mediacja mo¿e usprawniæ przep³yw ko-
munikacji nie tylko pomiêdzy stronami bêd¹-
cymi w konflikcie, ale i instytucjami bior¹cymi
udzia³ w pracach zespo³u interdyscyplinarnego

5) wypracowane przez strony porozumienie
pozwoli na wskazanie jakie niezbêdne dzia³a-
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nia nale¿y podj¹æ w œrodowisku i wskazaæ kon-
kretnych specjalistów do pracy z rodzin¹

6) mediacja mo¿e byæ bardzo przydatnym
narzêdziem w pracy zespo³u interdyscyplinar-
nego. 

Reasumuj¹c moje rozwa¿ania uwa¿am, i¿
wniosek funkcjonariusza policji o wpisanie do
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzi-

nie mo¿liwoœci prowadzenia mediacji na po-
ziomie niebieskiej karty i wykorzystanie jej
przez zespo³y interdyscyplinarne za zasadny. 

Uwa¿am równie¿, i¿ bêdzie to przydatne na-
rzêdzie w pracach zespo³ów interdyscyplinar-
nych, a tak¿e wzmocni ich znaczenie oraz sku-
tecznoœæ. 
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WSTÊP
Celem niniejszej pracy jest wykazanie wa¿-

nej roli mediatora w obronie interesu i pozycji
dziecka w sprawach rozwodowych jego rodzi-
ców. Najczêœciej s¹ to sprawy tocz¹ce siê
o ustalenie opiekuna sprawuj¹cego dalsz¹
opiekê nad dzieckiem po rozwodzie rodziców
dziecka. 

Postaram siê poddaæ analizie ró¿ne œrodowi-
ska rodzinne. A nastêpnie opiszê Ÿród³a poja-
wiania siê konfliktów, które w dalszej konse-
kwencji staj¹ siê przyczynami rozwodu i rozpa-
du rodziny. 

Mediator chc¹c uzyskaæ najlepsze warunki
dla dziecka bêdzie próbowa³ wyodrêbniæ zna-
czenie dziecka w konflikcie pomiêdzy doros³y-
mi i wyró¿niæ je w sposób szczególny broni¹c
dziecko ponad konfliktem pomiêdzy jego ro-
dzicami. Celem niniejszej pracy bêdzie wskaza-
nie na rolê edukacyjn¹ mediatora, który prze-
prowadza mediacje ze skonfliktowanymi rodzi-
cami wskazuj¹c im braki edukacyjne, które
mog³y staæ siê przyczyn¹ ich konfliktu oraz po-
maga w ustaleniu ugody pomiêdzy stronami
korzystaj¹c z narzêdzi mediacyjnych. 

W dalszej czêœci pracy przedstawiê etapy
przez, które przechodz¹ skonfliktowani ma³-
¿onkowie chc¹cy uzyskaæ rozwód. Zostan¹ opi-
sane etapy podejmowania decyzji o rozwodzie.
Nastêpnie wyjaœniê przyczyny pojawiania siê
konfliktów w ma³¿eñstwie, które póŸniej mog¹

staæ siê przyczynami podjêcia decyzji o rozwo-
dzie. 

Rozwód powoduje w rodzinie traumatyczne
prze¿ycia i nie pozostaje bez wp³ywu na
wszystkich cz³onków rodziny. Bêdê staraæ siê
wyjaœniæ wp³yw rozwodu na kobietê i mê¿czy-
znê oraz na ich dzieci oraz opiszê objawy, jakie
potwierdzaj¹ to niszcz¹ce w skutkach prze¿y-
cie. Przedstawiê sposoby zapobiegania
i zmniejszenia z³ych skutków rozwodu.

W czêœci praktycznej niniejszej pracy skupiê
siê na opisaniu przypadku rodziny Pañstwa X
i szczególnej funkcji mediatora w rozwi¹zaniu
problemu konfliktuj¹cego t¹ rodzinê
z uwzglêdnieniem szczególnej troski o dziec-
ko. Opiszê historiê tej rodziny i przyczyny roz-
wodu oraz proces przeprowadzonych mediacji.
Postaram siê wymieniæ techniki mediacyjne za-
stosowane przez mediatora, by pomóc stro-
nom zrozumieæ siebie nawzajem i swoje indy-
widualne potrzeby. 

I RODZINA
Rodzina jest najmniejsz¹ struktur¹ organi-

zacyjn¹ spo³eczeñstwa. Czasami rodzina nazy-
wana jest najmniejsz¹ komórk¹ organizacyjn¹.
Struktura rodziny funkcjonuje tak, by pozwoliæ
rodzinie ¿yæ, przetrwaæ oraz przekazaæ zasady
funkcjonowania rodziny nastêpnym pokole-
niom. Ka¿da rodzina ma swoj¹ historiê siêgaj¹-
c¹ w poprzednie pokolenia. Ka¿da rodzina wy-
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kazuje indywidualn¹ podatnoœæ na wp³ywy
otoczenia i tworzy wewnêtrzne indywidualne
dla danej rodziny relacje wewnêtrzne dziêki
czemu rodzina funkcjonuje wed³ug w³asnych
praw rodzinnych, poprzez które kontaktuje siê
z otoczeniem. 

1. Rodzina Normalna
Struktura normalnej zdrowej rodziny wy-

ró¿nia ka¿dego cz³onka rodziny. Ka¿dy jest
wa¿ny w normalnej rodzinie. W takiej rodzinie
ka¿dy ma prawa i obowi¹zki oraz wspólnie po-
dejmuje siê decyzje. Ka¿dy mo¿e realizowaæ
swoj¹ drogê rozwoju zwyczajnie siê realizuj¹c.
Ka¿dy cz³onek takiej rodziny mo¿e mieæ swoje
zdanie i zachowywaæ swoj¹ indywidualnoœæ
oraz swoj¹ w³asn¹ intymnoœæ mo¿e trzymaæ
w tajemnicy dla siebie. W takiej rodzinie ist-
nieje œwiadomoœæ potrzeb i pamiêta siê o po-
trzebach emocjonalnych ka¿dego z cz³onków
rodziny. Wszyscy cz³onkowie rodziny wiedz¹,
¿e ka¿dy z nich potrzebuje mi³oœci, bezpieczeñ-
stwa i akceptacji. Rodzice w takiej rodzinie, jak
mówi¹, ¿e coœ zrobi¹ to to robi¹. W takiej ro-
dzinie panuje szczeroœæ, otwartoœæ i wzajem-
noœæ. W takiej rodzinie mo¿na mówiæ, gdy coœ
siê nie podoba. W takiej rodzinie mo¿na czuæ
i nie ma zakazu okazywania z³ych emocji. Ka¿-
demu cz³onkowi rodziny okazuje siê, ¿e to co
prze¿ywa jest wa¿ne. W takiej rodzinie mo¿na
ufaæ i darzyæ siê wzajemnym zaufaniem. W ta-
kiej rodzinie konflikty rozwi¹zuje siê w nor-
malny sposób z szacunkiem wys³uchuje siê do
koñca ka¿dej osoby. Rol¹ takiej rodziny jest
wzajemne wspieranie ka¿dego z cz³onków ro-
dziny. Normalna rodzina jest otwarta na osoby
z otoczenia rodziny i mog¹ j¹ odwiedzaæ wszy-
scy, którzy tego chc¹. Jest przep³yw informacji
pomiêdzy œwiatem rodziny, a jej otoczeniem.
Podzia³ obowi¹zków w takiej rodzinie dopusz-
cza zmiany i modyfikuje siê elastycznie zmie-
niaj¹c sta³e schematy. 

2. Rodzina Dysfunkcyjna
Rodzina dysfunkcyjna jest rodzin¹ zamkniê-

t¹ na otoczenie. Takich rodzin nie odwiedzaj¹
osoby z zewn¹trz. Wszystko co wa¿ne dzieje
siê wewn¹trz rodziny i nie wydostaje siê poza
obszar rodziny. Najwa¿niejsza idea takiej ro-
dziny to utrzymywanie wszelkiego rodzaju ta-
jemnic zgodnie z has³em: "to co w domu ma
zostaæ w domu". Granica na zewn¹trz jest bar-
dzo szczelna. W takiej rodzinie nie ma sytuacji,
¿e ktoœ ma jakieœ rzeczy tylko dla siebie. Nie
istnieje tutaj indywidualnoœæ ka¿dego z jej
cz³onków. Nie ma tajemnic sfer intymnoœci po-
jedynczych jej cz³onków. Podzia³ obowi¹zków
w takiej rodzinie jest sta³y, niesprawiedliwy,
sztywny oraz czasami pojawiaj¹ siê odwrócone
role. W takich rodzinach nie widzi siê proble-
mu powoduj¹cego dysfunkcjê rodziny, co po-
woduje pojawienie siê zjawiska zaprzeczenia
wyst¹pieniu dysfunkcji. W konsekwencji
utrzymywania tajemnic i innych b³êdów
w funkcjonowaniu rodziny pojawia siê wstyd
u pojedynczych jej cz³onków, którzy z czasem
staj¹ siê œwiadomi wystêpowania b³êdów we
w³asnej rodzinie. W takiej rodzinie wystêpuj¹
czêste awantury i mniejsze k³ótnie. Cz³onko-
wie takiej rodziny mog¹ mieæ ci¹g³¹ postawê
gotow¹ do wszczêcia konfliktu z b³ahego po-
wodu. Zasady w takiej rodzinie s¹ sztywne
i absolutnie nie zmieniaj¹ siê. W takiej rodzi-
nie pojawia siê ci¹g³a kontrola ka¿dego z cz³on-
ków rodziny. Kontroli podlega podkreœlanie, by
¿adna z informacji rodzinnych nie przedosta³a
siê do œwiata zewnêtrznego oraz kontroluje siê
indywidualny œwiat ka¿dego z cz³onków rodzi-
ny naruszaj¹c ich intymnoœæ i prawo do swobo-
dy. Kontrola czêsto przechodzi mimowolnie
w ci¹g³e kontrolowanie zmieniaj¹c siê w me-
chanizm nadkontroli czyli pewnego rodzaju
uzale¿nienie od kontrolowania pozosta³ych
cz³onków rodziny. W takiej rodzinie w przy-
padku konfliktu zawsze jest ktoœ, kogo obwinia
siê o przyczynienie siê do pojawienia siê kon-
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fliktu. Wystêpuje tu zjawisko wzajemnego
oskar¿ania siê. W takiej rodzinie funkcjonuj¹
zasady: nie mów, nie ufaj, nie czuj. Zdarzenia
w takiej rodzinie s¹ nieprzewidywalne i mo¿e
zdarzyæ siê wszystko. Cz³onkowie takiej rodzi-
ny ucz¹ siê nie prze¿ywaæ emocji, nie ufaj¹ so-
bie i nie wyra¿aj¹ swojego zdania, gdy jest in-
ne od oczekiwanego przez rodzinê. Zamra¿a
siê w takiej rodzinie uczucia. Doros³e dzieci
z takich rodzin maj¹ problemy z okreœleniem
tego co czuj¹. Konsekwencje zamro¿enia uczuæ
s¹ bardzo trudne i mog¹ powodowaæ powik³a-
nia przechodz¹c w choroby psychiczne od de-
presji poczynaj¹c. 

a) Rodzina skonfliktowana
Rodziny skonfliktowane mog¹ ¿yæ w ci¹-

g³ym konflikcie wewnêtrznym lub w konflikcie
z otoczeniem. Rodzaje konfliktów mog¹ byæ
przeró¿ne. Konflikty wewnêtrzne mog¹ wyni-
kaæ z braku wiedzy, jak powinna funkcjonowaæ
w³aœciwa normalna rodzina oraz z braku wy-
starczaj¹co dobrej komunikacji, by konfliktom
zapobiec. 

Konflikty z otoczeniem rodziny mog¹ byæ na
tle religijnym, rasowym, ekonomicznym, przy-
nale¿noœci do grup mniejszoœciowych. Polega
to na tym, ¿e dana rodzina jest inna od wiêk-
szoœci rodzin wokó³, co przez ogóln¹ wiêkszoœæ
postrzegane jest, jako odmiennoœæ nietolero-
wan¹, któr¹ nale¿y zmieniæ. Wp³yw otoczenia
mo¿e byæ czasami tak silny, ¿e rodzina zmu-
szona jest zmieniæ miejsce zamieszkania tak,
by zamieszkaæ daleko od z³ych wp³ywów po-
przedniego otoczenia. 

Emocje zwi¹zane z konfliktem otoczenia
czêsto przenosz¹ siê na atmosferê wewn¹trz
rodziny powoduj¹c w niej konflikty wewnêtrz-
ne psuj¹c atmosferê rodziny. 

Tylko rodzice o wysokim poziomie wiedzy
i wysokim poziomie komunikacji wewn¹trzro-
dzinnej potrafi¹ funkcjonowaæ tworz¹c rodzinê
w niekorzystnych warunkach otoczenia. 

b) Rodzina z chorob¹ psychiczn¹
Jest to przyk³ad rodziny funkcjonuj¹cej

z chorob¹ psychiczn¹, której nie zdiagnozowa-
no, a która wystêpuje i ma znacz¹cy wp³yw na
funkcjonowanie rodziny, przy czym osoby nie
chc¹ siê do niej przyznaæ i poddaæ dobrowolnie
odpowiedniemu leczeniu. Mam tu na myœli
u³omnoœci umys³owe pozwalaj¹ce na funkcjo-
nowanie w spo³eczeñstwie oraz zjawiska ukry-
wanej psychopatii, pedofilii, sadyzmu, gwa³ci-
cielstwa oraz skalkingu. 

Rodzina z chorob¹ psychiczn¹ jednego z ro-
dziców lub z chorob¹ psychiczn¹ obojga rodzi-
ców tworzy schemat zupe³nie inny od jakichkol-
wiek schematów. Tacy rodzice postrzegaj¹ siê,
jako osoby zdrowe i nie widz¹ problemu w swo-
im postêpowaniu. Zaniedbuj¹ niektóre obo-
wi¹zki rodzinne, nie potrafi¹ okazywaæ mi³oœci
pozosta³ym cz³onkom rodziny, czêsto zapomi-
naj¹ o wa¿nych sprawach rodziny i wa¿nych
rocznicach rodzinnych. Emocje i uczucia takich
osób czêsto s¹ albo zamro¿one albo ponad nor-
mê wylewnie emanuj¹ce. Osoby z czêœciow¹
u³omnoœci¹ umys³u mog¹ nie spe³niaæ pewnych
funkcji (np. poziom wiedzy ogólnej), ale mog¹
okazywaæ cz³onkom rodziny wysoki poziom mi-
³oœci, co mo¿e powodowaæ zaspokojenie uczuæ
i poczucie akceptacji. Dzieci z takich rodzin mo-
g¹ nie mieæ oparcia w poziomie edukacji rodzi-
ców. Mo¿e to powodowaæ pewne dysfunkcje
i dysonans prze¿yæ, ale mog¹ byæ zaspokojone
emocjonalnie przy wysokim poziomie okazywa-
nia mi³oœci przez u³omnych rodziców. 

c) Rodzina z na³ogami
Rodziny z na³ogami to najczêœciej rodziny

alkoholików, ale tak¿e grupy rodziny osób uza-
le¿nionych od papierosów, internetu, sexu,
narkotyków i innych u¿ywek. 

W takich rodzinach obserwujemy ca³kowity
rozk³ad funkcjonowania rodziny. W takiej ro-
dzinie wystêpuj¹ wszystkie dysfunkcyjne cechy
rodziny. 
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Patogenne skutki na³ogów mog¹ byæ neutra-
lizowane poprzez odpowiedni¹ edukacjê nie-
uzale¿nionego drugiego doros³ego cz³onka ro-
dziny, który w trosce o dzieci i wspó³ma³¿onka
dobrowolnie podda siê terapii dla osób wspó³-
uzale¿nionych z otoczenia alkoholika. 

Tylko w³aœciwa edukacja podjêta wystarcza-
j¹co wczeœnie (np. w gimnazjum, lub wczeœniej
jeœli problem jest widoczny w zachowaniu dzie-
ci) przeciwdzia³a niszcz¹cym skutkom uzale¿-
nieñ. Edukacyjne uœwiadamianie dzieci poprzez
porady psychologiczne i prawne mog¹ czasami
pomóc dzieciom w walce o w³aœciwe funkcjo-
nowanie ich w³asnych rodzin a w przysz³oœci
pozwoli tworzyæ im rodziny bez uzale¿nieñ.
Zdarza siê, ¿e wysoki poziom edukacji dzieci
ratuje ma³¿eñstwo jego rodziców i funkcjono-
wanie rodziny. Wystarczy, ¿e dziecko wie, gdzie
znajduj¹ siê miejsca terapii i wska¿e je swoim
rodzicom. Istnienie procedury dostêpnej dla
dzieci z rodzin uzale¿nionych osób pomog³oby
w neutralizowaniu patogennych i degeneruj¹-
cych zachowañ ich rodziców czêsto niszcz¹cych
psychikê swoich ma³ych dzieci. Wystarczy³aby
odpowiednio wysoka œwiadomoœæ dzieci nara-
¿onych na niew³aœciwe zachowania ich rodzi-
ców, by potrafi³y z³e zachowania odrzuciæ i nie
akceptowaæ ich, by potrafi³y otwarcie mówiæ
o swoich problemach z rodzicami i by zna³y
swoje Prawa Dziecka. Edukacja na bardzo
wczesnym etapie by³aby tu niezbêdna dla dobra
nara¿onych na³ogami dzieci oraz wszystkich
pozosta³ych. Otwartoœæ dzieci i znajomoœæ spo-
sobów postêpowania z uzale¿nionym rodzicem
by³aby tu podstaw¹ do osi¹gniêcia sukcesu na
drodze niesienia im pomocy. 

d) Rodzina po rozwodzie
Rodzina po rozwodzie to te¿ przyk³ad rodzi-

ny dysfunkcyjnej, poniewa¿ pozbawiona jest
jednego z doros³ych cz³onków rodziny. Osoba,
która pe³ni funkcjê opiekuna nad nieletnim
dzieckiem musi funkcjonowaæ, jako ojciec

i matka w jednej osobie, co realnie nie jest
mo¿liwe. Maj¹c to na wzglêdzie rodzic nie
mieszkaj¹cy z dzieæmi/dzieckiem powinien
mieæ mo¿liwoœæ do czêstego widywania siê ze
swoimi dzieæmi/dzieckiem i je¿eli nic nie stoi
na przeszkodzie powinien widywaæ siê z dzieæ-
mi/dzieckiem codziennie, jeœli to tylko mo¿li-
we. Tylko w taki sposób dziecko mo¿e ³agod-
niej prze¿yæ roz³¹kê z drugim rodzicem, który
nie mieszka z nim ju¿ w jednym domu. Wa¿ne
jest, by zminimalizowaæ niekorzystne skutki
rozwodu tak, by dziecko nie odczuwa³o nega-
tywnych skutków rozwodu a widz¹c ró¿nicê
przed i po rozwodzie dostrzega³o pozytywne
skutki, które wczeœniej nie mog³y zaistnieæ
z powodu utrudnieñ wynikaj¹cych z postawy
drugiego rodzica. 

3. Funkcjonowanie dziecka w rodzinie 
normalnej

Dziecko w rodzinie normalnej jest szczêœli-
we. Nie ma problemów z wyra¿aniem myœli,
uczuæ i emocji. Ma prawo do swobodnego wy-
ra¿ania w³asnych pogl¹dów. Rodzice bior¹ pod
uwagê jego zdanie w ogólnych ustaleniach ro-
dzinnych. W takich rodzinach nie krzywdzi siê
dzieci umyœlnie i nie powoduje siê, by p³aka³y
i czu³y siê zastraszone, smutne i osamotnione. 

W rodzinie normalnej dzieci ufaj¹ swoim
rodzicom i wiedz¹, ¿e w ka¿dej sytuacji mog¹
na nich liczyæ. Wzajemna szczeroœæ, otwartoœæ
oraz czêste okazywanie mi³oœci buduje i umac-
nia w dzieciach poczucie akceptacji i mi³oœci.
Znajomi i przyjaciele dzieci s¹ mile widziani
w domu rodzinnym dziecka. Podobnie znajomi
i dalsza rodzina odwiedzaj¹c dom rodzinny
dziecka podkreœla wa¿noœæ dzieci mieszkaj¹-
cych w tym domu. 

Poczucie akceptacji, bezpieczeñstwa i podkre-
œlanie znaczenia dziecka wp³ywa na jego prawi-
d³owy rozwój i sposób, w jaki odnajduje siê sa-
mo w spo³eczeñstwie nawi¹zuj¹c nowe kontakty
oraz utrzymuj¹c dotychczasowe znajomoœci. 
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4. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej 
(patologicznej): 

Czego najbardziej brakuje dzieciom w rodzi-
nach dysfunkcyjnych?: 

a) poczucia bezpieczeñstwa, poniewa¿ sy-
tuacja w domu jest nieprzewidywalna, 

b) poczucia godnoœci, poniewa¿ czuj¹ po-
czucie winy za atmosferê w domu i uzale¿nie-
nia rodziców, 

c) poczucia dumy, poniewa¿ towarzyszy im
poczucie wstydu z powodu wyœmiewania ro-
dziny przez otoczenie i œrodowisko, 

d) przynale¿noœci rodzinnej, poniewa¿
dzieci czuj¹ siê osamotnione co wi¹¿e siê
z tym, ¿e dziecko czêsto zostawia siê samo al-
bo wagê jego osoby odsuwa siê b¹dŸ poni¿a siê
je albo jego znaczenie. 

Jakie urazy doœwiadcza dziecko w rodzinie
dysfunkcyjnej?:

a) rozmyte – to pojedyncze wstydy, drobne
uci¹¿liwoœci, które tworz¹ traumê kumulowa-
n¹ zgodnie z has³em: "nie wielkie rzeczy nas
dobijaj¹ tylko codziennie rozsznurowane sznu-
rowad³a", 

b) niesprawiedliwoœæ – dziecko czêsto jest
karane za ogólnie z³¹ atmosferê a nie za z³e za-
chowanie, 

c) ostre urazy – to przemoc w ró¿nych for-
mach: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekono-
miczna i zaniedbanie. Dziecko przyzwyczaja
siê do sta³ych komunikatów: "jesteœ g³upi", "je-
steœ nieudacznikiem". GroŸby o ró¿nym cha-
rakterze wzbudzaj¹ w dziecku poczucie winy.
Jeœli dziecko widzi, ¿e matka jest bita to dla
dziecka jest gorsze prze¿ycie ni¿, gdyby samo
by³o bite. 

Wœród dzieci funkcjonuj¹cych w rodzinach
dysfunkcyjnych rodzi siê wstrêt i odraza do sy-
tuacji w jakiej przysz³o im ¿yæ. W rodzinach al-
koholików istnieje sk³onnoœæ do perfekcjoni-
zmu. Dziecko szybko uczy siê zasad: nie mów,
nie ufaj, nie czuj i wypracowuje swój w³asny
sposób na przetrwanie. Schematy przetrwania

dzieci staj¹ siê problematyczne, gdy zaczynaj¹
w nich sztywnieæ. W swoich schematach przyj-
muj¹ role: bohater rodzinny, kozio³ ofiarny,
maskotka, niewidzialne dziecko (dziecko we
mgle). 

BOHATER RODZINNY – poœwiêca siê dla
rodziny, bardzo dobrze wyczuwa potrzeby in-
nych, ca³y czas jest gotowy do reagowania, jest
bardzo bohaterski, œwietnie siê uczy, wszyscy
mog¹ byæ z niego dumni, pociesza matkê, po-
œwiêca siê dla innych i nic w zamian nie przyj-
muje, w g³êbi serca to dziecko jest bardzo nie-
szczêœliwe a w wieku 30-40 lat dostrzega nie-
sprawiedliwoœæ œwiata i mo¿e sam tworzyæ ro-
dziny dysfunkcyjne pogr¹¿aj¹c siê w na³ogu. 

KOZIO£ OFIARNY – gdyby w domu za-
brak³o bohatera to kozio³ ofiarny go zast¹pi,
problemem koz³a ofiarnego jest to, ¿e sam
szybko siê uzale¿nia, jest jedyn¹ osob¹, która
widzi problem w rodzinie i mówi o nim otwar-
cie przez co jest w ci¹g³ym konflikcie z reszt¹
rodziny, poprzez okazywanie wœciek³oœci mówi
o problemie rodzinnym, takie osoby pierwsze
siê usamodzielniaj¹ i jest du¿a szansa, ¿e
otrzymaj¹ pomoc z zewn¹trz dziêki zerwaniu
mitu milczenia. 

MASKOTKA – to najm³odsze dziecko w ro-
dzinie, jest dzieckiem wiecznie zadowolonym,
pojawia siê pomiêdzy rodzicami w momencie
awantury, by roz³adowaæ atmosferê, chowa siê
za fasad¹ weso³ka, bo w g³êbi duszy jest bardzo
nieszczêœliwe, nie chce s³yszeæ i nie chce wi-
dzieæ, jest przez wszystkich bardzo lubiana, ale
te¿ bardzo siê boi, nigdy nie mówi o swoich
potrzebach. 

NIEWIDZIALNE DZIECKO – stara siê
nie sprawiaæ ¿adnych k³opotów, chowa siê
w szafie, nie ma towarzyszy ani kolegów, bar-
dzo samotne nadrabia sobie œwiatem fantazji,
odsuwa siê od innych, bo boi siê, ¿e mo¿e go
spotkaæ zranienie, nie umie funkcjonowaæ
w grupie, nie radzi sobie, pusto przy nim,
smutno, nie potrafi nawi¹zaæ relacji
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a) Dziecko w rodzinie skonfliktowanej
Dziecko w rodzinie skonfliktowanej mo¿e

byæ nara¿one na ci¹g³e awantury na tle konflik-
tu oraz odczuwaæ zagro¿enie ze strony otocze-
nia, jeœli rodzina ¿yje w konflikcie z otocze-
niem. 

Jeœli konflikt wewnêtrzny wynika z wp³ywu
otoczenia najproœciej by³oby zlikwidowaæ Ÿró-
d³o konfliktu poprzez rozmowê lub mediacjê
z dan¹ osob¹ lub grup¹ spo³eczn¹. 

S³ysz¹c awantury dziecko mo¿e czuæ siê
winne zaistnia³ej sytuacji a widz¹c nieprzewi-
dywalnoœæ awantur mo¿e czuæ lêk. Uczestnic-
two w takich sytuacjach wyniszcza psychikê
dziecka, które mo¿e obwiniaæ siê i los, z jakim
przysz³o mu siê zmagaæ podczas, gdy inni jego
rówieœnicy zupe³nie nie maj¹ takich proble-
mów. Rodzice dziecka nie widz¹ czêsto nagan-
nych skutków swojego postêpowania, które
mog¹ powodowaæ depresjê dzieci lub inne psy-
chiatryczne problemy swoich dzieci. Wielo-
krotnie wci¹gaj¹ dzieci w konflikt sam¹ obec-
noœci¹ dzieci w pobli¿u tak, ¿e dzieci s³ysz¹
krzyki rodziców. Jest to niew³aœciwe zachowa-
nie rodziców, którzy tym sposobem przenosz¹
styl swojej komunikacji na dzieci, które póŸniej
zaczynaj¹ zachowywaæ siê podobnie, jak rodzi-
ce. Tylko w³aœciwe wzorce pojawiaj¹ce siê
w ¿yciu dzieci mog¹ pomóc im wykszta³ciæ
w³aœciwy styl komunikacji tak, by negatywne
wzorce rodziców sta³y siê dla nich mniej zna-
cz¹cym wzorcem. Odpowiednia edukacja skon-
fliktowanych rodziców mo¿e zmniejszyæ si³ê
wp³ywu konfliktu na dziecko. Analiza psycho-
logiczno-psychiatryczna osobowoœci rodziców
pomog³aby w zdiagnozowaniu przyczyn kon-
fliktu i doborze w³aœciwej drogi dojœcia do
równowagi atmosferze w domu rodziny skon-
fliktowanej tylko aby ten proces rozpocz¹æ ro-
dzice powinni dobrowolnie udaæ siê na spotka-
nie z psychologiem b¹dŸ psychiatr¹. Inn¹
ewentualnoœæ mo¿na by powierzyæ dzieciom,
które mog³yby zg³aszaæ swoich skonfliktowa-

nych rodziców na specjalne spotkania diagno-
zuj¹ce problem i neutralizowanie go. 

b) Dziecko w rodzinie z chorob¹ psychiczn¹
jednego z rodziców lub obojga rodziców

To bardzo trudny przypadek dla dziecka, po-
niewa¿ dziecko ze wzglêdu na swój wiek nie
ma odpowiedniej wiedzy o tym, ¿e jego rodzi-
ce mog¹ byæ chorzy psychicznie i zachowania
swoich rodziców przyjmuje, jako normalne do
momentu uœwiadomienia i nabycia odpowied-
niej wiedzy na ten temat. U³omnoœci psychicz-
ne i brak wiedzy rodziców mo¿e powodowaæ
b³êdy wychowawcze powoduj¹c przekazywanie
z³ych wzorców i zachowañ oraz czêste wypa-
czenia na ca³e ¿ycie dziecka. 

Nieszczêœciem dzieci jest obcowanie w jed-
nym domu z ukrywaj¹cym siê psychopat¹, pe-
dofilem lub sadyst¹. Zachowania takich doro-
s³ych czêsto s¹ nieobliczalne. Postêpowanie
tych osób jest przemoc¹ karaln¹ œcigan¹ pra-
wem. Psychopaci, pedofile, sadyœci, gwa³ciciele
i skalkingerzy potrafi¹ doskonale siê kamuflo-
waæ i doskonale zniewoliæ swoje ofiary tak, by
zmowa milczenia nigdy siê nie ujawni³a. Czê-
sto posiadaj¹ wysok¹ inteligencjê, która poma-
ga im ustrzec siê od policji i organów œled-
czych. Pokrzywdzonym dzieciom mo¿e pomóc
tylko zerwanie milczenia i g³oœne og³oszenie
prawdy oraz szybka pomoc spo³eczna. Wa¿ne
jest, by otoczenie znalaz³o sposób na dotarcie
do pokrzywdzonych a to czêsto nie jest wcale
proste, poniewa¿ najpierw nale¿y zidentyfiko-
waæ zakamuflowane zagro¿enie dla dziecka
i jego prawid³owego rozwoju a potem znaleŸæ
sposób na odpowiednie i skuteczne dotarcie do
ofiary przemocy. Czas jest tu bardzo znacz¹cy,
bo im wczeœniej pojawi siê skuteczna pomoc
dla zagro¿onych dzieci tym lepiej dla dzieci. 

Trauma prze¿yæ pokrzywdzonych dzieci mo-
¿e byæ neutralizowana poprzez indywidualne
terapie. Powrót do równowagi ¿ycia w normal-
nym œwiecie jest bardzo trudny i powolny. Naj-
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lepiej by³oby aby dziecko trafi³o wtedy do za-
stêpczej rodziny o doskona³ych relacjach ro-
dzinnych, by jak najszybciej dotar³o do w³aœci-
wych wzorców rodzinnych. 

c) Dziecko w rodzinie z na³ogami
Dziecko z rodziny alkoholików, narkoma-

nów, uzale¿nionych od sexu, od internetu oraz
pozosta³ych uzale¿nionych ma z³y wzorzec po-
stawy rodzica – rodzica uzale¿nionego od na³o-
gu. Dziecko z takiej rodziny mo¿e powieliæ
w przysz³oœci schemat rodziny z na³ogiem, je-
œli nie dostarczy mu siê w³aœciwych pozytyw-
nych wzorców oraz odpowiedniej edukacji
w odpowiednim czasie. Dziêki tym œrodkom
zapobiegawczym jest szansa i nadzieja, ¿e z ro-
dziny z na³ogami mo¿e wyjœæ dziecko, które
nie zostanie uzale¿nione od jakiegokolwiek na-
³ogu. 

Przyczynami alkoholizmu i pojawiania siê
innych na³ogów wœród dzieci to przede wszyst-
kim: 

a) z³y wzorzec w zachowaniu rodziców lub
jednego z rodziców, 

b) brak obecnoœci w domu ojca lub matki,
bo pracoholizm zabiera czas dla dzieci, 

c) zimna matka (matka schizofreniczna) –
oprócz uzale¿nienia alkoholowego dzieci, z³a
wychowawcza postawa zimnej matki mo¿e
staæ siê Ÿród³em do ujawnienia siê u jej dzieci
w przysz³oœci schizofrenii, 

d) przemoc bez alkoholu – wystêpowanie
przemocy w rodzinie (np. terror psychiczny)
mo¿e staæ siê Ÿród³em do uzale¿niania dzieci
od alkoholu i innych substancji psychotropo-
wych, 

Dziecko w rodzinie z uzale¿nionym jednym
rodzicem lub z uzale¿nieniem obojga rodziców
odczuwaæ mo¿e urazy rozmyte, niesprawiedli-
woœæ i ostre urazy wynikaj¹ce z u¿ycia przemo-
cy domowej. Dzieci z takich rodzin mog¹ czuæ
niedosyt uczuæ, brak poczucia bezpieczeñstwa,
mog¹ czuæ siê osamotnione, mog¹ odczuwaæ

krzywdzenie emocjonalne, mog¹ zauwa¿aæ, ¿e
s¹ zaniedbywane przez swoich rodziców na
p³aszczyŸnie fizycznej (w³aœciwe od¿ywianie,
ubieranie, ochrona zdrowia) i psychicznej (po-
czucie bezpieczeñstwa, mi³oœæ rodzicielska,
troska). Tylko w³aœciwa postawa osób z otocze-
nia takiej rodziny, mo¿e pomóc w ochronie
dzieci przed niszcz¹cymi skutkami niew³aœci-
wej postawy rodzicielskiej rodziców krzywdzo-
nych dzieci. Interwencje odpowiednich s³u¿b
socjalnych z miejskich oœrodków pomocy spo-
³ecznej mo¿e wp³yn¹æ na poprawê sytuacji
krzywdzonych dzieci. 

d) Dziecko w rodzinie po rozwodzie
Dzieci w rodzinie rozwiedzionej funkcjonu-

j¹ w schemacie uzale¿nionym od sposobu,
w jaki rozwiedli siê jego rodzice. Opieka nad
dzieckiem sprawowana jest wed³ug zasad pla-
nu rodzicielskiego ustalonego w wyroku roz-
wodowym. 

Bardzo wa¿n¹ i istotn¹ kwesti¹ dla dziecka
jest, by rodzic, któremu powierzono sprawo-
wanie opieki nad dzieckiem poœwiêca³ mu na
tyle czasu i zainteresowania, by dziecko nie od-
czu³o drastycznych ró¿nic pomiêdzy stanem
sprzed rozwodu a stanem po rozwodzie. Bar-
dzo istotna jest atmosfera domu, jak¹ tworzy
dla dziecka rodzic opiekuj¹cy siê dzieckiem
oraz sposób, w jaki w t¹ atmosferê harmonijnie
w³¹czaj¹ siê dalsi cz³onkowi rodziny. Dziecko
czuj¹c siê dobrze i widz¹c poœwiêcenie rodzica
dla niego cieszy siê i rozwija prawid³owo. Nie-
którzy rodzice porozumiewaj¹ siê ze swoimi
dzieæmi swoim jêzykiem, który otwiera dzieci
na zwierzenia i opowiadania o swoich proble-
mach. Dziêki takiej sytuacji opiekun dziecka
mo¿e odpowiednio szybko zareagowaæ w sytu-
acji, która wymaga wp³ywu rodzica. Dziecko
czuj¹c mi³oœæ czuje siê akceptowane bezwa-
runkowo, co pozwala mu rozwijaæ siê z pe³n¹
gam¹ emocji dobrych i z³ych jednoczeœnie ak-
ceptuj¹c samego siebie z zaletami i wadami.
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Bardzo wa¿nym jest, by rodzina rozwiedziona
bez jednego doros³ego cz³onka rodziny utrzy-
mywa³a kontakty z innymi rodzinami, Dziêki
takim kontaktom dziecko bêdzie mog³o obser-
wowaæ zachowania doros³ych osób i braæ
z nich w³aœciwy wzór funkcjonowania w rodzi-
nie. 

Przy zapewnieniu dziecku niezbêdnych cech
rodziny normalnej dysfunkcja rodziny rozwie-
dzionej mo¿e byæ zminimalizowana do mini-
mum tak, ¿e dla dziecka mo¿e nie byæ odczu-
wany brak drugiego rodzica w sposób bardzo
drastyczny dla jego prze¿yæ. 

Mimo wszelkich starañ rodzica sprawuj¹ce-
go opiekê dziecko mo¿e byæ nara¿one na prze-
¿ycia, które w konsekwencji mog¹ spowodo-
waæ w nim podwy¿szony poziom agresji i mo-
¿e sprawiaæ k³opoty wychowawcze w szkole.
W takich sytuacjach wa¿ne jest, by z dzieckiem
rozmawiaæ i wyjaœniaæ wszystkie problemy na
bie¿¹co docieraj¹c do prawdy i przyczyn dane-
go zachowania dziecka. Jeœli to mo¿liwe karaæ
winnych tego zachowania. Mog¹ to byæ osoby
z otoczenia dziecka i rodziców. Najwa¿niejsze
by zlokalizowaæ przyczynê Ÿród³a negatywnych
prze¿yæ dziecka. Wzajemne antagonizmy po-
miêdzy rozwiedzionymi ma³¿onkami czêsto
maj¹ wp³yw na dziecko i odbijaj¹ siê na psychi-
ce dziecka poprzez ujawnianie siê agresji. Tyl-
ko wysoki poziom wiedzy i w³aœciwa komuni-
kacja bez k³ótni i poni¿ania pomiêdzy rozwo-
dz¹cymi siê i rozwiedzionymi ma³¿onkami mo-
¿e zmniejszyæ traumê prze¿yæ dziecka. 

II ROZWÓD
Rozwód to przemyœlana decyzja jednego ze

wspó³ma³¿onków lub ich wspólna decyzja
o rozpoczêciu ¿ycia bez wzajemnej zale¿noœci
prawnej, finansowej i bez zobowi¹zañ do oka-
zywania sobie mi³oœci. Rozwód wspó³ma³¿on-
ków zachodzi w szeœciu wymiarach: emocjo-
nalnym, prawnym, rodzicielskim, ekonomicz-
nym, spo³ecznym i psychicznym. 

Rozwód emocjonalny zwi¹zany jest z wy-
cofaniem siê jednego ze wspó³ma³¿onków,
przez co uczucia przywi¹zania i troski zastêpo-
wane s¹ uczuciami niechêci i obojêtnoœci. Je-
den wspó³ma³¿onek zamyka siê na drugiego
i blokuje wszelkie sposoby okazywania uczuæ
i mi³oœci do drugiego ma³¿onka. 

Rozwód prawny zwi¹zany jest z wniesie-
niem sprawy rozwodowej do s¹du i zakoñcze-
niem zwi¹zku ma³¿eñskiego poprzez prawo-
mocny wyrok s¹dowy orzekaj¹cy rozpad ma³-
¿eñstwa. 

Rozwód rodzicielski zwi¹zany jest z reor-
ganizacj¹ opieki rodzicielskiej i jej sprawowa-
nia nad wspólnymi dzieæmi. Rozstanie rodzi-
ców wymaga czêsto zaanga¿owania dodatko-
wych osób zw³aszcza do opieki nad dzieæmi. 

Rozwód ekonomiczny zwi¹zany jest ze
zmian¹ sytuacji ekonomicznej ka¿dego z part-
nerów z osobna. Czasami mo¿e siê to wi¹zaæ
ze znacz¹cym pogorszeniem siê sytuacji eko-
nomicznej i bytowej. Jest to podzia³ wspólnie
zgromadzonego maj¹tku. 

Rozwód spo³eczny to zmiana starych rela-
cji lub zupe³nie nowe relacje z rodzin¹ i przyja-
ció³mi. To równie¿ nowa relacja z nowym part-
nerem lub nowymi przyjació³mi. 

Rozwód psychiczny to pojawienie siê no-
wej to¿samoœci niezale¿nej osoby, pogodzonej
ze strat¹, trudnoœciami i zmianami we wszyst-
kich wymiarach rozwodu. Rozwód psychiczny
po³¹czony jest z emocjonalnym rozwodem. Po-
jawienie siê by³ego wspó³ma³¿onka w nowej
to¿samoœci potwierdza rozwód psychiczny
i emocjonalny pomiêdzy by³ymi wspó³ma³¿on-
kami. 

1. Etapy podejmowania decyzji o rozwodzie. 
FAZA PRZEDDECYZYJNA
Fazê przeddecyzyjn¹ mo¿na podzieliæ na kil-

ka podetapów. Pierwszym etapem jest uœwia-
domienie sobie, ¿e ma³¿eñstwo, w którym
funkcjonuje dana osoba nie spe³nia wszystkich
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stawianych przez ni¹ wymagañ i oczekiwañ.
Osoba widz¹ca pojawiaj¹cy siê problem indy-
widualnie próbuje zdiagnozowaæ przyczynê
poprzez siêganie po poradê do ró¿nych osób,
ksi¹¿ek, terapeutów i poprzez rozmowê próbu-
je zwróciæ uwagê partnerowi na zachwianie
równowagi w zwi¹zku ma³¿eñskim i z³e funk-
cjonowanie ma³¿eñstwa. Drugi etap to czas,
który daje szansê partnerowi na poprawê swo-
jego zachowania tak, by móc zaobserwowaæ
zwi¹zek ma³¿eñski funkcjonuj¹cy po ewentual-
nych staraniach partnera, by druga strona mo-
g³a byæ zadowolona i mog³a zobaczyæ zmianê
na lepsze. Trzeci etap to decyzja podjêta pod
wp³ywem obserwacji zachodz¹cych zmian na
lepsze lub pod wp³ywem braku zachodz¹cych
zmian. W pierwszym przypadku trzeciego eta-
pu nie ma decyzji o rozwodzie, któr¹ warunku-
je wyst¹pienie drugiego zjawiska. Wobec braku
zaanga¿owania partnera w jak¹kolwiek popra-
wê sytuacji miêdzy nimi dla polepszenia funk-
cjonowania ma³¿eñstwa decyzja o rozwodzie
staje siê rzeczywistoœci¹ tworz¹c czwarty etap
podejmowania decyzji o rozstaniu partnerów. 

FAZA DECYZJI
To okres kiedy decyzja o podjêciu rozwodu

jest przez partnerów rozwi¹zywana w sposób
prawny. Oboje partnerzy szukaj¹ wtedy kon-
taktów z prawnikami a sprawa rozwodowa tra-
fia w tym czasie do s¹du. Ka¿da ze stron przy-
gotowuje siê do rozprawy. Czas jaki daj¹ sobie
strony na rozwi¹zanie jest bardzo ró¿ny i cza-
sami zdarza siê, ¿e strony wycofuj¹ pozew
i wracaj¹ do siebie ponownie. Czasami wyd³u-
¿enie czasu powoduje, ¿e decyzja staje siê bar-
dziej przemyœlana. Mo¿e te¿ zdarzyæ siê, ¿e
w miêdzyczasie pojawiaj¹ siê okolicznoœci
przypadkowego potwierdzenia s³usznoœci pod-
jêtej decyzji o rozwodzie. 

FAZA NEGOCJACJI
Jest to faza ostrych dyskusji na temat po-

dzia³u wspólnego maj¹tku oraz okreœlenia

opieki nad wspólnymi dzieæmi. W tym etapie
strony mog¹ dzia³aæ na podwy¿szonym pozio-
mie emocji chc¹c wywalczyæ od drugiej strony
jak najwiêcej po wspólnym maj¹tku. Najg³êb-
sze emocje wi¹¿¹ siê z podzia³em opieki nad
dzieæmi, poniewa¿ z dzieæmi zwi¹zane s¹ naj-
czulsze uczucia a walka o dzieci oznacza walkê
o ich mi³oœæ. 

FAZA NOWEJ RÓWNOWAGI
W tej fazie nastêpuje rozpoczêcie nowego

¿ycia bez zale¿noœci z drugim wspó³ma³¿on-
kiem. Okres dochodzenia do nowej równowa-
gi mo¿na podzieliæ na cztery fazy przejœciowe
nazywane stadiami: 

STADIUM ZAPRZECZANIA
To okres tu¿ zaraz po orzeczeniu prawnym

o rozpadzie zwi¹zku ma³¿eñskiego kiedy ka¿da
ze stron dziêki mechanizmowi obronnemu
usilnie nie dostrzega, ¿e zwi¹zek uleg³ rozpa-
dowi. Czas trwania fazy zaprzeczania jest ró¿-
ny dla obu stron i czêsto uwarunkowany wp³y-
wem bodŸców zewnêtrznych, którym szybciej
ulegaj¹ mê¿czyŸni ³atwiej wchodz¹c w kontak-
ty z kolejnymi kobietami. 

STADIUM ¯A£OBY
To stadium ostatecznego rozstania siê z dru-

g¹ osob¹. Pojawiaj¹ siê w tym okresie momenty
rozpamiêtywania krzywd, zdarza siê poczucie
winy. Czasami pojawia siê lêk uwarunkowany
koniecznoœci¹ rozpoczêcia ¿ycia na nowo. 

STADIUM Z£OŒCI I GNIEWU
To bardzo trudna faza, poniewa¿ w czasie jej

trwania pojawiaj¹ siê liczne akty agresji po-
przez ró¿ne techniki stosowania przemocy
s³ownej a nawet fizycznej skierowane wobec
by³ego partnera. 

STADIUM REKONSTRUKCJI
To czas nowej równowagi opartej na nowych

zasadach z now¹ to¿samoœci¹ i niezale¿noœci¹
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finansow¹. W pierwszej kluczowej fazie tego
stadium, które trwa oko³o 4 lata, dochodzi do
ca³kowitego pogodzenia siê z przesz³oœci¹.
Zbilansowane zostaj¹ wtedy zyski i straty oraz
stabilizuj¹ siê emocje. W drugim etapie osoba
jest w pe³ni gotowa do zawarcia kolejnego
zwi¹zku z nowym partnerem lub do spokojne-
go ¿ycia w samotnoœci, na co pozwalaj¹ jej
wszystkie wczeœniej zamkniête etapy. 

2. Przyczyny rozwodów: 
2.1. DOBÓR PARTNERÓW 
Na dobór partnerów nie bez znaczenia maj¹

wzorce wychowawcze wyniesione z domu ro-
dzinnego. Osoby niezadowolone ze wzorców
domowych czasami poprzez zaprzeczenie szu-
kaj¹ kogoœ zupe³nie innego i gdy ju¿ trafi¹ na t¹
jedyn¹ osobê ¿yj¹ w œwiadomoœci, ¿e to ktoœ
zupe³nie inny, ktoœ kto spe³nia ich wymagania.
Po jakimœ czasie mo¿e siê okazaæ, ¿e partner
jest podobny do ich domowych wzorców ro-
dzinnych a zwabi³ do siebie partnera skutecz-
nie woaluj¹c odpowiedni¹ mask¹ swoje nega-
tywne cechy, których druga strona nie chcia³a
zobaczyæ i spotkaæ. 

W spo³eczeñstwie istniej¹ dwa g³ówne ma-
gnesy. Dobroæ przyci¹ga dobroæ i z³o przyci¹ga
z³o. T³umacz¹c to inaczej dochodzimy do
wniosku, ¿e osoby wychowane w domach
z ogromn¹ mi³oœci¹ i trosk¹ o drugiego cz³o-
wieka trafiaj¹ w swoim ¿yciu na osoby, które
pochodz¹ z podobnych domów. Podobnie jest
w przypadku Ÿle funkcjonuj¹cych domów. 

Tym sposobem dobro rozwija siê w swoim
gronie i z³o w swoim gronie spo³ecznym. Two-
rz¹c parê w przypadku, gdy ka¿da z osób wy-
wodzi siê ze z³ych wzorców wychowawczych
stworzenie dobrych relacji w takim ma³¿eñ-
stwie mo¿e okazaæ siê trudne, ale jest mo¿liwe
tylko przy wysokim poziomie œwiadomoœci
psychologicznej przynajmniej jednej ze stron
i przy akceptacji postawy tej osoby przez drug¹
stronê wraz z chêci¹ do podjêcia dzia³añ w kie-

runku powiêkszenia swojej œwiadomoœci psy-
chologicznej do porównywalnego poziomu. 

Na dobór partnerów najwa¿niejszy wp³yw
ma atrakcyjnoœæ partnera, wspólne zaintereso-
wania, poczucie humoru, intelekt, talenty, tem-
perament, ogólna indywidualna aura osoby. 

Wybór dokonywany mo¿e byæ bardzo œwia-
domie i przemyœlanie lub mniej œwiadomie
pod wp³ywem poci¹gu seksualnego, nacisku
rodziny, nacisku przyjació³, b¹dŸ nacisków ze
strony samego partnera. 

Wybieramy partnera, by zaspokoiæ swoje
w³asne potrzeby takie, jak potrzeba mi³oœci,
bliskoœci, troski o partnera i troski o siebie, po-
trzebê bezpieczeñstwa finansowego i pozycji
spo³ecznej. 

Po dokonaniu wyboru bywa, ¿e partnerzy s¹
pewni, ¿e sklasyfikowali swojego partnera we-
d³ug wyznaczonych przez siebie norm, a dziêki
ich spe³nianiu mog¹ staæ siê partnerami na ca-
³e ¿ycie. Wydaje im siê ¿e znaj¹ siê nawzajem
zupe³nie i ca³kowicie. Tak wygl¹da zwi¹zek
idealny. W pozosta³ych zwi¹zkach mog¹ czekaæ
na partnerów niespodzianki, na których ujaw-
nienie musz¹ poczekaæ. Czas zdejmuje partne-
rom maski i otwiera ich osobowoœæ na cechy,
których wczeœniej nawzajem w sobie nie do-
strzegali. Cechy ujawniane z opóŸnieniem mo-
g¹ byæ zarówno pozytywne jak i negatywne. 

Przy doborze partnerów wa¿ne jest, czy
partnerzy s¹ dawcami czy biorcami. W przy-
padku osób z rodzin o wysokim poziomie mi-
³oœci i troski jest wiêksza szansa, ¿e osoby z ta-
kich rodzin posiadaj¹ zrównowa¿ony poziom
bycia jednoczeœnie dawc¹ i biorc¹ a osoby z ro-
dzin o z³ym wzorcu wychowawczym z wiêk-
szym prawdopodobieñstwem stan¹ siê w przy-
sz³oœci dawc¹ lub biorc¹. "Dawanie i branie jest
równoznaczne z przep³ywem energii od jednej
osoby do drugiej. (...) Ludzie o dominuj¹cej
œwiadomoœci obiektywnej rzeczywistoœci wy-
sy³aj¹ wiêcej energii na zewn¹trz, wiêc nazywa-
my ich Dawcami. Ludzie o dominuj¹cej œwia-
domoœci subiektywnej rzeczywistoœci wiêcej
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energii wk³adaj¹ w swój œwiat wewnêtrzny, to-
te¿ nazywamy ich Biorcami. Dawcy czuj¹ siê
kochani, gdy daj¹, a Biorcy czuj¹ siê kochani,
gdy otrzymuj¹. Dawcy maj¹ trudnoœci z bra-
niem, a Biorcy maj¹ trudnoœci z dawaniem.
Zwi¹zki uczuciowe bezlitoœnie obna¿aj¹ Daw-
ców i Biorców. Przeciwnoœci przyci¹gaj¹ siê.
Dawcy czuj¹ poci¹g do Biorców i vice versa.
Ludzie s³u¿¹cy innym w nadmiarze s¹ rozgory-
czeni, a ludzie zbytnio wykorzystuj¹cy innych
maj¹ wyrzuty sumienia i odczuwaj¹ znudzenie.
Dawanie NIE jest lepsze ni¿ branie. Lepiej jest
czyniæ jedno i drugie w jednakowych propor-
cjach"1. 

2.2. DYSONANS POZNAWCZY
Jest to nieuwzglêdnianie wad partnera, przy

podejmowaniu decyzji o wspólnym ¿yciu.
Z pe³n¹ œwiadomoœci¹ osoba bierze pod uwa-
gê, ¿e wady partnera mog¹ kiedyœ w przysz³o-
œci znacz¹co zagroziæ trwa³oœci zwi¹zku
i w konsekwencji doprowadziæ do jego rozpa-
du. 

Notorycznym b³êdem wielu kobiet wycho-
dz¹cych za m¹¿ jest ³¹czenie siê z mê¿czyzna-
mi nadu¿ywaj¹cymi przed œlubem alkohol. Ko-
biety czêsto ³udz¹ siê, ¿e po œlubie uda im siê
tak wp³yn¹æ na mê¿czyzn, ¿e ich partnerzy
przestan¹ piæ. Nic bardziej mylnego. Rady dla
takich kobiet s¹ dwie albo nie ³¹czyæ siê trwale
z tak¹ osob¹, by móc zawsze odejœæ albo posta-
wiæ takiej osobie warunek rozpoczêcia terapii
antyalkoholowej. Kobiety w takich przypad-
kach same powinny poddaæ siê szkol¹cej tera-
pii dla osób z otoczenia alkoholika, które orga-
nizowane s¹ dla osób wspó³uzale¿nionych
przez centra przeciwdzia³aj¹ce alkoholizmowi. 

Oprócz na³ogu partner mo¿e posiadaæ wiele
innych cech, których znaczenie œwiadomie jest
umniejszane przez drugiego partnera. Czêsto
po wielu latach te wczeœniej ma³o znacz¹ce wa-
dy staj¹ siê tak wielkie i wa¿ne, ¿e mog¹ spo-
wodowaæ o zerwaniu relacji ma³¿eñskich
z dnia na dzieñ. Dysonans poznawczy mo¿e

byæ zwi¹zany niekoniecznie z na³ogiem drugiej
strony. Mog¹ to byæ np. pewne zachowania
partnera w danych sytuacjach lub jego charak-
terystyczne indywidualne cechy np. chrapanie,
gesty itp. 

Niechêæ do doznania uczucia dysonansu za-
myka oczy partnerom czasami nawet na wiele
lat a nawet na ca³e ¿ycie. Co z jednej strony
mo¿na nazwaæ akceptacj¹ wad partnera
a z drugiej strony œwiadome ich nie zauwa¿a-
nie. Jedna i druga interpretacja nie musi powo-
dowaæ rozpadu zwi¹zku z powodu wad partne-
ra. Najwa¿niejsza jest jednak wiedza, jak radziæ
sobie z partnerem, który wykazuje znacz¹ce
odstêpstwa od przyjêtych norm zwyczajowych
i kulturowych dobrze funkcjonuj¹cego ma³¿eñ-
stwa. 

2.3. GRY MA£¯EÑSKIE
W ma³¿eñstwie mog¹ pojawiæ ró¿ne gry.

Jedne z nich mog¹ wzmacniaæ relacje miêdzy
parterami a inne mog¹ je os³abiaæ a w konse-
kwencji niszczyæ skutecznie prowadz¹c do roz-
wodu. 

Gry prowadz¹ce do rozwodu to gry powodu-
j¹ce znudzenie i zmêczenie ci¹g³ym sprawowa-
niem tych samych ról i funkcjonowanie w sta-
³ych schematach. Przyk³adem mo¿e byæ: 

Gra "na wytrzyma³oœæ" – jest to testowanie
partnera ci¹g³ym podsy³aniem nowych dodat-
kowych obowi¹zków. Partner czasami mo¿e to
wykonywaæ nieœwiadomie. Wnioski, jakie
mo¿na wyci¹gn¹æ daj¹ obraz i ujawniaj¹ mo-
ment krytyczny obci¹¿eñ drugiego partnera,
w którym zaczyna siê on buntowaæ i nie przyj-
muje dalszych obci¹¿eñ. Niezauwa¿anie tego
mo¿e powodowaæ podobne zjawisko do "zmê-
czenia materia³u", co w konsekwencji powodu-
je rozpad zwi¹zku ma³¿eñskiego. 

Gra warunkuj¹ca – jest to metoda obdaro-
wywania drugiego partnera mi³oœci¹ pod wa-
runkiem, ¿e ma za co mu j¹ podarowaæ. Jest to
rodzaj wymierzania mi³oœci drugiemu partne-
rowi. Nie jest to przyk³ad mi³oœci bezwarunko-
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wej, która powinna mieæ miejsce w ma³¿eñ-
stwie we wszystkich relacjach: ¿ona-m¹¿ i ro-
dzice-dzieci. 

Gra zaniechania – polega na œwiadomym
i celowym postêpowaniu partnera polegaj¹cym
na nie zwracaniu uwagi na to co robi parter
i na to jak siê zachowuje, jeœli to zachowanie
pozytywne i warte podkreœlenia. Pojawia siê tu
celowe nie mówienie komplementów i celowe
nie podkreœlanie znaczenia drugiej osoby.
Przez takie postêpowanie partnera zostaje na-
ruszona równowaga pomiêdzy wspó³ma³¿on-
kami, co ma ogromne znaczenie na obraz prze-
kazywanych relacji dzieciom i na to jak one po-
strzegaj¹ swoich rodziców. 

Gra "na oziêb³oœæ" – polega na nieokazywa-
niu partnerowi poci¹gu seksualnego, polegaj¹-
ca czasami na prowokowaniu partnera tylko po
to, by go odrzuciæ. Taka sytuacja powoduje
u partnera odrzucanego frustracjê i wzrost
emocji powoduj¹c wybuchy agresji prowadz¹ce
do k³ótnii. Konsekwencj¹ takiego postêpowa-
nia jest szukanie przez obu partnerów satys-
fakcji seksualnych poza zwi¹zkiem co prowa-
dzi konsekwentnie do rozwodu. 

Gry wzmacniaj¹ce relacjê pomiêdzy partera-
mi mog¹ byæ ich indywidualnymi grami. Czê-
sto to pewne zachowania wynikaj¹ce z jêzyka
porozumienia, jaki wypracowa³a sobie para
miêdzy sob¹ przez lata. Czasami gry doskona-
le wzmacniaj¹ce dan¹ parê nie dzia³aj¹ na inn¹
parê równie znacz¹co, dlatego wa¿ne jest wy-
pracowanie w³asnych sposobów na polepsza-
nie relacji w ma³¿eñstwie. Gier mo¿e byæ nie-
skoñczona iloœæ. Mo¿na je podzieliæ na piêæ
grup: gry dzia³aj¹ce na zmys³ wzroku, gry dzia-
³aj¹ce na zmys³ s³uchu, gry dzia³aj¹ce na zmys³
powonienia, gry dzia³aj¹ce na zmys³ dotyku
i gry dzia³aj¹ce na zmys³ smaku. "Trzeba wresz-
cie zrozumieæ, ¿e szczêœcie le¿y na drodze,
a nie w celu i im mniej za nim gonimy, tym na
koniec wiêcej otrzymujemy."2 Mog¹ byæ rów-
nie¿ gry dzia³aj¹ce na kilka zmys³ów jednocze-
œnie. 

2.4. ZABURZENIA SEKSUALNE
Wynikaj¹ z niew³aœciwego doboru partne-

rów, którzy charakteryzuj¹ siê ró¿nym pozio-
mem zapotrzebowania na doznania seksualne.
U kobiet mo¿e wi¹zaæ siê to z cyklem miesiêcz-
nym i z cyklem obejmuj¹cym ca³e ¿ycie. Zabu-
rzenia cyklu miesiêcznego mog¹ wp³ywaæ na
nastój kobiety i ogólne zaburzenia seksualne.
U mê¿czyzn problemy z potencj¹ mog¹ znacz¹-
co wp³ywaæ na zachowanie, powodowaæ zabu-
rzenia seksualne w ma³¿eñstwie. 

Okres ci¹¿y i tu¿ po porodzie powoduje
pewne ograniczenia dla mê¿czyzny, który nie
mo¿e dowolnie korzystaæ ze wszystkich mo¿li-
woœci seksualnych, jakie mog³aby dostarczaæ
mu partnerka. Zmiana technik seksualnych na
ten czas nie dla wszystkich mê¿czyzn jest do
przyjêcia a wstrzemiêŸliwoœæ zupe³na na czas
6 tygodni przed porodem i po porodzie czêsto
nie zrozumia³a. 

"Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e mê¿czyzna
o du¿ym temperamencie, przyzwyczajony
przez wiele lat do codziennego wspó³¿ycia,
niezwykle trudno godzi siê z nag³¹ abstynencj¹
i czêsto fizycznie bardzo Ÿle j¹ znosi. Kryje siê
tu niebezpieczny zakrêt dla ma³¿eñstwa. Gdy
¿ona niedostatecznie czujnie strze¿e swego
ogniska domowego, pojawia siê "ta trzecia"
i rozbija ma³¿eñstwo."3

Inne zaburzenia seksualne mog¹ byæ zwi¹-
zane z chorob¹ psychiczn¹ partnera. Czêsto
stany depresyjne, jakie prze¿ywa partner po-
woduj¹ obni¿enie poziomu zapotrzebowania
seksualnego. Przejœcie depresji w sta³¹ chorobê
psychiczn¹ mo¿e spowodowaæ ca³kowit¹ utra-
tê popêdu seksualnego. 

Wypaczony umys³ mo¿e powodowaæ u mê¿-
czyzn zachowania bliskie zachowaniom gwa³-
cicieli. "Okazuje siê, ¿e gwa³ciciele s¹ bardzo
ró¿ni – niektórzy lubi¹ seks z u¿yciem przemo-
cy, inni szukaj¹ ujœcia dla z¿eraj¹cej ich wœcie-
k³oœci. Jeszcze inni s¹ po prostu zwyk³ymi
przestêpcami, którzy w³amuj¹ siê do domu, by
ukraœæ wideo, ale jeœli przypadkiem trafi¹ na
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kobietê, która jest sama, traktuj¹ to jako oka-
zjê, z której trzeba skorzystaæ. Wszystkich ich
charakteryzuje sposób myœlenia, który reszta
z nas uwa¿a za wypaczony; wspólna te¿ im jest
gotowoœæ u¿ycia si³y dla osi¹gniêcia celu. (...)
Wszystkie kobiety s¹ wed³ug nich "podstêpny-
mi sukami", które dostaj¹, na co sobie zas³u¿y-
³y. Natomiast tych gwa³cicieli, którzy dzia³aj¹
z motywów erotycznych, poci¹ga seks, ale seks
brutalny. (...) Podstaw¹ gwa³tu jest wypaczone
myœlenie i fantazjowanie na temat gwa³tu"4. 

Przyczyn¹ wypaczonego spojrzenia na mi-
³oœæ i seks mo¿e byæ otoczenie danej osoby,
które np. przyczyni³o siê do zdemoralizowania
osoby poprzez wci¹ganie jej do grup przestêp-
czych krêc¹cych filmy pornograficzne oraz po-
przez wykorzystywanie ma³ych dzieci do zdjêæ
i filmów dla pedofilii. 

U podstaw wypaczania myœlenia le¿¹ ró¿ne
uzale¿nia, z których najwiêksze znaczenia ma
alkohol, narkotyki, internet, gry komputerowe,
filmy pornograficzne oraz uzale¿nienie od sek-
su. Osoby uzale¿nione przechodz¹ przez kilka
faz uzale¿nienia, z których jedna dotyczy fanta-
zjowania w rzeczywistym ¿yciu, co mo¿e powo-
dowaæ ró¿ne dziwne zachowania takich osób,
a w konsekwencji trwa³e wypaczenie umys³u. 

2.5. ZDRADA
"I – czego wiele par nie dostrzega lub nie

chce przyj¹æ do wiadomoœci – niewiernoœæ nie
dotyczy tylko ³ó¿ka. W koñcu seks w danym
zwi¹zku jest tylko jednym z wielu sk³adników.
A niewiernoœæ emocjonalno-duchowa sprawia
nie mniej bólu ni¿ seksualna. "Wiem, ¿e on jej
nie dotkn¹³, ale w czasie wielogodzinnych roz-
mów telefonicznych i pisania listów jest z ni¹
bli¿ej zwi¹zany ni¿ kiedykolwiek by³ ze mn¹
w ³ó¿ku" (...) Chocia¿ niewiernoœæ jest bolesna
i mo¿e zniszczyæ zwi¹zek, kochankowie powin-
ni zdawaæ sobie sprawê z jednego: wiernoœæ
mo¿na przyrzekaæ tylko w oparciu o dobrowol-
ny wybór ka¿dej z zainteresowanych osób. Tyl-
ko wtedy wiernoœæ sprawia radoœæ i nie ograni-

cza nikogo, gdy¿ jest dobrowolna. Ani groŸby
partnera, ¿e odejdzie na zawsze, ani strach, ¿e
"przy skoku w bok" zarazi siê nieuleczaln¹ cho-
rob¹, jak¹ jest AIDS, ani obowi¹zuj¹ce w da-
nym spo³eczeñstwie normy moralne nie po-
winny zmuszaæ kochanków do wzajemnej
wiernoœci. Tylko i wy³¹czna mi³oœæ, wzajemna
sk³onnoœæ powinny byæ bodŸcem do wiernoœci.
Wiernoœæ po to, aby uszczêœliwiæ i siebie i part-
nera, ¿eby uczyniæ jego ¿ycie piêkniejszym"5. 

Statystyki podaj¹, ¿e oko³o 70% ma³¿eñstw
rozpada siê z powodu zdrady. "Po³owa ludzkie-
go nieszczêœcia idzie na konto niewiernoœci"6.
Ka¿de naruszenie przez jednego ze wspó³ma³-
¿onków systemu wartoœci moralnych i etycz-
nych, jakie sami sobie indywidualnie stworzy-
li, jest przyk³adem zdrady ma³¿eñskiej i konse-
kwentnym rozpoczêciem rozpadu zwi¹zku
ma³¿eñskiego. 

Do zdrady mo¿e popychaæ atmosfera zwi¹z-
ku ma³¿eñskiego oraz otoczenie wspó³ma³¿on-
ka. Na niekorzystn¹ atmosferê zwi¹zku ma³-
¿eñskiego mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw poczucie
bycia niezrozumianym przez partnera, zanie-
dbywanie i niedowartoœciowanie partnera oraz
niezaspokojenie seksualne. Niekorzystny
wp³yw otoczenia, jaki mo¿e zak³óciæ wiernoœæ
partnera, to przede wszystkim prowokacyjny
wp³yw przyjació³ i osób z miejsca pracy, które
mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na zachowanie za-
mê¿nej i ¿onatej osoby. Prowokator wymusza
swoj¹ postaw¹ kontakty z zamê¿n¹, czy ¿onat¹
osob¹. W konsekwencji zachowañ prowokato-
ra osoba zamê¿na mo¿e zakochaæ siê w prowo-
katorze i aby zachowaæ twarz wobec swojego
œrodowiska pracy lub przyjació³ wpada w sid³a
prowokatora odchodz¹c od ¿ony, czy mê¿a ruj-
nuj¹c ¿ycie wspó³ma³¿onkowi. 

"Zdradê stosuje siê jako œrodek manipulacji
w drodze do awansu, w teœcie uczuæ w zwi¹z-
ku, jako blef w celu sprawdzenia stopnia zaan-
ga¿owania partnera. Nieostro¿noœæ w zastoso-
waniu tej strategii prowokacji mo¿e doprowa-
dziæ do rozpadu zwi¹zku."7

20 MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI 2/2012 (nr 61)

Ma³gorzata Kozik



Ostatnio intensywnie kreowany trend do or-
ganizowania przed œlubem "kawalerskich"
z w³¹czeniem w ten program obecnoœci prosty-
tutek i ewentualnych kontaktów seksualnych
Panów M³odych z nimi mo¿e zawa¿yæ na psy-
chologii ca³ego ma³¿eñstwa, które od pocz¹tku
mo¿e byæ przez taki incydent skazane na po-
ra¿kê zw³aszcza, jeœli w wyniku takiego incy-
dentalnego zdarzenia przed œlubem pojawi siê
niechciana ci¹¿a. Wewnêtrzne prze¿ycia
wspó³ma³¿onka blokuj¹ce jego szczere zacho-
wania mog¹ od pocz¹tku niszczyæ ma³¿eñstwo
krok po kroku a¿ do rozpadu. 

2.6. LENISTWO
Niechêæ do wype³niania obowi¹zków, jakie

spoczywaj¹ na wspó³ma³¿onkach wobec siebie
nawzajem mo¿e powodowaæ powstawanie ne-
gatywnych uczuæ a ich nagromadzenie mo¿e
w konsekwencji wybuchn¹æ w postaci decyzji
o rozwodzie. 

Lenistwo w zwi¹zku ma³¿eñskim to rodzaj
zaniedbywania potrzeb partnera i nieodpowia-
danie wzajemnoœci¹ na pozytywne zachowania
partnera. Taka osoba nie pamiêta o potrzebach
emocjonalnych ka¿dego z cz³onków rodziny,
w której ka¿dy potrzebuje mi³oœci, bezpieczeñ-
stwa i akceptacji. 

Lenistwo narusza wszystkie b¹dŸ niektóre
zasady funkcjonuj¹ce w normalnej rodzinie. 

Leñ nie ma ochoty albo nie chce mu siê wy-
ró¿niaæ znaczenia partnerki, czy partnera oraz
pozosta³ych cz³onków rodziny. Mo¿e mieæ te¿
problemy z komunikacj¹, poniewa¿ nie chce
mu siê rozmawiaæ z cz³onkami rodziny, bo
uwa¿a, ¿e to niepotrzebne zachowanie lub nie
ma to dla niego sensu. 

Leñ mo¿e ³amaæ podstawow¹ zasadê zaufa-
nia. Cz³onkowie rodziny przestaj¹ mu ufaæ, bo
nie dotrzymuje s³owa i nie wykonuje obieca-
nych wczeœniej rzeczy lub opóŸnia ich realiza-
cjê. 

Lenistwo powoduje zaniedbania we wspie-
raniu cz³onków rodziny i troskê o nich. 

Hedonizm jest dla leni priorytetem, pod
który próbuj¹ podporz¹dkowywaæ wspó³ma³-
¿onków i czasami dzieci. 

Aktywnoœæ takich osób jest zminimalizowa-
na do niezbêdnego minimum czêsto umiejêtnie
wykorzystuj¹ aktywnoœæ i mo¿liwoœci innych,
jeœli tylko wiedz¹, ¿e mog¹ ich wykorzystaæ. 

2.7. NARODZINY PIERWSZEGO
DZIECKA

Mo¿emy tu wyliczyæ kilka etapów, z których
najwiêksze znaczenie ma okres porodu bêd¹c
kluczowym momentem zmian. 

I starania o dziecko
Ka¿da para ma swój osobisty moment, kie-

dy œwiadomie podejmuj¹ decyzjê o prokreacji.
Nie obejmuje to par, za które zadecydowa³
szybciej przypadek. Czas starañ o dziecko jest
ró¿ny i indywidualny dla ka¿dej pary. 

II okres ci¹¿y
Jest to czas od potwierdzenia testami ci¹¿o-

wymi stanu ci¹¿y a¿ do porodu. Pozytywny wy-
nik testu powinien byæ dla obojgu wspó³ma³-
¿onków najradoœniejsz¹ informacj¹, jak¹ kiedy-
kolwiek s³yszeli. A zdarza siê, ¿e reakcje na t¹
wiadomoœæ s¹ skrajnie ró¿ne od szoku, zanie-
mówienia po euforiê emocji. Dla obojga wspó³-
ma³¿onków powinien to byæ czas przygotowa-
nia na nowe ¿ycie w trójkê. Oboje wspó³ma³-
¿onkowie powinni w tym czasie poznaæ nie tyl-
ko etapy rozwoju p³odowego ich dziecka oraz
zapoznaæ siê z przebiegiem porodu i jego ro-
dzajami, ale równie¿ powinni poznaæ wiedzê
o tym, co bêdzie siê z nimi dzia³o po porodzie.
Wspó³ma³¿onkowie, którzy w tym okresie
œwiadomie nie d¹¿¹ do zdobycia takiej wiedzy
skazuj¹ wspó³ma³¿onka i dziecko na zaplano-
wane lekcewa¿enie. 

Szeœæ tygodni przed porodem wielu lekarzy
wskazuje na abstynencjê seksualn¹, co przez
mê¿czyzn mo¿e byæ negatywnie odbierane
i powodowaæ konflikt. 
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III poród
Widok porodu dla niektórych mê¿czyzn mo-

¿e byæ tak traumatycznym prze¿yciem, ¿e mo-
g¹ potem mieæ znacz¹co obni¿ony popêd sek-
sualny do swojej wspó³ma³¿onki. W przeci-
wieñstwie do nich na innych mê¿czyzn poród
mo¿e zupe³nie nie wywo³aæ negatywnych
uczuæ a przepe³nieni szczêœciem tej chwili zu-
pe³nie nie patrz¹ negatywnie na wspó³ma³¿on-
kê. 

IV okres po porodzie
Szeœæ tygodni po porodzie wskazana jest

wstrzemiêŸliwoœæ seksualna zw³aszcza przy
porodzie naturalnym powinno byæ to surowo
przestrzegane. "Niejednokrotnie w rozmowach
z lekarzami, szczególnie po³o¿nikami, spoty-
kam siê z narzekaniem: jak mo¿na przeprowa-
dziæ pacjentkê zdrowo i szczêœliwie przez po-
ród i okres poporodowy, je¿eli zaraz po powro-
cie ze szpitala (mniej wiêcej siedem do dziesiê-
ciu dni po porodzie) m¹¿ zmusza j¹ do podjê-
cia wspó³¿ycia i po kilku dniach kobieta wraca
z ciê¿kim zapaleniem ropnym macicy i jajni-
ków. Niew¹tpliwie takie lekcewa¿enie zdrowia
¿ony ze strony mê¿a jest wielkim wykrocze-
niem."8

Wa¿ne jest by zaraz po porodzie noworodek
mia³ okazjê obcowaæ przynajmniej 10 dni lub
2 tygodnie z obojgiem rodziców. Tak by ca³a
trójka nauczy³a siê rozumieæ sygna³y przekazy-
wane przez dziecko, które ma szansê dotkn¹æ,
pow¹chaæ i spróbowaæ poznaj¹c swoich rodzi-
ców. Te doznania bêd¹ kodowane przez dziec-
ko od pierwszych chwil. Jest to czas, który ma
ogromny wp³yw na póŸniejszy rozwój uczucio-
woœci dziecka w stosunku do rodziców. 

"Œpiê w niebieskiej pi¿amie
Z prawej strony œpi moje dziecko (...) 
Z lewej strony œpi mój mê¿czyzna (...) 
Jaki szeroki jest ten tapczan, 
¯e pomieœci³o siê na nim
Takie SZCZÊŒCIE?"9

Jeœli ze strony partnera nie ma zaanga¿owa-
nia w opiekê nad dzieckiem pojawiaj¹ siê ró¿-
nego typu problemy i powik³ania, które mog¹
doprowadziæ matkê dziecka do depresji popo-
rodowej. Aby temu zapobiec wa¿ne jest by, na-
uczyæ partnera wykonywaæ niektóre czynnoœci
zwi¹zane z dzieckiem. O potrzebie pomocy na-
le¿y informowaæ wspó³ma³¿onka na bie¿¹co.
W ramach jego edukacji w obcowaniu z dziec-
kiem nale¿y zostawiaæ go samego z dzieckiem,
mo¿na pomijaæ milczeniem mniej znacz¹ce
b³êdy dopóki nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
dziecka. Mo¿na ustaliæ tygodniowy rytm opie-
ki nad dzieckiem tak, by matka mia³a sta³y
wolny czas tylko dla siebie. Nocne obowi¹zki
musz¹ byæ podzielone na obie osoby, poniewa¿
zarówno matka jak i ojciec pracuj¹ w dzieñ z t¹
ró¿nic¹, ¿e prac¹ matki jest opieka nad dziec-
kiem. Powodami ujawniania siê depresji popo-
rodowej jest brak zastosowania wymienionych
sposobów obrony przed ni¹. Konsekwencj¹
braku zaanga¿owania ojca10 jest pog³êbiaj¹cy
siê u matki stan wyczerpania, rozczarowania
i stres nie zwi¹zany z dzieckiem. Jeœli ¿ona nie
ma oparcia w swoim mê¿u, który powoduje
u niej dodatkowo uczucie nienadawania siê
i poczucie winy wywo³uje tym samym niechêæ
¿ony do mê¿a, co przek³ada siê na przeniesie-
nie jej ca³ej mi³oœci na dziecko, które staje siê
jej g³ównym centrum zainteresowania. Z cza-
sem ojciec czuje siê mniej kochany, popêd sek-
sualny mo¿e zupe³nie ulec zmianie a czêstotli-
woœæ kontaktów seksualnych mo¿e znacz¹co
siê zmniejszyæ w przypadku skrajnych ma³-
¿eñstw bêdzie zanika³ a¿ stanie siê przyczyn¹
rozpadu ma³¿eñstwa. Niekorzystna atmosfera
domowa mo¿e przyczyniæ siê o podjêciu decy-
zji o separacji a w dalszej konsekwencji o roz-
wodzie. 

2.8. EMIGRACJA
Sytuacja ekonomiczna rodziny zw³aszcza

przy zaci¹gniêtych kredytach hipotecznych na
dom, czasami zmusza do szukania Ÿród³a do-
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chodu poza granicami kraju. Na emigracjê de-
cyduje siê jeden z ma³¿onków lub oboje. Jeœli
emigruje jeden ma³¿onek pozostawia w kraju
wspó³ma³¿onkê z dzieæmi. Znane s¹ przypadki
emigracji obojga rodziców, którzy pozostawili
w kraju swoje dzieci. Zarówno jeden jak i dru-
gi przypadek powoduje zachwianie równowagi
w relacjach z dzieckiem i os³abienie wiêzi. Przy
braku codziennego kontaktu poprzez interne-
towe mo¿liwoœci, jakie daje na przyk³ad SKYP
wiêzi s³abn¹ z czasem coraz bardziej. Bywa, ¿e
otoczenie emigracyjne za granic¹ ma tak
ogromny wp³yw na wspó³ma³¿onka, ¿e zmie-
nia go nieodwracalnie tak bardzo, ¿e decyduje
siê on nawi¹zaæ kontakty seksualne z inn¹ oso-
b¹, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do
zerwania zupe³nie wiêzi ze wspó³ma³¿onk¹
przebywaj¹c¹ w kraju. 

Emigracja przyczyni³a siê do ogromnego
wzrostu rozwodów w Polsce jednoczeœnie
zwiêkszaj¹c iloœæ ma³¿eñstw mieszanych za-
wieranych z obcokrajowcami. 

2.9 PRZEMOC
Przemoc w rodzinie to œwiadome dzia³anie

jednego z cz³onków rodziny na szkodê drugie-
go cz³onka rodziny lub reszty rodziny. Dzia³a-
nie to narusza prawa i dobra osobiste poszko-
dowanej strony. Sprawca powoduje ból i cier-
pienie poprzez dzia³ania zagra¿aj¹ce utrat¹
zdrowia lub ¿ycia ofiary. Wykorzystuje on prze-
wagê si³, jakie ró¿nicuj¹ ofiarê i sprawcê, który
ma wyraŸn¹ przewagê si³ nad wspó³ma³¿on-
kiem, który staje siê ofiar¹ sprawcy przemocy. 

2.9.1. RODZAJE PRZEMOCY11: 
Przemoc Fizyczna: 
popychanie, odpychanie, obezw³adnienie,

przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie,
kopanie, duszenie, bicie otwart¹ rêk¹ i piêœcia-
mi, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie
substancjami ¿r¹cymi, smarowanie bielizny
i rzeczy osobistych substancjami powoduj¹cy-

mi pogorszenie stanu zdrowia (wp³yw niektó-
rych dioksyny prowadzi do anemii lub wp³yw
innych toksycznych zwi¹zków), u¿ycie broni,
porzucanie w niebezpiecznej okolicy w dzieñ
lub w nocy, nie udzielenie koniecznej pomocy
itp. 

Przemoc Psychiczna: 
wyœmiewanie pogl¹dów, religii, pochodze-

nia, narzucanie w³asnych pogl¹dów, sta³a kry-
tyka, wmawianie choroby psychicznej, kontro-
lowanie i ograniczanie kontaktów z innymi
osobami, domaganie siê pos³uszeñstwa, ogra-
niczanie snu i po¿ywienia, wyzywanie, poni¿a-
nie, upokarzania, zawstydzanie i stosowanie
gróŸb, rywalizowanie o wzglêdy dzieci kosz-
tem pomniejszania wartoœci matki/ojca, ró¿ne-
go typu œwiadome utrudnianie ¿ycia (poprzez
psucie istotnych osobistych rzeczy ofiary albo
czêœciowe ich uszkadzanie, hakerskie utrud-
nianie funkcjonowania w internecie – cecha
sprawców o zdolnoœciach hakerskich – poprzez
podsy³anie wirusów, blokowanie dostêpu do
najczêœciej odwiedzanych przez ofiarê portali,
blokowanie dostêpu do istotnych dla ofiary
programów dostêpnych w internecie i unie-
mo¿liwianie ich œci¹gniêcia, blokowanie po-
przez internet programów komputerowych
w osobistym komputerze ofiary, montowanie
w komputerze ofiary tzw. bomb o opóŸnionym
dzia³aniu psuj¹cym prawid³owe funkcjonowa-
nie programów lub gier w zaprogramowanym
opóŸnionym czasie), przemoc niewerbalna
(mimik¹ twarzy12, gestem, z³¹ pozycj¹ cia³a),
przemoc werbalna (z³ym s³owem, tonem g³o-
su, specyficznym akcentowaniem wypowie-
dzi), zabranianie edukacji i blokowanie dostê-
pu do edukacji, blokowanie dostêpu do wszel-
kich œrodowisk (fundacje, stowarzyszenia)
nios¹cym pomoc pokrzywdzonym ofiarom
przemocy i innym osobom, narzucanie swoich
upodobañ (np. muzycznych, kulinarnych)
i swoich przekonañ (np. religijnych lub ate-
istycznych). 
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Przemoc Seksualna: 
wymuszanie po¿ycia seksualnego, wymu-

szanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk
seksualnych, wymuszanie seksu z osobami
trzecimi, sadystyczne formy wspó³¿ycia seksu-
alnego, krytyka zachowañ seksualnych itp. 

Przemoc Ekonomiczna i Zaniedbanie: 
odbieranie zarobionych pieniêdzy, uniemo¿-

liwianie podjêcia pracy zarobkowej, niezaspo-
kajanie materialnych potrzeb rodziny, brak
opieki i uniemo¿liwianie zaspokajania podsta-
wowych potrzeb fizjologicznych (zwi¹zanych
ze snem, jedzeniem, higien¹ itp.) 

Ofiara ¿yj¹ca z przemoc¹ na co dzieñ prze-
chodzi przez cykle przemocy sk³adaj¹ce siê
z trzech nastêpuj¹cych po sobie faz: faza nara-
stania napiêcia, faza ostrej przemocy i faza
miodowego miesi¹ca. 

FAZA NARASTANIA NAPIÊCIA – to
okres wzrastania emocji i pojawiania siê ró¿nych
konfliktów spowodowanych dra¿liwoœci¹ spraw-
cy, którego irytuj¹ drobiazgi i b³ahe sprawy. 

FAZA OSTREJ PRZEMOCY – to okres
kiedy narastaj¹ce emocje zostaj¹ wy³adowane.
Sprawca zachowuje siê nieprzewidywalnie, jest
gwa³towny i wpada w sza³. Mimo starañ ofiary,
któa wszelkimi sposobami stara siê uspokoiæ
sprawcê przemocy jego nerwowoœæ i z³oœæ na-
rasta jeszcze bardziej. 

FAZA MIODOWEGO MIESI¥CA – poja-
wia siê zaraz po tym, jak sprawca przekroczy
wiele niedopuszczalnych granic daj¹c upust
swoim emocjom. Zaczyna przepraszaæ partner-
kê obiecuj¹c poprawê. Partnerka mu wybacza
wierz¹c w poprawê sytuacji. Zaczyna zachowy-
waæ siê w³aœciwie i nie przypomina sprawcy
przemocy. Sprawca przemocy mo¿e nawet wte-
dy byæ bardzo delikatny i mówiæ cichym spo-
kojnym g³osem. 

Cykle powtarzaj¹ siê z tendencj¹ do skraca-
nia fazy miodowego miesi¹ca a¿ do ca³kowite-
go zaniku tej fazy. 

Sprawcy przemocy charakteryzuj¹ siê na-
stêpuj¹cymi cechami:

Myl¹ce oznaki zewnêtrzne: mog¹ wywo-
dziæ siê z ró¿nych grup spo³ecznych, czêsto to
osoby czaruj¹ce i schlebiaj¹ce innym, mog¹
wygl¹daæ na bardziej "pozbieranych" ni¿ ofiary,
podstawow¹ cech¹ sprawców jest kontrola
ofiar, w czasie mediacji czêsto udziela rad me-
diatorowi, jak oczekuje, ¿eby by³a prowadzona
mediacja, odpowiada za partnera, czêsto prze-
rywa mediatorowi, wykorzystuje swój urok
osobisty (czar), aby zarz¹dzaæ procesem me-
diacyjnym. 

Sprawca przemocy nigdy nie chce siê roz-
wieœæ. Zaprzecza przemocy, choæ okazjonalnie
przyznaje siê do minimalnej przemocy. Kon-
centruje siê na SWOICH potrzebach i stratach.
Obwinia innych, zw³aszcza ofiarê. Wyra¿a pra-
gnienie pozostania w zwi¹zku ma³¿eñskim mi-
mo ¿e poni¿a i krytykuje ofiarê to chce j¹ za-
trzymaæ na si³ê, podkreœla swój ból i jest za-
zdrosny bez powodu. 

Jego wizerunek publiczny jest inny ni¿
w domu. Chocia¿ w domu s³abo kontroluje
frustracjê i z³oœæ, to wobec innych obcych nie
u¿ywa przemocy i postrzegany jest mylnie czê-
sto bardzo pozytywnie dziêki ³atwoœci, z jak¹
u¿ywa "masek" wobec wielu osób. 

Ofiary charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi
cechami: 

Mo¿e wystêpowaæ: otwarta wrogoœæ i agre-
sywnoœæ, zbyt du¿y ch³ód i spokój – sp³aszczo-
ny afekt, uzale¿nienie, dysfunkcyjnoœæ, zanie-
dbanie, si³a, pewnoœæ siebie, odnoszenie suk-
cesów. 

Inne cechy to: izolowanie, niskie poczucie
w³asnej wartoœci, z³oœæ lub depresyjnoœæ – wy-
stêpuje cyklicznie, opornoœæ wobec autorytetu,
obwinianie siebie, minimalizowanie przemocy
i jej konsekwencji, sk³onnoœæ do podporz¹dko-
wania siê. 

Odpornoœæ ofiary na dzia³ania sprawcy zale-
¿y od poziomu wiktymizacji, na którym siê
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znajduje. Im ofiara jest ni¿ej zaawansowana
w procesie wiktymizacji tym ³atwiej j¹ z niej
wycofaæ i wyleczyæ powrotem do równowagi. 

2.9.2 POZIOMY WIKTYMIZACJI13: 
I POZIOM
ZABURZENIA UTRWALONYCH PRZEKO-

NAÑ NA TEMAT W£ASNY I ŒWIATA
Skrócenie perspektywy czasowej. 
Utrata poczucia bezpieczeñstwa. 
Czucie siê jak ma³e dziecko. 
Pragnienie wycofania i izolacji. 
Prze¿ywanie bezsilnego gniewu, lêku i z³o-

œci. 

II POZIOM
WTÓRNE ZRANIENIA (spowodowane przez

niew³aœciwe reakcje otoczenia) 
Kwestionowanie prawdziwoœci opowiadania

ofiary. 
Obwinianie ofiary. 
Odmawianie jej pomocy. 
Sugerowanie intensywnoœci w podejmowa-

nych dzia³aniach. 
Zaprzeczanie i pomniejszanie doœwiadczeñ

ofiary przez inne osoby. 

III POZIOM
PRZYJMOWANIE TO¯SAMOŒCI OFIARY
Myœlenie o sobie, jako o osobie skazanej na

bycie ofiar¹. 
Nietolerancja w³asnych b³êdów (samopotê-

pienie siê) 
Zaprzeczanie trudnoœciom osobistym
Poni¿anie siê i tworzenie z tego filozofii ¿y-

cia. 
Negowanie swoich podstawowych praw

osobistych. 
Myœlenie w kategorii wszystko albo nic. 

Przemoc nieujawniona nie istnieje dla resz-
ty spo³eczeñstwa. Tylko przerwanie zmowy
milczenia daje mo¿liwoœæ udzielenia pomocy

ofierze lub ofiarom. Niestety ofiary czêsto nie
broni¹ siê w ten sposób boj¹c siê o siebie i ro-
dzinê. Agresja sprawcy w przypadku ujawnie-
nia jego przemocy mo¿e staæ siê nieprzewidy-
walna, czego ofiary najbardziej siê obawiaj¹. 

Ofiary najmniej zaawansowane w procesie
wiktymizacji maj¹ wiêksz¹ szansê na wyswo-
bodzenie siê z przemocy sprawcy. Tym osobom
udaje siê odejœæ od swojego wspó³ma³¿onka
i jako jeden z powodów rozwodu podaæ prze-
moc w rodzinie. Czêsto mimo orzeczonego
wyroku rozwodowego ofiary dalej s¹ nara¿one
na przemoc ze strony sprawcy. Bywa te¿ tak, ¿e
po rozwodzie sprawca stosuj¹c ró¿ne maski
wprowadza w b³¹d ofiarê celowo utrudniaj¹c
jej identyfikacjê rzeczywistoœci, jaka dotyczy
sprawcy, graj¹c przed ofiar¹ idealnego cz³owie-
ka. Identyfikacja jest jeszcze bardziej trudna,
jeœli swój przemocowy proceder sprawca ukry-
wa maj¹c ogromne poparcie wœród swoich zna-
jomych, ciesz¹c siê w tym gronie ogóln¹ akcep-
tacj¹. Wtedy nale¿a³oby przeanalizowaæ ca³e
grono i otoczenie sprawcy, bo skoro nie do-
strzegaj¹ jego karalnej dzia³alnoœci to jest du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e sami mog¹ postêpo-
waæ podobnie i mog¹ stosowaæ podobne tech-
niki u¿ycia przemocy w swoim najbli¿szym
otoczeniu rodzinnym i w otoczeniu pracy. 

Mediacja w sprawach z przemoc¹ musi
wskazywaæ ofierze i sprawcy oœrodki terapeu-
tyczne pomagaj¹ce wyjœæ ofierze z poziomów
wiktymizacji a sprawcy wskazuje terapiê na
identyfikacjê agresywnych zachowañ i radzenia
sobie z nimi oraz ewentualne terapie dla uza-
le¿nionych. A w przypadkach karalnych we-
d³ug Kodeksu Karnego musz¹ pojawiæ siê silne
œrodki w postaci kar wiêziennych i grzywn.

2.9.3. PRZEMOC WOBEC DZIECI 
– KRZYWDZENIE DZIECI

Przemoc w domu rodzinnym dziecka prze-
nosi siê na dziecko a wraz z nim na jego zacho-
wania w szkole. Bywa, ¿e w œrodowisku szkol-
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nym staje siê on ofiar¹ przemocy albo jej spraw-
c¹. "Relacje rodzic-dziecko i praktyki dyscypli-
nuj¹ce stosowane w rodzinie wp³ywaj¹ na po-
ziom agresji przejawianej przez dziecko. Kiedy
miêdzy cz³onkami rodziny panuj¹ ciep³e, ser-
deczne stosunki i rodzice nie stosuj¹ œrodków
przymusu, dzieci s¹ mniej sk³onne do wykazy-
wania zachowañ agresywnych"14. Ogromn¹ rolê
w zahamowaniu przemocy odgrywa postawa
rodziców. Jeœli dziecko rozwi¹zuje swoje pro-
blemy i konflikty w atmosferze zrozumienia to
problemy chwilowe szybko przemijaj¹. Nato-
miast, jeœli nie ma zrozumienia przyczyn kon-
fliktu szkolnego dziecka i prób z³agodzenia pro-
blemu pomiêdzy stronami konfliktu, wtedy
mo¿e zaistnieæ bardzo szkodliwe dla dziecka
zjawisko przeœladowania w szkole. "Uczeñ jest
przeœladowany lub gnêbiony, gdy regularnie
i przez d³u¿szy czas nara¿ony jest na nieprzyja-
zne dzia³ania ze strony innego ucznia lub grupy
rówieœników"15. Wa¿ne, by rodzice reagowali od
razu w przypadku zaistnienia takiego zjawiska.
Na zahamowanie zjawisk przemocy wp³ywa
styl i sposób16, w jaki rodzice prowadz¹ z dziec-
kiem wszelkiego typu negocjacje17 drobne i bar-
dziej znacz¹ce. Nie bez znaczenia jest wiedza
rodziców, której posiadanie zawsze mo¿e po-
móc, w takich sytuacjach. Rodzice powinni byæ
œwiadomi, ¿e dzieci ca³y czas ich obserwuj¹
i ucz¹ siê bardzo szybko zachowañ rodziców, po
czym ich naœladuj¹. "Je¿eli chcemy, ¿eby dzieci
nie podnosi³y g³osu, dobrym sposobem uczenia
jest niepodnoszenie g³osu samemu. Jeœli nie
chcê, aby nauczy³y siê biæ lub kopaæ, sam uni-
kam u¿ywania mojej fizycznej si³y."18

Przemoc wobec dzieci, jako powód rozwo-
dowy stosowany jest przez osoby, które zauwa-
¿¹ niew³aœciwe zachowania wspó³ma³¿onka
wobec wspólnych dzieci. Przemoc wobec dzie-
ci objawia siê zmianami zachowania dziecka
pod wp³ywem przebywania ze wspó³ma³¿on-
kiem. W skrajnych przypadkach mog¹ to byæ
zmiany w zachowaniu dziecka wskazuj¹ce na
zachowania pedofilskie. Najproœciej to rozpo-

znaæ, kiedy dziecko prosi matkê o podobne za-
chowania, jakie wykazuje z nim ojciec podczas
wspólnego spêdzania czasu. Z zachowania
dziecka wynika, ¿e przekroczone zostaj¹ do-
zwolone granice. Matka, gdy dostrze¿e dziwn¹
zmianê zachowania swojego dziecka prze¿ywa
szok. Najlepiej poszukaæ wtedy szybkiej pora-
dy u psychologa zajmuj¹cego siê przemoc¹
seksualn¹ wobec dzieci, w czym szybko mo¿e
pomóc policja. Nastêpnie nale¿y postêpowaæ
wed³ug wskazówek psychologa, co mo¿e wi¹-
zaæ siê z przeprowadzeniem rozmowy ze
sprawc¹ i obserwacj¹ zachowañ sprawcy,
i dziecka. Jeœli objawy nie mijaj¹ sprawc¹ musi
zaj¹æ siê policja w trybie natychmiastowym, je-
œli objawy w zachowaniu dziecka mijaj¹ lub
minê³y mo¿na o tym temacie zapomnieæ choæ
czujnoœæ nale¿y zawsze zachowaæ i ca³y czas
obserwowaæ. 

"Przemoc albo groŸby zabicia mog¹ te¿ doty-
czyæ zwierz¹t hodowanych przez dziecko; pa-
cjencji czêsto opowiadaj¹, ¿e zmuszano ich do
ogl¹dania sadystycznych aktów dokonywanych
na ich ulubieñcach. (...) Poszkodowani prze-
wa¿nie mówi¹ nie tylko o strachu przed prze-
moc¹, lecz tak¿e o obezw³adniaj¹cym poczuciu
bezsilnoœci. W patologicznym œrodowisku ro-
dzinnym w³adza rodzicielska jest arbitralna,
kapryœna i absolutna. Narzucane zasady s¹ nie-
konsekwentne, sprzeczne lub ra¿¹co niespra-
wiedliwe. Ofiary przypominaj¹ sobie, ¿e naj-
bardziej przera¿a³a je nieprzewidywalnoœæ
przemocy. Nie mog¹c znaleŸæ ¿adnego sposobu
na unikniêcie z³a, dziecko uczy siê przechodziæ
na pozycjê ca³kowitego poddania. (...) Dziecko
wychowywane w patologicznym œrodowisku
rozwija niezwyk³¹ umiejêtnoœæ dostrzegania
znaków ostrzegaj¹cych o ataku. Jest dok³adnie
dostrojone do zmieniaj¹cych siê wewnêtrznych
stanów przeœladowcy. Uczy siê rozpoznawaæ
subtelne sygna³y w twarzy, g³osie i jêzyku cia-
³a, odczytuj¹c z nich z³oœæ, podniecenie seksu-
alne, rozkojarzenie lub zamroczenie alkoholem
czy narkotykami."19
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Patologiczna przemoc wobec dzieci jest
przyczyn¹ rozwodu wielu ma³¿eñstw a pedofi-
lia jest karalna wiêzieniem. 

Stosowanie przemocy przez rodziców wobec
dzieci ³atwo dostrzec w zachowaniu dziecka
i w jego relacjach z innymi dzieæmi. Dziecko
z domu, w którym panuje przemoc jest bar-
dziej agresywne, szybciej siê z³oœci, jest bar-
dziej nerwowe i czêsto chce rz¹dziæ swoimi ko-
legami i kole¿ankami nie pozwalaj¹c im na ich
zdanie i ich pomys³y. Sen takich dzieci bywa
niespokojny i czêsto siê w nocy budz¹, czasami
mówi¹ coœ przez sen. W skrajnych przypad-
kach dochodzi do nocnego moczenia dzieci. 

3. Wp³yw rozwodu na kobietê 
i na mê¿czyznê20. 

KOBIETA
Wyzwania finansowe – rozwód mo¿e oznaczaæ

obni¿enie dotychczasowego stylu ¿ycia i ko-
niecznoœæ podjêcia dodatkowej pracy lub sko-
rzystania z pomocy rodziny. Przejêcie tylko na
siebie funkcji utrzymywania rodziny jest dla
wielu kobiet du¿¹ zmian¹ i sprawia trudnoœæ. 

Przymus samodzielnego dbania o wychowanie
dziecka – w kwestii wychowania dzieci ju¿ nie
mo¿na podzieliæ siê obowi¹zkami wychowaw-
czymi z partnerem. Osoba po rozwodzie mo¿e
liczyæ tylko na siebie w tej kwestii, co mo¿e
czasami powodowaæ nadmierne obci¹¿enia. 

Nadmierny rygor w wychowaniu dzieci – wi¹¿e
siê z tym, ¿e matki chc¹ zast¹piæ rolê ojca co
mo¿e nak³adaæ siê z pojawiaj¹cymi trudnoœcia-
mi dzieci w szkole, przez co matka mo¿e wpro-
wadziæ zwiêkszony rygor. Niestety to b³êdne
ko³o powoduj¹ce czasami niepotrzebne dodat-
kowe konflikty. 

Koncentracja na dziecku – wiele kobiet po roz-
wodzie "poœwiêca siê ca³kowicie dziecku" sku-
piaj¹c siê na potrzebach dziecka zapominaj¹c
o sobie i swoich potrzebach. 

MÊ¯CZYZNA
Utrata sta³ego kontaktu z dzieæmi – pojawia siê

ból spowodowany utrat¹ kontaktu z dzieæmi.
Po rozstaniu ojcowie uœwiadamiaj¹ sobie ile
dla nich znaczy³y dzieci, których obecnoœci do
tej pory a¿ tak bardzo nie docenia³, jak teraz
kiedy utraci³ kontakt z dzieæmi

Zmiana dotychczasowych relacji z dzieckiem – to
czas ustalania nowych zasad i nowych relacji
z dzieæmi. 

Tata z Disneylandu – zapewnia dziecku liczne
rozrywki, niewiele zaœ od niego wymagaj¹c.
Matka mo¿e byæ tym faktem sfrustrowana
i mo¿e zacz¹æ stawiaæ ojcu coraz wiêksze wy-
magania, a niekiedy zniechêca ojca blokowa-
niem jego kontaktów z dzieckiem. 

Tata – portfel – mê¿czyzna mo¿e czuæ siê, jak
portfel do p³acenia alimentów. Czasami dzieci
zw³aszcza te starsze gotowe s¹ na spotkania
pod warunkiem, ¿e sfinansujesz ich zachcian-
ki. 

Koniecznoœæ zorganizowania sobie nowego domu
– wi¹¿e siê z tym koniecznoœæ zadbania
o sprawne funkcjonowanie gospodarstwa do-
mowego (zakupy, posi³ki, sprz¹tanie), o które
mê¿czyzna musi zadbaæ sam. 

4. Wp³yw rozwodu na dzieci21

DO TRZECIEGO ROKU ¯YCIA
Utrata codziennej obecnoœci rodzica mo¿e

wywo³aæ u dziecka silne uczucie niepokoju
oraz huœtawkê nastrojów, mo¿e byæ bardziej
p³aczliwe i niespokojne, rozstaj¹c siê z rodzi-
cem po spotkaniach mo¿e okazywaæ silne emo-
cje (p³acz, trzymanie siê go kurczowo rodzica),
mo¿e mieæ k³opoty ze snem (budziæ siê w no-
cy, mieæ trudnoœci z zaœniêciem i ze snem). 

W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM
dziecko bardzo chce po³¹czyæ znów rodzi-

ców, pragnie by rodzice znów byli razem, mo-
¿e cofn¹æ siê do wczeœniejszych etapów rozwo-
ju – moczyæ siê w nocy, ssaæ kciuk lub kurczo-
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wo "trzymaæ siê spódnicy", mo¿e czuæ siê win-
ne, ¿e rodzice siê rozstali, mo¿e odreagowywaæ
napiêcie, zachowuj¹c siê agresywnie wobec ro-
dziców, rodzeñstwa, rówieœników lub wycho-
wawców, mo¿e odczuwaæ lêk, ¿e opuœci je rów-
nie¿ rodzic, z którym mieszka, mo¿e nie chcieæ
rozstawaæ siê z nim, mo¿e byæ rozdra¿nione,
impulsywne, mieæ k³opoty z koncentracj¹, mo-
¿e mieæ problemy z zasypianiem, zrywaæ siê
w nocy, mieæ "z³e sny", mo¿e straciæ apetyt. 

W OKRESIE SZKOLNYM (6-12 LAT)
dziecko ci¹gle ma nadziejê, ¿e rodzice jed-

nak siê pogodz¹ i zamieszkaj¹ razem, têskni za
rodzicem, który odszed³, mo¿e byæ z³e i agre-
sywne wobec rodzica, który wed³ug niego do-
prowadzi³ do rozpadu rodziny, mo¿e wy³apy-
waæ z³e zachowania rodzica, który wobec
dziecka zachowuje siê nie fair play nawet jeœli
to rodzic, z którym mieszka i spêdza doœæ du-
¿o czasu, mo¿e œwiadomie okreœliæ, którego
rodzica bardziej lubi i dlaczego, dziecko uœwia-
domione swych praw dziecka mo¿e ¿¹daæ od
rodziców ich przestrzegania zwracaj¹c rodzi-
com uwagê i prosiæ o poprawê ich zachowania,
dowartoœciowane dziecko mo¿e osi¹gaæ sukce-
sy w nauce i akceptowaæ rozstanie pomiêdzy
rodzicami, mo¿e dziecko mo¿e mieæ k³opoty
z nauk¹ z powodu trudnoœci w koncentracji
uwagi lub utraty wiary w siebie, mo¿e spra-
wiaæ trudnoœci wychowawcze (byæ niepos³usz-
ne, niezdyscyplinowane, ³amaæ ustalone regu-
³y), mo¿e siê wstydziæ swojej sytuacji rodzin-
nej, ukrywaæ j¹ przed otoczeniem, u dziecka
mog¹ pojawiaæ siê ró¿nego rodzaju dolegliwo-
œci, jak bóle brzucha, g³owy, wymioty, dziecko
mo¿e upatrywaæ siebie, jako g³ówne Ÿród³o
konfliktów miêdzy rodzicami

W OKRESIE DOJRZEWANIA
dziecko mo¿e czuæ siê zmuszone do roli so-

jusznika i wspierania rodzica "pokrzywdzone-
go", mo¿e odrzuciæ drugiego rodzica i unikaæ
z nim kontaktów, mo¿e wycofywaæ siê z relacji

z rodzicami, szukaæ wsparcia poza rodzin¹ (w
grupie rówieœniczej, subkulturze), mo¿e czuæ
siê nadmiernie obci¹¿one obowi¹zkami domo-
wymi, mo¿e byæ zazdrosne o nowych partne-
rów rodziców, mo¿e czuæ siê nieswojo obser-
wuj¹c ich seksualnoœæ, mo¿e w¹tpiæ w szcze-
roœæ mi³oœci i mo¿e obawiaæ siê wejœcia w bli¿-
sze relacje z p³ci¹ przeciwn¹, mo¿e w¹tpiæ
w trwa³oœæ zwi¹zków, mo¿e sprawiaæ problemy
wychowawcze (wagary, ucieczki z domu, picie
alkoholu lub za¿ywanie narkotyków) a nawet
pope³niaæ drobne przestêpstwa, mo¿e próbo-
waæ manipulowaæ rodzicami, aby osi¹gn¹æ w³a-
sne korzyœci (np. pieni¹dze, wiêksza swoboda),
mo¿e próbowaæ uto¿samiaæ siê z ró¿nymi sub-
kulturami, mo¿e kreowaæ swój w³asny indywi-
dualny styl bycia i styl ubioru oraz mo¿e wy-
muszaæ na otoczeniu akceptacjê tego, dziecko
z domu, w którym stosuje siê przemoc mo¿e
mieæ czasami objawy depresji, mo¿e byæ agre-
sywne a czasami mo¿e zachowywaæ siê skanda-
licznie, mo¿e ostro broniæ swojego zdania czê-
sto kosztem konfliktu z rodzicami, 

DOROS£E DZIECI
reaguj¹ mniej emocjonalnie, mog¹ czuæ siê

w obowi¹zku wspierania "s³abszego" rodzica
i zaniedbywaæ przez to w³asne potrzeby swoje-
go zwi¹zku, ale mog¹ równie¿ nie akceptowaæ
rodziców i oddaliæ siê od nich emocjonalnie na
tyle daleko, ¿e wiêzi mog¹ zanikaæ a kontakty
ograniczone s¹ do sporadycznych i bardzo
rzadkich spotkañ

Im mniej konfliktów pomiêdzy odchodz¹cy-
mi od siebie partnerami tym ³atwiej dzieciom
pogodziæ siê z now¹ sytuacj¹. Jeœli priorytetem
po rozwodowym obojga rodziców bêdzie nad-
rzêdny interes i dobro dziecka mo¿e to przy-
s³u¿yæ siê do zmniejszenia krzywdy dziecka po
utracie jednego z rodziców. 
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III OPIS SPRAWY ROZWODOWEJ PAÑSTWA X

1. Historia rodziny Pañstwa X. 
W 1997 roku Pañstwo X poznali siê przy-

padkiem na imieninach znajomego. Od tego
czasu spotykali siê z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹.
Studiowali na tym samym wydziale na Uni-
wersytecie Jagieloñskim. Pani wtedy Y bêd¹c
starsz¹ o rok by³a na wy¿szym roku studiów
ni¿ Pan X. Wspólna znajomoœæ z czasem sta³a
siê dla Pana X bardzo korzystna, poniewa¿
Pan X korzysta³ z dorobku Pani Y wykorzystu-
j¹c jej pracê za rok na swoich zajêciach. Ko-
rzysta³ z jej sprawozdañ i wyników, co prze-
kszta³ca³ w swoje sprawozdania. Dziêki temu
uzyskiwa³ du¿o lepsze oceny ni¿ rok wcze-
œniej Pani Y. 

Wspólne wyjœcia Pani Y i Pana X to g³ównie
ci¹g³e towarzystwo znajomych Pana X, które
swoim dominuj¹cym wp³ywem kreowa³o ¿ycie
Pana X, który narzuca³ ten schemat Pani Y.
Propozycje Pani Y by³y dla Pana X ma³o cieka-
we. Pan X nie lubi³ chodziæ do kina i teatru, nie
lubi³ tañczyæ w przeciwieñstwie do Pani Y,
przez co chodzili tam gdzie tylko siê siedzia³o
i pi³o piwo, co uwielbia³ najbardziej Pan X.
Wyjazdy sylwestrowe do leœniczówki w Biesz-
czadach, by³y wyjazdami na ogromn¹ wielo-
dniow¹ popijawê, gdzie spacery po górach by³y
unikatow¹ przyjemnoœci¹ i praktycznie ich nie
by³o. Na pierwszym z takich sylwestrów Pan X
bêd¹c pod wp³ywem alkoholu próbowa³ zdra-
dzaæ Pani¹ Y z inn¹ ich kole¿ank¹. Dla Pani Y
by³o to szokuj¹ce prze¿ycie. Pierwszy raz w ¿y-
ciu zaobserwowa³a takie zachowanie Pana X
wobec innej kobiety w obecnoœci Pani Y. Przez
wiele miesiêcy Pan X mia³ problemy, ¿eby po-
wiedzieæ Pani Y, ¿e j¹ kocha. Znajomi Pani Y
mieli bardzo ma³e znaczenie dla Pana X przez
co nie spotykali siê z nimi zbyt czêsto. Pani Y
sama utrzymywa³a z nimi znajomoœæ. Zdarza³o
siê Panu X wyra¿aæ o nich negatywnie robi¹c
tym przykroœæ Pani Y. 

W roku 1998 Pani Y koñczy studia w Krako-
wie i chce rozpocz¹æ doktorat w Warszawie.
Wys³a³a tam wszystkie niezbêdne dokumenty
³¹cznie z opini¹ swojego promotora, ale rezy-
gnuje z rozpoczêcia pod namow¹ Pana X, któ-
remu nie odpowiada odleg³oœæ Kraków-Warsz-
awa. O ostatecznej decyzji decyduj¹ koszty po-
dró¿y pomiêdzy Krakowem a Warszaw¹. Pani
Y obawia³a siê, ¿e stypendium bêdzie zbyt ni-
sk¹ kwot¹, aby pokryæ wszystkie koszty. Osta-
tecznie Pani Y rezygnuje z podjêcia doktoratu
i na tym fakcie koñczy siê jej szansa na dalsz¹
edukacjê, poniewa¿ postanawia nie staraæ siê
ju¿ o doktorat. Pani Y podejmuje sta¿ w firmie
X. 

Rok póŸniej, w 1999 roku, Pan X razem ze
swoimi kolegami zdaje w Krakowie na studia
doktoranckie. Wszyscy zdaj¹ bez wiêkszych
problemów. Ka¿dy z nich otrzymuje na egza-
minie znane im wczeœniej pytania. 

W 1999 roku Pani Y awansuje w systemie
wewnêtrznym firmy i zmienia stanowisko sta-
j¹c siê z technologa przedstawicielem handlo-
wym. 

Zwi¹zek ma³¿eñski Pañstwo X zawarli wio-
sn¹ 2000 roku poprzez œlub konkordatowy.
Przed œlubem znali siê oko³o 3 lata. By³ to czas
ich wzajemnego poznawania oraz zaznajamia-
nia z relacjami rodzinnymi panuj¹cymi w obu
rodzinach. Pani Y zauwa¿y³a przed œlubem dy-
sonans poznawczy i intuicyjnie czu³a, ¿e mo¿e
to groziæ szczêœciu ich rodziny, ale mimo to
zdecydowa³a, ¿e wyjdzie za m¹¿ za Pana X. Dy-
sonans poznawczy by³ dwu p³aszczyznowy po-
legaj¹cy na obawach, co do przysz³ego mê¿a
i jego alkoholowych tendencji oraz dysonans,
co do rodziny przysz³ego mê¿a, któr¹ mia³a
okazjê bardzo gruntownie poznaæ przed œlu-
bem poprzez wspólne mieszkanie z babci¹
i dziadkiem Pana X. Pani Y nie mog³a zrozu-
mieæ nienawiœci, jak¹ ¿ywiono do niektórych
osób z otoczenia tej rodziny i z jak¹ du¿¹ nie-
chêci¹ o tych osobach siê wyra¿ano. Nadmiar
nienawiœci do bliŸnich by³ tak znacz¹cy, ¿e Pa-
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ni Y czasami stawia³a siebie w pozycji tamtych
osób i próbowa³a dostrzec ró¿nicê punktu wi-
dzenia. Dysonans by³ wyraŸny. Pani Y obawia-
³a siê tego w przysz³oœci. Obawia³a siê równie¿
silnych wp³ywów matki mê¿a i ewentualnie je-
go babci. Wychodz¹c za m¹¿ za Pana X Pani Y
mia³a nadziejê, ¿e mi³oœæ zwyciê¿y wszystko
i dysonans, którego siê obawia³a nie bêdzie
znacz¹cy w przysz³oœci. Warunkowa³a to w³a-
œciw¹ postaw¹ przysz³ego mê¿a i liczy³a, ¿e bê-
dzie ja chroni³. 

Z perspektywy czasu Pani X ocenia, ¿e wysz³a
za m¹¿ œwiadomie bior¹c za mê¿a mê¿czyznê,
który nadu¿ywa³ alkohol i by³o to jej najwiêksz¹
obaw¹ gro¿¹c¹ ich szczêœciu rodzinnemu. Oba-
wia³a siê o trwa³oœæ swojego ma³¿eñstwa
zw³aszcza przez alkohol. Wiara w mi³oœæ ponad
wszystko, ponad bogactwo, choroby i u³omno-
œci trzyma³a Pani¹ X w przekonaniu, ¿e wycho-
dzi za m¹¿ podejmuj¹c w³aœciw¹ decyzjê. Pope³-
ni³a swój ¿yciowy b³¹d myœl¹c, ¿e bêd¹c ¿on¹ al-
koholika zmieni siê nastawienie Pana X do alko-
holu. Nie przewidzia³a niestety bardzo silnego
wp³ywu kolegów swojego mê¿a, którzy otaczali
go dziennie wiêksz¹ czêœæ czasu i maj¹ na niego
znacz¹co silniejszy wp³yw a¿ do dzisiaj. W œro-
dowisku pracy Pana X znajdowa³y siê te¿ kobie-
ty, które bardzo czêsto pojawia³y siê w pokoju
pracy Pana X wywieraj¹c sob¹ wp³yw na Pana X,
który im ulega³ a z czasem zacz¹³ wiêcej czasu
spêdzaæ nie w swoim gabinecie a w pokoju swo-
jej kole¿anki z pracy. 

W styczniu 2001 roku Pañstwo X ju¿ wie-
dzieli, ¿e spodziewaj¹ siê dziecka. Pan X na
wiadomoœæ o tej zmianie sytuacji nie skaka³
z radoœci. Przez dziewiêæ miesiêcy ci¹¿y nie by³
zainteresowany wiedz¹ na temat p³odu. Jedyne
na co siê zdoby³ to wspólne wizyty w gabinecie
USG. Jesieni¹ 2001 roku poprzez poród natu-
ralnymi si³ami przyszed³ na œwiat syn. Ojciec
dziecka by³ obecny przy porodzie. Od tego mo-
mentu zacz¹³ siê nowy rozdzia³ w ¿yciu rodzi-
ny Pañstwa X. Po trzech dniach pobytu w szpi-
talu matka z dzieckiem wróci³a do domu. Na-

stêpnego dnia Pan X poszed³ do pracy zosta-
wiaj¹c matkê z dzieckiem sam¹ bez opieki, któ-
rej oboje z dzieckiem wtedy bardzo potrzebo-
wali. Nie przejmowa³ siê, ¿e matka dziecka ma
problemy z chodzeniem po porodzie natural-
nym. Zupe³nie nie mia³o to dla niego znacze-
nia. Pan X robi³ wtedy doktorat. Nic nie sta³o-
by siê gdyby mia³ kilka dni opóŸnienia zwa-
¿ywszy na fakt, ¿e i tak mia³ trudnoœci czaso-
we, bo nie zmieœci³ siê w wyznaczonym czasie
na wykonanie doktoratu i musia³ prosiæ o prze-
d³u¿enie. Ci¹gle szuka³ kierunku swojego dok-
toratu i przez pierwsze lata zupe³nie pracowa³
bez sensu i bez celu, bez konkretnych efektów.
Brak efektów w pracy wp³ywa³ na nastrój Pana
X, co przynosi³ z pracy do domu przenosz¹c na
resztê rodziny. Pani X próbowa³a ró¿nych me-
tod na polepszenie atmosfery w domu, ale nic
nie skutkowa³o. W ostatecznoœci zaczê³a mu
proponowaæ rezygnacjê z doktoratu sugeruj¹c
podobne zachowanie niektórych jego kolegów
i jej samej. Niestety Pan X trwa³ w swojej bez-
nadziejnoœci. Pani X przesta³a w pewnym mo-
mencie prosiæ o rezygnacjê z doktoratu a pro-
ponowa³a wyjazd na stypendium za granicê na
jak¹œ inn¹ uczelniê. Niestety ten pomys³ te¿
by³ z³y dla Pana X, bo stwierdza³, ¿e dla niego
nie ma lepszego miejsca ni¿ Kraków. Nie chcia³
wyjechaæ na zagraniczn¹ uczelniê mimo, ¿e
wspólni znajomi ju¿ tam byli i mogli pomóc. 

Pan X twierdzi, ¿e pozna³ Pani¹ Y, w której
siê zakocha³ i nie zak³ada³, ¿e ona kiedykol-
wiek siê zmieni. Zachowanie ¿ony zmieni³o siê
wraz z jej i syna odejœciem w grudniu 2004 ro-
ku, czego Pan X nie móg³ zrozumieæ a zw³asz-
cza dlaczego jego spokojna ¿ona, godz¹ca siê
na wszystko i wykonuj¹ca w domu wszystkie
obowi¹zki nagle odchodzi razem z synem. Po-
cz¹tkowo podejrzewa³ innego mê¿czyznê, ale
gdy przez lata po odejœciu ¿aden siê nie poja-
wia³ przy jego ¿onie stwierdzi³, ¿e to nie obcy
mê¿czyzna jest powodem odejœcia ¿ony. 

Pan X zacz¹³ stosowaæ przemoc psychiczn¹
wobec swojej wspó³ma³¿onki i syna, co sta³o
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siê g³ówn¹ przyczyn¹ odejœcia matki z dziec-
kiem. Przemoc g³ównie psychiczna polegaj¹ca
na ró¿nego typu zaniedbaniach rodziny i samej
¿ony oraz blokowanie ¿ony na ró¿nych p³asz-
czyznach miêdzy innymi edukacyjnych poprzez
zabranianie dostêpu do dalszej edukacji. Inne
to przemoc werbalna poprzez sprawiaj¹ce
przykroœæ s³owa oraz przemoc niewerbaln¹ po-
przez ró¿nego typu gesty, mimikê twarzy tzw.
"z³e spojrzenie". Pan X stosowa³ nadkontrolê
polegaj¹c¹ na œledzeniu pracy ¿ony na kompu-
terze poprzez pozwalaj¹ce na to programy wie-
dzia³ dok³adnie, co po kolei robi ¿ona na kom-
puterze

2. Przyczyny rozwodu. 
Wobec nasilaj¹cych siê negatywnych uczuæ

i z³ej postawy ze strony Pana X w stosunku do
Pani X atmosfera w domu zaczyna³a byæ coraz
bardziej mêcz¹ca i nie do zniesienia. Syn w po-
cz¹tkowych miesi¹cach swojego ¿ycia lubi³ byæ
myty przez ojca a z czasem przesta³ to lubiæ.
Ojciec kilka razy uderzy³ go w go³¹ pupê przy
k¹pieli i dziecko zrazi³o siê do ojca. Pani X wi-
dz¹c te zdarzenia za³amywa³a siê coraz bar-
dziej, bo z ka¿d¹ ³z¹ dziecka zdawa³a sobie
sprawê z istnienia przemocy w domu, której
chcia³a unikn¹æ. Œwiadomoœæ, ¿e sprawc¹ prze-
mocy by³ jej w³asny m¹¿ za³amywa³a Pani¹ X.
By³o to dla Pani X podwójnie przykre, ponie-
wa¿ wysz³a z domu, w którym ojciec mia³ po-
stawê osoby nadu¿ywaj¹cej przemocy wobec
rodziny i nagle uœwiadomi³a sobie, ¿e coœ po-
dobnego zaczyna pojawiaæ siê w jej rodzinnym
domu i dotyka najs³abszego – jej bezbronne
maleñstwo. Nie mog³a w to uwierzyæ. Od tego
momentu zniechêca³a siê do mê¿a coraz bar-
dziej. Dochodzi³y do tego jego ci¹g³e wyjœcia ze
znajomymi na imprezy, na które Pani X ju¿ nie
chodzi³a, poniewa¿ opiekowa³a siê synem. Ze
spotkañ Pan X wraca³ zawsze pod wp³ywem al-
koholu, co wi¹za³o siê z jego problemami na-
stêpnego dnia. Pan X zacz¹³ w domu produko-

waæ alkohol co z czasem przerodzi³o siê
w wiêksz¹ mi³oœæ do aparatury laboratoryjnej
ni¿ do w³asnej ¿ony. Czêsto wraca³ póŸno
z pracy i zamiast przywitaæ siê z ¿on¹ bieg³ naj-
pierw pod³¹czyæ aparaturê. Pani X stawa³a siê
coraz bardziej zmêczona uzale¿nieniem Pana X
i zaczyna³a delikatnie sygnalizowaæ o tym Panu
X na co ten nie zwraca³ uwagi. Na³o¿enie obja-
wów alkoholizmu z obci¹¿eniami zwi¹zanymi
z doktoratem Pana X powodowa³y os³abienie
wiêzi pomiêdzy Pani¹ X i Panem X. Pan X przy-
chodz¹c póŸno z pracy praktycznie od razu sia-
da³ do komputera i pracowa³ do póŸnych go-
dzin nocnych. Zaniedbuj¹c rodzinê. Dosz³o do
tego, ¿e nawet w niedzielê pracowa³ i nie od-
chodzi³ od komputera. Pani X uwielbia³a ro-
dzinne niedzielne wydarzenia i wobec braku
zaanga¿owania ze strony Pana X sama zaczê³a
podró¿owaæ z synem zaczynaj¹c od wizyt
w muzeach a nastêpnie wyje¿d¿aj¹c poza Kra-
ków. WiêŸ pomiêdzy ni¹ a Panem X os³abia³a
siê coraz bardziej. Rok przed planowan¹ obro-
n¹ doktoratu Pani X wyzna³a Panu X, ¿e nie ro-
zumie co siê miêdzy nimi dzieje. Poinformo-
wa³a Pana X, ¿e obserwuje, ¿e nie ma mi³oœci
miêdzy nimi. Obawia³a siê o swoje uczucia do
Pana X, poniewa¿ zaczê³a odczuwaæ, ¿e prze-
staje kochaæ Pana X. Zacz¹³ siê nowy okres
w ¿yciu Pani X. Poinformowa³a o swoich prze-
¿yciach Pana X i obserwowa³a jego zachowanie
w zwi¹zku z tym. Pan X nie zrobi³ nic. Zacho-
wywa³ siê tak samo. Pani X widz¹c to dosz³a do
wniosku, ¿e poczeka do koñca doktoratu Pana
X i zobaczy jakie zmiany przyniesie sytuacja
nowego tytu³u naukowego Pana X. Podarowa-
³a Panu X dodatkowy rok. By³ to najgorszy rok
w jej ¿yciu – od kwietnia 2003 do kwietnia
2004 roku. Po obronie doktoratu Pan X nie
mia³ zagwarantowanej pracy i pozosta³ bezro-
botny a¿ do paŸdziernika 2004 roku. W miê-
dzyczasie wakacje spêdza³ na wsi opiekuj¹c siê
synem a Pani X pracowa³a przyje¿d¿aj¹c do
nich w tygodniu, jeœli by³o to mo¿liwe. Razem
spêdzali weekendy. Niestety w tym samym
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czasie ujawni³ siê dysonans poznawczy na
p³aszczyŸnie relacji z dalsz¹ rodzin¹, poniewa¿
Pan X z synem przebywali razem z rodzicami
Pana X. Dysonans zwi¹zany z matk¹ Pana X
mia³ w tym czasie ogromne nasilenie powodu-
j¹c konflikty pomiêdzy Pani¹ X a Panem X.
Matka Pana X usilnie obni¿a³a wtedy autorytet
Pani X wobec jej mê¿a wskazuj¹c na mocniej-
sze wiêzi Pana X z jego matk¹ a nie z jego ¿o-
n¹. Sytuacja spowodowa³a, ¿e wobec braku
obrony pozycji Pani X przez Pana X pozycja Pa-
na X w oczach Pani X zaczê³a znacz¹co traciæ
na wartoœci. Sierpieñ 2004 roku sta³ siê decy-
duj¹cym miesi¹cem, w którym Pani X postano-
wi³a odejœæ od Pana X. Od czasu konfliktów
spowodowanych przez matkê Pana X rozpocz¹³
siê czas ewakuacji dla Pani X i syna. Pani X za-
czê³a wtedy szukaæ miejsca, w które mog³aby
siê bezpiecznie przenieœæ razem z synem. Po
przygotowaniu drugiego mieszkania Pani X
wyprowadzi³a siê z synem do nowego miejsca
w grudniu 2004 roku. 

Po tym zdarzeniu sytuacja zmusi³a Pana X
do opuszczenia mieszkania, w którym miesz-
kali wszyscy w trójkê, poniewa¿ bez udzia³u fi-
nansów, jakie przynosi³a Pani X nie by³ w sta-
nie sam utrzymaæ siê w tamtym mieszkaniu.
Pani X przeprowadzi³a siê z synem do rodzin-
nego miasta pod Krakowem, gdzie prowadzi³a
firmê i mog³a liczyæ na pomoc rodziców. Pan X
rozpocz¹³ wtedy kampaniê anty-Pani X podko-
puj¹c j¹ wobec wszystkich mo¿liwych osób
z jej otoczenia, które tylko zna³. JeŸdzi³ pota-
jemnie do jej rodziców, rodziny i znajomych
nastawiaj¹c ich przeciwko Pani X. Pod wp³y-
wem Pana X zaczê³y psuæ siê jej relacje z rodzi-
cami, którzy wymówili Pani X mo¿liwoœæ wy-
najmowania lokalu w kamiennicy rodziców Pa-
ni X. Brat Pani X zmniejszy³ liczbê kontaktów
z Pani¹ X i jej synem. Najlepsza przyjació³ka
Pani X coraz rzadziej zaczê³a odwiedzaæ Pani¹
X i jej syna. Pani X straci³a drug¹ pracê, któr¹
mia³a dziêki znajomoœciom Pana X. Przez krót-
ki czas Pani X znajdowa³a siê bez œrodków do

¿ycia i bez wsparcia. By³a to sytuacja, o któr¹
chodzi³o Panu X, który w ten sposób chcia³
zmusiæ Pani¹ X do powrotu. Wewnêtrzna si³a
Pani X pozwoli³a jej przetrwaæ ten trudny czas.
Finanse Pani X mocno kula³y przez ten czas.
Wystarcza³o tylko na podstawowe wydatki.
Nie by³o pieniêdzy na dodatkowe przyjemno-
œci. Rodzice Pani X niechêtnie pomagali jej fi-
nansowo widz¹c, ¿e ma trudnoœci ze znalezie-
niem pracy. Najgorsze dla Pani X by³o to, ¿e jej
rodzice wci¹¿ postrzegali Pana X, jako niewin-
nego rozpadu zwi¹zku pomiêdzy Pani¹ X i Pa-
nem X. Widzieli wci¹¿ Pana X przez pryzmat
maski, któr¹ serwowa³ im i innym osobom
z otoczenia domu Pañstwa X. Przez takie za-
chowanie Pana X nikt nie zna³ maski, jak¹ ser-
wowa³ w domu swojej ¿onie i synowi. To typo-
we zjawisko dla osób wykorzystuj¹cych prze-
moc domow¹ pozwala³o Panu X utrzymywaæ
pozory swojej niewinnoœci przez d³ugi czas. 

Wiosn¹ 2005 roku Pani X zdecydowa³a, po
kilku miesi¹cach separacji, o tym, ¿e z³o¿y po-
zew rozwodowy do s¹du. 

Latem 2005 roku Pan X zabra³ syna pierw-
szy raz nad morze, czego nie robi³ i nie chcia³
robiæ nigdy wczeœniej mimo ¿e Pani X wielo-
krotnie prosi³a o wyjazd rodzinny nad morze.
Odt¹d Pan X zacz¹³ zwracaæ baczniejsz¹ uwagê
na sposób spêdzania z synem czasu wolnego,
poniewa¿ sta³o siê to wartoœci¹ ró¿nicuj¹c¹
matkê i syna. 

W sierpniu 2005 roku Pani X znalaz³a pracê
i mieszkanie w Krakowie dziêki czemu powró-
ci³a z synem do Krakowa tak, by syn móg³ cho-
dziæ do przedszkola tam, gdzie chcieli oboje
Pani X i Pan X. Pani X zamieszka³a z synem
niedaleko Pana X dziêki czemu logistyczne
problemy w komunikacji miejskiej by³y mniej-
sze. 

Jesieni¹ 2005 roku odby³a siê pierwsza roz-
prawa rozwodowa w sprawie Pañstwa X, po
której sprawa zosta³a zawieszona do odwo³a-
nia w celu ewentualnego pogodzenia siê stron
i przejœcia przez terapiê rodzinn¹. Strony pod-
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jê³y terapiê. Niestety nieskutecznie. Postawa
Pana X nie wykazywa³a elastycznoœci i chêci
zrozumienia problemów, które dotyka³y w ich
zwi¹zku Pani¹ X a Pani X widz¹c wci¹¿ konser-
watywn¹ postawê Pana X jeszcze bardziej siê
do niego zniechêca³a. Pan X wychodz¹c z tera-
pii by³ wœciek³y na terapeutê, ¿e nie trzyma je-
go strony oraz na Pani¹ X, ¿e niechêtnie pod-
daje siê terapii ma³¿eñskiej. Panu X brakowa³o
podstawowej wiedzy psychologicznej, której
nie mia³ okazji poznaæ wczeœniej w przeciwieñ-
stwie do Pani X, która mia³a za sob¹ wykszta³-
cenie pedagogiczne i wiele przeczytanych ksi¹-
¿ek psychologicznych. Ró¿nica w wiedzy psy-
chologicznej pomiêdzy Pani¹ X a Panem X by-
³a tu podstaw¹ rozpadu ma³¿eñstwa. Terapeu-
ta zgadza³ siê ze zdaniem Pani X a wytyka³ b³ê-
dy Panu X. Szokuj¹ce informacje o pope³nio-
nych b³êdach by³y dla Pana X tak dramatyczne,
¿e wyzwala³y agresjê i niepotrzebne nerwowe
sytuacje, co spowodowa³o o zaprzestaniu tera-
pii, która przesta³a mieæ sens w obliczu sytu-
acji nieuleczalnej. 

Dalsze indywidualne przemyœlenia Pani X
i Pana X skierowane by³y jednak w kierunku roz-
padu ma³¿eñstwa w sposób, jak najmniej szko-
dliwy dla syna. Strony próbowa³y przygotowaæ
wspólnie rozwi¹zanie swojej trudnej sytuacji. 

Po latach Pani X stwierdza, ¿e brak zaanga-
¿owania Pana X w sprawy rodziny i jej samej
by³y spowodowane drugim ¿yciem Pana X,
o którym nic nie wiedzia³a wtedy Pani X.
Ujawni³y to specyficzne warunki na jakich na-
st¹pi³ rozwód oraz g³êbsza analiza psycholo-
giczna przypadku zachowañ Pana X. Analiza
wykaza³a równoleg³y – wraz z czasem rozpo-
czêcia ma³¿eñstwa – wp³yw innej kobiety
a z czasem wielu kobiet, z czego jedna by³a bli-
sk¹ przyjació³k¹ Pani X. 

3. Analiza mediacyjna przypadku. 
G³ównym problemem ró¿nicuj¹cym Pañ-

stwo X by³o okreœlenie, kto ma sprawowaæ

g³ówn¹ opiekê nad synem. Oboje rodzice
chcieli mieæ równe prawa i chcieli równy czas
przebywaæ z dzieckiem. Pan X nie chcia³ wyra-
ziæ zgody na rozwód, co mo¿liwe by³o do uzy-
skania poprzez zgodê Pani X na meldunek
dziecka przy ojcu. Pani X niechêtnie obawiaj¹c
siê o los syna podjê³a ryzyko ca³ego swojego
¿ycia i zdecydowa³a, ¿e mo¿e zgodziæ siê na
meldunek dziecka przy ojcu, pod warunkiem,
¿e dziecko bêdzie przebywaæ równy czas u ojca
i u matki co w praktyce mia³o oznaczaæ tydzieñ
pobytu dziecka u matki i tydzieñ pobytu dziec-
ka u ojca oraz nieograniczanie sobie nawzajem
czasu, jaki rodzice chc¹ spêdziæ z dzieckiem, co
wi¹za³o siê z tym, ¿e w wyroku rozwodowym
nie by³o s³owa o ograniczeniach czasowych, co
do spotkañ z dzieckiem. Nieograniczonoœæ
kontaktów pozwala³a dziecku ³agodnie przejœæ
przez etap rozwodu miêdzy rodzicami a im sa-
mym spokojniej pogodziæ siê z now¹ sytuacj¹.
Wszystko dawa³o idealny obraz perpetum mo-
bile. Na spotkaniu w obecnoœci obu adwoka-
tów stron obie strony wyrazi³y zasady kompro-
misu rozwodowego, co nie zosta³o spisane
przez adwokatów. Strony nie podpisa³y uzgod-
nionych zasad ugody, któr¹ nazwa³y ustnie
ustaleniami przedrozwodowymi. Obie osoby
adwokatów nie zabiega³y o to, by uzgodnienia
ustne zosta³y spisane na piœmie. Obecnie Pani
X uwa¿a, ¿e adwokaci obu stron pope³nili tu
kardynalny b³¹d w swoje pracy zawodowej, po-
niewa¿ jako osoby reprezentuj¹ce prawo zda-
wali sobie dobrze sprawê, ¿e tak nale¿y to roz-
wi¹zaæ by zabezpieczyæ obie strony na przy-
sz³oœæ. Po wspólnym spotkaniu adwokat Pana
X sporz¹dzi³ list do s¹du, w którym nie by³y
zawarte wszystkie treœci uzgodnieñ kompro-
misowych i od tego momentu zaczê³a siê ma-
nipulacja s³owem, czego inicjatorem sta³ siê
adwokat Pana X, który s³owo meldunek zamie-
ni³ na s³owo zamieszkanie, co nastêpnie s¹d
zamieni³ na s³owo pobyt – dziêki tej manipula-
cji s³owem w wyroku rozwodowym nie ma s³o-
wa meldunek dziecka przy ojcu a jest pobyt
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dziecka przy ojcu, co znacz¹co zmienia warun-
ki umowy kompromisu przed rozwodowego.
Sêdzia wydaj¹c wyrok w marcu 2007 roku nie
dowierza³, ¿e taki schemat bêdzie funkcjono-
wa³ d³ugo sprawnie i zapowiedzia³ ewentual-
noœæ koniecznoœci nowej sprawy reguluj¹cej
zmiany w przysz³oœci. Machina po rozwodowa
funkcjonowa³a idealnie oko³o 2 lata do mo-
mentu, gdy Pan X zacz¹³ ograniczaæ dostêp do
dziecka Pani X podczas, gdy dziecko przebywa-
³o w domu Pana X. By³ to czas gruntownej na-
g³ej zmiany zachowania Pana X, co Pani X wi¹-
za³a z wp³ywem nowej kobiety Pana X z oto-
czenia jego œrodowiska pracy. Istnia³o du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e przyczyn¹ zmian za-
chowania by³a studentka, która wykonywa³a
pracê magistersk¹ pod opiek¹ promotorsk¹ Pa-
na X. Prowadzi³ wtedy liczne rozmowy telefo-
niczne z jak¹œ osob¹, która mog³a byæ w³aœnie
powodem zmian w zachowaniu Pana X. Wobec
pogarszaj¹cej siê sytuacji zwi¹zanej z ograni-
czaniem matce dziecka kontaktów z dzieckiem
i znacz¹cymi zmianami zachowania dziecka
wskazuj¹cymi na stosowanie przemocy wobec
dziecka Pani X podjê³a kroki w celu ostrzega-
nia Pana X poprzez informacje listowne, w któ-
rych informowa³a, ¿e jeœli nie przestanie ogra-
niczaæ jej dostêp do dziecka poda t¹ zmianê sy-
tuacji do ponownego rozstrzygniêcia przez s¹d.
Pan X zacz¹³ nie dotrzymywaæ uzgodnieñ roz-
wodowych. Pan X traktowa³ listy ostrzegawcze
Pani X, jako objaw jej choroby psychicznej
a nie zwyczajnej informacji. Wobec takiej po-
stawy Pana X i braku odpowiedzi na listy oraz
wobec braku jakiejkolwiek reakcji polegaj¹cej
na dowolnej i dobrowolnej komunikacji po-
miêdzy Pani¹ X a Panem X sprawa trafi³a po-
nownie do s¹du w sprawie o zmianê wyroku
rozwodowego z nastawieniem na zmianê wy-
roku w odniesieniu do sprawowania opieki nad
synem. Od tego momentu zaczê³a siê nowa era
pomiêdzy Pani¹ X a Panem X. Pan X chc¹c ze-
rwaæ wszelkie kontakty z Pani¹ X chcia³ w ten
sposób ukaraæ Pani¹ X za postêpowanie nie-

zgodne z jego oczekiwaniem. Na ró¿ne sposo-
by próbowa³ przemoc¹ wymusiæ zmianê posta-
wy Pani X na tak¹, jaka w jego przekonaniu by-
³a dla Pana X najbardziej korzystna. Nie bra³
zupe³nie pod uwagê ustaleñ rozwodowych
i potrzeb matki do kontaktu z dzieckiem oraz
potrzeb dziecka do kontaktu z matk¹. W tym
celu wykorzystywa³ ró¿ne metody przemocy.
Najbardziej dotkliwe sta³y siê kontakty telefo-
niczne i osobiste przy przekazywaniu dziecka.
Pan X w rozmowach u¿ywa³ przemocy werbal-
nej odpowiednio intonuj¹c wypowiedŸ, by
nadaæ swojej wypowiedzi ton wy¿szoœci zna-
czenia ponad to co mówi Pani X oraz wypowia-
daj¹c s³owa poni¿aj¹ce Pani¹ X wprost lub nie-
bezpoœrednio a w sposób wynikowy. Docho-
dzi³a do tego przemoc poprzez zachowania nie-
werbalne wynikaj¹ce z poni¿aj¹cego Pani¹ X
gestu, mimiki twarzy, postawy cia³a i braku
ewentualnej reakcji na zachowanie Pani X.
Brak regu³y wzajemnoœci wobec zachowañ Pa-
ni X ju¿ od dawna stosowa³ Pan X, by nie spra-
wiaæ jej tym przyjemnoœci i satysfakcji. Obja-
wia³o siê to brakiem reakcji na wysy³ane przez
Pani¹ X smsy informacyjne lub z pytaniami do
Pana X. Dodatkowym i bardzo ciekawym zja-
wiskiem, jakie zaobserwowa³a Pani X w zacho-
waniu Pana X by³o celowe stosowanie przemo-
cy poprze granie osoby chorej psychicznie, by
wzbudziæ w Pani X podobne zjawiska. Na
szczêœcie Pani X doœæ szybko siê zorientowa³a,
¿e Pan X ma w tym swój ukryty cel. Choroba
psychiczna Pani X zapewnia³aby Panu X pe³n¹
opiekê nad dzieckiem i ubezw³asnowolnienie
matki dziecka, dlatego próbowa³ przemoc¹
wmówiæ jej taki stan rzeczy. Próbowa³ równie¿
swoim zachowaniem wywo³aæ u Pani X depre-
sjê a w konsekwencji dalszej przemocy chcia³
uzyskaæ efekt choroby psychicznej. Zacz¹³ na-
wet nazywaæ ten etap has³ami typu cyt. "masz
psychozê". Wszystkie te zabiegi Pana X to pro-
wokacyjna manipulacja. Po drugiej rozprawie
s¹dowej Pani X z zachowania drugiej strony
wywnioskowa³a, ¿e chc¹ Pani¹ X pogr¹¿yæ
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oskar¿aj¹c o stosownie przemocy wobec Pana
X i w tym celu œwiadkowie Pana X zeznawali
umiejêtnie przeciwko Pani X w obronie Pana
X. Na szczêœcie Pani X wiedz¹c o prawnych
skutkach i znaj¹c prawdê próbowa³a obroniæ
swoj¹ pozycjê, co w fina³owym momencie za-
koñczy³a sk³adaj¹c wniosek o badania psychia-
tryczne Pana X a dla równowagi stron równie¿
dla siebie. Pani X z³o¿y³a równie¿ proœb¹ o me-
diacje w celu ustalenia planu wychowawczego
bez wzglêdu na miejsce pobytu dziecka,
o czym mia³ zdecydowaæ s¹d. 

IV Decyzja o w³¹czeniu sprawy do mediacji. 
Na proœbê matki dziecka s¹d skierowa³ spra-

wê do mediacji w celu ustalenie planu wycho-
wawczego. Mimo przes³anek o stosowaniu
przemocy i uzale¿nieniu alkoholowym Pana X
s¹d zdecydowa³ o mo¿liwoœci rozpoczêcia me-
diacji wobec braku dowodów wskazuj¹cych na
stosowanie przemocy i wobec braku dowodów
potwierdzaj¹cych uzale¿nienie alkoholowe
oraz wobec stanowczych zapewnieñ Pana X,
który zapewnia³ ¿e przemocy nie stosuje po-
dobnie, jak nie nadu¿ywa alkoholu. 

V Efekty uzyskane dziêki mediacji
Mediator wykorzysta³ prawo do przed-

wstêpnych spotkañ, na których pozna³ stano-
wiska ka¿dej ze stron. Przed rozpoczêciem roz-
mów ze stron¹ mediator poinformowa³ o zasa-
dach mediacji.22 Ka¿d¹ ze stron poprosi³
o przygotowanie odpowiedzi na pytania doty-
cz¹ce planu rodzicielstwa (planu wychowaw-
czego) i poprosi³ o przyniesienie odpowiedzi
na pytania na wspólne spotkanie mediacyjne. 

Pani X
Pani X poprosi³a o mediacje, poniewa¿ w ¿a-

den mo¿liwy sposób nie mog³a nawi¹zaæ ko-
munikacji z Panem X. S¹d przyzna³ racjê Pani
X, ¿e nale¿y wspólnie ustaliæ plan rodziciel-
stwa (wychowawczy) w zwi¹zku z czym na

wstêpnym spotkaniu z mediatorem przedsta-
wi³a swój punkt widzenia, na now¹ zmienion¹
sytuacjê pomiêdzy ni¹ a Panem X. Maj¹c na
wzglêdzie dobro dziecka

Pani X zauwa¿y³a, ¿e przebywanie dziecka
po tygodniu u ka¿dego z rodziców powoduje
u dziecka rozchwianie emocjonalne z narasta-
j¹c¹ agresj¹ wobec matki. Postawa dziecka
zmienia³a siê podczas pobytu u ojca. Dziecko
po powrocie do matki zachowywa³o siê inaczej
ni¿by tego chcia³a PaniX. Przez dwa pierwsze
dni ka¿dego tygodnia rola matki polega³a na
emocjonalnym odblokowywaniu dziecka, by
przywróciæ mu równowagê po czym, gdy ju¿
by³o wszystko dobrze dziecko w³aœnie sz³o na
tydzieñ do ojca. B³êdne ko³o w którym dziecko
zaczê³o funkcjonowaæ okaza³o siê coraz bar-
dziej niekorzystne dla dziecka. Dodatkowo za-
istnia³a przemoc ze strony ojca dziecka, który
zacz¹³ ograniczaæ matce dziecka dostêp do
dziecka podczas, gdy przypada³o to na tydzieñ
opieki ojca nad dzieckiem. Strony ustali³y
wczeœniej, ¿e nie bêd¹ sobie ograniczaæ kon-
taktów z dzieckiem. 

Pani X chcia³a, aby dziecko mieszka³o z ni¹
na sta³e a ojciec, aby sta³ siê rodzicem docho-
dz¹cym. Wiedzia³a równie¿, ¿e s¹d mo¿e tego
nie uwzglêdniæ i orzec, ¿e sta³e miejsce pobytu
ma byæ przy ojcu i ona sta³aby siê wtedy rodzi-
cem dochodz¹cym. Z jej najwa¿niejszych ocze-
kiwañ wobec decyzji s¹du by³o jednak podkre-
œlenie znaczenia matki. Jej rola w przekazywa-
niu wzorców wychowawczych i w³aœciwych za-
chowañ wobec wszystkich osób a nie tylko wy-
branych by³a znacz¹co ró¿na w porównaniu
z zachowaniem Pana X, który dyskredytuj¹c
pozycjê matki specjalnie nie uczy³ dziecka w³a-
œciwych zachowañ zwi¹zanych z szacunkiem
i ogóln¹ kultur¹ zw³aszcza wobec matki. Wi-
dzia³ w tym wzmocnienie swojej pozycji
w oczach dziecka a nie potrafi³ zobaczyæ, jak¹
ogromn¹ szkodê wyrz¹dza dziecku na przy-
sz³oœæ. Poprzez Ÿle utrwalony wzorzec postê-
powania wobec matki istnieje ryzyko, ¿e kie-
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dyœ w przysz³oœci mo¿e nie szanowaæ kole¿a-
nek i swojej ¿ony. Pani X nie akceptuje braku
szacunku wobec siebie i dlatego uwa¿a, ¿e oj-
ciec jest tu Ÿród³em z³ych zachowañ, które mo-
g¹ w przysz³oœci mieæ ogromne znaczenie dla
dziecka. Dla dobra dziecka nale¿a³oby ograni-
czyæ wp³yw negatywnych kontaktów z ojcem
dziecka. 

Pani X podkreœla³a, ¿e okazuje dziecku mi-
³oœæ w sposób taki, jak dziecko oczekuje i wie,
¿e dziecko to bardzo lubi i tego potrzebuje. Po-
dobnych zachowañ zwi¹zanych ze sposobami
okazywania mi³oœci syn nie otrzymuje od swo-
jego ojca, co wielokrotnie podkreœla³o dziecko.
W pewnym momencie dziecko zaczê³o siê
skar¿yæ na wygórowane wymagania ojca, co do
sposobu odrabiania lekcji i czytania ksi¹¿ek.
Nie podoba³o mu siê, ¿e te same czynnoœci
z ojcem wykonuje pod prêgierzem terroru ojca
a podczas pobytu u mamy te same czynnoœci
maj¹ zupe³nie inny klimat. Pani X zawsze
w bardzo spokojny sposób udziela³a synowi
pomocy przy odrabianiu lekcji, jeœli o tak¹ po-
moc prosi³. Odrabianie lekcji u mamy nie by³o
dla syna problemem. Czytanie ksi¹¿ek ustalili-
œmy, jako obowi¹zek w przypadku lektur a po-
zosta³e ksi¹¿ki zale¿a³y ju¿ od chêci indywidu-
alnych syna, poniewa¿ wyraŸnie wykazywa³
brak zainteresowania czytaniem. Pani X nie
chcia³a zmuszaæ syna ponad normê i wymaga-
nia szko³y. Po przeczytaniu wszystkich lektur
wykazywa³ odpowiedni poziom czytania, jak
na swój wiek i nie potrzebne by³y dodatkowe
œrodki zw³aszcza, jeœli tego nie chcia³ syn. Czy-
tanie sta³o siê koniecznoœci¹ w wielu grach
komputerowych, które uwielbia³ syn wiêc
umiejêtnoœæ czytania kszta³ci³ przy okazji in-
nych czynnoœci. Pani X chcia³aby, aby dziecko
zawsze przebywa³o z ni¹ a jeœli s¹d orzeknie
inaczej to dla siebie chce mieæ zarezerwowane
minimum dwa popo³udnia w tygodniu i co
drugi weekend. dni jej urodzin i imienin oraz
Dzieñ Matki pozosta³e dni s¹ do uzgodnienia
i negocjacji z Panem X a ze swej strony mo¿e

zaproponowaæ, ¿e chcia³by podzieliæ wakacje
na dwa równe miesi¹ce spêdzania czasu
z dzieckiem: jeden miesi¹c z matk¹ a drugi
z ojcem, ferie zimowe proponujê podzieliæ na
pó³: jeden tydzieñ z mam¹ drugi tydzieñ z oj-
cem, Ferie zimowe po œwiêtach Bo¿ego Naro-
dzenia proponujê, aby dziecko spêdza³o na-
przemiennie z jednym lub z drugim rodzicem
w zale¿noœci od tego z kim spêdza Wigiliê, po-
niewa¿ moja propozycja na Œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia jest nastêpuj¹ca: Wigilia i I Dzieñ
Œwi¹t z jednym rodzicem a II Dzieñ Œwi¹t
i czas do Sylwestra z drugim rodzicem – na-
przemiennie rok po roku. Œwiêta Wielkanocne
równie¿ naprzemiennie z t¹ ró¿nic¹, ¿e czas od
Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty z jed-
nym rodzicem a Wielkanoc (Niedziela i Ponie-
dzia³ek) z drugim rodzicem. 

Urodziny dziecka chcia³aby, aby by³y organi-
zowane wed³ug pomys³u dziecka w wybranym
przez niego miejscu i aby oboje rodzice mogli
uczestniczyæ w tej uroczystoœci i zabawie. 

Pani X chcia³aby równie¿ ustaliæ zasady
funkcjonowania nowych partnerów, ka¿dej ze
stron w relacjach z dzieckiem i z drug¹ stron¹.
Zaproponowa³a równie¿ w tygodniu dwa do
trzech dni spotkañ z dzieckiem (godziny do
ustalenia) oraz co drugi weekend dla rodzica
dochodz¹cego. 

Pan X
Pan X utrzymywa³ koniecznoœæ sytuacji, aby

opieka nad dzieckiem zosta³a powierzona jemu
a Pani X chcia³by, aby sta³a siê rodzicem do-
chodz¹cym. Podobnie chcia³, aby dziecko prze-
bywa³o z nim w dniu jego imienin i urodzin
oraz w Dniu Ojca. Zaproponowa³, aby syn
przebywa³ z nim w czasie d³ugiego majowego
weekendu. Co do listopada zaproponowa³ po-
cz¹tek Wszystkich Œwiêtych i 11 Listopada na-
przemiennie. Urodziny dziecka móg³by organi-
zowaæ w swoim domu. Pan X uwa¿a, ¿e Pani X
jest nadopiekuñcza co do syna, ¿e wyrêcza go
w wielu czynnoœciach. Pan X uwa¿a, ¿e Pani X
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jest przyczyn¹ niechêci syna do wyjazdów kil-
kudniowych z klas¹. 

Lista Pytañ jakie otrzyma³a ka¿da ze
stron23: 

1. Zastanów siê jakie potrzeby ma Wasze
dziecko na obecnym etapie jego rozwoju: ...

2. Zastanów siê w jaki sposób je zaspokoiæ
...

3. Zastanów siê na jakiego cz³owieka, chce-
cie wychowaæ wasze dziecko, jakie wartoœci
chcecie mu przekazaæ: ...

4. Gdzie bêdzie miejsce pobytu dziecka/ci ...
a gdzie miejsce jego zamieszkania ... – jeœli
dziecko/ci maj¹ przebywaæ na przemian u ka¿-
dego z rodziców? 

5. Ustalenia dotycz¹ce miejsca zamieszkania
dziecka. 

a) gdzie i z kim bêdzie mieszkaæ dziecko
przez wiêksz¹ czêœæ czasu? (ustalenie sta³ego
miejsca zamieszkania dziecka) ...

6. Ustalenia dotycz¹ce wspólnej opieki wy-
chowawczej: 

a) jak bêd¹ realizowane spotkania dziecka z ro-
dzicem, z którym na co dzieñ nie mieszkaj¹? ...

b) ile razy tygodniowo (poniedzia³ek-
pi¹tek) i w jakich godzinach ...

c) odwiedziny dziecka w miejscu jego sta³e-
go pobytu ... i jak du¿o czasu bêdzie móg³ spê-
dzaæ ze swoim dzieckiem w tym miejscu ...

c) czy na proœbê dziecka mog¹ pojawiæ siê
spotkania z drugim rodzicem nie uwzglêdnio-
ne w sta³ym harmonogramie? ...

d) w ci¹gu weekendu – jak czêsto, a jakie dni
oraz w jakich godzinach: ... 

e) czy przy wzajemnym przekazywaniu
dziecka mog¹ przebywaæ w pobli¿u inne osoby
z otoczenia rodzica? ... 

Inne dni jak d³ugie weekendy: majowy z któ-
rym rodzicem? ... czerwcowy zwi¹zany z uro-
dzinami i imieninami mamy w po³¹czeniu
z ewentualnym Bo¿ym Cia³em powinien spê-
dzaæ z mam¹? ... listopadowy mo¿e spêdzaæ z?
...

f) w wakacje: 
LETNIE – propozycje sta³ego podzia³u wa-

kacji na obu rodziców: ...
ZIMOWE – propozycje sta³ego podzia³u fe-

rii zimowych ...
ZIMOWA przerwa po œwiêtach Bo¿ego Na-

rodzenia z kim przebywa dziecko? ...
g) w œwiêta: 
WIELKANOC
Wielki Czwartek ...
Wielki Pi¹tek ...
Wielka Sobota ...
Wielkanoc (niedziela i poniedzia³ek) ...
Bo¿e Narodzenie
Wigilia ...
I Dzieñ Œwi¹t ...
II Dzieñ Œwi¹t ...
h) w œwiêta rodzinne: 
Imieniny dziecka 25 lipiec ...
Urodziny dziecka 25 paŸdziernika ...
Urodziny matki 9 czerwca ...
Imieniny matki 17 paŸdziernika ...
Urodziny ojca 10 maj¹ ...
Imieniny ojca 24 sierpnia ...
Imieniny/Urodziny pozosta³ych cz³onków

rodziny ...
6. W jaki sposób dziecko bêdzie dowo¿one

i odwo¿one na spotkania z drugim rodzicem,
z którym nie mieszka? ...

7. Jeœli z jakiœ przyczyn spotkanie musi zo-
staæ od³o¿one to: 

- na ile dni wczeœniej poinformujesz/ chcesz
byæ poinformowana/y o zmianie terminu spo-
tkania ...

- jak organizowane bêd¹ kolejne spotkania/
jaka bêdzie zasada "odbierania" odwo³anych
spotkañ w póŸniejszym terminie ...

- jak rozwi¹zana bêdzie kwestia rozmów te-
lefonicznych rodzica nie mieszkaj¹cego na co
dzieñ z dzieckiem? ...

- czy rodzic niemieszkaj¹cy z dzieckiem bê-
dzie móg³ kontaktowaæ siê przez internetow¹
funkcjê wideofonu np. za pomoc¹ Skypa? ... je-
œli tak to o której godzinie ka¿dego dnia? ... 
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8. Ustalenia dotycz¹ce utrzymywania kon-
taktów z pozosta³ymi osobami z grona rodzin-
nego i przyjació³, z którymi dziecko/dzieci do
tej pory utrzymywa³y kontakt. 

- jak czêsto bêd¹ siê z nimi mog³y kontakto-
waæ i w jaki sposób? ...

9. W jaki sposób chcecie podzieliæ obowi¹z-
ki wobec dziecka miêdzy siebie: 

a) obowi¹zki zwi¹zane ze szko³¹: 
zebrania: kto idzie? ... z kim jest dziecko

w tym czasie? ...
spotkania indywidualne z nauczycielem: kto

idzie? ... czy informuje o tym wczeœniej drugie-
go rodzica? ... czy po spotkaniu informuje dru-
giego rodzica o efektach swoich rozmów z na-
uczycielem? ... 

pomoc w odrabianiu lekcji: kto pomaga? ...
przygotowanie materia³ów na zajêcia szkol-

ne, bale i zabawy: kto to robi? ... 
b) obowi¹zki zwi¹zane z ¿yciem pozaszkol-

nym: 
organizowanie zajêæ pozaszkolnych ...
przywo¿enie i odwo¿enie z nich ...
sprawy zwi¹zane z zainteresowaniami

dziecka ...
sprawy zwi¹zane z ¿yciem towarzyskim

dziecka ...
c) obowi¹zki zwi¹zane z opiek¹ lekarsk¹: 
sta³e wizyty u lekarza ... 
opieka w trakcie choroby, kto j¹ ma sprawo-

waæ? ... 
d) w jaki sposób rodzice bêd¹ siê powiada-

miaæ, jeœli dziecko bêdzie potrzebowa³o pomo-
cy: 

nag³a choroba ...
wypadek dziecka ...

10. Rozwi¹zanie ró¿nych spraw zwi¹zanych
ze wspólnym wychowaniem dziecka: 

a) w jaki sposób bêdziecie decydowaæ o edu-
kacji dziecka?: 

- jaka szko³a: 
szko³a podstawowa ...
gimnazjum ...

szko³a œrednia ... 
- czy i jak zawiadomicie szko³ê o zmienionej

sytuacji? ...
- czy wyra¿asz zgodê na wyjazdy zagranicz-

ne dziecka ...
- jak bêdziecie obchodziæ niedziele, œwiêta,

szczególne dni w ¿yciu Waszej rodziny? ...
- jakie zasady codziennego ¿ycia chcecie

wpoiæ dziecku – dotycz¹ce np. palenia papiero-
sów, telefonu komórkowego, korzystania
z komputera, internetu, spotkañ z przyjació³mi
...

- czy s¹ kwestie, co do których trudno bê-
dzie Wam siê zgodziæ? ...

11. Sprawy finansowe: 
a) w jaki sposób podzielicie wydatki na dzie-

ci? ...
b) kto p³aci alimenty? ... w jakiej wysokoœci?

... 
c) co bêdzie finansowane z alimentów? ...
c) czy bêd¹ jakieœ dodatkowe wydatki (kie-

szonkowe, wakacje itp.) i kto je bêdzie pono-
si³? ...

d) kto ponosi koszty organizowania urodzin
dziecka? ...

12. Kto podejmuje decyzjê dotycz¹ce wybo-
ru szko³y dla dziecka? ...

13. Czy na uroczystoœciach szkolnych bêd¹
oboje rodzice, czy podziel¹ siê tak, ¿e jednemu
przypadn¹ rozpoczêcia a drugiemu zakoñcze-
nia roku szkolnego ...? 

14. Kto podejmuje decyzjê o udziale dzieci
w szkolnych wycieczkach, kto za nie p³aci? ...

15. Kto podejmuje decyzjê, w jakich zajê-
ciach pozalekcyjnych dzieci bêd¹ uczestniczyæ
... i kto za to p³aci ...? 

16. Kto decyduje o zabiegach medycznych
dzieci (np. za³o¿enie aparatu na zêby)? ...

17. Kto finansuje zakupy sprzêtu sportowe-
go i rehabilitacyjnego? ...

18. Czy rodzice mog¹ zabieraæ dzieci za gra-
nicê? ... 

19. Który rodzic bêdzie przechowywa³ pasz-
port? ...
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20. Czy dzieæmi mog¹ siê zajmowaæ osoby
trzecie: opiekunki ..., dziadkowie ..., nowi part-
nerzy rodziców ...

21. Regulacje zwi¹zane z nowym partnerem
matki dziecka i now¹ partnerk¹ ojca dziecka: 

a) czy zezwalasz na obecnoœæ tej osoby
w uroczystoœciach zwi¹zanych z dzieckiem? ...

b) czy ta osoba mo¿e poœwiêcaæ Twojemu
dziecku jakikolwiek czas? ... 

opieka gdy dziecko jest chore ...
pomoc w nauce ...
przygotowywanie materia³ów do szko³y,

przebrañ na bale i zabawy ...
c) na jak¹ formê spêdzania wspólnie czasu

pozwalasz takiej osobie? ...
d) czy ta osoba mo¿e obdarowywaæ Twoje

dziecko prezentami? ...
e) czy pozwalasz na bezpoœredni¹ wymianê

s³ów pomiêdzy rodzicem a partnerem drugiej
strony? .... 

f) jak powinny wygl¹daæ te rozmowy? ...
g) na jak¹ reakcje pozwalasz w przypadku, gdy

zauwa¿ysz, ¿e partner twojego by³ego mê¿a/¿o-
ny poni¿a Twój autorytet w oczach dziecka? ... 

h) jakie jest Twoje przekonanie? Czy mogli-
byœcie wspólnie dla dobra dziecka spêdzaæ czas
razem w wolnych chwilach? ... 

i) czy pozwalasz aby dziecko przebywa³o
wœród osób które spo¿ywaj¹ alkohol? ... w ja-
kich okolicznoœciach na to pozwalasz? ... 

22. Czy mo¿liwy jest wyjazd na sta³e rodzi-
ca (wskazanego wyrokiem przez s¹d) wraz
z dzieckiem w celach zawodowych i finanso-
wych: 

do innego miasta? ...
do innego kraju? ...
23. Harmonogram dnia dziecka (od rana do

wieczora): ... (z wyszczególnieniem czasu na
komputer, bajki, czytanie ksi¹¿ek i inne) 

24. Czy dopuszczasz zmiany powy¿szych
sta³ych ustaleñ? ...

25. W jaki sposób w przysz³oœci bêdziecie
wprowadzaæ jakiekolwiek zmiany powy¿szego
planu wychowawczego? ...

26. Czy bêdzie sta³y coroczny termin spo-
tkania w celu przeanalizowania ewentual-
nychzmian? ...

Podpis matki ... Podpis ojca ...

Posiedzenie wspólne obu stron
Mediacja jest obecnie w trakcie trwania.

Ka¿da ze stron mia³a indywidualne spotkanie
z mediatorem a nastêpnie obie strony mia³y
wspólne pierwsze spotkanie mediacyjne, które
zakoñczy³o siê uzgodnieniem wielu ró¿nicuj¹-
cych strony kwestii. Strony postanowi³y spo-
tkaæ siê drugi raz, by daæ sobie czas na osta-
teczne przemyœlenie najbardziej dra¿liwych
kwestii zwi¹zanych z uregulowaniem wp³y-
wów partnerów rodziców dziecka, a w szcze-
gólnoœci w celu uregulowania zasad funkcjono-
wania dziecka w domu rodzica w obecnoœci
partnera tego rodzica oraz uregulowanie zasad,
na jakich budowana by³aby relacje dziecka z ro-
dzicem dochodz¹cym z uwzglêdnieniem wp³y-
wów partnera drugiego rodzica i partnera ro-
dzica dochodz¹cego. Mediacja nie jest jeszcze
zakoñczona choæ strony ustali³y wiêkszoœæ
wspólnych spraw. 

Mediator wykorzysta³ w trakcie trwania me-
diacji wspólnych kilka narzêdzi komunikacji
wspieraj¹cych lepsze wzajemne zrozumienie
stron poprzez parafrazowanie, przedefiniowa-
nie, uwspólnianie, wzajemnoœæ, normalizacjê,
przeformu³owanie i podsumowanie. Mediator
umiejêtnie panowa³ nad emocjami obu stron
podkreœlaj¹c znaczenie zasad mediacji i zna-
czenia zachowania zasad kultury komunikacyj-
nej w trakcie ich trwania. Dziêki zapoznaniu
obu stron z zasadami postêpowania procesu
mediacji24 obie strony znaj¹c te informacje czu-
³y siê bezpiecznie i ze spokojem relacjonowa³y
swoje stanowiska na pocz¹tku spotkania a po-
tem wspólnie z mediatorem obie strony razem
uzgadnia³y ró¿nicuj¹ce je odpowiedzi na pyta-
nia dotycz¹ce planu wychowawczego. Media-
tor sporz¹dzi³ zarys ugody zapisuj¹c wszystkie
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uzgodnione wspólnie stanowiska zwi¹zane
z planem wychowawczym dziecka. 

1. Rola mediatora w ochronie dziecka
Edukator prawny
Mediator powinien poinformowaæ rodziców

dziecka o podstawowych prawach dziecka
zgodnie z Konwencj¹ dotycz¹c¹ Praw Dziecka25

oraz wskazaæ rodzicom, gdzie mog¹ siê zapo-
znaæ ze wszystkimi prawami dziecka. Mediator
powinien równie¿ orientowaæ siê i w razie ko-
niecznoœci poinformowaæ rozwodz¹cych siê ro-
dziców o prawach zwi¹zanych z rol¹ opieku-
nów prawnych dziecka zgodnie z kodeksem ro-
dzinnym i opiekuñczym26. Mediator powinien
równie¿ znaæ sankcje karne wynikaj¹ce z nie-
dope³nienia obowi¹zków wobec dziecka,
o czym równie¿ powinien poinformowaæ rodzi-
ców. Mediator powinien równie¿ ostrzec i po-
uczyæ ka¿dego z rozwodz¹cych siê rodziców
o tym, ¿e ka¿de zachowanie przeciwko dziecku
mog¹ groziæ karn¹ sankcj¹. 

Edukator psycholog rozwojowy
Mediator powinien posiadaæ wiedzê zwi¹za-

n¹ z psychologi¹ rozwojow¹ dziecka27, na pod-
stawie której jest w stanie okreœliæ, jakie za-
chowania dziecka powinny mieæ miejsce w da-
nym wieku i czy dziecko rozwija siê prawid³o-
wo. Mediator powinien znaæ zaburzenia prawi-
d³owego rozwoju i przyczyny powstawania za-
burzeñ. Powinien znaæ sposoby i œrodki likwi-
duj¹ce zaburzenia rozwojowe albo zmniejsza-
j¹ce ich negatywny wp³yw na rozwój dziecka.
Jeœli zachodzi koniecznoœæ poinformowania
o tym rodziców powinien wskazaæ rodzicom,
gdzie mog¹ wiedzê na ten temat nabyæ oraz
wstêpnie poinformowaæ ich ogólnie o cechach
etapów rozwojowych dziecka. 

Edukator pedagog i wychowawca
Mediator w roli pedagoga i wychowawcy po-

winien znaæ wiedzê, która wi¹¿ê siê z w³aœci-

wym funkcjonowaniem dziecka w grupie
i w œrodowisku szkolnym28. Powinien znaæ w³a-
œciwe relacje miêdzy dzieæmi na ró¿nych eta-
pach ich rozwoju oraz powinien znaæ sposoby
przeciwdzia³ania zachowaniom eliminacji
z grupy, agresji i innym29. Jako mediator wycho-
wawca powinien posiadaæ charyzmê wycho-
wawcz¹ mobilizuj¹c¹ do w³aœciwych zachowañ
osoby nieletnie. Jeœli zachodzi koniecznoœæ po-
winien wskazaæ rodzicom miejsca gdzie mog¹
nabyæ wiedzê na temat pedagogiki i wychowa-
nia dzieci oraz wskazaæ w³aœciwe kierunki wy-
chowawcze z naciskiem na w³aœciw¹ postawê
zachowawczo-wychowawcz¹ rodzica. 

Nie mo¿na zapominaæ w trakcie mediacji, ¿e
osoby które na ni¹ przychodz¹, posiadaj¹ za-
zwyczaj ma³o wiedzy na temat przyczyn po-
wstania konfliktu miêdzy nimi oraz nie naby³y
wczeœniej wiedzy, co do w³aœciwych metod wy-
chowawczych i b³êdnie stosuj¹ metody, które
wpoili im wczeœniej rodzice, a które obecnie
mog¹ nie byæ ju¿ tak popularne i aktualne.
Wa¿n¹ i kluczow¹ rol¹ mediatora jest tutaj
wskazanie miejsc, gdzie rodzice mog¹ posze-
rzyæ swoj¹ wiedzê oraz wskazaæ im przyczyny
ewentualnego konfliktu, których nie s¹ œwia-
domi z braku odpowiedniej wiedzy. Gdy rodzi-
ce wspólnie odpowiedz¹ sobie na pytania i gdy
sami odkryj¹ przyczynê konfliktu i ró¿nicy
zdañ mo¿e siê okazaæ to znacz¹ce na resztê ich
wspólnych relacji, które mog¹ przebiegaæ ju¿
bardziej ³agodnie i mniej problemowo. 

Zgodnie z powiedzeniem, ¿e "nieznajomoœæ
prawa nie zwalnia z obowi¹zku z jego prze-
strzegania" podobnie mo¿emy powiedzieæ
o wychowaniu dzieci mówi¹c, ¿e "nieznajo-
moœæ zasad w³aœciwego wychowania i etapów
rozwoju dzieci nie zwalnia z obowi¹zku bycia
dobrym rodzicem i dobrym wspó³ma³¿on-
kiem", a za wszelkie pope³nione b³êdy wycho-
wawcze mo¿e groziæ rodzicom kara zgodnie
z kodeksem rodzinnym i karnym. 

Nadrzêdn¹ rol¹ mediatora jest ochrona
dziecka. Uœwiadomienie rodzicom, ¿e dziecko
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musi i powinno, przez konflikt miêdzy nimi
przejœæ z jak najmniejszym uszczerbkiem na
swoim zdrowiu psychicznym. Aby zmniejszyæ
skutki rozwodu dla dobra dziecka mediator
mo¿e poinformowaæ rozwodz¹cych siê rodzi-
ców o wszystkich negatywnych wp³ywach roz-
wodu i o sposobach zapobiegania traumatycz-
nym prze¿yciom dziecka. Na koniec spotkania
wstêpnego z ka¿d¹ ze stron Mediator wrêczy³
obojgu rodzicom do zapoznania i podpisania
prawa dziecka30 oraz najwa¿niejsze prawa z ko-
deksu rodzinnego i opiekuñczego31. Poprosi³
ich aby zapoznali siê z prawami dziecka i obo-
wi¹zkami rodziców. Zaproponowa³, ¿eby
w ugodzie zapisaæ fakt, ¿e oboje rodzice s¹
w pe³ni œwiadomi praw dziecka i znaj¹ swoje
obowi¹zki odnoœnie wychowania i sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem. 

2. Zadowolenie stron konfliktu z wyniku 
mediacji

Po pierwszym spotkaniu wspólnym strony
by³y zaskoczone wstêpn¹ wersj¹ ugody oraz
wiedz¹, jak¹ mediator posiada³ na temat
przyczyn rozwodu i przyczyn pojawiania siê
konfliktów. Wskaza³ stronom miejsca, gdzie
wiedzê mog¹ powiêkszyæ oraz zadbaæ o swo-
je zdrowie psychiczne w trakcie trwania roz-
wodu i po nim. Wskaza³ miejsca psycholo-
gicznej pomocy dla dzieci z rozbitych rodzin
lub z rodzin bêd¹cych w trakcie trwania roz-
wodu. 

Strony by³y zaskoczone doœæ szybkim do-
chodzeniem do wspólnych uzgodnieñ w obec-
noœci mediatora dziêki czemu ugoda we wstêp-
nym swym zarysie bardzo szybko siê ukszta³to-
wa³a. Pomog³y w tym przygotowane wczeœniej
odpowiedzi na pytania, które strony otrzyma³y
wczeœniej. 

Strony nie ukrywa³y zdziwienia faktem, ¿e
mediator wrêcza im informacje na temat Praw
Dziecka i pozosta³ych informacji opartych na
kodeksie rodzinnym i opiekuñczym. Twierdzi-

³y, ¿e wszystko co wa¿ne wiedz¹ na ten temat
a jednak okaza³o siê, ¿e nie wszystko. 

Pani X czu³a siê ofiar¹ w konflikcie z Panem
X. Dziêki mediacji jej pozycja zosta³a wyró¿nio-
na i dowartoœciowana32. Pan X zrozumia³ swoje
b³êdy i wyrazi³ skruchê. Na proœbê Pani X prze-
myœli podjêcie decyzji o rozpoczêciu terapii
przeciwdzia³aj¹cej alkoholizmowi, choæ utrzy-
muje, ¿e nie jest mu to potrzebne, poniewa¿ wy-
piera siê posiadania problemów z alkoholem. 

Strony postanowi³y, ¿e Pan X przeprosi Pa-
ni¹ X na koñcu mediacji przy podpisaniu ugo-
dy. Pan X ma wrêczyæ Pani X bukiet kwiatów
sk³adaj¹cy siê ze wszystkich mo¿liwych kolo-
rów ró¿. 

WNIOSKI
Skomplikowany przypadek, jakim jest przy-

padek Rodziny Pañstwa X pozwoli³ popatrzeæ
na rozwód pomiêdzy ma³¿onkami w inny spo-
sób. Mia³y na to wp³yw dwa aspekty: 

1. Pierwszy wyrok s¹dowy orzekaj¹cy roz-
wód nie regulowa³ œciœle ka¿dej chwili dziecka
spêdzonej z rodzicem. Wszystko by³o bardzo
elastyczne i rodzice nie mieli ograniczonego
kontaktu z dzieckiem. Dziêki takiemu uk³ado-
wi dziecko zyska³o równo du¿o czasu dla oboj-
gu rodziców. Dziêki czemu w mniejszym stop-
niu odczuwa³o skutki rozwodu widz¹c czêsto
oboje rodziców. 

2. Wobec zmiany sytuacji zaistnia³a koniecz-
noœæ zmiany wyroku rozwodowego i tu wspar-
ciem dla decyzji s¹du by³a mediacja stron, któ-
rej g³ównym celem by³o okreœlenia wspólnie
planu rodzicielstwa ze szczególnym uwzglêd-
nieniem wielu znacz¹cych dla dziecka dat. 

Strony wyraŸnie dawa³y do zrozumienia, ¿e
s¹ zadowolone z uzyskanych wskazówek dal-
szego postêpowania w trosce o zdrowie psy-
chiczne dzieci i rodziców oraz wskazówek
zwi¹zanych powiêkszeniem wiedzy na temat
rozwoju dziecka i jego wychowania. 

Uwa¿am, ¿e socjologicznie obejmuj¹c ca³e
spo³eczeñstwo bardzo du¿e znaczenie ma edu-
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kacja na temat rodziny i wychowania dzieci
przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego. We-
d³ug mnie, ka¿da m³oda para chc¹ca zawrzeæ
zwi¹zek ma³¿eñski powinna nie tylko przejœæ
kurs przygotowawczy z tematów dotycz¹cych
planowania rodziny. Obowi¹zkowe powinny
byæ kursy dla przysz³ych ma³¿onków obejmuj¹-
ce wiedzê na temat psychologii i rozwoju dzie-
ci zw³aszcza, jeœli nie skoñczyli szkó³, których
program obejmowa³by ten zakres wiedzy. Brak
podstawowej wiedzy na ten temat powoduje
ró¿ne konflikty i b³êdy wychowawcze a dziêki
takiemu przymusowi uczestniczenia w kursie
przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego mo¿-
na by³oby zmniejszyæ odsetek liczby rozwo-
dów. Testy sprawdzaj¹ce, czy dana osoba
w ogóle nadaje siê do odpowiedzialnego pe³-
nienia roli rodzica mog³yby zlokalizowaæ oso-
by, które nale¿a³oby gruntowniej przygotowaæ
do ma³¿eñstwa. Przed zawarciem zwi¹zku ma³-
¿eñskiego m³odzi ludzie powinni przejœæ rów-
nie¿ przez szkolenie z przeciwdzia³ania alkoho-
lowi i innych œrodków uzale¿niaj¹cym, które
maj¹ coraz wiêkszy wp³yw na w³aœciwe funk-
cjonowanie rodziny i czêsto s¹ przyczyn¹ roz-
padu ma³¿eñstw. 

Idealnym sposobem na polepszenie sytuacji
wewnêtrznej wszystkich ma³¿eñstw by³by "se-

rvice ma³¿eñski", który by³by przymusowy dla
wszystkich zawartych zwi¹zków ma³¿eñskich
i obejmowa³by coœ na kszta³t "okresowego
przegl¹du samochodu" dla sprawdzenia, czy
wszystko w ma³¿eñstwie funkcjonuje w³aœci-
wie. Niestety nikt do tej pory nie wymyœli³ cze-
goœ takiego i nie zmusi³ do pog³êbiania wiedzy
poprzez "service ma³¿eñski". Istniej¹ centra ro-
dzinne œwieckie i zwi¹zane z religi¹, w których
udziela siê porad psychologicznych, ale s¹ ma-
³o promowane i dobrowolne, co nie mobilizuje
wielu rodzin ¿yj¹cych z problemem od lat. 

Jeœli kiedyœ bêdê kontynuowaæ analizê tego
problemu chcia³abym zbadaæ okreœlon¹ liczbê
ma³¿eñstw, które korzysta³yby z us³ug "service
ma³¿eñskiego". Jest to proces d³ugofalowy. Na
wyniki takiej formy pomocy trzeba poczekaæ
kilka lat. Wnioski z takich badañ mog³yby daæ
obraz i odpowiedŸ na koniecznoœæ stosowania
przymusu edukacji w temacie zwi¹zanym
z psychologi¹ rodziny. 

Maj¹c na uwadze najwiêksze dobro, jakim
jest szczêœcie dziecka Mediator w obronie jego
pozycji uœwiadamia rodziców i broni jego praw
tak, by uchroniæ dziecko przed niszcz¹cymi
psychikê dziecka skutkami rozpadu ma³¿eñ-
stwa.
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Dekret z 25 wrzeœnia 1945 r wprowadzi³ do
polskich przepisów mo¿liwoœæ rozwodów, czy-
li rozwi¹zania zwi¹zku ma³¿eñskiego na pod-
stawie wyroku s¹dowego z 11 powodów. Prze-
pisy by³y wielokrotnie modyfikowane, zgodnie
z danymi statystycznymi GUS na przestrzeni
ostatnich 65 lat dosz³o do wielu rozwodów –
dok³adne dane w tabeli poni¿ej. Tematyce tej
dr Stefan Lewandowski poœwiêci³ swoja ksi¹¿-
kê: " Pro memoria dla rodzin warszawskich". 

"Monografia ta powsta³a z inspiracji polskie-
go papie¿a Jana Paw³a II, który wielokrotnie

wskazywa³, ¿e rodzina oparta na dozgonnym
zwi¹zku ma³¿eñskim jest jedyna nadziej¹ ludz-
koœci dla rozwoju jej szczêœliwej przysz³oœci.
Tymczasem statystyka oparta na rocznikach
demograficznych G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego, przedstawiaj¹ca stan iloœciowy ma³-
¿eñstw, rozwodów i spadek urodzin dzieci, co
spowodowa³o stagnacjê przyrostu naturalnego
narodu polskiego. W za³¹czeniu do tego ko-
mentarz przedstawiam: "
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Warszawa, Anno domini 2011

Opracowa³ dr Stefan Lewandowski
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Zestawienie opracowano na podstawie "Roczników Demograficznych" wydany przez GUS w la-
tach 1946-2010. Dane dotycz¹ce roku 2010 obejmuj¹ jedynie trzy kwarta³y. Rozwody zosta³y
wprowadzone na terenie Polski w dniu 1 stycznia 1946 roku na podstawie dekretu Boles³awa Bie-
ruta z 25 wrzeœnia 1945 roku pt. "Prawo Ma³¿eñskie" Dz. U. 1945 nr. 48, poz. 270



 
 
 
 

Szkolenie podstawowe z zakresu mediacji 
zgodne ze standardami szkolenia mediatorów okre lonymi w zał czniku do 
rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 18 maja 2001 oraz zgodne z 
Rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 13 czerwca 2003. 

Szkolenie trwaj ce 55 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia 
mediacji w sprawach karnych i z nieletnim sprawc  czynu karalnego. Jednocze nie 
dostarcza wiedz  i praktyczne umiej tno ci z zakresu mediacji, stanowi ce punkt 
wyj cia do kontynuowania rozwoju swojej kariery mediatora zarówno w kierunku 
mediacji rodzinnych (szkolenie uzupełniaj ce z zakresu mediacji rodzinnych), jak i 
mediacji gospodarczych (szkolenie uzupełniaj ce z zakresu mediacji gospodarczych.  

          Szkolenie prowadzone jest metod  warsztatow , interaktywn , przede 
wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej 
opartej na do wiadczeniach trenerów – mediatorów (wi kszo  z trenerów 
przeprowadziła ponad 1500 mediacji) oraz wiczenie umiej tno ci mediacyjnych, m.in. 
w symulacjach mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nast pnie wspólnie 
omawianych.  

Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia 
(uczestnicy szkolenia otrzymuj  obszerne skrypty, które stanowi  podstaw  do 
pó niejszego ugruntowania wiedzy teoretycznej). Wi kszo  czasu po wi cona b dzie 
na zdobywanie praktycznych umiej tno ci prowadzenia mediacji, w oparciu o 
rzeczywiste przypadki mediacyjne z praktyki mediatorów PCM. 

 
Najbli sze terminy:  

10 - 14 maj 2012 r  
20 - 24 wrze nia 2012 r   

29 listopad - 03 grudzie  2012 r  
koszt szkolenia 1270zł 

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług. 
 

Kontakt: Magdalena Hanczarska (koordynator ds. szkole )  tel. 022/ 826 06 63,  
fax 022/ 692 48 16;  

e-mail: szkolenia.podstawowe@mediator.org.pl 
strona internetowa: www.mediator.org.pl  
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Szkolenie z mediacji cywilnych – 
gospodarczych z elementami mediacji 

pracowniczych 
Szkolenie obejmuj ce 60 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia 
mediacji cywilnych – gospodarczych i pracowniczych. Polskie Centrum Mediacji 
wszystkim osobom, które pozytywnie uko czyły szkolenie i uzyskały 
rekomendacj  do członkostwa PCM gwarantuje wpis na prowadzon  przez 
Stowarzyszenie list  stałych mediatorów  w sprawach gospodarczych i 
pracowniczych 

Szkolenie prowadzone jest metod  warsztatow , interaktywn , przede 
wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej opartej 
na do wiadczeniach  trenerów – mediatorów (wi kszo  z trenerów przeprowadziła 
ponad 1500 mediacji) oraz  wiczenie umiej tno ci mediacyjnych m.in. w symulacjach 
mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nast pnie wspólnie omawianych. 
Wa nym elementem szkolenia s  zagadnienia prawne w aspekcie mediacji. 

 
Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia (uczestnicy 
szkolenia otrzymuj  obszerne skrypty, które stanowi  podstaw  do pó niejszego 
ugruntowania wiedzy teoretycznej). Wi kszo  czasu po wi cona b dzie na zdobywanie 
praktycznych umiej tno ci prowadzenia mediacji, w oparciu o rzeczywiste przypadki 
mediacyjne z praktyki mediatorów PCM. Przekazywana praktyczna wiedza oparta jest 
na wieloletnich do wiadczeniach w pracy mediacyjnej i wymianie do wiadcze  z 
praktykami wymiaru sprawiedliwo ci: s dziami, adwokatami, radcami prawnymi 
zarówno w mediacjach s dowych, jak i przeds dowych.  

 

Najbli szy termin: 18-22 pa dziernik 2012 

koszt szkolenia: 2200 zł  

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług. 
Kontakt:  Magdalena Hanczarska (koordynator ds szkole )  tel. 022/ 826 06 63, 

 fax 022/ 692 48 16;  

e-mail: szkolenia.cywilne@mediator.org.pl 

strona internetowa: www.mediator.org.pl 
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Szkolenie z mediacji rodzinnych 
 
Szkolenie obejmuj ce 80 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia mediacji 
cywilnych – rodzinnych. Polskie Centrum Mediacji wszystkim osobom, które pozytywnie 
uko czyły szkolenie i uzyskały rekomendacj  do członkostwa PCM gwarantuje wpis na 
prowadzon  przez Stowarzyszenie list  stałych mediatorów w sprawach 
rodzinnych. 

           
          Szkolenie prowadzone jest metod  warsztatow , interaktywn , przede 

wszystkim z nastawieniem na przekazywanie wiedzy i praktyki mediacyjnej 
opartej na do wiadczeniach trenerów – mediatorów (wi kszo  z trenerów 
przeprowadziła ponad 1500 mediacji) oraz wiczenie umiej tno ci mediacyjnych, m.in. 
w symulacjach mediacji – nagrywanych w krótkich sekwencjach, a nast pnie wspólnie 
omawianych.  

Plusem szkolenia jest ograniczenie teorii do minimum w trakcie szkolenia 
(uczestnicy szkolenia otrzymuj  obszerne skrypty, które stanowi  podstaw  do 
pó niejszego ugruntowania wiedzy teoretycznej). Wi kszo  czasu po wi cona b dzie na 
zdobywanie praktycznych umiej tno ci prowadzenia mediacji, w oparciu o rzeczywiste 
przypadki mediacyjne z praktyki mediatorów PCM. Przekazywana praktyczna wiedza 
oparta jest na wieloletnich do wiadczeniach w pracy mediacyjnej i wymianie 
do wiadcze  z praktykami wymiaru sprawiedliwo ci: s dziami, adwokatami w 
sprawach rodzinnych, kuratorami rodzinnymi.  

 
     Terminy szkolenia: 

 16-17 czerwiec 2012 r. i 29 czerwiec - 01 lipiec 2012 r.  i 10-12 
sierpie  2012r. (szkolenie weekendowe) miejsce szkolenia - Biuro ZG PCM 

Bielany ul. Schroegera 82 lok.5  
12-18 listopad 2012 r. ( miejsce szkolenia Warszawa-Falenica)  

 
koszt szkolenia: 1799,99 zł  

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 

2004 o podatku od towarów i usług. 
Kontakt Magdalena Hanczarska (koordynator ds. szkole ): tel. 022/ 826 06 63,  

fax 022/ 692 48 16;  
e-mail: szkolenia.rodzinne@mediator.org.pl 
strona internetowa: www.mediator.org.pl 
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Szkolenie uzupełniaj ce  z mediacji cywilnych - 
gospodarczych z elementami mediacji 

pracowniczych 
 
 

Szkolenie przeznaczone dla osób, które uko czyły szkolenie podstawowe z 
mediacji, chc cych rozwija  swoj  karier  mediacyjn  w pracy mediatora ds. 

gospodarczych i pracowniczych. 
 

Szkolenie obejmuj ce 37 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia 
mediacji cywilnych – gospodarczych i pracowniczych. Polskie Centrum Mediacji 
wszystkim osobom, które pozytywnie uko czyły szkolenie i uzyskały rekomendacj  do 
członkostwa PCM gwarantuje wpis na prowadzon  przez Stowarzyszenie list  
stałych mediatorów w sprawach gospodarczych i pracowniczych. 

 

Najbli szy termin: 20-22 pa dziernik 2012 
 
 

Koszt szkolenia    
1100 zł - dla członków PCM 

1240 zł - dla osób, które uko czyły inne szkolenia PCM.          

1350 zł - dla osób, które uko czyły co najmniej 40 godzinne   

szkolenie z mediacji w innych o rodkach szkoleniowych  

 
Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 

pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 o 
podatku od towarów i usług. 

 

Kontakt: Magdalena Hanczarska (koordynator ds. szkole ) tel. 022/ 826 06 63,  

fax 022/ 692 48 16;  
e-mail: szkolenia.cywilne@mediator.org.pl 

strona internetowa: www.mediator.org.pl 
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Szkolenie uzupełniaj ce z zakresu mediacji 
rodzinnych 

 
Szkolenie dla osób, które uko czyły szkolenie podstawowe z mediacji, chc cych 

rozwija  swoj  karier  mediacyjn  w pracy mediatora rodzinnego. 
 

Szkolenie obejmuj ce 55 godzin dydaktycznych uprawnia do prowadzenia 
mediacji cywilnych – rodzinnych. Polskie Centrum Mediacji wszystkim osobom, które 
pozytywnie uko czyły szkolenie i uzyskały rekomendacj  do członkostwa PCM 
gwarantuje wpis na prowadzon  przez Stowarzyszenie list  stałych mediatorów w 
sprawach rodzinnych. 

 

Najbli sze terminy:  

29 czerwiec - 01 lipiec 2012 r. i 10-12 sierpie  2012r.  
miejsce szkolenia - Biuro ZG PCM Bielany ul. Schroegera 82 lok.5   

14-18 listopad 2012 r. ( miejsce szkolenia Warszawa-Falenica)  
 

Koszt szkolenia :  

980 zł - dla członków PCM 

1070 zł - dla osób, które uko czyły inne szkolenia PCM.          

1240 zł - dla osób, które uko czyły co najmniej 40 godzinne   

szkolenie z mediacji w innych o rodkach szkoleniowych  

Istnieje mo liwo  wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT, o ile otrzymamy 
pisemne o wiadczenie o spełnieniu art. 43 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 marca 2004 o 

podatku od towarów i usług. 
 

Kontakt: Magdalena Hanczarska (koordynator ds. szkole ) tel. 022/ 826 06 63,  

        fax 022/ 692 48 16;  

e-mail: szkolenia.cywilne@mediator.org.pl 

strona internetowa: www.mediator.org.pl 
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