
 

 

 
Bardzo popularne dziś seriale albo niektóre kanały deprecjonują wartości rodzinne 

FOT. M. BORAWSKI 

Młodzi nie mają dobrych wzorców 
Urszula Wróbel 

ROZMOWA z ks. Sławomirem Kostrzewą, ekspertem specjalizującym się w tematyce 
współczesnych uzależnień 

Dlaczego młodzi ludzie nie chcą dziś zakładać rodziny? Jeśli decydują się na 
małżeństwo, to często ograniczają się do jednego dziecka. A niektórzy nawet 
otwarcie deklarują, że zamiast dziecka wolą psa. 

– Temat jest złożony, bo przyczyn, dla których młodzi ludzie nie chcą dziś 

zakładać rodzin, jest wiele. Z moich obserwacji i rozmów, które prowadzę z 

młodymi, wynika, że pierwszą przyczyną, o jakiej otwarcie mówią, jest czynnik 

ekonomiczny, niskie wynagrodzenia i tzw. umowy „śmieciowe”, które nie dają 

młodym stabilności finansowej niezbędnej do podjęcia decyzji o ślubie i otwarcia 

się na liczne potomstwo. Warto także zauważyć, że wielodzietne rodziny były 

domeną mieszkańców wsi. Od kilku dekad trwa ucieczka młodych ze wsi do 

miast. Tu pojawiają się wysokie koszty życia, brak pomocy ze strony najbliższej 

rodziny i wspomniane wcześniej przeszkody ekonomiczne. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na problemy młodych jest lęk o pracę. W ich 

opinii pracodawcy już na etapie rozmów kwalifikacyjnych badają, jakie jest 

nastawienie kandydata do kwestii małżeństwa i potomstwa. Okazuje się, że 

największe szanse zdobycia atrakcyjnej pracy ma tzw. singiel, nieplanujący 

zakładania rodziny. W zasadzie młode bezdzietne mężatki ubiegające się o pracę 

mogą zapomnieć o upragnionych stanowiskach. Pracodawcy widzą w nich 

„cwaniaczki” polujące na niekończące się urlopy macierzyńskie na koszt firmy. 

To są główne przyczyny, które młodzi ludzie wymieniają jako przeszkody 

związane z założeniem rodziny. Osobiście wskazałbym na czołowym miejscu inny 

powód: kryzys rodziny. Coraz większy odsetek młodych pochodzi z tzw. rozbitych 

rodzin. Nie posiadają dobrego wzoru rodziny i małżeństwa. Rodzina nie kojarzy 

im się najlepiej. Ich doświadczeniem jest dom, w którym dominują niezgoda, 

kłótnie i przemoc. Młodzi, z którymi rozmawiam na te tematy, mówią wprost: „Ja 

nie wiem, jak być dobrym ojcem, matką, bo nie miałem dobrego przykładu w 



 

 

domu”. Boją się zakładać rodzinę, by nie powtarzać błędów swoich rodziców. 

Uważają, że takie życie, jakie prowadzą – bez zobowiązań, uchroni ich przed 

nieszczęściem. Są w błędzie, bo w ich sercach jest pragnienie normalnej rodziny. 

Żyjąc w wolnych związkach, są wciąż nieszczęśliwi, bo ich powołanie jest 

niespełnione. 

Nie bez znaczenia są tutaj kwestie etyczne i bałagan w tym obszarze. 

– Kolejnymi czynnikami, które w mojej opinii wpływają na współczesny kryzys 

młodych, to pogubienie i zepsucie moralne wielu z nich, zgoda na życie bez 

zobowiązań, nieuporządkowanie seksualne, bałagan w kwestii właściwego 

odczytania i zaakceptowania tożsamości płciowej, a także uzależnienia, 

szczególnie od pornografii, oraz popularność środków antykoncepcyjnych. To 

wszystko sprawia, że młodzi stają się społecznie okaleczeni, niezdolni do 

tworzenia trwałych związków małżeńskich, do panowania nad swoją 

seksualnością. 

Rząd mówi, że kompleksowo prowadzi politykę prorodzinną, ale czy kładziony jest 
odpowiedni nacisk na zmianę mentalności wśród młodzieży, by była ona 
przyjazna rodzinie? Czy nie należałoby podejmować konkretnych inicjatyw w 
tych obszarach, w których odbiorcami jest młodzież? Wszechobecna kultura 
to raczej kultura rozwiązłości, a nie kultura promująca rodzinę. 

– Polityka prorodzinna to nie tylko ważna i potrzebna pomoc materialna. To 

obowiązek kreowania odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, o 

demografię, zastępowalność pokoleń. Kilka lat temu przeprowadziłem z 

młodzieżą szkół średnich lekcję o zmianach demograficznych w Europie. Młodzi 

byli w szoku, dowiadując się, że np. w niektórych landach rodowici Niemcy są w 

mniejszości. Że średnia statystyczna urodzeń w krajach muzułmańskich wynosi 9 

i więcej dzieci, a w Polsce nieco ponad 1. Skutki dla krajów, takich jak Polska, 

łatwo przewidzieć. Okazało się też, że nikt młodym nie tłumaczy prostych rzeczy: 

że wielodzietna rodzina to wzajemna pomoc, że rodzice na starość mają większą 

szansę na opiekę, gdy mają liczne potomstwo. To, co oczywiste dla pokolenia 

40+, dla ludzi młodszych od nas o 20-30 lat oczywiste nie jest. Młodzi muszą 

zrozumieć, że liczne potomstwo to najlepsza inwestycja i zabezpieczenie na ich 

własną starość. 

Jaki wpływ na chęć zakładania rodziny mają uzależnienia młodych od nowych 
technologii elektronicznych? 

– Uzależnienia tego rodzaju m.in. poważnie upośledzają zdolność nawiązywania 

relacji międzyludzkich. Ci, których ten problem dotyczy, nie potrafią 

funkcjonować w normalnym, niewirtualnym świecie. Mają problem z 

okazywaniem uczuć, emocji, radzeniem sobie w przypadku konfliktów, a są to 

fundamentalne umiejętności dla zdrowego funkcjonowania w rodzinie. Większość 

relacji, jakie nawiązali, to krótkotrwałe relacje na odległość. 

Czy gry i media społecznościowe również są narzędziem ideologii wrogiej rodzinie? W 
jaki sposób? Czy może Ksiądz podać konkretne przykłady? 

– Bardzo popularne dziś seriale, np. na Netflixie, albo niektóre kanały na YouTube 

celują w promocję wśród młodzieży rozwiązłości seksualnej i dewiacji, 

szczególnie homoseksualizmu. Programy reality show, takie jak: Warsaw Shore, 



 

 

Love Island, Hotel Paradise, promują luźne związki oparte na doświadczeniach 

erotycznych i na seksie. To powoduje potworny bałagan w młodych: tworzy się w 

nich przekonanie, że najważniejszą sprawą w byciu w relacji z kimś jest jego 

atrakcyjność fizyczna. Ciało traktowane jest jako przedmiot użycia lub właściwie 

– wyżycia się. Wybitnie szkodliwe są programy typu „Magia nagości”, gdzie ludzie 

wybierają sobie nieznajomego partnera, oceniając się po genitaliach. To granie 

na najniższych instynktach, sprowadzenie człowieka do poziomu zwierząt 

obwąchujących się w okolicach narządów płciowych. 

Czy kapłani w swojej pracy duszpasterskiej z młodzieżą nie powinni jeszcze więcej 
miejsca poświęcać na przygotowanie młodych do macierzyństwa i ojcostwa? 

– Bez wątpienia każdy kapłan, który pojmuje, że fundamentem Kościoła są 

rodziny, zdaje sobie sprawę, jak pilną potrzebą są dziś katechezy o rodzinie. 

Wiem, że nie jest to dzisiaj łatwy temat i że rodzi w młodych skrajne emocje. Jak 

wspomniałem, wielu z nich pochodzi z rozbitych rodzin. Bywa, że w czasie takich 

katechez młodzi płaczą, reagują agresją, bo czują, jaka krzywda dzieje się im z 

powodu rodziców, którzy nie potrafili zatroszczyć się o własne małżeństwa. Ale 

pozytywna strona tych spotkań jest taka, że pomimo złych, traumatycznych 

doświadczeń, młodzi chętnie słuchają takich tematów. Jest w nich pragnienie 

lepszego życia niż to, które znają z własnego domu, wola zbudowania własnego 

małżeństwa inaczej niż ich rodzice. 

Może dobrą okazją do tego jest przygotowanie młodzieży do sakramentu 
bierzmowania? Bycie dojrzałym katolikiem wiąże się także z dojrzałym 
podejściem do życia. Podejmowanie obowiązku macierzyństwa i ojcostwa 
jest również tego przejawem. 

– Jest ciekawym rozwiązaniem, aby katecheza przygotowująca do bierzmowania 

uczyła odpowiedzialnego podejścia do życia. Ja osobiście staram się w czasie tych 

spotkań przekonywać młodzież, że tylko na Chrystusie możemy budować „dom 

na skale”. Mądre, życiowe wybory będą wypadkową współpracy z darami Ducha 

Świętego i świadomości, że mam tylko jedno życie, które warto przeżyć jak 

najlepiej. 

Dziękuję za rozmowę. 

( Nasz Dziennik 18.06.2022 ) 


