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Dziś prawie nikogo nie bul-
wersuje,że dziecipozamałżeń-
skiestanowią22procentwszyst-
kich narodzonych w naszym
kraju maluchów. Z raportu Pio-
traSzukalskiego„Urodzeniapo-
zamałżeńskie wPolsce” za 2012
r. wynika, że w niektórych wo-
jewództwach (zwłaszcza w za-
chodniej Polsce) odsetek nie-
ślubnych dzieci przekracza 40
procent. W woj. śląskim jest ich
21,4 proc.

Łatwiej trzasnąć drzwiami
Dokładnieniewiadomo,dlacze-
go Polacy, wśród których 92,2
procent deklaruje, że są katoli-
kami, zaczęli odwracać się
odzwiązkówsakramentalnych.
Liczba związków partnerskich
zaczęła lawinowo wzrastać
napoczątkuXXIwieku.Niektó-
rzywiążątentrendzotwarciem
na świecki zachód Europy, inni
wskazują na słabość ewangeli-
zacyjną polskiego Kościoła.

Zwłaszcza na nieumiejętność
dotarcia domłodegopokolenia,
u którego bunt przeciw trady-
cji małżeństwa może być obja-
wem szerszego problemu od-
chodzenia od Kościoła.

– Prawdy odwieczne trzeba
umieć przekazać na miarę cza-
sów i języka – przyznaje o. Her-
man. – Katecheza szkolna,
zwłaszcza w gimnazjum i lice-
um, musi uwzględniać, że mło-
dzi są osobami rozwijającymi
się, dojrzewającymi, mierzący-
mi się ze światem dorosłych.
Wiary nie da się nikomu narzu-
cić,niemożnajejzadekretować.
Możebyćprzyjętatylkosercem,
w sposób wolny, z miłością.
Trzebadoniejdojrzeć,odkryćją.
Dlatego młodego człowieka,
któryzadajenawettrudnepyta-
nia, nie należy traktować jako
wroga Kościoła.

Dr Wiesław Baryła przypo-
mina,żemałżeństwoniejestin-
stytucjąściślezwiązanązreligią.
Wkońcuosobyniewierzącemo-
głyby zawierać śluby cywilne.
Dlaczego więc tego nie robią?

–Bomałżeństwomadlanich
więcej wad niż korzyści – mówi
dr Baryła. – Biologiczne mecha-
nizmy zapewniają monogamię
u człowieka nie na zawsze, ale
na jakiś czas i większość z nas
należydotzw.seryjnychmono-
gamistów.Wdodatkucorazwię-
cej młodych, niezależnych ko-
bietniechceryzykować,uważa-
jąc, że po ślubie mogą być bar-
dziejnarażonenaprzemocpsy-
chiczną. Małżeństwo zapewnia
poczucie bezpieczeństwa tylko
wtedy, gdy jest udane, a z nieu-
danego związku lepiej móc się
szybciej wycofać.

Psycholog społeczny zgadza
się z tezą, że jesteśmy wygod-
niejszym społeczeństwem niż
30-40 lat temu. Związek part-
nerski oznacza wolność i unik-
nięciewydatkównaślubiwese-
le, a także na ewentualny roz-
wód. Świadomość problemów
związanych z rozwodem może
sprawić, że małżonkowie zacz-
ną rozmawiać, szukać kompro-
misu. W związku partnerskim
łatwiej jest trzasnąć drzwiami.

Na popularność konkubina-
tuwpływateżspołecznaakcep-
tacja.–Imwięcejtychzwiązków,
tym są bardziej akceptowane,
im bardziej są akceptowane,
tym jest ich więcej – twierdzi dr
Baryła. – I tak koło się zamyka.
Mamy do czynienia z modą,
z procesem, którego nie jeste-

śmy w stanie kontrolować. Nie
wykluczam,żenp.nagłośnione
ślubycelebrytówmogąsprawić,
żeiunasznajdąsięnaśladowcy.

– Jeśli moda się nie zmieni,
za kilkadziesiąt lat Polska może
stać się krajem samotnych sta-
rych ludzi – mówią jedni. Inni
odpowiadają–możnałączyćsię
w pary i po siedemdziesiątce.

Żaden problem?
Przeciwnicyzwiązkówpartner-
skich zwracają uwagę na prob-
lemy prawne czyhające na oso-
bypozostającewkonkubinacie.
W razie pobytu bliskiej osoby
w szpitalu nie mają one prawa
doinformacjiojejzdrowiu.Tra-
cą szansę na wspólne rozlicza-
nie podatku, na wspólnotę ma-
jątkową,niemogąliczyćnausta-
wowo zapewnioną opiekę
współmałżonka w razie choro-
by i – w razie np. nagłego inwa-
lidztwa – na dochodzenie ali-
mentówporozstaniu.Pośmier-
ci osoby, zktórą przeżyły nawet
kilkadziesiąt lat, nie dziedziczą
wspólnie wypracowanego ma-
jątku,mieszkania.Tewszystkie
prawa miałaby zapewnić
konkubentom ustawa o związ-
kach partnerskich, zgłaszana
przez środowiska lewicowe
i odrzucana przez prawicę.

Nawetwśródkatolikówzda-
nianatematkampaniiKrajowe-
goOśrodkaDuszpasterstwaRo-
dzin są podzielone. Część zga-
dza się z argumentem dyrekto-
ra ośrodka, ks. dr. Przemysława
Drąga, że warto w przestrzeni
publicznejprzypomnieć,cojest
zapisane w Ewangelii i jaka jest
naukaKościoła.Dekalogwyraź-
nie przecież mówi, że konkubi-
nat jest grzechem. Wielu publi-
cystów tłumaczy, że nie można
„odpuszczać”, iść na ugodę, lu-
krować rzeczywistości, bo jest
to pułapka, w której Kościół zo-
staniezredukowanydoinstytu-
cji charytatywno-pomocowej.
Inni przypominają postawę pa-
pieżaFranciszka,któryochrzcił
dzieckopary,któramatylkoślub
cywilny. a

ą

inat to grzech, ale
częśliwi bez ślubu

Doświadczeni przez los
rodzice mają siłę, by działać

Śmierć 9-letniej Martyny nie
załamała jej rodziców, ale zmo-
bilizowała do działania. Tworzą
kampanię społeczną pod ha-
słem „Bezpieczna żywność”,
mobilizują wszystkich i chcą
doprowadzić do zmiany prawa
w przepisach unijnych. To po-
dobna sytuacja do historii Ewy
Błaszczyk, która po wypadku
dziecka, które zapadło
w śpiączkę, doprowadziła
do, wydawało się, czegoś niere-
alnego – budowy najnowocześ-
niejszej kliniki dla dzieci po ura-
zach neurologicznych „Bu-
dzik”. Jaką siłę muszą mieć
w sobie rodzice, by po stracie
dziecka móc działać?
Słyszałam o obu tych przypad-
kach i szczerze podziwiam ro-
dziców, których historie zosta-
ły przytoczone. Traumy, jaką
jest śmierć lub ciężka choroba
dziecka, nie można porównać
z niczym innym. Postawa tych
rodziców i mobilizacja, by
w obliczu dramatu, który się
wydarzył, działać na rzecz in-
nych, zasługują na najwyższe
uznanie. Nie każdego stać psy-
chicznie na takie funkcjono-
wanie. W obu przypadkach ro-
dzice dzieci swoje traumatycz-
ne doświadczenia z ogromną
siłą woli i determinacją wyko-
rzystują na rzecz pomocy in-
nym. To bardzo dzielni ludzie.
Czy taka ogromna aktywność
rodziców w żałobie nie jest
przypadkiem zagłuszaniem
własnego cierpienia?
Nie wiem, czy możemy mó-
wić o zagłuszaniu cierpienia,
wydaje mi się, że tego cier-
pienia nie da się niczym za-
głuszyć. W mojej ocenie to
raczej chęć zapobiegania ko-
lejnym ludzkim dramatom.
W przypadku rodziców
Martynki poprzez dążenie
do wymuszenia na produ-
centach żywności lepszego
i bardziej czytelnego oznako-
wania zawartości alergenów
w produktach spożywczych,
a w przypadku pani Ewy
Błaszczyk wsparcia dzieci
i ich rodziców, którzy do-
świadczają śpiączki. Być mo-
że chcą dać innym to, czego
sami nie dostali.

Czy Pani zdaniem takie działa-
nie mogą mieć wartość terape-
utyczną dla rodziców?
Z całą pewnością tak. Ukie-
runkowuje rodziców na to,
by własnemu cierpieniu na-
dać wartość i moc sprawczą.
Codzienne zmagania i walka
o zmianę wymuszają na ro-
dzicach określone aktywnoś-
ci, koncentrują choć na chwi-
lę ich uwagę na celu, jaki so-
bie postawili mając w pamię-
ci swoje osobiste dramaty.
Co można zrobić, by pomóc ro-
dzicom, którzy stracili dzieci?
Wielu znajomych odwraca się,
bo nie wie jak się zachować.
To bardzo trudny temat i jak
sądzę nie ma prostej recepty.
Jak w każdej żałobie jedni
chcą pozostać sami, inni po-

trzebują wsparcia i bliskości.
Wydaje mi się, że w tej sytua-
cji najlepiej byłoby podążać
za potrzebami znajo-
mych/przyjaciół, którzy do-
świadczyli tej traumy. Przy-
glądać się temu, jakiego ro-
dzaju zachowania przynoszą
ulgę, a które pogłębiają smu-
tek i cierpienie. Nie doradzać,
nie pocieszać, jeśli sobie tego
nie życzą. Słuchać wtedy, gdy
chcą mówić lub milczeć, gdy
nie chcą wracać do złych
wspomnień. Istotne wydaje
się być to, żeby nie obawiać
się zapytać o to, czego po-
trzebują. a

ROZMAWIAŁA
MAGDALENA BARANOWSKA-
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A Rozmowa z psycholog Ewą Gordziej-Niewczyk
o życiu rodziców po stracie i chorobie dziecka

Rozmowa

b Aktorka Ewa Błaszczyk po wypadku córki znalazła w sobie tyle siły,
by doprowadzić do budowy nowoczesnej kliniki „Budzik”
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Traumy, jaką jest
śmierć lub ciężka

choroba dziecka, nie
da się porównać
z niczym innym

astąpione przez węża. Dla jednych to ostrzeżenie, dla
młodych Polaków uznaje ślub za przeżytek
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dziej akceptowane przez społeczeństwo

Wiary nie da się
nikomu narzucić

(...). Może być
przyjęta tylko

sercem

A„Głos Wielkopolski” jest part-
nerem kampanii społecznej
„Bezpieczna żywność” zainicjo-
wanej przez Małgorzatę i Artura
Młyńskich.
Ma ona na celu zmianę przepisów,
które będą nakazywać producen-
tom żywności rzetelne oznakowa-
nie produktów, głównie tych za-
wierających groźne alergeny.
W kampanię włączyła się również
Krystyna Łybacka, europosłanka
z Wielkopolski, która przyznała,

że obecne prawo dotyczące
oznakowania żywności nie jest
dobre i trzeba je zmienić. Kam-
pania ma także charakter eduka-
cyjny i informacyjny. Rodzice
zmarłej 9-latki tworzą właśnie
stronę internetową, na której
znaleźć będzie można wszelkie
istotne informacje na temat zdro-
wego i bezpiecznego odżywia-
nia. Chcą także wejść do szkół
i mówić uczniom, jak ważne jest
to, co jemy.

Kampania społeczna „Bezpieczna żywność”


