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Anhang 1:   Der Parenting-Stress-Index   (polnische Fassung) 

 

Pomiar stresu w rodzinie (PSI) 
 

Prosimy Panią/ Pana o zaznaczenie przy podanych poniżej zdaniach, w jakim stopniu są one 
zgodne z Pani/ Pana odczuciami. 
Jeżeli żadna z odpowiedzi nie odpowiada dokładnie Pani/ Pana odczuciom, prosimy o zakreślenie 
tej, która jest najbardziej do nich zbliżona. Jeśli nie są Państwo pewni, proszę zakreślić [3]. 
 

PIERWSZA REAKCJA NA KAŻDE PYTANIE POWINNA ZADECYDOWAĆ O WYBORZE 
ODPOWIEDZI. 
 
Znaczenie symboli: 
[1] - bardzo trafne  [2] - trafne   [3] - nie jestem pewien 
[4] - nietrafne   [5] - zupełnie nietrafne 
 
Przykład: 
Chętnie chodzę do kina.                                                  [1] [2] [3] [4] [5] 
(Jeśli chodzi Pani/ Pan czasem do kina, proszę zakreślić [2].)  

 

1. Jeśli moje dziecko chce coś mieć, jest z reguły bardzo wytrwałe.   [1] [2] [3] [4] [5] 

2. Moje dziecko jest tak aktywne, że całkowicie mnie "wykańcza".  [1] [2] [3] [4] [5] 

3. Moje dziecko trudno się koncentruje i łatwo rozprasza.    [1] [2] [3] [4] [5] 

4. W porównaniu z innymi dziećmi moje dziecko ma więcej trudności  
w koncentrowaniu się i przystosowaniu.      [1] [2] [3] [4] [5] 
 

5. Moje dziecko zajmuje się jedną zabawką często dłużej niż 10 minut.  [1] [2] [3] [4] [5] 

6. Moje dziecko oddala się ode mnie znacznie częściej,  
niż się tego spodziewałam/- łem.       [1] [2] [3] [4] [5] 

 
7. Moje dziecko jest znacznie bardziej aktywne niż się spodziewałam/- łerm.  [1] [2] [3] [4] [5] 

8. Moje dziecko krzyczy i wymachuje nogami i rękami, 
gdy je ubieram lub kąpię.       [1] [2] [3] [4] [5] 

9. Łatwo jest odwrócić uwagę mojego dziecka, gdy akurat czegoś chce.  [1] [2] [3] [4] [5] 

10. Moje dziecko rzadko robi coś, co dobrze na mnie wpływa.    [1] [2] [3] [4] [5] 

11. Najczęściej mam wrażenie, że moje dziecko mnie lubi  
i chętnie jest w pobliżu mnie.       [1] [2] [3] [4] [5] 

 
12. Czasami mam wrażenie, że moje dziecko mnie nie lubi 

i nie chce być blisko mnie.        [1] [2] [3] [4] [5] 
 
13. Moje dziecko uśmiecha się do mnie rzadziej niż bym tego oczekiwała/- ł.  [1] [2] [3] [4] [5] 

14. Jeśli robię coś dla mego dziecka, mam wrażenie, 
że mój wysiłek nie zostaje wystarczająco doceniony.    [1] [2] [3] [4] [5] 
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15. Która wypowiedź najlepiej opisuje Pani/ Pana dziecko? 
prawie zawsze chętnie się ze mną bawi   [1] 
czasami się chętnie ze mną bawi    [2] 
zwykle nie bawi się ze mną chętnie    [4] 
prawie nigdy nie bawi się ze mną chętnie.   [5] 

 
16. Moje dziecko krzyczy i marudzi: 

o wiele mnie niż się spodziewałam/- łem   [1] 
mniej niż się spodziewałam/- łem    [2] 
mniej więcej tyle, ile się spodziewałam/- łem   [3] 
o wiele więcej niż się spodziewałam/- łem   [4] 
prawie zawsze.      [5] 

 
17. Wydaje mi się, że moje dziecko krzyczy i marudzi więcej 

niż większość innych dzieci.      [1] [2] [3] [4] [5] 
 
18. W czasie zabawy moje dziecko niewiele śmieje się czy chichocze.   [1] [2] [3] [4] [5] 

19. Moje dziecko często budzi się w złym humorze.     [1] [2] [3] [4] [5] 

20. Sądzę, że moje dziecko często zmienia nastroje i jest lekko pobudliwe.  [1] [2] [3] [4] [5] 

21. Moje dziecko wygląda inaczej niż się tego spodziewałam/- łem.   [1] [2] [3] [4] [5] 

22. Moje dziecko wydaje się zapominać o niektórych rzeczach, 
których się wcześniej uczyło i powraca do zachowania 
charakterystycznego dla dzieci młodszych.      [1] [2] [3] [4] [5] 

 
23. Wydaje się, że moje dziecko uczy się nie tak szybko jak inne dzieci.  [1] [2] [3] [4] [5] 

24. Wydaje się, że moje dziecko nie uśmiecha się tak często jak inne dzieci.  [1] [2] [3] [4] [5] 

25. Moje dziecko robi parę rzeczy, które mnie denerwują.    [1] [2] [3] [4] [5] 

26. Moje dziecko nie potrafi tylu rzeczy, ilu się spodziewałam/- łem.   [1] [2] [3] [4] [5] 

27. Moje dziecko nie za bardzo lubi dotykanie lub pieszczoty.    [1] [2] [3] [4] [5] 

28. Kiedy wróciłam/- łem ze szpitala, wątpiłam/- łem,  
czy sprostam zadaniom rodzica.       [1] [2] [3] [4] [5] 

 
29. Bycie rodzicem jest trudniejsze, niż myślałam/- łem. .   [1] [2] [3] [4] [5] 

30. Wychowanie i pielęgnację mojego dziecka mam w małym palcu 
i czuję się pewnie.         [1] [2] [3] [4] [5] 

 
31. W porównaniu z innymi dziećmi, moje dziecko ma wiele trudności 

w dostosowaniu się do zmian w przebiegu dnia  
lub zmian w domowym otoczeniu.       [1] [2] [3] [4] [5] 

32. Moje dziecko reaguje żywiołowo, jeśli dzieje się coś, czego ono nie lubi.  [1] [2] [3] [4] [5] 

33. Z reguły nie mogę zostawić dziecka z opiekunką.     [1] [2] [3] [4] [5] 

34. Moje dziecko popada w zdenerwowanie z powodu drobiazgów.   [1] [2] [3] [4] [5] 

35. Moje dziecko łatwo rejestruje głośne odgłosy i jasne światło,  
reagując na nie nadpobudliwe.       [1] [2] [3] [4] [5] 
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36. Było mi o wiele trudniej niż myślałam/- łem wypracować rytm snu 
i posiłków mego dziecka.        [1] [2] [3] [4] [5] 

 
37. Moje dziecko trzyma się zwykle przez jakiś czas z dala od nowej zabawki, 

zanim się nią pobawi.        [1] [2] [3] [4] [5] 
 

38. Moje dziecko potrzebuje sporo czasu i nie jest mu łatwo przyzwyczaić 
się do nowych rzeczy.        [1] [2] [3] [4] [5] 

 
39. Moje dziecko nie czuje się dobrze, gdy spotyka obcych.    [1] [2] [3] [4] [5] 

40. Jeśli moje dziecko jest zdenerwowane, to  
łatwo jest je uspokoić     [1] 
trudniej jest je uspokoić niż się spodziewałam/- łem  [2] 
bardzo trudno jest je uspokoić    [4] 
nie mogę go niczym uspokoić     [5] 

 
41. Stwierdziłam/- łem, że jeśli czegoś zabraniam mojemu dziecku lub czegoś od niego wymagam, 

to 
jest to o wiele trudniejsze niż sądziłam/- łem   [1] 
trochę trudniejsze niż sądziłam/- łem    [2] 
mniej więcej tak trudne, jak sądziłam/- łem   [3] 
trochę łatwiejsze niż sądziłam/- łem    [4] 
o wiele łatwiejsze niż sądziłam/- łem    [5] 

 
42. Proszę zastanowić się dokładnie, ile jest rzeczy, które robi Państwa dziecko, a które Panią/ 

Pana denerwują, np. marudzenie, nieposłuszeństwo, bieganie tam i z powrotem, krzyczenie, 
przerywanie, bicie, narzekanie itp. 
Proszę zakreślić cyfrę, która odpowiada ilości takich zdarzeń.  

1 – 3  [1] 
4 – 5  [2] 
6 – 7  [3] 
8 – 9  [4] 
10   [5] 

 
43. Jeśli moje dziecko krzyczy, to trwa to z reguły 

mniej niż 10 minut   [1] 
2-5 minut   [2] 
6-7 minut    [3] 
8-9 minut    [4] 
więcej niż 15 minut   [5] 

 
 
44. Są rzeczy, które robi moje dziecko,  

a które mnie naprawdę bardzo denerwują.      [1] [2] [3] [4] [5] 

45. Moje dziecko miało więcej problemów fizycznych niż 
się spodziewałam/- łem.        [1] [2] [3] [4] [5] 

46. Im większe i bardziej samodzielne staje się moje dziecko,  
tym bardziej się martwię, że może się zranić lub popaść w kłopoty.  [1] [2] [3] [4] [5] 
 

47. Moje dziecko okazało się większym problemem niż 
się spodziewałam/- łem.        [1] [2] [3] [4] [5] 

48. Opiekowanie się moim dzieckiem wydaje mi się o wiele trudniejsze 
niż innymi dziećmi.         [1] [2] [3] [4] [5] 

 
49. Moje dziecko zawsze się mnie uczepia.      [1] [2] [3] [4] [5] 
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50. Moje dziecko stawia mi więcej wymagań niż inne dzieci.    [1] [2] [3] [4] [5] 

51. Nie umiem podejmować decyzji bez pomocy innych.    [1] [2] [3] [4] [5] 

52. Miałam/- łem o wiele więcej problemów wychowawczych  
niż się spodziewałam/- łem.       [1] [2] [3] [4] [5] 

 
53. Cieszę się z bycia matką/ ojcem.      [1] [2] [3] [4] [5] 

54. Sądzę, że jestem skuteczna/- y, jeśli chcę osiągnąć, by moje dziecko  
coś zrobiło lub czegoś zaniechało.       [1] [2] [3] [4] [5] 
 

55. Odkąd przywiozłam/- łem dziecko ze szpitala, mam wrażenie, 
że nie umiem się nim tak dobrze opiekować, 
jak myślałam/- łem. Potrzebuję pomocy.      [1] [2] [3] [4] [5] 
 

56. Często mam wrażenie, że nie daję sobie dobrze rady  
z rożnymi sprawami.        [1] [2] [3] [4] [5] 

57. Gdy myślę o sobie jako matce/ ojcu, to uważam, że: 
potrafię przezwyciężyć wszystkie trudności    [1] 
z wieloma rzeczami radzę sobie całkiem dobrze   [2] 
czasami mam chwile zwątpienia, ale sądzę, 
że większość spraw załatwiam bez problemów   [3] 
mam wątpliwości, czy sama/- sobie poradzę    [4] 
sądzę, że zupełnie nie daję sobie rady z problemami.  [5] 

 
58. Mam wrażenie, że jestem: 

dobrą matką/ dobrym ojcem     [1] 
lepsza/ lepszy niż przeciętni rodzice     [2] 
przeciętną matką/ przeciętnym ojcem    [3] 
kimś, kto ma trochę trudności będąc rodzic    [4] 
nie za dobrą/- ym matką/ ojcem.     [5] 

 
59. Jako matka dziecka posiadam świadectwo ukończenia: 

szkoły zawodowej    [1] 
technikum zawodowego   [2] 
szkoły średniej z maturą   [4] 
dyplom wyższej uczelni  [5] 

 
60. Jako ojciec dziecka posiadam świadectwo ukończenia: 

szkoły zawodowej   [1] 
technikum zawodowego   [2] 
szkoły średniej z maturą   [4] 
dyplom wyższej uczelni   [5] 

 
61. Czy łatwo jest Pani/ Panu zorientować się, czego chce lub potrzebuje Pani/ Pana dziecko?  

bardzo łatwo    [1] 
łatwo      [2] 
trochę trudno     [3] 
bardzo trudno    [4] 
zwykle nie jestem w stanie pojąć, 
w czym tkwi problem   [5] 

 
62. Trzeba czasu na to, by rodzice wykształcili uczucie bliskości  

i ciepła w stosunku do swoich dzieci.      [1] [2] [3] [4] [5] 
 

63. Spodziewałam/- łem się mieć bardziej serdeczne i pozytywne uczucia 
wobec mego dziecka i to mnie gnębi.      [1] [2] [3] [4] [5] 
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64. Czasami moje dziecko umyślnie robi mi na złość.     [1] [2] [3] [4] [5] 

65. Gdy byłam/- łem młoda/- y, nie lubiłam/- łem brać dzieci na ręce, 
ani się nimi opiekować.         [1] [2] [3] [4] [5] 
 

66. Moje dziecko wie, że jestem jego rodzicem i chciałoby przebywać  
ze mną więcej niż z innymi ludźmi.        [1] [2] [3] [4] [5] 
 

67. Liczba dzieci, które teraz mam, jest za duża.     [1] [2] [3] [4] [5] 

68. Największa cześć mojego życia jest wypełniona sprawami, 
które robię dla mojego dziecka.       [1] [2] [3] [4] [5] 
 

69. Sądzę, że więcej rezygnuję ze swego własnego życia, 
żeby sprostać potrzebom mojego dziecka, 
niż się tego spodziewałam/- łem.       [1] [2] [3] [4] [5] 
 

70. Z powodu mojej rodzicielskiej odpowiedzialności 
czuję się jak osaczona/- y.        [1] [2] [3] [4] [5] 

71. Często mam wrażenie, że potrzeby mego dziecka kontrolują moje życie.  [1] [2] [3] [4] [5] 

72. Odkąd mam dziecko, nie mogę już rozpoczynać nowych lub innych zadań.  [1] [2] [3] [4] [5] 

73. Odkąd mam dziecko, mam wrażenie, że nie mogę już prawie w ogóle  
się zajmować rzeczami, które chętnie robię.     [1] [2] [3] [4] [5] 
 

74. W naszym domu nie znajduję żadnego miejsca,  
w którym mogę być sama/- ze sobą.       [1] [2] [3] [4] [5] 

 
75. Gdy myślę o tym, jakim jestem rodzicem, czuje się często 

winna/- y lub po prostu źle.        [1] [2] [3] [4] [5] 
 
76. Jestem niezadowolona/- y z ostatnich zakupów ubrań dla siebie.  [1] [2] [3] [4] [5] 

77. Jeśli moje dziecko źle się zachowuje lub za bardzo marudzi, czuję się  
za to odpowiedzialna/- y, jak gdybym zrobiła/- ł coś błędnie.   [1] [2] [3] [4] [5] 
 

78. Za każdym razem, gdy moje dziecko robi cos błędnie, mam wrażenie, 
że to moja wina.         [1] [2] [3] [4] [5] 

 
79. Często mam poczucie winy z racji moich uczuć wobec mojego dziecka.  [1] [2] [3] [4] [5] 

80. Jest kilka rzeczy w moim życiu, które mnie przygnębiają.   [1] [2] [3] [4] [5] 

81. Po powrocie z moim dzieckiem ze szpitala czułam/- łem się bardziej  
smutna/- y i zniechęcona/- y, niż się spodziewałam/- łem.     [1 ][2 ][3] [4] [5] 
 

82. Czuję się coraz bardziej winna/- y za złość na moje dziecko 
i to mnie gnębi.         [1] [2] [3] [4] [5] 

83. Mniej więcej po miesiącu od powrotu ze szpitala zauważyłam/- łem, 
że czuję się bardziej smutna/- y i przygnębiona/- y 
niż się spodziewałam/- łem.       [1] [2] [3] [4] [5] 
 

84. Odkąd mam dziecko, mój mąż/ moja żona nie pomaga mi tak wiele,  
ani nie wspiera tak, jak tego oczekiwałam/- em.     [1] [2] [3] [4] [5] 
 

85. Posiadanie dziecka wprowadziło więcej problemów w moją relację  
z mężem/ żoną niż się spodziewałam/- łem.     [1] [2] [3] [4] [5] 
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86. Odkąd mamy dziecko, nie robię z moim mężem/ żoną  

tak wielu rzeczy jak kiedyś.        [1] [2] [3] [4] [5] 
 
87. Odkąd mamy dziecko, nie spędzamy z moim mężem/ żoną  

tak wiele czasu jako rodzina, jak tego oczekiwałam/- łem.    [1] [2] [3] [4] [5] 
 

88. Odkąd pojawiło się ostatnie dziecko mniej interesuje mnie seks.   [1] [2] [3] [4] [5] 

89. Posiadanie dziecka pomnaża problemy, które mamy z teściami i rodziną. [1] [2] [3] [4] [5] 

90. Posiadanie dziecka jest o wiele kosztowniejsze, niż sądziłam/- łem.  [1] [2] [3] [4] [5] 

91. Czuję się osamotniona/- y i nie mam przyjaciół.    [1] [2] [3] [4] [5] 

92. Jeśli idę na jakąś uroczystość, zwykle nie oczekuję, 
że będę się dobrze bawić.        [1] [2] [3] [4] [5] 

93. Nie interesuję się już tak ludźmi jak kiedyś.     [1] [2] [3] [4] [5] 

94. Często mam wrażenie, że inni ludzie w moim wieku nie bardzo 
lubią moją obecność.        [1] [2] [3] [4] [5] 

 
95. Jeśli w trakcie wychowywania moich dzieci pojawia się jakiś problem,  

to znam wielu ludzi, których mogę się poradzić lub poprosić ich o pomoc. [1] [2] [3] [4] [5] 
 

96. Odkąd mam dziecko, mam coraz mniej okazji do spotkań z moimi  
przyjaciółmi lub do poznania nowych przyjaciół.    [1] [2] [3] [4] [5] 

 
97. W czasie ostatnich 6 miesięcy byłam/- łem bardziej podatna/- y  

na choroby lub miałam/- łem więcej dolegliwości niż zwykle.   [1] [2] [3] [4] [5] 
 

98. Najczęściej czuję się dobrze fizycznie.      [1] [2] [3] [4] [5] 

99. Odkąd mam dziecko, zmienił się mój sen.     [1] [2] [3] [4] [5] 

100. Rzeczy nie cieszą mnie tak jak kiedyś.      [1] [2] [3] [4] [5] 

101. Odkąd mam dziecko: 
jestem często chora/- y    [1] 
nie czuję się już tak dobrze     [2] 
nie zauważyłam/- łem żadnych zmian w zdrowiu  [4] 
jestem zdrowsza/- y     [5] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Anhang 2:  Ergänzungsfragebogen zur Familiensituation in Polen 

 

Pytania związane z sytuacją rodziny w Polsce 

 

1. Kto wypełnia ankietę?  

matka [ ] : zamężna [ ]  samotna [ ] 
ojciec [ ] : żonaty [ ] samotny [ ] 

2. Jestem w wieku: 20-29 [ ]  30-39 [ ] 40-50 [ ]  powyżej 50 [ ] 

3. Mój małżonek / moja małżonka jest w wieku:  

20-29 [ ]  30-39 [ ] 40-50 [ ] powyżej 50 [ ] 

4. Ile ma Pani / Pan dzieci?    [....] 

5. W jakim wieku jest Państwa dziecko?  [....] 

6. W jakim wieku są pozostałe Państwa dzieci? 

0-3 [ ] 4-6 [ ] 7-10 [ ]  11-15 [ ] 16-19 [ ] powyżej 19 [ ] 

7. W jakim wieku byli Państwo, gdy pierwsze dziecko przyszło na świat?  

matka [   ] ojciec [   ] 

8. W naszej rodzinie  

pracujemy obydwoje  [ ]   obydwoje nie pracujemy  [ ]  
pracuje tylko mąż  [ ]  pracuje tylko żona   [ ] 

9. Moja rodzina ma do dyspozycji mieszkanie o powierzchni ......... m². 
Pod jednym dachem mieszka tu .........   osób.  

 

10. Moja rodzina mieszka razem z: 

moimi rodzicami [ ]     moimi teściami [ ]     rodzeństwem [ ]     innymi krewnymi [ ]    samodzielnie [ ] 

11. W wolnym czasie moja rodzina najczęściej wspólnie zajmuje się: 

.............................................................................................................................................................. 

12. Kiedy pracuję, moim dzieckiem zajmuje się: 

żłobek      [ ] 
przedszkole     [ ] 
szkoła       [ ] 
drugi rodzic     [ ] 
dziadkowie      [ ] 
starsze rodzeństwo    [ ] 
dziecko pozostawione jest samo sobie   [ ] 
zajmują się nim inni     [ ]/ kto? ............................................................. 
 

13. Czy któreś z Państwa dzieci jest niepełnosprawne?   nie [ ]  tak [ ] / które?  

      pierwsze [ ]    drugie [ ]    trzecie [ ]    czwarte [ ]    piąte [ ]  szóste [ ]    siódme [ ]    najstarsze [ ] 
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14. Dziś oceniam moje problemy z dzieckiem jako: 

niewielkie i ograniczone w czasie  [ ]  
średnie ale zawsze ograniczone w czasie  [ ]  
średnie ale stałe     [ ]  
większe niż się spodziewałam /-łem   [ ]  
stale mnie przygniatają     [ ]  

15. Finansową sytuację mojej rodziny oceniam jako: 

bardzo dobrą [ ]  dobrą [ ] zadowalającą [ ] złą [ ] .......bardzo złą [ ] 

16. Zdrowotne problemy mego dziecka są: 

duże i stałe      [ ] 
duże ale ograniczone w czasie   [ ] 
średnie, typowe dla jego wieku   [ ] 
niewielkie     [ ] 
nie ma żadnych problemów zdrowotnych  [ ] 

17. Moje dziecko ma problemy z zachowaniem lub z nauką w żłobku / przedszkolu/ szkole: 

tak [ ]   nie [ ] 

18. Moje dziecko uszczęśliwia mnie: 

zawsze [ ] bardzo często[ ]  czasami [ ] rzadko [ ] nigdy [ ] 

19. Moje wyznanie to religia: 

katolicka  [ ] 
ewangelicka  [ ] 
prawosławna  [ ] 
inna    [ ] 
nie wierzę w Boga [ ] 
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Anhang 3        Interview 9 / Übersetzung 
 
 
Bereich 1:  Charakterisierung der Familie 
 
Frau J.: Könnten Sie zunächst kurz Ihre Familie vorstellen: Aus wie vielen Personen 

besteht Ihre Familie? Wie viele Kinder haben Sie? In welchem Alter sind Ihre 
Kinder? 

 
Befragte: Meine Familie besteht eben aus 4 Personen, das heißt mir als Mutter und dem 

Papa und 2 Kindern. Ich wohne bei meinen Schwiegereltern, also auch die 
Schwiegereltern und ein Schwager sind noch da; so wohnen wir zusammen in 
einem Zimmer. 

 
Frau J.:  Was machen Sie beruflich?  
 
Befragte: Ich arbeite in einem Kindergarten als Pflegeaushilfe. 
 
Frau J.:  Was macht Ihr Ehemann beruflich? 
 
Befragte: Mein Mann arbeitet in „Milfor“, früher „Spomasz“. Ich weiß nicht, ob Sie diese Firma 

kennen; er ist Schlosser. 
 
Frau J.:  Wie lange sind Sie verheiratet? 
 
Befragte: Jetzt sind es schon 10 Jahre. 
 
Frau J.:  Wie alt sind Sie jetzt? 
  
Befragte: Ich bin 35 Jahre alt. 

 
 

Bereich 2:  Bezug zu der Vergangenheit der Befragten 
 
Frau J.: Nachdem Sie Ihre Familie vorgestellt haben, möchte ich Sie gerne darum bitten, 

dass Sie in die Vergangenheit blicken, als Sie noch ledig waren. Betrachten wir 
zuerst Ihr Elternhaus. Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie als Kind in 
Ihrem Elternhaus besonders positiv erlebt haben?  

 
Befragte: Als ich Kind war... ich erinnere mich im Allgemeinen sehr gut an die Kindheit. Ich 

hatte zwei Brüder und ich erinnere mich immer mit Freude an diese Zeit überhaupt, 
als ich den Kindergarten besuchte, und dann die Schulzeit, und ich meine, dass 
meine Kindheit so fröhlich war; die Familie war so harmonisch. Meine Mutter war 
eine phantastische Frau, die uns nie geschlagen hat; die Eltern haben sich immer 
mit uns unterhalten und uns alles erklärt. Wir haben in einem Dorf gelebt, also wir 
haben die meiste Zeit draußen verbracht; Sie [die Mutter] hat uns bei den 
Hausaufgaben geholfen. Der Vater kam erst später von der Arbeit zurück, also hat 
er sich ein bisschen weniger um uns gekümmert, aber die Mutter hat uns eben 
immer geholfen und wenn wir gespielt haben, da hat sie auch mitgespielt; also war 
meine Kindheit sehr lustig und ich erinnere mich sehr gern daran. 

 
Frau J.: Gab es für Sie als Kind Situationen in Ihrem Elternhaus, die Sie schwer 

akzeptieren konnten?  
 
Befragte:  Eigentlich nicht, nein, erinnere ich mich nicht daran, dass es so etwas ergab; ich 

weiß nicht, vielleicht haben die Eltern diese ernsteren Dinge mit uns nie 
besprochen. Ich habe nie Streitereien gehört, oder so etwas; über derartige Dinge 
habe ich eigentlich nichts gehört. 

 
Frau J.: Man glaubt, dass die polnische Familie sehr kulturorientiert an der Tradition hängt. 
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Befragte: Ja, ja, wir haben es immer berücksichtigt, wenn es Feste gab. Es war immer so, 

wir gingen in die Kirche und alle Festtage waren nach dieser Tradition, ob es nun 
Ostern oder Weihnachten war; so feiern wir die jetzt auch bei meiner Familie. Wir 
nehmen alle daran teil, und ich bereite alle Speisen so vor, also eigentlich alles. Es 
sieht immer etwas anders aus, als man es sich vorher vorgestellt hat. Ich wollte 
immer heiraten, Kinder haben, obwohl es, wie ich sage, jetzt diese schweren 
Bedingungen gibt. Ich wollte immer meine eigene Wohnung haben, Hausfrau sein, 
all das regieren. Aber es ist ganz anders, ich wohne bei den Schwiegereltern und 
ich muss mich leider unterordnen. So ist es beispielsweise bei den 
Schwiegereltern, nicht wahr; aber mein ganzes Leben... aber wir träumen jetzt 
gemeinsam mit meinem Mann von unserer eigenen Wohnung, die von uns 
eingerichtet wird; aber vorläufig gibt es diese Chance nicht, also ich bin zufrieden 
damit, was ich einfach hab’, ich weiß es nicht, wie es sein wird, alles hängt von 
Geld ab, also ob wir Geld haben werden. 

 
Frau J.: Betrachten wir die Rolle der Frau als Mutter. Wie meinen Sie, kann man sich auf 

die neuen Aufgaben in der Familie als Mutter und Frau vorbereiten? Wer könnte 
hierbei helfen? 

 
Befragte: In meinem Falle habe ich alles selbst gelernt; oder als ich noch bei meiner Mutter 

gewohnt habe, habe ich immer zugeschaut, wie die Mutti kocht, aber ich habe von 
Anfang an alles allein... auch mit den Kindern, als das erste Kind geboren wurde, 
konnte mir niemand helfen, weil alle gearbeitet haben und ich musste dann allein 
für das Kind sorgen. Viel habe ich aus Büchern und von meinen Freundinnen 
erfahren. Ich habe zwar damals nicht mehr bei meiner Mutter gewohnt, aber ich 
habe sie angerufen und gefragt; viel habe ich auch von den Krankenschwestern in 
der Poliklinik, von den Geburtshelferinnen erfahren; aber sonst habe ich alles allein 
gelernt. 

 
Frau J.: Meinen Sie, dass junge Männer auf ihre zukünftige Vaterrolle auch vorbereitet 

werden sollen?  
 
Befragte: Ja, eigentlich ja, sie sollen es wirklich haben machen. Einige Männer kommen von 

der Arbeit müde und greifen gleich nach der Zeitung. In meiner Ehe ist es aber 
anders, mein Mann hilft mir viel, er geht einkaufen; wenn er nicht aufräumen kann, 
dann nimmt er sich der Kinder an, hilft dem Älteren bei den Hausaufgaben, hilft mir 
bei verschiedenen Angelegenheiten, für die ich eigentlich zuständig bin, aber er 
bügelt sogar Kinderkleidung... Na ja, er hilft mir immer, denn der Mann sollte immer 
der Frau helfen, weil die Frau sowieso viel mehr um die Ohren hat als der Mann .  

 
Frau J.:  Wer könnte Ihres Erachtens hierbei besonders vorbildhaft wirken? 
 
Befragte: Mein Mann hat alles allein gelernt, wie meine Schwiegermutter immer sagt. Mein 

Mann hatte immer Sinn für Ordnung. Die Schwiegermutter hat gearbeitet, ist 
morgen früh losgegangen und spät abends zurückgekehrt; also mein Mann hat als 
ältester Sohn saubergemacht, eingekauft und noch einer älteren Dame 
Medikamente aus der Apotheke geholt, oder sie ins Geschäft zum Einkaufen 
gebracht oder überhaupt nach draußen geführt; also mein Mann war schon von 
Kindheit an so.... So bin ich mit ihm sehr zufrieden, er hilft mir eben immer. 

 
Frau J.: Als junge Frau hatten Sie bestimmt daran gedacht, dass Sie einmal heiraten 

werden. Hatten Sie schon damals ein Bild Ihres zukünftigen Lebenspartners im 
Kopf? Wie haben Sie sich die Beziehungen mit Ihrem zukünftigen Ehepartner 
vorgestellt? 

 
Befragte: Oh nein, eigentlich nicht. Ich möchte, dass er gut zu mir ist, freundlich und 

verständnisvoll, denn es ist für mich gar nicht wichtig, ob er gut aussieht oder 
ausgebildet ist. Ich habe mir gedacht, wenn ich eine berufliche Ausbildung habe, 
dann möchte ich auch, dass er nicht zu gut ausgebildet ist, damit diese Differenz 
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nicht zu groß ist, weil es dann zu Streitereien kommen kann; wir müssen uns 
einfach aneinander anpassen, wir mussten uns... 

 
 

Frau J.: Viele junge Frauen sagen, dass sie z. B. ein oder zwei oder drei Kinder oder sogar 
noch mehr, andere sagen, dass sie gar kein Kind haben wollen. 
Welches Bild von Ihrem/Ihren Kind/Kindern haben Sie damals in sich getragen? 
Stimmen diese Vorstellungen mit dem heutigen Bild Ihres Kindes/Ihrer Kinder 
überein? 

 
Befragte: Also als ich an die Ehe gedacht habe, dann musste es natürlich Kinder geben, 

aber ich habe nie geträumt von Jungen oder Mädchen, weil es für mich eher 
wichtiger war, dass die Kinder gesund sind. Dass sie überhaupt zur Welt kommen 
und dass sie gesund sind, das war für mich am wichtigsten. 

 
Frau J.: Mhmm. Und? Haben sich diese Vorstellungen hinsichtlich des zukünftigen Mannes 

und der Kinder realisiert? 
 
Befragte: Ja, ja. Mit den Kindern bin ich sehr zufrieden und glücklich darüber, dass ich sie 

überhaupt habe. Sie sind wirklich toll, lieb. Jede Mutter lobt eigentlich nur ihre 
Kinder, aber ohnehin bin ich zufrieden. Mit dem Ehemann bin ich ebenso 
zufrieden. /Lachen/ 

 
Frau J.: /Lachen/ Fantastisch. Viele Mütter erinnern sich gern an die Situation, als ihr 

kleines Kind gerade eingeschlafen ist. Das Bild ihres schlafenden Kindes hat sie 
immer gerührt. Könnten Sie Situationen mit Ihrem Kind/Ihren Kindern beschreiben, 
in denen Sie eine  besonders starke emotionale Bindung fühlen? 
 

Befragte: Ja. Ja, als sie klein waren.... Ich hatte Kleinkinder immer sehr gern. Aus diesem 
Grund habe ich auch die Arbeit in dem Kindergarten angenommen. Ja, ja. Mein 
erstes Kind war aber nicht so, dass es pausenlos geschlafen hat. Es hat sehr oft 
geschrieen und ich war nicht einmal deprimiert. Ich kannte die Ursache dieses 
Schreiens nicht immer. Ich war beunruhigt, dass es vielleicht krank ist oder so 
etwas. Aber sonst war ich so glücklich. Besonders als ich das Kind noch gestillt 
habe, war ich so glücklich; es war so wundervoll, dass ich nicht einmal dann wollte, 
dass diese Zeit zurück gewesen wäre, als meine Kinder Säuglinge waren. /Lachen/ 

 
Frau J.: Hmm, na eben. Gab es aber Situationen mit Ihrem Kind/Ihren Kindern, die Sie 

besonders niederdrücken? 
 
Befragte: Eigentlich nicht, nur als sie krank waren, war ich besorgt, nicht wahr, ob sie schnell 

wieder gesund werden. Ich wolle sie nicht mehr mit Antibiotika heilen, denn ich 
weiß, wie schädlich sie sein können und ich war deswegen davon überzeugt. Ich 
bin eigentlich eine überbesorgte Mutter und alle sagen sogar, dass ich übertreibe... 
na, aber als die Kinder krank waren, nicht wahr, kann man das auch verstehen. 
Sonst aber gab es diese Situationen selten. 

 
Frau J.: Mhmm, mhmm. Viele Frauen erleben die neue Lebensaufgabe in der Familie als 

Stress. Kennen Sie auch Angst vor dem Stress mit den Kindern und den damit 
verbundenen Pflichten? 

 
Befragte: Nein, nein. Wenn ich ehrlich sein soll, nicht. Ich mache alles gern, was eine Frau 

zu Hause zu machen hat, oder allgemein, mich mit meiner Familie, den Kindern 
beschäftigen. Nein, nein. Für mich ist es ein großes Glück, dass ich die Familie 
habe. /Lachen/ 

 
Frau J.: Das ist aber ausgezeichnet! Mhmm, mhmm. Gibt es Menschen, die Sie täglich in 

den Situationen, in denen Sie Hilfe brauchen, unterstützen?  
 



 14

Befragte: Ja, meine Schwiegermutter. Sie hilft immer, wenn Not am Mann ,oder ein Kind 
krank ist oder wir gemeinsam ausgehen müssen. Also ja, es gibt eine solche 
Person. 

 
 
Bereich 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 

 
Frau J.: Gut. Schauen wir uns, wenn Sie gestatten die aktuelle Situation Ihrer Familie an. 

Worin sehen sie die Stärken Ihrer Familie oder anders formuliert - was halten Sie 
heute für den größten bisherigen Erfolg Ihrer Familie? 

 
Befragte: Heute? Vor allem freue ich mich, dass wir eine solche Familie sind. Mir scheint es, 

wir sind auch ein gut angepasstes Ehepaar, so dass sich unsere Kinder an uns ein 
Vorbild nehmen können. Ich hoffe, dass sie in unserer Familie glücklich sind und... 
Was kann ich noch sagen? Vor allem soll meine ganze Familie gesund bleiben, 
nicht wahr? 

 
Frau J.: Mhmm. Das, was Sie gesagt haben, ist sehr wichtig, nämlich Sie lieben einander. 
 
Befragte: Ja, ja. 
 
Frau J.:  Das ist schon ein großer Erfolg. 
 
Befragte: Ja, ja, ja. Das ist das wichtigste. Und diese Wohnung noch... Daran liegt es uns 

sehr. 
 
Frau J.: Ich wollte Sie eben danach fragen: Worin liegen Probleme Ihrer Familie? 
 
Befragte: Na ja, wir haben einfach eine kleine Wohnung, denn wir wohnen zur Miete bei den 

Schwiegereltern. Wenn wir von vollem Glück sprechen sollten, dann möchten wir 
eben eine eigene Wohnung haben. 

 
Frau J.: Ja. Sehen Sie eine Möglichkeit dieses Problems in der nächsten Zeit lösen zu 

können? 
 
Befragte: Eigentlich nicht, bisher haben wir kein Geld dafür. Wir verdienen selbst zusammen 

leider zu wenig Geld. Ob uns jemand dabei helfen könnte? Nein, alle haben zu 
wenig Geld heute, das weiß jeder, nicht wahr? Wir sparen jedoch dafür. Nur die 
Wohnung fehlt uns zum Glück, sonst nichts mehr. 

 
Frau J.: Ja, ja. Und wenn es um die Kinder geht, ist es gar nicht einfach für viele Eltern, die 

Bedürfnisse ihrer Kinder richtig zu identifizieren. Sind Ihre Kinder - gemäß ihres 
Alters – imstande, Sie oder ihren Vater über ihre Probleme zu informieren? 

 
Befragte: Das heißt, mit dem älteren Sohn gibt es keine Probleme diesbezüglich, denn er 

kann es von alleine darüber informieren. Er ist einfach so und kommt ohne 
Probleme mit anderen Kindern draußen und zu Haus zurecht.  Der Jüngere ist ein 
bisschen ehrgeizig und es ist etwas schwieriger sich mit ihm zu verständigen; er ist 
eher zurückhaltend. Ja... er ist nicht aufgeschlossen, dass er uns alles sagt. 
Manchmal muss man erraten, was in ihm vorgeht, ihn auf den Schoss nehmen und 
befragen. Also es ist ein bisschen problematisch mit ihm in engeren Kontakt zu 
kommen. Dasselbe gibt es auch im Kindergarten, obwohl er sich schon ein wenig 
verändert hat. Man muss noch viel an ihm arbeiten, damit er sein Problem zur 
Sprache bringt. 

 
Frau J.: Mhmm. Mhmm. Gibt es bei Ihnen zu Hause solche Situationen, in denen Ihre 

Kinder nur Sie suchen? Sehen Sie einen Unterschied, wann ihr Kind Sie und wann 
es Ihren Ehemann als Gesprächspartner wählt?  
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Befragte: Ja, manchmal sehe ich schon. Es hängt davon ab, was das Kind angestellt hat. 
/Lachen/ 

 
Frau J.:  Aha. /Lachen/ 
 
Befragte: D. h. ich schreie ein bisschen mehr, aber schlage die Kinder gar nicht. Und mein 

Mann auch nicht, aber er hat eine solche Stimme..., damit man ein bisschen... Die 
Kinder haben mehr Angst vor meinem Mann, aber sonst – ich weiß nicht – 
bemühen sie sich sowohl mit mir als auch mit dem Mann... Manchmal sprechen sie 
zunächst mit dem Vater, nach einer Weile kommen sie aber zu mir und erzählen 
alles. 

 
Frau J.: Mhmm. 
 
Befragte: „Mama, ich hab etwas getan“, und „Entschuldigung, ich wollte es nicht“. Aber sonst 

nicht. Ich meine eher, denn es hängt davon ab, worum es geht, nicht wahr? – sie 
sprechen zunächst mit mir, dann mit meinem Mann oder umgekehrt. Aber sie 
sprechen immer mit uns, und auch der Ältere, wenn er ein Problem hat. 

 
Frau J.: Mhmm. Das ist gut, das ist toll. Aber wenn es um die Kindererziehung geht, haben 

Sie hin und wieder als Mutter eine andere Meinung in Fragen der ‚Kindererziehung’ 
als Ihr Lebenspartner? Gibt es auch manchmal Meinungsunterschiede? 

 
Befragte: Ja, ja. Es ist ein bisschen so, denn mein Mann möchte nicht, dass die Jungen wie 

Mädchen erzogen werden. /Lachen/ Ich halte die Kinder nah bei mir, damit ihnen 
nichts Schlechtes angetan wird. Mein Mann möchte, dass sie echte Männer 
werden, dass sie selbständig im Haushof, in der Schule, überall zurecht kommen 
können. Damit hat er auch Recht. Wir haben also damit ein Problem, und wenn wir 
mit meinem Mann darüber sprechen, dann sagt er zu mir: „Du, hör mal, /Lachen/ 
das ist aber schlecht. Du musst es anders machen.“ Und ich kann es leider nicht. 
Manchmal ist es also so, dass wir uns über die Kinder streiten. Ja. 

Frau J.: Wer von Ihnen ist dann schneller bereit Kompromiss einzugehen? Sie oder Ihr 
Mann? 

 
Befragte: Mein Mann überzeugt mich, indem er das Problem von verschiedenen Seiten 

beleuchtet, so dass ich ihm Recht geben muss. In Wirklichkeit soll man doch die 
Kinder nicht die ganze Zeit der Mutter am Schürzenband hängen lassen. Mein 
Mann hat also doch Recht. 

 
Frau J.: Ja, ja, mhmm. Stellen Sie sich vor, wenn Sie noch einmal Ihre Familie gründen 

dürften, würden Sie etwas anders machen? 
 
Befragte: Eher nicht, mir scheint es so, nein, nein. 
 
 
Bereich 4:  Bezug zu der Zukunft  
 
Frau J.: Viele Mütter sagen, ab der Geburt ihres Kindes denken sie nur noch an die Zukunft 

ihrer Familie. Wie könnten Sie sich die Zukunft Ihrer Familie vorstellen? 
 

Befragte: Ich möchte im Allgemeinen, dass meine Kinder gut lernen und gut ausgebildet 
werden, also ja, eine gute Ausbildung haben und eine bessere Arbeit haben, damit 
sie nicht so wie ich und mein Mann für wenig Geld so schwer arbeiten müssen, 
nicht wahr? Ich möchte auch, dass sie das tun, was sie gern tun möchten. Mein 
älterer Sohn sagt /Lachen/, er möchte sich mit Politik beschäftigen, so dass man in 
Krawatte und weißem Hemd herumgeht, und er ahmt das manchmal nach. Mich 
freut es sehr, dass er eine wichtige Person sein möchte. 

 
Frau J.:  Selbstverständlich. 
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Befragte: Manchmal, wenn er Nachrichten oder einen Moderator oder einen 
Fernsehjournalisten im Fernsehen sieht , sagte er: “Mama, ich möchte auch so 
aussehen“. Und ich möchte, dass ihr Leben einfacher als... als meins ist, nicht 
wahr? Also dass sie es einfacher haben. Ich weiß nicht, wo ich ihnen Sicherheit 
geben kann. Meine Liebe, denn Finanzielles hängt davon ab, ob ich weiterhin die 
Arbeit habe, ob mein Mann seine Arbeitsstelle nicht verliert. Jetzt sind die Zeiten 
doch so schwer, jeder weiß das. Aber ich möchte, dass meine Kinder gut 
ausgebildet werden, dass sie einen guten Beruf haben und ihre Familie gründen, 
dass sie es gut im Leben haben und dass sie allgemein glücklich sind. 

 
Frau J.: Mhmm, mhmm. Sie haben von ihren Kindern gesprochen. Und was wollen Sie für 

Ihren Ehepartner? 
 
Befragte. Ich weiß nicht /Lachen/. Ich möchte vor allem, dass er gesund bleibt, denn er klagt 

manchmal über seine Beschwerden, und dass er seine Arbeitsstelle weiterhin 
behält. Was noch? /Lachen/ Ich weiß nicht. Ich möchte, dass wir gemeinsam das 
ganze Leben lang miteinander sind. Ich möchte, dass es sich nichts ändert, dass... 

 
Frau J.: Mhmm, mhmm. Ja, ja, das ist sehr wichtig. Und was wollen Sie für sich selbst? 
 
Befragte: Für mich? Ich wünsche mir auch vor allem gute Gesundheit und dass ich auch 

weiter Arbeit habe. Was noch? Nichts mehr, ich darf nicht wollen, denn... /Lachen/ 
 
Frau J.: Wollen darf man alles. /Lachen/ 
 
Befragte:  /Lachen/ Eine Wohnung, nichts anderes als eine Wohnung. 
 
Frau J.: Ja, ja. Das ist doch ganz wichtig. Mhmm. 
 
Befragte:  Sonst habe ich alles. 
 
 
Bereich 5 Resümee 
 
Frau J.: Nach diesem für mich hochinteressanten Gespräch habe ich Ihre Familie - Ihre 

Kinder, Ihren Ehemann und Sie - als eine ganz stark integrierte Gruppe erlebt. 
Meine Eindrücke könnte ich folgenderweise zusammenfassen. Bitte korrigieren Sie 
mich, wenn ich mich in der Wahrnehmung Ihrer Familie irre. 

 
Befragte:  Gut. 
 
Frau J.:  Aus unserem Gespräch geht für mich hervor, dass Ihre Familie intensiv 

zusammengewachsen ist.  
 
Befragte: Mhmm, ja. 
 
Frau J.: Es ist eine Familie, in der die Eltern zwei sich besonders liebende Personen sind. 

Sie haben zwar ein erstes Problem, nämlich das Fehlen einer eigenen Wohnung, 
aber Sie sind so aufgeschlossen und freundlich den anderen gegenüber, so dass 
Sie ihre Beziehungen mit anderen Familienmitgliedern, ich meine hier vor allem 
Ihren Mann und Ihre Schwiegermutter, ausgezeichnet entwickeln können... 

 
Befragte:  Ja, ja. 
 
Frau J.:  ... und die Unterstützung, die Sie von Ihren Nächsten bekommen, auch von der 

Schwiegermutter, ist grundlegend für Ihre Zufriedenheit mit dem Familienleben und 
keine Belastung damit. Das findet man in heutiger Zeit trotz allem immer seltener. 

 
Befragte:  Ja, das stimmt. D. h. ich habe wirklich sehr gute Schwiegereltern. Ich darf mich gar 

nicht beklagen, aber jeder Mensch sollte seine eigenen vier Wände haben... 
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Frau J.:  Selbstverständlich. 
 
Befragte:  ... weil, wenn man nicht seine eigenen vier Wände hat, hat man keine 

Privatsphäre.  
 
Frau J.:  Natürlich, natürlich. 
 
Befragte:  Ja. Dieses eine Zimmerchen ist doch nichts. Auch die Kinder möchten mehr Raum 

haben. Manchmal tadelt man sie, aber die Kinder brauchen auchPlatz für 
Bewegung haben, nicht wahr? 

 
Frau J.:  Ja. 
 
Befragte.  Die Kinder laufen auch zu Hause, oder so was... man weiß, dass ältere Leute auch 

ihre Ruhe haben wollen. Man versucht also gütlich zu regeln. Wenn das Wetter 
schön ist, wie heute, dann gehen die Kinder draußen spielen... 

 
Frau J.:  Ja, ja. Selbstverständlich. 
 
Befragte:  ...dann ist es anders. Aber manchmal machen die Kinder etwas, was sie für richtig 

halten. Einen anderen kann das aber doch stören, nicht wahr? So ist es... 
 
Frau J.:  Ich wünsche Ihnen herzlich, dass Sie Ihre erträumte Wohnung möglichst schnell 

bekommen, oder das Haus, von dem Sie träumen. Und das weiterhin in Liebe 
leben und die Kinder Ihnen nur... 

 
Befragte:  Vielen Dank. Vielleicht geht das in Erfüllung. /Lachen/ 
 
Frau J.:  ... Freude bereiten. Wenn man träumt, wenn man es will, dann geht es auch in 

Erfüllung. Ich habe schon diese Erfahrung. Ja. 
 
Befragte:  Meinen Sie? Schön, wenn diese Wünsche in Erfüllung gingen! 
 
Frau J.:  Sicherlich. Noch einmal vielen Dank. 
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Anhang 4        Interview 16 / Übersetzung 
 
 
Bereich 1:  Charakterisierung der Familie 
 
Frau J.: Ich möchte Sie zunächst bitten, dass Sie sagen, aus wie vielen Personen Ihre 

Familie besteht? 
 
Befragter: Aus fünf Personen. 
 
Frau J.: Aus fünf? 
 
Befragter: Zwei Jungen, ein Mädchen und die Eltern. 
 
Frau J.: Mhmm. Wie alt sind Ihre Kinder? 
 
Befragter: Die Tochter ist 15, die Söhne 14 und 10. 
 
Frau J.:  Mhmm, mhmm. Sagen Sie bitte, was  Sie beruflich machen?  
 
Befragter: Ich arbeite in einer Kläranlage.  
 
Frau J.:  Mhmm. Und Ihre Ehefrau? 
 
Befragter: Sie arbeitet in ZAFIRYN als Weberin.  
 
Frau J.:  Wie lange sind Sie verheiratet? 
 
Befragter: Seit 16..., 15 Jahren. 
 
Frau J.:  Seit 15 Jahren. Mhmm. Darf ich noch fragen, wie alt Sie jetzt sind? 
  
Befragter: 39. 

 
 

Bereich 2:  Bezug zu der Vergangenheit der Befragten 
 
Frau J.: Vielen Dank. Ich möchte Sie bitten, dass wir die Situationen in Ihrem Elternhaus 

betrachten... 
 
Befragter: Ja. 
 
Frau J.: ... als Sie noch eIn junger Mann waren. Erinnern Sie sich an Situationen, in denen 

Sie als Kind  Ihr Elternhaus besonders positiv erlebt haben?  
 
Befragter: Ich weiß nicht, vielleicht das Zusammensein mit den Eltern zu Hause, Gespräche, 

insbesondere mit dem Vater, der nicht mehr lebt, aber besonders die Gespräche 
mit dem Vater, konkretere Gespräche über verschieden Themen. Es gab keine 
Probleme. Na ja, ich erinnere mich eher gern daran. 

 
Frau J.: Mhmm, mhmm. Gab es für Sie als Kind Situationen in Ihrem Elternhaus, die Sie 

schwer akzeptieren konnten?  
 
Befragter:  Ja, es gab solche Situationen, natürlich. Fast in jedem Haus passieren sie, aber 

bei uns... gab es sie vielleicht nicht so oft, eigentlich selten. Damals als meine 
Eltern jünger waren, hat der Vater gearbeitet und es ist manchmal passiert, dass er 
blau war. Na ja, dann kommt es zu verschiedenen Missverständnissen... 

 
Frau J.: Mhmm, ja, ja. 
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Befragter: ...Streitereien, also so etwas gab es auch.  
 
Frau J.: Na eben, na eben. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als sie noch ledig waren? 

Haben Sie damals an die Gründung einer Familie gedacht und wie haben Sie sie  
sich vorgestellt? Hatten Sie ein Vorbild, nach dem sie sich gerichtet haben? 

 
Befragter: Das heißt , ich habe selbstverständlich daran gedacht. Nicht damals, als ich Kind 

war, denn das  ging mich damals nichts an,  aber... es existierte irgendwo im 
Unbewussten, dass man später einmal eine Familie gründen müsste, nicht wahr? 
/Pause/ 

 
Frau J.: Mhmm. 
 
Befragter: ...und ich wollte... ich hatte dieses Vorbild quasi – na, um es jedoch nicht 

vollständig nachzuahmen, bis auf die bereits genannten unangenehmen Momente, 
nicht? 

 
Frau J.: Ja. 
 
Befragter: Also, Vorbild war meine Familie, ausgenommen diese unerfreulichen Momente, 

nicht? So, so. 
 
Frau J.: Mhmm, mhmm, Ja, ja. Mhmm, mhmm. Hatten Sie schon damals ein äußerliches 

und ein innerliches  Bild Ihrer zukünftigen Lebenspartnerin im Kopf? 
 
Befragter. Nein... Eigentlich damals eher noch nicht. 
 
Frau J.: Noch nicht, mhmm. War für Sie damals auch schwierig, sich die Beziehungen in 

Ihrer Familie, in Ihrer Ehe vorzustellen? 
 
Befragter: Das heißt... ich überlegte es mir schon in der Kindheit... Nein, nicht genau in der 

Kindheit... 
 
Frau J.: Mhmm. Ja. 
 
Befragter: ...als ich schon älter war, in der Oberschule beispielsweise. Ich habe dann 

beobachtet, zugeschaut und zugehört bei den Schulkameraden. Mehrmals hat 
man auch miterlebt, wie die anderen sich scheiden lassen... Also ich war dagegen 
eingestellt. Und so ist es: Die Familie ist so, wie ich sie wollte. 

 
Frau J.: Aha. So ist sie. Mhmm. 
 
Befragte: So ist sie, wie ich es mir gewünscht habe. 
 
FrauJ.: Aha. Man kann also sagen... 
 
Befragter: Die Traumfamilie.  
 
Frau J.: Eben, und diese Vorstellungen sind heute... 
 
Befragter: ...so gut wie erfüllt worden 
 
Frau J.: ...quasi erfüllt worden. 
 
Befragter: Mhmm – so ist es. 
 
Frau J.: Fantastisch. Viele junge Frauen, Mädchen unterhalten sich über ihre 

Familienpläne. Sie sagen, dass sie z. B. ein oder zwei oder drei Kinder oder sogar 
noch mehr, andere sagen, dass sie gar kein Kind haben wollen... 
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Befragter: Ja. 
 
Frau J.:  Haben Sie als junger Mann irgendwelche Pläne über Ihre zukünftige Kinder 

gemacht?  
 
Befragter: Wenn es um die Kinderzahl geht, dann nicht. Na ja, denn... 
 
Frau J.: Aber ein Bild der zukünftiger Kinder haben Sie in sich getragen? 
 
Befragter: Ich weiß nicht. Schwer zu sagen... 
 
Frau J.: Mhmm. 
 
Befragter: ...denn ich habe jetzt - ehrlich gesagt - keine Vorbehalte im Hinblick auf meine 

Kinder, nicht? 
 
Frau J.: Mhmm. 
 
Befragter: Also wenn es irgendwelche [Pläne] gab, dann ist es ebenso, wie mit der Familie. 

Ich darf mich nicht beschweren. 
 
Frau J.: Mhmm. Das ist aber ausgezeichnet. Wie denken Sie... oder anders: Wie war es in 

Ihrem Falle? Soll ein junger Mann auf die Aufgaben die auf ihn in der zukünftigen 
Familie zukommen, vorbereitet werden? 

 
Befragter: Ja, mit Sicherheit. Anders geht nicht, das muss sein. Er muss mindestens darauf 

vorbereitete werden und seinen Platz in der Familie kennen lernen, nicht? 
 
Frau J.: Mhmm. 
 
Befragter: Ich weiß nicht, aber das soll so oder anders ausgeführt werden, nicht? 
 
Frau J:: Mhmm, ja. 
 
Befragter: Das kann verschiedenartig realisiert werden, zum Beispiel ganz friedlich in einem 

Gespräch... 
 
Frau J:.: Ja, partnerschaftlich. Ja, mhmm. 
 
Befragter: ...oder auf eine andere Art und Weise, aber diese gefällt mir nicht. Bei mir gibt es 

eine partnerschaftliche Beziehung... 
 
Frau J.: Mhmm, ich verstehe. 
 
Befragter: ...in der Familie. Auch im Bezug auf die Kinder. 
 
Frau J.: Mhmm. Wer könnte Ihres Erachtens besonders diesem jungen Mann hierbei 

helfen? 
 
Befragter  Mir scheint, dass die Eltern, der Vater... 
 
Frau J.: Mhmm. 
 
Befragter: ...wenn es um die Jungen geht. Wenn es um die Mädchen geht, dann ist der Vater 

auch teilweise dabei behilflich. Beide Eltern... 
 
Frau J.: Ja, ja. 
 
Befragter: ...denn die Kinder orientieren sich  in der Wirklichkeit  am Vorbild an den Eltern... 
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Frau J.: Eben, mhmm. 
 
Befragter: ...an keinem anderen, nur an den Eltern und sie übertragen es leider weiter... 
 
Frau J.: Ja, ja,. Das stimmt. 
 
Befragter: ...auf ihre eigenen Familien. Das kann man doch merken. 
 
Frau J.: Viele Mütter erinnern sich gern an die Situation, als ihr kleines Kind gerade 

eingeschlafen  war. Das Bild ihres schlafenden Kindes hat sie immer gerührt. 
Könnten Sie Situationen mit Ihrem Kind/Ihren Kindern beschreiben, in denen Sie 
eine  besonders starke emotionale Bindung fühlen? 

 
Befragter: Das heißt, es gab einen solchen Fall mit meiner Tochter. Es war vielleicht eine 

egoistische Situation mit der Frau, nicht? Gleich nach der Geburt ist mein 
Schwager zu Besuch gekommen, und... und.. man wurde neidisch wegen der  
Tochter... 

 
Frau J.: Mhmm, mhmm. 
 
Befragter: ...denn er hat mit ihr gespielt, und... mich hat es irgendwie gestört, diese zu 

unterbrechen.  Aber später empfand ich einfach Missfallen daran. 
 
Frau J.:  Mhmm, mhmm. 
 
Befragter: Und im Allgemeinen? Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen, aber... es ändert 

sich eigentlich nicht... Na ja, meine Beziehungen zu den Kindern sind positiv, 
obwohl man manchmal auch etwas lauter sprechen muss; das ist ja 
selbstverständlich. Aber im Allgemeinen ist es meiner Meinung nach gut und die 
Kinder klagen darüber auch wohl nicht, denn sie passen sich an uns an. 

 
Frau J.: Mhmm, ich verstehe. 
 
Befragter: Also sie lehnen uns nicht ab. 
 
Frau J.: Mhmm. Daraus, was Sie gesagt haben, kann ich schlussfolgern, dass es keine 

solchen Situationen mit Ihren Kindern gibt.... 
 

Befragter: Eher nicht. 
 
Frau J.: ... die Sie besonders deprimieren? 
 
Befragter: Nein, das auf keinen Fall.  

 
Frau J.: Auf keinen Fall, mhmm, mhmm. Viele Eltern erleben das Familienleben als reinen 

Stress, insbesondere in der heutigen Zeit. Kennen Sie auch Angst vor dem Stress 
mit den Kindern und den damit verbundenen Pflichten? 

 
Befragter: Das ist mir eben nicht bekannt. 
 
Frau J.: Das ist Ihnen also nicht bekannt, mhmm. 
 
Befragter: Das ist mir nicht bekannt. In meiner Familie werden alle Streitfragen oder 

irgendwelche Stresssituationen besprochen, so dass  es sie in der Familie nicht 
mehr gibt. 

 
Frau J.: Ich verstehe. Mhmm, mhmm. Gibt es Menschen, die Sie und Ihre Familie in den 

Situationen, in denen Sie Hilfe brauchen, unterstützen?  
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Befragter: Na ja, die gibt es. Es gibt ein paar solche Leute, jedoch nicht viele. Ich kann sie 
zwar nur an den Fingern einer Hand aufzeigen, aber ich hätte sie mit Sicherheit.  

 
 
Bereich 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 

 
Frau J.: Mhmm, mhmm, mhmm. Schauen wir uns, wenn Sie gestatten die aktuelle Situation 

Ihrer Familie an. Worin sehen sie die Stärken Ihrer Familie ? 
 
Befragte: Mir scheint es, dass es die Liebe ist vor allem. Die Familie ist doch am wichtigsten, 

und diese Probleme, diesen Stress kann man doch jeder Zeit lösen... 
 
Frau J.: Mhmm. 
 
Befragter: ...bloß muss man es wollen. Und wenn Liebe  vorhanden ist, dann ist der Wille                 

auch da. 
 
Frau J.:  Sicherlich, sicherlich.  Und gibt es vielleicht heute Probleme, die von Ihrer Familie 

dringend gelöst werden sollten, um beispielweise einen höheren Lebensstandard 
zu haben? 

 
Befragter: Das heißt... es sind vor allem finanzielle Probleme, nicht? In unserem Falle ist es 

konkret die Wohnung, die bisher nicht vollständig ausgebaut wurde. Man müsste 
nämlich noch dieses und jenes daran machen. Jedoch langsam, langsam, aber 
sicher. 

 
Frau J.: Also Sie sehen Sie eine Möglichkeit für die Lösung dieser Schwierigkeiten ? 
 
Befragter: Das lässt sich meiner Meinung nach lösen. 
 
Frau J.: Und wenn es um die Kindererziehung geht, ist es gar nicht einfach für viele Eltern, 

die Bedürfnisse ihrer Kinder richtig  einzuschätzen. Sind Ihre Kinder - gemäß ihres 
Alters – imstande, Sie über ihre Probleme zu informieren? 

 
Befragter: Ja, ja. Und zwar meistens kommen sie zu mir als zu ihrer Mutter. 
 
Frau J.: Aha, aha. 
 
Befragter: So ist es. 
 
Frau J.: Mhmm. Mhmm. Sehen Sie einen Unterschied, wann ihre Kinder Sie und wann sie  

Ihre Ehefrau als Gesprächspartner wählen? 
 
Befragter: Ja, ja, ja. Selbst... selbst die Tochter. Söhne sind Söhne, aber selbst die Tochter 

kommt zu mir nicht sogar oft mit ihren Problemen. Manchmal geht sie zur Mutter, 
aber sie kommt oft auch zu mir. 

 
Frau J.:  Mhmm. Haben Sie stets als Vater eine gemeinsame Meinung in Fragen der 

Kindererziehung als Ihre Ehefrau? Gibt es auch manchmal Meinungsunterschiede? 
 
Befragte: Wir haben  die gleiche Meinung, sonst wäre es ziemlich schwer. 
 
Frau J.: Mhmm, mhmm. 
 
Befragter: Wir versuchen zunächst untereinander zu verhandeln, wie ein Problem mit dem 

Kind gelöst werden könnte, so oder so. Dann gehen wir diesen Weg. 
 
Frau J.: Mhmm, mhmm. 
 
Befragter: So gibt es keine Feindseligkeiten.  
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Frau J.: Aha. Ich möchte Sie noch gern danach fragen, was Sie in diesen Jahren 

besonders schätzen gelernt haben? 
 
Befragter: Mhmm, das ist eine schwierige Frage. Tja, ich weiß nicht. Beispielweise, wie ich 

()schon gesagt habe, ist Liebe wichtig, weil sei eine feste Bindung ist, die man nicht 
so einfach zerreißt. Weiter wäre da die gegenseitige Achtung. Kinder sollen vor 
allem ihre Eltern achten, denn wenn man sich umschaut, dann ist es heutzutage 
schwierig damit. Und weiter noch die  Partnerschaft, gegenseitiges Verständnis. 

 
Frau J.: Mhmm. Und noch eine hypothetische Situation: Wenn Sie die Chance hätten, Ihr 

Erwachsenenleben, Ihr Familienleben noch einmal anfangen zu können, würden 
Sie daran etwas ändern? Würden Sie etwas anders machen? 

 
Befragter: Nein, nein. 
 
Frau J.:  Mhmm, mhmm. 
 
Befragter: Nichts ändern. 
 
Frau J.  Nichts ändern? 
 
Befragter: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich alles genauso machen. 
 
 
Bereich 4:  Bezug zu der Zukunft  
 
Frau J.: Viele Mütter sagen, ab der Geburt ihres Kindes denken sie nur noch an die Zukunft 

ihrer Familie... 
 
Befragter: Denn das lässt sich nur darauf zurückführen: Der Mensch lebt doch für die Kinder. 
 
Frau J.:  Mhmm. Wie stellen Sie sich die Zukunft Ihrer Familie vor? 
 
Befragter: Es ist schwer sich diese heute vorzustellen. Es geht aber darum, dass die Kinder 

gut ausgebildet werden müssen und dann im Leben eine Position einnehmen 
können, mit der sie es in Leben leichter haben als wir. Ich weiß nicht... dass man 
sich einen gewissen grundlegenden Lebensstandard leisten kann, aber das hängt 
schon von uns ab, nicht von den Kindern. 

 
Frau J.: Mhmm. Also für Ihre Kinder wünschen Sie sich gute Ausbildung, die Ihnen ... 
 
Befragter: Tja, einigermaßen. Ja. 
 
Frau J.: ...eine stabile Lebenssituation sichert. 
 
Befragter: Ja, ja. 
 
Frau J.: Und was wollen Sie für Ihre Ehepartnerin? 
 
Befragter. Hmm? Einen besseren Ehemann. /Lachen/ 
 
Frau J.: Einen besseren Ehemann? /Lachen/ 
 
Befragter: Einen besseren Mann. Und noch, dass meine Frau einfach nicht mehr so schwer 

arbeiten müsste. 
 
Frau J.: Mhmm. Und für sich selbst? Was wollen Sie für sich selbst? 
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Befragter: Ich weiß nicht. Hmm. Dass  man endlich nicht mehr  so viel um die Ohren hätte, 
dass man sich  hinsetzen könnte , sich erholen, keine Sorgen mehr hätte, dass das 
Geld für dieses und jenes nicht mehr so knapp ist, dass noch etwas zu tun ist. 
Andererseits denke ich mir aber, wenn es diese Probleme nicht gegeben hätte, die 
wir haben, wäre das Leben nicht mehr interessant gewesen. Insgesamt also... 

 
 
Bereich 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Ich möchte mich bei Ihnen für dieses Gespräch bedanken. 
 
Befragter: Danke schön. 
 
Frau J.: Vielen Dank dafür, dass Sie sich für das Gespräch überhaupt entschieden haben. 

Gestatten Sie noch bitte, dass ich meine Eindrücke zusammenfasse. Bitte 
korrigieren Sie mich, wenn ich mich in der Wahrnehmung Ihrer Familie irre. 
Daraus, was Sie gesagt haben, habe ich ein Bild eines harmonischen 
Familienlebens gewonnen. . Sie arbeiten beide und bemühen sich,  Ihren Kindern 
eine gewissen Stabilität sichern zu können. Ich habe aber den Eindruck, dass 
diese Stabilität Ihres Familienlebens und die Harmonie hauptsächlich darauf 
beruhen, dass Sie einander lieben – Sie haben doch das Wort Liebe einige Male 
erwähnt... 

 
Befragter: Selbstverständlich. 
 
Frau J.:  ...was nicht immer in den Interviews, die ich durchgeführt habe, thematisiert wurde. 

Schade, denn es ist wichtig. Sie haben in Ihrer nächsten Umgebung zwar wenige, 
aber doch Leute, auf die Sie sich verlassen können. Und was ich noch für wichtig 
halte, Sie sehen auf keinen  Fall Ihre Zukunft in schwarzen Farben, obwohl es 
nötig wäre, das Lebenstempo ein wenig zu verlangsamen, nicht wahr? 

 
Befragter: Ja. Das stimmt. 
 
Frau J.: Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie von Herzen dass Ihr Familienleben weiterhin 

harmonisch verläuft und dass Sie zufrieden damit sind.  
 
Befragter: Vielen Dank, vielen Dank. 
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Anhang 5         Interview  1 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 

 
 
Frau J.:  Proszę o krótkie przedstawienie Pani rodziny. Z ilu członków składa się Pani 

rodzina? Ile ma Pani dzieci? 
 
Befragte: Moja rodzina składa się na chwilę obecną z pięciu osób, czyli ja i czwórka dzieci. 
 
Frau J.:  W jakim wieku są Pani dzieci? 

 

Befragte: Najstarszy syn ma osiemnaście lat, następny szesnaście i dwie córki, które mają 
dziewięć i pięć lat. 

 
Frau J.:  Czym zajmuje się Pani zawodowo? 
 
Befragte: Ja zawodowo sprzątam w zakładzie biuro.  
 
Frau J.:  Czym zajmuje się Pani małżonek? 
 
Befragte: Na chwilę obecną nie umiem powiedzieć. Z tego, co mi wiadomo przez dzieci, 

pracuje gdzieś w drukarni. 
 
Frau J.:  Czyli mówi Pani o ojcu dzieci, który już nie jest Pani mężem? 
 
Befragte: Tak, już od kilku lat jesteśmy rozwiedzeni. 
 
Frau J.:  Jak długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: No, sporo: dwanaście lat przeżyliśmy normalnie. 
 
Frau J.:  Ile ma Pani teraz lat? 
 
Befragte: Czterdzieści, złoty wiek. 
 
Frau J.:  Piękny wiek. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.:  Po tym, jak przedstawiła Pani swoja rodzinę, chciałabym Panią poprosić o 

spojrzenie w przeszłość, kiedy nie była Pani jeszcze zamężna. Przyjrzyjmy się 
najpierw Pani rodzinnemu domowi. Czy przypomina Pani sobie sytuacje z Pani 
domu rodzinnego, które przeżywała Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte:  Szczególnie pozytywnie? No, co ja mogę powiedzieć? Moja rodzina, z której się 

wywodzę... Bardzo dobrze się żyło, tzn. nie chodzi mi, że materialnie dobrze, tylko 
że miłość w domu była zawsze. Nie było jakiś sprzeczek, nie było kłótni ostrych, 
nie było nic takiego, jak to mówią... Było nas pięć sióstr, tyle się wychowało. 
Miałam wspaniałe dzieciństwo, wspaniałą mamę, tatę, którzy obecnie już nie żyją. 
No, rodzeństwo do dziś utrzymuje kontakt. Jedna siostra już nie żyje, która też tu 
mieszkała Olsztynie, zmarła na raka. Poza tym do dzisiaj mam same wspaniałe 
rzeczy, a największą moją radością było, że rodzice przeżyli złote gody, czyli 50 lat 
pożycia małżeńskiego. Było piękne wesele w domu zrobione z samymi dziećmi, 
wnukami i prawnukami, prawie się w chałupie nie mieścili, za przeproszeniem, jak 
wszyscy przyszli. Życzenia były w telewizji. No, to było coś pięknego! 
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Frau J.: Czy były w Pani rodzinnym domu także sytuacje, które trudno było Pani 
zaakceptować? 

 
Befragte: No, to znaczy może największym minusem tego wszystkiego było to, że to było 

gospodarstwo, na wsi życie. No, nigdy dla tych dzieci nie było przyjemności. 
Szkoła szkołą, a po szkole ja za przeproszeniem na pole i wieczorami się odrabiało 
lekcje. Były wakacje, kiedy był dzień, były czasy luźniejsze. No, raz uprosiłam 
rodziców, żeby mnie puścili do Augustowa na 2 tygodnie na kolonie. No, poza tym 
ciężko było, bo zawsze praca w polu. I to było tym jednym minusem, gdzie 
dzieciakowi zawsze tego brakuje, czegoś miłego, zawsze te obowiązki. Może takie 
czasy były , nie wiem, no... 14 ha ziemi, ojciec jeszcze był trakowym, gdzie 
pracował na traku, czyli na nocki pracował, a były same kobiety w domu, same 
dziewczyny miał. Musiał ktoś mu pomagać, żeby to obrobić.  

 
Frau J.: Powszechnie uważa się, że polska rodzina kulturowo bardzo związaną jest z 

tradycją. Jakie wyobrażenie rodziny miała Pani wówczas? Czego Pani chciała 
wówczas dla siebie? 

 
Befragte: Przede wszystkim po ukończeniu szkoły, żeby założyć rodzinę, mieć ukochanego 

męża. A wzorem moim był mój ojciec. Bo rzeczywiście nie raz, jak to kobieta lubi 
pogadać, za dużo gada. Mężczyzna z reguły bardziej jest powściągliwy. Był dobry, 
tak, że uważałam, że był dla mnie wzorem i chciałam mieć takiego męża. Przede 
wszystkim marzyło mi się swoje mieszkanie, dwójka dzieci, tak mi się marzyło, no, 
dobra praca – to najważniejsze. Tak sobie wyobrażałam.  

 
Frau J.:  Spójrzmy teraz na kobietę w roli matki. Jak pani sądzi, czy można się jakoś 

przygotować do spełniania zadań w rodzinie jako matka i żona? Kto może w tym 
pomóc? 

 
Befragte:  Kto może w tym pomóc? Ja uważam, że można się trochę przygotować, bo nie 

sztuka – jak mówią – dzieci narodzić, ale sztuka je wychować i trzeba zawsze 
podejść do dzieci w każdej sytuacji, tej dobrej i tej złej. No, a kto może pomóc? 
Babcia, mama. Tu najwięcej się ma porad. Nawet jak człowiek pierwszy raz 
urodził, to nie miał pojęcia, jak do tego z różnymi sprawami podejść. Tak, że 
najwięcej porad się od najbliższych zawsze brało, a tak jak mówię, czasami trzeba 
się nawet przygotować do tej roli. To nie jest takie proste.  

 
Frau J.:  Czy uważa Pani, że młodzi mężczyźni też powinni być przygotowywani do 

pełnienia roli ojca w rodzinie? 
 
Befragte:  Oczywiście! Ja uważam, że oczywiście, że powinni, bo tak jak czasy mamy 

obecne, to zarówno kobieta, jak i mężczyzna, obydwoje pracują. Wiadomo, że 
trzeba przyjść z pracy, są już dzieci, które chodzą już do przedszkola czy do 
żłobka. No, niestety tu podział ról musi być. Ile razy musi ojciec zastąpić matkę, 
żeby jej pomóc, no, bo ona nie jest w stanie, a dziecko musi mieć zrobiony obiad, 
uprane, posprzątane, a nawet usiąść lekcje poodrabiać, pouczyć się, wytłumaczyć. 
No, bo niestety są takie czasy, że przyjdzie człowiek z pracy, nie ma czasu tylko 
się zająć dzieckiem. Trzeba zrobić zakupy itd., czyli obowiązki muszą być 
podzielone. Każdy mężczyzna musi choć po trochu być przygotowany do roli ojca.  

 
Frau J.:  Kto mógłby przy tym szczególnie silnie oddziaływać jako wzór? 
 
Befragte: Ja to uważam, że takie rzeczy to w większości wynosi się z domu. Człowiek widzi 

jak żyje rodzina - moja, rodzice, chodzi mi o rodziców, jaki jest stosunek między 
nimi, jak jedni drugiemu potrafi ustąpić, potrafi wytłumaczyć, jaki przykład daje dla 
dzieci, to same dzieci później..., jako my już dorośli dajemy przykład dla swoich 
dzieci. Taka jest moja opinia. To jest chyba najważniejsze, bo można wzorować się 
na sąsiadach, znajomych, ale to jest tak powierzchownie, bo to się widzi 
powierzchownie. Niby dobrze żyją, a w domu jest zupełnie inaczej. A to, co widzisz 
we własnym domu, to się jest od rana do wieczora i się widzi, rozmowy słyszy, 
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czasami te złe, czasami te dobre. No, ale to jest dla mnie ten najważniejszy 
wzorzec.  

 
Frau J.:  Co może zaś proces ten zakłócać? 
 
Befragte: Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jakieś otoczenie tego młodego człowieka, w 

którym jest obecnie, ma duży wpływ na pewno. Ma kolegów, którzy inaczej patrzą 
na życie, jakby on patrzył. Uważa, że tu już tyle lat taka monotonia, a może to by 
było lepsze. Koleżanki, koledzy - to może być, uważam, powodem, że on inaczej 
się zachowuje niż sam by wewnętrznie chciał.  

 
Frau J.: Jako młoda kobieta zapewne nie raz Pani myślała o tym, żeby wyjść za mąż. Czy 

miała Pani już wtedy obraz swego przyszłego partnera życiowego? 
 

Befragte: Tak. Każda kobieta ma na swój sposób obraz swojego przyszłego męża. 
 
Frau J.:  Jak wyobrażała Pani sobie relacje ze swoim przyszłym małżonkiem? 
 
Befragte: Czy to chodzi o to, jakie współżycie między nami by było? Zawsze uważałam, że 

najważniejsze jest to, jak jeden dla drugiego jest wyrozumiały, przede wszystkim 
szczery, bo czego najgorzej nie lubię, to nie lubię kłamstwa, bo już wtedy to... 
Zawsze niech to będzie najgorsze, mówię, ale lepiej wysłuchać niż... Wzajemne 
zrozumienie, szczerość i wzajemna miłość, ja uważam, nawet i te złe strony to 
pokryje.  

 
Frau J.: Wiele młodych kobiet mówi, że chcą mieć jedno, dwoje czy troje, czy jeszcze 

więcej dzieci albo, że w ogóle nie planują dzieci. Jaki obraz swoich przyszłych 
dzieci nosiła Pani w sobie? 

 
Befragte: Tak jak w marzeniu było zawsze „córkę i syna - mówię - i pełna rodzina”. No, z 

obecnych dzieci jestem bardzo dumna i szczęśliwa. No, nie zawsze tam wszystko 
wychodzi tak, jak by się chciało, wiadomo w każdej jednej rodzinie. Jaki obraz był? 
Dobre, szczere, to znaczy się, żeby skończyły szkołę - tak, jak w dzisiejszych 
czasach to jest podstawa, jakiś zawód zdobyło, żeby później mieć pracę w tym 
zawodzie. Żeby były do mnie szczere, zaufanie do matki, żeby mogło do mnie 
przyjść porozmawiać, nie tylko o sprawach „Mamo, daj! Mamo, potrzeba!”, ale 
także nawet o tych takich tam młodzieńczych sprawach, z którymi nie wie, jak się 
zachować w stosunku do dziewczyny, czy dziewczyna do chłopaka, żeby umiało 
do mnie z tym podejść i porozmawiać o wszystkim. No, tak mi się wydaje.  

 
Frau J.: Czy wyobrażenie to jest zgodne z dzisiejszym obrazem Pani dzieci? 
 
Befragte:  No, mam ich czwórkę i jeden jest bardziej otwarty, jedno dziecko, ale akurat 

problemów nie mam takich. Czasami są może. Jeden syn jest taki bardziej 
zamknięty w sobie, ten młodszy, że ciężko do niego dotrzeć, jak ma jakieś 
problemy itd., ale nie było takiej sytuacji, żeby mi się nie udało. Mimo wszystko, 
trwało to dłużej co prawda, ale jednak mimo wszystko się otworzył. No, to znaczy, 
że nie jest tak źle.  

 
Frau J.:  Wiele matek z rozrzewnieniem przypomina sobie chwile, kiedy ich malutkie dziecko 

właśnie usypiało. Widok śpiącego dziecka zawsze je wzrusza. Czy mogłaby Pani 
opisać sytuacje, w których odczuwała Pani niezwykle silnie emocjonalną więź z 
Pani dziećmi? 

 
Befragte:  To znaczy, przyznam się Pani do jednej takiej sprawy. Na przykład: urodziłam 

pierwsze dziecko, gdzie miałam cesarkę, a drugie dziecko urodziłam już sama i - 
nie wiem, takie wrażenie moje, bo może dlatego, że mam porównanie - 
przekonana jestem, że większa miłość z samego tego porodu. To już było dla mnie 
większym przeżyciem niż po cesarce, po narkozie, obudzili, powiedzieli co, jak. 
Brak tego, tej chwili najważniejszej. A rzeczywiście są takie chwile, jak i teraz, w tej 
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chwili, kiedy przyjdę z pracy, jestem zmęczona, wieczorem usiądę sobie. Położą 
się wszyscy spać. Zajrzę do tego pokoju, jak oni ładnie jak kwiatuszki 
porozkładane na tych kołdrach, kto na wierzchu, kto pod - leżą. Te minki, jeden 
buzię otwartą, drugi zamkniętą jakieś mają. To człowiek ma jakąś satysfakcję, takie 
wzruszenie, taką tą miłość i wtedy widzę, że człowiek jest dumny sam z siebie. No, 
są takie chwile. 

 
Frau J.:  Czy zdarzają się dzisiaj i takie chwile z Pani dziećmi, które Panią szczególnie 

przygnębiają? 
 
Befragte:  To znaczy się, na chwilę obecną może nie. Był moment, że bałam się o tego 

najstarszego syna, który w towarzystwo wpadł złe i były dni, kiedy nie umiałam 
sobie z nim poradzić. Rozmowy nie pomagały, krzyki, bo i tak się zdarzyło. Już był 
za duży, nie wiadomo było, jak do niego podejść, żeby go zbić. Wtedy byłam 
zatroskana, nawet nocami nie spałam, bo się bałam o niego. To były takie chwile. 
Jednak, jakoś tak wyszło, że dotarłam do niego. Mnie się wydaje, że na obecną 
chwilę, to nie mam takich problemów, żebym się bała, bo widzę, że mimo to, że 
szkołę przerwał, że się nie uczy dalej chłopak pełnoletni. No, mam z nim takie 
kłopoty, bo się boję, żeby chłopiec jakąś prace zdobył. Ale widzę, że w domu zrobi 
wszystko. Tą najmłodszą, jak ja jestem w pracy, no, on jest jak ojciec. Ona 
przychodzi bardziej do niego jak do mnie. Czyli zajął się domem, przejął trochę 
moich obowiązków. Czyli, no, ta sytuacja minęła, chociaż były z nim ciężkie 
problemy. 

 
Frau J.: Wiele kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jak stres. Czy i Pani znany jest 

strach przed stresem związanym z dziećmi i obowiązkami wynikającymi z 
posiadania dzieci? 

 
Befragte:  Mnie się wydaje, że na początku, bo byłam z dzieckiem pierwszym w ciąży, a nie 

zawsze człowiek wyobraża sobie, że sobie poradzi, bo nakarmić, te noce, to 
wszystko, dziecko płacze, a ja ręce rozłożone, bo nie wiem, co może być 
przyczyną. Czyli porady. Mamy nie było tu, to do teściowej. Co zrobić w takiej 
sytuacji? Jak zachować się? Gdzie się udać itd., bo dziecko płacze? Przewinięte, 
nakarmione, a ono mimo wszystko płacze. No, coś temu dziecko musi być. To były 
takie stresy, nie powiem, że nie. Zawsze człowiek przeżywa, czy wszystko zrobił 
dobrze. Czasami, czy dziecko ma egzaminy w szkole, czy coś takiego, to ja może 
bardziej przeżywałam niż to dziecko. Także wtedy człowiek najbardziej się 
stresuje: czy wszystko zrobiłam dobrze, czy wszystkiego dopilnowałam? A poza 
tym, to raczej nie. 

 
Frau J.:  Czy są wokół Pani ludzie wspierający Panią i pomagający w wypełnianiu 

obowiązków rodzinnych, którzy pomagają Pani na co dzień zachować równowagę? 
 
Befragte:  Tak. Ja uważam, że tej chwili, po tym co się stało, większy kontakt z rodziną mam, 

która jak w małżeństwie to się odwiedzają na kawę, herbatę itd. W ogóle w 
Olsztynie to jestem sama, bo reszta mieszka poza Olsztynem. W tej sytuacji co się 
stało, że rodzina się rozpadła, że zostałam z czwórką dzieci, było zainteresowanie 
z mojej rodziny, czy sobie poradzę. Nie sztuka wychować, tylko trzeba mieć za co. 
Wiadomo, kobieta zarabia zawsze mniej, mężczyzna więcej. No i tu było 
rzeczywiście zainteresowanie rodziny, na przykład czy na wakacje, czy doradzić, 
czy nawet właśnie, jak sytuację z tym synem, miałam problem. Zadzwoniłam do 
siostry z Iławy, która jest starsza ode mnie, bo byłam w domu najmłodsza. Nawet 
pofatygowała się, przyjechała do Olsztyna ze swoim mężem, żeby z dzieckiem 
moim porozmawiać, że może oni na swój sposób innymi słowami dotrą, jeśli ja nie 
mogę sobie poradzić. Ja uważam, że w takiej sytuacji to jest bardzo dużo. No, a 
poza tym, to tam różne są problemy, jak w każdej rodzinie. No, teraz to jest nam 
łatwiej, bo są telefony. W razie jak coś nie wyjaśnione, albo nie wiem jak zrobić, to 
zadzwonię. Zawsze każda z sióstr tej porady mi udzieli i pomoże.  
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Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Jeśli Pani pozwoli, spójrzmy teraz na aktualną sytuację Pani rodziny. Gdzie widzi 

Pani jej mocne strony? 
 

Befragte:  Miłość. Widzę, że dzieci mają do mnie duże zaufanie. Widzą, że pracuję. I pracuję 
nie to, że dla siebie – to z domu tak wyniosłam i dlatego tak zostaje, że tak jak mój 
ojciec był, że „kup najpierw sobie, a jak mi starczy to wtedy...”. Do stołu siądę, bo 
jak w innych rodzinach patrzyłam, to najpierw ojciec, bo fizycznie pracuje, to 
najpierw musi zjeść, a reszta - co zostało... U mnie w rodzinie było odwrotnie. 
Ojciec zawsze dawał najpierw dzieciom, a później sam. I ja też. To, co 
najważniejsze, jak mówię, to jakie oni mają potrzeby. Staram się najpierw dla nich 
dać, a później to sobie i widzę, że jest to u dzieci doceniane, bo się to da 
zauważyć. Inny to powie: „Ach, kupiła to dobrze, nie musiała. Mogła nie kupować”. 
A widzę, że jest doceniane. Oni ze swojej strony na przykład w inny sposób 
potrafią mi pomóc w obowiązkach nawet. I to się odczuwa wewnętrznie - jakiś 
szacunek, miłość. I to jest chyba najważniejsze, bo raźniej później dalej coś po 
prostu decydować. Jak z dziećmi się ma ten wspólny język, doceniają mnie, a ja 
doceniam ich. No, to jest chyba najważniejsze.  

 
Frau J.:  Co uważa Pani za największy dotychczasowy sukces Pani rodziny? 
 
Befragte: No, nie mam takich tam sukcesów. Najważniejsze, że mamy swój kąt. To jest też 

dużo. I to jest, co prawda, ja go wypracowałam sprzątając klatki, odśnieżając 
chodniki, dowiadując się przez znajomych i w ten sposób, bo nie było mnie stać 
finansowo, chociaż kiedyś to były minimalne te kwoty i w ten sposób w ciągu roku 
zapracowałam na mieszkanie. Ale najgorsze było w tym wszystkim to, że trafiłam 
na zimę straszną, co sypało, było strasznie mroźno i sypało, i sypało na okrągło. 
Tak, że było strasznie zimno. To był ten okres najgorszy. I pamiętam jak dziś, jak 
kierownik, który jeszcze do dziś jest kierownikiem tu w spółdzielni, w moje imieniny 
w lipcu mówi, że już mam przyznane mieszkanie, ale „ że ci ludzie mają trzy 
miesiące na przeprowadzenie się, ale że to już jest dla pani”. No i to jest chyba 
moim najważniejszym osiągnięciem w tej chwili, bo mam z dziećmi gdzie 
mieszkać, nie to, że te stancje itd. Mam dzieci, cieszę się. Jest nam na obecną 
chwilę dobrze.  

 
Frau J.: Na czym polegają problemy Pani rodziny? Na czym polegałoby rozwiązanie 

problemów Pani rodziny? 
 

Befragte:  Moim aktualnym problemem jest, żeby pomoc temu najstarszemu synowi znaleźć 
pracę w końcu. Nie będzie całe życie na moim utrzymaniu, nie jestem w stanie. 
Tak, że jemu znaleźć pracę. No, z tym drugim... Po zebraniu stwierdziłam, że sobie 
poradzi, nie jest źle. Wprost przeciwnie, jest dobrze. No i te resztę dzieci, żeby 
wykształcić. Staram się więcej może. Może za mało czasu poświęcam temu 
starszemu, bo te małe były. Może to dlatego było takim odzwierciedleniem. Teraz 
nadrabiam też z tą, co w drugiej klasie jest, że więcej czasu poświęcam w lekcjach. 
Ja i ci starsi. Żeby po prostu ich wykształcić. To jest moim największym 
problemem. Pracę mam, starczy nam. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale na to 
minimum – opłaty – starczy i na jedzenie. Chciałoby się więcej, ale nie można mieć 
wszystkiego na raz. Więc trzeba się umieć cieszyć z tego, co się ma. No, 
najważniejsze, to właśnie mówię, żeby te dzieci dokończyły szkoły, zdobyły zawód. 
To jest dla mnie w tej chwili najważniejsze.  

 
Frau J.:  Kto mógłby Pani w tym pomóc? 
 
Befragte: Na pewno ktoś tam z rodziny. Każdy wie, nawet i z byłej rodziny męża, jaką mam 

sytuację. Także czekają, żeby syn skończył 18 lat, chociaż nie powiem, żeby nie 
interesował się i były mąż. Tak, że myślę, że jak nie z tej strony, to gdziekolwiek 
indziej, zawsze się znajdzie... Ja uważam, że jak ktoś chce pracować, to zawsze 
gdzieś coś można znaleźć, jakąś pracę.  
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Frau J.:  Dla wielu rodziców wcale nie łatwo jest zidentyfikować potrzeby ich dzieci. W jakich 

sytuacjach Pani dziecko potrzebuje częściej Pani, a w jakich Pani męża? 
 
Befragte:  Nie wiem, w jakich mnie najbardziej potrzebują, w jakich byłego męża. Trudno mi 

powiedzieć, bo jak człowiek siedzi z nimi sam, wychowuje, to ze wszystkim 
przychodzą do mnie. Ale są takie może sytuacje, choć nie umiem ich na obecną 
chwilę skojarzyć. Wstyd się przyznać, ale muszę to powiedzieć: jak im brak 
pieniędzy, to idą do męża. Już im zwróciłam uwagę: „Czy ojciec jest tylko do tego, 
żeby dawać wam pieniądze, czy od innych spraw?” No, ale przypuszczam, że to i 
jego była wina, że chciał ich tak zwabić. Dzieci dzwonią do niego: „Tato, masz 
pieniądze, to przyjdziemy”. No, ostatnio dwa razy poszły bezinteresownie. Może 
moja rozmowa cośkolwiek wpłynęła, bo jest mi głupio czasami przed kimś, przed 
sąsiadami, bo czasami to mówią przed kimś, że idą do taty, bo 5 złotych da. Ja 
wiem, że to jest złe i nie podoba mi się to. Ale czy oni maja jakieś problemy? Z 
reguły z każdym problemem, jeśli widza, że mogą się do mnie zwrócić, to się 
zwracają do mnie, albo w ogóle go sami na swój sposób załatwiają. Ja mam żal 
tylko o to do siebie, do męża, do siebie. Jak małżeństwo się rozpada, to nie jest 
wina tylko jednej osoby, chociaż w moim przypadku to tak, było z jego winy. Mam 
żal, że pochodzę z pełnej rodziny, a dzieci inaczej wychowywane są, nie w pełnej, 
a w patologicznej. I tu mam do siebie żal, że nie utrzymałam tego małżeństwa, że 
dzieci na swój sposób są...., że czegoś brakuje, są ułomne, czegoś brak im po 
prostu. To są dzieci z rodziny patologicznej. No, niestety nie da się ojca i matki 
jednocześnie zastąpić. Nikt nie zastąpi tego, jedna osoba tym bardziej nie.  

 
Frau J.:  Co nauczyła się Pani przez te lata szczególnie cenić? 
 
Befragte: Co się nauczyłam szczególnie cenić? To, czego sama się własnoręcznie 

dorobiłam, to najbardziej chyba się w życiu ceni. Nie sztuka od kogoś dostawać, 
ale zapracować własnoręcznie. A najbardziej człowiek się na swoich błędach uczy. 
Nie ma ludzi idealnych, każdy z nas je popełnia. Popełniłam i ja wiele na pewno. Ja 
uważam, że też inaczej bym postąpiła, bo rozpadło się małżeństwo. Inaczej na 
pewno. W tej chwili, na spokojnie, bo już teraz bez nerwów i bez niczego, to i 
przemyślałam sobie nie raz. Inaczej bym postąpiła, inny stosunek byłby do 
mężczyzny, z którym bym żyła w małżeństwie niż tamten, bo jednak było coś 
złego, co nie sprawdziło się z mojej strony. Na pewno też bym inaczej się 
zachowała, także trzeba docenić to, co się ma. Człowiek wiele rzeczy docenia po 
fakcie, ale to jest niestety za późno. I to by było to, co mogę odpowiedzieć na to 
pytanie. Co własnoręcznie człowiek osiągnie, trzeba nauczyć się cenić. To, co się 
kupi do domu, ubranie, tak jak się ma, trzeba je szanować. Tak samo dom, 
pieniądze, no - wszystko. Ja uważam, nie można tak na lewo, prawo rzucać się.  

 
Frau J.: Wróćmy jeszcze do kwestii wychowania. Czy Pani dzieci potrafią, oczywiście 

odpowiednio do ich wieku, informować Panią lub swego ojca o swoich potrzebach?  
 
Bafragte: Zdarza się, że nie zawsze. Ile razy ja zauważam... Jak się żyje w jednym domu, to 

widzi się, że ma problem – po minie, po oczach, po zachowaniu jego się zauważy, 
że coś ma na sercu, a nie przyjdzie, nie powie, aż ja sama od niego wyciągnę. Ja, 
wie pani, mam czwórkę dzieci i każde z nich ma inny charakter. Do każdego trzeba 
indywidualnie podchodzić. Jeden jest bardziej otwarty i z takimi szczegółami 
przychodzi, że aż się macha ręką i się rozmawiać nie chce. A drugie jest takie, że 
coś się powie, a większości dusi w sobie. No, także umieją i nie umieją - tak bym to 
określiła u swoich dzieciaków. 

 
Frau J.:  Hm, no, tak. Czy jako matka miewa Pani często inne zdanie niż Pani mąż na 

kwestie wychowania dzieci? Czy często idzie Pani w takich sytuacjach na 
kompromis? 

 
Befragte:  Ciężko tak powiedzieć. Ale zdarzały się takie nieporozumienia między nami. 

Przypomina sobie ubiegłe lata. Mniej dyscypliny było chyba, ja wiem... Tzn. może 
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nie to, że mniej dyscypliny. Jakby to sprecyzować? Mniej odpowiedzialności było 
chyba w dzieciństwie mego męża niż u mnie. Bardziej nie podchodził do tego, czy 
miał rację, czy nie. Krzyknął, jak to ojciec potrafi krzyknąć. Czasami tak trzeba 
zrobić. Tylko, że nie zawsze miał rację w tym, że krzyknął. Dziecko się uspokoiło, 
ale to było złe, bo akurat w tym momencie ja jako osoba z boku słysząca, o czym 
była rozmowa, a on nie miał racji. Nadrobił to krzykiem. Widziałam, że nie było 
racji, czyli to było takie, że przykro coś zrobić... Zabrakło mu może cierpliwości. Z 
reguły mężczyźni mniej cierpliwości mają do dzieci małych. I to były te 
nieporozumienia, kiedy ja czasami nie powinnam, a się wtrąciłam. Moje zdanie 
było takie, że on nie miał racji. No i to było właśnie też minusowe dla dzieci, które 
słyszały, że te nieporozumienia, a nie powinno tak być, bo my możemy sobie 
później powiedzieć, to źle zrobiłam, tamto źle zrobiłam. Chociaż uważam, że teraz 
wychowywane są same, znaczy się same ze mną, kontaktu na co dzień z ojcem 
maja mało, bo tylko w święta czy w niedziele się spotykają - godzina czy dwie, to 
jest za mało, żeby cośkolwiek powiedzieć, ale też nie mogę powiedzieć, że jak 
byliśmy razem, że był złym ojcem. Nie, starał się w miarę swoich możliwości być. 
Uważałam, że był dobrym ojcem. No, tak jak ja mam swoje minusy. Też nie 
zawsze wszystko w stosunku do dzieci, tak samo i on miał, ale ogólnie rzecz biorąc 
nie było takich problemów, żeby... Jak mówię, że były może nerwy takie czasami 
są górą. No, ja jestem z reguły bardzo nerwowa. Nieraz dzieci zwracają mi uwagę: 
„Mamo, po co ty krzyczysz? Porozmawiaj!”. Ale może dlatego, że człowiek wiele w 
życiu przeszedł. Jeden jest bardziej nerwowy, drugi mniej. A to jest już złe, bo 
dzieci wtedy się bardziej nerwowe robią. Takie jest moje zdanie. Ja też bardzo 
dużo krzyczę w domu. Może swoje problemy, może swoje kłopoty... nie zawsze z 
kim jest porozmawiać. Dla nich nie mogę tego powiedzieć, to wykrzykuję w inny 
sposób. To jest też z mojej strony złe, przyznam się do swego błędu. Wiem, że to 
jest bardzo złe.  

 
Frau J.: Proszę sobie wyobrazić, że może Pani jeszcze raz założyć swoją rodzinę, co 

zrobiła Pani inaczej? 
 
Befragte: Czyli w małżeństwie?  
 
Frau J.: Tak, zakładając rodzinę. Najpierw wychodząc za mąż, potem układając życie 

rodzinne, czy byłoby coś, co Pani zrobiłaby zupełnie inaczej?  
 
Befragte: Tak. Sam początek małżeństwa. Popełniłam wielki błąd, bo żeśmy obydwoje 

pracowali i za dużo pozwoliłam mężowi sama decydować o wszystkim, czyli chciał 
zrobić coś w domu –mieszkaliśmy u teściów na Osiedlu Mazurskim, którzy maja 
domek jednorodzinny, i mój mąż uległ dużym wpływom, że ten dom zostanie dla 
niego. Więc wszystko, co było, szło na ten dom i on nie konsultował się ile razy ze 
mną. Ja... to, co robił, przytakiwałam i uważałam, że to jest dobrze. A to był mój 
błąd; nie rozmawiając z nim na ten temat, gdzie decyzje w małżeństwie podejmuje 
się obopólnie. Tym bardziej, jeśli chodzi o finanse itd. Tu bym zmieniła, bo on uległ 
w rodzinie wpływom; później wyszło zupełnie inaczej i dla nas później nie zostało 
nic. Nie mógł człowiek wystartować - z przeproszeniem. I zaczęły się wtedy 
pojawiać już kłopoty, problemy. Czyli już to bym zmieniła w swoim małżeństwie na 
początku. Co jeszcze bym zmieniła? No, nie wiem. Wydawało się mi, że byłam 
dobrą żoną, a na ten temat to nie mogę się wypowiadać. Trzeba by się zapytać na 
ten temat. Co bym jeszcze zmieniła? Wiele rzeczy bym zmieniła na pewno, no, tak 
ciężko teraz w kilku zdaniach powiedzieć. W ogóle inaczej bym podeszła. Rodzina 
najlepiej się rozwija, jak jest sama, bez dziadków, bez teściów. Rodzina jak się 
spotyka raz od wielkiego, to jest dobra rodzina, a jak jest duży wpływ, też jest 
niedobrze. A kilka lat tak żeśmy mieszkali, co mogło powodować, że nieraz były te 
kłótnie właśnie i ja źle zachowywałam się, później on też, bo wiadomo, że każdy 
pójdzie za swoja rodziną i może to były te początki tego złego, jak to bym 
powiedziała. Także to najważniejsze bym zmieniła w moim życiu: usamodzielnić 
się od razu. Chociaż nie zawsze to się da.  
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Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że od narodzin dziecka myślą już tylko o przyszłości swojej 

rodziny. Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? Czego - Pani zdaniem 
- potrzebuje Pani rodzina, co jest dla niej niezbędne? 

 
Befragte: Chodzi o dzieci? 
 
Frau J.:  Tak: o dzieci i o Panią. 
 
Befragte: Jak przyszłość? No, chciałabym, żeby szkołę skończyły, wiadomo, podjęły pracę, 

założyły rodziny. I jedynym moim marzeniem jest, żeby żyły zgodnie w rodzinie. 
Tak, że ja już ich dzisiaj ostrzegam, żeby nie doszło do takich scen, które one 
widziały, a nie powinny widzieć. Czyli założyły normalną rodzinę, kochającą się, 
miały dzieci. No i przede wszystkim zawsze, z chłopcami nieraz rozmawiam, 
najważniejszy ten pokoik i kuchnia, żeby były usamodzielnione i odeszły ode mnie. 
Nie chciałabym, żeby były ze mną na stare lata, żebym się wtrącała, żebym była 
powodem kłótni. Sprzeczek może, nie kłótni, bo ja bym miała swoje zasady, które 
mam już we krwi ze starości, a młoda żona inaczej do tego podchodzi. Żeby się 
sami po prostu uczyli, docierali – że tak powiem – w swoim małżeństwie. I żeby był 
kontakt z nami jak najczęściej, ze mną – z matką, żeby zawsze przychodziły do 
tego domu rodzinnego, żeby miały, żeby spędzać święta razem. To by było moim 
takim wielkim marzeniem.  

 
Frau J.:  A dla siebie samej? Czego Pani chce dla siebie samej? 
 
Befragte: Czego chce dla siebie samej? Oczywiście tego towarzysza na stare lata. 

Przydałoby się, bo nawet porozmawiać z kimś, doradzić się i w ogóle zawsze 
wiadomo, wiem jak moja mama została sama, zawsze narzekała. Boże, ona 
dopiero doceniła, co to znaczy, że był ojciec w domu. No, bo została w czterech 
ścianach sama i mówi: „I z kim mi zostało porozmawiać? Z telewizorem – mówi – 
tylko, bo nawet nie ma buzi do kogo otworzyć!”. Tak, że chciałbym mieć tego 
towarzysza. Takiego, żeby no i dzieci go zaakceptowały, żeby nie było – wiadomo 
– jakiś nieporozumień. Żeby przychodziły do tego domu, jak do własnego i ja 
żebym czuła się też dobrze. No, a taki człowiek by się przydał.  

 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.:  Na pewno. Och, to była bardzo interesująca rozmowa i z tego wynika, że jest Pani 

pełna poświęcenia dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. Myśli Pani bardzo 
poważnie o ich przyszłości i robi Pani wszystko, żeby zapewnić im bezpieczną 
przyszłość. No i życzę Pani, żeby się to wszystko udało, żeby i Pani i dzieci...,  
żebyście byli szczęśliwi. 

 
Befragte:  Dziękuję bardzo. 
 
Frau J.: Ja dziękuję również bardzo za tę rozmowę.  
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Interview 2 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Proszę o krótkie przedstawienie Pani rodziny. Z ilu członków składa się Pani 

rodzina? Ile ma Pani dzieci? W jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte: Rodzina czteroosobowa. Ja jako żona, mój mąż jako mąż i dwójka dzieci, dwie 

dziewczynki - pięć i pół, i trzy i cztery miesiące - drugie dziecko. Dwie dziewczynki.  
 
Frau J.:  Czym zajmuje się Pani zawodowo i czym zajmuje się mąż? 
 
Befragte: Ja jestem pedagogiem specjalnym, pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi  

intelektualnie, ruchowo, a mój mąż jest inżynierem elektronikiem, informatykiem i 

pracuje w branży informatycznej. 

 
Frau J.:  Czy długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Tak. Dwanaście lat. 
 
Frau J.:  Ile ma Pani teraz lat? 
 
Befragte: Trzydzieści. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym jak Pani przedstawiła swoją rodzinę, chciałabym Panią poprosić o 

spojrzenie w przeszłość, kiedy nie była Pani jeszcze zamężna. Przyjrzyjmy się 
najpierw Pani domowi rodzinnemu. Czy przypomina Pani sobie sytuacje z Pani 
domu rodzinnego, które przeżywała Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte: Te, które teraz wspominam, to na pewno są wspólne wakacje z rodzicami, wspólne 

wyjazdy. To jakby tak utkwiło w mojej pamięci, jakby często  wracam do tych chwil. 
Wspólne wakacje, wyjazdy. Różnie: i po Polsce, do rodziny i gdzieś razem na 
jakieś wczasy wspólne... To jakoś teraz tak reminiscencja wraca mi po prostu... Te 
rzeczy. No i jeszcze z moim domem mi się kojarzy, ponieważ ja odeszłam z domu 
do własnego mieszkania i moja mama jakby poszła za mną, bo chciała bliżej mnie 
mieszkać... I jakby też często wracam myślami do swojego starego domu, tam 
gdzie spędziłam dzieciństwo. To dlatego, że już po prostu nie jestem tam. Mama 
mieszka w nowym mieszkaniu, a ja po prostu wracam chwilami. Często jak 
przejeżdżam... są to takie, takie wizje po prostu, że mam to. Jak się biegało po 
podwórku... No, takie wspomnienia z tym związane. 

 
Frau J.: Czy były w rodzinnym Pani domu także sytuacje, które trudno było Pani 

zaakceptować? 
 
Befragte: Tak. Nie mogłam zaakceptować kłótni moich rodziców. Jak teraz na to patrzę, to 

często były to takie śmieszne sprawy. Ja się bardzo wtedy, pamiętam bałam, że... 
Miałam dużo koleżanek, których rodzice byli w trakcie rozwodu i dla mnie każda 
kłótnia rodziców to od razu był paniczny strach przed..., że może mnie to samo 
spotkać. To raczej tego - bałam się kłótni. Z resztą do tej pory uważam, że to jest 
stresujące strasznie dla dziecka. Dzieci nie rozumieją i ja jako dziecko też nie 
rozumiałam tych kłótni. Właśnie to nieodzywanie się, te ciche dni, które w mojej 
rodzinie również mają miejsce, aczkolwiek ja już staram się nie dać tego odczuć 
moim dzieciom. Mnie się wydaje, że moi rodzice nie dbali o to, żeby... eksponowali 
to, a nie ukrywali tego przed nami i ja się tego strasznie bałam. Aczkolwiek są 
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razem. Nigdy tam nie doszło do jakichś strasznych rzeczy, ale to były te złe rzeczy, 
które... Bałam się ich kłótni, bałam się, że mogą się rozstać i co wtedy. 

 
Frau J.: Powszechnie uważa się, że polska rodzina kulturowo bardzo związana jest z 

tradycją. Jakie wyobrażenie rodziny miała Pani wówczas? Czego Pani chciała 
wówczas dla siebie? 

 
Befragte: Na pewno jedno słowo mi się tutaj...: partnerstwo. Ja nie wyobrażałam sobie, że 

żona to będzie stworzona... tylko gary i, prawda, nic poza tym, a mąż to będzie ten, 
który kasę przynosi i będzie panem sytuacji. Aczkolwiek jest tak, że ja zarabiam 
mniej, mój mąż zarabia więcej, ale pomaga mi w tym, żebym ja się mogła 
realizować również zawodowo. Nie jest tak, aczkolwiek musiałam o to walczyć, bo 
to ciężko było... Mój mąż też z domu wyniósł pewne wzorce, że tam mama też 
pełniła swoją rolę, właśnie tę bardziej kuchenną, od strony kuchennej, a tym guru 
był ojciec. Jakoś właśnie mi się kojarzy z partnerstwem i z różnymi efektami. 
Staram się to w swoim związku małżeńskim egzekwować. Mam taki katalog mądrej 
żony, gdzie jest wyraźnie napisane właśnie o tym podziale i staramy się to wdrażać 
w życie, aczkolwiek różnie, bo i z konfliktem i tak dalej, ale liczy się efekt. 

 
Frau J.: Czy istniał wówczas dla Pani jakiś wzorzec rodziny? 
 
Befragte: Model? Myślę, że tak. Na pewno chciałam mieć dzieci, aczkolwiek bardzo bałam 

się je urodzić. Fizycznie. Dlaczego? Bo od początku, w zasadzie od razu po 
maturze miałam kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi i w mojej psychice się 
zakorzeniło coś takiego, że... Ja się bałam właśnie tego ryzyka okołoporodowego, 
ja po prostu... To był dla mnie wielki stres. Moja wiedza na ten temat była taka, że 
ja nie mogłam sobie tego zlekceważyć. Bardzo bałam się urodzić dzieci, 
aczkolwiek bardzo chciałam je mieć. Ale dzieci były jakby swoją koleją rzeczy. I 
chyba to. Tak, że na pewno miały być dzieci w rodzinie. Nie wyobrażałam sobie 
modelu rodziny typu „jeden plus jeden”. To jest związek a nie rodzina.  

 
Frau J.: Spójrzmy teraz na kobietę w roli matki. Jak Pani sądzi, czy można się jakoś 

przygotować do spełniania zadań w rodzinie jako matka i żona? 
 
Befragte: Teoretycznie. Teoretycznie można, bo do roli matki ja się przygotowałam. Miałam 

mnóstwo książek, uczyłam się tych technik pielęgnacji dziecka i tak dalej. 
Natomiast życie jest, jakie jest. Przygotować się, mówię, teoretycznie można, 
aczkolwiek tyle niespodzianek ze strony dziecka możemy oczekiwać już po jego 
urodzeniu i, że jest to trudne, że jest to... Ta teoria, prawda. No, ale no wiadomo, 
dziecko. Mama jest po to i tata, żeby kochali dziecko. To jest najważniejsze. 

 
Frau J.:  Kto może w tym pomóc? 
 
Befragte: No, myślę, że mąż, albo partner, bo to niekoniecznie...No, ja zakładam, że jest mąż 

i żona, i wtedy jest dziecko. Taki model jest dla mnie optymalny, aczkolwiek - 
niekoniecznie. No to wtedy mąż, prawda, powinien... Ewentualnie rodzina. Ale 
rodzina to też na zasadzie nie takiego „ gdybalstwa” i takich „dobrych rad”, bo to 
jest strasznie denerwujące. Typu, że jak teściowa mówi, że za jej czasów to było 
tak i tak, i że ty też rób tak i tak, bo to jest nie w tę stronę ta nauka, szczególnie dla 
niepokornych osób. To nie są dobre rady. W ogóle taka dobra atmosfera w 
rodzinie. I tej najbliższej i tej dalszej. To tak sprzyja. 

 
Frau J.: Czy uważa Pani, że młodzi mężczyźni też powinni być przygotowywani do 

pełnienia roli ojca w rodzinie? Kto mógłby przy tym szczególnie silnie oddziaływać 
jako wzór? 

 
Befragte: Ja myślę, że to już od przedszkola, bo... jak w zabawie dzieci obserwujemy. No, 

dziewczynki to biorą się za lalki, a chłopcy za samochody. Czyli już od początku 
widzimy ten podział ról, że, prawda, facet to jest ten silny do samochodów, a 
kobieta... Znaczy dobrze, niech tak będzie, ale również trzeba te role typu 
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opiekuńcze, takie, że na przykład, żeby... Dla mnie jest nie do pomyślenia, żeby 
facet nie umiał przewinąć swojego własnego dziecka, że się brzydzi jego 
odchodami czy coś takiego. Po prostu mi się to w głowie nie mieści. Czyli jego też 
trzeba przygotować, że przyjście na świat dziecka to jest wielki obowiązek. Że to 
nie jest tylko przyjemność pokazania się z dzieckiem, a szczególnie tatusie, 
którym... którzy mają synów, prawda, że on już ma syna, to już, prawda, taki jest 
guru, a mama, że tak powiem, tą brudną robotę przy dziecku załatwia. To trzeba 
przygotowywać i myślę, że, no, programy szkolne w tej chwili nawet zmieniły się na 
tyle, że jest wyeksponowana rola tego ojca, prawda, w rodzinie, że on nie jest tylko 
maszynką do pieniędzy, ale właśnie, że jest też... emocjonalnie musi być silnie 
związany, musi wspierać matkę w tych jej codziennych powinnościach. 

 
Frau J.: Z tego co słyszę ma Pani, chyba wynikające z Pani pracy zawodowej w 

przedszkolu, duże doświadczenie i jest Pani dobrze zorientowana w tym co 
programy edukacyjne i oświatowe oferują w tym zakresie. 

 
Befragte: Oferują. Mmm... Ja jakiś czas też w szkole pracowałam i generalnie widzę, że 

nawet w przypadku dzieci niepełnosprawnych... to większość ról opiekuńczych, 
rehabilitacyjnych przyjmują mamy. Ja... Mamy, które też przeżywały szok właśnie 
wynikający z urodzenia dziecka niepełnosprawnego... Po prostu kobiety są 
silniejsze skoro sobie z tym bardziej radzą, a często tatusiowie się wstydzą tego 
dziecka, jeszcze nie mają tej konstruktywnej woli pomocy i to...to na co dzień 
widać, czy w przedszkolu, czy w szkole. Generalnie widzimy, że mamy pełnią tą 
funkcję. 

 
Frau J.:  Ale kwestia niepełnosprawność nie dotyczy Pani rodziny? 
 
Befragte: Nie. Nie. 
 
Frau J.: Jako młoda kobieta zapewne nie raz Pani myślała o tym, żeby wyjść za mąż. Czy 

miała Pani już wtedy obraz swego przyszłego partnera życiowego? 
 

Befragte: To znaczy, ja się z moim mężem już znałam od trzeciej klasy szkoły średniej. Mój 
mąż potem poszedł na studia do Warszawy i w zasadzie ściągnął mnie tam. My 
zaczęliśmy być tam razem i po pierwszym roku studiów ja wyszłam za mąż. Tak, 
że ja nie miałam jakiejś wizji, ja nie miałam zbytnio... ja nie miałam w ogóle 
potrzeby ...wybierania faceta, szukania, bo jakoś intuicyjnie wiedziałam, że to jest 
ten człowiek, z którym mi jest dobrze. ...No, zdążyliśmy się dość dobrze poznać. 
Moja rodzina zdążyła go zaakceptować. Nie był to taki obcy człowiek i... nie żałuję. 
Nie żałuję, chociaż różnie w życiu bywa i mamy te dobre dni i te złe, ale nie ma 
czegoś takiego, że... żalu, że... ja na przykład się nie wyszumiałam, że nie 
poszukałam sobie pośród innych. Ja po prostu podjęłam to ryzyko, że to jest ten, a 
nie inny.  

 
Frau J.:  Jak wyobrażała Pani sobie relacje ze swoim przyszłym małżonkiem? 
 
Befragte: To znaczy, ja myślałam ... znaczy tak: on był w porządku wobec mnie, był bardzo... 

był przyjacielem, bardzo mi pomógł i tak jest do dzisiaj. Po prostu on się nie zmienił 
w tym sensie. 

 
Frau J.: Wiele młodych kobiet mówi, że chcą mieć jedno, dwoje czy troje, czy jeszcze 

więcej dzieci, albo, że w ogóle nie planują dzieci. Jaki obraz swoich przyszłych 
dzieci nosiła Pani w sobie? 

 
Befragte: Tak jak mówiłam - bałam się. Bałam się tego porodu. Myślałam, że poprzestanę na 

jednym dziecku, ale później doszłam do wniosku, że jedno dziecko to jest 
niedobrze jak jest, że... nie ma przeciwwskazań, żebym nie miała drugiego dziecka 
i jak już urodziła mi się córeczka, to też chciałam mieć córeczkę. Chciałam mieć 
jednopłciowe dzieci, po prostu. Tak mi... Jeżeli by to był chłopiec - pewnie 
chciałabym mieć drugiego chłopca. Ale ponieważ to była... No i udało mi się. I 
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między nimi jest różnica dwa i pół roku. Tak, że... Ja jestem zadowolona z tego, że 
to jest taka mała różnica, bo między mną a rodzeństwem, czyli moim bratem, była 
różnica sześciu lat i my już nie mieliśmy wspólnego języka. Dopiero teraz jakby 
możemy mieć ze sobą kontakt. On już ma rodzinę, ja mam rodzinę i mamy 
wspólną płaszczyznę, gdzie możemy jakiś... Natomiast to nie było, to była zbyt 
duża różnica. Ja zawsze z tą świadomością, że albo będzie jedno dziecko, albo 
będzie jedno i zaraz drugie, żeby nie było dużej różnicy. Taką wizję, po prostu... 
Taką miałam. Natomiast generalnie myślałam o dwójce dzieci z tego względu, że 
jedno to jest takie... Albo byśmy je rozpieścili i niekoniecznie mogłoby to być dobre 
dla tego dziecka. Nie wiem. O jedynakach się nie wypowiadam, ale lepsza opcja 
jest jak dwoje dzieci niż jak jedno. 

 
Frau J.: Czy dobrze więc wnioskuję, że Pani wyobrażenia co do dzieci spełniły się w 

rzeczywistości? 
 
Befragte: Spełniły się, aczkolwiek nie zarzekam się przed następnym dzieckiem. Ale jeszcze 

jakiś czas musiałabym poczekać, żeby... Wtedy to już by było, że ewentualnie jak 
już będę bardziej dojrzała. Chociaż nie za dużo czasu już jest na tą dojrzałość... 
Ale nie zarzekam się przed następnym dzieckiem... Tym bardziej, że są takie 
obiekcje ze strony rodziny mojego męża, że mamy dwie córeczki, a jeszcze 
właśnie nie ma tego... tego... tego dziedzica. Aczkolwiek to, ja mówię, ja jestem 
niepokorna i wcale nie chciałabym zrobić im fajnie. Musi być dla nas fajnie, a nie 
dla nich, czy to... czy to będzie dziedzic, czy nie będzie go, to... to nie ma to 
żadnego znaczenia. 

 
Frau J.: Wiele matek z rozrzewnieniem przypomina sobie chwile, kiedy ich malutkie dziecko 

właśnie usypiało. Widok śpiącego dziecka zawsze je wzrusza. Czy mogłaby Pani 
opisać sytuacje, w których odczuwała Pani niezwykle silnie emocjonalną więź ze 
swoimi dziećmi? 

 
Befragte: Znaczy, ja mam to do dzisiejszego dnia. Dzisiaj, jak do pracy wychodziłam... Moje 

dziecko przychodzi do nas w nocy i się ... i śpi z nami. I w nocy przychodzi i mówi 
tak: „Kocham ciebie mamo, kocham ciebie tato” i my już nie możemy jej wygonić, 
po prostu z powrotem, bo... ona nas kocha i przychodzi do nas. No i jak 
wychodziłam dzisiaj, bardzo wcześnie do pracy, to ona jeszcze spała i musiało jej 
się coś właśnie śnić, bo się uśmiechała przez sen. Tak, że to jest na bieżąco. Po 
prostu, jeżeli mnie dzieci nie wyprzedzą, bo nie raz moje dzieci wcześniej wstają 
niż ja, to wtedy właśnie mam okazję je poobserwować jak... jak one po prostu śpią. 
No i to... to... to... tak zawsze było. Czy malutkie dziecko... właśnie. Do teraz to 
zostało, że... mogę na to patrzeć i właśnie takie emocje pozytywne to wywołuje. 

 
Frau J.: Czy zdarzają się dzisiaj i takie chwile z Pani dzieckiem/dziećmi, które Panią 

szczególnie przygnębiają? 
 
Befragte: Mhm. Ze starszą córką, która, nie wiem czemu, bo zgodnie właśnie z tymi teoriami, 

kiedy przyszło na świat drugie dziecko... Daliśmy jej bardzo dużo miłości, nie 
daliśmy jej odczuć, że ona jest na drugim planie, a mimo wszystko odczuwam..... 
Tak, doszukuję się właśnie przyczyny jej takiego buntu. Jest bardzo zbuntowanym 
dzieckiem, które reaguje piszcząc na wszystko. Po prostu chce na siebie zwrócić 
uwagę. I nie potrafię się doszukać, gdzie właśnie... tu tkwi błąd. Mimo, że ona 
kocha swoją siostrę. Ona już w tej chwili... Jedna wypatruje się za drugą i nie ma 
takiej możliwości, żeby ich nie było, aczkolwiek myślę, że gdzieś to psychicznie 
głęboko jakoś jest zakorzenione, że jednak... Tak tego się doszukuje. I właśnie te 
problemy takie z jej wybuchowością, prawda, z jej nieadekwatnym reagowaniem 
na... na... na różne takie sytuacje, że to jej musi być na wierzchu, prawda, ona się 
tego domaga i być może jest też w takim wieku i być może jej minie, i na to liczę, a 
być może jest to jeszcze właśnie przeniesione z tego, że... z tego... z tej małej 
różnicy wieku, że ona wtedy mogła nie być jeszcze dojrzała na przyjęcie dziecka, 
chociaż bardzo czekała i ta dzidzia, na którą ona czekała, to była wymarzona jej 
dzidzia. Tak, że to nie było raczej w tym kierunku. Tak, że niepokoją mnie jakby 
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zachowania mojej starszej córki. A młodsza się uczy od starszej. Tak, że ona też 
czasami potrafi się zachowywać dokładnie tak samo. 

 
Frau J.: Wiele kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jako stres. Czy i Pani znany jest 

strach przed stresem związanym z dziećmi i obowiązkami wynikającymi z 
posiadania dzieci? 

 
Befragte: Nie. Takie rzeczy mnie..., takie obowiązki mnie nie przerażają. Jest potrzeba, jest 

naturalne, że... Jak się zdarzy tak, to trzeba tak to robić. Nie, nie jest to stresujące. 
Po prostu trzeba działać wtedy i tyle. Nie, takie rzeczy mnie nie stresują. 

 
Frau J.: Czy są wokół Pani ludzie wspierający Panią i pomagający w wypełnianiu 

obowiązków rodzinnych, którzy pomagają Pani na co dzień zachować równowagę? 
 
Befragte: No to na pewno mąż i moi rodzice, z którymi, jak coś, jakiś problem, to mogę na 

nich liczyć. 
 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Jeśli Pani pozwoli, spójrzmy teraz na aktualną sytuację Pani rodziny. Gdzie widzi 

Pani jej mocne strony? Co jest sukcesem Pani rodziny? 
 
Befragte: Na pewno to, że jesteśmy razem wszyscy, że mimo tego zabiegania, tej jakiejś 

takiej... zabiegania w sensie pracy, że... że jakoś potrafimy się znaleźć, że się 
kochamy, że znajdujemy czas dla siebie. Bo to jest sukces na te dzisiejsze czasy. 
Że jak jest ta wolna chwila, to staramy się ją maksymalnie spędzać razem prze 
jakieś działanie - czy rowery, czy spacer...To chyba jest sukces. 

 
Frau J.: Na czym polegają problemy Pani rodziny? 
 
Befragte: Hmm... No - dzieci nie. Natomiast na nas, czyli na męża - to jest takie obciążenie 

finansowe. Mamy jakieś tam zobowiązania związane z działalnością firmy i tak 
dalej - jakby to - to jest takie stresujące, bo... bo to różnie bywa, prawda. Raz jest 
lepiej, raz jest gorzej i są takie chwile, że jest super i wtedy się niczym nie 
przejmujemy, ale... ale są takie chwile, że po prostu jest ... z tej strony jakby 
finansowej, prawda, że musimy się o to zamartwić i tak dalej... Nieraz jest tak, że 
to przeważa, że wtedy nasze emocje są..., jesteśmy pobudzeni i tak dalej, bo 
mamy problem. Rzeczywiście to jest problem, problem ludzi dorosłych, no i wtedy 
to..., to jakoś się odbija na... na tym, ale rozmawiamy na ten temat i staramy się nie 
przejmować, bo zawsze dochodzimy do wniosku, że są to tylko pieniądze, że są to, 
może być duże pieniądze, ale są to tylko pieniądze i jakikolwiek dług, mówię, 
zawsze do końca życia można go tam spłacić. Po prostu, tak to sobie..., tak to 
sobie tłumaczymy. 

 
Frau J.: Z tego, co Pani powiedziała wnioskuję, że z problemami, które na co dzień 

dotykają Pani rodzinę radzicie sobie Państwo sami i potraficie je rozwiązać. 
 
Befragte: Hmm, tak. Potrafimy, albo jeżeli nie..., nie są to takie na..., na pięć minut 

rozwiązania, to potrafimy jakoś tak usystematyzować to, jakieś priorytety, prawda, 
nadać, że coś jest, prawda, ważne, to robimy to teraz. I jakoś staramy się myśleć 
pozytywnie, żeby nie robić z igieł wideł i..., no, jakoś w tym sensie. Bardziej 
psychologicznie na siebie działamy, bo nie raz są takie sytuacje, że..., że ciężko, 
ale..., pozytywne myślenie - podstawa /śmiech/. 

 
Frau J.: Wynika z tego, że tworzycie Państwo ze sobą zgraną parę, dobrze się 

rozumiejącą. 
 
Befragte: Różnie jest. Różnie jest. Bo to... to rozumiemy siebie, aczkolwiek mówię: jesteśmy 

tak zapracowani, mamy tyle..., tyle zajęć, że..., że mamy też inne problemy 
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wynikające, na przykład problemy ... natury seksualnej, prawda. To... to może to 
tak jakoś tak... Na przykład ja jestem zmęczona, prawda i wtedy te kawały się 
pojawiają, że... o wiecznie bolącej głowie żony, prawda? No, ale to tak jest. Ja 
myślę, że to nie są tylko moje problemy, że generalnie to... tyle jest małżeństw i w 
co drugim, zakładam, że... takie problemy się pojawiają. 

 
Frau J.: Czy nadal ma Pani wokół siebie osoby, które mogą Pani pomóc w rozwiązywaniu 

problemów rodzinnych, czy też w jakiś sposób wspierają Panią? 
 
Befragte: Mhm. Są przyjaciele, z którymi się rozmawia na jakieś tam tematy... Szczególnie 

przyjaciółki i wtedy właśnie one... Jeżeli czują to, to są w stanie poradzić, ale nie 
na zasadzie takiego, w cudzysłowie: „dobrej rady”, ale tak, tak, albo są to tak 
problemy, które po prostu zaraz znikają i zapominamy o nich, że... że po prostu 
one były. Nieraz trzeba się zmobilizować po prostu, żeby ten problem rozwiązać. 

 
Frau J.: Dla wielu rodziców wcale nie łatwo jest zidentyfikować potrzeby ich dzieci. Czy 

Pani dzieci są w stanie, odpowiednio do ich wieku, informować Panią lub ich ojca o 
swoich problemach? 

 
Befragte: Na pewno o potrzebach takich fizycznych, w sensie, że na przykład chcę pić, 

bawić się i tak dalej. Ale gorzej jest właśnie... z tymi potrzebami emocjonalnymi, 
szczególnie u mojego starszego dziecka, które już inaczej postrzega świat. 
Natomiast młodsza córeczka, ona idealnie, tutaj ona nie ma żadnych zahamowań, 
ona wyraża siebie tak... To, co w danej chwili ją..., to ona nie ma zahamowań. 
Natomiast już starsza - ona już widzi, co może powiedzieć, co nie i... I nie zawsze 
właśnie myślę, że ona swoje emocje wyraża, adekwatnie do tego co czuje. 

 
Frau J.: W jakich sytuacjach Pani dzieci potrzebują częściej Pani, a w jakich Pani męża? 
 
Befragte: Oj, moje córki są strasznie za mężem. One... ja...nie... nieraz czuję się odtrącona 

wręcz, bo jak jesteśmy oboje w domu, to faworyzowany jest mąż. Nie wiem czemu, 
bo on nieraz jest tak zmęczony, że on po prostu tylko siedzi, a one go tam adorują 
i poduszkami obrzucają, ale kiedy na przykład dochodzi, że wychodzimy z domu, 
to i za mną płaczą i za nim, czyli czujemy, że obydwoje jesteśmy potrzebni. 
Natomiast no... mąż jest takim... One się jakby lepiej z nim bawią..., może on ma 
więcej pomysłów. Nie wiem, może jest bardziej zwariowany. Ja jestem bardziej 
taka, że jak czegoś nie wolno robić, to nie wolno - ja tego nie robię, a on po prostu 
robi to, co nie wolno. On razem z dziećmi. Czy to jest niebezpieczna zabawa, to 
oni po prostu to robią. Myślę, dlatego, że ja ciągle przestrzegam, że tutaj uważaj, 
tutaj to, a tata po prostu nie zwraca na to uwagi i myślę, że dlatego one 
wyczuwają, faworyzują tatę. 

 
Frau J.: Co nauczyła się Pani przez te lata szczególnie cenić? 
 
Befragte: Może, może jakieś wspólne działania, coś co robimy razem, że to jest takie dla 

mnie cenne, że właśnie to, to staranie się wykorzystywania każdej chwili na 
wspólne, wspólne działanie, wspólne bycie razem. Chyba to jest takie cenne dla 
mnie. Tak, wartości materialne, to, że mamy ten dom, prawda, że moje dzieci się 
czują z nim związane, że to mówią, że jest mój domek, to takie fizycznie, 
materialne rzeczy. Ale to, no, chyba to, że to jest cenne, że my potrafimy być ze 
sobą, że nie przeszkadzamy sobie. Że nie jest tak, że każde jest w swoim pokoju 
pozamykane, tylko że wszyscy jesteśmy w kupie razem /śmiech/. 

 
Frau J.: Czy jako matka często miewa Pani inne zdanie niż Pani mąż na kwestie 

wychowania dzieci? Czy często idzie Pani w takich sytuacjach na kompromis? 
 
Befragte: Inne nie..., znaczy inne? Mój mąż mówi tak: „No, ty jesteś pedagogiem to ty 

wychowuj dzieci”. Myślę to... On tak zwala na mnie po prostu, albo jest problem, 
no, to ty wiesz jak go rozwiązać, prawda? To ja nie wiem czy to jest kompromis, bo 
on czasem nie podejmuje..., znaczy podejmuje... Ja się nie wtrącam jak on 
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przydziela, załóżmy, jakieś..., jakoś karze dzieci i ma dla nich... Natomiast on jest 
bardzo niekonsekwentny. Dzieci mają zbierać zabawki, to oczywiście zaraz nie 
słyszały, robią coś innego, a tatuś zbiera. To jest jego niekonsekwencja, bo ja bym 
sobie na to nie pozwoliła na przykład. Jak zbierać, to proszę, ja mogę pomóc, ale 
one to robią, a nie one robią coś innego, a tatuś zabawki zbiera. A tak jest, bo nie 
mają czasu. Tak, że... no,  raczej w tym sensie, że jakoś zawsze tak jednolicie 
oddziałujemy, nawet te same słowa..., tych samych słów używamy. Uczymy się od 
siebie, on ode mnie, ja od niego. Te same straszaki mamy, w sensie... prawda, że 
jeżeli przestrzegamy przed czymś, to są te same argumenty. Nie są inne z mojej 
strony, a inne ze strony męża. Te straszaki w cudzysłowie, prawda? To nie - ja nie 
mówię o fizycznym biciu, bo to... to, to nie wchodzi. Oczywiście klapsy, jak 
najbardziej, ale nie ma takiego po prostu znęcania się nad dziećmi, że często 
bardziej werbalnie straszymy dzieci, że zaraz w tyłek zarobią jak nie ten... One i 
tak się tego nie boją, bo nigdy tego nie doświadczyły. 

 
Frau J.: Proszę sobie wyobrazić, że może Pani jeszcze raz założyć swoją rodzinę. 
 
Befragte: Nie chcę o tym myśleć. 
 
Frau J.: Czy zrobiłaby Pani coś inaczej? 
 
Befragte: Nnn... nie wiem, nie, ja nie. W ogóle ja nie, nie traktuję czegoś ... Znaczy takiego 

jak... /westchnienie/. Nie to, że biernie się poddaję losowi, ale nie lubię planować 
czegoś, co jest na przykład ode mnie niezależne, bo wtedy odnoszę porażkę, w 
moim mniemaniu. To, po co coś takiego robić? Trzeba nieraz właśnie się, nie to, 
że biernie - aktywnie, ale, no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewne rzeczy. To, 
że akurat na mojej drodze się ten człowiek pojawił... Równie dobrze mógłby to być 
ktoś inny. Ja po prostu się nad tym nie zastanawiam, bo taki jest los. I nie..., w 
ogóle nie wyobrażam sobie na przykład, jak obserwuję, bycia na przykład żoną 
mojego kolegi. W ogóle nie, na przykład nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Ja 
po prostu..., nie. Akceptuję go jako kolegę, ale, na przykład, nigdy bym go nie 
zaakceptowała jako męża. Jak obserwuję swoich znajomych – czy, czy obcy 
człowiek idzie na ulicy i czy ja go... Ja go nie znam, ja go, po prostu, no... Prawda? 
Jest to... 

 
Frau J.: Ja chciałabym raczej zapytać, czy mając tę wiedzę i doświadczenie, które ma Pani 

dzisiaj, gdyby Pani mogła rozpocząć wszystko jeszcze raz od początku, czy coś by 
Pani zmieniła? 

 
Befragte: Nie. Nic takiego się nie wydarzyło w moim życiu, żebym coś chciała zmienić. Nic 

takiego złego, bo złe rzeczy, to wiadomo, jeżeli bym wiedziała, że one wystąpią, to 
bym przeciwdziałała im, ale nic takiego... Nie. Nie. 

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że od narodzin dziecka myślą już tylko o przyszłości swojej 

rodziny. Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? 
 
Befragte: No, ja, szczerze mówiąc, ja też o tym myślę. A tak do myślenia mi dały te 

ubezpieczeniowe, jak się dzieci ubezpiecza, prawda? Tam trzeba... One tam się... 
Mamy ubezpieczone dzieci, zbieramy pieniądze, no i tam one sobie w którymś 
roku życia mogą to wypłacić, albo później na studia mieć i tak dalej. Tylko już było 
samo myślenie, że ja bym chciała, żeby moje dzieci studiowały, prawda? Czyli tak 
jak bym wybiegłam bardzo w przyszłość. Najbliższe moje myślenia a propos dzieci 
to jest wybór szkoły dla, dla mojej starszej córki, która za rok... Chciałabym, żeby 
to była mała szkoła... Nie, nie, nie podobają mi się te molochy wielkoosiedlowe. I w 
tym kierunku będę działała. To są takie rozwiązania na kolejne etapy związane z 
rozwojem mojego dziecka. Ale, widzi Pani, wybiegłam już w przeszłość, że po 
prostu chcę, chcę, żeby one się uczyły, chcę, żeby miały wyższe wykształcenie. 
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Jakie? Nie wiem. Sobie zawsze żartuję, że dobrze mieć w domu lekarza i 
adwokata, czyli, że jedna może iść na prawo, a druga może iść na medycynę i 
wtedy jakoś sobie... A to oczywiście są żarty, one sobie same wybiorą co...  co... 
co chcą robić. Ja wywodzę się z domu gdzie silnie zakorzenione były tradycje 
związane z księgowością i tak dalej. Moja mama jest w tym biegła i tak dalej. 
Natomiast ja zostałam nauczycielem, jako pierwsza. Po prostu wyłamałam z tej 
jakiejś konwencji i nie żałuję, i myślę, że taką samą dowolność będą miały moje 
dzieci, jeżeli będzie chciała jedna... Na przykład..., na pewno bardzo bym chciała, 
żeby się uczyły języków i żeby znały języki, i żeby nie miały takich kompleksów jak 
ja. Bo ja się uczyłam czegoś innego a doszłam do wniosku - jak jeszcze ja 
programy studiów realizowałam, to ja nie miałam, nie mogłam, na przykład trzech 
języków się uczyć jednocześnie. Bo nie mogłam, bo, bo taki był program i nie 
można było tego robić... Natomiast chciałabym, żeby znały języki, o. I tyle. A mają 
być szczęśliwe, a co tam będą robić, czy będą... 

 
Frau J.: Podsumuję to, co Pani powiedziała i proszę potwierdzić, czy dobrze zrozumiałam, 

że dla swoich dzieci na przyszłość chciałaby Pani przede wszystkim dobrego 
wykształcenia, takiego, które zagwarantuje im w przyszłości pracę, chciałaby Pani, 
żeby dzieci znały języki, żeby były szczęśliwe. 

 
Befragte:  Jest to standard. Jest to standard, po prostu wymóg naszych czasów. Przecież za 

komuny to nikt tam się nie uczył angielskiego, tylko wszyscy się uczyliśmy 
rosyjskiego i no, no jakoś tak... Tak było, że byliśmy jakoś ubezno... 
ubezwłasnowolnieni, w cudzysłowie, no, nie, nie tak totalnie, bo..., No, ale to jest 
wymóg naszych czasów, no, znać języki i być wykształconym człowiekiem, bo... 
no... widzimy, co się dzieje - wykształceni ludzie mają większe szanse na rynku 
pracy niż ludzie z podstawowym czy nawet średnim wykształceniem. 

 
Frau J.: Czego Pani chce dla swego małżonka na przyszłość? 
 
Befragte: Mhm... Żeby miał mniej obciążeń związanych z prowadzeniem własnej firmy, bo 

jego to bardzo stresuje, bardzo się przejmuje wszystkim i... Tego bym chciała, 
gdybym mogła do złotej rybki to powiedzieć, to by takie było życzenie, żeby miał 
mniej stresów związanych właśnie z pracą zawodową. Żeby miał więcej 
przyjemności z niej, nie stres. Każdy ma, ale jakoś mi jest jego bardziej żal niż 
siebie. Może ja jakoś bardziej potrafię sobie z tym wszystkim radzić, a to jest 
jednak facet. On jest... /śmiech/, on jest no, no... Mężczyźni po prostu inaczej to, to 
wszystko znoszą. Kobiety są silniejsze. 

 
Frau J.: Proszę powiedzieć, czego Pani chce dla samej siebie? 
 
Befragte: Hmm... Tak egoistycznie dla siebie, tylko dla siebie? Nie powiem, że nowych 

butów, torebki, bo to takie, mówię, materialne, bez tego też można żyć... No, 
chciałabym mieć jeszcze większą, chociaż mam bardzo dużą satysfakcję 
zawodową, ale myślę, że w tym kierunku - że chciałabym jeszcze coś zrobić 
takiego, żeby... żeby czuć się jeszcze bardziej spełnioną. Chociaż jestem. Nie, nie, 
nie mam do siebie naprawdę żadnych pretensji, jeżeli chodzi o to, co mogłam w 
swoim życiu zawodowym wykorzystać. To, jeżeli chodzi o stronę zawodową to jest 
dla mnie bardzo ważne, bo już o rodzinie mówiłam... To myślę, że jeszcze coś tak 
zawodowo, jeszcze jakaś, jeszcze coś takie ... takie ciągłe dążenie, jakbym stała w 
miejscu, to pewnie bym tutaj - nie wiem - brzuchem do góry leżała i nic nie robiła. 
No, coś takiego. Po prostu, żeby się jeszcze zawodowo... Jakieś tam jeszcze plany 
przede mną są i trzeba ku temu dążyć. Jak będę się czuła spełniona zawodowo, to 
myślę, że moja rodzina nie ucierpi na tym tylko zyska, bo ja będę po prostu 
bardziej hepi. 

 
 

Teil 5:  Resümee 
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Frau J.: To była bardzo ciekawa rozmowa i pozwoli Pani, że na koniec ją podsumuję. 
Wynika z tego, że jest Pani szczęśliwą matką. Przedstawiła Pani obraz typowej 
rodziny, ale rodziny, w której rodzice realizują się zawodowo, mają z tego dużą 
satysfakcję, kochają swoje dzieci, chcą wszystkiego najlepszego dla tych dzieci i 
swoją pracą przygotowują tę dobrą przyszłość dla nich. 

 
Befragte: No, ja myślę oprócz tego, że no, że jesteśmy aktywni zawodowo, to mamy za to 

pieniądze, prawda? No, bo normalnie jak się pracuje to się otrzymuje pensje za to, 
ale oprócz tego o czym, co jest bardzo ważne, myślę, że aktywność nasza 
zawodowa jest też przykładem dla naszych dzieci. Że one się nie będą uczyły tego 
jak się bokiem mijać, prawda? Tylko właśnie jak, jak, jaki jest model właśnie. One 
też mają, obojętnie, co by w życiu nie robiły, to mają być aktywne, mają to robić 
dobrze. Tak jak my to robimy. 

 
Frau J.: Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę i życzę, żeby wszystko się spełniło, czego 

tylko Pani sobie zamarzy dla swojej rodziny. 
 
Befragte: Bardzo proszę. Jeszcze tutaj powinniśmy postawić złotą rybkę i żeby się do faktu 

spełniło wszystko. Dziękuję. 
 
Frau J.: Dziękuję bardzo. 
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Interview  3 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Czy mogłaby Pani na początek krótko przedstawić swoją rodzinę: z ilu osób składa 

się Pani rodzina, z ilu dzieci i w jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte: Ja mam rodzinę sześcioosobową: nas dwoje i czworo dzieci: najstarsza córka ma 

15 lat, syn 13 skończy - niebawem, córka trzecia ... druga z kolei – 11 i najmłodsza 
3,5. Trzy dziewczynki, jeden chłopiec. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Czy może Pani powiedzieć czym zajmuje się Pani zawodowo i czym 

zajmuje się Pani mąż? 
 
Befragte: Mój mąż jest komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, a ja jestem 

nauczycielem, specjalistą rehabilitacji ruchowej i pracuję w przedszkolu 
specjalnym, z dziećmi niepełnosprawnymi.  

 
Frau J.:  Mhm. Czy może też Pani powiedzieć ile ma Pani lat? 
 
Befragte: 40. /śmiech/ Skończyłam w tym roku. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Dobrze. To po takiej ..., taki ... charakter..., krótkiej charakterystyce Pani rodziny 

chciałabym Panią poprosić o takie  spojrzenie w przeszłość, wstecz – w czasy, 
kiedy jeszcze Pani była dzieckiem, kiedy była Pani w swoim domu rodzinnym i ... – 
przyglądając się temu Pani domowi rodzinnemu – czy może Pani sobie 
przypomnieć sytuacje, które Pani szczególnie pozytywnie przeżywała? 

 
Befragte:  No, szczególnie... takim najbardziej pozytywnym uczuciem, to była taki wspólny 

szacunek moich rodziców i taka ... ogromne uczucie takiej miłości. A poza tym to 
pamię...pamiętam jeszcze takie poczucie bezpieczeństwa. Nieraz teraz, jak nie 
mogę zasnąć, to właśnie przypominam sobie swój pokój, atmosferę i ..., i to jest 
właśnie takie silne poczucie bezpieczeństwa. 

  
Frau J.:  Mhm. Na pewno tkwi głęboko - prawda? - w pamięci. 
 
Befragte: Mhm, mhm. 
 
Frau J.: A czy przypomina sobie Pani także takie sytuacje z dzieciństwa, ze swojego domu 

rodzinnego, które ... które trudno było Pani zaakceptować? 
 
Befragte: / śmiech / No, to wieczna wojna z rodzeństwem. / śmiech / Tak ... Starszy brat o 2 

lata to był bardzo wojowniczy, nastawiony do mnie - chyba był bardzo zazdrosny w 
stosunku do mnie, no i dawał mi ostro popalić... 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ... Na każdym kroku. 
 
Frau J.:  Czy miała Pani liczne rodzeństwo? 
 
Befragte: Tak, bo nas było pięcioro. 
 
Frau J.:  Aha. 
 
Befragte: Ale jeden się ... /śmiech/ dawał najmocniej we znaki. 
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Frau J.:  Mhm, mhm. Rozumiem. Powszechnie uważa się, że polska rodzina kulturowo jest 

bardzo tradycyjna – jeśli chodzi o podział ról, o spełnianie, prawda, pewnych zadań 
w rodzinie. Jakie wyobrażenie swojej rodziny miała Pani kiedyś, w przeszłości, 
jeszcze zanim Pani weszła w dorosłe życie? 

 
Befragte:  To znaczy chyba się nie zastanawiałam, ale szukałam pewnie miłości ... 
 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte:  ... i szacunku. A jako takiej - nie miałam, ale mój ojciec to właśnie był taki bardzo ... 

wychowywany ... – widocznie - to był człowiek, który ... – były męskie role, w te 
damskie nie wchodził jak gdyby. A ja od swojego męża z kolei wymagam takiego 
partnerstwa. Moja mama nie pracowała, tylko tata pracował. Wyjeżdżał bardzo 
wcześnie, wracał późno zawalony papierami. Duża rodzina, trzeba było się 
gimnastykować, żeby utrzymać, nie? 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte: A ja pracuję, mąż pracuje i jak gdyby, no - ja oczekuję wsparcia, pomocy po 

prostu, czyli jak gdyby zmiany tego, tego takiego - trybu życia. 
 
Frau J.:  Tak, tak. Na pewno. Mhm, mhm. 
 
Befragte:  No, nie chciałabym mieć takiego męża jak mój ... 
 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  ... mój tata był, mimo jego wielu takich pozytywnych cech, nie? 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Ale ... no - po prostu minęły te czasy. Teraz jest pęd, pośpiech, gonitwa – tak, że 

jest trochę inaczej. Kiedyś było wolniej, ... 
 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte: ... spokojniej. 
 
Frau J.:  Mhm. Czyli - czy dobrze zrozumiałam, że nie chciała Pani takiego ..., mieć w 

przyszłości takiej rodziny, w jakiej Pani sama dorastała? 
 
Befragte: Mhm. No, no ... Pewne chciałabym przenieść – nie? - rzeczy, ale nie wszystkie.  
 
Frau J.:  Tak, tak. Mhm, mhm. Spójrzmy teraz na kobietę w roli matki. Jak Pani sądzi, czy 

można się jakoś przygotować do ... do roli matki?... 
 
Befragte:  No, myślę, że ... 
 
Frau J.: ... i żony? 
 
Befragte:  No, myślę, że tak. No, ja ..., ja akurat miałam takie studia, które mnie w pewnym 

sensie też przygotowywały do roli matki, dlatego, że miałam na studiach i sztukę 
rodzenia. Ja dużo książek czytałam, rożnych bardzo i o chorobach dziecięcych, i o 
wychowaniu, i o problemach. Ale uważam, że i tak popełniam błędów dużo. Jak 
gdyby jednak przenoszę to, co tam gdzieś z domu wyniesione, chociaż nie chcę. 
No, nie wiem, albo taka struktura, układ nerwowy – trudno jest tu, wie Pani ...Taki 
temat bardzo obszerny, nie? 

 
Frau J.:  Zgadza się. Tak, tak. Mhm. 
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Befragte:  Ale widzę, że głęboko Pani zagląda tutaj. /śmiech/ 
 
Frau J.:  Ale Pani może odpowiedzi tyle, ile Pani uważa, że chce Pani odpowiedzieć. A czy 

Pani sądzi, że młodzi mężczyźni też powinni się przygotowywać do roli mężów i 
ojców?..., które w przyszłości będą spełniać? 

 
Befragte:  Myślę, że ta wiedza powinna być większa w społeczeństwie. Uważam, że ..., że 

często zdarza się tak, że matki – mimo dojrzałego wieku, mimo późnego 
macierzyństwa – nie wykazują mądrości takiej w postępowaniu nawet z 
niemowlęciem, a ojcowie też powinni jednak się uczyć. 

 
Frau J.:  Mhm. 
 

Befragte:  Oni są coraz bardziej otwarci, bardziej opiekuńczy. Nie wstydzą się, chodzą z 
wózkami. 

 
Frau J.: Tak. 
 

Befragte: To ... to jest ... Tak jest inaczej niż kiedyś.   
 

Frau J.:  Tak. 
 

Befragte: Kiedyś się nie spotykało mężczyzny z wózkiem.  
 

Frau J.:  Mhm. Na pewno, na pewno nie było to takie powszechne. ... Czy...  czy istnieją 
tutaj jakieś takie wzorce, które właśnie na młode osoby – młode dziewczyny i 
chłopaków – mogłyby ... no, szcze ..., silnie oddziaływać - prawda? – w tych 
przygotowaniach – prawda?. 

 
Befragte:  No, myślę... Akurat w tym młodym wieku, kiedy to jest taki czas przekory i negacji, i 

zaprzeczania, to jest ..., to jest też bardzo trudny okres do uczenia, kiedy wchodzą 
w takie dorosłe życie i poszukują: palą, czy narkotyki, czy ... piją ... alkohol. To jest 
taki trudny okres do ... No, myślę jednak, że te wzorce z domu wyniesione. Jeżeli 
jest taka pełna rodzina, jeżeli jest tam taka troska o siebie, o wszystko, to jest to co 
chyba taki naj... najważniejszy bagaż, bo ... Wydaje mi się, że jak ktoś chce, to 
poszuka tych dróg i dowie się wiele, nie?  

 
Frau J. : Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Można jednak - jest tyle publikacji, jest ... -  można rozmawiać, można pytać. Może 

nie ma jakichś szkół specjalnych, ale ... 
 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte:  ... ale można... A ... młodzież, no, myślę, że religia też daje te pozytywne ... 
 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte: ... i wartości takie ... 
 
Frau J.:  Tak, tak. Na pewno, tak. 
 
Befragte: ... które no, jednak uczą tego dobra: ... 
 

Frau J.  Mhm, mhm. 
 

Befragte: ... miłości, szacunku, ... 
 

Frau J.: Tak. 
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Befragte: ... odpowiedzialności za swoje ... czyny. 
 
Frau J.:  Tak, tak. Jako młoda kobieta zapewne myślała Pani o tym jak to będzie jak wyjdzie 

Pani za mąż. Czy miała Pani jakiś taki s... obraz swojego przyszłego partnera 
życiowego? Mogła Pani sobie wyobrazić: kogo Pani chciałaby mieć za męża, z 
jakimi cechami, z jakimi zaletami? 

 
Befragte:  Ja jak gdyby ..., tak nigdy ... - zawsze brałam życie takie jakim jest i akurat tak mi 

się poszczęściło, że spotkałam tego człowieka. Myśmy bardzo długo chodzili, 5 lat, 
więc go dobrze poznałam i uważałam - jak gdyby byłam pew... -  nie... nie bałam 
się o swój los, nie?  

 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte:  ...bo trafiłam na dobrego człowieka, na odpowiedzialnego, ... 
 

Frau J.: Tak. 
 

Befragte: ... tak, że ... - po prostu jakoś nie szukałam ... 
 

Frau J. : Mhm. Tak. 
 

Befragte: ... jakiegoś tam wyimaginowanego obrazu, tylko... wiedziałam, że to jest ta osoba, 
na której będę mogła polegać zawsze.  

 
Frau J.:  Mhm, mhm, mhm. I... czy to oznacza, że umiała Pani sobie także z tą osobą 

wyobrazić przyszłe relacje w małżeństwie? 
 
Befragte:  No, nawet jakoś tak żeśmy o tym nie mówili...  Jakoś to życie tak się toczyło i 

żeśmy się tak docierali ... 
 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte: ... już w małżeństwie, jak gdyby nie planując nigdy ... 
 

Frau J.:  Mhm. 
 

Befragte: ... na, na zaś: co to my będziemy, a co kto będzie robił, nie? 
 

Frau J.:  Mhm, mhm, mhm. 
 

Befragte: ... Jakoś tak...  
 
Frau J.:  W sposób naturalny to się odbyło. 
 
Befragte: Tak, tak, tak. Docieraliśmy się - po prostu. 
 
Frau J.:  Tak. Wiele młodych kobiet mówi, że chcą mieć jedno, dwoje czy troje dzieci, albo 

..., albo ..., albo zupełnie nie planują dzieci. Czy ..., czy Pani, wówczas jeszcze jako 
młoda osoba, miała jakiś obraz swoich przyszłych dzieci, czy swego przyszłego 
dziecka?  

 
Befragte:  No, ja bardzo pragnęłam mieć dzieci i tak ... No, to było dla mnie bardzo ważne i 

jak gdyby zawsze miałam gotowość przyjęcia tego dziecka. Ja ... Jestem akurat 
wierząca i jak gdyby w tym nurcie wychowywana i po prostu ta gotowość przyjęcia 
macierzyństwa była zawsze we mnie.  

 
Frau J.:  To wspaniale. To wspaniale. 
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Befragte:  No, rożnie - tak wie Pani, tak nie mogę powiedzieć, że to zawsze było tak zawsze 
super, bo były zmagania i były rożne ... /śmiech/ ... przeżycia, bo ... posiadanie w 
naszym społeczeństwie czwórki dzieci jest ... ... napiętnowane, że tak powiem. ... 
Tak, że wie Pani... 

 
Frau J.:  Tak Pani uważa? 
 
Befragte: Mhm. (Wyłącza magnetofon, płacze.) 
 
Frau J.:  Wiele matek z rozrzewnieniem przypomina sobie chwile, kiedy ... kiedy  ich  dzieci 

już ... ... Więc te ... te ... te mamy, które ... które tak z rozrzewnieniem, z ... ze 
wzruszeniem patrzą na swoje śpiące dzieci i wtedy są takie ... szczególnie – 
właśnie może te chwile, kiedy te emocje tej więzi rodzicielskiej odczuwane są 
przez mamy bardzo pozytywnie – czy Pani też ma takie ... takie chwile, w których 
szczególnie czuje Pani więź z Pani dziećmi? Może właśnie z tą najmłodszą córcią?  

 
Befragte:  /śmiech/ Tak. No, ja bardzo lubię w ogóle małe dzieci, przyglądać się im jak śpią. 

Na takie maleństwa to mogłabym godzinami patrzeć, jak bym tylko miała czas - to 
są naprawdę przyjemne...  

 
Frau J.:  Mhm. 
  
Befragte:  A ta mała – to ona przychodzi noc w noc - druga, trzecia- do nas: „gdzie mam się 

kłaść?”  - i wtedy ... /śmiech/ i wtedy śpi z nami. 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Rano, jak się budzę, podziwiam profil czy usteczka, /śmiech/ czy ... czy ten sen jej, 

taki głęboki.  
 
Frau J.:  A czy są  ... sytuacje właśnie z Pani dziećmi, też takie momenty, które w jakiś 

sposób Panią przygnębiają? 
 
Befragte:  No, są, bo ja jestem - trochę tak się obwiniam - taka dość wybuchowa: jak gdyby – 

jak czegoś ... o coś proszę, czy czegoś zażądam, musi być natychmiast /śmiech/, a 
jak jest: nie, to czasem właśnie ... się denerwuje bardzo łatwo, bardzo szybko. No i 
są takie sytuacje ... Już ta sta... starsze dzieci zaczynają jak gdyby się wyrywać 
spod tej kontroli i bardzo mnie denerwuje, jak tam mają jakieś negatywne 
znajomości - ja już miałam takie, które mają bardzo zły wpływ na mnie i wtedy 
trzeba, prawda, nawet awantury, żeby ... No, była taka sytuacja, że nawet i 
nauczycielka, wychowawczyni interweniowała, żebyśmy zakończyli znajomość, bo 
taką miała koleżankę. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  /?/ ... Tak, że tutaj to już ... się boję po prostu, się denerwuję. 
 
Frau J.:  Tak, tak. Czyli, że są to już raczej ... te problemy, które ..., o których ... z dziećmi, 

to dotyczą one ... starszych dzieci. 
 
Bafragte: Tak, tak, tak.  
 
Frau J.: Mhm, mhm. Czy ... Dla ... wielu młodych kobiet, które ..., które ... wchodzą w życie 

rodzinne nie jest obce ..., nie jest obcy także stres związany z tym ... życiem 
rodzinnym. Czy Pani ..., czy Pani też odczuwała ... taki strach przed stresem 
związ... 

 
Befragte:  Stres i to wszystko to takie uczucia rozdarcia jak gdyby, bo tak ..., no – ja mówię o 

sobie, że jak gdyby skończyłam studia, uczyłam się, byłam ambitna, a trafiłam do 
jakiejś obcej miejscowości, trochę popracowałam, jak gdyby jeszcze nie spełniłam 
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się zawodowo i dziecko. I jest ... I nagle urywa się wszystko. Świat się zamyka. 
Pierwsze dziecko to ja odczułam jako, no, naprawdę, niesamowite ukrócenie 
wolności wszelkiej po prostu. I tu się człowiek śmieje, zachwyca, cieszy każdym 
tym postępem dziecka, uśmiechem czy czworakowaniem, czy wstawaniem, czy 
pierwszym zębem, a jednocześnie w sercu jest ... takie rozdarcie, że chciałoby się 
gdzieś indziej być, że chciałoby się pracować, że chciałoby się między  ludźmi, a 
nie cały czas nad tym dzieckiem być ... i trząść. /śmiech/ 

 
Frau J.:  /śmiech/ Tak, tak. Czy ... czy ... są wokół Pani ludzie, na których może Pani 

polegać, którzy dają Pani wsparcie? I pomagają Pani w rozwiązywaniu właśnie 
wszelkich problemów? 

 
Befragte:  Ja raczej tak się nauczyłam właśnie sama najwięcej sobie radzić w problemach. 

To tak jest: uśmiech dla ludzi, a ...(płacz) a tam takie ciężkie chwile dla siebie. Ja 
zauważyłam, to jest może niedobra cecha, ale w takich sytuacjach bardzo 
trudnych, to się jak gdyby wycofuję i odcinam od znajomych. Nigdy nie byłam taka 
jak gdyby bardzo wylewna i nadmiernie otwarta. Raczej taka ..., no, jakiś tam 
zostawiam sobie ten margines - tylko i wyłącznie dla siebie. 

 
Frau J.:  Tak, tak, tak. 
 
Befragte: I ... - ludzie owszem, bo takim wsparciem jest mój mąż, owszem, czy rodzice, oni 

też tam zawsze, czy rodzina, ale wśród obcych ludzi ..., raczej to tak bym miała 
wątpliwości, czy bym szukała w ogóle takiego wsparcia.  

 
Frau J.:  Mhm, mhm. Ale z tego, co Pani mówi, to... to... na swojej najbliższej rodzinie i 

mężu może Pani polegać zawsze?  
 
Befragte:  Tak, tak.  
 
Frau J.:  To bardzo dużo, prawda? /śmiech/ 
 
Befragte: /śmiech/ No, tak! 
 
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Spójrzmy może właśnie w takim razie na ... na... aktualną sytuację Pani rodziny. 

Gdzie widzi Pani takie mocne strony Pani rodziny? Co jest ... Co może zaliczyć 
Pani do największych sukcesów Pani rodziny? 

 
Befragte: No, myślę to, że taką łatwość  uczenia się dzieci, zdolności, ich takie otwarcie, że 

są tacy aktywni, że uczą się tego życia brać, że uprawiają sport, że się realizują, 
sprawdzają na różnych dziedzinach, w rożnych dziedzinach i to ... to mnie bardzo 
cieszy. I chyba ta..., te dzieci są tą mocną stroną właśnie rodziny.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Taką dumą i jak gdyby też takim przeniesieniem swoich marzeń po części jakichś 

tam głęboko tkwiących, których człowiek pewnie sobie tak na co dzień nie 
uświadamia, ale ...  

 
Frau J.: Na pewno, na pewno. A czy ... Zapytam teraz o tę drugą stronę: czy ... czy są 

także aktualnie jakieś problemy, z którymi Pani rodzina musi się zmagać, musi je 
rozwiązywać? Aktualnie. 

  
Befragte:   Ja myślę, że największym problemem to ja jestem sama dla siebie (śmiech). 

Gdybym jakoś taka była w domu spokojniejsza, to by było tak trochę łagodniej. 
 
Frau J.:  Aha. 
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Befragte: A to tak jest: człowiek przychodzi zmęczony do domu, a tu tak – naczynia od 

śniadania stoją, łóżka nie pościelone /śmiech/, coś tam nie odkurzone, jak gdyby 
zaczyna te... te - ilość obowiązków nad głową wisząca, jak gdyby od razu wywołuje 
takie negatywne reakcje: „Odkurz! Sprzątnij! Pościel!” – coś tam – i ... się robi ; no, 
tu chyba najwięcej. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. Czy ktoś może Pani  pomóc rozwiązać te ... te ..., w jakiś sposób to? 
 
Befragte: Nie szukałam. Tam się usprawiedliwiam, że to jakiś tam bagaż. 
 
Frau J.: Tak, tak, tak. Dla wielu rodziców nie łatwo jest zidentyfikować potrzeby swoich 

dzieci, z różnych przyczyn. Czy... czy Pani komunikacja z Pani dziećmi, czyli: czy 
Pani dzieci potrafią informować o ..., Panią o swoich problemach?  

Befragte: No, właśnie - to tak bywa różnie. Są te gdzieś tam ukryte jak gdyby te informacje, 
nie jest otwarta ta rozmowa, nie? Ta nasza najstarsza córka - piętnastoletnia, to 
ona: „Nie przychodź na zawody! Nie przychodź do klubu! Nie chcę!” No, jest taka... 
No..., teraz jej koleżanki imponują ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... i z koleżankami jak się najwięcej tam się ... Tam szuka autorytetów, nie? 

Chociaż w jakichś tam trudnych chwilach to oczywiście rodzice wtedy, nie? - 
pomagają. No, na razie nie mam takich problemów aż jakichś - to jeszcze są  
trochę za małe dzieci, jeszcze trzy, cztery lata ... /śmiech/ ... i oczekuję, że... 

 
Frau J.:  No, ale te małe dzieci też mają swoje potrzeby. 
 
Befragte: Też ich nie zgłaszają dobrze, bo to jest jakieś jęczenie, jakieś marudzenie, jakieś 

tam zwracanie na siebie uwagi w inny sposób, nie? - że wychodzi z przedszkola, 
jest zmęczona, to tak: „Nie będę się ubierać! Nie założę buta! Nie założę kurtki! Nie 
przypinaj mnie pasem!” To jest po prostu domaganie się, żebym ja zwróciła uwagę 
w jakiś inny sposób, nie? A to nie zawsze tak się przytuli, tylko jęczy i marudzi.  

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czy są takie sytuacje, w których Pani dzieci potrzebują Pani 

bardziej niż na przykład Pani męża? Albo odwrotnie: Pani męża niż Pani? 
 
Befragte: Tak, są. I w lekcjach i w zakupach i w czymś tam: z mamą po zakupy,... 
 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: ... z tatą pobiegać, albo... no, tak się trochę poprzeplata. 
 
Frau J.:  Mhm. Czyli mama do obowiązków, a tata do przyjemności? 
 
Befragte:  /śmiech/ Nie ..., no ... może i tak, nie wiem – no, to tak ... Mama to tam więcej, bo 

mąż to jest naprawdę gościem: rano wyjdzie, ... 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... wieczorem przyjdzie - tak, że to jest ... jak gdyby ... to też trudno tak. Oboje 

jesteśmy dość aktywni, ... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte:  ... oboje jeździmy rowerami. Jeżeli mąż idzie biegać, to ja biorę najmłodszą na 

spacer, do lasu: chodzimy, spacerujemy. Ona tam się pobawi - tam na tych 
domkach w lesie, albo tak pobaraszkuje trochę ze mną i z nią ja pobiegam. No, 
wiadomo, matka to jest ... człowiek przetrenowany i woli chodzić niż biegać 
/śmiech/. 
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Frau J.:  /śmiech/ Dobrze to Pani określiła. Tak, tak Czy ..., czy ... w kwestii wychowania 

macie Państwo, Pani i Pani mąż, jak gdyby te same poglądy, czy też są sytuacje, 
w których ...? 

 
Befragte: Nie. To znaczy - mąż mnie często denerwuje, bo nie jest konsekwentny. I ja coś ... 

zaprzeczam, nie ... nie zgadzam się, bo chcę wymusić na dziecku na przykład, 
żeby ono spełniało swoje obowiązki, stawiam jakieś warunki, a mąż za moimi 
plecami naobiecuje: „Tak, tak - ja ci kupię”. On tak: przyjdzie wieczorem  tak 
naobiecuje, naobiecuje, a potem ja pół roku muszę się męczyć i prostować 
(śmiech), albo ... albo się uginać i iść. Tak, że nie ... powinnam ... U mnie rodzice 
trochę byli właśnie bardziej ... – trzymali jedną linię ... 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... i to jest takie jest chyba lepsze, niż takie: jedno tak, drugie tak. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. I kto w takich sytuacjach wychowawczych idzie częściej na 

kompromis: Pani czy Pani mąż? 
 

Befragte: Mąż, mąż. 
 
Frau J.: /śmiech/ To dobrze, dobrze, że przynajmniej tyle, tak. Proszę powiedzieć: czego 

nauczyła się Pani..., co nauczyła się Pani  przez te wszystkie lata szczególnie 
cenić? 

 
Befragte: To już jest bardzo trudne pytanie. No, ale taką pogodę ducha, radość z każdej 

chwili, jak gdyby, zatrzymanie się, zwolnienie trochę w tej takiej gonitwie, 
zapędzeniu. I spokój, taką radość, nie? 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: I zdrowie, o! /śmiech/ Jak jest zdrowie, to jest..., wszystko tak się układa zupełnie 

inaczej. Jak ktoś niedomaga, to jest ciężko. 
 
Frau J.: Zgadza się. Mhm, mhm. 
 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.:  Spójrzmy teraz może już w końcowej fazie naszej rozmowy na ..., na przyszłość 

Pani rodziny. Wiele matek mówi, że w zasadzie od momentu narodzin dziecka 
myślą już tylko o przyszłości dziecka, o przyszłości swojej rodziny. Czy w Pani 
przypadku tak jest? Jak wyobraża Pani sobie przyszłość swojej rodziny? 

 
Befragte:  No, nie wiem. Mam nadzieje, że dzieci pozakładają swoje rodziny, że będę miała 

wnuki, że będą mnie odwiedzać, że będę miała możliwość spotykania wnuków i ... i 
przebywania z nimi czy tam może nawet współuczestniczenia w wychowywaniu. 
Ale jeszcze zawsze jeszcze takie zostają takie marzenia, że może jak wyfrunął, co 
może to jeszcze długo potrwa, to może wtedy trochę wolności i trochę luzu – nie – 
dla siebie. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte  U nas w domu to jest hałas, harmider: „Mamuś - zawieź mnie, mamuś - przywieź, 

mamuś - podaj, /śmiech/ a gdzie jest moja koszula, gdzie jest tam coś 
wyprasowane, a czy jest, a czy nie jest?” - cały czas jak gdyby ... ja potrzebuję 
czasem - no, choćby 15 minut tego wyciszenia. 

 
Frau J.:  Tak, tak. 
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Befragte:  Ale ja wiem, że ja ... w samotności nie chciałabym na przykład, żebym była, że 

dzieci rozjadą się po całym świecie, a ja będę sama, samotna, bo ja chyba nie 
umiałabym tak żyć. Ja sama jestem z dużej rodziny, jak gdyby tu mam dużą 
rodzinę i pewnie taka samotność byłaby straszną pustką.  

 
Frau J.:  Mhm, mhm. Czyli dla swoich dzieci na przyszłość chciałaby Pani, żeby pozakładały 

swoje rodziny, ale utrzymywały z Panią i z Pani rodziną kontakt?      
 
Befragte: Tak, tak, tak, oczywiście. To bardzo ważne.  
 
Frau J.:  Mhm, mhm. A czego chciałaby Pani dla swojego małżonka – patrząc w 

przyszłość? 
 
Befragte: No, on by chciał dla siebie pewnie domu /śmiech/ swojego, własnego. A ja? No, 

chciałabym, żeby też troszeczkę zwolnił, trochę tak miał więcej czasu dla rodziny, 
dla nas i, ja wiem, życzę mu zdrowia przede wszystkim, bo wtedy jak gdyby jest ta 
radość życia, ta moc życia, prawda, radość, wewnętrzna pogoda. Wtedy się 
wszystko układa. Życzę mu zdrowia jak najdłużej.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. No i pozostała jeszcze Pani jako jeden z najważniejszych członków          

rodziny. Czego Pani chce dla siebie? 
 
Befragte: Wyjazdu na urlop, żeby tak ktoś mi pogotował obiadki, żebym mogła sobie 

spokojnie odetchnąć, bez marudzenia, bez ... Takiego oddalenia się, spojrzenia z 
oddali na rodzinę, jak gdyby przemyślenia może pewnych spraw, żeby właśnie... 
zatęsknienia za nimi tak mocno, żeby właśnie wtedy cenić może bardziej to życie 
codzienne i te chwile, które też mogą cieszyć, w powszednich dniach. 

 
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.: Tak, tak, tak. To była dla mnie bardzo ..., bardzo ciekawa rozmowa, bo wyłania mi 

się - z tego co Pani mówi - obraz przede wszystkim rodziny licznej, ale rodziny ze 
sobą zżytej, rodziny, która, no – takie jest dla Pani i dla Pani męża na pewno 
również, ale zwłaszcza dla Pani wyzwaniem, bo ..., bo to są obowiązki, które 
należy pomnożyć razy cztery praktycznie, prawda? A jednak daje Pani sobie z tym 
radę – lepiej lub gorzej w Pani odczuciu – jak Pani mówi - nie wszystko Panią 
cieszy, ale ma Pani swoje satysfakcje - zwłaszcza ten moment, kiedy wyłączyłam 
magnetofon był dla mnie bardzo pouczający w tym sensie, że powiedziała Pani o 
swoich doświadczeniach, które mnie osobiście - mam dwoje dzieci - są obce. Ale 
także dlatego obce, że w gronie moich znajomych są osoby, są ludzie, którzy mają 
rodziny liczne, ale nie spotkałam się z takim ich potraktowaniem. Tym bardziej 
cenne jest to, że zechciała Pani o tym powiedzieć. Życzę Pani wszystkiego 
najlepszego na przyszłość, dla Pani dzieci i dla Pani rodziny. Bardzo Pani dziękuję 
za tę rozmowę, była bardzo, bardzo pouczająca. 

 
Befragte: Dziękuję bardzo. 
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Interview 4 

 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Tak jak powiedziałam - chciałabym Panią w pierwszej fazie poprosić, żeby Pani 

przedstawiła swoją rodzinę, to znaczy: z ilu składa się członków, w jakim wieku są 
Pani dzieci? 

 
Befragte: Dobrze: mąż, ja i córeczka 5,5 lat. 
 
Frau J.: Mhm. Czy może Pani powiedzieć czym się Pani zajmuje zawodowo? 
 
Befragte: Zajmuję się pracą z dziećmi, podobnie jak mój małżonek - pracujemy z dziećmi 

indywidualnie, a także z grupą dzieci. Ja prowadzę terapię. 
 
Frau J.: Mhm. Czy może Pani powiedzieć w jakim Pani jest wieku? 
 
Befragte: 33 lata. 
 
Frau J.: Dobrze.  
 
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: A więc po tym jak Pani przedstawiła swoją rodzinę, chciałabym Panią właśnie 

poprosić o takie spojrzenie na przeszłość, na czasy, kiedy jeszcze nie była Pani 
zamężna, czasy, kiedy jeszcze była Pani w swoim domu rodzinnym. Czy 
przypomina Pani sobie sytuacje, które ... które szczególnie pozytywnie Pani 
przeżywała jako dziecko, jako osoba dorastająca w swoim domu rodzinnym? 

 
Befragte: Myślę, że były to wspólne podróże z rodzicami - okres ferii, okres wakacji, no i 

czas świąt, kiedy wszyscy żeśmy się gromadzili, przyjeżdżała babcia, czyli raczej 
to wspólne przeżywanie czasu wolnego. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy były takie sytuacje, które Pani z trudem akceptowała? 
 
Befragte: Może momenty ... Pamięta się wszystko ... wszystkie pozytywne strony. No, trudno 

mi powiedzieć w tej chwili - z trudem akceptowałam - no, może ... momenty 
uczenia się i obciążenia nauką, kiedy właśnie nie mogłam poświęcić czasu na 
przyjemności, a cały czas jednak był ten aspekt obowiązku - przeciążenie. 

 
Frau J.: No, tak, tak, rozumiem, mhm. Powszechnie uważa się, że polska rodzina jest taka 

bardzo tradycyjna, jeśli chodzi o podział ... o podział ról. Jakie wyobrażenie rodziny 
Pani miała zanim ..., zanim w ogóle Pani ją założyła, w czasach kiedy ..., w czasie 
kiedy Pani była bardzo młodą kobietą? 

 
Befragte: Ja muszę powiedzieć, że ja nie snułam specjalnych wyobrażeń na temat rodziny, 

natomiast w tej chwili model, który staram się ... no, pielęgnować i podtrzymywać, 
no to tak można by powiedzieć, że jest to model partnerskiej rodziny, nie 
chciałabym być tu trywialna, bo w zasadzie lansujemy ten model już od dawna, ale 
takie tradycyjne podziały obowiązków raczej ... schodzą na ... ustępują miejsca 
właśnie, no - uzupełniają siebie w wielu czynnościach. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Wracając jeszcze właśnie do... do... do tych czasów, kiedy ... kiedy 

była Pani młodą kobietą, czy... czy... czego Pani chciała wówczas dla siebie? Czy 
istniał jakiś, jakiś...- może najpierw to pytanie... 

 
Befragte: Znaczy - czuję, że nadal jestem w obszarze właśnie tych planów i marzeń, jeszcze, 

jeszcze ciągle czuję się młodo, natomiast - no, były to marzenia związane właśnie 
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ze zwiedzaniem świata, z bycia ... no, z rozwojem własnej osobowości, właśnie z 
tym, żeby była to rodzina radosna, śmiejąca się, wolna, ... tak - otwarta na świat i 
podróże. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, tak. Te pytania może z tego wynikają, że pamiętam swoje 

doświadczenia, kiedy byłam jeszcze bardzo młodą osobą i człowiek był wtedy tylko 
koncentrowany raczej - prawda - na swoich potrzebach - chciał właśnie tak jak 
Pani mówi - zdobywać świat, myślałam wtedy o tym, żeby mieć ..., żeby zdobyć 
właśnie wykształcenie, dobrą pracę i praktycznie skoncentrowana byłam bardziej 
na sobie, no życie to jak gdyby skonfrontowało - w momencie kiedy pojawiła się 
rodzina trzeba było zrezygnować z własnych marzeń i myśleć także ...- znaczy - 
trzeba było - tak się stało. Stąd, stąd właśnie chciałabym wrócić najpierw do tych 
momentów, kiedy, kiedy jeszcze była Pani bardzo, bardzo młodą osobą /śmiech/ - 
formułując to w ten sposób. Czy sądzi Pani, że istniał dla Pani jakiś taki pewien 
wzorzec rodziny, pewien model rodziny, który uważała Pani za dobry, za wart 
przeniesienia także do swojego życia? 

 
Befragte: No, zdecydowanie to, że rodzice byli autorytetem i są nadal autorytetem dla mnie i 

ten sposób udoskonalania własnej osobowości, pogłębiania, powiedzmy, wiedzy 
swojej, samo..., ciągłe kształcenie, to raczej jest ten model, który ... który 
funkcjonuje, staram się zaszczepić również swojemu dziecku i to przeniosłam na..., 
na własny grunt, na grunt własnego domu - to raczej szacunek dla rodziców. 

 
Frau J.: Tak, z pewnością, to bardzo ważne. A gdybyśmy tak spojrzały, prawda, na rolę 

kobiety w tej chwili w roli matki, jak Pani sądzi, czy można się jakoś przygotować 
do tej roli: do roli matki, do roli żony? 

 
Befragte: Co do roli żony, to myślę, że trudno się przygotować i nawet wszelkie próby, które 

się podejmuje symulując różne sytuacje ogniska domowego jeszcze w czasie 
takim narzeczeńskim, to mimo wszystko to później nas zaskakuje i do tej roli 
trudno się przygotować. Natomiast do roli matki - jest ten czas, kiedy ... kiedy 
kobieta może faktycznie zadbać o swoje ciało, zapoznać się ze swoim ciałem, 
zapoznać się z tym ... z potrzebami dziecka przynajmniej od strony teoretycznej, 
ale tutaj ta możliwość pracy z dziećmi, ich obserwacja dała mi możliwość właściwie 
przygotowania się do tej roli obserwując też świat dziecka od strony takiej 
zawodowej. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Jak Pani sądzi, czy tak zwane” dobre rady” swojej mamy, swojej 

babci, prawda, dotyczące właśnie spełniania się jako matka - czy one mogą 
odegrać równie ważną rolę jak wszelkiego rodzaju poradniki, z którymi w tej chwili 
mamy do czynienia na rynku wydawniczym, czy też właśnie opinie autorytetów - 
uznanych autorytetów w prasie i tak dalej? 

 
Befragte: Jest ... Bycie matką ma pewne swoje fazy - też rozwoju. Pierwszy okres buntu, 

kiedy ..., kiedy właśnie dziecko się narodziło i uważałam, że no, wszystko wiem 
najlepiej i absolutnie żadnych porad, żadnych uwag, żadnego wzorowania się na ... 
na czyichś doświadczeniach - ten etap mam już za sobą. Tak, że spokojnie w tej 
chwili, kiedy dziecko ma już 5,5 lat mogę odnieść się i z ..., ze spokojem słuchać 
właśnie porad babci, porad mamy i konfrontować to z własnym doświadczeniem, 
jakkolwiek to musiało trwać, to musiało ..., do tego musiałam dojrzeć sama, na 
początku sama wypróbowując własny styl. Natomiast książki - nie. Książki nie są 
zasadniczym poradnikiem, natomiast autorytety w dziedzinie właśnie rozwoju 
psychologicznym dziecka, rozwoju fizy..., fizycznym, rozwoju językowym - to takie 
autorytety bezwzględnie mam i na nich się wzoruję i wtedy już nie potrzebuję 
konfrontacji. 

 
Frau J.: Mhm. Czyli taki wniosek z tego co Pani mówi wyciągam - proszę mnie poprawić, 

jeżeli się mylę, że optymalną rzeczą jest jak gdyby połączenie, prawda?, tej 
wiedzy, prawda?, którą się ..., wiedzy naukowej, uznawanej, własnych 
doświadczeń z pracy zawodowej, akurat w Pani wypadku są one bardzo bogate i 
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właśnie takiej, takiej wiedzy, którą... którą się otrzymuje od najbliższych - z jednej 
strony nie chce się jej traktować poważnie, ale z drugiej strony okazuje się, że w 
momencie konfrontacji z życiem ona też ma sens i są to... 

 
Befragte: Próbuje się wieloma sposobami, natomiast bronię się przed zalewem naturalnie 

literatury, która jest nie sprawdzona, która jest zbyt ... optymistycznie i prosto 
podaje pewne rozwiązania i tutaj no, zdecydowanie jednak sama poszukuję 
rozwiązań, ale są takie ..., są takie autorytety, których nie podważam, nie próbuję 
tutaj dialogu żadnego stwarzać tylko uznaję to za pewnik. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Tak, to były nasze refleksje na temat tego, czy można się przygotować 

i czy należy się przygotowywać, prawda, do roli matki i żony. Jak Pani sądzi, czy 
też mężczyźni powinni podejmować takie próby, czy też w ogóle powinni poddani 
być takiemu właśnie przygotowaniu także do roli ojca? 

 
Befragte: Do życia w rodzinie. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Tak, oczywiście, przecież być i przetrwać w rodzinie jest wielką sztuką i tak samo 

jak się symuluje różne ..., różne sytuacje techniczne, tak samo mężczyznom 
również powinno uświadamiać się pewne aspekty życia w rodzinie i 
przygotowywać, rozwiązywać różne problemy, różne sytuacje, które... - 
przetrenować po prostu na sobie różne sytuacje, które mogą się wydarzyć. 

 
Frau J.: Mhm. I jak Pani sądzi, kto może w tym pomóc zarówno młodym kobieto, ale także 

przede wszystkim młodym mężczyznom w tym przygotowaniu, tak żeby ono miało 
naprawdę sens? 

 
Befragte: Mhm. No, trudno mi teraz odpowiedzieć, no ale bezwzględnie... mogło być to tak 

pomyślane, żeby specjaliści właśnie od spraw funkcjonowania w rodzinie, czy też 
stosunków interpersonalnych, no, powinni obsadzać pewne kierunki i - mówię o 
kształceniu wyższym na przykład - i stwarzać tego rodzaju możliwości do tego 
rodzaju treningu - terapia jednym słowem. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. To było bardzo ciekawe, mhm. Teraz kolejne pytanie moje 

mogłoby dotyczyć tego, czy w Pani przypadku było tak, że jako młoda kobieta 
myślała Pani o tym, że - chciałabym wyjść za mąż, będzie w moim życiu jeden..., 
wyobrażam sobie, że... że... że jednak nie chciałabym być osobą samotną. Czy 
miała Pani obraz swego przyszłego partnera? 

 
Befragte: Nie, nie, absolutnie nie. 
 
Frau J.: Taki... taki... - chodzi mi oczywiście o... teoretyczny obraz, prawda? 
 
Befragte: Nie, nie, nie, nie. Nie obmyślałam raczej o tym. Wiem jak z rozmów towarzyskich 

jak tam podobnie koleżanki myślały i przedumywały jak to będzie, tak że to abs..., 
to mnie nie dotyczyło - nie, nie snułam wyobrażeń, planów również o czas i 
miejsce akcji - nie, nie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Wiele młodych kobiet, między innymi w takich sytuacjach, w takich 

rozmowach niezobowiązujących deklaruje, że chciałoby mieć na przykład dwoje 
dzieci, albo troje, albo jedno, albo w ogóle, prawda?, odżegnują się od dzieci - czy 
Pani też nieobce są takie rozważania, taki rozmowy - oczywiście z czasów, kiedy 
była Pani, załóżmy, jeszcze studentką czy osobą niezo..., niezwiązaną... 

 
Befragte: Nie - myślę, że byłam tak skoncentrowana jednak na sobie, że... że jak mówię nie 

snułam żadnych planów i... i... i... Nie, nie, nie - zdecydowanie myślałam... - 
centrum świata jednak sama stanowiłam i to centrum zdecydowanie zajęła moja 
córcia, i jest ona faktycznie całym życiem, i... naszym, i... chwalę się tym, szczycę 



 54

się tym, że tak jest, że punkt ciężkości zupełnie naturalnie się przeniósł bez 
żadnych ewol... rewolucji, bez żadnych tak... takich sytuacji, kiedy - nie wiem - 
musiałam dokonywać wyboru, bo ten wybór tak naturalnie przyszedł, że ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm, to świetnie. A proszę powiedzieć, czy to... Może tak: wiele matek, 

wiele matek z takim rozrzewnieniem - ja sama jestem matką i mam już duże dzieci 
- ale cały czas też z rozrzewnieniem wspominam, czasy kiedy dzieci były małe, 
kiedy położyłam je spać - z taką..., wtedy czułam bardzo silną taką więź z moimi 
dziećmi - właśnie tymi śpiącymi dziećmi - czy... czy Pani też przypomina sobie 
takie chwile, czy też ma je Pani na świeżo, w których Pani czuje szczególnie tę, tę 
taką bardzo silną więź emocjonalną ze swoim dzieckiem? 

 
Befragte: Mhm. Ja myślę, że to jest takie charakterystyczne właśnie, że jak dziecko ... 

spojrzenie na śpiące dziecko, prawda?, które rączki ma uniesione gdzieś wysoko 
ponad... nad główkę, tak to świadczy, że taki ma dobry, spokojny sen i to jest ten 
okres ... poczucia tej szczególnej więzi, radości, spokoju, jeżeli właśnie dziecko 
smacznie, spokojnie..., ma spokojny sen - tak, ten spokojny sen dziecka jest takim 
momentem, kiedy właśnie jesteśmy chyba najszczęśliwsi, a ma to znaczenie 
szczególnie też podczas choroby, jakichś trudnych sytuacji - jeszcze... jeszcze tak 
się właśnie mobilizujemy, wszystkie swoje siły, przynajmniej ja i wtedy odczuwam, 
no, wielki związek też, a w momencie, kiedy jest wszystko dobrze, wszystko się 
toczy z dnia na dzień, no to nie odwołuje się tak cały czas w myślach do tego: ojej! 
jak ja bardzo, jak ja cały czas i ... tą myśl o miłości do dziecka, powiedzmy, 
zastępuję takimi sprawami dnia codziennego, natomiast w momencie takiego 
zagrożenia, to wtedy silnie się angażuję i bardzo przeżywam wszystko. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Czy są też takie... takie chwile z Pani... z Pani dzieckiem, które w jakiś 

sposób Panią przygnębiają? 
 
Befragte: Ktoś powiedział kiedyś, że życie w rodzinie jest ciągłym... ciągłym stresem w 

zasadzie i ... cały czas analizuję zachowania ... córeczki, odpowiedzi, sposób 
zabawy - cały czas odnoszę to tego właśnie jak ... jak ja ją prowadzę, że 
zachowania są takie czy inne, czy więcej jest tych pozytywnych, czy czasami 
jakieś inne, powiedzmy, formy protestu z jej strony się zdarzają i cały czas czuję 
się w takiej sytuacji zagrożenia, czy dobrze spełniam rolę właśnie bycia dorosłą, 
bycia matką, bo zasada jest jedna dla mnie, która funkcjonuje w mojej 
świadomości, to jest to, że nie ma dzieci złych - są tylko źli dorośli. Tak, że tutaj 
ta... to obciążenie, ten bagaż właśnie tego ... tego przeświadczenia powoduje, że 
ciągle jestem w stanie takim... w stanie takim napięcia i odnoszenia każdego w 
zasadzie zachowania dziecka do tej... do tego swojego... swojego funkcjonowania. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czy dobrze zrozumiałam, że... że bycie... bycie matką jest dla 

Pani także ... jest dla Pani stałym takim ... łączy się dla Pani takim stałym stresem 
napięcia, jak gdyby oczekiwania, rozwiązywania problemów, które się pojawiają, 
znikają? 

 
Befragte: Myślę, że to chciałam powiedzieć. Tak - jest to... - z tym, że nie jest to ten stres 

negatywny, ten dystres, który jest... naturalnie ma swoje negatywne skutki - jest to 
ten stres mobilizujący, raczej, raczej ten stres, który nawet  prowadzi do wielkiej 
euforii i do wielkiego zadowolenia - ten budujący. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czy są osoby wokół Pani, które, które wspierają Pani, Panią w 

rozwiązywaniu właśnie wszelkich takich problemów wynikających z wychowania 
dziecka, z posiadania dziecka? 

 
Befragte: Tak. 
 
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
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Frau J.: Czy może Pani, w odniesieniu do aktualnej sytuacji Pani dziecka - przepraszam - 
Pani rodziny - czy mogłaby Pani powiedzieć, jakie są mocne strony Pani rodziny? 

 
Befragte: Że jest, że - no - dziecko może czerpać wzór z ojca i z matki. Mocne strony 

rodziny... Myślę, że mocną stroną jest to, że oboje jesteśmy pedagogami - 
zdecydowanie uważam, że to pomaga - jednak świadomość..., no - świadomość 
pedagogiczna, psychologiczna, terapeutyczna w posiadaniu własnej rodziny i... 
zakładając, że no, przede wszystkim dzieci są mocną stroną rodziny. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Chciałam Panią zapytać także o największy sukces, dotychczasowy 

sukces Pani rodziny - czy to by było, czy odpowiedź na to pytanie byłaby taka 
sama? 

 
Befragte: Hm, Tak to się musi zawierać, tak, że na pewno sukcesem naszej rodziny jest to, 

że mamy cudowne dziecko, natomiast są również takie sukcesy, jak... no, innego 
formatu, prawda? - to, że wspólnie urządzamy mieszkanie, że wspólnie - no, 
powiedzmy - kupujemy auto, że wspólnie jedziemy ..., planujemy wypoczynek - to 
również jest sukces dnia codziennego - no, dnia codziennego i, powiedzmy, że 
wspólnie decydujemy się na jakiś tam rozwój zawodowy - to... to są wszystko 
drobne sukcesy, natomiast głównym i nadrzędnym, to zdecydowanie rozwój 
dziecka. 

 
Frau J.: No, na pewno. Mhm. Zapytałam o te mocne strony Pani rodziny - pozwolę sobie 

także zadać pytanie o ... o..., no, jak gdyby tę drogą stronę - czy aktualnie są także 
jakieś problemy, z którymi, z którymi Pani rodzina - no, musi się w jakiś sposób 
zmagać, czy też musi je rozwiązać w najbliższym czasie? 

 
Befragte: Hm... Mówiąc o ... Więc tu by znowu to wszystko można połączyć, bo mówiąc o 

wadach, o słabych stronach, można jednocześnie mówić o zaletach - tak, że ciągłe 
/pauza/ Słabe strony...  

 
Frau J.: Niekonieczne słabe strony - nie, nie tak chciałam to sformułować, tylko chciałam 

sformułować to w ten sposób - czy obok, oczywiście, ewidentnych pozytywów, czy 
widzi Pani także pewne problemy, takie na dzisiaj, z którymi Pani rodzina, no, musi 
się w jakiś sposób ... - nie chcę powiedzieć - borykać, bo te problemy mogą być 
zupełnie niewielkie, adekwatne do dzisiejszego dnia - no, ale trzeba je rozwiązać. 
Czy widzi Pani takie problemy? Czy one są ... Czy one są? 

 
Befragte: Ja myślę, że naturalnie musimy rozwiązywać cały czas różne ... różne właśnie 

problemy i to jest motorem - no, tutaj muszę nadmienić, że właściwie to jest 
motorem do tego, że ..., do działania, ale naturalnie - tutaj ciągła praca nad sobą, 
docieranie się w sytuacjach trudnych, również w sytuacjach, jeśli chodzi o 
określenie sposobu wychowania dziecka - no, przecież to jest masa ..., masę 
pomysłów, masę różnych pomysłów, dwoje ludzi, no, musi konfrontować jakoś i 
tutaj też bywają na tym punkcie, na tym tle różne sytuacje sporne - wiadomo. 

 
Frau J.: Mhm, no, właśnie. Właśnie..., właśnie też przyszło mi to w tym momencie ... Bo 

chciałam zapytać o to, czy... czy... no, nie dla wszystkich rodziców to jest rzecz 
prosta - umieć zidentyfikować na przykład potrzeby swojego dziecka - nie jest to 
takie łatwe. Czy... czy... czy odpowiednio do swojego wieku na przykład Pani 
córcia potrafi informować Panią o... o swoich potrzebach - Panią i... i... Pani męża? 

 
Befragte: Jednak określanie uczuć i określanie problemów, wyrażanie tego jest tym, czego 

bym sobie bardzo życzyła, żeby moje dziecko umiało i - ponieważ jestem osobą 
przesądną - tutaj odpukam - w tej chwili wszystko jest w jak najlepszym porządku. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, ponieważ jest to również mój konik, moje zajęcia - określanie właśnie swoich 

uczuć, nie ... nie tłumienie, odreagowanie, więc stwarzam - staram się stworzyć 
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takie sy... - nie stworzyć takie sytuacje, ale zachęcam dziecko do określenia tego 
co czuje, niezależnie czy to będzie przykre dla kogoś, kto by sobie akurat nie 
życzył, żeby to usłyszeć w danej chwili - tutaj staram się zachęcić dziecko do tego, 
żeby wyrażało swoje zdanie. 

 
Frau J.: Mhm. Są takie sytuacje , w których, w których ... dzieci częściej zwracają się do 

mamy, a i takie sytuacje, w których raczej chętniej idą do taty ze swoimi ...no, 
nazwijmy to problemami, ale mogą to być, że tak powiem, problemy bardzo 
doraźne, prawda? - typu: „pomóż mi w czymś”, prawda? Czy..., czy... w taki... 
takie... tak też zdarza się i w Pani rodzinie? 

 
Befragte: Nie obserwuję takiego specjalnego... wyboru jednego z nas. 
 
Frau J.: Mhm 
 
Befragte: To znaczy - to jest też związane z taką jej drobną manipulacją nami - jeżeli nie 

mama kupi, to może tata kupi - próba sił, ale raczej nie ma czegoś takiego, że ... 
że tylko ja jestem powiernikiem jej trosk - to również jest ojciec. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A w kwestiach wychowawczych - czy... zdarzają się takie sytuacje, że 

ma Pani odmienne zdanie niż na przykład Pani mąż na temat właśnie wychowania 
Pani córki? 

 
Befragte: Naturalnie, naturalnie. 
 
Frau J.: Mhm. Często musi Pani iść na kompromis z mężem, który ma, powiedzmy, 

odmienne zdanie? 
Befragte: Staram się również iść na kompromis, ale tutaj, uważam, że najlepszym 

lekarstwem jest czas i tutaj sprawdza się jednak ta szkoła, która mówi o tym, że 
raz powtórzona kwestia, drugi raz, trzeci, dziesiąty w końcu staje się 
uzewnętrzniona, ona zaczyna funkcjonować również w partnerze - tak, że czas 
tutaj byłby najlepszym lekarstwem nawet na wprowadzanie reform. 

 
Frau J.: Rozumiem. Mhm, mhm. Gdyby Pani miała możliwość rozpoczęcia jak gdyby 

wszystkiego od początku - wszystkiego - mam na myśli właśnie założenia jeszcze 
raz rodziny, bogatsza o te doświadczenia, które ma Pani teraz - czy Pani coś 
zmieniłaby rozpoczynając wszystko od początku ze swoim mężem w takim... w 
takiej konfiguracji, jaka ona jest w tej chwili, ale ... ale z tymi doświadczeniami.? 
Czy coś Pani by zmieniła? 

 
Befragte: Tak. Nie byłabym pewnie zbyt oryginalna, gdybym powiedziała, że nic - bo to 

pewnie ... ta afirmacja jest dosyć powszechna, natomiast, no - naturalnie. Różne, 
różne sytuacje chciałabym, żeby wyglądały inaczej. 

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że od momentu przyjścia ich dziecka na świat, to praktycznie 

myślą już tylko o przyszłości: o przyszłości swojego dziecka, o przyszłości rodziny. 
Jakie ... Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? 

 
Befragte: Chodzi Pani o to, czy snuję jakieś dalekosiężne plany, tak? związane z 

wykształceniem dziecka? Czy... czy... 
 
Frau J.: Może niekoniecznie plany, tylko ... 
 
Befragte: ... czy o tym, czy  zapewnię mu byt, czy... 
 
Frau J.: Nie, nie, nie - czy myśli Pani po prostu o przyszłości swojego dziecka? Jeśli tak, to 

w jakiej, w jakiej formie myśli Pani o tym? 
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Befragte: Jest to najbliższa przyszłość - najbliższa przyszłość... 
 
Frau J.: Mhm. Proszę, proszę... 
 
Befragte: Nie - myślę, że to jest najbliższa przyszłość i takich dalekosiężnych planów... w 

takie dalekosiężne plany nie wybiegam, ponieważ, no - wychodzę z tego 
założenia, że tak daleko nie można planować. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Czego w taki razie życzy ... Czego Pani w takim razie chciałaby dla 

swojego dziecka? Nawet w tej, w tej bliskiej przyszłości? 
 
Befragte: No, zdecydowanie mądrych rodziców, mądrych nauczycieli, zdrowia ... 
 
Frau J.: I dalej - koncentrując się, że tak powiem,  na wszystkich członkach Pani rodziny - 

czego Pani chciałaby dla swojego męża? 
 
Befragte: /śmiech/ Zaskoczyła mnie Pani. Dla swojego męża - no,  czego bym mogła chcieć? 

A co się zwykle odpowiada? No, zadowolenia z domu, żony, z dziecka, spełnienia. 
 
Frau J.: No i wreszcie została Pani. Jako trzeci - równoważny element Pani rodziny - czego 

Pani życzy dla siebie? Czego Pani chciałaby dla siebie? 
 
Befragte: Dla siebie? Zdrowia, zdrowia. 
 
 
Teil 5: Resümee  
 
Frau J.: To była bardzo ciekawa rozmowa. Jeśli Pani pozwoli, to podsumuję ją swoimi 

wrażeniami. Jeśli w jakimś sensie coś przekręciłabym, czy... czy nie tak nazwała, 
to co Pani chciałaby przez to powiedzieć, to proszę mnie jeszcze skorygować. Z 
tego ..., z tej rozmowy, z tego wywiadu buduje mi się taki obraz rodziny takiej 
małej, kompletnej i bardzo ze sobą związanej, gdzie rodzice są osobami 
świadomymi i ta świadomość wynika z ich doświadczenia ..., bogatego 
doświadczenia zawodowego, ale także i z wykształcenia, z systematycznego 
poszerzania swojej wiedzy na temat problemów rodziny, problemów wykształcenia, 
nie tyle może wykształcenia, co problemów wychowania, spojrzenia na... na 
rodzinę i wykorzystujecie to Państwo, czy może Pani głównie wykorzystuje także w 
swoich relacjach z dzieckiem. Stara się Pani poddać, z tego tak wynika, ponieważ 
nie planuje Pani dalekosiężnie, więc ja mam wrażenie, że łączy się to z takim 
poddaniem biegowi rzeczy, poddania się temu co się dzieje i cieszenia się z tego, 
co jest aktualnie, bez dalekosiężnego wybiegania w przyszłość. Czy tak to jest? 
Czy to jest właściwe wrażenie z tego co Pani mówiła, z tego wywiadu? 

 
Befragte: No, no, no - tak. Ta informacja zupełnie... zwrotna jest zgodna z komunikatem, tak, 

że..., tak, że myślę, że... chyba tak. Naturalnie jest to sytuacja, kiedy jestem 
zaskoczona tym wywiadem, prawda? i nie przemyślałam wszystkiego wcześniej 
dogłębnie i to trzeba brać pod uwagę. 

 
Frau J.: No, ja tak, tak właśnie tak się zorientowałam, że nikt Pani nie uprzedził o tym, że 

chciałabym taki ... taki wywiad przeprowadzić, aczkolwiek wydaje mi się, że w 
takiej rozmowie najważniejsza jest szczerość i ... i ... i ..., ponieważ każde, kto ma 
rodzinę i każda z matek jest ekspertem, nie ma tutaj odpowiedzi, które by były jak 
gdyby standardem, tylko po prostu każdy z nas, prawda, w tej sytuacji jest 
wiarygodnym ekspertem, nie można go podważyć, prawda? Takim ekspertem jest 
także dla mnie Pani w tym momencie - ekspertem Pani rodziny i tego co się w niej 
dzieje, jak ona się rozwija. Życzę, żeby wszystko było, rozwijało się w tym 
kierunku, który daje Pani i Pani dziecku, Pani mężowi satysfakcję z bycia w tej 
rodzinie, żebyście Państwo byli naprawdę szczęśliwi w takim rozumieniu, jaki... 
jakie daje Pani największe poczucie satysfakcji i zadowolenia. Mam nadzieję, że to 
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się będzie ..., że, że wszystko będzie się układało po Pani myśli. Dziękuję bardzo 
za tę rozmowę. 

 
Befragte: Dziękuję również. 
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Interview 5 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Na początek chciałabym Panią poprosić, żeby zechciałaby Pani scharakteryzować 

po prostu swoją rodzinę: z ilu osób się składa, z ilu dzieci, w jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte: No, więc moja rodzina jest taka typowa jak na dzisiejsze czasy - jedno dziecko, ja i 

mąż. Dziecko w tej chwili jest w pierwszej grupie - w maluszkach, ma 3,5 roku 
dokładnie. Troszeczkę wcześniej poszła do przedszkola, ale myślę, że dobrze, 
dobrze się stało. Mój mąż ma lat 40, ja mam lat 32, a dziecko 3,5. 

 
Frau J.: I od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Jesteśmy małżeństwem od ośmiu lat. 
 
Frau J.: Od ośmiu lat, mhm.  
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Najpierw chciałabym Panią poprosić o takie spojrzenie w przeszłość - w czasy, 

kiedy jeszcze była Pani znacznie młodszą osobą, nie związaną swoją rodziną, 
natomiast chciałabym, żeby Pani sobie przypomniała sytuacje z Pani domu 
rodzinnego, w którym się Pani wychowała, w którym Pani rosła. Jakie sytuacje 
przypomina sobie Pani, które miały jakiś taki szczególny, pozytywny wpływ na 
Panią, które bardzo Pani lubiła, które przeżywała Pani niezwykle pozytywnie? 

 
Befragte: To znaczy - muszę Pani powiedzieć, że to jest - nie wiem, czy to jest dowiedzione 

naukowo, może tak - ja jestem z podobnego typu rodziny, ponieważ jestem 
jedynaczką. Wychowałam się w rodzinie pełnej. Moi rodzice dali mi bardzo dużo 
ciepła i bardzo ... no, najmilej takie sytuacje, wie Pani, które najmilej wspominam, 
to są zazwyczaj święta. Święta, ale nie tylko, ponieważ ja bardzo dużo 
wyjeżdżałam z rodzicami: wczasy, wakacje, ferie zimowe - ja praktycznie co roku 
gdzieś razem rodzinnie wyjeżdżaliśmy. Poza tym jeszcze bardzo ważną osobą u 
mnie była babcia, ponieważ mnie praktycznie wychowała babcia - nie mam tu 
żadnego żalu do rodziców, ale kiedyś było inaczej, były inne czasy, może bardziej 
spokojne - ja dzisiaj nawet jadąc do pracy stwierdziłam, że ja jestem w biegu - 
kiedyś nie było tak, nie było takiego strasznego biegu, ale moi rodzice również, no, 
zajęli się trochę karierą - nie powiem - i mnie głównie wychowała babcia. W wieku 
15 lat  zmarła mi babcia i ja strasznie to przeżyłam. Więc babcia nie mieszkała z 
nami - przychodziła, dochodziła - mieszkała dwie ulice dalej, ale była bardzo 
ważną osobą. Natomiast rodzina była taka, no, wymagająca, bardzo ambitna - ja 
miałam od małego dziecka wpojoną takie, taki pęd za wiedzą, że się muszę uczyć 
- bardzo dobrze, bo jak się będę uczyć, to na pewno do czegoś dojdę. No i się 
uczyłam, całe życie jeszcze się uczę. Moi rodzice byli wykształconymi ludźmi, 
którzy zajmowali dosyć wysokie stanowiska na ówczesne czasy, więc była rodzina, 
której się dobrze powodziło, która mogła wyjeżdżać, mogła sobie na to pozwolić. 
Ja miałam wszystko, ja byłam dzieckiem takim, które ..., no, miałam więcej niż inne 
dzieci, na pewno, ale nie..., nie ... myślę, że nie byłam dzieckiem rozkapryszonym 
takim, wie Pani? Miałam bardzo surowego ojca, który mi tak dozował - miałam 
wszystko, ale tak bez przesady. Przywoływali mnie do porządku i ..., i to ..., i to 
chyba dobrze. 

 
Frau J.: A czy przypomina Pani sobie takie sytuacje, które ciężko było Pani zaakceptować? 
 
Befragte:  No, na pewno. To właśnie to, co Pani mówiłam wcześniej - moi rodzice bardzo 

dużo pracowali i dużo czasu poświęcali pracy, bardzo dużo nie było ..., bardzo 
często nie było ich w domu. Babcia praktycznie zastępowała mi matkę. Jakieś 
zebrania, jakieś narady, jakieś wieczne szkolenia, wyjazdy i muszę się przyznać 
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szczerze, że ja w tej chwili to powielam i jestem przerażona, bo robię dokładnie to 
samo w stosunku do swojego dziecka. Jestem przerażona - i, i moja mama 
przychodzi, i jest tą babcią, i jest po prostu tragedia, bo jest to samo. Ja już 
powiedziałam sobie, że w tym roku, to już koniec, bo ja na przykład w tym roku 
robię dwie podyplomówki na raz - straszne. I mnie nie ma w domu, ale to już 
ostatni raz taki ..., takie coś. Jestem zmuszona po prostu tutaj sytuacją w pracy, bo 
muszę kwalifikacje wyrównać. Ale to było najbardziej przykre, jak ja przychodziłam 
do domu, była 3 godzina, ja wiedziałam, że koleżanki mają mamusie, bo tam 
mamusia do 15 czy tatuś, a ja byłam z babcią, bo moja mama musiała gdzieś do 
Gdańska jechać na naradę, a tata gdzieś tam był na szkoleniu w Warszawie, nie 
miał mi kto pomóc czasami w lekcjach. I muszę Pani powiedzieć, że przykre było 
też, że przychodzili zmęczeni i nie mieli dla mnie czasu i to było: „Daj mi spokój, 
jestem zmęczona” - to tak, to tak pamiętam, że to było tak.  

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: No i to..., naprawdę, to jest chyba w większości, w tej chwili, to już w ogóle norma 

w rodzinach. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Ale ja jestem tym przerażona, bo ja wiem, że to jest źle, wiem, że to jest niedobrze 

i bardzo się staram zrekompensować to swojemu dziecku jakoś, ale ... Poza tym ... 
nerwowo jakoś inaczej, bardziej taka jestem pobudzona, nerwowa, bo pędzę do ... 

 Ostatnio nawet zwróciłam uwagę na matki w kościele z dziećmi i stwierdziłam, że 
to nie moje dziecko tylko takie nerwowe, po prostu wszy..., to pokolenie takie jest 
jakieś dziwne: dziecko nie może ustać w miejscu, jest jakieś ..., no  zresztą tu 
widać w przedszkolu, to jest straszne. No, ja nie wiem czy... - ja byłam podobno 
spokojnym dzieckiem, nie wiem, natomiast moje dziecko już jest mniej spokojne 
/śmiech/. Ale muszę Pani powiedzieć jedną pozytywną rzecz - to jest może dziwne 
w dzisiejszych czasach - ja mam w tej chwili od pół roku męża, który jest na 
bezrobociu i naprawdę, wie Pani, jak to dobrze wpływa na rodzinę? Po prostu tatuś 
jest w domu i tatuś mi wyrównuje to, czego ja nie mam czasu i jest, na razie jest 
okej. No, tylko jedyne, to co mnie załamuje, że czasami dziecko mówi do mnie 
„tatusiu” /śmiech/. 

 
Frau J.: Naprawdę? /śmiech/ 
 
Befragte: Bo mnie tyle nie ma w domu, ale to jest, no, ciężko jest nam finansowo, ale ... 

dobrze, że tak jest, że mój mąż w tym momencie robi wiele rzeczy  za mnie. I 
dobrze, bo przynajmniej dziecko jakoś tak ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Nie wyobrażam sobie, żeby to robiła jakaś obca niańka, obca pani. 
 
Frau J.: Mhm, mhm Wracając jeszcze do właśnie tych, że tak powiem, czasów, kiedy, kiedy 

jeszcze Pani nie miała własnej rodzin:, czy miała Pani jakieś - wówczas - jakieś 
wyobrażenie swojej przyszłej rodziny, jakiś ..., czy jakiś model, jakiś wzorzec? 

 
Befragte: Hm, to znaczy - tak i wie Pani, to najbardziej, najczęściej się w momentach takich 

nasuwało na myśl, kiedy mi było źle i niedobrze ja sobie zawsze mówiłam, że u 
mnie w domu, to na pewno tak nie będzie - to pamiętam, że ja to taka nie będę, 
absolutnie, że nie będę tak robić. Nie wiem, czy to jest podświadomie i ja wiem, że 
wiele rzeczy robię nieświadomie i łapię się czasami na tym, że dokładnie 
powielam, tak jak robili to moi rodzice, no i tak jest, i tego się nie uniknie. Czasami 
się łapię na tym. Ja bardzo dużo cech charakteru odziedziczyłam po swoim ojcu i, 
na przykład, ja bardzo zawsze ... sobie obiecałam, że ja nigdy nie będę taka jak 
mój ojciec - taka surowa i w ogóle taka wymagająca w stosunku do swojego 
dziecka, ale ... no...  
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Frau J.: Tak, czyli ... czyli to byłby ten model, ten wzór? 
 
Befragte: Znaczy, model - nie, model zupełnie, wie Pani, model rodziny, to ... rodzina 

idealna, to rodzina, która - no, jest pełna przede wszystkim, jest szczęśliwa, ale 
myślę, że to w tej chwili jakoś tak realizuję - nie mam jakiejś takiej zaburzonej 
rodziny, pewnie, że są jakieś problemy - jak wszędzie, ale nnn..., nie..., nie..., oby 
nie gorzej, oby tak dalej. Nie mam jakichś takich strasznych ..., na razie nie muszę 
dokonywać jakichś strasznych wyborów, nie mam jakiejś zaburzonej sytuacji, 
jakichś dewiacji - nie, nie. 

 
Frau J.: Mhm. Przyglądając się roli kobiety w ..., w rodzinie - nie jest to takie proste. Jak 

Pani sądzi, czy ..., czy można się jakoś przygotować w ogóle do roli matki, do roli 
żony i kto ewentualnie mógłby tu pomóc? 

 
Befragte: Można, bo - no, wie Pani – można, jeżeli matka przekaże odpowiednią ilość 

wiedzy, bo przecież matka przygotowuje dzie..., dziewczynę do życia i myślę, że 
można się przygotować, jeżeli się chce, jeżeli się ma na to czas. Ja, no, nie wiem, 
powiem Pani szczerze: czy moja matka akurat aż tak mnie bardzo przygotowała? 
Nie miała czasu, nie miała czasu, a potem to już było za późno, bo już ja byłam na 
studiach i już praktycznie ja próbowałam zakładać rodzinę, ale - babcia, babcia mi 
najwięcej przekazała właśnie takich ... z dnia codziennego takich zachowań, 
takich..., najwięcej ze mną rozmawiała, bo to chyba chodzi o to, że... trzeba 
rozmawiać, trzeba pokazywać, trzeba dawać wzór na co dzień. No, moja mama 
była taka zapędzona strasznie i ... i to wszystko, co powinna wykonywać w domu 
matka - wykonywała babcia.  

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte:  Poza tym, powiem Pani, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach kobiety w 

ogóle już wyszły z domu i z kuchni i ..., i..., i w o..., i - no, ja niestety jestem ..., ja w 
kuchni się zupełnie ..., mój mąż się o wiele lepiej w kuchni ..., ja nie jestem właśnie 
taką typową kobietą, która gotuje ... i ... - nie, nie, absolutnie. Nie - ja zamawiam 
gotowe, mój mąż gotuje. Nie, to nie znaczy, że ja nie umiem gotować, ale ja nie 
mam czasu - na razie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Czyli - podsumowując - sądzi Pani, że można się przygotować, a w 

Pani wypadku babcia odegrała taką rolę, powiedzmy, tego przekaźnika tej wiedzy. 
A jak Pani sądzi, czy mężczyźni też powinni się przygotowywać do ..., do roli ojców 
i mężów, i ..., i jeśli tak, to kto w tym mógłby im pomóc? 

 
Befragte: Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak - tak sądzę. I tu też rodzina odgrywa 

najważniejszą rolę. Wie Pani, ja nie chcę z pozycji teść-teściowa, bo to jest 
zazwyczaj niewiarygodne, ale obiektywnie wydaje mi się, że ojciec przekazuje 
chłopcu, synowi jakąś tam wiedzę, jakiś daje przykład. To przecież jest 
stwierdzone naukowo, że „jaki ojciec, taki syn” i to jest prawda święta. No, matka, 
oczywiście, matka też przekazuje jakąś wiedzę, dostarcza ... dziecku ... jakichś 
doświadczeń i jeżeli matka ... - znam sama osobiście takie matki, które mają po 3-
4 chłopaków, synów i są świetnie wychowani, są świetnymi mężami, tatusiami i w 
ogóle super, no. Już nie będę się na temat jedynactwa wypowiadać /śmiech/, 
prawda, bo to jest specyficzna ..., w ogóle specyficzne zachowanie, specyficzna 
jednostka, no, ale - na przykład mój mąż, mój mąż - mogę tak, no bo nie mam 
brata, nie wiem jak to jest, ale mój mąż jest z trójki, ma ..., z trójki rodzeństwa - ma 
młodszą siostrę i starszego brata - był środkowy. To była rodzina bardzo biedna, 
bardzo uboga - inna zupełnie niż u mnie - to zupełnie dwa światy i jest wychowany 
tak - wszystko bardzo ceni, wszystko bardzo szanuje, każdą rzecz. Ja inaczej 
zupełnie patrzę, z innej perspektywy. Jest bardzo pracowity, bo od najmłodszych 
lat mu..., był zmuszony do pracy, żeby utrzymać tamto ... młodsze już rodzeństwo, 
żeby utrzymać ojca, bo ojciec wcześniej zachorował, matkę, więc zupełnie inaczej. 
Ale ma wartości takie ... takie dobre właśnie, przekazane taka, taki szacunek dla 
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pracy, dla tego, co się zrobiło, dla rodziny - bardzo tak szanuje rodzinę, dom - tak, 
że myślę, że tak, że ojciec bardzo i matka również. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że na pewno - można przygotować, jeżeli się tylko chce, już ja nie mówię o 

wiedzy jakiejś pedagogicznej, bo przecież są ludzie, którzy nie mają żadnej wiedzy 
pedagogicznej i super wychowują swoje dzieci, naprawdę - intuicyjnie. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Prawda? A i odwrotnie - są ludzie wykształceni, którzy teorie - uuu, a dzieci - 

niestety. Tak, że to była bardzo prosta rodzina i muszę Pani powiedzieć, że bardzo 
dobrze wychowała swoje dzieci. Tak, że ..., wcale ..., nie sądzę, że tu ..., ja zresztą 
mam takie doświadczenia ze swojego środowiska, że naprawdę - ja nie mówię, że 
w 100%, ale jakoś tak w 50-u, to ludzie wykształceni nie mają czasu wychować 
swoich dzieci, nie mają czasu - po prostu i te dzieci są, przepraszam, ale źle 
wychowane, albo nie wychowane, tylko wyhodowane. 

 
Frau J.: Mhm, mhm 
 
Befragte: Tak, że ... Oczywiście, że przygotować się można, można sobie dziecko 

przygotować. 
 
Frau J.: Tak, tak. A proszę powiedzieć - jako młoda osoba - młode kobiety często myślą o 

tym jak to będzie : czy wyjdę za mąż, czy nie wyjdę za mąż, kiedy chcę wyjść za 
mąż? Czy Pani też miała takie ..., takie myśli, takie wyobrażenia o swoim 
przyszłym partnerze życiowym? Myślała Pani o tym jako młoda kobieta? 

 
Befragte:  Tak, ale muszę Pani powiedzieć, że jakoś nie miałam czasu - rzadko, rzadko - 

myślałam, owszem, miałam marzenia, to były takie marzenia - miałam jakiś taki 
wzór, ideał, tylko, że ja ... nie bardzo wiedziałam do czego to, do kogo przyrównać 
- nie do ojca, nie, chociaż, no - znowu dowiedzione naukowo - ja mam męża 
bardzo podobnego z charakteru zachowań do mojego ojca i ja naprawdę nie 
robiłam tego świadomie. Ale tak to jest - takiego sobie męża wzięłam, który jest 
bardzo w zachowaniach niektórych tak przypominający mi mojego ojca, że 
niesamowite, ale... miałam takie marzenia, ale to po prostu, to w ogóle, no - bajka, 
to nierealne, nie... 

 
Frau J.: Nie, więc marzenia, to bajki, to dobrze, tak, tak.  
 
Befragte: ... nie, no tak, ja sobie marzyłam, tak, tak - ideał był taki, że to głowa boli. Nie - to 

takiego nie ma na świecie. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czy myślała Pani wtedy także, bo ..., bo w takich sytuacjach 

sobie też dziewczyny młode myślą, że chce mieć dwójkę dzieci, albo trójkę dzieci, 
albo jedno dziecko, albo w ogóle nie chce mieć dzieci - czy Pani też wtedy sobie 
jak..., w jakiś sposób tak układała w marzeniach swoją przyszłość odnośnie dzieci? 

 
Befragte: Tak, tak, tak. Nie, no, o tym, że w ogóle, to nie ma mowy, absolutnie - było w 

planach dziecko, nie wiem, może będzie i drugie, no - zobaczymy. Ja jako dziecko 
w ogóle - to nigdy nie zapomnę, jak mi moja  babcia opowiadała, że ja miałam 
mieć cały autobus dzieci - to tak miałam w planach /śmiech/, no ale na pewno 
nie..., nie. Tak, ja sobie tak mniej więcej jakoś układałam, marzyłam, że będę miała 
dwójkę dzieci, z tym, że - wie Pani - jako młoda dziewczyna i ja teraz, znaczy - 
przepraszam - ja się nie czuję staro ... 

 
Frau J.: Nie..., jasne, że ..., słusznie. 
 
Befragte: Ale teraz jak idę czasami i patrzę na młodzież właśnie ... 
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Frau J.: Teraz jest Pani młodą kobietą. 
 
Befragte: Tak, patrzę na młodzież 15-16 letnią, to tak troszkę ... z ironią się uśmiecham, 

ponieważ wtedy się zupełnie inaczej myśli i te marzenia właśnie przypominam 
sobie wtedy swoje widzenie świata i swoje marzenia ówczesne i myślę sobie, że 
fajnie by było, gdyby to była prawda. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Zupełnie było ..., to zupełnie było inne pojęcie świata. Ja wtedy nie myślałam 

kategoriami, że będą jakieś problemy - bo pieniądze, że będą jakieś problemy, bo 
nie ma pracy, że będą jakieś problemy, bo ktoś tam zachoruje - nie, to zupełnie 
inaczej się widzi ten świat i ja sobie właśnie ..., te moje marzenia, to wyglądały, że 
to będzie świetnie, będziemy jeździć za granicę, będziemy wypoczywać, będziemy 
szczęśliwi, będziemy mieć dużo pieniędzy i w ogóle - będziemy piękni, młodzi, i 
bogaci. No, tak. Tak to wygląda i jak patrzę na tych ludzi, którzy idą objęci, to oni 
mniej więcej tak myślą, no, na pewno, na pewno, ale to ... mija... szybko... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... Po paru latach małżeństwa. 
 
Frau J.: Tak, tak. A więc wracając do tego mojego pytania o to wyobrażenie o dzieciach - 

chciała Pani mieć cały autobus i jak się ..., jak ..., jaka jest konfrontacja dzisiaj tych 
marzeń z rzeczywistością? 

 
Befragte: No, właśnie, muszę Pani powiedzieć, że to jest na tapecie w tej chwili u mnie - 

jeszcze wczoraj dyskusję prowadziłam z koleżanką - no, mam jedno dziecko 3,5 
roku i się naprawdę zastanawiam, bo ..., no, zastanawiam się poważnie, dlatego, 
że, no,  tu koleżanki mnie bombardują, że to jestem straszną egoistką i w ogóle, że 
ach i jak ... Ja się boję bardzo w tej chwili, już nie z racji zawodu, bo to pomijając, 
ale z racji materialnej. Tutaj, tego co się dzieje wokół nas, no, tej całej sytuacji, ja 
po prostu nie wiem, czy sobie poradzimy. Bo chciałabym bardzo. Już właśnie 
dojrzałam do tego momentu - te 3,5 roku to tak - fajny odstęp ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Chciałabym bardzo, ale się boję, bo - no, mam 2 pokoje, w tej chwili jeden zajmuje 

właśnie córeczka, drugi my i ... Gdyby tylko kwestia finansowa, to nie ma sprawy ... 
 
Frau J.: Tak, tak.  
 
Befragte: ... ja bym nawet się na trójkę zdecydowała. Nie ma sprawy, na pewno. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: A te dzisiejsze czasy ... Chociaż niby mówią, że to już drugie łatwiej, że przecież 

jest tyle po pierwszym dziecku, ale to nie chodzi właśnie o wychowanie małego 
dziecka, bo myślę, że wychować ... Zresztą - to jest .... Naprawdę ma..., małe 
dziecko wychować, to żaden problem, ale ja martwię się o przyszłość swojego 
dziecka - ja bym chciała, żeby moje dziecko też skończyło studia, żeby było kimś w 
życiu, żeby sobie dało radę, a ja nie wiem, czy będę w stanie, najprawdopodobniej 
na przyszłej uczelni prywatnej, czy bardzo ..., studia będą pewnie bardzo 
kosztowne, czy będę w stanie wykształcić dwoje dzieci, nie wiem. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, tak, tak. 
 
Befragte: Nie mam męża, który jest na jakimś strasznie wysokim stanowisku, który zarabia 

niesamowite pieniądze, więc nie wiem po prostu. Rodzice też - co mieli pomóc, to 
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już pomogli, bo to ..., to się tak, wie Pani, no pomagają, pewnie, że tak, wszystkim 
pomagają ile mogą, ale ... 

 
Frau J.: Mhm, tak, tak, mhm. 
 
Befragte: No, ale może się w końcu przełamię. /śmiech/ 
 
Frau J.: Wiele matek tak z rozrzewnieniem przypomina sobie chwile, kiedy ich dziecko 

usypia i śpi takim błogim snem, prawda? i wtedy czują taką bardzo silną więź 
emocjonalną ze swoim dzieckiem, ja przynajmniej tak to odczuwam do dziś, 
chociaż już mam duże dzieci. Czy są takie chwile, kiedy, kiedy właśnie Pani czuje 
bardzo taką szczególną..., szczególnie mocną więź ze swoją córeczką? 

 
Befragte: Taak, no, tak: jak śpi - oczywiście. /śmiech/ Tak, tak. Ja w ogóle, wie Pani, jestem 

bardzo matką taką przewrażliwioną. Ja nie spuszczam swojego dziecka z oka na 
sekundę, no, jestem w przedszkolu, to też pod kontrolą praktycznie. Nie wiem jak 
to będzie dalej - ja sobie nie wyobrażam tego - jestem bardzo ... no, jestem typem 
tym nadopiekuńczym, niestety. Będę musiała się z tego wyleczyć - może właśnie 
drugie dziecko by mnie z tego wyleczyło, pewnie tak, bo bym już była zmuszona 
do jakiegoś podziału. Bardzo, ja w ogóle bez przerwy myślę, jak jej nie widzę, bez 
przerwy myślę, jakieś mam takie ..., jak gdzieś jestem, a ona jest w przedszkolu, a 
ja gdzieś ..., no ja bez przerwy myślę, co ona robi, gdzie ona jest. Ja wykonuję tyle 
telefonów dziennie do domu, że to jest straszne, bo często jest tak, że babcia ją 
wcześniej troszkę zabierze, albo tatuś, bo ja tam gdzieś jeszcze muszę jechać 
dorobić, więc ja dzwonię bardzo dużo i ..., no, cały czas jestem, kontrola całkowita. 

 
Frau J.: Mhm, mhm.A czy są takie sytuacje z Pani dzieckiem, które w jakiś sposób Panią 

przygnębiają? 
 
Befragte: No, nnnie, nie zdarzyło się do tej pory nic takiego. Trochę mnie niektóre zaskakują, 

ale myślę, że jeszcze niejedno mnie zaskoczy, bo to jest taki wiek i w ogóle. 
Czasami jakieś zachowanie, jakieś rzeczy przyniesione z przedszkola, jakieś 
słowa, jakieś ... Tak, to mnie czasami zaskakuje, ale nic mnie jeszcze nie 
przygnębiło. Choroba, tak. Choroba - owszem. O, to tak bardzo, jeżeli jest jej coś... 
Ja w ogóle strasznie ... wszystko ... tak ... no... przesadzam ze wszystkim, więc jak 
ją boli brzuch, to już ja na pewno wiem, że to jest wyrostek i lecę do szpitala - to 
jest na tej zasadzie. Więc jak coś jej dolega, już naprawdę jest wysoka gorączka i 
wiem, że dziecko jest chore, to wtedy tak, to wtedy tak. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A.... wiele kobiet przeżywa swoje zadania w rodzinie jako prawdziwy 

stres. Czy, czy, czy i Pani jest znane takie ..., taki... taki strach właśnie przed tym 
stresem, który może spowodować ... wychowanie Pani dziecka, czy też obowiązki, 
które wynikają z posiadania dziecka? 

 
Befragte: Znaczy ..., wie Pani, to ..., to pytanie , to ... To pytanie, tak mi się jakoś wiąże z 

taką samooceną. Tak ..., tak sobie o tym pomyślałam, bo czasami, dosyć często, 
miewałam takie załamania w szkole średniej - miałam bardzo taką samoocenę na 
zero, poniżej w ogóle, jakoś tak byłam zdołowana. Potem się to troszkę zmieniło 
na studiach. W tej chwili chyba jest całkiem w porządku, ale wiem, że miałam takie 
problemy, że ktoś był lepszy, a ja nie, nie mogę sobie dać rady. Nie wiem, pewnie 
jakbym gdzieś tam poszła i pogrzebała u psychologa, to może by był jakiś powód, 
by się znalazł, ale na początku, pamiętam jak urodziłam dziecko i przyszłam do 
domu, to nic nie umiałam i nic nie wiedziałam i w ogóle, kompletnie - nie umiałam 
myć dziecka, nie umiałam karmić, tak mi się wydawało, ale ja to wszystko robiłam, 
oczywiście. Wzywałam prywatnie położną na drugi dzień, żeby mi wyjaśniła, czy ja 
robię dobrze, że ona musiała mi powiedzieć, czy ja akurat dobrze tą pierś to 
dobrze przy..., przystawiam dziecko, czy ja dobrze? Więc pani przyszła, 
powiedziała: „Co pani chce? Kobieto, wszystko robisz dobrze.” Więc to było..., ale 
to było normalne, to jakiś stres taki poporodowy - przeszło po paru tygodniach. 
Dzisiaj miewam, ale rzadko, muszę Pani powiedzieć, jakoś się tym nie przejmuję, 
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bo to jest takie tempo, a poza tym stwierdziłam ostatnio, że nie... no, nie jest tak 
źle. Myślę, że już mam taką wiedzę na temat ..., poza tym jestem po studiach 
pedagogicznych, to już wydaje mi się, że już tyle wiem, że mogę jeszcze innym 
trochę powiedzieć, więc - nie, chociaż czasami mam problemy i stwierdziłam, że 
większe problemy mam z własnym dzieckiem, niż z obcymi dziećmi. Mnie jest 
łatwiej wychować i nauczyć dziesiątkę obcych dzieci, niż swoje jedno, naprawdę, 
bo mam ... takie czasami zahamowania i ... i nie wiem, nie wiem, jak w stosunku 
mam postąpić w stosunku do swojego dziecka. Nie chcę bić, nie chcę krzyczeć, 
ale czasami jestem zmuszona, nie wiem, czy to jest akurat w tym momencie dobre, 
mam problemy. Muszę Pani powiedzieć, że nawet radzę się koleżanek - czasami - 
konfrontuję, bo ..., no ..., ale ... 

 
Frau J.: Dobrze, czyli ... dobrze rozumiem, że ..., że wokół Pani są osoby, które w takich 

sytuacjach mogą Pani dostarczyć wsparcie, ... 
 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: ... rady, na których może Pani polegać? 
 
Befragte: Tak, tak. Czasami ..., często bardzo moja matka. Ja dzwonię bardzo często do 

mojej matki, jeżeli już naprawdę mam problem z mężem i ..., i..., i już mąż też 
mówi: „Słuchaj, ja też nie wiem, no.” No to dzwonię do matki. Matka mi zazwyczaj 
..., już jak matka powie, to już wiem, że dobrze.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że - no, ma przecież większe doświadczenie, więcej przeżyła ... Tak, że ..., 

tak - koleżanki, ja..., ja..., jacyś fachowcy - nie ..., nie wstydzę się - zwracam się 
normalnie z pytaniami i nie ma ..., nie ma sprawy, bo ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... jestem też świadoma tego, że człowiek z zewnątrz inaczej spojrzy na to, 

obiektywnie zupełnie i da mi dobrą radę, natomiast ja pod wpływem emocji 
czasami zrobię coś ... no... wiadomo - ja jestem matką i ja pod wpływem emocji 
mogę zrobić zupełnie nie tak, chociaż bym w stosunku do obcego dziecka zrobiła 
poprawnie, a stosunku do swojego - nie. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Więc ktoś z zewnątrz - ja sama czasami radzę z zewnątrz przecież, jestem też 

koleżanką, która  radzi  innym, bo  też  przychodzą i: „Słuchaj, no - weź mi powiedz 
...” - tak.  

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Zawsze taka obiektywna ocena wiem, że jest trafna, jest trafna na pewno, to 

jestem przekonana. 
 
Frau J.: Mhm, mhm.  
 
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Spójrzmy na ..., na właśnie może dzień dzisiejszy - aktualną sytuację Pani rodziny. 

W czym Pani widzi mocne strony Pani rodziny? Co jest największym sukcesem 
Pani rodziny? 

 
Befragte: No, największym sukcesem mojej rodziny to test to, że my się chyba bardzo 

kochamy, mimo ..., mimo tego, że myśmy ..., niby krótki staż - 8 lat - bardzo dużo 
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żeśmy przeszli złych, bardzo złych rzeczy, już mamy doświadczenia bardzo takie 
... no, złe, niestety, już troszkę nas życie doświadczyło, więc jakoś patrząc na inne 
małżeństwa, które już dawno się rozsypały i moje koleżanki są dawno po 
rozwodach - jakoś my się trzymamy i ja..., jakiś kompromis, jakiś zawsze ..., no - 
dobro dziecka, wie Pani - co ja tu będę ukrywać. U nas w rodzinie wszystko się 
robi dla dobra dziecka, no - nies..., niestety, albo stety, no tak, tak żyjemy, tak to 
wszystko żeśmy sobie teraz ułożyli i no, to jest najważniejsze... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ..., że dla niej, bo ona jest najważniejsza. Nie wiem czy to dobrze, bo może ona się 

rozpuści bardzo, ale ... Staramy się wiele spraw nawet - no, przecież konflikty są, 
ale to staramy się poza nią - jak śpi, albo jak gdzieś wyjdziemy, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... żeby nie stresować, żeby nie wiedziała, ale myślę, że nie jest tak źle, bo my się 

naprawdę, autentycznie - nie udajemy, nie - nie udajemy, absolutnie, nie ma 
takiego ..., bo dziecko wyczuje. To bzdura jest, jak ludzie udają przy dziecku, że 
jest w porządku, a nie jest w porządku, bo dziecko wyczuje i ja sama wiem - parę 
razy  zdarzyło mi się, że tak gdzieś chwile milczenia z mężem i to dzieciak od razu 
wyczuł. Tak, że to nie ma sensu takie granie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Więc myślę, że to pozytywne nastawienie - pomimo czasu, pomimo ciężkich 

czasów, pomimo różnych ciężkich chwil - tak, że jakoś to będzie i my chyba 
jesteśmy ... jakoś pozytywnie nastawieni, że - no, musi jakoś być. Jest zdrowie, 
więc musi być, bo to jest najważniejsze. 

 
Frau J.: Mhm. Czyli to by były te mocne strony Pani rodziny - to, że się Państwo kochacie, 

to, że macie wspaniałą córeczkę, prawda?, że potraficie mimo wszystko być 
razem, chociaż czasy są ciężkie. 

 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: A czy są, na dzień dzisiejszy, jakieś problemy, które uważacie Państwo, że trzeba 

je bezwzględnie jak najszybciej rozwiązać? 
 
Befragte: No, problemów jest dużo. Pierwszy problem - bezrobocie, podstawowy, bo mój 

mąż szuka pracy pół roku, więc na pewno, bo to jest głównie problem ... rodziny i 
... no, mężczyzna w domu, to jest, naprawdę, to jest ambicjonalne i w ogóle... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Jest to ..., jest to - no, nie zazdroszczę mu w każdym razie - chociaż i tak jakoś tak 

uważam, że się do..., dosyć dobrze trzyma, bo sobie różne zajęcia, kursy, 
szkolenia – no: coś robi. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Robi, żeby ..., żeby ... - studia - o, takie rzeczy, no - cały czas się uczymy i to jest 

najważniejsze w tej chwili - w mojej rodzinie najważniejszy problem. Zdrowie - 
troszkę chorujemy, więc to jest jakby ... No, ale ..., no - to jest też ważne. To są 
takie problemy. No, ale najważniejszym problemem jest dobre wychowanie 
dziecka. 

 
Frau J.: No, zgadza się, tak, na pewno. Tak, tak, mhm. 
 
Befragte: Dziecko trzeba wychować. 
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Frau J.: No właśnie. Nie jest to wcale takie proste, zwłaszcza, że wielu rodziców przyznaje 

się do tego, że nie potrafi zidentyfikować potrzeb swojego dziecka. Czy Pani 
córeczka, oczywiście, odpowiednio do swojego wieku, potrafi informować Panią i 
Pani męża o, właśnie, o swoich potrzebach? 

 
Befragte: Tak. Ja myślę, wie Pani, że moje dziecko, i dzięki Bogu, jest bardzo otwarte, jest 

bardzo kontaktowe takie ... i ... no, nie zamknięte w sobie, chociaż zdarzały się 
takie momenty, szczególnie jak poszła do przedszkola - nie płakała, niby nie, ale 
inaczej - moczenie nocne i takie rzeczy - to się w inny sposób objawiało. Natomiast 
nie ma jakiejś bariery między dzieckiem a nami, nie ma absolutnie. Nie boi się nas, 
po prostu, bo czasami jest tak, że dzieci się boją rodziców, no z różnych 
względów... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ..., że za bardzo są bite, za ... 
 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... no, różnie, prawda? 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Ta kara, to tak niewymierna w rodzinie. U mnie absolutnie, u mnie mąż, to w ogóle 

nie wie, co to znaczy uderzyć dziecko /śmiech/, raz na pół roku krzyknie. Ja - no, 
może trochę częściej, natomiast dziecko nie jest zastraszone, jest otwarte, w ogóle 
czasami..., bardzo często zastanawialiśmy się, czy to też nie w drugą stronę, 
ponieważ ona jest otwarta na obcych ludzi, ona się nie boi ludzi. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Absolutnie nie ma żadnej bariery, ona idzie do każdego z każdym rozmawia na 

ulicy - to też nie - no, poszłaby z każdym - dokładnie. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Koleżanek mnóstwo, z wszystkimi dziećmi rozmawia, bardzo gadatliwe dziecko 

takie, ale - wie Pani - to też jest inaczej, jak to kiedyś ktoś mówił: dziecko w 
rodzinie pedagogów, to już ods..., stymulacja od te..., to już ja wiedziałam, co mam 
robić. I może, ja nie mówię, że dlatego, ale pewnie - też, pewnie też. Ja już od 
poczęcia ..., od poczęcia praktycznie robiłam jakieś tam zabiegi, żeby ..., żeby to... 

 
Frau J.: Tak, mhm. A czy ... w kwestiach wychowania bywa tak, że ma Pani inne zdanie niż 

Pani mąż? 
 
Befragte: O, to jest największy problem chyba dla wszystkich rodzin, wie Pani? Bardzo 

często, chociaż już, dzięki Bogu, coraz mniej, ale na początku bardzo często - tak. 
Mój mąż twierdzi, że jestem w ogóle osobą zbyt surową, że za bardzo wymagam, 
za dużo wymagam, że to jest jeszcze małe dziecko i w ogóle czego ja się czepiam. 
Możliwe, nie wiem, możliwe, że tak charakterologicznie, no, fakt, że ja naprawdę 
wiem - wiem to, że to jest jakaś tam ..., jakieś tam dziedziczenie. Bardzo często i 
właśnie zdajemy sobie sprawę, że ... wiele razy robiliśmy to przy dziecku i to było 
..., to już w ogóle błąd ..., ale w tej chwili już nie, już jakoś to wychodzi na prostą. 
Poza tym zauważyłam, bo rozmawiam też z koleżankami, bo chcę właśnie ..., 
bardzo często porównuję, więc podobnie - bardzo i zauważyłam też, że dziecko się 
inaczej zachowuje jak jest z mamą tylko, inaczej - jak jest tylko z tatą, a inaczej - 
jak jest z obojgiem rodziców. I tu jest - ja na przykład, jeżeli jestem z dzieckiem 
sama w domu - sobie świetnie radzę, dziecko jest super - słucha mamusi, bo nie 
wyjścia. 
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Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: No, ale jak jesteśmy razem - jest trochę gorzej, bo jest wesoła jest rozbrykana, 

czasami różne dziwne rzeczy pokazuje, czasami dziwnie się zachowuje, no - jak 
każde dziecko - czasami jest kapryśna, no i czasami jakieś mamy - nawet takie 
błahe rzeczy  nam ... - o ubiór, że za grubo ubrana, bo się spoci, albo nie te buty. 
Tak - bardzo często. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Nie wiem, czym to jest spowodowane? Jakimiś doświadczeniami pewnie z domu. 
 
Frau J.: Ale czy często w takich sytuacjach idzie Pani na kompromis? 
 
Befragte: Właśnie - nie. Właśnie o to chodzi, że staram się, ale mój mąż raczej mi ustępuje. 

Mhm, mój mąż - tak. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: To muszę mu przyznać. 
 
Frau J.: Czego nauczy..., co nauczyła się Pani przez te lata cenić najbardziej? 
 
Befragte: No, myślę, że to, że ..., że ... Cenię to, że tak: że można być z drugim człowiekiem, 

bo bardzo ... nigdy tego nie doświadczyłam, ale wiem, że bardzo ciężko jest być 
samemu; rodzina - taka rodzina, jak ja właśnie, o - tu już następny problem - fajna 
rodzina, jak jest dużo i wszyscy się przy stale świątecznym spotkają - ja jestem 
jedna, przychodzę i - tatuś, mamusia. Natomiast jak idę do teściowej - tam jest tak 
dużo ludzi, ponieważ: brat mojego męża z żoną, siostra mojego męża z mężem i 
ludzi jest bardzo dużo - fajnie i to mi się podoba właśnie i wtedy im zazdroszczę, i 
wtedy właśnie, o - wtedy się zastanawiam nad następnym dzieckiem bardzo 
często, bo, bo i ..., i widzę, że pomimo biedy, która tam jest straszna też, to oni się 
tak kochają, że to jest niesamowite. I oni się dzielą ostatnim kawałkiem chleba, i 
oni po prostu - jeden drugiemu by wszystko oddał. To się rzadko zdarza w 
rodzinach ..., muszę Pani powiedzieć właśnie,  no przecież to są dojrzali ludzie, po 
czterdziestce, którzy mają własne domy, własne dzieci i najczęściej, ja się 
spotkałam z tym, że kłócą się ludzie między  sobą, rodzeństwa się po prostu kłócą 
- czy to o jakiś dom, czy o majątek - nie wiem, po śmierci tam babci, a tu nie, tu 
jest w ogóle niesamowite - ci ludzie się po prostu kochają i ..., i, i jeden drugiemu 
by oddał wszystko. Ja w życiu nie widziałam, żeby oni się kłócili - to ja im tego 
bardzo zazdroszczę, bardzo. I to jest chyba naj..., to jest cena niesamowita. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Ja bym nie wiem co dała, żeby mieć taki dom. To jest świetne i to są ubodzy 

ludzie, i przy jednym stole - na tym stole niewiele i nie tak jak u mnie na przykład, 
ale ... to w ogóle nieważne. Ale oni się potrafią bawić i śmiać w takich momentach 
czasami, bo były takie momenty w życiu, kiedy ja już byłam tak załamana, że  nie 
wiedziałam, co mam robić. A oni się bawili i cieszyli, i się pocieszali nawzajem i w 
ogóle. I ..., no i to ..., to ja im tego zazdroszczę. Ja im tego zazdroszczę, bo były 
chwile w naszym  życiu, że ... mi i mężowi było bardzo ciężko, a oni jakoś tak 
potrafili pocieszyć nas i jakoś to wszystko tak odkręcić, że ... nie dołowali, nie 
dołowali, nie przygnębiali: „A słuchaj, już teraz to będzie beznadziejnie.” Tak, że o - 
to jest niesamowite, to trzeba umieć. Ja bym chciała tak nauczyć swoje dziecko. 

 
Frau J.: Gdyby Pani miała taką szansę, żeby jeszcze raz założyć rodzinę, oczywiście w 

tych samej ..., w tej samej konfiguracji, ale z tym doświadczeniem, które ma Pani 
dzisiaj: czy coś zrobiłaby Pani inaczej? Czy jakoś ..., jakimiś wydarzeniami 
kierowałaby Pani inaczej? 
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Befragte: To znaczy - generalnie pewnie nie, ale niektóre takie błahe rzeczy - tak, wie Pani. 

Generalnie rodzina jest w porządku i toczy się życie tak jak powinno, natomiast 
zmieniłabym na pewno ... nie, nie robiłabym błędów takich, że: rozmawiam przy 
dziecku, albo się kłócę przy dziecku o sprawach dziecka - nie, chociaż wiem, że 
tego się nie robi i nie powinno się tego robić, bo wiem o tym, a jednak wiele razy mi 
się tak zdarzało, że podnosiłam głos, czy jakieś zdanie nie takie wypowiadałam 
przy dziecku, w obecności dziecka, bo tam coś z mężem miałam jakieś inną ..., 
inne zdanie na ten temat. Więc tego bym ..., może bardziej ..., przede wszystkim, 
wie Pani, zwolniłabym tempo, zwolniłabym tempo, bo to jest nie ..., to jest w ogóle 
szalone, co się w tej chwili dzieje; bym wzięła pewnie nie pół roku 
macierzyńskiego, a trzy lata i bym sobie posiedziała w domu, i bym swoje dziecko 
wychowała do trzech lat spokojnie, normalną matką bym była i normalny kontakt - 
ja nie mówię, że nie jestem, staram się bardzo i dziękuję Bogu, że już tylko 4 
godziny pracuję, bo współczuję matkom, które pracują dwana..., nie wiem - 8-10, 
bo są podobno takie kobiety, które wychodzą rano wracają o 18-tej. I ja sobie tego 
nie wyobrażam, ja ... Dobrze, że o 11-tej kończę pracę i mogę resztę czasu - nie 
zawsze - ale staram się, mogę go poświęcić dziecku. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: To bym tego nie zrobiła - drugi raz bym nie zaczęła tych podwójnych studiów, bo 

cały rok praktycznie w tej chwili, który dzięki Bogu się kończy, to tylko dlatego mój 
dom się kręci, że jest babcia i mój mąż, bo zupełnie bym - czasami nie wiem, co 
jest w lodówce, to już przychodzę wieczorem i ... coś tam mi mówią, a ja nie wiem. 
I to bym na pewno tego bym nie zrobiła i już nie zrobię, ale więcej czasu, na pewno 
więcej czasu, bo mi u..., nie wszystkie chwile, ale mi umknęły takie chwile, które 
nie wrócą, moje dziecko już jest duże, a ja nie pamiętam. No, dzięki Bogu, ja 
pamiętam, kiedy chodziło, kiedy siadało i takie rzeczy, ale już niektórych rzeczy nie 
pamiętam i żałuję, a moja matka właśnie zawsze powtarzała, żebym nie robiła tego 
błędu, ponieważ ona wiele rzeczy nie pamięta, ona nie pamięta wiele rzeczy z 
mojego dzieciństwa przez to, że tak leciała i żałuje. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Więc tego bym na pewno ... 
 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi myśląc, że ... od momentu, kiedy dziecko przyszło na świat 

praktycznie cały czas myśli o jego ... przyszłości tego dziecka, o przyszłości swojej 
rodziny. Jak Pani wyobraża sobie przyszłość swojej rodziny? 

 
Befragte: No, wie Pani, w marzeniach, to ja sobie bardzo pięknie to wszystko już ułożyłam, 

nie wiem tylko, czy to się spełni. Oczywiście też od urodzenia myślę o przyszłości 
mojego dziecka, tak. Powiem pani szczerze, że nie wiem jak to będzie. No, mam 
nadzieję, że będzie dobrze, że w naszym kraju się coś zmieni - mam nadzieję taką, 
ale jeżeli się nie zmieni, to wiem tylko tyle, że będę musiała bardzo ciężko 
pracować, żeby mojemu dziecku zapewnić ... no, jakieś odpowiednie 
wykształcenie, jakieś ..., jakiś start. 

 
Frau J.: Mhm 
 
Befragte: Ja będę musiała bardzo ciężko pracować z moim mężem, to wiem na pewno, bo 

wiem - niestety, że kręci się wokół wszystko pieniędzy i jeżeli nie będzie tych 
pieniędzy, to my nic nie... nie... nie zyskamy. 

 
Frau J.: Tak. 
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Befragte: Bo czasy, kiedy moja mama i mój ojciec mi mówili, że mam się uczyć, bo ..., bo 
kimś tam będę, a jak nie to ... na pocztę do okienka /śmiech/, to nie, to już w ogóle 
... Ja w ogóle się nie wypowiadam, bo ja się uczyłam dosyć dużo i z przekonaniem 
właśnie takim - no, nie będę mówiła, że ja nic z tego nie mam, ale niewiele z tego 
mam - mam takie minimum, myślę, no, taki średni socjal i ..., a ja bym chciała, żeby 
moje dziecko przynajmniej tyle miało, a boję się, że nie zdążę, jakoś tak - właśnie 
znowu tempo - ja boję się, że nie zdążę, albo że nie dam rady - no, po prostu cały 
czas o tym myślę. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Bym bardzo chciała, żeby ..., żeby skończyła dobrą szkołę, poza tym - żeby 

skończyła szkołę bezpieczną, bo to jest dzisiaj najważniejsze, bo przecież ja 
spotkałam się z wieloma matkami - moimi koleżankami, które nie są żadnymi ... 
normalnymi kobietami, bo ja już nie będę się wypowiadała na temat tego, kto tam 
teraz w szkołach prywatnych się uczy ..., 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ... bo mam tę przyjemność trochę pracować w szkole prywatnej, ale no ..., ze 

względu na bezpieczeństwo, wie Pani. Ja na przykład się boję, ponieważ w szkole 
prywatnej wiem, że jest bezpieczeństwo zapewnione od godziny 8 rano do godziny 
16-ej i tam się naprawdę nic nie stanie. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Natomiast w szkole takiej typowo jakiejś tam masowej ja ..., ja się po prostu boję o 

swoje dziecko i większość matek i większość matek pewnie ... I ja - mnie nie stać 
na taką szkołę, ale ja pewnie zrobię wszystko i będę jeszcze pięć etatów brała, 
żeby moje dziecko ze względu na bezpieczeństwo chodziło do takiej szkoły. To są 
takie plany. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: A potem dalej - potem studia, które też pewnie trzeba będzie opłacić, bo nie wiem 

jak to dalej będzie z uczelniami wyższymi. I jeszcze dobre ..., dobra uczelnia 
/śmiech/, właśnie ... 

 
Frau J.: Właśnie. 
 
Befragte: ... odpowiednia, bo to też  ... 
 
Frau J.: Tak, tak, tak, oczywiście. 
 
Befragte: ... dobra uczelnia, dobry kierunek, no bo przecież w tej chwili też są różne uczelnie 

... No, więc ja cały czas o tym myślę. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Mam jeszcze czas, ale na przykład martwię się tym bardzo. 
 
Frau J.: A proszę powiedzieć..., bo z tego co Pani powiedziała, to wnioskuję, że to czego 

chce Pani dla swojego dziecka, to właśnie na..., w pierwszej kolejności takiej 
bezpiecznej szkoły, później rzetelnego wykształcenia, dobrej uczelni, no i ułożenia 
sobie w życiu. A czego chce Pani dla swojego męża? 

 
Befragte: /śmiech/ No, powiem Pani szczerze, że ja nie myślałam o tym, ale ja ..., to znaczy - 

ja myślę, że mojemu mężowi wystarczyłoby  tylko tyle, żeby był szczęśliwy, żeby 
się dobrze czuł w rodzinie, w domu, żeby był zadowolony z nas - z nas, to znaczy 
ze mnie, bo to też jest ważne, że mężczyzna jest ... - to jest może puste, ale musi 
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być mężczyzna dumny ze swojej kobiety - taka jest prawda. Wtedy ją bardziej 
szanuje. A  ..., no z dziecka, oczywiście - tylko że jeszcze nie powiedziałam 
najważniejszej rzeczy - ja nie będę na siłę wymagać czegoś od mojego dziecka, bo 
jeżeli moje dziecko będę widziała, że nie daje rady z fizyki, albo z matematyki, to 
na pewno nie będę na siłę, absolutnie, na cybernetykę czy na matematykę na 
studia pchała moje dziecko - absolutnie nie, bo to nie ma sensu, bo ja wiem jak to 
jest, jak się człowiek uczy czegoś, czego nie cierpi, albo nie lubi - nie, bo nie wiem, 
ja w tej chwili nie wiem, nie mogę określić moje dziecko jest w tej chwili normalne, 
nie wiem czy super zdolne, czy może będzie z tych mniej zdolnych. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: To skończy tę słabszą szkołę i ..., i... coś tam będzie robiło po maturze czy po 

szkole średniej. Nie na siłę, nic na siłę, bo to można skrzywdzić absolutnie dziecko. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Więc też, tylko też się boję, czy będę umiała w porę to wyłapać. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Boję się. No, zobaczymy. Bo to, no, trzeba będzie tak ... lenistwo, ale no, 

zobaczymy. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Nic na siłę. 
 
Frau J.: No i jeszcze chcę się zapytać, prawda, o ... Pani rodzina składa się, prawda, z 

trzech osób, więc zapytam się jeszcze o Panią: czego chce Pani dla siebie? 
 
Befragte: Oj, wie Pani, ja bym chciała ... ja bym chciała tylko, żeby moje dziecko było 

zdrowe. To ..., to jest dla mnie największa ... , największa no, taka ..., no nie 
sukces, ale ... ja bym się bardzo cieszyła ..., ja bym chciała, żeby mój mąż mnie 
cenił, kochał, myślę, że to tak jest, żeby moja rodzina była taka jaka jest, żeby się 
nie zmieniła. No, przyjaciół mam świetnych, więc myślę, że ..., że ..., że to w tej 
chwili ... Nic więcej - pieniędzy nie chcę mieć więcej /śmiech/, wystarczy mi tyle ile 
mam, tak, żebym mogła ... A w marzeniach, to ja bym chciała, wie Pani, no, bardzo 
dużo rzeczy /śmiech/ - materialnych, jak każda kobieta. Ale nie - to tylko żart. Ja, 
ja, ja bym chciała, żeby moje dziecko ..., to wszystko wokół dziecka się kręci - było 
zdrowe, dobrze się uczyło i było, no, też dumne, zadowolone ze swoich rodziców, 
bo dziecko też się nie może wstydzić rodziców, a często ..., no, różnie to bywa. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Różnie to bywa. Szczególnie potem w szkołach. Dzieci się chwalą swoimi 

rodzicami, tak jak samochodami. 
 
Frau J.: Tak, tak, na pewno, na pewno, tak 
 
 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.: Och, to była bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ..., bardzo, bardzo dużo Pani 

powiedziała i mam takie wrażenie - jeżeli inne ma Pani zdanie, to proszę mnie 
poprawić, że jest Pani taką bardzo zaangażowaną mamą, jest w ogóle 
zaangażowanym członkiem rodziny, zależy Pani na tym, żeby wszystko się dobrze 
rozwijało, chce Pani mieć także na to swój aktywny wpływ, to znaczy, że jest Pani 
w stanie dużo z siebie dać ... 
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Befragte: Tak. Ja Pani powiem szczerze, że mmm... i właśnie nie wiem, czy tu jest ..., czy to 
jest dobrze, ale mój mąż by to na pewno potwierdził i moi znajomi - ja jestem taką 
wiodącą osobą, wiodącą osobą w rodzinie - taki mam charakter. I tak, tak - raczej 
wszystko jest podporządkowane ... No, staram się, żeby to wszystko było dobrze, 
żeby to wszystko jakoś tak połączyć w całość, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja 
nie wiem, czy mój mąż jest zawsze z tego zadowolony, ale ja zauważyłam - już to 
czasami jest bardzo śmieszne, że on już praktycznie żadnej decyzji nie podejmuje 
bez konsultacji ze mną, żadnej kompletnie. /śmiech/ Tak, że jakoś tak przejęłam 
ster, ale to dlatego, że ja jestem z takiego domu i to też chyba wzór. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: U mnie matka tak właśnie prowadziła dom i ..., i to tak chyba, to się tak przekazuje. 
 
Frau J.: Jednocześnie to wiąże się przecież także i z ogromną odpowiedzialnością, 

prawda? I tę odpowiedzialność w tej chwili, z tego wynika, no - głównie Pani jak 
gdyby za wszelkie decyzje ma na swoich barkach. 
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Interview  6 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Proszę o takie krótkie przedstawienie swojej rodziny, to znaczy: z ilu osób składa 

się Pani rodzina, z ilu dzieci, w jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte: Czyli - moja rodzina składa się z trzech osób: ja, mój mąż i dziecko, które skończy 

teraz czwartego maja dwa latka, czyli to jest moja ... 
 
Frau J.: ... córeczka. 
 
Befragte: ... córeczka – tak, tak.   
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czy może Pani powiedzieć, czym się Pani zajmuje zawodowo i 

czym mąż się zajmuje  zawodowo? 
 
Befragte: Tak: ja pracuję w tej chwili jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole 

podstawowej oraz na kursach językowych. Poza tym uczę się jeszcze - sama się 
dokształcam. (śmiech) Mąż pracuje jako handlowiec, jako przedstawiciel handlowy 
w firmie zajmującej się ... zajmującej się ... może ...  

 
Frau J.: No, to wystarczy. 
 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: To wystarczy. W branży handlowej w każdym razie.  
 
Befragte: W branży handlowej – tak. 
  
Frau J.:  Mhm, mhm. Jak długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte:  Małżeństwem - dwa lata. Jeszcze króciutko. 
  
Frau J.:  Czy może Pani powiedzieć ile ma Pani teraz lat? 
 
Befragte: 23.  
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Piękny wiek. Mhm. Dobrze. Po tym jak Pani przedstawiła swoją rodzinę, 

chciałabym prosić o takie ... takie spojrzenie w przeszłość - do czasów, kiedy – 
prawda - Pani była w swoim domu rodzinnym. Czy pamięta Pani takie sytuacje ze 
swojego domu rodzinnego, które tak ... przeżyła Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte:  Na pewno pamiętam dużo sytuacji rodzinnych, które przeżyłam pozytywnie, myślę 

o tym w miarę pozytywnie też i to są na przykład ... - teraz nazwać sytuacje 
takie...?  

 
Frau J.: Jeśli Pani mogła by je konkretnie nazwać, to znaczy: w których momentach..., co 

przypomina Pani sobie, że to było jakieś takie szczególnie pozytywne przeżycie? 
 
Befragte: Mhm. Na pewno, kiedy ... może teraz już w szkole podstawowej, kiedy miałam na 

przykład egzaminy po szkole podstawowej, kiedy miałam egzaminy do szkoły 
średniej, kiedy rodzice zestresowani chodzili, pocieszali mnie w każdy w ogóle 
sposób, kiedy to tata dwie godziny przed w ogóle egzaminami przyjechał po mnie, 
wsiadł w samochód, załadował mamę to samo, zawieźli mnie na egzaminy do 
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liceum, czekali pod szkołą przez cały czas aż ... aż wyjdę, potem zabrali mnie 
gdzieś na obiad. Pojechaliśmy w ogóle gdzieś z tatą, ponieważ rodzice są 
rozwiedzeni, ale kontakty są bardzo dobre, pomimo to, że mój tata ma inną żonę, 
mama partnera, ale kontakty cały czas są dobre i właśnie te przeżycie zostało mi w 
głowie, że byli przy mnie w takiej ważnej sytuacji, że tak samo różne wyjazdy sobie 
przypominam, czy organizowanie przez rodziców jakieś wyjazdy na obozy - to z 
takiego bardziej dzieciństwa, z młodzieżowego wieku.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  W czasach liceum - na przykład - czy związane ze świętami Bożego Narodzenia - 

to na pewno też takie przyjemne wspomnienia, wspólnie nie spędzamy świąt - 
nigdy ja z obydwoje... z obydwojgiem rodziców, ale - mówię - tutaj jest ciężko mi 
określić ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... jako tutaj teraz rodzina, tak? Tutaj i przeżywam z mamą miłe święta Bożego 

Narodzenia - akurat święta Bożego Narodzenia spędzam z mamą, święta 
Wielkanocne spędzam tutaj u taty i u mamy. Tak, że to jest ... - ale wiele mam 
miłych wspomnień, to jest fakt. Mhm.  

 
Frau J.:  Mhm.  
 
Befragte:  Na pewno mniej gorszych niż miłych. 
 
Frau J.: Ano, właśnie – bo chciałam teraz zapytać, czy są takie sytuacje, które – jak Pani 

sobie przypomina – trudno było Pani zaakceptować? 
 
Befragte: No, na pewno i to jest z mojego wieku, to ten wiek pamiętam i do tej pory cały czas 

powtarzam jeszcze teraz mojemu bratu, który chodzi do pierwsz... do drugiej 
gimnazjum - właśnie w tym wieku, może nawet wcześniej o rok, jak miałam 14 lat, 
zawsze uczyłam się dobrze, byłam wzorowa i tak dalej, i ten czternasty rok był taki 
rokiem mojego załamania, i w nauce, i w ogóle ... ... w stosunku do rodziców - 
przestałam się jakby rozumieć z rodzicami - tutaj był taki wiek właśnie takiego 
buntu - tak mi się wydaje teraz - wcześniej oczywiście tego nie rozumiałam - i 
takiego niezrozumienia szczególnie z tatą - co najmniej ... trwało to co najmniej, no 
- nie wiem - trzy lata, gdzie naprawdę tata próbował tutaj mnie pilnować, żebym się 
uczyła, żebym nie chodziła nigdzie ze znajomymi, żebym co najmniej cztery 
godziny na naukę poświęcała i tak dalej, i cały czas mi to mówił, i to jakby cały 
czas drążył. Mnie to strasznie denerwowało i się buntowałam przeciwko temu. 
Zawsze jednak szukałam takich dróg, żeby te ojca rady ominąć. Z mamą 
dogadywałam się zawsze dobrze, chociaż też dużo kłótni mieliśmy - takich 
konkretnych kłótni z mamą to - nie powiem - na pewno, bo z mamą to się dosyć 
często tak sprzeczaliśmy, ale że jesteśmy dwie takie ugodowe, to po dwóch 
godzinach to ... to już jest dobrze, ale z tatą to właśnie pod względem ocen 
szczególnie, to były kłótnie – tak, to były kłótnie, gdzie one potrafiły trwać tydzień 
czasu, gdy się na przykład nie zgadzaliśmy.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Aha, na pewno jednym ze złych przeżyć to było ... dla mnie - wtedy i w tym wieku - 

to było jak tata przez trzy dni kazał mi uczyć się po prostu jednego przedmiotu 
(śmiech) - nie pozwolił mi nigdzie kompletnie wyjść tylko do szkoły - zawiózł mnie 
do szkoły, przywiózł mnie z powrotem, i to pamiętam do tej pory. Wtedy to było dla 
mnie złym przeżyciem. Teraz oczywiście to rozumiem, ale ... tak - na pewno nie 
byłam bita nigdy przez rodziców, na pewno na mnie krzyczano i tak dalej, ale 
takich – mówię - innych złych przeżyć nie mogę sobie przypomnieć.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
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Befragte:  Nawet jeżeli tutaj jest rodzina rozdzielona – prawda? - jest rodzina rozdzielona, ale 

tych złych przeżyć z tamtego czasu nie pamiętam bo byłam mała, a to że tata do 
tej pory nami się opiekuje i do tej pory mamy kontakt - zarówno mama z tatą 
dobrze żyją i się nie kłócą - tak, że ja nie miałam tego nigdy na... naocznego tak 
takiego widoku. 

  
Frau J.: Mhm, mhm. To bardzo ważne, to bardzo ważne. Mhm. Powszechnie się uważa, że 

polska rodzina jest bardzo tradycyjna – podział ról w rodzinie jest taki jakby 
ustalony już od pokoleń. Czy Pani miała też takie wyobrażenie jako jeszcze młoda 
dziewczyna o rodzinie i ... i ...  jak wyobrażała Pani sobie wtedy na przykład swoją 
przyszłą rodzinę? 

 
Befragte: Swoją przyszłą rodzinę jak sobie wyobrażałam? To mogę powiedzieć: mąż 

pracuje, (śmiech) zarabia dużo pieniążków, żona zajmuje się dziećmi, ale na 
pewno nie jest w jakimś takim typie kurą domową - bo na pewno nigdy nie miałam 
takiego wyobrażenia o sobie - żona też pracuje, ale dopiero jakby po wychowaniu 
dzieci, kiedy dzieci już podejmują - nie wiem, czy naukę - nawet nie naukę - kiedy – 
powiedzmy - idą do tego liceum - wtedy żona podejmuje, ale to mówię - to były 
moje przemyślenia ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... jeszcze wcz... jeszcze dużo, dużo wcześniejsze.  
 
Frau J.: Tak, tak. Zdecydowanie. 
 
Befragte:  I z czasem, gdzie towarzystwo u mnie się pobierało i tak dalej, to się zmieniało 

oczywiście, ale to takie najwcześniejsze, gdzie to sobie tak wyobrażałam ludzi. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czy istniał wtedy dla Pani taki ... taki jakby wzorze rodziny, na 

którym Pani opierała właśnie te swoje wyobrażenia? 
 
Befragte: Istniał. 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte:  Mhm. To było sta... – nie wiem - na przykładzie osób - tak? 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Na przykładzie danych osób?  
 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Istniał na pewno i tutaj miałam przykład już starszych ludzi w wieku mojego 

dziadka i mojej babci, czyli około tam ... - to już było dosyć dawno – 
sześćdziesięciu lat - oni mieli 60 lat, zawsze byli razem, zawsze chodzili ..., zawsze 
jeździli na wycieczki - akurat to jest przykład rodziny z Niemiec ... 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... tutaj jest troszeczkę inaczej, ale to był jakiś taki wzorzec rodziny, który 

wykreował mi się taki ... jak - no, tutaj nie ma różnicy akurat między państwami, ale 
- gdzie wyjeżdżali zawsze razem, razem chodzili na spacerki, rano wstawali, 
wychodzili na spacerki trzymając się za ręce po prostu. Co dwa tygodnie mieli 
ustalone - mieli trójkę dzieci, dzieci przyjeżdżały, odwiedzali ich - bardzo dbali o 
tych rodziców, dziadkowie, dziadkowie także odwiedzali ich często, często robili 
takie zgromadzenia rodzinne wspólne... 
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Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... to mi się bardzo podobało i powiem szczerze, że tylko taką jedną rodzinę..., z 

taką jedną rodziną miałam kontakt i mogłam się spotkać gdzie rzeczywiście..., 
gdzie rzeczywiście tak było, gdzie starsze małżeństwo 60-letnie - nie wiem 30 lat 
po małżeństwo, może i więcej - 40 lat chyba nawet, gdzie trzymając się za ręce idą 
rano na spacer i uprawiają różne sporty, i jeżdżą ma wycieczki, i tutaj jeszcze jest 
wszystko ładnie /pauza/ pod względem właśnie rodzinnym z dziećmi - że dzieci, 
wnuki przyjeżdżają, odwiedzają dziadków i tak dalej, czyli tutaj była taka pełna 
harmonia.  

 
Frau J:  Mhm, mhm. Czyli, że tego wzorca dostarczyła Pani rodzina dziadków.   
 
Befragte: Tak, tak, tak. Mhm. 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. A spójrzmy teraz na ... na rolę kobiet w rodzinie. Jak Pani sądzi, czy 

można się jakoś przygotować do roli matki, czy roli żony w rodzinie? Czy kobieta 
ma taką szansę. Jeżeli tak, to kto może jej w tym pomóc? Jak się do tego 
przygotować? 

 
Befragte:  Na pewno... na pewno... może właś... – rodzice, na pewno rodzice są jakimiś tam 

wzorcami, których się naśladuje i tak dalej, ale czy można się do tego ...?  Na 
pewno nie można się do tego w jakiś fachowy sposób. Można obserwować 
rodziny, czerpać z tego..., czerpać wzór, nie wiem - ustalać sobie jaką ... jaką ja 
bym chciała być żoną, jaką ja bym chciała być matką i ... w ten sposób może. Na 
pewno nie da rady tego się nauczyć... Nie wiem – literatura, literatura to jest mało. 
Na pewno są jakieś podręczniki psychologiczne, nie wiem – pedagogiczne... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... i w ogóle, ale chyba z literatury raczej nie. Myślę, że to są właśnie wzorce, które 

się czerpie z rodziny ..., w kręgu rodzinnym, po sąsiadach i tak dalej, i tak dalej, ... 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: ... czyli tutaj wzoruje się na pewno na  innych, i tutaj też opinie inne - dopóki się 

oczywiście nie jest ... nie jest matką - ... 
 
Frau J.: Mhm. Tak. 
 
Befragte:  ... i później się doświadcza, i ustala się oczywiście granice między dobrem a złem, 

kto jest dobrą matką, a kto złą, i tak dalej. 
 
Frau J.:  Tak. A jak Pani sądzi, czy młodzi mężczyźni też powinni się przygotowywać do 

spełniania ról w rodzinie jako ojcowie i mężowie? 
 
Befragte:  Na pewno, chociaż to jest ciężko. Chyba z mężczyznami to jest troszeczkę inaczej 

niż z kobietami. Kobieta zawsze - nie wiem - w różnym wieku się zaczyna tan taki 
instynkt macierzyński, gdzie kobieta marzy o dziecku, wymarza sobie to dziecko - 
jak to będzie, jak będzie się nim opiekować, a u mężczyzny na pewno ma potrzebę 
zostania ojcem, ale myślę, że to nie idzie... parę lat zanim nie zostanie ojcem, nie 
potrafi się do tego przygotować psychicznie – o, w ten sposób. Na pewno sobie 
kreuje jakieś wzorce, ale nawet można porównać i to nie jest tylko z mojego 
doświadczenia, bo właśnie po znajomych... jak kobiety, które są już w ciąży 
oglądają ciuszki, zachwycają się i tak dalej, a mężczyźni po prostu: ojej, tu jeszcze 
tyle czasu, jeszcze 2 miesiące - i tak dalej. 

 
Frau J.: /śmiech/ 
 
Befragte:  To jest właśnie tutaj można też porównać. 
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Frau J.: Tak, na pewno. Na pewno tak. 
 
Befragte:  Mhm. To jest inaczej emocjonalnie. Na pewno w tym czasie, gdzie dziecko 

przychodzi na świat to już jest całkiem inaczej. Odbierane przez mężczyznę - 
wtedy dopiero czuje się ojcem, wtedy dopiero zastanawia się jak to jest, jak to 
będzie? Na pewno wcześniej też się zastanawia, ale nie ... nie dogłębnie jakoś, nie 
... reaguje /?/ w pewien sposób. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Tak. I... i... czy myśli Pani, że tutaj też mógłby być ktoś kto w 

jakiś sposób pomógłby młodemu mężczyźnie wejść w tę rolę, przygotować się do 
niej, albo ... albo ... czy jest coś co zakłóca to takie przygotowanie się? 

 
Befragte: Czy jest coś co zakłóca? Chyba się musze zastanowić. Na pewno też są osoby, 

które mogą przygotować mężczyzn do roli ojca i to jest to samo, to jest ten sam 
wzorzec, tylko mi się wydaje, że mężczyźni nie mają czegoś takiego... wrodzonego 
jak kobieta. No - nie wiem, nie wiem jak to określić i właśnie mężczyźni też 
dostrzegają te sprawy ojco... ojcostwa wcześniej zanim nie zostaną ojcem w 
sposób inny - w towarzystwie, na przykład porównajmy w towarzystwie: siedzą 
kobiety, które rozmawiają o dzieciach, mężczyźni absolutnie - nawet w ten temat  
nie chcą wchodzić, jakby – nie wiem - nudzi ich ten temat, po prostu są jakby nie 
przygotowani do końca. No bo chyba tak jest oni są nie przygotowani do końca, nie 
mają często na ten temat  żadnego zda... - może mają zdanie, ale takie krótkie, 
szybko... szybko... można od nich uzyskać odpowiedź i to wszystko, i już 
mężczyźni, grupka mężczyzn tworzy się, i rozmawiają na całkiem inny temat. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte:  Myślę, że tutaj jest troszeczkę inaczej - przygotowanie kobiety, a przygotowanie 

mężczyzny do... do roli tego ojcostwa. 
 
Frau J.: Z pewnością tak. Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Na pewno mężczyźni też - już w czasie tym jak kobieta jest w ciąży - wtedy to 

zaczyna, zaczyna coraz bardziej mężczyznę interesować, coraz bardziej się 
zaczyna zastanawiać, ale dopóki kobieta właśnie nie jest jeszcze... nie jest jeszcze 
matką i... i... i... mężczyzna oczywiście ojcem - do tej pory się nie zastanawia.  

 
Frau J.:  Tak, mhm.  
 
Befragte:  Często też właśnie mężczyzn chyba przeraża też to - chociaż to jest to samo co w 

małżeństwie, nie tutaj akurat nie. (śmiech) 
 
Frau J.: Mhm. A... czy jako... jako młoda dziewczyna z pewnością wyobrażała sobie Pani 

takie sytuacje, że – no, wychodzi Pani za mąż – prawda? – za kogoś... no, 
właśnie: czy miała Pani wcześniej, już jako młoda dziewczyna, jakiś obraz swojego 
przyszłego partnera? Jaki on miałby być? Jak wyobrażała Pani sobie na przykład 
Wasze relacje w małżeństwie? Czy... czy takie myśli nie były Pani obce? 

 
Befragte:   No, na pewno nie. Czyli w tym wieku jak się zastanawiałam nad małżeństwem, to 

na pewno musiał to być ktoś, którego darzę uczuciem. Nie mógł to być ktoś, gdzie 
ma pieniądze tylko i wyłącznie, przy okazji jest jakiś tam głupkowaty, 
niewykształcony i tak dalej, z którym nie ma wspólnego języka. Na pewno nie 
była..., to nie były te pieniądze, ale najważniejsza chyba było dla mnie ta sfera 
uczuciowa, gdzie uczucie - ja musiałam do mężczyzny czuć, mężczyzna musiał - 
tak sobie wyobrażałam, żeby mnie wspaniale, wspaniale traktował, żeby zawsze 
mnie popierał, bronił - nie wiem - żebyśmy się nigdy nie kłócili, zawsze ... – no, tak 
sobie wyobrażałam mę... tak sobie wyobrażałam małżeństwo... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
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Befragte:  ... żeby to było po prostu bez kłótni, idealne, bo jednak ten ślub i to wszystko, i te... 

te małżeństwo po tym ślubie to się wydaje jak taka bajeczka – no, tak mi się to 
wydawało, że to to jest taka bajeczka, że wszystko może być tylko dobrze nic, nic 
złego, że to są już takie dwie osoby, dwie połówki serca dopasowane, że to po 
prostu tutaj nic się nie może złamać...  

 
Frau J.; Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... jak w tych bajeczkach. 
 
Frau J.: Czy podobne wyobrażenia miała Pani także odnośnie swoich przyszłych dzieci? 

Bo młode kobiety często rozmawiają też na ten temat, że: ja to bym chciała mieć 
dwoje dzieci, albo troje, albo ... albo w ogóle nie chcę mieć dzieci – takie sytuacje 
się też zdarzają. Czy... czy takie wyobrażenia też Pani miała o swoim dziecku, czy 
dzieciach? 

 
Befragte: Tak miałam. Miałam. Ja to już dosyć wcześnie... - ja to zawsze sobie marzyłam już 

chyba w wieku 16 lat: „jejku, jak to fajnie mieć takiego dzidziusia malutkiego” i w 
ogóle. Tylko, że wtedy to jeszcze tak racjonalnie nie myślałam – oczywiście tutaj 
nie szukałam sobie mężczyzny, żeby... tylko... zawsze byłam jakoś 
przygotowywana, przygotowana, tym bardziej, że miałam dużo młodszego 
rodzeństwa i tutaj zawsze kochałam dzieci, to muszę powiedzieć. Od wieku - nie 
wiem - chyba siedmiu lat do teraz kocham dzieci niesamowicie i o swoich dzieciach 
miałam też wyobrażenia. Mhm. Na pewno, na pewno zawsze chciałam mieć dzieci, 
zawsze mówiłam, że trójkę, ale teraz może to się zmieniło (śmiech) do dwójki. Tak. 

 
Frau J.:  No, jeszcze jest Pani bardzo młodą mamą, więc wszystko się może...  prawda?  
 
Befragte:  ... zmienić... 
 
Frau J.: ... wyklarować, tak. Mhm. Czy... czy są takie sytuacje... Może tak, inaczej: wiele 

matek mówi, że... czuje taką bardzo silną więź emocjonalną ze swoim dzieckiem, 
taką... taką czystą, niczym nie zakłóconą miłość w momencie, kiedy właśnie 
dziecko świeżo umyte, nakarmione zasnęło spokojnie – matka tak patrzy na to 
dziecko, prawda? – i wtedy czuje, że po prostu to jest krew z krwi, kość z kości. Ale 
oczywiście takich... takich momentów takiego silnego wzruszenia, takiego silnego... 
takiej silnej więzi może być znacznie więcej, nie tylko moment uśnięcia dziecka. 
Czy Pani też przypomina sobie takie... takie sytuacje, kiedy czuje Pani, że .. że...? 

 
Befragte: Przypominam sobie i to nawet dosyć dobrze, ponieważ  nigdy w życiu bym nie 

pomyślała, że w ogóle istnieje inna miłość niż na przykład do rodziców - chociaż do 
rodziców to jest taka bardzo ustabilizowana, to też jest wielka miłość, ale tak jak na 
przykład - nie wiem - czuje się w wieku młodzieńczym do chłopaka swojego - nie 
wiem - do jakieś miłości z lat szkolnych. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że jest 
jeszcze coś silniejszego od takiej miłości, ale od razu jak urodziłam swoje dziecko - 
może w pierwszy dzień nie - ten poród i to wszystko to było takie i fizyczne 
zmęczenie, i psychiczne, i tak dalej, ale po prostu jak już odpoczęłam od... – 
fizycznie - po urodzeniu - to było dwa dni, może jeden dzień nawet, parę godzin 
zanim mnie przywieźli, to po prostu odczułam taką miłość, że nie wiem, że... Byłam 
wyczerpana porodem, wszystkim, ale nie mogłam zasnąć bałam się, że córeczkę 
gdzieś tam przygniotę, że... – no, leżała akurat obok mnie – że, nie wiem, że zaraz 
się obudzi i że się udusi, bo się naczytałam ... naczytałam tyle tych lektur wcześniej 
o... właśnie o wychowaniu dziecka, jakie są zagrożenia i tak dalej, i czułam w sobie 
taką miłość, że nawet koleżance, która była w ciąży - chyba tydzień po urodzeniu, 
która mnie  odwiedziła mówię: „Magda, zobaczysz nigdy w życiu nie doznałaś, 
nigdy w życiu nie miałaś takie... takiego właśnie uczucia, takiej miłości jak do 
dziecka. Nigdy nie odczułaś takiego uczucia”. I to jest prawda i to jest do tej pory. 
Fakt, że są takie oczywiście sytuacje, gdzie tutaj... nerwy wchodzą w grę i po 
prostu można byłoby krzyknąć, i przylać dziecku tak, ale większość jest właśnie 
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takich sytuacji - jak się dziecko przytula, to najchętniej by się dziecko udusiło 
(śmiech) z miłości. Jak śpi to po prostu to... jak śpi dłużej niż dwie godziny to już 
chciałoby się dziecko obudzić, żeby w końcu... żeby w końcu zaczęło już tutaj 
rozrabiać. I tak od początku odczuwam, naprawdę od początku. Są oczywiście 
chwile takiego załamania czasami, gdzie dziecko – no, czy... czy na przykład 
dziecko jak trzy czy cztery miesiące moje miało - miało tam z trzy czy cztery razy 
kolkę, to jest mało, ale po prostu przez 5 godzin jak płakało - ja nie miałam... nie 
wiedziałam co zrobić po prostu. W pewnym momencie to położyłam do łóżeczka, 
zatkałam uszy i po prostu przeklinałam, bo już nie miałam siły i to są właśnie... Ale 
więcej jest tego takiego uczucia, tego co się w ogóle nie da opisać.  

 
Frau J.; Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Mhm. Wcześniej, przed urodzeniem nie było na pewno takiego uczucia do nikogo - 

przynajmniej ja takiego uczucia nie miałam. To jest inne niż wszystkie. 
 
Frau J.:  Mhm, mhm, mhm, mhm. Czy dobrze zrozumiałam: tych takich momentów, które... 

które byłyby negatywne, które by w jakiś sposób przygniatały Panią, niepokoiły, 
troskały – jeśli chodzi o sytuacje z dzieckiem – jest bardzo niewiele? 

 
Befragte: Jest niewiele. To zależy jeszcze... – moje dziecko ma dwa lata i to zależy, w jakim 

to było okresie. Teraz jest ich... jakby coraz ... – no, dla mnie – coraz mniej. Jak 
moje dziecko było malutkie, miało tak... od... - właśnie – od urodzenia do ... do pięć 
miesięcy – dla mnie może samych, takich krytycznych momentów było więcej. Ja 
strasznie się martwiłam o każdą rzecz, o każdy wyprysk mojego dziecka gdzieś 
tam na ciele - biegłam do lekarza i tak dalej. No, martwiłam się i dziecko jak 
płakało, szczególnie ten płacz dziecka przez okres... przez jakiś dłuższy okres 
czasu po prostu doprowadzał... – no... no bo tak było – doprowadzał mnie do 
jakiejś... - ja sama i płakałam i histeryzowałam, i najchętniej to - nie wiem – 
poszłabym, i wyszłabym z domu, i za parę godzin wróciła. Pewnie bym sobie 
uświadomiła i za 5 minut bym wróciła, ale – mówię - miałam czasami takie, takie 
myśli i przeklinanie też na pewno było właśnie po względem tego takiego stresu, i 
wtedy człowiek nie panuje, bo tutaj... poprzeklina, poprzeklina - nagle sobie coś 
uświadamia, i już od razu bierze dziecko w ramiona, ale dalej płacze i to jest ... to 
jest wywołane właśnie tym chyba płaczem, tym niepokojem - co się z dzieckiem 
dzieje - bardziej. 

 
Frau J.: No, właśnie. No, właśnie – bardzo wiele kobiet przyznaje się do tego, że ich nowa 

rola w rodzinie – jako matka i żona – to jest stres, to jest prawdziwy stres. Czy 
Pani też nieobce jest to uczucie właśnie takiego stresu, czy też strachu przed 
stresem, jaki może wywołać właśnie wychowywanie dziecka, czy też obowiązki 
związane właśnie z dzieckiem? 

 
Befragte: Szczerze mówiąc, na początku - szczególnie w tym ... w tym okresie pierwszego 

pół roku - to rzeczywiście miałam takie stresowe sytuacje, gdzie nie wiedziałam jak 
sobie pomóc, jak dziecku pomóc, chociaż moje dziecko nie chorowało - miało te 
kolki - to było jedyne, gdzie się budziło często – znaczy, nawet nie przez kolki - 
gdzie się budziło często w nocy pięć razy, cztery razy w nocy, gdzie nie mogłam 
uspokoić - były takie okresy, to rzeczywiście było ... były takie stresowe sytuacje, 
aczkolwiek teraz też cały czas w pewnych momentach są, ale to już... już jest 
coraz, coraz rzadziej.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Myślę, że ten stres był raczej związany z tym takim... niepokojem, niepokojem o 

dziecko. 
 
Frau J.: Tak.  
 
Befragte: O, z tym. Tak mi się wydaje. 
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Frau J.:  Mhm, mhm. Czy w takich sytuacja są wokół Pani ludzie, którzy mogą Pani pomóc, 

wesprzeć ...? 
 
Befragte:   Jest - moja mama na pewno, mój mąż na pewno i to chyba to są takie dwie, dwie 

rzeczywiście dwie takie naj...  
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte:  ...najbliższe mi osoby, które mi pomagają zawsze właśnie w tych takich 

sytuacjach... 
 
Frau J.: Mhm, to bardzo ważne – tak. I... i ma to prawie cały świat – można powiedzieć. 

/śmiech/  
 
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Mhm. A tak już abstrachując od tych wcześniejszych Pani doświadczeń jako matka 

– gdybyśmy teraz, na dzisiejszy dzień konkretnie spojrzały – co Pani uważa za 
takie naj..., mocne strony Pani rodziny? 

 
Befragte:  Mocne strony? 
 
Frau J.: Tak. Mocne strony Pani rodziny. Co jest największym sukcesem? 

 
Befragte: Tej mojej malutkiej teraz rodziny? 
 
Frau J.: Tak – tej malutkiej rodziny.  
 
Befragte: Mocne strony. Na pewno taki spokój i harmonia panująca w domu - to jest na 

pewn... to jest na pewno jedna z mocnych stron, chociaż tutaj z mojej strony jest 
czasami taki wybuch agresji, ale to oczywiście słownie - do męża i jeżeli czasami 
się ... czasami się kłócimy - ale to chyba jest normalnie, tym bardziej, że jestem 
taką dosyć żywą i energiczną osobą, gdzie mnie każdy jakiś tam szczególik może 
przeszkadzać, ale za to mój mąż tutaj wyrównuje, wyrównuje i zawsze jest 
spokój..., robi się po minucie, po dwóch minutach spokojnie, ... uważam, bo jest 
spokojny, i potrafi wszystko spokojnie przyjąć, wszystko spokojnie powiedzieć – 
tak, że dlatego nie wybuchają tutaj żadne takie poważniejsze kłótnie - przynajmniej 
do tej pory nie wybuchały. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Na przykład przy dziecku nie kłócimy się nigdy ... krzycząc na siebie - uważam też 

za mocną stronę rodziny, bo czasami są i to trzeba w jakiś sposób panować. 
 
Frau J.:  A sukcesy rodziny? 
 
Befragte: Sukces rodziny ... 
 
Frau J.: Tak, co jest największym sukcesem? 
 
Befragte:  Czyli ta miłość właśnie do dziecka, na pewno obydwoje rodziców do dziecka i ... i 

całej zresztą trójki - wypełniamy się tą właśnie taką miłością - szczególnie ja z 
mężem, i mąż do dziecka, i ja do dziecka, bo dziecko też oczywiście też tę miłość 
... 

 
Frau J.: Zwraca Państwu?  
 
Befragte: Tak, tak. 
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Frau J.: Mhm, mhm. 
 

Befragte:  Ale mówię - to jest chyba taka ... taką najmocniejszą stroną w tym wypadku. Mhm. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy ... czy ... czy są także jakieś problemy, z którymi ... które ... które 

Pani rodzina musi tak na co dzień w chwili obecnej rozwiązywać, które by w jakiś 
sposób Państwa niepokoiły, troskały? 

 
Befragte:  Na pewno są i to chyba pod ... pod względem finansowym problemy. To są chyba 

te takie najważniejsze, chociaż ja uważam, że nie żyjemy na skraju jakiejś tam ... 
na skraju jakimś tam najniższym, ale – mówię – zawsze ... ponieważ my 
mieszkamy ... w tej chwili jeszcze nie mamy własnego mieszkania - mieszkamy w 
mieszkaniu wynajętym, gdzie za 5 lat dopiero okazać może się czy to będzie nasze 
mieszkanie, czy nie to jest też na pewno taka stresująca sytuacji i ... i właśnie te 
finansowe sprawy - jeżeli chodzi – no, na pewno nie ... - jedzenie mamy, ale – 
mówię takiego ... takiej swobodności... swobodności wydawania pieniędzy ... 

 
Frau j.: Tak. 
 
Befragte: I to niekoniecznie na jakieś luksusy - wycieczki jakieś zagraniczne i tak dalej, i tak 

dalej, ale - mówię - wycieczkę do Gdańska do zoo z dzieckiem na przykład czy ... i 
tutaj gromadzi się kupienie ubrań na przykład i tak dalej, i tak dalej. To tutaj może 
przesadziłam z tą wycieczką do Gdańska, ale ... - do zoo - ale to są te właśnie 
finansowe takie problemy, gdzie zawsze trzeba sobie czegoś odmówić, żeby coś 
zrealizować. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. Mhm, mhm. Czy ... czy też widzi Pani jakieś ... źródło – że tak 

powiem – w rozwiązywaniu tych problemów? Źródło, ludzie czy też instytucje, które 
mogą w jakiś sposób pomóc Pani? 

 
Befragte: Tak, na pewno rodzice - szczególnie tata tutaj w tym momencie nas wspiera. Tak – 

tata. Mhm. 
 
Frau J.: Aha.  
 
Befragte: Tata, mama, ale w szczególności tata nas wspiera pod tym względem, jeżeli już 

mamy ... - nie wiem na przykład czy ja nie patrzę za bardzo tutaj na życie na takim 
bardzo wysokim ... może nie bardzo wysokim, bo bardzo wysoki to nie, ale na 
takim o wiele wyższym szczeblu niż przeciętnie, bo nie umiem naprawdę 
powiedzieć, co to jest teraz przeciętność życia, dlatego że tutaj - tak jak słyszę i tak 
jak widzę - u nas w Polsce to – mówię - zarabiając – nie wiem - 1000 złoty to jest, 
moim zdaniem, bardzo mało dla innych, jak ktoś mówi, że 1000 złotych – no, to jest 
jakiś tam pieniądz, ale – no, tutaj jest trudno określić, ale - mówię - te sprawy 
finansowe jednak.  

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Dla wielu rodziców nie jest łatwo identyfikować potrzeby. Po 

prostu nie umieją w jakiś sposób odgadnąć, odczytać. Czy Pani córeczka, 
oczywiście odpowiednio do swojego wieku, potrafi informować Panią i Pani męża o 
swoich potrzebach? 

 
Befragte:  Pewnie, na pewno. /śmiech/  Ja zauważyłam ... - ja na przykład teraz dosyć dużo 

pracuję,  mój mąż zresztą też dużo pracuje i chociaż poświęcam jej jak naj... 
najwięcej tego czasu, te luki w tej pracy - czasami są jakieś godzinki, ale widzę, że 
na przykład - jeżeli mija tydzień, to widzę ... może nie, nie to - mija tydzień, gdzie 
dziecko przyzwyczai się, gdzie mnie większość czasu nie ma w domu, siedzę z nią 
później na przykład 3 dni przez weekend i widzę tą potrzebę, żeby dalej ... dalej 
żebym nie wychodziła z tego domu. Płacze zostając z kimś innym na przykład - nie 
ze mną ani nie z mężem - płacze zostając z kimś innym, ale – mówię - to jeden 
dzień i to się jakby tak znowu u dziecka ... dziecko się znowu przyzwyczaja i znowu 
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3 dni - dłuższy okres się z dzieckiem przebywa i znowu jest ta potrzeba takiego 
ciągłego przebywania dziecka jednak z rodzicem. Mhm. To chyba jest ta 
potrzeba... Pod względem uczuciowym to jest ... 

 
Frau J.: Tak, tak. Mhm, tak. A czy są takie sytuacje, w których – no, właśnie – córcia 

szczególnie potrzebuje Pani, w przeciwieństwie na przykład do kontaktów z 
mężem lub też odwrotnie – wyraźnie skłonna jest tylko i wyłącznie przebywać z 
tatą? 

 
Befragte: Tak, na przykład gdy ... chodzi spać. Jeżeli chodzi spać - najczęściej kładzie się z 

nią mój mąż i w sumie tutaj nie ma potrzeby, żebym ja ją usypiała - chociaż są 
czasami te dni takie: „mama, mama, mama” - żebym ja po prostu z nią...  ją uśpiła. 
W nocy zawsze jak się obudzi, po prostu zawsze krzyczy „mama”, a nie „tata” to 
są, to są takie chyba jej potrzeby, gdzie tutaj widać to w szczególności. W dzień - 
myślę, że większość jednak z tą mamą (śmiech), z tą mamą potrzebuje przebywać. 

 
Frau J.: Mhm. A czy w kwestiach wychowawczych macie Państwo, Pani i mąż, często 

różnice zdań, czy też raczej jesteście skłonni ... mieć jeden wspólny pogląd na to 
jak wychowywać dziecko?  

 
Befragte:  Są często takie różnice zdań. Nie - są. Tutaj akurat ... tutaj akurat ... – o, tak - 

troszeczkę się ścieramy, ponieważ mój mąż ... - ja nie mam ... ja do dziecka jestem 
chyba taka bardzo mięciutka, za miękka, że na przykład moje dziecko chce to i ... 
to ja po pewnym czasie - chociaż nie powinnam dać dziecku jakiejś tam rzeczy - to 
ja po pewnym czasie ... - nie która jest oczywiście niebezpieczna, ale na przykład 
za dużo czekoladki czy ... czy ... - nie wiem - czy długopisy, którymi zaraz 
prawdopodobnie pomaże ścianę - ja oczywiście dam, ulegnę dziecku, a mąż za to 
trzyma tą taką ostrzejszą rękę i mówi: „nie dawaj koca”. Albo usypianie w wózku - 
moje dziecko było jako małe usypiane w wózku, w tej chwili - ja tutaj ... - bardzo 
lubi w ogóle, woli na pewno niż się położyć i samemu ... samej zasnąć, ale – 
mówię - tutaj mąż mówi: „nie kładź do łóżka, przyzwyczajaj do łóżeczka”, a ja nie, 
tylko wykorzystuję sytuację (śmiech) męża i ... To są chyba te takie drobne 
problemy, a w tym wypadku jeszcze takie wychowawcze. Tutaj bardziej ja ulegam 
dziecku, a mąż próbuje te zasady takie ... tutaj już takie bardziej wychowawcze, 
żeby nie było rozpuszczone do granic... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Tak, tak, tak, mhm. Jak Pani sądzi, co Pani nauczyła się przez te lata 

ostanie najbardziej cenić – kiedy jest ... odkąd jest Pani matką i żoną? 
 
Befragte: Najbardziej cenić? Mhm. Na pewno teraz ... cenię tutaj ... Na pewno cenię właśnie 

urodzenie dziecka, poznanie tej miłości - tej miłości takiej rodzicielskiej, bo 
wcześniej nie przeżyłam takiego uczucia na pewno i także ... porozumienie się z 
drugą osobą, czyli z mężem. To jest takie ... – chyba to najbardziej cenię w 
małżeństwie - właśnie tą miłość do dziecka, którą ja odczuwam w sobie, że potrafię 
sobie z tym poradzić, że na przykład nie mam czegoś takiego w sobie jak 
obojętności, bo tak jak słyszę z prasy czy z gazet i tak dalej, czy nawet gdzieś tam 
się spotkałam z tym, to jest taka obojęt... - tak mi się wydaje jak to oczywiście jest 
określane - to jest ta obojętność, a cenię to w sobie, że mam ... pełna  miłości 
jestem do swojego dziecka. I chyba ... to chyba najbardziej. Że kocham je nade 
wszystko i w życiu bym tutaj nawet nie ... w ogóle bym nawet nie dyskutowała, 
żeby tutaj jakieś ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. To jeszcze jedno takie prowokacyjne pytanie. Jak Pani sądzi, gdyby 

Pani – mając dzisiejsze doświadczenie jako mama i żona – gdyby Pani miała 
możliwość jeszcze raz rozpocząć wszystko od początku – czy coś Pani by zmieniła 
w swoim postępowaniu, czy też w kierowaniu różnymi wydarzeniami? 

 
Befragte: Mhm. Co ja bym zmieniła? Na pewno ... /?/ Tutaj zmieniłabym może to, że ... 

chyba nic bym nie zmieniła, dlatego że mi jest dobrze. Po prostu uczęszczam do 
szkoły, pracuję, potrafię - tak mi się wydaję, że potrafię pogodzić pracę z rodziną, z 
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moimi obowiązkami, w których oczywiście mi pomaga mąż i pomaga mi także teraz 
opiekunka do dziecka, jeżeli chodzi o obowiązki te domowe i tak dalej, ale – mówię 
– chyba bym nic bym nie zmieniła, dlatego że ... tutaj się zastawiałam nad tym 
pytaniem czy później, po ukończeniu studiów, ale myślę że ja jestem w trakcie 
studiów, ja ich nie przerwałam – tak że tutaj nie straciłam kilka lat, tak że chyba nic 
bym nie zmieniła. Jestem młoda i dzięki ... może dzięki temu, że tak wcześnie - czy 
wcześnie? - wyszłam za mąż i urodziłam dziecko - może właśnie będę miała 
większe możliwości później i rozwijanie się, gdzie dziecko ... gdzie dziecko będzie 
miało już swój wiek ... taki dorastania, gdzie ja będę mu mogła pomóc, ale już będę 
miała coś za sobą, jakieś osiągnięcia i szkołę mam nadzieję, i jakieś ... praktykę w 
zawodzie ... Nie muszę tego po prostu rozpoczynać, nie musze tego jakby ... mam 
po prostu ... dużo się u mnie właśnie tutaj ... – znaczy: dużo też tutaj sobie cenię tę 
właśnie praktykę w zawodzie, gdzie mam dzidziusia, którym potrafię się zająć, 
mam czas się nim zająć i obok tego od razu jeszcze zawód i jeszcze równocześnie 
szkołę. Nie ma dużo ludzi takiej możliwości zresztą, gdzie szkoła i praca, i jeszcze 
... jeszcze rodzina. 

 
Frau j.: Tak, tak. 
 
Befragte:  Mhm. Bo tutaj praca się wiąże akurat z ukończeniem szkoły i tutaj jest ... chyba to. 
 
Frau J.: No, właśnie. Mhm, mhm. 
 
Befragte:  I tutaj później, po ukończeniu szkoły na pewno kilka lat w zawodzie by było dobrze 

- to takie wyschematyzowane jest - ukończenie szkoły, kilka lat w zawodzie, potem 
dopiero rodzina i potem znowu te załamanie jednak w tym zawodzie, ileś tam lat ... 

 
Frau j.: Tak, tak. 
 
Befragte:  I to też ... i to też później już są jakieś tam późniejsze lata. Ja jestem tak 

zadowolona jak w tej chwili sobie radzę i mam nadzieję że jeszcze będę sobie tak 
radziła długo, bo to jeszcze króciutko jest, ale ... 

 
Frau J.: Oczywiście, oczywiście – to ogromny sukces. Tak. Mhm. 
 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że od momentu kiedy dziecko przyszło na świat praktycznie 

myślą cały czas już tylko o jego przyszłości i o ... w ogóle o przyszłości rodziny: jak 
to się będzie rozwijało? Czy Pani też ma już jakieś wyobrażenie swojej rodziny w 
przyszłości? Czego by Pani chciała dla swojej rodziny?  

 
Befragte:  Na pewno chciałabym, żeby zostało tak jak teraz pod względem dogadywania się, 

żeby nie było żadnych ... żadnych ... Bardzo ważne tutaj jest, żeby nie było tutaj 
takich niedogodności ze mną i z mężem - to jest ważne dla dziecka - ... 

 
Frau j.: Mhm. 
 
Befragte:  ... - ja tak uważam. A co do przyszłości mojego dziecka, to na pewno chciałbym, 

żeby było wychowane w takiej ... w takiej harmonii i ciszy, w takim spokoju. Na 
pewno, żeby w jakiś  sposób ... - tutaj o wykształcenie mi teraz w tym momencie 
chodzi - chciałabym na pewno, żeby było wykształcone. Nie chciałbym, żeby ... nie 
ustalam tutaj u dziecka już tak aż daleko to ... to już jest ciężko myśleć, ale na 
pewno – no, tak mi się teraz wydaje - nie będę u dziecka ... nie będę dziecka 
kierowała: „zostań ...”, „masz się uczyć w tym zawodzie, masz się uczyć w tym 
zawodzie”. 

 
Frau j.: Tak. 
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Befragte:  Bardzo będę chciała i do tego będę brnęła, żeby osiągnęło średnie wykształcenia i 
jeżeli w ogóle do tego będą możliwości, bo ja nie wiem jak moje dziecko 
intelektualnie się dalej rozwinie. Jeżeli po prostu ... - tak jak widzę teraz w 
zawodzie nauczycielskim, to nie jest tak łatwo. Rodzice mogą chcieć od dziecka 
wiele, ale dziecko po prostu trzeba czasami zaakceptować takim jakim jest i nie 
zawsze rodzi się najinteligentniejszym na świecie. Tak, że tutaj akurat przyszłość 
tę taką zawodową i wykształcenie chciałbym oczywiście - jakoś tam kreuję tą 
przyszłość, ale to też zależy jakie moje dziecko będzie - prawda?  

 
Frau j.: Mhm. 
 
Befragte: Tutaj na pewno będę starała ja się mu pomóc, na pewno i dziadkowie czy moi 

rodzice, i mój mąż i wszyscy na raz, tak. Ale tutaj intelektualnie nie wiadomo jak się 
rozwija, bo to to jest zawsze ... różnie. Myślę - na pewno nie będzie tutaj na jakimś 
tam najniższym poziomie i tak dalej, ale ... może akurat profesorem będzie, 
prawda? /śmiech/ 

 
Frau J.:  /śmiech/ A czego chciałaby Pani dla swojego męża? 
 
Befragte: Dla mojego męża? ... ... Chyba, żeby ... żebym chyba czasami ... żeby mój mąż po 

prostu ... chyba takiego szczęścia, żeby nie czuł się ..., bo często ja jestem bardzo 
taką krzykliwą osobą w rodzinie i często ja tutaj ... ja tutaj coś nakazuję, a on jest 
taki spokojny, ale ja często widzę, że on zatrzymuje coś w sobie i chyba chciałbym, 
żebym ja ... może to dla siebie, i męża, żebym ja tak się bardziej wyciszyła – tak. 
On to też często przeżywa w jakiś tam swój sposób i chciałbym na pewno, żeby 
stabilizację tę zawodową utrzymał - co najmniej taka jak jest teraz, albo nawet żeby 
się jeszcze dalej rozwinął, bo to na pewno wzmacnia jego tutaj ... jego osobowość, 
jego tutaj stabilizację dzięki pracy, dzięki jakimś tam awansom człowiek jest mniej 
zestresowany i to też nie przenosi tego na rodzinę później ... w tym późniejszym ... 

 
Frau J.:  Mhm, tak. Mhm. Czego Pani pragnie dla siebie? 
 
Befragte: Dla mnie? Na pewno zdobyć w tej chwili wykształcenie, poradzić sobie z tym 

wszystkim co mnie teraz otacza, bo to jest takie ... teraz jest tego takiego taki 
ogrom, ale ja myślę, że na razie sobie z tym radzę i chciałbym, żebym sobie radziła 
też przez najbliższe kilka lat, przez najbliższe kilkadziesiąt lat właściwie, tylko że 
później to już się zmienia tutaj sytuacja małego dziecka. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Ale chciałbym sobie radzić tak jak teraz sobie radzę - może mocniej chciałbym się 

zaangażować w te życie takie ... w szkołę, po prostu w własne moje wykształcenie. 
Tutaj chciałbym, żeby ... żeby to w jakiś sposób się poprawiło, żebym coś z tego 
bardziej zyskała niż teraz, bo teraz to idę na takim ... – no, żeby po prostu 
przebrnąć dalej. (śmiech) I czego bym jeszcze pragnęła? Na pewno, żeby nic się 
nie zepsuło w rodzinie: między mną, a mężem, bo myślę, że między mną, a 
dzieckiem na pewno nic się nie zepsuje, bo ja dziecko bardzo kocham i tutaj ... nie 
ma tutaj takich możliwości, żeby coś się zepsuło, ale – mówię - między mną a 
mężem, żeby rozwodów nie było, żeby ... żeby cały czas kochał, ja kochała i tak 
dalej, i tak dalej. To jest różnie, tak że może być z mojej strony - zawsze coś 
spotkać mnie czy ja kogoś, czy ... i tak dalej. To też jest od losu ... Mam nadzieję, 
że nic takiego nigdy mi się nie przytrafi, ani mojemu mężowi szczególnie. (śmiech) 

  
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.: Mhm. To była jakby ostatnia kwestia, ostatnie pytanie, które chciałam Pani zadać. 

Jeszcze na zakończenie może tak podsumuję i powiem o moim wrażeniu, odbiorze 
tego, co Pani mówiła i jeżeli będzie Pani uważała, że coś opacznie pojęłam, to 
proszę mnie poprawić. 
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Befragte:  Mhm. Dobrze. 
 
Frau J.:  Ja mam taki obraz, że ... – Pani rodziny – że pomimo że jest Pani osobą bardzo 

młodą i stażem małżeńskim, i rodzicielskim niewielkim, jest Pani niezwykle 
zaangażowaną mamą, zaangażowaną żoną, bardzo kochającą, dbającą o swoją 
rodzinę, ale przy tym także nie zapominającą o sobie, to znaczy: zależy Pani na 
tym, żeby zdobyć rzetelne wykształcenie i tym samym zapewnić stabilizację także 
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Interview  7 
 

 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Proszę o krótkie przedstawienie rodziny: z ilu osób składa się Pani rodzina, ile 

dzieci i w jakim wieku są Pani dzieci? 
 
Befragte: Moja rodzina składa się z dwóch osób: ja i syn.  
 
Frau J.:  Aha. 
 

Befragte: Syn w wieku 5 lat. 
 
Frau J.:  Aha. Czy może Pani powiedzieć, czym się Pani zawodowo zajmuje? 
 
Befragte: Nigdzie nie pracuję. Siedzę w domu. 
 
Frau J.:  Aha. 
 
Befragte: Nie mam pracy.  
  
Frau J.:  Rozumiem. Czy może Pani powiedzieć ile Pani ma lat? 
 
Befragte: 29. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Dobrze ... A teraz, po takim przedstawieniu Pani rodziny, chciałabym poprosić o 

takie spojrzenie w przeszłość, do czasów, kiedy Pani była dzieckiem w swoim 
domu rodzinnym. Czy pamięta Pani jakieś momenty, jakieś chwile z Pani domu 
rodzinnego, które były przez Panią szczególnie pozytywnie przeżywane?  

 
Befragte:  ...  Szczególnie pozytywnie? ... Nie wiem, no... To, że również moja mama nie 

pracowała, zajmowała się nami, choć było kilka  rodzeństwa ... - tak, że były takie 
czasy, że ją  było stać na to, ... że jedna osoba mogła po prostu nie pracować ... 

 
Frau J.:  Mhm... 

 
Befragte: ... / ? / i obdarzała nas po prostu miłością, nie? Tak, że ... Nie dlatego nie pracuję, 

nie? (śmiech) w tej chwili, żeby siedzieć z tym dzieckiem w domu, ale ..., ale to też 
dużo daje, że ..., że dużo z nim przebywam po prostu ... 

 
Frau J.:  Tak. 

 
Befragte: Dużo mu poświęcam czasu, bo przede wszystkim ja z nim tylko jestem, nie 

wyłączając dziadków oczywiście, to ja mu najwięcej czasu poświęcam. 
 
Frau J.: A czy przypomina Pani sobie także z tych ... wcześniejszych czasów – Pani 

dzieciństwa – sytuacje w Pani domu rodzinnym, które ... które trudno było Pani 
zaakceptować wtedy ..., wtedy i dziś? 

 
Befragte: Nie ..., nie. Z biegiem czasu może to się zapomina, nie? Ale ... teraz na przykład 

może ... może ... może to, że brak pieniędzy? Teraz ... teraz nie, zadowoleni są 
wszystko wcześniej może chociaż – nie, no... Nie, nie przypominam sobie - raczej 
nie, wydaje się, że nie ...  
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Frau J.:  To dobrze. To wspaniale. Powszechnie uważa się, że polska rodzina jest bardzo 
tradycyjna i że ten podział ról w domu jest, ... mimo wszystko, ciągle tradycyjny. 
Czy Pani, w momencie kiedy jeszcze była Pani bardzo młodą osobą, ... wyobrażała 
sobie swoją przyszłą rodzinę? Czy miała Pani jakiś wzorzec dla tej swojej przyszłej 
rodziny? 

 
Befragte: Powiem szczerze, że nie ..., że nie zastanawiałam się nad tym. Taki ... taki format 

się ... tak, tak jak Pani właśnie mówi – tradycyjny, nie? Kobieta obiady gotuje zrobi 
/ ? /. Tak, tak - to też tak, tak to było pewnie i tak bym chciałam, żeby było, a że 
wyszło inaczej, no to - trudno. 

 
Frau J.: No, właśnie. Spójrzmy teraz na rolę kobiety jako matki. Czy sądzi Pani, że ... 

można się jakoś przygotować do spełniania przyszłych  zadań w domu, w rodzinie 
jako matka, jako żona? I jeżeli tak, to kto mógłby w tym pomóc? 

 
Befragte: Można się przygotować, no ale to ... to trzeba chcieć - przede wszystkim. Pomóc? 

No, nie wiem, nie liczyłabym na jakąkolwiek pomoc. Na siebie przede wszystkim, 
głównie. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Ewentualnie jeszcze na partnera / ? /, a jeżeli partner się nie sprawdza - no to ... 

jeszcze nie ma o czym mówić, o jakiejkolwiek przyszłości. 
 
Frau J.: Tak, mhm. A czy uważa Pani, że młodzi mężczyźni też powinni być w jakiś sposób 

przygotowywani do ich roli jako ojca i męża? 
 
Befragte: Też. Tak, dokładnie, ale to, mówię, to też muszą chcieć - przede wszystkim. Poza 

tym, nie wiem ... Będąc ... w wieku 24 lat kiedy urodziłam syna, mój mąż był 
również - były mąż był w tym wieku. Tak, że nie dorósł jeszcze po prostu do tego. 

 
Frau J.: Tak, mhm. A jako młoda dziewczyna, u progu, prawda, dorosłego życia, z 

pewnością też miała Pani jakieś takie myśli na temat tego, no...: chciałabym wyjść 
za mąż, czy chciałabym mieć męża. Czy miała Pani jakiś taki właśnie obraz swego 
przyszłego męża? Jaki ..., jaki to powinien..., czy też jaki to miał być człowiek? 

 
Befragte: No, na pewno. To chyba każda  dziewczyna wchodząca właśnie w ten wiek 

dojrzałości. Pierwsze co - to czeka do 18, żeby mieć te 18 lat, tylko mówię, to to 
pamiętam. Później ..., może nie - chciałam się wyszaleć, nie? To też tak. Ale ... z 
czasem ... – fakt, że to nie był ten wymarzony,  o którym  bym myślała, nie? Ale?... 
Ale jednak pasowało mi ... 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ... w pewnych tam skalach. Człowiek nie sprawdził się – to małżeństwo - zupełnie -

zupełnie. 
 

Frau J.: Tak, tak, na pewno. Mhm. W takich właśnie dziewczyńskich rozmowach często też 
młode kobiety mówią, że chciałyby mieć w przyszłości na przykład dwoje ... albo 
jedno, albo troje dzieci, albo niektóre w ogóle mówią, że nie chcą mieć dzieci. Czy 
Pani też miała takie marzenia o swoich przyszłych dzieciach, czy przyszłym 
dziecku? 

 
Befragte: Ja zawsze chciałam tak mieć dwoje dzieci. A ... w tej chwili nie zdecydowałabym 

się w tych czasach na drugie dziecko. Jedno i wystarczy.   
 
Frau J.: Mhm. Tak, tak. Czyli, że..., że ... te wyobrażenia wcześniejsze, kiedy Pani chciała 

mieć dwoje, a teraz pozostaje Pani przy jednym dziecku, no ... jak gdyby nie mają 
odniesienia do aktualnych czasów, tak? 
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Befragte: Tak. Wchodzą tutaj właśnie te bariery takie właśnie jak ... partner. 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Jemu zaufałam raz - nie wiem, nie wiem, czy bym się zdecydowała. 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Poza tym ... finanse – również. 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Warunki mieszkaniowe ... Tak, że wszystko. /?/ Klepać biedę, to jest bez sensu. 
 
Frau J.: Oczywiście, mhm. Tak jest. Mhm. 
 
Befragte: Jaki to jest sens? Prawda? Oczywiście tak, jak teraz, dziewięcioro ludzi, mieszka 

się w takich warunkach, że absolutnie ... 
 
Frau J.:  Wiele matek z rozrzewnieniem przypomina sobie chwile, kiedy ich malutkie dziecko 

właśnie usypiało. Widok śpiącego dziecka zawsze je wzrusza. Czy mogłaby Pani 
opisać sytuacje, w których odczuwała Pani niezwykle silnie emocjonalną więź z 
Pani dzieckiem? 

 
Befragte: Jestem z nim związana, on również ze mną od małego. On spał, ja leżałam, 

patrzyłam się na niego. Lubiłam patrzeć, jak on śpi, przytulać go, pogilgotać także 
na początku. Ja chciałam mieć zawsze dzieci, także tak  

 
Frau J.:  Czy zdarzają się dzisiaj i takie chwile z Pani dzieckiem/dziećmi, które Panią 

szczególnie przygnębiają? 
 
Befragte: No są, moje dziecko dosyć późno zaczęło mówić w sensie tym, że mówić pełne 

zdania. Dosłownie w tym roku. Także bałam się. Ja płakałam po nocach, 
chodziłam do specjalistów. Pani doktor przepisała mi takie zastrzyki, wydaje mi 
się, że głównie po tym ruszył, naprawdę, tak ruszył z miejsca, także z mową 
bardzo ładnie. Teraz to już mogę odetchnąć. 

 
Frau J.:  Wiele kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jak stres. Czy i Pani znany jest 

strach przed stresem związanym z dziećmi i obowiązkami wynikającymi z 
posiadania dzieci? 

 
Befragte:  Na pewno ze strony dziecka to się po prostu staram jak najlepiej. Środowisko 

różnie jest, naprawdę. Poza tym staram się, mieszkam z rodzicami, także jest mi 
dobrze po prostu jest mi dobrze. Dużo mi pomagają i lepiej mi to odpowiada niż, 
nie wiem, może nie dorosłam jeszcze do małżeństwa, nie wiem, naprawdę, sama 
nie wiem. 

 
Frau J.: Czy są wokół Pani ludzie wspierający Panią i pomagający w wypełnianiu 

obowiązków rodzinnych, którzy pomagają Pani na co dzień zachować 
równowagę? 

 
Befragte: Tak dokładnie i robią wszystko. 
  
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.:  Co uważa Pani za największy dotychczasowy sukces Pani rodziny? 
 
Befragte: Głównie to to jest sukces, że jest prawda, a poza tym, to mówię, to z tą chorobą, to 

się bałam, to też. Jestem zadowolona. Sukcesy to właśnie związane z moim 
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dzieckiem. Ja siedzę w domu, także nie mam sukcesów żadnych zawodowych, 
także nie wiem. To chyba wszystko, raczej tak. Wiem, że moje dziecko za tym 
przepada, to się da odczuć. On mnie nie zostawi nawet na 5 minut samą, tak, tak. 
To też, że jesteśmy związani tak ze sobą, tak do przesady, ale... 

 
Frau J.: Na czym polegają problemy Pani rodziny? Na czym polegałoby rozwiązanie 

problemów Pani rodziny ? 
 

Befragte: Nie, takich chyba takie błahe sprawy domowe o tak , nie na szczęście nie.  
 
Frau J.:  Kto mógłby Pani w tym pomóc? 
 
Befragte: Tak, doświadczenia siostry, również ma dziecko, także w razie jakiegokolwiek 

problemu dzwonię do niej pomoże, czy tam nawet rodzice, prawda chociaż też 
mają nas do tej pory, także no tak, związani rodzinnie w zasadzie, jeżeli coś. Ufam, 
rodzina jest rodziną 

 
Frau J.:  Czy Pani dzieci są w stanie, odpowiednio do ich wieku, informować Panią lub ich 

ojca o swoich problemach? 
 
Befragte:  On dopiero tak próbuje zaczyna, ponieważ mówię pani, miał te problemy, ale 

jeszcze trochę nie jest zupełnie tak, jak powinno być do jego wieku, ale już tak 
opowiada mi, co się dzieje w przedszkolu i problemy jego to, żeby kupić gumę do 
żucia, to jest jego problem, że mama musi kupić. Tak poza tym to nie, wszystko 
jest dobrze. 

 
Frau J.:  Co nauczyła się Pani przez te lata szczególnie cenić? 
 
Befragte:  Szczególnie mówienie prawdy, to jest podstawa przede wszystkim, zaufanie, no i 

miłość to też. Trzeba po prostu się kochać, żeby to wszystko, no i spokój zamiast 
problemów, spokojnie posiedzieć.  

 
Frau J.: Czy jako matka miewa Pani często inne zdanie niż Pani mąż na kwestie 

wychowania dzieci? Czy często idzie Pani w takich sytuacjach na kompromis? 
 

Befragte:  Mąż uważa, że wystarczy raz, dwa w tygodniu zadzwonić, zapytać, co się dzieje i 
to wszystko. To chyba nie jest udział w wychowaniu. 

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.  Wiele matek mówi, że od narodzin dziecka myślą już tylko o przyszłości swojej 

rodziny. Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? Czego – Pani zdaniem 
- potrzebuje Pani rodzina, co jest dla niej niezbędne? 

 
Befragte:  Dokładnie to jest to samo powiem Pani, że wcześniej byłam bardzo nerwowa to 

było w czasie ciąży, a teraz dziecko mnie uspakaja tak po prostu spokojnie po 
prostu zalecenia lekarza także zupełna, zupełna zmiana. Nie wiem, nie myślałam o 
tym jeszcze nie wiem chcę stworzyć tą pełną rodzinę może zdecyduję się na 
drugie dziecko nie wiem jeszcze, jeszcze mam czas. 

 
Frau J.:  Czego Pani chce dla swoich dzieci? 
 
Befragte: Żeby miał w życiu jak najlepiej   
 
Frau J.: Czego Pani chce dla siebie samej? 
 
Befragte: Może to ewentualnie... przede wszystkim, żeby było lepiej, aczkolwiek nie jest źle 

ale wiadomo, życie płynie, poza tym - mówię - chciałabym stworzyć ogromną 
rodzinę, swoją już.  
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Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Na zakończenie tej dla mnie niezwykle interesującej rozmowy chciałabym 

powiedzieć o swoich wrażeniach z niej. Otóż odbieram Pani rodzinę, Pani dzieci i 
męża, jako bardzo silnie zintegrowana grupę. Moje wrażenia mogłabym tak 
podsumować. Z Pani słów wynika, że mimo bardzo młodego wieku ale los już 
Panią trochę doświadczył bo lokowała pani swoje uczucia urodziła pani synka  i ten 
związek małżeński się rozpadł nie mniej jednak jest Pani pełna optymizmu radzi 
sobie Pani może także dlatego że ma Pani wokół siebie rodzinę ,rodziców 
,rodzeństwo jednak na których może Pani polegać i radzi Pani sobie dobrze a 
synek dostarcza Pani dużo radości jest Pani bardzo mocno związana ale to nie 
znaczy że nie myśli Pani o także o swojej przyszłości o tym żeby ułożyć swoje 
życie i jemu także zapewnić pełną rodzinę. 

 
Befragte: Dokładnie tak jest. (śmiech) Dziękuję.  
 
Frau J.: Serdecznie dziękuję za tę rozmowę i życzę Pani rodzinie samej pomyślności na 

przyszłość. 
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Interview  8 

 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Proszę o krótkie przedstawienie Pani rodziny. Z ilu członków składa się Pani  
   rodzina? Ile ma Pani dzieci? W jakim wieku są dzieci? 
   
Befragte: Moja rodzina składa się z... Mam trójkę dzieci: dorosłego syna 22 lata, córkę 17 i 

młodszego z drugiego... to znaczy, to nie jest małżeństwo - żyjemy w konkubinacie 
- synka, którego tu właśnie do przedszkola prowadzę - Macieja. I... jestem samotną 
matką, nie mam ślubu właśnie z ojcem Macieja. To znaczy,  kontakt z ojcem jest... 
, no jest. Po prostu jesteśmy razem, ale to... nie jest..., nie jest ani zameldowany u 
mnie... On ma swoje mieszkanie... Tak,  że to jest tak... 

 
Frau J.: Czyli, to jest taki wolny związek? 
 
Befragte: Tak, wolny  związek i... Jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to jest... 
 
Frau J.: Każdy może rozejść się do swoich domów. 
 
Befragte: Tak, każdy... I to jest... I jesteśmy już ze sobą tak, powiem Pani, czternaście lat. 
 
Frau J.: Gratulacje. Czym zajmuje się Pani zawodowo? 
 
Befragte: Ja jestem..., znaczy do tej pory, do momentu zanim urodziłam Macieja, byłam 

sekretarką medyczną... na internie w Miejskim Szpitalu. No, a niestety, jak 
wróciłam już po wychowawczym, to tyko była ... ścierka i kubeł, i jak mi to nie 
odpowiadało, to... kazała z nami..., że mogę się zwolnić. A że Maciej jest chory na 
astmę oskrzelową, doktor, która go leczy, to podpowiedziała mi, że nie muszę 
jeszcze za szmatę chwytać, więc... jeszcze mam dwa lata płatnego urlopu 
właśnie... chorobowego na Macieja. A w szpitalu w ogóle pracuję ... prawie 
dwadzieścia lat. 

 
Frau J.:  Ile ma Pani teraz lat? 
 
Befragte: Czterdzieści. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym jak Pani przedstawiła swoją rodzinę, chciałabym Panią poprosić, o 

spojrzenie w przeszłość, kiedy nie była Pani jeszcze zamężna. Przyjrzyjmy się 
najpierw Pani domowi rodzinnemu. Czy przypomina Pani sobie sytuacje z Pani 
domu rodzinnego, które przeżywała Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte: W moim... Jak byłam malutka, do momentu...- miałam siedemnaście lat jak 

wyszłam za mąż (bardzo szybko)... moje życie było przecudowne i... zawsze się 
zastanawiałam skąd rodzice - a w ogóle  byłam taką krnąbrną, taką no..., coś 
Maciej jest ze mnie. Taka byłam..., no, wszędzie wlazłam, wszystko musiałam 
wiedzieć, strasznie mnie... Na przykład ubolewałam nad takimi biednymi dziećmi, 
bo ja byłam, w ogóle byłam jedynaczką. Dobrze nam się powodziło, ale nie było to 
coś takiego, że co mi się zam..., coś mi się zachciało to ja to już miałam. Nie . 
Rodzice zawsze mi tłumaczyli, że po prostu no..., nie można tak wszystkiego, że 
są rzeczy ważniejsze i właśnie z tym tak rosłam i tak teraz właśnie też dzieci 
wychowuję, że nie ma - to co chcę to już  jest - nie? I tak że byłam taka właśnie...- -
potrafiłam na przykład pół klasy tam z wioski zaprosić do kina, bo oni powiedzieli, 
że nigdy na poranku nie byli. No, fakt, że potem mama na zebraniu musiała 
zapłacić, to ojciec zawsze się śmiał: „Ty bądź taka szczodra, ale nie tak zbytnio z 
naszego portfela, bo tutaj zaraz z torbami nas puścisz”. I zawsze się 
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zastanawiałam, że moje koleżanki mają..., te mamy  nigdy dla nich  nie mają 
czasu, jakoś tak . Mama to zawsze mnie, chociaż pracowała i... i... zawodowo - to 
znaczy z początku nie, później troszeczkę już tam z ojcem było ..., się borykała, że 
to... no, takie wypominania w sumie - a jak to coś - no tak jak w małżeństwach jest 
to i do tej pory jest. Jeżeli facet tylko pracuje, no to w jakiejś tam kłótni zawsze tej 
kobiecie wygarnie, nie?, że to jest na jego utrzymaniu. No i mama się wkurzyła i 
poszła do pracy, nie? Ale zawsze miała dla mnie czas, zawsze mnie przytuliła, 
zawsze rozmawiała ze mną, zawsze - już byłam dorosłą taką dziewczyną - na 
kolano mnie wzięła i ten... Teraz, po latach się okazało, jak już rodzice moi umarli, 
że to nie byli moi rodzice, że... ja byłam adoptowana, że moja mama nie mogła 
mieć dzieci, ale to wszystko było „cicho-sza”. Nikt nic mi nic nie mówił. Tylko ja, po 
prostu, podświadomie. Bo tak, jak na przykład: wybiegałam gdzieś na podwórko, to 
mnie od Cyganów wyzywali, albo od „z domu dziecka”. A że jak wracałam do 
domu, to ojciec - a że był klawiszem, to zawsze był taki... Mówił: „Ty, ty zapytaj się 
z czym oni chleb jedzą: ze smalcem,  z jakimś tam... dżemem. A ty co masz w 
domu? Szyneczkę. No, to kto jest z „biedulca?” No to ja zawsze mówiłam: no 
pewnie.” Kto tak chodzi ubrany? Kto ma dżinsy? Kto ma rajfle z peweksu? Ty czy 
oni? Zawsze tak mnie podbudowywał. A mama znów zawsze mnie tuliła wtedy i 
płakała. Takie miała miękkie serce. Tyle, że ja wtedy tam..., jak to się mówi, do 
bani nie brałam. Co to, dobrze mi było, lubiana byłam w tym środowisku, tylko 
właśnie..., nieraz właśnie ci dzieci takie... biedne, że..., że to, na przykład, bo to 
taka zawiść dzie..., wśród dzieci, że to dlaczego ja mam, a oni nie mają, ale ja 
nigdy, na przykład, nie byłam taka, że... Ja czasami to te spodnie to brudziłam, 
żeby ..., żeby nie wyjść, na przykład, w nowych spodniach, żeby im przykrości nie 
zrobić. I tak..., teraz nawet tak... Do tej pory, jak sobie , na przykład, kupię coś 
nowego, to nigdy to nie jest, że ja już od razu przyjdę, od razu to nakładam. Nie. 
To musi poleżeć,  po prostu takie...No i potem się właśnie okazało... Chrzestna  
moja mi powiedziała, bo... poszłam do niej... Mnie to dręczyło. Ja mówię: rodziców 
już nie ma, nikomu nie zrobię przykrości. Ja mówię: „Jak to właściwie było ze mną, 
bo coś mi tutaj...” i ten... I to... No to właśnie mi ciotka powiedziała, że w Lęgajnach 
się..., znaczy... dziewczyna była bardzo młoda i z Cyganem miała właśnie mnie, 
nie? I urodziła, i chciała mnie zostawić, a że moja mama właśnie poroniła, jak 
leżała w poliklinice, a tam miała właśnie tam tych lekarzy, tych znajomych i ten..., 
właśnie podpowiedzieli jej, że..., że tu się urodziła właśnie dziewczynka, nie?, taka 
ładniutka... I ten... No i mama właśnie wzięła... chciała bardzo mnie i..., i... 
pamiętam jeszcze takie momenty, jak ona opowiadała, że nie mogła jak... , 
załóżmy..., kiedyś te pieluchy były tetrowe, nie?, że ona mówi: „Boże -  mówi - 
haftowała mi i te pieluchy prała”, a potem - ja tak, jak urodziłam na przykład  swoje, 
nie?, to nie dam..., nic się nie robiło, ale jak koleżanka mi przyprowadziła dziecko i 
te dziecko, i mniejsze było od Maćka, i kupę zrobiło, to faktycznie - mnie jakoś tak 
odrzucało. I potem, tak, tak nieraz ja się dziwiłam, ja mówię: czemu odrzucało, jak 
przecież, jak ja byłam jej dzieckiem, nie? I teraz to się wszystko zgadza, bo to jest 
taka... naturalny odruch, nie? Swoje, to swoje, chociaż to, jak to się mówi... tak 
samo pachnie, nie? - jedno i drugie, ale to już jest inne, nie? Ale miałam 
przekochanych, no - oni zawsze mieli dla mnie czas. Ja mogłam na przykład, bo 
czasami były takie sytuacje, że tam ojciec sobie, na przykład tam wypił i... coś tam 
krzyknął na mamę tam – no, zdarzają się w każdym domu, nie?- to ja pamiętam na 
..., na tatę tam i wrzasnęłam i „zamknij się” tam do niego czy coś tam – znaczy: no 
- nie, nie, nie, nie... jakieś tam, aż takie  drastyczne sytuacje, ale tak potrafiłam... A 
on tam: „No dobra, córka” i tego, nigdy... A na przykład u mojej koleżanki taka była 
sytuacja, że ma..., że ta dziewczyna stanęła w obronie, to jeszcze dostała na 
przykład w twarz, że się wtranca, nie? A u mnie tego nigdy nie było. Dlatego jak się 
dowiedziałam o tym, to fakt, że tam..., znaczy ciotka się popłakała i to po prostu 
tak..., że ja też... wzruszyłam się. Ale powiem szczerze, że to mnie... 

 
Frau J.: W żaden sposób nie zmieniło Pani nastawienia? 
 
Befragte: Nie, to tam... Mam to gdzieś. I teraz jak są te programy właśnie, te, 

te...odnajdujemy i tak nieraz ciocia mówi do mnie, że mówi: „Chciałabyś wiedzieć?” 
Ja mówię: „Ja wiem? Obcy ludzie. No może i bym chciała, bo właściwie, no... Jak 



 93

ja będę na starość wyglądała, nie? Może ta moja matka jeszcze żyje. Ani bym tam 
jej nie nawsadzała, jak to się mówi, że ta mnie zostawiła .Bo bardzo dobrze. Jak ja 
bym miała tam gdzieś biedę klepać, albo gdzieś u Cyganów latać może teraz i 
chodzić z tymi halkami, ha, ha..., to ten, to... Ale właśnie to, że moi rodzice nie byli 
tacy zaradni jak ja. I to właśnie też mnie, na przykład, że ja w wieku siedemnastu 
lat już ... na przykład do Hamburga pojechałam... promem... Tam te, te... 
czekolady..., tam te, te, te... banany pościągać. Tu jakieś gdzieś pieniądze 
popożyczałam jako młoda... W wieku dwudziestu lat miałam - gdzie  na przykład 
mój mąż zarabiał wtedy, nie wiem: pięć tysięcy, to dobrze zarabiał, bo wtedy na 
ziłach jeździł, to jeszcze dodatkowo jakieś tam miał lewe pieniążki na tej ropie - to 
ja już wpłacałam - w wieku dwudziestu jeden lat - przez siebie zarobione 
pieniądze, jak jeździłam na Węgry, tam po... po tych... „enerdowach” - wpłacałam 
dwa... dwieście czterdzieści tysięcy na mieszkanie trzypokojowe. To jak szłam z 
tymi pieniędzmi, taka gówniara, zasadziłam te pieniądze na tym..., gdzie od 
rodziców złotówki nie dostałam. Ja do... I nigdy w życiu... Jeździłam do rodziców, 
to zawsze było - tuliliśmy się z mamą godzinami - ona była zawsze o mnie 
zazdrosna, że jak szłam - przecież ja tam w Barczewie byłam chowana, nie? - 
chciałam gdzieś do jakiejś koleżanki to nie było czegoś takiego. Ona zawsze: „To 
trzeba było od razu do nich iść”. Ja mówię: „Nie, to Hela” - dla... wygłupiałam się z 
mamą, nie? Mówię: „Dobra, Hela, to siedzimy”. No to tam... To mama mówi do 
mnie jakieś ploteczki z Barczewa, to ja jej tam z Olsztyna, to tego...I nieraz na 
przykład z tym moim, jak tam się coś tam pokłóciłam, coś nie tak było, bo on jest 
młodszy ode mnie, a jak go zapoznałam, to ja miałam dwójkę dzieci, bo się 
rozwiodłam /miałam dwadzieścia siedem lat, a on miał dwadzieścia jeden lat - 
dopiero był po wojsku/ ...i ten... Tak że to też takie było... I w sumie... To mama 
zawsze mi tak, tak mi to wytłumaczyła i zawsze mi tam kogoś znalazła - mówi: 
„Widzisz, ale Elka i tak ma gorzej od ciebie”. To ja zawsze: „No, faktycznie, kurcze. 
To jeszcze nie mam tak źle” /śmiech/. No, tak że mi strasznie brakuje mamy i tak... 
i te... i telefonów takich... No, rzadko się zdarza naprawdę... To chyba faktycznie 
tylko w takich rodzinach, wie Pani? Bo tyle mam tych przyjaciółek, bardzo mam 
dużo, bo ja na przykład jak coś trzeba, to ja pójdę pomogę, pogłaskam - tak byłam 
nauczona i na każde łzy jakieś to..., to od razu też cierpienia jestem jakoś uczulona 
i..., ale w żadnej rodzinie nigdy nie było czegoś takiego i one, te które znały moją 
sytuację w domu, to zawsze mi zazdrościły. Mówiły: „Boże, jaką ty masz tą mamę”. 
Ale ja z nią, no właśnie tak jak mówię, że... „Hela” na nią mówiłam, „Helenka”, 
tego... zawsze tam..., albo jak taka stara krowa teraz jak tam pojechałam na 
przykład, to siadłam jej na kolana... Mówi: ”Ty weź, bo mi te chude nogi 
połamiesz”, to nieraz się śmiała. Ale zawsze mówiłam: ”To weź, Hela, to tam 
nawijaj co tam..., co tam słychać w Barczewie, no opowiadaj, a ta  co tam... No to 
zawsze ta już żyła tym i już siedziałyśmy, gadałyśmy... Tak, że było wesoło. A 
teraz już nie mam do kogo iść. A..., już jak się dowiedziałam, że... Bo właściwie ta 
rodzina, taka ta ta -  cioteczna, tam w tym czy w Barczewie, czy tutaj..., właściwie 
to jest wszystko w obrębie tylko mam, nie? - to takie to było bezpłciowe. Nie było to 
tak, jak na przykład tutaj mam koleżanki, gdzie te ciotki tak jakoś blisko są, tego, 
nie... A tu było to takie, właściwie ja tylko byłam zżyta z tą mamą. Tam do nich się 
poszło, ale to nie było tak, że... Nawet pamiętam jak mama była chora, w szpitalu 
leżała na..., na wigilię, to poszłam, przecież ja byłam tylko z ojcem, poszłam do..., 
do tej jednej ciotki, gdzie tam tych było..., ona tam miała tych dzieci, to tam, nie 
wiem - z dwadzieścia osób na tej wigilii - to nas dwie osoby, to ona mówi: „No, nie 
wiem, no czy, czy tego... będzie miejsca, bo wiesz, nas tyle jest...” To jej synowa 
dopiero: „No, co mama klepie, no. W taki dzień mama zostawi ich samych?” A ja to 
znów taka honorowa... Ja mówię do ojca, ojca za rękę... Ja mówię: „Idziemy, tata 
do domu. Nie umiem nic robić, ale coś tam, jakieś kluski wymyślimy, nie?”  

 
Frau J.: Czy były w Pani rodzinnym domu sytuacje, które trudno było Pani zaakceptować? 
 
Befragte: Z dzieciństwa? To znaczy,  trudno mi było zaakceptować ojca, który był..., bo u nas 

była taka, jak to się mówi - mezalians w rodzinie. Ojciec był z..., z jakiejś tam 
jeszcze, jak opowiadał mi, zresztą jego tam te..., te..., bo w Rosji - ojciec tam 
pochodził, nie?, że jeszcze tam u cara służyli jego tam..., jego oj..., jego dziadek 
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był jakimś tam, to znaczy... W ogóle, jakiś tam bank mieli nawet swój, nie?, że 
ojciec był taki..., taki... zamożny, no a matka - chłopką. I to..., teraz u nas to nie ma 
czegoś takiego, ale w tamtych czasach..., to po prostu co jakiś czas mnie 
wkurzało, że on właśnie ją tak..., znaczy nie to, że gnębił, ale ciągle ją tak traktował 
jak..., że on miał szkołę, on miał ... i w tym, tym, tym więziennictwie też był tam 
kimś... i... i... tak o... i... tak jakoś tą matkę, że to jedną krowę tylko ojciec dał jej jak 
się chajtneli, nie? A ten..., a on znów właściwie on  to nic do domu nie wniósł, no 
bo jego to wszystko, całe te, te, te, tam... Tylko, że mama tam do Rosji nie chciała 
iść. I dzięki Bogu /śmiech/. To tak, to to tylko mnie tak wkurzało, a tak to... Nie było 
nic takiego... 

   
Frau J.:  Powszechnie uważa się, że polska rodzina kulturowo bardzo związana jest z  
  tradycją. Jakie wyobrażenie rodziny miała Pani wówczas? 
  
Befragte: Tak. Ja zawsze sobie marzyłam o facecie, z którym będę biegała po plaży, który 

będzie mnie na rękach nosił, będzie mnie tulił, będziemy się kochać, będziemy 
sobie wymyślać jakieś tam...różne...czy wycieczki, cz jakieś... o przyszłości, że 
będziemy siedzieć przy stole, będziemy rozmawiać o dzieciach, o... O coś takiego  
mi się właśnie marzyło, że takiego będę miała męża, dlatego że... u nas w domu 
właśnie... było na przykład, były jakieś..., ale u nas w domu zawsze ojciec miał 
decydujące zdanie - to mnie wkurzało, że zawsze jak coś robił, to ta matka musiała 
przy nim stać, nawet jak gwoździa wbijał w ścianę, to ta mama musiała stać, nie? I 
jakoś tak...Planowanie właściwie u nas w domu - to potem już jak ja byłam starsza, 
to ja byłam. Ja byłam decydującym..., nie matka się moja liczyła tylko ja. Jakoś tak, 
ten ojciec mnie tak jakoś ... we mnie... jakieś takie, takie..., miał jakieś nadzieje, 
jakieś wszyst..., ze wszystkiego się cieszył, co tam mi wychodziło, nie? Tak, że to 
ja byłam. A mama raczej taka była... taka ... zawsze na boku i chociaż się 
buntowała - tam nie była taką, żeby tam się dawać, nie? Ale jak się buntowała no 
to najczęściej... była taka..., ojciec tam był... zły na mnie. I dlatego właśnie ja 
zawsze  sobie marzyłam, że..., że moja rodzina - to będzie mój mąż mnie 
szanował przede wszystkim, nigdy nie wyjdę za faceta, który będzie bardzo 
bogaty, ani nigdy nie wyjdę za faceta, który będzie bardzo biedny. I mój syn 
obecnie, to miał, powiem Pani szczerze, że chyba nie wiem już... z sześć, z 
siedem dziewczyn i z każdą jedną - znaczy ... no tam było może dwie takie, które 
one z nim zerwały - ale z każdą jedną zrywał, bo po prostu przychodził, 
rozmawialiśmy i ja... I opierał się na moim zdaniu. I przeważnie to miał - dwie miał 
bardzo piękne dziewczyny, tak piękne, że jak szedł z nimi, a sam jest przystojnym 
facetem, czarnym, jak Cygan wygląda, fajnie zbudowany, wysoki 184 /teraz w 
straży granicznej pracuje/ - i... jak szedł, to na przykład czy z jedną, czy z drugą, to 
nie było na przykład, żeby ktoś tam się nie oglądnął za nim - taka piękna para. Ale 
znów one były z wielodzietnych rodzin, bieda w domu aż piszczy, a one to takie 
były łase na wszystko, takie... takie, po prostu było widać, że zarozumiałe są ze 
swojej urody, ale mózgu to jest zero i ja mówię: „Bogdan. Ty coś do tego życia 
wniesiesz. Ty teraz na studia chcesz iść, ty coś osiągnąłeś, a ona jest po 
podstawówce i cóż ci z takiej żony - pięknej.” Bo ja od razu miałam przykład ze..., 
ze swojego..., na  przykład, domu rodzinnego, nie? I, i wiem w ogóle znam życie, 
mam, tak jak mówię, bardzo dużo przyjaciół. Ja na przykład prawie że uczestniczę, 
myślę, przychodzę do domu, jak... co... I dlatego... zrywał. I teraz właśnie okazało 
się, że ta jedna z nich wyszła też bogato za mąż. To ten facet już jest pod butem 
tej dziewczyny, a ona się stroi jak chce, dzieciaka mu zostawia, sama... Ja mówię: 
„Widzisz, Boguś?” To teraz, to... Cały czas mówi: „Mamo, na prawdę ty jesteś 
bardzo mądrą kobietą”. Ja mówię: „No, dziękuję ci.” Ale to życie uczy, nie książki. 

 
Frau J.: Spójrzmy teraz na kobietę w roli matki. Jak Pani sądzi, czy można się jakoś 

przygotować do spełniania zadań w rodzinie jako matka i żona? Kto może w tym 
pomóc? 

 
Befragte: To znaczy... Ja akurat ... Swoim dzieciom, córce i synowi, to uważam, że bardzo 

dużo w życiu pomogłam, z tego względu, że mają obydwoje całkiem inne 
charaktery. Syn jest bardziej taki, że wysłucha, zapyta się, jak ja mu doradzę, to on 
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zrobi tak jak ja mu każę. Taki, mniej więcej, był mój pierwszy mąż właśnie. Taki, że 
jak by miał takich rodziców jak ja uważam się za dobrą ... taką ... nauczycielkę dla 
nich, to by na pewno dobrze było, nawet byśmy się może nie rozwiedli. A znów 
córka ma mój charakter. Jest taka: nie będzie mi nikt dyktował, ja sama wiem, co ja 
robię. I... ja jej tłumaczę. Ja mówię: „Słuchaj. Ja właśnie tak rozumowałam, tak się 
z mamą właśnie wykłócałam, że ja to takiego męża jej przyprowadzę, że..., że... 
On będzie mi tutaj...” Ja mówię: „Widzisz. Chajtnęłam się, musiałam się rozstać, bo 
się okazało, że wypić lubi, awantury...” - ja mówię - „i nic dobrego”, nie? Tak że, 
tyle że... Najpierw na przykład jej - jak jej -  bo już z Bogdanem - to już po prostu 
jest facet, który wysłucha się, a jeszcze w paru przypadkach sam doznał, że 
miałam faktycznie rację, że trzeba się matki słuchać, bo jednak ja mu źle nie 
tłumaczę, to jego na przykład wiem, że już mam z głowy, już on dobrze trafi... A 
znów z Anitą... Najpierw tłumaczyłam jej, to znaczy próbowałam jej wjechać na 
ambicję. Nie pomogło. Potem próbowałam na przykład, jak to się mówi: olewający 
stosunek mieć. To znaczy - ona coś do mnie mówi: „Dobrze. No, dobra. Chcesz 
wyjść? Ósma godzina”. „Mamo, ale zawsze do dziewiątej było”. Ja mówię: „Ale o 
ósmej chcę, żebyś była”. Albo gdzieś tam chciała iść... Ja mówię: „Nie, bo..., bo ja 
dzisiaj, na przykład, wychodzę”, nie? I ona już wtedy odczuwała, że... Do mnie 
mówi: „Mamo, a dlaczego ty jesteś taka na mnie zła?”, a ja mówię: „Dlaczego? Ja 
jestem dla ciebie zła?”. Ja mówię: „A przecież ty tak samo się do mnie odnosisz”. 
No bo ona właśnie takim „hm, hm, hm”... Na przykład nieraz do Maćka... Ja mówię: 
„Weź, posiedź z nim”, nie, bo ja na przykład muszę wyjść. „Nie, bo ten gówniarz 
mnie denerwuje”, bo to, bo tamto. No to ja wtedy staram się w taki sam sposób jak 
ona nas traktuje... i ją traktować. No, to na przykład, dzisiaj już siedzi w domu, już 
zmywa naczynia..., już zaczyna mi się przypodo..., gdzie u niej właśnie... było coś 
takiego..., ale to właściwie jest tak w ciągu dwóch lat, teraz, bo jak była mała, to 
nie, nie było problemu. teraz właśnie jakaś taka buntowniczka, jakaś Isaura, nie 
wiem, co się w nią..., jakoś, no...Tak, że różne metody, broń Boże tam bicia, broń  
Boże jakichś tam, nie wiem, zamykania w komórkach, czy coś tam te głupoty, ona 
też za stara jest na takie, bo i tak sobie otworzyła. Ale właśnie takimi metodami, 
bo..., no bo co - jeść jej nie dam? Albo... No to przecież nie jest metoda. Tylko jak 
ona się w taki sposób do mnie odzywa, to ja też do niej - nie to, że się nie 
odzywam, tylko takimi krótkimi słowami: tak, nie, tak, dobra, idziesz, nie o tej 
porze... No i ona właśnie teraz też zaczyna do mnie tam...: „Ale, mamo, dlaczego 
ty taka jesteś, przecież ja ci nic nie robię, dobrze się uczę...” i to tamto, nie? Ja 
mówię... Aha, że ona ma swoje zdanie, bo ma podwórku  takich właśnie przyjaciół, 
którzy mi się nie podobają i się dowiedziałam, że tam co niektórzy ci chłopcy i 
ćpają, te dziewczyny chodzą takie... w tych swetrach... nie podoba mi się taka... Ja 
mówię: „Słuchaj, ja dla ciebie, to bym z siebie ciuchy  posprzedawała”. Bo jest 
dziewczyna wysoka, zgrabna, długie nogi /co ja zawsze tego zazdrościłam/ i ja 
mówię: „A ty tak o - weźmie, się ubierze, jeszcze się zgarbi”. To mnie tak strasznie 
denerwuje i mówię: „Chociaż byś raz zrobiła, to co ja chcę”, nie? Aha, bo na 
przykład o ... tym swoim bracie, Bogdanie, że ona to by chciała takiego mieć męża 
jak Bogdan, bo on jest taki ładny, taki - wszystkie dziewczyny się za nim oglądają. 
Ja mówię: „A nie zauważyłaś, że Bogdan, zanim wyjdzie, przede wszystkim chodzi 
tak..., przede wszystkim ćwiczy, żeby ładną mieć sylwetkę, ubiera się fikuśnie, nie 
ubiera się tak jak wszyscy chłopcy, tak jak standarcik - takie sweterki są modne w 
sklepach, to lecą, choć to nie wiadomo ile kosztuje... On potrafi iść ze mną do 
ciucholandu, jakąś bluzkę z kołnierzem sobie kupić, jakąś marynarkę śmieszną, 
jakąś taką kurtkę krótką. No tak, tak właśnie było. Na przykład te ciuchy - wszystko 
ze szmateksu, bo lubię coś takiego. To są oryginalne rzeczy. Na przykład to jest 
skórzana kurtka, za którą bym zapłaciła w sklepie na przykład, nie wiem, osiem 
baniek, nie? Nie stać mnie. Pójdę, sobie kupię... Dlatego niektórzy mówią: „Po 
tobie to nie widać, że ty tam jakaś biedna jesteś”. Ja mówię: „Bo nigdy nie było 
widać”. Bo ja pójdę, przerobię ... Jedynie to, co spodnie sobie kupiłam, bo to już są 
takie tam rzeczy, co tam można sobie... I właśnie on taką też ma... taką smykałkę. 
A ona nie. Ona to by chciała buty za 2,5..., bluzę jakąś oryginalną, ale żeby iść na 
przykład, tak jak on stał na Kaletce, pracował tam w sklepie całe lato, żeby sobie 
ciuchy  pokupować, a ona nie. Bo ona, na przykład ostatnio mi stwierdziła, że 
rodzice są od tego. Ja mówię: „Tak? Nie ma sprawy. Idziemy do sklepu, kupuję ci 
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adidasy za 60 zł, bluzkę jakąś czereśniacką za 20 zł i proszę bardzo”. „A ja w takiej 
nie będę chodziła”. „A, no to słuchaj...” I: „Mój obowiązek jest dać ci jeść.” Tak że 
nie jestem taką matką, żeby..., żeby, na przykład flaki z siebie wypruć. I powiem 
Pani szczerze, że oni mnie bardzo kochają. Nie ma mnie na przykład, bo ja tam 
nigdy..., teraz to na przykład jak do niej tam /?/ to jest jeden dzień. Zaraz na drugi 
dzień jak już ona do mnie - już teraz - przyjdę, to już zaraz się przytulimy, już tego, 
już zaraz ona się popłacze, ja się popłaczę, już będzie okej, nie? I tak są te dzieci 
moje chowane, że mnie nie ma na jakiś czas... On z wojska listy pisze, on 
przyjeżdża co dwa tygodnie, bo on teraz właśnie jest w straży granicznej. Odsłuży 
tam i tam już zostanie, bo już jest po maturze i tam ma same dobre stopnie. Był na 
straży granicznej, to za dobre sprawowanie, to jest teraz na odprawie celnej, a już 
tam fucha nie do zdarcia... Jak chłopaki w wojsku dostają żołd 100 zł, to on ma 
650. Tak że... Ale to też mu mamusia załatwiła. I... Żadnymi tam znajomościami. 
Po prostu pojechałam, bo lista już była zamknięta - a nie chciałam, żeby szedł do 
normalnego wojska, bo strasznie tej fali się boję - to pojechałam właśnie z nim tam, 
do komendanta, zaczęłam prosić, że jestem samotną matką, że to jest chłopak, 
który mi w życiu pomagał, chodził do pracy jak nie mieliśmy pieniędzy, dawał mi te 
pieniądze, że siedział w domu, inni latali po dyskotekach , bo taka była prawda. I 
ten komendant: „Dobra. Zobaczymy jak on tu sobie będzie radził”. No to tak sobie 
radził, że aż go sam komendant przeniósł właśnie na ten... do Elbląga na odprawę 
celną i teraz właśnie wczoraj przyjechał: „Mamo, chyba zostanę, bo sam 
komendant powiedział, że on będzie pierwszy, jeżeli ja będę chciał zostać, żeby 
tam właśnie...”. Tak, że tak są dzieci właśnie chowane. Nie pije chłopak, nie pali, a 
zarazem nie jest, jak to się mówi „dupkiem żołędnym”, bo ma swoje zdanie, 
wygląda, no naprawdę - nie mam akurat tu torebki, ale bym Pani pokazała - 
naprawdę super wygląda, tak, że jestem zadowolona. No i Maciuś też, też ma 
swoje jakieś tam, bo to jeszcze jest dzieciak, że tam na przykład nagina na jakieś 
tam słodycze czy coś, no to jeszcze jest u dzieci normalne, ale potrafi tak samo 
przyjść, potrafi mnie tam czy pokochać, czy..., czy tam tego... No, ostatnio na 
przykład za bardzo, bo się pyta, kiedy ja umrę, a nie: jak ja umrę, to on sam 
zostanie. Ja mówię: „Nie, no nie umrę...” „A jak będziesz miała z 50 lat, to na 
pewno umzes”. Ja mówię: „Nie, no nie..., nie umrę”. „A jak będzies miała 
seździesiąt?” Ja mówię: „No, też nie umrę”. „A jak będzies miała siedemdziesiąt?” 
Ja mówię: „No, też nie umrę”. „O Boze, to do stu będziesz żyła?”- to się wkurza. 
Tak że takie są moje dzieci. Mogę żyć, ale jakiś wiek ograniczony, nie można 
dłużej. /śmiech/ 

 
Frau J.: Podsumowując to, co Pani powiedziała, to rozumiem, że jako matka robi Pani 

wszystko, żeby zarówno Pani córka jak i Pani syn byli przygotowani do życia, które 
ich czeka. 

 
Befragte: Tak. I właśnie cały czas tłumaczę im, że po prostu nie można  sięgać tak jak 

chodził właśnie z dziewczyną, jedynaczką, która na osiemnastkę dostała 
samochód, jak skończyła 20 lat, to rodzice jej kupili mieszkanie... I jemu to już 
było..., on był hepi. On już: „Boże, mamo, ona tak piękna i..., i..., i... „ Ja mówię: 
„Słuchaj. Ty już od razu z nią zrywaj. Ty już od razu z nią zrywaj.” Bo jak ona 
przyszła do domu, ja jej na przykład nalałam talerz zupy i chleb położyłam jej na 
tym... Nie wiem, zagadałam się, nie położyłam jej na talerzyku, ale od razu 
cofnęłam się do szafki po ten talerzyk i kładę jej już na talerzyku. Ja mówię: „O 
Jezu, jaka ja jestem gapa”. A ona tak się odwraca do mnie i mówi: „No, no...” I już 
mnie wkurzyła. A ja se myślę: „O, ty gnido”. Ja mówię: „Nie, Bogdan. To już dla 
ciebie żona nie będzie. Jak ona już matkę twoją strofuje, to ona w ogóle progu nie 
przekroczy.” Znaczy nie, żartuję w tej chwili. Ale..., ale po prostu taka była sytuacja 
i ja mówię: „Słuchaj. Ona nawet nie umie się wkupić w rodzinę”. Bo zawsze tak 
było, jeżeli jest inteligentna osoba, to ona najpierw będzie się starała przypodobać. 
Owszem, później wychodzi szydło z worka - czasem, nie? Ale jak jest głupia jak 
but, to te szydło wyszło wcześniej. I ja mówię: „Bogdan. Weźmy ją puśćmy lepiej”, 
nie? I ja mówię: „A przede wszystkim, gdy ty wniesiesz do rodziny, załóżmy: 
studia, jakąś tam pracę, ale zawsze ona będzie na pierwszej pozycji”. Bo ona tam 
też miała iść na studia, bo ona akurat jeszcze kończyła liceum, nie? Znaczy nie, 



 97

przepraszam, była na pierwszym roku studiów. Tak, że mówię: „To samo będziecie 
mieli wykształcenie, ale ona będzie dużo od ciebie bogatsza, bo jej rodzice - ojciec 
ma samochód, matka ma samochód, dla niej kupili samochód... Ja mówię - to już 
jest nie..., nie ten. No i właśnie...  teraz chodzi z dziewczyną, która też studiuje 
psychologię, też... nie wiem czy..., czy  nauczycielką, czy  przedszkolanką, ale 
właśnie taka jest mądra, nie jest za piękna, ale to mi się na przykład u niej podoba, 
że ona przychodzi do mnie i mówi: „Pani Aniu, weźmie Pani mnie tak umaluje, bo 
ja przedtem to miałam takiego chłopaka, który nie..., zabraniał mi mal..., w ogóle 
jestem taka wybita z tego wszystkiego, z tego rytmu, nie wiem jak, co.” To jak 
nieraz ją odstawie, to Bogdan wychodzi z pokoju, mówi: „Boże, aż niemożliwe” - 
mówi. To ja mówię: ” Widzisz. Nie ma kobiet brzydkich”. Po prostu,  są kobiety, 
które nie umieją czasami, a..., a do tego trzeba jakiegoś bodźca. U mnie bodźcem 
był mój facet /śmiech/, który czasami potrafił gdzieś tam iść, tzn. jak tam się 
rozstaliśmy, tam właśnie z takich, że tam, gdzieś tam skoczył... A był moment, też 
przecież, że jak ja byłam, to chodziłam w takich spódnicach, tak jakoś... Znaczy nie 
to, że nie dbałam o siebie, nie? Ale po prostu wyglądałam jak kobieta, której 
przystało na dany wiek, nie? Jak te moje wszystkie, na przykład, koleżanki. A 
potem sobie myślę: „Kurcze...” I buty zawsze takie miałam takie..., takie te niższe, 
nie? Potem sobie myślę: „Kurcze. Po co mają gadać, że zostawił Ziębę, bo ...”. Na 
mnie , na przykład, w ogóle wszyscy „Zięba” mówią, nikt na mnie, na przykład, nie 
mówi „Anka”, z moich przyjaciół, wszyscy zawsze „Zięba”, nie? Ja mówię: „A po co 
mają gadać, że na przykład, zostawił Ziębę, bo ona jakaś taka stara i coś nie tego, 
taka tego, no... No to mówię, coś trzeba zrobić. No to zaczęłam chodzić trochę na 
siłownię - tylko za dużo chodziłam, bo... Ale to mi pomogło, bo troszeczkę te..., te 
ciało takie już inne jest, nie? I w domu na przykład cały czas zawsze ćwiczę - 
trochę pompki, jakieś tam..., jakieś tam przysiady, nie?, żeby tam ta ... A..., a w 
ogóle ciało strasznie miałam rozleciane po..., po porodach. Jak na przykład 
niektóre panie mogą rodzić - nie wiem - i piątkę dzieci i nic się nie dzieje, to u mnie, 
normalnie, po tym pierwszym, to miałam takie rozstępy, że aż pod kolanami. 
...Że... Jak pamie..., poszłam na operację, już później, jak właśnie zaczęłam 
ćwiczyć, gdzie to wszystko... To ten lekarz jak leżałam na stole operacyjnym, to aż 
normalnie się zdziwił i mówi: „Boże. Takie rozstępy?” Cia..., całe, bo to takie..., 
takie po tego..., nie. A on mówi: „A ciało twarde”, nie? No, ale to musiałam na to 
pracować, nie ma nic za darmo, nie? Lata. No to potem jak już uważałam, że już 
dobrze wyglądam, to spódnicę trochę skróciłam, to buty trochę podwyższyłam, 
trochę makijaż zmieniałam, bo..., bo malowałam się, jak to się mówi, jak stara 
baba. I ten, i że czasami, na przykład jest coś takiego, że dzieciaki moje 
przychodzą do domu, Bogdan mówi coś tam: „Ale ta baba mnie wkurzyła, takie 
starocie”. Ja mówię: „Jaka stara?”. „A tam gdzieś miała ze czterdzieche”, nie? A 
potem do mnie: „Oj matka, sory” /śmiech/. Ale..., ale oni po prostu mnie traktują 
zawsze, na przykład tak - albo na podwórku gdzieś..., na przykład Anita mówi, że: 
„O, ty - mówi - Anita, ty to będziesz dobry partner na..., na życie - mówi - ty 
będziesz tak jak..., nie..., nie..., długotrwała, jak twoja matka. Ona będzie miała 
stówę i jeszcze będzie dobrze wyglądała”. No to i oni się też cieszą. No bo każdy, 
każdy..., nawet  Maciek mówi, że..., że na przykład mama tam... ładna. Znaczy,  
małe dzieci to zawsze, na każdą mamę..., ale już te takie dorosłe, które już tam 
wiedzą, nie? Tak, że to..., to jest tak. Moje motto to jest po prostu: nie dać się 
dzieciom. Tak jak niektóre mamy, to już by z siebie wszystko pozdejmowały dla 
tych dzieci, a te dzieci potem... tak..., dlatego, że... Dać, to jak ta „ Ballada o 
Januszku”, nie? Dać bachorowi wszystko, tak jak dla chłopa: dasz mu wszystko, 
będziesz mu kanapki robić, będziesz... nie wiem... nadskakiwać, to , no niestety 
/?/, bo to jest..., to jest po prostu w życiu choćby nawet te dziecko czy ten facet, 
choćby nie chciał tak, to po prostu tak się stanie, no. No bo ta osoba zbrzydnie. A 
ja po prostu jestem taką osobą, że kiedy trzeba, to się pokocham, przytulę, 
powiem: ty jesteś taki tam... przystojny, jak na przykład do mojego faceta, nie?, czy 
tam do moich dzieci: „Boże, jesteście tacy fajni, ty, Boguś, taki maczo”, albo na 
nich: „Boże, jakie ty masz te nóżki, takie zgrabniutkie”, jak ja potrafię. Ale jak są..., 
na przykład moment, że Bogdan mój - syn, podnosi, na przykład, że: „Matka”... /a 
propos tej obecnej dziewczyny, nie?/..., że: „A, matka, jak tam uważasz - mówi - 
może..., może ta..., taka Agata się za mną ogląda, taka laska fajna”, nie? Ja 
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mówię: „Słuchaj. Może ty i masz wygląd maczo, ale ty masz siano w mózgu.” I 
mówię: „I po ci..., co ci po takiej Agacie, jak ona by cię zagięła w każdym paluszku, 
bo ty - mówię - ty..., tak jak , powiedzmy, ja...”. Ja jakieś tam nauki zdobywałam 
cwaniactwem, to znaczy: to tam coś ściągnęłam, to tam coś tego, jakoś tak tego, 
nie? Nie byłam nigdy kujonem i..., i...  no, niestety no, muszę się do tego przyznać 
i... Na przykład Anita już... A już Anita bardziej taka jest, ale Bogdan to też 
cwaniactwem tą maturę zdał, to się uśmiechnął, to tam ściągnął, to-tamto, nie? Ja 
mówię tak, że na przykład: „Ty nie możesz się wypuszczać na szerokie wody, do 
ludzi, dyskutować z nimi o jakimś tam świecie, jakimś tam - nie wiem - geografii, bo 
cię zagną i co ci? Będzie obciach”. No to on wtedy: „Matka, ty to potrafisz 
człowieka postawić na nogi”. No i się śmiejemy i on już wie o co chodzi. Tak, że nie 
wciskam temu synowi, że - „tak, masz rację, ty jesteś piękny, ty - weź tamtą, bo ta 
jest mądra, ładna”. Nie, bo ja mu mówię : „Słuchaj. Wygląd? Fakt, dobrze, 
rozumiem, ale też trzeba mieć troszeczkę oleju.” Jak ja jestem w jakimś 
towarzystwie, nie wiem, ludzi po studiach, bo mam sama tylko średnie /i też te 
średnie mogę powiedzieć, że..., że..., po prostu uczyłam się, bo uczyłam, ale tam 
.../, to ja nie odzywam się. Na przykład, jak tam nieraz się znajduję w takim, to..., 
to..., na przykład mówią..., on mówi, że: „O - mówi- jaka - czy tam „ty”, czy tam... 
tego... - mówi - ty taka spokojna jesteś, taka cicha”. Ja sobie myślę: „O Boże. Bym 
chciała tak gadać, a nie mogę”. Ale wolę lepiej za taką, żeby mnie mieli, niż żeby 
mieli mnie za głupią. No po co mam się wciskać, kiedy ja tam może znam 
początek, a końca nie znam, albo środka, nie? I tak właśnie swoim dzieciom 
tłumaczę. Ja mówię: „Lepiej będziesz w otoczeniu właśnie uważany za mądrego, 
jak się będziesz mniej odzywał, jeżeli nie wiesz na co, nie? No i takie mam 
właśnie... Nie dać się, nie dać wszystko dzieciom. Uczyć je po prostu, że..., że jak 
coś chcesz, tak jak, o, na przykład pani ta chce jakieś lepsze ciuchy, ja mówię: 
„No, niestety. teraz są jakieś możliwości, tak jak ja stoję z okularami - stój też. Ja 
chcę, na przykład sobie chcę teraz jakieś tam buty fajniejsze kupić, no to nie 
zabieram to z budżetu, żeby wam potem smalec z chlebem dawać. Robię tak?” 
„No nie”. Ja mówię: „No, no to stoję z okularami, żeby mieć na buty. To ty też tak 
musisz.” No to już dzisiaj do mnie mówi: „Mamo, no to powiedz dla Waldka, znaczy 
dla ojca Maćka, nie?, to ja też stanę”. Ja mówię: „No, widzisz.” 

 
Frau J.: Wiele młodych kobiet mówi, że chcą mieć jedno, dwoje czy troje, czy jeszcze 

więcej dzieci, albo że w ogóle nie planują dzieci. Czy wyobrażała Pani sobie, jakie 
Pani chciała mieć te dzieci? 

 
Befragte: Czarne, przede wszystkim. Zawsze. Boże, ja zawsze marzyłam mieć taki..., to 

znaczy, ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, nie? Ale w ogóle, od samego początku 
marzył mi się facet czarny i czarne takie małe dzieciaki. Widzę do tej pory - takie 
małe, czarne dzieciaki, to aż normalnie jestem cała taka... No, ale niestety 
wpadłam... To znaczy, on nie był..., nie był - szatynem był, nie? Ale Anita już ma 
takie..., takie..., włosy takie..., takie - ciemny blond. Ale Bogdan - syn ma czarne - 
po mnie, no, Maciek ma takie ciemniejsze, nie? I ciemno..., ciemnoskórzy tacy są, 
takie ciemne... Opalą się tylko trochę, to od razu widać, nie? I zawsze chciałam 
mieć chłopaka i dziewczynkę. 

 
Frau J.: Czyli dwójkę? 
 
Befragte: No. 
 
Frau J.: Wiele matek z rozrzewnieniem przypomina sobie chwile, kiedy ich malutki dziecko 

właśnie usypiało. Widok śpiącego dziecka zawsze je wzrusza. Czy mogłaby Pani 
opisać sytuacje, w których odczuwała Pani niezwykła silną więź emocjonalną z 
Pani dziećmi? 

 
Befragte: To znaczy... Może z tego pierwszego, może tak zbytnio nie pamiętam, bo ja jako... 

Urodziłam, to mieszkałam u swoich rodziców. To znaczy najpierw zamieszkałam u 
teściów, ale że..., że tam ci teście nic nie pomagali, to mama mnie zabrała do 
siebie i były takie na przykład sytuacje, gdzie ten Boguś śpi w pokoju, zaczyna się 
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budzić, ja już chcę do niego wstawać, a słyszę ojciec budzi matkę :”Hela, wstań, 
bo zaraz pobudzi dzieciaki” - na mnie i na Ryśka, na męża, nie? Że pobudzi 
dzieciaki... /śmiech/. To ja se myślę, a że gówniara też byłam i cwana: „Dobra, 
niech go wezmą tam do siebie”. To było tak. I powiem szczerze, że faktycznie jest 
coś takiego, że Pan Bóg dał coś takiego, że..., że jest moment do rodzenia dzieci, 
nie? Ja miałam wtedy 17 lat i powiem szczerze, że nie miałam takiego 
macierzyństwa, to znaczy to, że tam tego dzieciaka odstawiałam czy coś, ale nie 
było to coś takiego, że ja leciałam do tego dzieciaka, że..., że go tak tuliłam, że..., 
że tego. Bo tak. Już byliś... Bo być może jak bym sama chowała, nie, to może by 
była inna reakcja, ale że mi właśnie pomagali rodzice i mama moja, na przykład, 
jak rano tylko on oczy otworzył, od razu go brała, butle już mu dawała, a ja 
praktycznie wstawałam, ubierałam się i szłam albo..., bo mieliśmy domek 
jednorodzinny, to szłam, albo się ... opalałam, albo..., albo,  powiedzmy mówię do 
mamy na przykład: „To ty weź ba... mamo, a ja idę - na przykład - po zakupy”, o i 
tak..., tak było, nie? I tak, że on był u nich oczkiem w głowie, nie? To jeszcze syn - 
u ojca właśnie, że to wnuk - to ojciec z nim i na ryby chodził i na grzyby, i ten... I 
oni tam mi połowę tego właśnie zabrali. I do przedszkola go prowadzali. Potem ja 
poszłam do szkoły, bo ja miałam tylko zawodówkę skończoną, a nie chciałam być 
głąbem kapuścianym, no to mówię, że pójdę jeszcze do tego..., do... szkoły 
średniej, nie? No to jak poszłam do tej szkoły średniej, a że już zaczynało się dziać 
źle z tym  moim mężem, to tego, to... musiałam iść do pracy. No to poszłam wtedy, 
właśnie zaczynałam w szpitalu, ale jako salowa najpierw, nie? A że to kiedyś były 
takie czasy, że ja byłam salową, a ode mnie na przykład następna salowa ta..., ta z 
tych starszych, to już była ode mnie na przykład o dychę starsza, czy tam o 
piętnaście lat, nie..., no to ci wszyscy pacjenci myśleli, że ja punkty na studia 
zarabiam, że nikt mnie tam nie traktował jako takiej sprzątaczki. Zresztą ja tam nie 
wyglądałam, bo kiedyś taka była mania, że ta sprzątaczka czy ta salowa, to taka 
była jakaś brudna, ze wsi, jakaś taka..., taka nie domyta, nie? Jakaś taka fleja, a ja 
tak: zawsze uwielbiałam srebro i pracowałam właśnie w tym... w zakaźnym w 
Barczewie, miałam takie kolce. Zawsze uwielbiałam /znaczy akurat dzisiaj nie 
wzięłam/ takie wielkie te kolczyki, to pamiętam pół wypłaty - trzy i pół tysiąca 
kosztowały, to ojciec mi kupił i ten... A on się cieszył. A on skubaniec, normalnie 
jak sobie przypomnę, wie Pani, teraz takie momenty, że on się cieszył, że ten, że 
ja... Aha, a jeszcze był taki moment w życiu moim, to jak byłam mała, gdzieś z 
sześć lat miałam, to pojechałam na halę targową, bo przebywałam  tu właśnie u tej 
swojej chrzestnej, nie..., a ona mieszkała tam w pobliżu, poszłam na halę targową i 
skubnęłam Cygance, bo kiedyś te Cyganki - Pani jeszcze jest młoda, to nie 
pamięta - miały takie..., sprzedawały te... pierścionki w takich, takich rozkładanych 
takich, takich kuferkach jakby coś... i ja chyba z pięć pierścionków skubnęłam. 
Przyleciałam do ciotki i pokazuję jej, nie? Że przyniosłam dla niej i dla mojej mamy, 
i dla ciotki, i tam jeszcze kogoś. Ona mówi: „A skąd ty to masz?” A ja, no chyba, że 
ukradłam, nie? No i to, że potem ciotka, że: „O Boże, Cyganka z niej wychodzi, 
zaczyna kraść”. No to mama /to teraz mi ciocia opowiadała/ mówi mama z ciotką: 
„Boże święty, jak to teraz..., trzeba ją do kościoła poprowadzić, poświęcić, odzywa 
się chyba w niej to cygaństwo”, nie? A ojciec - gdzie klawisz, on był tym 
oddziałowym w tym..., to miał taką funkcję jakąś taką porządną - to aż ręce  
zacierał. Ciotka mówi, że tak się cieszył, tak się śmiał, znaczy - że nie się cieszył, 
znaczy, że nie to, że się cieszył, tylko, że - nie wiem czemu to tak było... Mówi: 
„Patrz - mówi - Cygana - mówi - okradła. Ja cię sunę, to ona jeszcze lepsza jak oni 
wszyscy /śmiech/. To tak normalnie rechotał i tak właśnie, jak coś takiego się 
stało... I jak pamiętam, był też taki moment, że przyszłam - aha, bo jakieś tam 
egzaminy zdawałam do szkoły krawieckiej /ale gdzie ja tam do krawiectwa/ i nie 
wiem jak, ja już nie pamiętam właśnie, jak to się stało: czy to w jakiejś tam chwili, w 
jednej chwili poszłam na..., do tej handlówki, że przyjeżdżam z Olsztyna. Ja 
mówię: „Mamo, zdałam egzaminy”. Mama mówi: „No to dobrze, córeczko”. A ojciec 
akurat był w pokoju. A ja mówię: „Mamo, ale ja nie będę krawcową”. „A kim ty 
będziesz?” Ja mówię: „Będę sprzedawczynią”. To pamiętam: ta mama sia..., tak 
jak stała: „O Boże, ojciec! Ojciec!” I woła. A ja nie wiedziałam o co chodzi. A teraz 
to wiem: jak ja kiedyś kradłam, jak byłam mała. To ona mówi: „Boże, jeszcze w ten 
wpadła... Ale se dobrała zawód”. I ojciec jak przyszedł, to tak się..., tak się śmiał, a 
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ja nie wiedziałam..., tak patrzyłam na niego i mówię: „Boże, durni jacyś - mówię- z 
czego oni tak się śmieją. A to właśnie, że to ja... I od razu, jak na przykład 
poszłam, jak stanęłam za tą ladą, jak teraz już sobie przypominam, to nawet jeden  
grosz leżał, to ja go podniosłam i włożyłam. W ogóle mnie nie pociągało coś 
takiego, żebym ja na przykład brała. To widocznie był jakiś tam, coś w genach 
było, że jak ja byłam malutka, bo..., bo to ponoć... I to ciotka mówi, że to i do 
sklepu poszłam, tak i za pazuchę, ale to jeszcze jak do szkoły nie chodziłam. Oni 
od razu sobie myśleli, że to z rodu Cyganów... 

 
Frau J.: Pytałam o to, kiedy  czuje Pani tę silną więź ze swoimi dziećmi? 
 
Befragte:  Tu już jak Maciek się urodził i jak Anitka, to ..., to znaczy: Anita akurat była takim 

dzieckiem kochanym, że ja mogłam z nią wszędzie iść, ja mogłam z nią iść do 
kosmetyczki, ona mi tam robiła zabiegi, ona siedziała i... książeczki jej dawały, tak 
że nie było czegoś takiego, żebym ja na przykład, jak ona zasnęła, żebym ja tak 
patrzyła na nią i mówię: „Boże, jakie ty jesteś kochanym dzieckiem”, bo ona była 
kochanym dzieckiem jak ona chodziła. Natomiast Maciek, to jest jeden urwis, on 
jest taki, że on pięciu minut nie posiedzi. I nieraz myślę: „Boże, jak normalnie..., jak 
cię zaraz chwycę...”, to on zawsze mówi: „Boze, mamo, nie sarp mnie. Psyjdzie 
Waldek, to mnie posarpie”. No bo on dobrze wie, że zanim Waldek przyjdzie, to i 
tak złość przejdzie, i tak go nie poszarpie. Z tym szarpaniem, to zawsze nas 
rozbraja, to już tego... Ale jak zaśnie, to tak się wtuli w tą poduszkę... To tak nawet 
wczoraj patrzymy tak na niego... Ja mówię: „Boże, no patrz jak on śpi, to jest taki 
słodki...”. A gadzina jak się..., oczy jak tylko otworzy: ła... - od razu. Lew. No, to jest 
faktycznie coś takiego, ale to u dzieci..., przeważnie właśnie takie dzieci, co ci nie 
dadzą żyć w ciągu dnia, a wieczorem to takie są milutkie. 

 
Frau J.: Czy zdarzają się dzisiaj i takie chwile z Pani dzieckiem/dziećmi, które Panią 

szczególnie przygnębiają? 
 
Befragte: Może choroba Maćka, bo jak się urodził, strasznie mi chorował i bez przerwy w 

szpitalu, i ja nie wiedziałam, co się dzieje z nim. Najpierw to miał kolkę taką 
straszną, że mdlał z bólu. I tam dawały mu różne tam, jakieś tam te..., te..., te zioła, 
jakieś tam, herbatki - nic nie pomagało. Wreszcie poszłam do swojej doktor, a ona 
mówi: „Słuchaj. Weź daj mu ten espumisan.” To się daje po operacji, ale... właśnie, 
żeby te tam wszystko, te gazy odchodziły. I ja mu dałam, a cztery miesiące 
dzieciak się męczył. I jak ręką odjął. I od tamtej pory, gdzie bym tylko nie była, to 
każdemu gadam: „Słuchaj, jak tylko zacznie się coś takiego, to od razu dawaj 
espumisan, nie czekaj na nic. Po co ma się dziecko męczyć. To to. I potem znów 
na oskrzela strasznie. I dusił mi się też i wreszcie aż robili mu te testy, że jest 
alergikiem, że to... No i od tamtej pory ani razu... Rok czasu minął, wykryli mu, 
że..., że właśnie ma tą astmę.  Dostał odpowiednie leki... W ogóle z nim nie chodzę 
do lekarza. W ogóle nie wiem, co to znaczy lekarz, tyle co tam... 

 
Frau J.: Dla wielu kobiet życie rodzinne, bycie matką, bycie żoną, to jeden wielki stres. Czy 

Pani też odczuwała czasami swoje obowiązki rodzinne jako jeden wielki stres?  
 
Befragte: Tak. O, Jezu! Nie cierpię. Powiem Pani szczerze, że ja akurat byłam może na tyle 

źle wychowywana, że ja nie uczestniczyłam w życiu takim, że ja musiałam kanapki 
- ja jeszcze byłam starą krową, to mama mi wstawała, kanapki robiła, wodę jakąś 
tam grzała na mycie, już było wszystko popakowane, ciuchy nawet poprasowane, 
pranie, to też wszystko ona robiła. Tak, że jak ja wyszłam za mąż, to tak: jeszcze 
to jedno dziecko, no to jeszcze byłam z nimi, nie? Potem dwójkę dzieci, a teraz 
trójka i ja normalnie czasami, to tyle, że już teraz to... tą swoją córę gonię, żeby 
tam mi pomagała, ale nie jestem taką..., taką matką właśnie taką kokochą, która by 
siedziała, te bez przerwy kanapki robiła, jakieś tam ciasta, bym tam im dogadzała, 
mnie to wkurza po prostu. Buntuję się, bo sobie myślę: „Kurde, ten chłop pójdzie ci 
do pracy, on przyjdzie, on jest więcej zmęczony, a ja też  - stoję czy z okularami, 
czy tak jak pracowałam, przyszłam z ozorem wywieszonym. Tu jeszcze jakieś tam 
kanapki, tu jakiś tam obiad, tu już człowiek spocony, to-tamto.” I potem się, na 
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przykład ... gdzieś wychodzimy i: „no weź szybciej, weź szybciej”. Ja mówię: „Ty, 
właśnie - dopiero co od garów, dopiero co posprzątałam, pozmywałam, po..., 
porobiłam. Chcę też wyglądać jak człowiek, a nie może wyjdę jak ta... matrona z 
chustką jakąś na... na łbie i...” Tak, że... Właściwie nieraz tak sobie myślałam, że  
tym kobietom, które takie są, ale powiem Pani szczerze, że z perspektywy czasu - 
wcale nie zazdroszczę. Bo nawet..., nawet nie chciałabym taką być. Ja patrzę jak 
one wyglądają, właśnie już takie są grube jakieś takie... takie..., już tylko te dzieci, 
takie: „oj! Patryczku” - mało tam tego..., a te dzieci  swoje robią i tam do matki... 
Taką mam koleżankę właśnie, żeby mogła /już nie chcę tutaj gadać, bo..., ale to 
takie słowo by się przydało/, to tego...A ona, proszę Panią, tak: to rogaliczki jakieś 
tam, to...to jakieś tam ciasta bez przerwy. Sama już jak matrona wygląda, jest ode 
mnie, nie wiem - o dyche młodsza... I tylko leci do domu, bo...bo już musi tam, coś 
tam tego... No cały czas tylko w tym domu. Ja mówię: „No weź, rusz tyłek, to może 
czy na plaże, czy gdzieś pójdziemy, czy...” Nie, no bo ona jeszcze musi jakieś tam 
tego..., albo firanki prać, albo coś... Wiecznie w tym domu. A ten mąż jej lata na 
lewo i na prawo, a ona nawet tego nie widzi, a jak ktoś jej tam coś powiedział, to 
ona mówi, że oni kłamią. Nie, no głupie takie baby są, uważam. Po prostu: to, że 
my jesteśmy kobietami, to nie znaczy, że my musimy być jakimiś garkotłukami, no 
bez przesady, no. Owszem, zawsze zrobię kanapki. Jemy śniadanie - u mnie nie 
ma takiego czegoś, żeby każdy gdzieś siadł - mam dużą kuchnię, siadamy,  
wszyscy jemy. Każdy nawija, co tam trzeba rano, co mu tam na sercu leży i jakaś 
tam dyskusja. Na koniec, na przykład kolacja tak samo: wszyscy siadamy. No, 
wkurza mnie to, że muszę im robić, to załóżmy tam ich zaganiam, albo jeden 
herbatę niech robi, albo coś..., żeby mi tak lżej, że mi tam trochę pomagali, ale po 
prostu mówię: wkurza mnie to, ale robię. Nie to, że nie...nie..., albo chodzę tam 
jakaś zła, że to robię, nie? Tyle, że nie jestem nadgorliwa. Przede wszystkim w 
ogóle mam taki charakter, że w niczym nie jestem nadgorliwa. I to mi po prostu... 
Nie jestem ani pracoholikiem, nie jestem ani leniem, nie jestem ani jakąś tam,  nie 
wiem, tancerką - tylko żeby latała po dyskotekach. Wszystkiego u mnie po trochu: 
lubię się bawić, lubię korzystać z życia, ale w jakimś... granicach, żeby tam nigdy w 
życiu mnie nikt na ozory nie wziął, bo był czas, na przykład jak nie byłam ze 
swoim, no to i... na przykład z synem czy  tam z tą... tą jego tam dziewczyną, czy 
tam z jakąś koleżanką poszłam na dyskotekę, ale nigdy to nie było w jakimś tam, 
że ja tam lecę i tam szukam sobie, no bo na dyskotece, oczywiście, sobie nie 
znajdę, nie? A że lubię się pobawić, a to, że ja mam 40 lat, a że u nas nie ma, tak 
jak na przykład w Niemczech mam przyjaciół, gdzie tam granica wieku nie ma 
znaczenia. Ludzie chcą się bawić, to idą, a u nas to takie średniowiecze. Po prostu 
masz te czterdzieche, to musisz siedzieć w domu, bo nie wypada, bo jak pójdziesz 
na dyskotekę, to zaraz powiedzą: „o, ty taka-nietaka”, bo już lata, nie? Tak, że to..., 
że to mnie wkurza i ja tam do bani nie biorę, jak mam ochotę iść, to się idę, bawię i 
wracam do domu sama, i nie...nie muszę tam pokazywać nikomu, że..., że... ten... 
Zresztą nie było takiej, takiego nawet, że jak w ogóle byłam sama, żebym ja na 
przykład do domu przyprowadzała i... facet kładł mi się, na przykład jakiś obcy.  
Nie. U mnie takiego czegoś dzieci nigdy nie widziały i nie zobaczą, chyba, że 
faktycznie już, na przykład powiedzmy nie byłabym z tym, a dłuższy czas bym się z 
tamtym spotykała, oni by go zaakceptowali, to znaczy: nie, no, że zaakceptowali, 
też może źle mówię, bo praktycznie mi się podoba, mi odpowiada, już jestem na 
tyle mądrą osobą, że za byle kogo bym, załóżmy... się nie związywała i oni mi na 
tyle ufają, że u mnie na przykład są dzieci tak wychowane, że u mnie nie byłoby 
sprzeciwu. Oni tak... Tak jak nieraz w rodzinach, na przykład... U mojej na przykład 
ciotki było coś takiego, że jej syn  tam odszedł od... od... żony i ona miała... mieli 
syna z tego związku, to ona dopiero w wieku 50 lat znalazła sobie jakiegoś 
dziadka, bo jej syn nie pozwalał. Bo nie pozwalał, żeby oni razem przy stole jedli, 
bo to, bo tamto... A syn poszedł na studia, proszę Pani, chajtnął się na studiach, 
telefonicznie matkę tylko zawiadomił, czy listownie, że on już się chajtnął i on tam 
już zostanie w akademiku. To się wszyscy z niej śmieli. To nieraz jak się spotkamy, 
ja mówię: „Widzisz, Basia. Nigdy nie trzeba być nadgorliwym”. Ja mówię: „Bo taki 
gówniarz, jakby mi powiedział: „słuchaj, ten facet nie będzie jadł razem ze mną”, ja 
mówię: „słuchaj, jak nie chcesz, to proszę, przesiądź się tam, dzieciaku; przesiądź 
się tam, bo ja cię nie krzywdzę, on cię nie bije - bo jeżeli wyciągnąłby do ciebie 
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rękę, albo na przykład by się wtrącił, co by mi się nie podobało, to ja jeszcze mam 
od tego gębę, żebym powiedziała.” Ja nie jestem taką osobą, żebym siedziała, tak 
jak nieraz te filmy pokazują, jak tam ci ojczymowie katują te dzieci czy coś, a ona 
dopiero potem mówi: „no tak, ale ja myślałam, że on zasłużył albo coś”. Nie , nie 
ma czegoś takiego, ale i nie ma się wtrącania dzieci. To jest moje życie i dzieciak 
mi nie będzie układał, bo będzie taka sytuacja właśnie, jak u tej... tej kuzynki mojej. 
Syn się chajtnął. Ma matkę gdzieś, no. A taki był zakochany w mamusi. Guzik oni 
są wszyscy  zakochani. Jak masz kasę i... i ten... Bo są dzieci właśnie chowane, że 
pod kątem, właśnie tak jak moja koleżanka ostatnio też przyszła i mówi, że: „ te 
bachory, to wszystkie po jednych pieniądzach, jak mam pieniądze, to tylko - 
mamusiu, mamusiu - a jak nie mam, to nawet nie przyjdą i się nie zapytają”. Ale 
tak już jej nie chciałam sugerować. Se myślę: „tak jak wychowałaś, tak i  masz”. A 
u mnie nikt, żadne dziecko nie przychodzi. Bogdan z wojska przyjeżdża - przywiózł 
mi kawę, przywiózł mi tam jakiś tam prezencik, to jeszcze nakrzyczałam na niego. 
Ja mówię: „po co”, a on mówi: „Mamo, wiem, że lubisz dostawać takie tam 
delikatne..., to masz”. Ale oni po prostu u mnie są - tak jak ja byłam cwaniara, to 
oni też cwaniacy, bo on dobrze wie, że za to: odchodził, to ja mu tam 20 złotych do 
kieszeni: „masz na bilet”. On dobrze wie, że ja tak zrobię, nie? Dlatego oni... Tak 
samo jak i Anita: czymś się tam przypodoba, a to „mamusia”, a to-tamto i ona mnie 
nie musi prosić o pieniądze, bo ja sama jej dam, tam: 5 złotych czy tam 10 złotych 
na coś, nie? I uważam, że bardzo dobrze dzieci chowam. 

 
Frau J.: Czy w sytuacjach problematycznych, kryzysowych, czy ma Pani wokół siebie 

osoby, na których może Pani polegać, które Panią w jakikolwiek sposób wesprą, 
pomogą? 

 
Befragte: Tak. Właśnie jeden etap w moim życiu, to był właśnie z tym moim pierwszym 

mężem, gdzie nam się bardzo dobrze powodziło, jak właśnie mówiłam, że tyle 
kasy nosiłam do banku, jeździłam za granicę, mieliśmy - tak jak przedtem nic nie 
było w sklepach, to u nas zawsze była kawa, słodyczy pełno, miałam pełno 
przyjaciół, mieszkałam wtedy u teściowej. Ona była niezadowolona. Ona mówi do 
mnie: „Ciągle tylko przyłażą, głupia jesteś taka, a oni przyłażą, bo... tylko napić się 
kawy i pożreć...” Aha i na przykład mieliśmy taki gest, że raz w miesiącu 
dzwoniliśmy „Nad Jar” /jeszcze teraz, to nie wiem jak to się tam nazywa/, 
zamawialiśmy sobie stolik, to się na przykład piło, nasi przyjaciele byli razem z 
nami, to się piło Dżony Łokera, jakieś tam „ łyskacze” i teraz jest konsternacja, bo 
rozwodzę się ze swoim mężem, bo już miałam go powyżej uszu, tego wszystkiego 
już nie mogłam znieść i zostawiam wszystko. Zostawiam wszystko, wychodzę w 
gaciach, w spodniach, w reklamówce z ciuchami i idę na stancję mieszkać. A na tej 
stancji opłacam, bo wtedy już pracowałam, opłacam stancję, zostaje mi się tam 
parę groszy, gdzie to mi starczało na margarynę, chleb, jakąś tam nędzną kiełbasę 
i nie idę do swojej matki po pieniądze. Nie, bo jestem za honorowa, bo wcześniej 
mój ojciec po... Raz się rozchodziłam z nim, z tym swoim mężem, potem znów się 
pogodziłam i ojciec mój powiedział: „Słuchaj. Teraz już, jak się pogodzisz i się 
rozstaniesz, to, pamiętaj, powrotu do domu nie ma.” Ale on powiedział to w złości, 
a ja sobie..., jestem honorowa, tak jak właśnie ta moja córka, nie lubię łaski. Nie 
lubię, no. To byłam tak zawzięta, że poszłam na tą stancję, nic nie powiedziałam 
rodzicom, powiedziałam..., to znaczy:  powiedziałam, że mieszkam na stancji, ale 
że jest dobrze, że...że... żyje sobie dobrze, że sobie poradzę, a guzik sobie 
radziłam. Już były takie momenty... Ja mówię: „Boże, jak długo ja tak pociągnę?” 
No ileż można jeść ten smalec, jakiś tam... topiony, jakieś tam... byle co. Miałam 
jedną bluzkę, nie miałam se za co kupić, a tam, kurcze, i szmaty co rusz to się 
ubierało, a tu jedną kurteczkę, jedną - jakąś tam - bluzkę. I raptownie puka do 
moich drzwi, z tego grona przyjaciół - jedna, która do mnie najmniej przychodziła. 
Przyniosła mi tam ciastka, to, tamto. I ona właśnie do mnie mówi, że pomoże mi z 
mieszkaniem, że jakiś tam...pustostan. No i potem właśnie do niej zaczęłam 
chodzić, na ten pustostan, a tamci się ode mnie odsunęli. Włamałam się na to 
mieszkanie, potem właśnie zapoznałam tego swojego. On miał taką smykałkę też 
do wyjazdu. Zaczęliśmy jeździć. Zaczęło nam się powodzić. Malucha kupiliśmy. 
Potem dostałam, znaczy... łaziłam, oczywiście, cały czas do urzędu o mieszkanie 
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takie już normalne, nie... To łaziłam non stop, już mieli tam..., prawie mną rzygali 
jak mnie widzieli, ale wyłaziłam. No i potem już zaczęliśmy jeździć sobie na wczasy 
do Bułgarii, to na Węgry, to-to, to-tamto. I powoli zaczęli przyjaciele przychodzić. A 
że mam..., nie mam tupetu takiego..., nie umiem nigdy powiedzieć ludziom w oczy. 
To właśnie jest u mnie źle, a może i nie źle, ale potrafię dać odczuć, nie, że: na 
przykład jak przyszli - „ i co, i tego...; wiesz tam...; a tego...”. No to się pytam: „A 
czemu jak byłam biedna i smalec wpieprzałam, to żaden z was nie przyszedł, co?” 
„Wiesz, bo „stary”, to powiedział, że ty na takiej melinie mieszkasz, że to obciach 
tam iść.” No i wtedy była gadka, siedzimy i tak... Aha. Zawsze z nimi, to było tak, 
że ja mówię: „Wiecie /kiedyś jeszcze tak jak rozmawialiśmy/ - ja mówię: „Wiecie co, 
jak kogoś nie lubię, to zawsze gadam o dzieciach”. Bo..., bo na przykład właśnie, 
jak tu mówię, że nie jestem taką matką urodzoną, jak to nieraz się matki spotkają, 
jak to będą godzinami o tych dzieciach gadać: „a moje takie...”, będą się..., jedna 
będzie się z drugą..., a te dzieci diabła warte, a one będą się tak /znaczy no i są 
dobre dzieci/... Ale zostawmy te dzieci w spokoju, niech sobie chodzą dzieciaczki. 
Po co im tam... nie? Kobiety jak się spotykają niech gadają o sobie, dopóki facetów 
nie ma, dzieci nie ma. Wyżyć się, nie? O jakichś tam swoich chłopakach, o jakichś 
tam... No, po prostu..., a nie tylko... Masz w domu te dzieci. To jest zawsze właśnie 
tak... One znają mnie z tego, że jak kogoś nie lubię, to po prostu  zaczynam gadać 
o dzieciach, nie? I one właśnie przyszły, te trzy takie... odpierniczone, tam coś 
zaczynają gadać, bo to też tam takie... nowobogackie, a ja: „No i wiecie co - tam o 
tych dzieciach -  ta Anita w tej szkole tak się dobrze uczy...” A one patrzą na 
siebie... To o Bogusiu..., „a twoja jak tam Kamilka”, a to-to... I tak popatrzyły, 
popatrzyły, oczywiście porozmawiały, ale potem tak już tam za jakiś czas jedna 
przyszła, potem... potem jeszcze tam jedna, no i się na tym skończyło. Tak, że... I 
zostali mi tylko tacy przyjaciele właśnie, na których mogę liczyć. I teraz jak były 
takie momenty właśnie, jak z tym swoim się rozstawałam, że też nie miałam 
pieniędzy, nie miałam... Ja mówię: „Boże, nie mamy na chleb, na nic. Co tu 
będzie?”, nie? To właśnie ta koleżanka moja przyszła, mówi: „Ty, słuchaj. Masz 
jeszcze przyjaciół. Ty też mi kiedyś pomogłaś”. I mam takie trzy przyjaciółki, na 
które mogę liczyć i praktycznie dużo mam tych... One przychodzą do mnie 
:”Czemu do mnie nie przyjdziesz?” Ale, że ja, tak jak Pani widzi, że u mnie to jak... 
nakręcona. I ja na przykład nigdy w życiu nikogo nie obgaduje, ja zawsze gadam 
na siebie, gadam o sobie tam..., czy... czy, na przykład jak mówię właśnie: 
wspominamy o jakichś tam chłopakach, każda tam opowiada, a że mam dużo do 
opowiadania..., nie? Tak, że ja nie mam czasu na ploty, tam kogoś... Co mnie  tam 
obchodzi, że ktoś tam... Chyba, że był jakiś tam incydent, że ktoś mi na przykład 
przykrość zrobił, nie?, to powiem to krótko, że mam żal, ale zaraz na tym będzie 
koniec i zresztą mi tam szybko zaraz przechodzi, nie? I ja nawet nie chcę mieć 
więcej tak, bo... bo po prostu też nie ma czasu na to, żeby tak latać po chałupach 
i...i... Już jak ma się rodzinę, no to mówię: wystarczą trzy. Raz od czasu do czasu 
zrobimy sobie taki zlot czarownic, pogadamy, pogadamy, każda się tam wyżali na 
chłopa, albo któraś się tam pokłóci, to zawsze przyjdzie: „Wiesz co, Zięba. Ten mój 
to mnie tak wkurzył”. Ja mówię: „Ale mój, to, jeszcze lepszy  numer”. A ona: „To 
faktycznie, to wychodzi /?/ do ciebie przyjść”. Tak, że zawsze taka... taka na żarty. 

 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Jeśli Pani pozwoli, spójrzmy teraz na aktualną sytuację Pani rodziny. Co Pani 

uważa za największą siłę Pani rodziny? Co zaliczyłaby Pani do największego 
sukcesu Pani rodziny? Jakie ma mocne strony Pani rodzina? 

 
Befragte: Do wszystkiego doszłam sama. W niczym mi nikt nie pomógł. Jak był moment taki 

właśnie załamania, to lezę do wanny /teraz już wanny nie ma, prysznic tylko - to 
gorzej/... Ale tak jak miałam wannę, to szłam, najpierw się wypłakałam, potem 
szłam do tej wanny. Leżę i se myślę: „Nie. To trzeba w taki sposób. Nie, to nie 
będzie pasowało. Może tak. Nie. A tu mogę zapukać, albo tu”. I jeszcze tak jakoś, 
tak miałam właśnie taką styczność z jakimiś ludźmi, że może ewentualnie coś tak... 
Tak, że... Ani rodzice... Teraz na przykład tak...: umarli, to dostałam po nich dom. 
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Tak, że mam tam trochę tych pieniążków, to sobie odłożyłam, ale też nie ma 
czegoś takiego... tak jak... A! i teraz mam nowych przyjaciół. Przychodzą, że to już 
ja jestem taka bogata /ja się dalej w szmateksie ubieram/ i... Nie zmieniłam się 
absolutnie nic i... właśnie ci, co byli moimi przyjaciółmi, co jak byłam biedna... i 
załóżmy..., i teraz jak wiedzą, że mam tego grosza odłożonego, to stwierdzili, że 
faktycznie jestem... super, nie?, że nie... nie zmieniam przyjaciół. I nawet tych 
takich co teraz tam poznałam, takich właśnie dobrze postawionych, oni tam 
próbują ze mną, ale mnie to nie rajcuje, bo se myślę... Ja nie uważam się, bo po 
prostu nie mam z nimi tematu. One wszystko..., one już urodziły się z dolarami, 
one są już takie... takie... Wkurzają mnie tacy ludzie. Tak, że ja na przykład dużo w 
życiu biedy miałam, ale nigdy w życiu nie było tak, że bym ja chodziła, płakała, 
żebym ja na przykład tych rodziców gnębiła. Ja do rodziców... Były takie momenty, 
pamiętam,  gdzie jechałam do domu z myślą, że poproszę o pieniądze, bo już na 
przykład, no już nie radziłam sobie i moi przyjaciele mówią: „No, kurde, Anka. 
Przecież twój ojciec dobrze zarabia. Nie mają komu dać. No, jedź!” Jadę i jest taki 
na przykład incydent: przychodzi sąsiadka i mówi: „Cholera! Ten Zbyszek /znaczy 
syn, nie?/ przyszedł i ten... jakieś pieniądze dałam mu i za chwilę Baśka /też córka 
na przykład/ przychodzi, że też tam coś im się nie powodzi...”. A mój ojciec mówi: 
„Widzisz, a moja córka, zobacz: przychodzi, zawsze się ten... z nami... Ona nie ma 
w ogóle żadnych problemów /a ja im nigdy tam nie mówiłam/. Ona nie ma 
problemów, dziewczyna se sama radzi, po świecie jeździ. Zobacz, ekstra ubrana, 
jeszcze dla nas przywiozła”. A ja mówię: „No, kurde, a miałam przed chwilą 
powiedzieć...”. Ale, że już taką minę..., już też ta mama na przykład mnie znała, to 
potem mówi: „Co? Pewnie chciałaś o szmal poprosić, co? A ojciec cię uciął?” I się 
śmieje ze mnie. Ja mówię: „No, widzisz, matka. Wiesz co? W odpowiednim 
momencie człowieka możecie zgasić”. A matka: „Dobra, to chodź, powiedz, co ty 
tam chcesz”. Ja mówię: „No, cholera, buty mi się rozwalają”. To mówi: „No to 
czemu nie powiedziałaś?” Ja mówię: „Jak tak mnie zgasił, to jak ja mam teraz 
powiedzieć?” No, to tak o, że tam raz tam na jakiś czas, nie? Ale, zawsze było, 
że...że... No i , no i dzięki też tym przyjaciołom, nie?, że... że... czasami było tak... 
Sama pewnie bym sobie nie poradziła, tak jak z mieszkaniem czy... No i... i też, że 
mam takie może podejście właśnie. Tak jak załatwiałam temu Bogdanowi tą..., te 
wojsko, nie? Przecież by wcale go nie przyjęli, bo już lista była zamknięta, ale że 
poprosiłam, że to, że tamto, że nigdy do nikogo z gębą nie skaczę. Ja z teściową 
na przykład mieszkałam siedem lat, gdzie przyszła taka..., ta druga synowa, która 
była oczkiem w głowie, która była taka dobra: ona i ciasta piekła i to..., i ona jej 
tam, jak to się mówi... w tyłek bez mydła wchodziła, to ona już po roku się z nią 
pokłóciła. A ze mną mieszkała siedem lat..., ja nigdy nie miałam takiej manii 
właśnie, żeby - kanapki robię sobie, to i tej, bo się jej podliżę, ciasto tam jakieś 
upiekę, to jej tam... Nie, bo ja mówię tak: „Matka /na przykład do tej teściowej 
mówię/, mamo - robisz kanapki ? /ja to nieraz w żartach/. I ona mówi:” No, robię”. 
Ja mówię: „Widzisz, weź tam, co będziesz się...rozdrabniać - zrób i te dwie więcej, 
to i ja zjem, i siadaj tu razem, to pogadamy”. A ona była taka na początku sztywna, 
że ona taka..., nie brała to jako żart. Tak jak taki..., że to ona... Potem poszła do 
sąsiadki, że to ja jej kazałam robić. No to jak ja widzę, że z nią nie da rady tak i tak 
gadać, nie?... No przecież to były żarty, to było takie... Ja próbowałam tak jak ze 
swoją mamą, nie? A tamta, to już jej tak tego... A potem po roku czasu tak się 
pokłóciły, że rozstaliśmy się, potem jak już rozwiedliśmy,  praktycznie... Ona miała, 
ta moja teściowa, trzech synów, to tylko jeden ma żonę tą stałą, a tamtych dwóch 
się porozchodziło, to wyobraża sobie Pani, że po tylu latach, ja jestem 15 lat po 
rozwodzie, ona mieszka w Niemczech... Ja już u niej byłam, ona u mnie była - ona 
tu nie przyjeżdża do nikogo, ewentualnie do nich tylko wpadnie na chwilę, a do 
mnie przychodzi i żeby nie to, że Waldek jest ze mną /ten mój obecny/, to ona by 
porosiła, żeby... u mnie na przykład nocowała. I ona ze mną tak żyje i...i gadamy o 
wszystkim, co na przykład się nie zwierzy i ona bardzo mnie przeprasza, że ona 
nie miała ze mną takiego kontaktu kiedyś, nie?, że ona nie była przyzwyczajona do 
czegoś takiego, do takich żartów, ona myślała, że to są takie... takie... jakieś 
chamskie zagrywki z mojej strony, a to były po prostu żarty. Jak na przykład nieraz 
próbowałam jej siąść na kolanach, jak z mamą... A ona taka sztywna była, no... 
Tak, że wszystkie mamy  moich chłopaków, bo miałam ich sporo, to każda jedna to 



 105

mnie przekupywała, albo pierścionkiem... To pamiętam taką też miałam jedną, to... 
chodziłam z chłopakiem, to właśnie ta mama jego to tak mnie polubiła, że siedzimy 
w kuchni, a siostrę... córkę miała, też taką agregatkę i drzwi były otwarte, a ta 
matka do mnie mówi: „Anka, chodź! Jak się chajtniesz za mojego Kazika, to ci dam 
ten pierścionek” - a jeden jest większy, drugi mniejszy i pokazuje mi na ten  
większy, że mi ten większy da, a Tereska z pokoju: „Anka, jaki ci matka pokazuje - 
ten większy czy ten mniejszy?” A ta do mnie mówi: „Powiedz jej, że ten”. Ja mówię: 
„Mniejszy.” „ No masz szczęście, bo ten większy to już mój, zaklepany.” I tak mi... I 
wyobraża sobie Pani, że... A! I ten Kazik potem już...wiadomo nie byliśmy ze sobą, 
chajtnął się, to ta z tą synową to tak źle żyła, że do tej pory w ogóle nie rozmawiają 
ze sobą /ponoć ten Kazik to tam już się rozwiódł/, to ilekroć ją za... /na przykład 
stałam jeszcze też i z rajstopami - sprzedawałam na rynku/, to jak ją widzę, to idzie 
na przykład ze swoją sąsiadką... mówi: „O! Moja synowa kochana”. To mnie 
wycałuje... I ta mówi: „Jaka? Przecież to nie jest twoja synowa?”, nie?. Ona mówi: 
„To była... miała być cholernica, ale nie chciała - mówi - „uciekła” - mówi - „bym ci 
dała, głupia ten duży pierścionek i tak oszukałam Terenię”, no... A z nią znów  było 
tak fajnie właśnie, że tak: ja jak weszłam tam do nich, nie?, to najpierw, to najpierw 
było, że siedziałam i obserwowałam, nie?, a jak widzę, że oni tam sobie żartują, no 
to ja też nieraz tam na przykład z pracy zaszłam tam do nich, no to na przykład na 
nią Dolińska mówiłam, bo ona znaczy się nazywała Dolińska, ale nie mówiłam 
„pani”, tam-tego... Ja mówię: „Dolińska, dajcie mi coś zjeść, co, bo jestem głodna”, 
nie? Ona mówi: „To weź, idź sobie do tej... tej lodówki, weź sobie. Tylko weź 
zostaw tą szynkę, weź tam tą zwyczajną”. Ja mówię: „Dolińska. Ja zwyczajną to 
mam na co dzień. Przyszłam po to, żeby szyneczki pojeść”. Ale nigdy nie byłam 
jakaś taka za bardzo bezpośrednia, wiedziałam ile można, nie?, ale wiedziałam, że 
to na przykład jej się podoba takie tam te... i u niej siadałam jej na kolana, to się 
wygłupiałam. To nieraz były takie momenty, że ta Teresa mówi: „Ty, kurde, to ta 
matka to chyba ciebie lepiej lubi jak mnie, nie? I potem ona, i potem właśnie jak po 
latach już się spotkałyśmy, to ona mówi: „Wiesz, że Terenia taka właśnie jest jak 
ty”. Zmieniła się, że jak... Zanim ty weszłaś tam do nas, to ona była taka bardziej... 
taka oschła, nie? A potem właśnie taka... No i dużo miała takich...takich... No, ale 
niestety, synowie jej się jakoś tak. Albo byłam za młoda i za głupia, tam co ja 
miałam... 

 
Frau J.: Czy na dzień dzisiejszy są w Pani życiu, w Pani rodzinie problemy, które musi Pani 

rozwiązać niezwłocznie? 
 
Befragte: To znaczy, moim jedynym problemem, to może mój facet jest. Bo tak na razie 

wszystko mi się super układa. Jestem z nim 14 lat. Właściwie to jest facet mojego 
życia, bo z nim właśnie biegam sobie po plaży, z nim jeżdżę na wczasy, z nim  
teraz na przykład w tamtym roku byliśmy w Hiszpanii samochodem jego. On nam 
tą wycieczkę postawił. Ale jest coś takiego, że lubi sobie wypić i jak idzie pić, to na 
przykład na noc mi nie wraca, nie? I to przez te lata długie ja po prosto tego nie 
tolerowałam i zawsze zmieniałam zamki. Zawsze jak nieraz się spotkamy z 
przyjaciółmi, to nieraz na przykład tam coś ta... koleżanka mówi - tak w gronie, 
wszyscy razem siedzimy, nie? i mówi tak: „Cholera! Ten mój stary mnie wkurza i 
tego...nie...” Ja mówię: „Ty, wiesz co? To chodź się zamienimy - ja wezmę 
twojego, a ty weź mojego Waldka”. A ona mówi: „Idź tam w cholerę! Na zamki bym 
nie za..., nie wystarczyło” /śmiech/. Tak, że to obracamy w żart, wszyscy się 
śmieją, nie? No, a dla mnie zostaje zamki... No, faktycznie, już paznokciem 
potrafię zmieniać. A on znów mówi do mnie, jak tak rozmawiamy ja mówię: 
„Czemu ty to robisz przez tyle lat?” Bo tak. Miał naprawdę małolaty takie, latały za 
nim, wydzwaniały, prosiły, żeby z nimi był, bo fajny  facet jest, nie? Taki  obrotny, a 
na te czasy takiego faceta mieć, to.. to... I ten, i... Tak, że wiem, że by tam na 
pewno długo nie siedział sam, nie? I u mnie jest coś takiego, że ja jestem taką 
osobą, że - jak jesteś ze mną, to jesteś. Ja nie umiem walczyć o faceta. A on był 
tam z jakąś taką dziewczyną jak się rozstaliśmy, był z nią, nie wiem, chyba przez... 
dwa miesiące /?/, to ona potrafiła już jego z każdej dziupli wyciągnąć, jak tam 
gdzieś poszedł wypić, nie? Czy na przykład jak do mnie wrócił, to ona 
wydzwaniała, że go kocha, że ona se życie odbierze, że ona nie może bez niego 
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żyć, nie? I tak jak już teraz, jak już dłuższy czas już jesteśmy razem, już jest 
dobrze, to on do mnie mówi... ja mówię do niego: „Wiesz co? Tak właściwie 
dlaczego my tak się uparliśmy na siebie?” Bo praktycznie ja też nie mam na 
przykład, żeby sobie tam znaleźć kogoś. „Ty -.mówię - tym bardziej”. Ja mówię: „To 
czemu my tak na siłę tak ciągniemy do siebie?” Bo tak. Ja mam jakiegoś faceta, na 
przykład - rozstajemy się i on ma kogoś, nie? I raptownie przechodzimy koło siebie 
- ja na przykład idę, on jedzie samochodem, patrzy  się. Ja na niego. I już tak mnie 
coś tam w środku... Potem przychodzi do Maćka, no to mnie tam na przykład jakiś 
prezencik, nie? Ja mówię: „Nie chcę, nie potrzebuję.” „No, weź. Chociaż nie 
jesteśmy  ze sobą chciałbym ci coś kupić.” I potem się dowiaduję na przykład od 
jakiejś tam koleżanki, że tamta się żaliła, że ona miała urodziny, to nic dla niej nie 
kupił. A ja tu już se myślę: „Kurcze. To z nią jest... Ja nie mam urodzin. Dla mnie 
prezenty kupuje.” I teraz tak jak już rozmawiamy ze sobą ja mówię: „Słuchaj. 
Czemu my  nie możemy się jakoś, jak już chcemy ze sobą być, to po co my się 
ciągle... A jak już coś takiego jest, to weźmy się rozstańmy. Po co ty do mnie ...” 
Bo ja nigdy na przykład... nigdy nie zadzwoniłam do niego, żeby on wrócił. Nigdy 
nie... nie powiedziałam mu nawet jak się spotykaliśmy, jak on przychodził do 
dzieciaka, nie? Ja mówię: „Wiesz? Mi teraz jest smutno”. Nigdy, choć było mi 
smutno - nigdy bym mu tak nie powiedziała. A on do mnie mówi: „Wiesz co? 
Dlatego, że ty jesteś właśnie taką baba Jagą, że normalnie wiem, że ty tak: dasz 
sobie radę”. I tu widzi Pani, jacy są faceci. Jak bym płakała, jak bym była 
przygnębiona, to pewnie by do mnie nie wrócił. Ale ma taką satysfakcję, że mnie 
zdołował, że teraz przez niego cierpię... Takie są właśnie dziady. A jak widzi, że ja: 
głowa do góry, już tam jakiś facet się koło mnie kręci - a jeszcze jak ostatnio się 
dowiedział - taki 27 lat, bo poszłam na dyskotekę. Boże, jaki obciach. Bogdan do 
mnie mówi: „Matka! Toż to mój kolega”. A ten..., a on potem zaczął tam do mnie 
wydzwaniać, bo znaczy - ja tam podałam mu ten telefon, nie?, ale se myślę: 
„Kurcze! Tak młodo wygląda”. A on mówi, że on  dorosły, to-tamto, potem się 
okazało, że on ma 27 lat. Ja mówię: „Chłopie! Daj sobie na spokój. Ja mam syna w 
twoim wieku. Idź ty!” No, ale ten już się dowiedział. A tamten fajny, taki maczo był, 
taki ekstra ubrany, samochodem tam zajechał po mnie, poszliśmy tutaj do pabu, to 
ja tak tylko siedziałam, kołnierz nastawiłam. Mówię: „Boże! Żeby kolesie Bogdana 
mnie nie zobaczyli, bo...” No, ale ten już się dowiedział i do tych naszych 
przyjaciół: „Patrzcie! Zięba stara ... i takiego chłopaka...” A oni wszyscy, znając 
znów mnie, bo to są moi przyjaciele, mówią: „Wiesz. Zięba zawsze sobie radziła. 
Ona to ma gębę od ucha do ucha. Ona potrafi iść na dyskotekę i powiedzieć do 
faceta: <Ty, co ty przyszedłeś podpierać mur? To chodź razem albo będziemy 
stać, albo idziemy  się bawić. No co wybierasz>”. Tak? Jak mi tam na kimś nie 
zależy, to po prostu gadam, to co mam gadać i tam..., i  zresztą nigdy tam nie 
byłam jakaś tam jęcząca i prosząca, żeby on ze mną był, czy coś. I on dlatego o 
tym wie, i on mówi, że to go wkurza i jak nie jest ze mną, to po prostu go trafia, że 
ja tam zaraz tego... I te wszystkie dziewczyny  miauczące, które tak siedzą przy 
nim i go trzymają za te ręce, aby tylko nie wyszedł, i  to tak... I go to denerwuje, i 
od razu mu to przechodzi, i won - wyjdź za drzwi. Ja mówię: „No, to siedź dziadu 
na tyłku i nigdzie nie chodź i jak tego... Bo przyjdzie faktycznie taki dzień, że się 
wkurzę i... 

 
Frau J.: A proszę powiedzieć czy w kwestiach wychowawczych, jeśli chodzi o synka 

Państwa, macie Państwo wspólny pogląd jak go wychowywać, czy raczej Pani o 
tym decyduje? Jak to jest? 

 
Befragte: Nie... To wspólnie. Po prostu jest coś takiego, że... jak ja na przykład..., ja coś tam 

nakażę, to nawet mogę powiedzieć, że bardziej on jest taki, że jeżeli ja coś 
powiem, to już jest święte, a jak on coś powie, to tak jak każda matka, to zaraz mi 
tam serce skruszeje... Po cichu dam tego cukierka: „Tylko cicho, nie mów”. No to 
on pójdzie i do ojca... i do tego... „Waldek. Mam taj... /bo on też na niego mówi 
<Waldek>/ mam tajemnicę: matka mi dała cukierka, ale nie mów tylko”. A ten już 
na mnie wtedy. Tak, że to... Nie..., nie ma takich problemów. I powiem szczerze, 
że jak się urodziła na przykład Anita... Oj! Jak Anita była i się urodził Maciek, to 
każdy mi mówił, że on po prostu odstawi. Nie... Właśnie to mi się podoba w nim, że 
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niejeden właśnie ojciec... Tu może też te lata są, dlatego, że od razu teraz sobie 
przypominam moi rodzice -  że ja nie byłam ich, a oni mnie tak kochali, lepiej i 
lepiej mnie wychowali, niż ci prawdziwi rodzice, bo naprawdę super mnie 
wychowali. Właśnie przez to, że mnie nie rozpieszczali... Ale były momenty 
pieszczenia, były momenty kary, nie? I ja..., i on właśnie... Jest coś takiego, że on 
tej Anicie to by gwiazdkę z nieba dał. Dla tego Bogdana..., to mu dał..., miał dwa 
samochody, to opla dał dla tego Bogdana, jak jeszcze nie... Który ojciec by dał dla 
syna pojechać, nie? Tak, że tu właśnie to też jest coś takiego, że mnie do niego 
właśnie zbliża, bo żeby był tak - dla mnie tylko był dobry, a moje dzieci odstawiał, a 
swojego synka..., to już by dawno kopa dostał. No, po prostu nie znoszę tego. Ja 
nieraz się zastanawiam, se myślę: „Boże! Jak ja bym...”. Jak już nie byłam z nim i 
tam koleżanka do mnie mówi właśnie, że ma takiego fajnego faceta, ma dwójkę 
dzieci, ale - mówi - te dzieci takie, wiesz, bez matki chowane, to  on na wszystko 
im pozwala. A ja tak se siadłam i mówię:” Wiesz co? Wiesz, on mi się podoba, ale 
ja nie wiem, czy ja to bym poradziła.” Nie wiem. I powiem Pani szczerze, że 
czasami to go naprawdę podziwiam, że on poszedł na te moje dzieci... Tyle, że 
widzi Pani, dzieci a dzieci. Moje dzieci, to były takie... Przyszedł... W ogóle, to 
zapoznałam go dzięki mojej Anicie. Anitka miała wtedy 2.5 roczku i on przychodził, 
i ona tam bawiła się klockami, i on tam usiadł... /akurat na stancji ja mieszkałam/. 

 
Frau J.: Jak wyobraża sobie Pani przyszłość swojej rodziny? Czego Pani chce dla swoich 

dzieci? Czego Pani chce dla siebie samej? 
 
Befragte: Znaczy tak... Syn... syn, to wiem, że zostanie tam właśnie... W ogóle,  ja chciałam 

właśnie, żeby on w tym...., w tej wojskowości był, bo on jest w ogóle tech..., 
skończył technikum stolarskie, nie? I wiem dobrze, że po prostu, żeby dobrze 
prosperować w takim środowisku, to trzeba mieć kasę, tak, że...A jak nie, to będzie 
tam majtkiem u kogoś. No, to j tam mówię: „Bogdan. Ty masz taki charakter raczej, 
że nie lubisz, żeby ktoś tobą tam manewrował”. Tak, że mówię - tu najlepiej i... i... 
Zresztą, cała ta moja rodzina niby tam była w tych, tych... Tak, że troszeczkę 
miałam rozeznania. Tak, że on zostanie już tam w tej straży granicznej, bo tam mi 
ten... ten powiedział, że... - jego cały dowódca, że mu pomoże... No i tu już 
zaręczyny  były  właśnie z tą dziewczyną, no to... Jej ojciec też jest policjantem, 
tak, że do siebie tam pasują. Tak, że myślę, że on to już jest spraw zamknięta, 
ułoży sobie życie i mieszkanie będzie miał u niej, a jak nie, no to tam właśnie, 
gdzie zostanie, nie? No, córka znów chce na rehabilitantkę. Dobrze się uczy, chce 
studiować właśnie... No, syn mały, to tam na razie, to on powiedział, „ze nigdzie 
nie pójdzie do skoły, się ozeni, tylko dziewcynę musi znaleźć bogatą”. Jak usłyszał 
ile to trzeba nauk skończyć... 

 
Frau J.: A czego Pani chce dla siebie na przyszłość? 
 
Befragte: No, ja to właśnie najlepiej to bym chciała wrócić do pracy, ale nie jako salowa, bo 

bardzo kocham tą pracę z ludźmi właśnie, jak Pani zauważyła, że mam strasznie 
gadane. Jak byłam sekretarką na oddziale, to mnie wszyscy ci pacjenci lubili, bo ja 
nigdy nie byłam sztywniara. Do tych dziadków zawsze mówiłam: „Chłopaki, to 
idziemy na randkę w ciemno i tam ich gdzieś tam poprowadzałam, a to zawsze 
usiadłam, a to tak... tak dziadki to zawsze chcą tam się wygadać, to jak mi tam 
zaczął tam gadać, że syn taki..., tego, no to ja go tak zawsze podbuntowałam. Albo 
na przykład jak jakaś tam Pani, że ona musi dla „wnucusia” tam coś uskładać. Ja 
mówię: „Kurcze, taka laska będzie dla  „wnucusia”, a sama jakieś tam trepy czy 
jakieś ekstra kupić sobie i kieckę”. No to zawsze się śmiały, to mnie tam szturchały 
i mnie to budowało, i byłam zadowolona. To, jak na przykład nieraz właśnie nie 
byłam w pracy, to pielęgniarki potem mi mówiły: „Ty, Zięba, ty nie możesz brać 
wolnego, bo oni nie chcą chodzić na te...”,  na żadne te rehabilitacje czy tam jakieś 
te zabiegi. No, a jeżeli nie wrócę, bo najprawdopodobniej nie wrócę, to teraz będę 
chciała sobie zrobić prawo jazdy, właśnie i... zająć się na przykład - teraz jak te 
okulary, tu właśnie stoję u tego... swojego chłopa, nie? Stoję, a potem właśnie on 
powiedział mi, że jak zrobię tą prawo jazde, to on kupi jakiegoś tam zgniłego 
maluszka i będę sobie na przykład... da mi jakieś miejsce na mieście, że ja będę 
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sama tam na przykład stała, nie? Ja już mam 22 lata pracy, tak, że ja już mam 
emeryturę wypracowaną. Ja mogę po prostu  teraz się ślizgać do... emerytury, do 
tych swoich lat, nie? Ale, że nie jestem osobą taką jak to Pani mówię, żebym... Ja 
na przykład jestem z nim, ale ja od niego - i to może też on dlatego chce być ze 
mną, że ja nigdy od niego nie ciągnęłam pieniędzy: „dawaj” albo: „jeszcze to, 
jeszcze to” - nie. On mi daje 600 złotych, bo uważam, że tyle..., to jest taka 
najmniejsza kwota, taka krajowa, która jego wyżywi i w tym są alimenty na 
przykład na Maćka, nie? Ja już mu na przykład jakichś tam ciuchów, czegoś tam 
nie kupuję, on już sobie sam, nie? To już jest taka kwota i na opłaty, i na to..., to mi 
to wystarcza, nie? On ma swoje okulary, ja na przykład jak pracuję u niego, no to 
on mi wtedy... no nie daje 20 złotych, powiedzmy daje mi 30 złotych, żebym stała, 
nie? I wtedy sobie dorabiam, no to powiedzmy to są na jakieś tam ciuchy dla nas, 
czy  tam na jakieś tam  coś tam - modernizowanie, gdzie tak jak moje koleżanki 
mówią, że jestem głupia jak but, że jak ja mam kasę na książeczce, to po co ja 
stoję? Ja mówię: „Słuchaj: a może ja w życiu - nie wiem, coś się stanie takiego, że 
nie będę mogła nigdzie pracować. Do emerytury kto mi da? A ty przecież... Pójdę 
do ciebie i dasz mi?” Tak, że nie mam takiego właśnie... I no... myślę, że jakoś tam 
sobie poradzę i bardzo się cieszę życiem. Jestem teraz taka zadowolona. Właśnie 
zadowolona z tego Bogdana, że tak mi dobrze z nim ... jemu się tak udało. 
Zadowolona jestem właśnie, że teraz starałam się o strych obok. Bo jak 
sprzedałam ten dom, nie?, to chciałam jakieś mieszkanie kupić, żeby je wynająć i 
żeby mieć pieniądze, nie? Ale potem... Obok mam strych, o który tam też się 
starają ludzie, to łaziłam, łaziłam, prosiłam, błagałam, no i wybłagałam. Tak, że 
teraz najprawdopodobniej ja dostanę ten strych i będę go robić, to będzie już 
połowa kasy, nie? I będę miała duże mieszkanie i połowę wydam, to jeszcze mi się 
na przykład ... trochę zostanie, żebym... odłożyć na... na jakieś tam gorsze czasy. 
Ale cały czas muszę myśleć. Wie Pani, to czasami jest... normalnie kładę się i 
sobie myślę: „Boże! Może coś, coś... coś zapomniałam”. To jest tak wkurzające... 
Ale myślę, że już ten rok już zakończę, już to będzie koniec, już będę miała 
wreszcie święty spokój. 

 
 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.: To była bardzo ciekawa rozmowa. Jest Pani fantastyczną osobą. Jeśli Pani 

pozwoli, to tylko krótko podsumuję, to co z dzisiejszej rozmowy jest dla mnie 
najważniejsze. Pomimo młodego wieku jest Pani osobą niezwykle doświadczoną, 
bo życie zaczęło Panią doświadczać praktycznie od dnia urodzin, a mimo to 
znakomicie sobie Pani radzi, moim zdaniem dlatego, że potrafi Pani z ludźmi 
rozmawiać, że jest Pani osobą szczerą. Ja nie nazwałabym tego cwaniactwem, 
tylko jest Pani osobą bardzo zaradną i świetnie sobie Pani radzi, ponieważ Pani 
polega na sobie, ponieważ największe zaufanie ma Pani do siebie. Mnie się 
wydaje, że Pani dzieci są w jakimś sensie także nagrodą za wszystkie Pani 
starania. To szczęście, które emanuje z Pani, kiedy mówi Pani o starszym synu 
jest czytelne. Sądzę, że taką samą satysfakcję w życiu da Pani także i córka i 
najmłodszy syn. Myślę, że córka jeszcze pokaże, że wszystkie Pani starania nie 
poszły na marne, tylko że ona będzie sobie tak samo dobrze radzić jak Pani. 

 
Befragte: Nie, no na pewno.  Tylko po prostu troszeczkę ma inny charakterek i właśnie może 

że mamy obydwie te same charaktery i w młodości miałyśmy, bo też właśnie byłam 
taką buntowniczką, dlatego teraz troszeczkę się... A Bogdan znów jest taki, że on 
może i zrobi po swojemu, ale on łeb spuści wysłucha, co ja mam mu do 
powiedzenia i za chwilę on mówi: „Mamo, no to jak mam zrobić?” No i to, wiadomo, 
matkę buduje. A ona mówi: „Mamo, ja wiem sama, co mam robić. Ty nie mów mi 
tak, bo ja i tak zrobię po swojemu”. 

 
Frau J.: Myślę, że wie Pani, w tym jest jakaś mądrość życiowa. Dziewczyna musi być 

zaradna, tak jak Pani, prawda? Chłopiec jak będzie miał mądrą matkę, mądrą 
żonę, to zawsze nim pokierują, a dziewczyna musi być niezależna, musi sama 
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dojść do doświadczenia. Pani życie jest tego najlepszym przykładem. Tak 
naprawdę, to można by niezły serial nakręcić. 

 
Befragte: No, naprawdę. Już nieraz tak myślę, że mówię tak jak bym książkę napisała i 

potem ktoś by z tego... A jeszcze dużo, dużo nie opowiedziałam, bo to nie ma tak 
czasu, nie? 

 
Frau J.: Proszę jeszcze o tym pomyśleć. Życzę Pani, żeby spełniło się Pani wszystko tak 

jak Pani sobie tego życzy i żeby nie utraciła Pani tego optymizmu życiowego. 
Bardzo Pani dziękuję. Do widzenia. 

 
Befragte: Dziękuję. Do widzenia. 
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Interview 9 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Czy może Pani na początek scharakteryzować swoją rodzinę, to znaczy: z ilu osób 

się składa, w jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte: Moja rodzina składa się właśnie z 4 osób, znaczy: ja jako mama i tatuś, no i dwoje 

dzieci ja mam, i mieszkam u teściów – tak, że teściowie, i jeszcze szwagier jest. 
 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Tak. Mieszkamy w jednym pokoiku – małym. 
 
Frau J.:  W jakim wieku są Pani dzieci, przepraszam? 

 

Befragte: Teraz będzie miał 8 lat ten straszy mój synek – Patryk, a Kacper 6 lat skończył – 
teraz. 

 
Frau J.:  Aha. Czyli obydwaj synowie już chodzą do szkoły? 
 
Befragte:  Nie, nie - ten chodzi ... ten młodszy chodzi tutaj do przedszkola - do ósmej grupy, a 

tamten starszy do I klasy. 
  
Frau J.: Aha. To świetnie. A czy może Pani powiedzieć, czym Pani i Pani mąż zajmujecie 

się zawodowo? 
 
Befragte: Ja tu pracuję w przedszkolu i jestem jako ... woźną oddziałową, a mój mąż pracuje 

w Milformie, to jest taki dawniejszy Spomasz - nie wiem czy Pani wie – i jest 
ślusarzem.  

  
Frau J.:  Aha. Jak długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Teraz 10 lat będzie. 
  
Frau J.:  Mhm. Czy może jeszcze Pani powiedzieć, w jakim Pani jest wieku? 
 
Befragte:  Ja mam 35 lat, a mój mąż 36.   
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.:  Aha. Bardzo dziękuję. Po tym jak przedstawiła Pani swoją rodzinę chciałabym 

zapytać Panią o przeszłość, o czasy, kiedy Pani była dzieckiem, kiedy Pani była w 
swoim domu rodzinnym. Co Pani wspomina szczególnie pozytywnie z czasów 
swojej rodziny? 

 
Befragte:  Jeszcze właśnie jak byłam dzieckiem – no, to ja w ogóle ... wspominam bardzo ... 

swoje dzieciństwo jak najlepiej, bo miałam tak samo dwóch braci i w ogóle okres 
taki jak byłam ..., chodziłam do przedszkola - tak samo ... potem ten szkolny okres 
też wspaniale wspominam. Uważam, że moje dzieciństwo było takie wesołe, 
rodzina taka wspaniała, moja mama była bardzo fajną osobą, która ... - ja wiem? - 
nigdy nas nie biła, zawsze z nami rodzice rozmawiali, tłumaczyli. Mieszkaliśmy na 
wsi, tak że cały czas spędzaliśmy... więcej na dworze - to pomagała nam lekcje 
odrabiać, to /?/ tak miał, że pracę..., że późno wracał, troszeczkę mniej się nami 
zajmował, ale mama to właśnie we wszystkim nam pomagała i nawet jak bawiliśmy 
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się w coś to tak samo uczestniczyła w zabawach. Tak, że ja dzieciństwo miałam 
bardzo wesołe i bardzo dobrze wspominam.  

 
Frau J.: Mhm. A czy są może takie sytuacje z Pani domu rodzinnego, które kiedyś trudno 

Pani było zaakceptować? 
 
Befragte: Raczej nie. Nie, nie, nie. Raczej tak nie przypominam sobie, żeby coś takiego 

wynikało. Nie wiem - może tam jak ... - bo nigdy rodzice z nami takich rzeczy ... 
takich poważniejszych  nie słyszałam, jakichś tam kłótni, coś takiego ..., takie 
bardzo poważne rzeczy ... - raczej nie słyszałam.  

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Powszechnie uważa się, że ... że polska rodzina jest taka 

tradycyjna. Czy Pani jest też podobnego zdania i czy jako młoda osoba 
wychodząca ze swojego domu rodzinnego miała Pani jakiś wzorzec przyszłej Pani 
rodziny? 

 
Befragte:  Tak, tak. My zawsze przestrzegaliśmy – na przykład jakieś święta były, to zawsze 

właśnie ... . Taka samo ... i – wiadomo – chodziliśmy, to znaczy: do kościoła się 
chodzi i wszystkie te święta obchodziliśmy, z tradycją: czy wigilijne, czy Wielkanoc. 
Tak samo ja teraz też wnoszę do swojej rodziny, wszyscy uczestniczymy, no i w 
ogóle takie te różne potrawy, niepotrawy przyrządzam, tak że tak, raczej tak - 
wszystko.  

 
Frau J.: Mhm. A czy przypomina Pani sobie ... jakie wyobrażenie przyszłej rodziny miała 

Pani jeszcze jako młoda bardzo osoba, która nie związana była żadnymi 
obowiązkami po wyjściu ze swojego domu rodzinnego? 

 
Befragte: No, to zawsze trochę inaczej wygląda. Ja też - człowiek sobie zawsze wszystko 

inaczej wyobraża, chociaż... . Znaczy: ja bardzo chciałam wyjść za mąż, mieć 
dzieci, chociaż – no, ja mówię – no, teraz takie są warunki bardzo ciężkie - 
chciałam mieć swoje mieszkanie, być tą gospodynią, rządzić tym wszystkim – no, a 
całkiem inaczej po prostu jest. Mieszkam u teściów i – niestety - muszę 
podporządkować się, tak jak jest przykładowo u teściów, prawda? No, ale tak 
właśnie całe życie... znaczy - teraz z mężem marzymy, żeby mieć swoje 
mieszkanie, według siebie urządzić i tak na razie nie ma takiej przyszłości, tak że 
zadowolona jest tym co mam po prostu. Tak że, no - nie wiem jak to wszystko 
będzie - zależy właśnie dużo od pieniążków, nie?  

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... czy będziemy mieli pieniążki. 
 
Frau J.: Mhm. Spójrzmy jeszcze przez moment na rolę kobiety jako matki i żony w rodzinie. 

Jak Pani sądzi, czy młoda kobieta może się jakoś przygotować do... do pełnienia 
tych... tych zadań w rodzinie, które są dla niej całkiem nowe? Kto – ewentualnie – 
mógłby pomóc jej w przygotowaniu się? 

 
Befragte:  Znaczy: w moim przypadku, to ja wszystkiego sama się uczyłam, tak że..., czy w 

domu, czy tam jak jeszcze mieszkałam z moją mamą to wiadomo, że się 
podpatrywałam jak mamusia gotuje, wszystko, ale raczej ja wszystko sama od 
początku. Tak samo i z dziećmi. Jak urodziłam pierwsze dziecko - wprawdzie nikt 
mi nie mógł mi pomóc, bo wszyscy pracowali, ja musiałam się sama takim 
maluszkiem zajmować - dużo z książek, od koleżanek dowiadywałam się, to 
również moja mama - tam w prawdzie razem z mamusią nie mieszkałam, ale od 
mojej mamy tam... - przez telefon dzwoniłam, dopytywałam się, dużo właśnie w 
przychodni od pielęgniarek, tych położnych tam dopytywałam, ale tak raczej 
wszystko sama, sama musiałam wszystkiego... do wszystkiego musiałam sama 
dojść. 
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Frau J.: Tak. A czy sądzi Pani, że ..., że młodzi mężczyźni też powinni być w jakiś sposób 
przygotowywani do tego co czeka ich w rodzinie? 

 
Befragte: Tak, raczej tak – powinni, bo – naprawdę - niektórzy mężczyźni to – wiadomo - 

przyjdą z pracy, no – zmęczony, prawda, gazetka, ale – mówię – teraz, u mnie, w 
moim małżeństwie to nie jest tak - właśnie mój mąż dużo pomaga: robi zakupy, jak 
nie może sprzątać to dziećmi się zajmie czy lekcje z tym starszym odrabia, 
pomaga mi w różnych takich sprawach, których ja ... - niby do mnie należą, ale też 
właśnie - czy układa ubranka, prasuje – no, we wszystkim mi pomaga. Tak że 
mężczyzna raczej powinien kobiecie pomóc, bo jednak kobieta to jest bardziej taka 
poszkodowana, bardziej zmęczona niż mężczyźni. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A jak Pani sądzi, kto w wypadku Pani męża – no – działał jako pewien 

wzorzec /?/, albo kto i w jaki sposób pomógł mu wejść w to życie rodzinne? 
 
Befragte: Mój mąż sam. On - ja wiem? - jeszcze jak teściowa ..., z wypowiedzi mojej 

teściowej, że on sam garnął – właśnie do sprzątania, teściowa – wiadomo, że 
pracowała – jak rano wychodziła, to wieczorem wracała. Tak, że jako najstarszy 
syn, to on tam sprzątał, zakupy robił, jeszcze tam pod opieką mieli babcię - starszą 
panią taką – chodził, kupował dla niej lekarstwa, pomógł - czy do sklepu, czy wyjść 
z domu, żeby sobie usiadła. Tak że mój mąż w sumie od małego, tak że 
zadowolona jestem ze swojego męża, że we wszystkim właśnie mi pomaga.  

 
Frau J.: To wspaniale, to wspaniale. Pogratulować. Mhm. Czy ... jako, jako młoda osoba, 

myśląc o tym, że kiedyś wyjdzie Pani za mąż, czy miała Pani właśnie już jakiś taki 
wzorzec mężczyzny, za którego Pani chciałaby wyjść? 

  
Befragte:  Oj, nie. Raczej nie. Znaczy: to chciałabym, żeby dla mnie był dobry, dobry, 

przyjacielski i wyrozumiały, taki wyrozumiały. No i tak raczej ... - chyba to wszystko. 
Nie, nie, nie liczyła się żadna tam uroda. Tak samo wykształcenie - raczej starałam 
się, żeby - tak ja mam zawodówkę, to także chciałbym, żeby mój mąż nie był za 
bardzo wykształcony, bo wtedy – wiadomo - to jednak jest taka różnica i wtedy są 
– no, wiadomo - kłótnie i w ogóle. Tak, że musimy się po prostu podpasować 
raczej. Musieliśmy się.  

 
Frau J.: Tak, tak. Mhm, mhm, mhm. A czy – w tych czasach, kiedy Pani była jeszcze 

niezależną, młodą osobą – myślała ani także o swoich przyszłych dzieciach. Młode 
kobiety często mówią, że chcą mieć dwójkę, trójkę, czasami jedno, czasami w 
ogóle nie chcą mieć dzieci. Czy Pani też miała jakieś takie wyobrażenie? 

 
Befragte:  Znaczy – nie, nie – no, wiadomo, że jak myślałam o małżeństwie, to też oczywiście 

musiały być dzieci – tak. Ale nie myślałam czy to będą chłopcy, czy dziewczyny, bo 
ważne dla mnie, żeby było zdrowe. Żeby się pojawiły w ogóle i żeby były zdrowe - 
to dla mnie było najważniejsze.  

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. No i czy te Pani wyobrażenia co do przyszłego męża i dzieci się 

zrealizowały? 
 
Befragte:   Tak. Tak, tak. Z dzieci jestem bardzo  zadowolona, szczęśliwa, że w ogóle je mam. 

Są bardzo fajne, kochane – no, każda matka w sumie swoje dzieci bardzo chwali, 
ale raczej ... raczej tak. Z męża tak samo zadowolona jestem. (śmiech)  

 
Frau J.: /śmiech/ Świetnie. Wiele matek przypomina sobie chwile, kiedy ich dzieci – 

zwłaszcza takie małe dzieci – wykąpane, wycałowane, położyło się spać – usnęło i 
tak ten widok śpiącego dziecka wywołuje w nich taką szczególną więź 
emocjonalną, szczególną miłość. Czy Pani też przypomina sobie takie chwile, 
kiedy odczuwała Pani szczególną więź, szczególną miłość do swoich dzieci – teraz 
czy wtedy, kiedy były małe? 
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Befragte:  Tak. Tak, jak były małe to w ogóle bardzo ... . Ja w ogóle bardzo małe dzieci 
lubiłam – zawsze. Dlatego to właśnie nawet podjęłam pracę w przedszkolu. Tak że 
– tak, tak. Chociaż moje pierwsze dziecko to nie było takie, że spało sobie bez 
przerwy - takie raczej płaczliwe było i były momenty, że taka trochę załamana 
byłam. No, ale – wiadomo - znałam przyczyny, czemu to dziecko moje płacze,  tak 
że ja się denerwowałam, że może chore jest - coś takiego. Ale tak, tak - bardzo 
szczęśliwa byłam właśnie. Szczególnie jeszcze piersią karmiłam - to dla mnie to 
było takie ... - coś cudownego, tak że czasami chciałabym, żeby się te czasy 
cofnęły, jak były jeszcze niemowlaczkami moje dzieci. (śmiech)  

 
Frau J.: Hm, no - właśnie. Mhm. A czy zdarzały się właśnie też takie chwile z Pani dziećmi, 

które w jakiś sposób przygnębiały Panią? 
 
Befragte:  To znaczy: nie, nie. Po prostu jak chore były, to tak się tro..., martwiłam się – 

prawda? - żeby to dziecko szybko wyzdrowiało, nie chciałam tych antybiotyków tak 
podawać, bo wiem, że bardzo szkodliwe są i bardziej się tak przejmowałam ... w 
ogóle ja jestem taką mamą nadwrażliwą bardzo i nawet wszyscy mówią, że aż 
trochę przesadną, ale ... no, tyle, że jak były chore dzieci – prawda? A tak  to – 
raczej tak mniej. 

  
Frau J.: Mhm, mhm. Dla wielu życie rodzinne ... – może nowe zadania, jakie muszą 

spełniać w rodzinie – wiążą się z takim prawdziwym stresem. Czy ... czy Pani też 
nieobcy jest stres związany właśnie z obowiązkami, jakie ma Pani w domu do ...? 

 
Befragte:  Nie. Nie, nie, nie. Raczej nie. Ja wszystko właśnie lubię wykonywać to co w domu 

powinna robić kobieta czy jakoś tam - w ogóle zajmować się rodziną swoją, 
dziećmi. Nie, nie. Dla mnie to jest naprawdę pełnia szczęścia, że mam rodzinę. 
Naprawdę. (śmiech)  

 
Frau J.:  To wspaniale. Mhm, mhm. Czy są wokół Pani osoby, które wspierają Panią, 

pomagają na co dzień i w sytuacjach, kiedy potrzebuje Pani takiej pomocy? 
 
Befragte:  Tak - teściowa moja właśnie. Pomaga – czy ... jest taka potrzeba, czy dziecko 

zachoruje, czy my musimy z mężem gdzieś pojechać. Tak że – tak. Tak, tak – jest, 
jest. 

  
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Dobrze. A spójrzmy teraz na dzień dzisiejszy Pani rodziny. Co uważa Pani za 

mocne strony Pani rodziny, albo ... inaczej: co uważa Pani za największy sukces 
Pani rodziny? Na dzień dzisiejszy. 

 
Befragte:  Na dzień dzisiejszy? Przede wszystkim ja - cieszę się, że w ogóle jesteśmy taką 

rodziną, że ... - mi się wydaje, że takim małżeństwem jesteśmy takim dobranym, że 
dzieci z nas mają przykład, że – no, mam nadzieję, że one są szczęśliwe w tej 
naszej rodzinie i ... - co ja więcej tu więcej powiedzieć? No i przede wszystkim, 
żebyśmy ... cała moja rodzina była zdrowa, i ... - czy ja wiem? 

 
Frau J.: Mhm. No, to co Pani powiedziała jest bardzo ważne – kochacie się Państwo. 
 
Befragte: Tak, tak. 
 
Frau j.: To jest ogromny sukces. 
 
Befragte: Tak, tak, tak. To jest najważniejsze. No i tego mieszkania ... Bardzo nam zależy 

właśnie. 
  
Frau J.: No, właśnie. Chciałam się zapytać o to, czy są też jakieś problemy, które Pani 

rodzina musi w najbliższym czasie rozwiązać, albo ...? 
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Befragte: No, tak. Po prostu mamy mało mie..., małe mieszkanko, bo wynajmujemy właśnie 

u teściów, ale – no, przydałoby nam się do pełni szczęścia jednak swoje 
mieszkanie mieć. 

 
Frau J.: Tak. Czy widzi Pani jakoś rozwiązanie tego problemu w najbliższym czasie? 
 
Befragte:  No, póki pieniążków nie ma - raczej nie. Nie, bo niestety my za mało z mężem 

zarabiamy. A tak, żeby ktoś nam pomógł – no, każdy – wiadomo - mało pieniążków 
ma, prawda? Tak że my z mężem tam składamy, odkładamy - jak to się mówi, nie? 
Tak, że to tylko nam to w pełni do szczęścia brakuje. No, tak to chyba nic więcej. 

 
Frau J.:  Tak, tak. A jeśli chodzi o kwestie Pani dzieci: niektórzy rodzice skarżą się, czy też 

przyznają się do tego, że trudno jest im zidentyfikować potrzeby. Czy ..., czy ..., czy 
są takie ..., czy Pani dzieci – odpowiednio do ich wieku, oczywiście – potrafią 
informować Panią o swoich problemach, o swoich potrzebach? 

 
Befragte:  To znaczy: z tym starszym moim synem, to w ogóle jakiegoś takiego problemu nie 

ma, bo on tak sam potrafi. W ogóle on taki jest, że potrafi się z kolegami dogadać 
czy na podwórku, czy w domu – tak że żadnych problemów jako takich nie ma. 
Natomiast młodszy to jest taki trochę bardziej zaborczy i właśnie tak ciężej 
troszeczkę z nim się porozumiewać - raczej zamknięty w sobie jest. Taki ... nie jest 
taki otwarty, że wszystko nam powie - czasami trzeba się domyślać, wziąć go na 
kolanka, wypytać się. Tak, że troszeczkę z tym młodszym mamy tak troszeczkę 
więcej kłopotów takich, żeby ten ... - do niego dotrzeć. Tak samo czy nawet w 
przedszkolu w grupie - tak samo troszeczkę taki jest - chociaż już też trochę się 
zmienił, już wiadomo, że jest inny, ale i tak jeszcze trzeba z nim dużo pracować, 
wypytywać się - bo tak sam właśnie nie podejdzie, nie powie, jakiś kłopot ma, jakiś 
problem to ciężko tak od niego coś wydobyć.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy są takie sytuacje w Pani domu, że na przykład ze swoim 

problemem dzieci przychodzą w takich sytuacjach tylko do Pani, albo też – w 
innych sytuacjach - tylko do Pani męża. Czy widzi Pani takie różnice, kiedy 
dziecko właśnie wybiera albo Panią, albo Pani męża na takiego partnera do ...? 

 
Befragte:  Tak. Czasami tak, bo to zależy co zbroi. (śmiech)  
 
Frau J.: /śmiech/ Aha. 
 
Befragte: Znaczy: ja - to tak wiadomo, że ja trochę więcej krzyczę, a w ogóle nie biję. Mój 

mąż tak samo nie bije, ale ... ma taki głos, taki żeby trochę ... . Dzieci bardziej boją 
się mego męża, ale tak starają się ... – i - ja wiem - i do męża, i do mnie. Czasami 
dla męża powiedzą pierwsi, a za jakiś moment, za chwilę przyjdą do mnie i 
wszystko opowiedzą, nie? 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: „Mamo, coś tam zrobiłem” i tego – że: „przepraszam, nie chciałem”. Ale raczej tak 

– nie, nie, nie. Raczej tak uważam ... -  bo to też zależy właśnie co – prawda? – ale 
... raczej tak: najpierw mi, a potem mężowi, albo odwrotnie. Ale zawsze mówią i 
mówi ten starszy jak coś jakiś problem ma. 

 
Frau J:   Mhm. To dobrze. To świetnie. A w kwestiach wychowawczych: czy zdarzają się...? 

Może inaczej: czy macie Państwo wspólny pogląd na kwestie wychowania dzieci, 
czy też może zdarzają się sytuacje, kiedy macie Państwo różnice zdania? 

 
Befragte: Tak, tak. Trochę jest tak właśnie, bo mój mąż - wiadomo - tak nie chciałby, żeby 

chłopcy byli jak baby wychowywane. (śmiech) Ja znowu tak bardziej swoje dzieci 
tak trzymam kurczowo, żeby – wiadomo - jakaś krzywda się nie stała, że poleci 
gdzieś i jakaś krzywda się stanie. A mój mąż właśnie chciałby, żeby to byli tacy 
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prawdziwi mężczyźni, dawali sobie radę czy na podwórku, no – gdziekolwiek, czy 
w szkole. No, bo to jednak ... to jest prawda. A ja znowuż czasami – no, mamy taki 
problem z mężem, że rozmawiamy na pewne takie tematy i mój mąż mówi: „Ty, 
słuchaj (śmiech) - to jest źle. Musisz inaczej”. A ja – no, niestety. Czasami tak jest, 
że – no, troszeczkę czasami się pokłócimy na temat tych dzieci. Tak.  

 
Frau J.: I kto wtedy jest gotów na większe ustępstwa: Pani czy mąż? 
 
Befragte: Mój mąż właśnie mi tak przetłumaczy – tak, tak, z różnych takich stron i w końcu ja 

przyznaje dla męża rację. No, bo rzeczywiście – no, też tak nie można tak cały 
czas pod tą spódnicą te dzieci trzymać. No, po prostu mąż ma rację. 

 
Frau J.: Tak, tak. Mhm. Tak, mhm. Proszę sobie wyobrazić, że mogłaby Pani jak gdyby 

rozpocząć od pewnego momentu Pani życie jeszcze raz. Jeszcze raz mogłaby 
Pani założyć rodzinę – mając, oczywiście, to doświadczenie, jakie ma Pani teraz – 
czy coś zrobiłaby Pani inaczej? 

 
Befragte: Raczej chyba nie. Mi się wydaje - nie. Tak że – nie, raczej nie, nie.  
 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele mam mówi, że odkąd ich dziecko czy dzieci przyszły na świat, to już myślą 

cały czas o przyszłości – o przyszłości rodziny, o przyszłości dzieci. Czy ... czy i 
Pani ...? Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? 

 
Befragte:  Ja to w ogóle tak właśnie chciałbym, żeby moje dzieci dobrze się uczyły, były 

wykształcone te moje dzieci, no i zdobyły – wiadomo - jakoś tam wykształcenie, 
żeby lepszą pracę miały, żeby nie musiały, tak jak ja i mój mąż, ciężko pracować 
za takie marne grosze, prawda? Ale chciałbym, żeby to co lubią wykonywali i to co 
lubią, i tak jak mój starszy syn mówi, że on to by chciał właśnie jakąś tam politykę 
(śmiech) - tak żeby chodzić w krawacie, w białej koszulce i on tak czasami właśnie 
... tak czasami naśladuje. Mnie to po prostu cieszy, że on chciałby kimś ważnym, 
prawda? 

 
Frau J.: Oczywiście. 
 
Befragte: Czasami czy ogląda dziennik, czy prezenter jakiś, czy jakiś dziennikarz: „Mamo, 

tak bym chciał właśnie wyglądać”. I – no, chciałbym, żeby ich życie było lepsze niż 
... – no, niż moje, prawda? Żeby to wszystko im łatwiej przychodziło. Znaczy - ja 
nie wiem, jak ja bym ... mogłabym dzieciom zapewnić taki – no, wiadomo - swoją 
miłość – no, bo finansowo to też zależy, czy ja będę miała pracę, czy mój mąż 
utrzyma się przy pracy. To są teraz takie – wiadomo - ciężkie czasy, ale – no, 
wiadomo – chciałabym, żeby te moje dzieci były wykształcone, dobry zawód miały 
te moje dzieci, no i  - no, nie wiem, no - założyli tak samo swoją rodzinę, i żeby im 
dobrze się powodziło, no i w ogóle szczęśliwe były.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. Świetnie. Powiedziała Pani o swoich dzieciach na razie. A czego Pani 

chciałaby dla swojego męża na przyszłość? 
 
Befragte: No - ja wiem? (śmiech) No, żeby był zdrowy przede wszystkim, bo trochę narzeka 

na zdrowie, no i żeby utrzymał się w pracy. Co by tu jeszcze? (śmiech) No, nie 
wiem. Chciałabym, żeby całe życie nasze ...  żebym razem z tym swoim mężem 
przeżyła. Żeby się nic innego nie zmieniło takiego, żeby ...   

 
Frau J.: Mhm, mhm. Tak, tak – to bardzo ważne. A czego Pani chce dla siebie na 

przyszłość? 
 
Befragte: Dla siebie? Też zdrowie przede wszystkim, no i też żebym nie straciła pracy. Ja 

wiem? Niczego więcej – no, nie mogę pragnąć, bo ... (śmiech)  
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Frau J.: Pragnąć można wszystko. /śmiech/ 
 
Befragte: /śmiech/ No, mieszkania jedynie. No, nic więcej poza tym. 
 
Frau J.: Tak, tak. To bardzo ważne. Mhm. 
 
Befragte: Tak poza tym wszystko mam. 
 
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Bardzo ... bardzo ciekawa była ta rozmowa. Bardzo Pani dziękuję. 
 
Befragte: Ja też dziękuję. 

 
Frau J.:  Jeśli Pani pozwoli, to jeszcze tak na koniec podsumuję jak ... jak ja odebrałam to, 

co Pani powiedziała. Jeśli w którymś momencie bym się myliła, czy przeinaczyła 
Pani myśl, to proszę mnie poprawić. 

 
Befragte: Dobrze. 
 
Frau J.:  Z tej rozmowy wynika – przynajmniej ja mam taki obraz Pani rodziny – jako 

niezwykle zżytej ze sobą. 
 
Befragte: Mhm. Tak. 

 
Frau J.:  Rodziny, którą opiekuje się dwoje rodziców, niezwykle kochających się ludzi. 

Borykacie się Państwo – no, z trudnym problemem jakim jest brak własnego 
mieszkania, ale mimo to ma Pani w sobie tak dużo ciepła i otwartości, że potrafi 
Pani doskonale ułożyć sobie także stosunki z rodziną męża – z teściową ... 

 
Befragte:  Tak, tak. 
 
Frau J.:  ... i ... to wsparcie najbliższych osób, także teściowej, sprawia, że nie odczuwa 

Pani żadnych stresów z powodu życia w rodzinie. To się w dzisiejszych czasach, 
mimo wszystko, rzadko zdarza.  

 
Befragte:  Tak, to jest prawda. Znaczy: ja mam bardzo dobrych teściów – naprawdę. Nie 

powinnam w ogóle nawet narzekać, ale jednak człowiek, każdy człowiek powinien 
mieć ten swój kąt, ... 

 
Frau J.:  Oczywiście. 
 
Befragte: ... bo – niestety - jak się tego mieszkania nie ma, no – to ... nie ma tego gniazdka 

w sumie. 
 
Frau J.:  Oczywiście, oczywiście.  
 
Befragte:  Tak. Pokoiczek taki to nie zapewni niczego. Tak samo dzieci muszą mieć dużo 

swobody. Czasami człowiek krzyknie, chociaż – wiadomo - dzieci muszą tego 
ruchu mieć, prawda? 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte: Nawet jak ... - czy pobiega sobie w domu, czy coś ... No, wiadomo, że są starsi 

ludzie, też chcą mieć spokój. Człowiek tak raczej idzie ugodowo. Jak jest teraz 
ładna pogoda, wiadomo,  te dzieci wychodzą na dwór, ... 

 
Frau J.:  Tak, tak. Oczywiście. 
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Befragte:  ... to jednak jest inaczej. Ale – wiadomo - czasami dziecko coś zrobi, co mi się 

wydaje, że to nic takiego, nie?  Ale komuś, to wiadomo, że może przeszkadzać, 
prawda? Tak że ...  

 
Frau J:   Życzę Pani z całego serca, żebyście Państwo jak najszybciej mieli swoje 

wymarzone mieszkanie czy swój wymarzony dom, żebyście dalej żyli Państwo w 
miłości, a dzieci żeby Państwu sprawiały ...  

 
Befragte: Bardzo dziękuję. Może się sprawdzi. (śmiech) 
 
Frau J.:  ... jak najwięcej radości. Jeśli człowiek marzy, jeśli tego chce - to to się sprawdza. 

Ja mam takie doświadczenie. Tak. 
 
Befragte: Myśli Pani. Oby się życzenia takie spełnią. Oby tak było. 
 
Frau J.: Na pewno. Dziękuję jeszcze raz. 
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Interview 10 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Czy mogłaby Pani najpierw przedstawić swoją rodzinę: z ilu członków składa się 

Pani rodzina, ile ma Pani dzieci i w jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte:  Z 3 osób składa się nasza rodzina, to znaczy, że mamy jedno dziecko. Osiem 

miesięcy ma – chłopczyk. 
  
Frau J.:  Aha. Czym zajmuje się Pani zawodowo? 
 
Befragte:  Jestem nauczycielką - uczę angielskiego i niemieckiego w liceum. 
  
Frau J.:  Mhm. A Pani mąż? 
 
Befragte: Mój mąż pracuje w tak zwanej branży finansowej - jak się zawsze przedstawia. 

Obecnie pracuje w centrum leasingu i finansów. Udziela kredytów.  
 
Frau J.: Czyli zawodowo jest finansistą, można tak powiedzieć. 
 
Befragte: Można. 
  
Frau J.:  A od jak dawna  jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Od 5 lat. 
  
Frau J.: Czy może też Pani powiedzieć ile ma Pani lat? 
  
Befragte: Dwadzieścia ... siedem. (śmiech)  
  
Frau J.:  /śmiech/  
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Dobrze. Chciałabym najpierw Panią zapytać o... – no, jak dla Pani – nieodległe 

czasy, niemniej jednak związane z przeszłością, kiedy jeszcze Pani była w swoim 
domu rodzinnym. Czy przypomina Pani sobie sytuacje, które były wyjątkowo 
pozytywne? 

  
Befragte: Z pewnością najbardziej pozytywną jest to, że jesteśmy rodziną dużą, jest nas 

pięcioro - mam czworo rodzeństwa i muszę powiedzieć, że tak jakby jedną nogą 
jestem cały czas w domu rodzinnym dlatego, że mieszkam z mamą ... my 
mieszkamy z mamą w domu, w którym całe życie (śmiech) mieszkaliśmy. Mam 
bardzo dobry kontakt z rodzeństwem, bo mam czterech starszych braci i młodszą 
siostrę. Bracia są żonaci - mają dzieci, siostra jeszcze studiuje. 

  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czy są, czy pamięta Pani takie sytuacje z Pani domu 

rodzinnego, kiedy była Pani jeszcze dzieckiem, które trudno było Pani 
zaakceptować? 

 
Befragte: Jako dziecko nie. Jest taka trudna sprawa: mój ojciec był alkoholikiem, ale jako 

dziecko - być może dlatego, że wyparłam to z pamięci - tego nie pamiętam. 
Również na pewno był w tym duży udział mamy, która to po prostu skrzętnie 
ukrywała chroniła nas przed tym.  
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Frau J.: Powszechnie uważa się, że polska rodzina jest bardzo tradycyjną rodziną. Czy – 
kiedy była Pani jeszcze bardzo młodą osobą, młodą dziewczyną wchodzącą 
dopiero w życie – czy miała Pani jakieś wyobrażenie swojej przyszłej rodziny? Czy 
jakiś wzorzec takiej rodziny już istniał gdzieś tam w Pani głowie, w Pani pamięci? 

 
Befragte: Z pewnością zawsze chciałam mieć dużą rodzinę, tak jak nasza była duża, dlatego 

że w moim otoczeniu, wśród moich przyjaciół wszyscy mieli rodziny małe. Moi 
najbliżsi przyjaciele byli właśnie albo jedynakami, albo pochodzili z rodzin, w 
których było niewiele dzieci i widzieliśmy - ja widziałam tą dużą przewagę naszego 
domu rodzinnego - dlatego wiedziałam, że to jest wartością i że taką rodzinę 
chciałabym mieć. 

  
Frau J.: Mhm, mhm. A jako – właśnie – taka młoda – czego Pani wówczas chciała dla 

siebie? 
 
Befragte: Trudno mi powiedzieć. (śmiech) Na pewno jakichś takich najpierw podstaw, które 

mogłyby mi potem zapewnić właśnie tą rodzinę, czyli jakieś wykształcenie – no, na 
pewno to było wartością ta... to było to, na co zwracana była uwaga - nie zawsze 
werbalnie, ale dało się to odczuć. 

  
Frau J.: Tak. Mhm, mhm, mhm. Spójrzmy teraz na rolę kobiety w rodzinie. Jak Pani sądzi, 

czy można się jakoś przygotować do tego, żeby być matką, żoną w rodzinie? Jeśli 
tak, to kto może tu pomóc? Co – ewentualnie – może zaszkodzić?  

 
Befragte:  Jakoś przygotować się na pewno można. Z pewnością takim przygotowaniem jest 

właśnie wzorzec matki, babci, jeśli jest w domu - to takie pozytywne wzorce 
kobiety. No, myślę, że to jest chyba jedyna ta nauka czy ta pomoc, z której można 
korzystać. Ewentualnie jeśli ten wzorzec nie jest pozytywny, to jakaś - nie wiem - 
nauczycielka czy ktoś taki, z kogo można czerpać. 

 
Frau J.:  Mhm. A czy sądzi Pani, że młodzi mężczyźni też powinni się ... zostać jakoś 

właśnie przygotowani do nowych zadań w rodzinie? I kto tutaj mógłby ...? 
 
Befragte:  No, z pewnością właśnie mam wrażenie, że nacisk kładzie się na to, że kobieta 

musi wzorować się właśnie na kimś, a mężczyzna sobie po prostu rośnie i na 
kogoś tam wyrasta. A uważam, że również powinien być jakoś tak kształtowany 
czy też uwaga zwracana na to, że nie może tak bezkształtnie żyć - że też musi 
mieć wzorce, że musi ... - powtarzać się będę - musi się kształtować, ... swoje 
wyobrażenie ... 

  
Frau J.:  Mhm. I jak Pani sądzi, kto mógłby pomóc młodym...? 
 
Befragte: No, tu to na pewno ojciec.  
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Matka również, ale... mam wrażenie, że w momencie, gdy matka kształtuje, gdy 

matka jest tą silniejszą stroną, to nie zawsze wychodzi temu mężczyźnie na dobre. 
Że powinien właśnie być taki silny wzorzec ojca. 

  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Jak Pani sądzi, czy ten proces może być przez coś, kogoś 

zakłócony – proces ten czerpania wzorców? 
 
Befragte: Z pewnością. Właśnie na przykład, gdy w rodzinie jedna osoba jest dominującą, to 

nie zawsze są jakieś takie negatywne skutki, ale na pewno jakieś zakłócenia czy 
też gdy matka, czy ojciec są właśnie tą osobą dominującą lub na przykład brak 
jednego z rodziców, albo brak obojga. To jest już sytuacja patologiczna - to 
wiadomo jakie są skutki. 
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Frau J.: Jasne. Tak, tak, mhm. Jako bardzo młoda osoba z pewnością myślała Pani także o 
tym, że... wyjdzie Pani kiedyś w przyszłości za mąż. Czy miała Pani też już jakieś 
wyobrażenia jakiego by Pani chciała mieć partnera? 

  
Befragte: Pamiętam taki moment w szkole średniej - mieliśmy jakieś takie zadanie, taką 

zabawę właśnie na godzinie wychowawczej - wypisywanie takiego idealnego 
partnera. Nie pamiętam zupełnie co ja wtedy napisałam, nie pamiętam jakie było 
moje wyobrażenie. Wiem tylko, że... nie... nie szukałam. Człowiek, w którym się 
zakochałam - z nim zostałam, no i z nim jestem. To nie było jakieś tam szukanie, 
dobieranie wzorców. 

 
Frau J.: Mhm, mhm.  
 
Befragte: No, tak, tak – myślę, że tak jak powinno być. 
 
Frau J.: Mhm. A wtedy jeszcze – czy umiała Pani sobie wyobrazić, jakie by Pani chciała 

mieć w przyszłości relacje ze swoim partnerem życiowym?  
 
Befragte:  Nie wiem, nie jestem w stanie odtworzyć takiego mojego myślenia wówczas. 
 
Frau J.: Mhm. Rozumiem. Mhm. 
 
Befragte:  Wydaje mi się, że była we mnie taka ogólna potrzeba bliskości, jakichś takich 

kontaktów prawdziwych, nie sztucznych, nie jakiś automatycznych, nie z 
przywiązania czy przyzwyczajenia, ale takich relacji prawdziwych takich – 
otwartych. 

 
Frau J.: Tak, tak. Mhm, mhm. Młode kobiety, zanim wyjdą za mąż to też często w 

rozmowach mówią, że chciałyby mieć na przykład w przyszłości jedno czy dwoje, 
czy troje, albo ... albo żadnego dziecka. Czy Pani miała też jakieś takie 
wyobrażenia co do dzieci? Jaki obraz dziecka nosiła Pani w sobie? 

  
Befragte: Pięcioro dzieci. (śmiech) Nie wiem czy jakiś obraz dziecka. Myślałam, że dobrze 

by było mieć najpierw chłopców - jak tak urosną, a dziewczynki można potem 
rozpuszczać (śmiech) - jakoś tak. To też pewnie związane z tym moim ... moją 
rodziną. Nie wiem czy jakieś konkretne wyobrażenia miałam. Być może miałam, 
ale znowu nie potrafię sobie tak tego teraz przypomnieć, uświadomić. Na pewno 
moje obecne wyobrażenia są takie bardziej realne i... i bazują na doświadczeniach 
moich bratanków i bratanicy, bo to są dzieci, które z nami są od urodzenia, no i 
najstarsze ma już 7 lat. No i te doświadczenia - że tak powiem – zbieram, no i 
zobaczymy jak to będzie z naszym. 

  
Frau J.:  Mhm. No, tak. Wiele matek z rozrzewnieniem wspomina – matek nawet już dzisiaj 

dorosłych dzieci – wspomina z rozrzewnieniem chwile, kiedy... kiedy ich małe 
dziecko wykąpane, nakarmione usypia spokojnie i wtedy czują taką niezwykle silną 
moc emocjonal ... taką więź emocjonalną z dzieckiem. Czy i Pani ma w pamięci 
takie chwile, gdzie czuła Pani wyjątkowo silną miłość, wyjątkowo silną więź 
emocjonalną z Pani synkiem? 

 
Befragte:  To trudno jest znowu mi określić, dlatego że ja musiałam się tej więzi nauczyć, 

dlatego że on jest adoptowany i to było zupełnie inaczej. No, na pewno bardzo 
pragnęłam tej więzi i no, myślę, że inaczej jest jak... jak ta więź tak nie świadomie - 
że tak powiem - się pojawia, niż gdy jej się po prostu oczekuje, gdy się ją stara 
wypracować. Na pewno właśnie taki moment, gdy śpi w łóżeczku – no, to cały taki 
piękny - nie tylko wtedy, gdy śpi – on w ogóle jest cudownym dzieckiem. Tak że – 
no, staram się cały czas tę więź budować i jestem od początku świadoma tego, że 
nie chciałabym szafować takim słowem właśnie, że już mam tę więź, że bardzo go 
kocham, bo trudno mi jest stwierdzić, kiedy się to pojawi, kiedy jest to naprawdę 
prawdziwe, kiedy to... Dlatego, że jestem tego świadoma – gdybym... gdyby to tak 
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było nieuświadomione, pewnie - nie wiem - jakąś taką inną wartością byłoby dla 
mnie. 

  
Frau J.: Czyli z tego...  Jeśli Pani pozwoli, to podsumuję: moje - czy dobrze zrozumiałam? - 

jak gdyby ten proces budowania więzi w Pani po prostu trwa. Nie dzieje się to w 
sposób naturalny z racji tego, że nie Pani urodziła dziecko, tylko po prostu uczy się 
Pani tej ... budowania tej ... więzi i to nie jest zakończony jeszcze proces, prawda? 

 
Befragte: Nie. Myślę, że nie. Są takie momenty, kiedy mogę powiedzieć, że właśnie już 

odczuwałam tak. Z radością mogłam stwierdzić, że ta więź jest, ale... 
 
Frau J.:  W jakich momentach na przykład – jeśli Pani może o tym powiedzieć?  
 
Befragte: Na przykład, gdy miał gorączkę, był chory i tak strasznie płakał, to wcześniej, gdy 

na przykład byłam zmęczona, gdy był jeszcze malutki w domu i budził się w nocy, 
to czasami byłam zdenerwowana, poirytowana, a w tym momencie, gdy właśnie 
pierwszy raz był tak ciężko chory, to czułam, że tak właśnie bardzo chciałam mu 
pomóc, tak mi było go żal, i... to był taki..., to było takie głębsze - to mogę 
powiedzieć...  

  
Frau J.:  Tak, tak. Mhm, mhm. A czy zdarzają się jakieś chwile z Pani dzieckiem, które 

przygnębiają Panią? 
 
Befragte:  Antoś wymaga rehabilitacji i to są ćwiczenia takie dosyć trudne, i obciążające, 

dlatego że on przy tym bardzo płacze - on tego po prostu nie lubi. No i wisi nade 
mną takie ... zagrożenie, że jeśli nie będziemy tych ćwiczeń nie wykonywać, to być 
może zatrzyma się w rozwoju czy też nie będzie ten rozwój postępował w takim 
tempie jak powinien. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Begragte: No i to jest dla mnie - być może nie przygnębiające, ale na pewno takie 

obciążające. 
 
Frau J.: Przepraszam, że o to spytam: a czy to oznacza, że synek Pani jest 

niepełnosprawny ? 
 
Mama:  Nie. To są takie... . Zaczęło się od tak zwanego napięcia mięśniowego - to są takie 

rzeczy, które mogą na przykład prowadzić - na przykład, gdy się nie ćwiczy - do 
porażenia mózgowego czy też do rozwoju różnych takich właśnie... niedorozwojów. 
U różnych dzieci różnie to występuje - czasami jest to psychiczne, czasami 
ruchowe, czasami po prostu dziecko na przykład później siada, później raczkuje, 
później chodzi...  

 
Frau J.: Mhm, tak, mhm.  
 
Befragte: ... i na tym się kończy. Ale czasami są to również takie..., że później idzie do 

szkoły, nie mówi, nie pisze, jest nadpobudliwe – tak, że na to trzeba zwracać 
uwagę. On psychicznie widać rozwija się bardzo dobrze, to jest tylko i wyłącznie ta 
strona fizyczna.  

 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: On ma już osiem miesięcy. Sam jeszcze nie siedzi na przykład, ale ryzyko takie 

istnieje więc... to takie...  
  
Frau J.: Aha, no – tak, na pewno.  Rozumiem, mhm. Wiele kobiet przeżywa nowe zadania 

w rodzinie jako stres, prawdziwy stres. Czy ... czy i Pani nieobce jest to uczucie 
jakiegoś takiego strachu właśnie przed ... przed stresem związanym z dzieckiem, 
związanym z obowiązkami wynikającymi z posiadania dziecka? 
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Befragte: Z posiadania dziecka to na pewno nie. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że 

właśnie mieszkamy z mamą i jest - że tak brzydko powiem - na każde zawołanie... 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ... i naprawdę bardzo nam pomaga - do tego stopnia, że tak jak muszę na przykład 

się uczyć czy idę do pracy, to nie muszę obiadu gotować – nic. Ani dla nas, nawet 
dla Antosia. I tak naprawdę mogłabym go spokojnie na cały dzień oddać. Tak, że 
jakieś takie stresy nie występują. Boję się - gdy wrócę tak naprawdę do pracy – 
tego, że on będzie z babcią za długo, ...  

 
Frau J.: Rozumiem. 
 
Befragte: ... że ja nie będę mogła ... - bo to jest też taki... niebezpieczeństwo w tym, że ja 

bym mogła za każdym razem ją poprosić i ona zawsze chętnie przyjdzie, i się nim 
zajmie, ale żebym ja w tych swoich zawodowych nie zagubiła tego czasu dla niego 
potrzebnego.  

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: To jest taki stres na przyszłość, a tak teraz to raczej nie, raczej nie.  
  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. No, właśnie chciałam zapytać czy... – jakby Pani troszeczkę 

wyprzedziła moje pytanie – bo chciałam zapytać, czy są wokół Pani ludzie, którzy 
pomagają Pani w... w... spełnianiu Pani zadań w rodzinie? No i jak słyszę – jest to 
przede wszystkim Pani mama. 

 
Befragte:  Tak. No, tu mamy znowu to szczęście, że Antoś jest takim cyganiątkiem - do 

nikogo się nie boi pójść i nawet już mam umówione ... - mama jest ławnikiem i musi 
jechać któregoś dnia do sądu w momencie, gdy ja będę w pracy, to już jest ciocia 
nagrana, która się nim zajmie wtedy gdy ja pójdę do pracy. Tak, że gdybym 
potrzebowała jeszcze więcej pomocy na pewno bym znalazła jeszcze więcej ludzi i 
babć, i cioć, sąsiadów. Na pewno. 

 
Frau J.:  No, to to jest komfortowa sytuacja – można powiedzieć, tylko... 
 
Befragte:  Tak. Jedna babcia mieszka z nami, druga niedaleko - w Lidzbarku, ciocia też 

chętnie przyjeżdża i tak... . Tak, że... 
 
Frau J.:  To wspaniale, to wspaniale. Mhm. 
 
Befragte:  Się śmialiśmy – w ten długi weekend tak zwany, byli u nas przyjaciele. Jak zwykle 

pełen dom gości i przyjechała właśnie moja koleżanka, tak zwana ciocia, która 
chciała się nim nacieszyć po jakiś tam stresach związanych z egzaminami. 
Stwierdziliśmy, że dobrze: no, przyjedzie, zajmiemy się gośćmi, a ona zajmie się 
Antosiem. (śmiech) Tak właśnie było i też go tam karmiła, i usypiała, i cała była z 
tego powodu szczęśliwa i my również. 

 
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.:  To wspaniale, mhm, to wspaniale. A przyglądając się takiej aktualnej sytuacji Pani 

rodziny: co uważa Pani za mocne strony Pani rodziny? 
 

 
Befragte:  No, na pewno to, że jesteśmy razem, że mój mąż jest świadomy tego... tej właśnie 

roli ojca, że - nie tylko roli ojca, roli męża również. Właśnie w takiej sytuacji, gdy 
jest dziecko, gdy trzeba te obowiązki po prostu dzielić. No, myślę że chyba to, że 
jest dla mnie taką... podporą.  
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Frau J.: Mhm, mhm. A co uważa Pani za największy dotychczasowy sukces Pani rodziny? 
 
Befragte : (śmiech) Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Mojej rodziny - to tak dla mnie ta 

moja teraz rodzina - ta trzyosobowa, to jest dla mnie takie nowe pojęcie jeszcze, 
bo rodzina to jest dla mnie właśnie wszyscy ci moi bracia i ... i siostra, i ich rodziny, 
ich właśnie ... żony. Tak, że no, na pewno to, że jesteśmy ... że mamy taki dobry 
kontakt ze sobą, że nawet jak są jakieś takie sytuacje bolesne, to one są zawsze 
wyjaśniane. Na pewno coś takiego, że zawsze możemy liczyć na ... na swoją 
pomoc wystarczy jeden telefon i wszystko jest załatwione ... 

 
Frau J.: Tak. Mhm. 
 
Befragte:  ... i... no, tak... . Mojej tej małej rodziny największym sukcesem na pewno jest to, 

że jest Antoś.  
  
Frau J.: Tak. Na pewno. Mhm. Dla równowagi zapytam także, czy są jakieś problemy, które 

– uważa Pani – powinny być ... no – jak najszybciej rozwiązane, żeby Pani rodzina 
mogła funkcjonować satysfakcjonująco dla Państwa? 

 
Befragte:  No, takim... - może nie problemem, ale czynnikiem... stresującym raz na jakiś czas 

jest brak pieniędzy... 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte:  ... niestety. Tym bardziej, że widzę jak... - może destruktywnie aż nie, ale czasami 

właśnie tak... – no, może tak - czasami destruktywnie wpływa na nasze relacje. Nie 
kłócimy się o brak pieniędzy, ale widzę, że właśnie jakieś tam takie chandry, jakieś 
takie złe nastroje, jakieś takie napięcia z tym związane... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 

Befragte:  ... przenoszą się na inne dziedziny. I tego chciałabym unikać. Tym bardziej, że 
jestem świadoma, że to – no, wiadomo - to są jakieś takie rzeczy przejściowe ..., 
takie z którymi sobie również radzimy – no, na ale ... ale - że tak powiem - nie 
akceptuję w sobie tego, że pieniądze jednak odgrywają dużą rolę. To mi się nie 
podoba. Wolałabym mieć taki komfort – no, wiadomo - (śmiech) aby nie zwracać 
uwagi na to, że ona są czy ich nie ma, albo - po prostu - ich mieć pod dostatkiem.  

 
Frau J:  Tak, tak, na pewno. Mhm. Tak jak Pani przed chwilą powiedziała, że są to takie 

problemy przemijające – prawda? - te finansowe, więc z pewnością widzi także i 
Pani  na przyszłość – no, sposób rozwiązania tej kwestii ... finansowej ... - tej, tej ... 
– nie: tego dyskomfortu z powodu właśnie ... ? 

 
Befragte: One się pojawiają raz na jakiś czas. Związane są z jakimiś takimi jeszcze 

przeszłymi zobowiązaniami: kredyty, długi  i tak dalej. No, teraz wydaje mi się, że 
już jesteśmy w stanie ich uniknąć - przynajmniej je przewidzieć. One były związane 
też z jakimiś takimi niepowodzeniami męża w pracy. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: No i właśnie stąd te długi, jakiś tam zaciągnięty kredyt, obiecane pieniądze, które 

potem ..., których potem nie było i był kredyt zamiast spłacony w ciągu 3 miesięcy, 
przeciągnął się na rok i 3 miesiące, no i  wiadomo, to zawsze jakieś plany ...  

 
Frau J.:  Ale podsumowując: to są problemy do rozwiązania? 
 
Befragte: Tak, tak, tak. Na pewno to nie są jakieś doły straszne ... . 
 
Frau J.:  Tak, tak. 
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Befragte: Zawsze ... - ja mówię, że jesteśmy i tak w komfortowej sytuacji, dlatego że ja 

pracuję w szkole, w której ... – no, wiadomo, jak się zarabia, nie mam wiele 
korepetycji - i zawsze powtarzam, że dopóki nam wystarczy tych pieniędzy męża, i 
moich to ja w tej szkole zostanę. Jeśli będę chciała więcej pieniędzy zarobić /?/ ... 
wtedy mogę zmienić pracę. Tak, że to nie jest jeszcze taka sytuacja, w której 
musiałabym gdzieś tam szukać innych środków.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. Dobrze. Jeśli Pani pozwoli, to teraz zapytam o kwestie związane z 

wychowaniem dziecka. Dla wielu rodziców nie jest wcale takie proste i oczywiste 
jak zidentyfikować potrzeby dziecka. Czy ... czy ... – odpowiednio, oczywiście, do 
swojego wieku – Pani dziecko potrafi udzielić Pani – oczywiście informacji 
niekoniecznie werbalnej – na temat jego potrzeb i potrafi je Pani rozszyfrować?  

 
Befragte: Koniecznie niewerbalnej. (śmiech)  
 
Frau J.: /śmiech/ 
 
Befragte: Myślę, że tak. To jest coś, na co ja od początku starałam się zwracać szczególną 

uwagę. To jest ... My się po prostu siebie uczyliśmy nawzajem i potrafię, myślę, że 
potrafię rozpoznać. No, na razie te potrzeby są takie niewielkie: tu pieluszkę, tam 
spać, to smoczka, to zabawkę, to na ręce, to jeść, to pić - to naprawdę niewielki 
zakres. No i jestem w stanie rozpoznać ten płacz taki z różnych powodów inny. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Rozumiem. Mhm. 
 
Befragte: Nie wiem czy to jest odpowiedź na to pytanie. 
 
Frau J:  Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, oczywiście Pani synek jest jeszcze 

malutki, ale ... - jeśli chodzi o sferę emocjonalną - czy są takie chwile, kiedy uważa 
Pani, że Pani musi się zająć synkiem w tym momencie i tylko Pani, natomiast w 
innej sytuacji uważa Pani, że mąż powinien się tym zająć? Czy ... czy są takie ...? 

 
Befragte: Nie - to też można rozpoznać. Wtedy, kiedy on potrzebuje mamusi, kiedy może 

zostać u babci ... . Tak że ...  
  
Frau J.: Aha. To świetnie. A czy w kwestiach wychowawczych: czy macie Państwo ten sam 

pogląd z mężem na temat tego, jak wychowywać synka, czy też są różnice zdań? 
 
Befragte: Nie wiem, dlatego że nigdy nie rozmawialiśmy o tym jak będziemy wychowywać, 

jaki to będzie model. Czy będziemy mu mówić tak i tak, czy będziemy - nie wiem - 
tak się zachowywać ... tak miał się zachowywać, czy do takiej szkoły chodzić, czy 
tak siadać, czy tak ... coś tam – nie wiem – śpiewać, mówić, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. Mhm. 
 
Befragte: Ale ... myślę, że tak, że to jest jakieś takie niepisane, nie mówione porozumienie 

między nami. Widzę to na przykładzie, właśnie, naszych ... moich bratanków i 
bratanicy, gdy ... szczególnie, gdy nasze zdanie różni się od zdania ich rodziców, 
to moje i męża jest właśnie zawsze takie samo. 

  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czyli, że – no – jak do tej pory nie spotkała się Pani z zarzutem 

męża, że rozpieszcza Pani synka, że ... 
 
Befragte: Nie. 
 
Frau J.:  ... za dużo jest na przykład u Pani na rękach, albo coś w tym stylu? 
 
Befragte: Nie, nie, nie. 
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Frau J.: Świetnie. Mhm. Co Pani nauczyła się w swoim dotychczasowym życiu szczególnie 
cenić - poprzez różnego rodzaju doświadczenia ostatnich lat? 

 
Befragte: Hm. ... Na pewno taką ogromną wartością w moim życiu, największą wartością w 

moim życiu jest moja wiara. Na niej buduję wszystko ... co ... wszystko czym 
jestem, co robię i tak dalej, i stąd wynika ... wynikają takie właśnie na przykład 
potrzeby – właśnie - prawdziwych relacji, rozmów nie ukrywania, nie ... . Wiem już 
jaką zgubną sprawą są niedomówienia, jakieś takie niedopowiedzenia czy też 
właśnie ukrywanie emocji - szczególnie fakty - to są jakieś takie ... może mniej 
ważne skrywane emocje - jak bardzo potrafią dużo złego ... zrobić.   

  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czy gdyby miała Pani możliwość jeszcze raz rozpocząć 

wszystko od początku – oczywiście mówię o Pani życiu rodzinnym – czy coś 
zrobiłaby Pani inaczej? Czy czymś pokierowała... – jakimiś wydarzeniami – 
pokierowałaby Pani inaczej? 

 
Befragte: Na pewno nie, dlatego że - muszę powiedzieć, że wydarzenia w moim życiu są - to 

czym ja jestem w stanie kierować, to wydaje mi się, że bym je zrobiła tak samo. 
Być może teraz wiem, jakie one mają skutki, ale chyba bym nie chciała - ze 
względu właśnie na wartość tego doświadczenia - ich cofać. No ... nie wiem. Nie, 
to jest właśnie tak jak jest, jak ma być i ja wierzę, że to jest ... to jest właśnie tak. 
Takie ... mam dużo takich - że tak powiem - potwierdzeń tego, że jestem jakoś tak 
mocno prowadzona ... - z takich właśnie ostatnich – na przykład to, że Antoś 
urodził się 16 września - w naszą piątą rocznicę ślubu. Warunkiem adopcji w tym 
ośrodku, w którym go adoptowaliśmy jest to, żeby być 5 lat małżeństwem, no i ... 
no, takie zupełnie różne ... . W momencie, gdy my świętowaliśmy właśnie naszą 5 
rocznicę ślubu, to mieliśmy z przyjaciółmi wspólnie taką mszę i tam modliliśmy się - 
między innymi - o dziecko, i on się właśnie wtedy urodził, i mnóstwo takich innych 
rzeczy: że – na przykład - poodkładaliśmy jakieś obowiązki z różnych przyczyn - 
tak jak nam się wydawało – właśnie przed tym wrześniem, jakoś tak 
zrezygnowaliśmy z różnych funkcji, które pełnimy społecznie i nie społecznie, i 
potem się okazało właśnie, że to miał być czas, po to żeby go tutaj poświęcić, że to 
jest takie ... wszystko tak jak ma być. Nawet te takie – tak jak powiedziałam - 
bolesne czy jakieś trudne wydarzenia mają swój cel, mają swój sens i na pewno 
nie chciałabym ich zmieniać, czy cofać. Na pewno nie jestem w stanie powiedzieć, 
jak bym inaczej ... poprowadziła.  

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Tak, tak. Mhm, mhm. Wiele matek mówi, że od momentu pojawienia się dziecka w 

rodzinie praktycznie myślą już tylko o przyszłości: o przyszłości dziecka, ale i o 
przyszłości rodziny. Jak widzi Pani przyszłość Pani rodziny? 

 
Befragte: Tak właśnie się zastanawiamy czy ... czy dalej ... Kiedyś się ... leczyliśmy się. Czy 

...? Nie jest powiedziane, że nie możemy mieć dzieci - teoretycznie możemy, jak to 
w wielu rodzinach jest - i tak się zastanawiamy. Nasze myśli bieg... pewnie tam 
gdzieś krążą wokół następnej adopcji czy też następnego dziecka to jest chyba 
właśnie to ... ta nasza przyszłość.   

Frau J.: Tak, mhm, mhm, mhm. A dla swojego synka, dla Antosia – czego Pani chce dla 
swojego synka? 

 
Befragte: Na pewno tego, żeby ... żeby był w jakiś sposób szczęśliwy, żeby ... - to jest ... to 

jest również dla mnie takie bardziej chyba życzenie niż dla niego, żeby nie miał mi 
kiedyś za złe - za złe to może nie, trudno... - nie będzie miał mi za złe, ale ... to jest 
taka trudna ... - na pewno z obawą patrzą na te wszystkie matki ... wszyscy rodzice 
adopcyjni - na ten moment ujawnienia adopcji - nie tylko wobec dziecka, ale w tym 
momencie ten cały jego świat zostaje przestawiony. No, jakiś taki właśnie tutaj jego 
pozytywny i dla niego samego w tym momencie, bo ja już się na to zdecydowałam, 
i - że tak powiem - liczę się z tym, że to będzie musiało nastąpić, ale chciałabym, 
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żeby ten ... żebym potrafiła to tak zrobić, żeby ten jego świat się nie zawalił, żeby – 
no, żeby to miało ręce i nogi. (śmiech) No, jakoś tak - nie wiem - dużo chyba 
różnych życzeń mam – no, ale to jest takie – no, najważniejsze.  

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Bo tak jak on będzie się rozwijał, zachowywał, kształcił czy będzie grał na pianinie, 

czy będzie piłkę kopał, ... 
 
Frau J.: Tak, tak, mhm, mhm. 
 
Befragte: ... to jest dla mnie zupełnie nieważne. Oczywiście, chciałbym dla niego jak 

najlepiej, ale nie mam zamiaru go tam jakoś szlifować - niech sobie będzie taki jaki 
jest. Nawet musieliśmy się też zgodzić, że z tym właśnie ryzykiem, że - być może - 
te jego opóźnienia w rozwoju – no, wiadomo - każdy rodzic chciałby, żeby to 
dziecko było najpiękniejsze, najwspanialsze i trudno jest przyjmować takie rzeczy - 
... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... to też musiałam się tego uczyć, musieliśmy się oboje tego uczyć. No, jest dużo 

takich spraw, które być może chciałabym, żeby były inne - dla niego również, ale 
bardziej chyba cenię sobie tą akceptację właśnie tych rzeczy takimi jakimi one są, 
jeśli się nie da ich zmienić.  

  
Frau J.:  Mhm, mhm. A czego chciałaby Pani dla swojego męża? 
 
Befragte: Żeby skończył studia. (śmiech) To jest chyba ... - tak mi się wydaje, że to jest jakąś 

jego bolączką, mimo że on o tym nie mówi. Myślę, że to jest jakiś ... - ktoś nawet 
kiedyś powiedział z okazji jakichś tam jego problemów, że on ma kompleks swojej 
żony. 

  
Frau J:  Mhm. Czyli mąż jeszcze nie studiuje? 
 
Befragte: Nie.  
 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Mąż studiował kiedyś. Przerwał studia. Odnalazł się w zupełnie innej dziedzinie.  
 
Frau J.: Rozumiem.  
 
Befragte: On studiował polonistykę i miał naprawdę bardzo ... - same piątki na tych studiach i 

jakoś tak ... stwierdził, że nie może uczyć w szkole, no i teraz zupełnie w innej 
dziedzinie bardzo dobrze sobie radzi, i myślę, że to była dobra decyzja. Tak jak 
widzę, jakie ma dobre kontakty z klientami i naprawdę - to jest trafione. I mimo 
tego, że nie ma żadnego wykształcenia, tylko szkołę średnią – ogólniak, to widzę 
jak jest cenionym pracownikiem w jednej, drugiej, trzeciej pracy. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  No, ale chciałabym, żeby miał takie ...,  bo to jest jednak takie ... - może nie 

zabezpieczenie, ale taki komfort psychiczny, że nic mi nie mogą zrobić. Niestety, to 
się teraz liczy - ten dyplom - oprócz wiadomości i doświadczenie również, ale – 
niestety - wymagany jest dyplom. Ja myślę, że miałby taki komfort psychiczny, 
gdyby miał te studia skończone. 

  
Frau J.:  A czego dla siebie Pani chciałaby? 
 
Befragte: Oj! (śmiech)  



 127

 
Frau J.:  /śmiech/ 
 
Befragte: Nie wiem - pewnie też jest za dużo. No, z jakichś takich ... z takich wymiernych – 

no, to chciałabym, żeby te studia już się skończyły, pewnie chciałabym jeszcze 
następne. Jakoś mnie tak od pewnego czasu ten niemiecki ... męczy.  Znowu 
wolałabym wrócić z powrotem do angielskiego - tak jakoś tam za nim tęsknię. No, 
to chyba z jakichś takich najbliższych. Chciałabym, żeby ta moja praca jakiejś 
takiej większej ... większą satysfakcję mi przynosiła, bo tak im dalej, to tym mniej 
widzę ... . Na początku dla mnie sukcesem było utrzymanie dyscypliny w klasie - 
teraz już mi to nie wystarcza. Chciałbym jakieś efekty mojej pracy poznać, a tutaj - 
niestety - nie za bardzo udaje się to uzyskać. No i myślę, że to byłoby dla mnie 
satysfakcją. 

  
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Mhm, mhm, mhm. No, to w zasadzie wszystko, o co chciałam Panią zapytać. To 

było ... to był dla mnie niezwykle interesujący wywiad, ... 
 
Befragte:  Dziękuję bardzo. 
 
Frau J.: ... bardzo pouczający i jeśli Pani pozwoli, to jeszcze na koniec powiem ..., spróbuję 

podsumować. Jeśli ... jeśli jakieś moje spostrzeżenia byłyby odmienne od tego, co 
Pani chciała mi powiedzieć, to proszę mnie poprawić. No, dla mnie przede 
wszystkim było to fascynujące, że ... że dowiedziałam się, że zdecydowała się Pani 
ze swoim mężem na adopcję.  

 
Befragte: Myśmy się nie zdecydowali - to ja się sama zdecydowałam. 
 
Frau J.: Aha, rozumiem, rozumiem, mhm. 
 
Befragte: Tu akurat muszę Pani to powiedzieć w tajemnicy, bo to jest coś, czego nie można 

rozpowszechniać. Z tą adopcją było tak, że w tym ośrodku ... z tym ośrodkiem są 
związani nasi przyjaciele, którzy mają dzieci adoptowane i oni wiedzieli, że my się 
z taką myślą nosiliśmy, ale my nie byliśmy zgłoszeni oficjalnie do tego ośrodka, i 
gdy pojawiło się to dziecko - oni po prostu nie mieli przygotowanych w tym ośrodku 
rodziców, i normalnie musieliby to dziecko przekazać gdzieś tam do kolejnego 
ośrodka. I to często ... tak się składa, że potem to dziecko czeka i czeka, i czeka, i 
ci przyjaciele ... - dosłownie było tak: Ania powiedziała: „ Nie, tak nie może być” - 
za telefon, zadzwoniła do nas i pyta.  Właśnie to był poniedziałek, a ja jeszcze w 
sob... w niedzielę, pamiętam, byliśmy w sobotę i niedzielę na takich spotkaniach - 
udzielamy się ... - brzydko powiedziane - jesteśmy związani z odnową, i byliśmy na 
tym kongresie, i w niedzielę, między innymi, było taka ewangelia, jak Pan Jezus 
stawia dziecko, i mówi: „Kto przyjmuje jedno z tych” - no i ja wtedy mówię: „No, 
dobra” - tak dosłownie powiedziałam: „ no, dobra” i w poniedziałek ten telefon. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że to są takie wydarzenia niesamowite. Tak jak mówię, myśmy się nie 

zdecydowali. Być może to właśnie myślenie już o tym, to już była ta decyzja 
wystarczająca. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: No i tak - jak mówię - w poniedziałek był telefon, że jest dziecko i czy my go 

weźmiemy. 
 
Frau J.. Mhm. 
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Befragte: To jest nieoficjalne, dlatego że powinno ... nie wolno takich rzeczy robić. 
 
Frau J.: Rozumiem. /?/ 
 
Befragte: I oni nas z wsteczną datą wpisali – no, to tak wszyscy tam znajomi, przyjaciele – 

tak, że był jakiś ... - przynajmniej nie było jakiś takich ... – no, nie było czegoś 
takiego, że po znajomości i nie będąc przygotowani do tego.  

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: Ci ludzie, którzy pracują w tym ośrodku nas po prostu znają, więc jakieś tam 

formalności, wywiady i tak dalej mieli za sobą, i ... i te opinie też były również 
pozytywne - nie chwaląc się, ale tak po prostu było przez to między innymi, że nas 
znali. No, i to tak ... 

 
Frau J.: No, więc tym bardziej jest to dla mnie ciekawe i interesujące, bo ja nie miałam 

świadomości, że to nie jest Pani  naturalne dziecko.  
 
Befragte: A nie pamięta Pani, jak ja to w grupie powiedziałam? 
 
Frau J.:  Nie. 
 
Befragte: Bo to było na zajęciach. Myśmy pisali o jakichś tam ... - takie tam historyjki. Oni się 

też wtedy też pierwszy raz dowiedzieli. Wiedziała tylko moja koleżanka najbliższa.  
 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Ja napisałam taki tekst i powiedziałam, że ... - ocenialiśmy te historyjki - ja 

powiedziałam, że to jest prawdziwa historia. Wszyscy tak patrzą ... . Gośce już tam 
łzy leciały. 

  
Frau J.: Teraz kojarzę, teraz kojarzę. Natomiast jakoś nie skojarzyłam tego osobiście z 

Panią. Ale wracając do tego obrazu rodziny, który jest – jak dla mnie - niezwykle 
pozytywny i niezwykle ... taki klarowny, jasny, dlatego że przede wszystkim - nie 
użyła Pani tego słowa, ale ono jest niezwykle czytelne - łączy Panią głęboka miłość 
z Pani mężem i z Pani rodziną, z najbliższymi. To daje Pani ogromną siłę, ogromną 
moc i myślę, że drugim takim filarem tej Pani siły i siły Pani rodziny jest właśnie 
głęboka wiara, i głęboka wspólnota ludzi, którzy ... którzy otaczają Panią. Tak, że 
wydaje mi się, że będzie Pani w swojej rodzinie i ze swoją rodziną jeszcze góry 
przenosić, bo ... bo to wszystko na to wskazuje, że to już jest gdzieś w jakiś sposób 
już przygotowane. Tak że życzę Pani z całego serca, żeby ... żeby Pani miała cały 
czas tak pozytywne uczucia i tyle szczęścia, ile przenika każde słowo 
wypowiadane przez Panią na temat Pani rodziny. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, 
bardzo dziękuję. 

 
Befragte: Ja również. 
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Interview 11 
 

 
Teil 1:  Charakteristik der Familie  

 
Frau J.: Chciałabym na początku Panią poprosić, żeby zechciała Pani przedstawić swoją 

rodzinę, to znaczy powiedzieć z ilu członków ...  
 
Befragte: 5 osobowa: ja , małżonek i 3 dzieci - same dziewczyny. 
  
Frau J.:  Aha. I w jakim wieku są Pani dziewczynki? 

 
Befragte:  7 , 9 ... - chociaż właściwie nie – to już będzie: 8 , 10 i 15.  
  
Frau J.:  Mhm. Czy może Pani powiedzieć, czym się Pani zawodowo zajmuje? 
 
Befragte: Obecnie niczym. Wychowuje dzieci i prowadzę dom.  
  
Frau J.:  Aha, rozumiem. No – to nie jest niczym. /śmiech/ 
 
Befragte: No, to znaczy zawodowo – zawodowo nie, obecnie – nie. 
 
Frau J.:  Zawodowo – nie. Mhm. A czym zajmuje się Pani mąż? 
 
Befragte: Mój mąż obecnie jest na zasiłku dla bezrobotnych. No ... - na zasiłku.  
  
Frau J.: Tak. A proszę powiedzieć: od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Od 16 lat  
  
Frau J.:  Od 16 lat – mhm. Czy może Pani powiedzieć ile Pani ma lat teraz? 
 
Befragte: Teraz? Muszę policzyć /śmiech/  – 35 , rocznikami 35, no - bo ja się tak pechowo 

urodziłam, że 31 grudnia - tak, że – no, niestety. 
  
Frau J.:  Aha. Dobrze. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.:  Chciałabym poprosić Panią na początek, żeby cofnęła się Pani w pamięci do 

czasów kiedy Pani była jeszcze w swoim domu rodzinnym. Czy są takie chwile, są 
takie sytuacje, które wspomina Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte: No, na pewno, na pewno. Zawsze są jakieś tam miłe wspomnienia, a takie 

najmilsze – no, nie wiem - wyjścia z siostrami - bo też jestem z rodziny, gdzie były 
same dziewczyny i także z siostrą jesteśmy praktycznie z jednego roku – no, to 
wyjścia na dyskoteki - jakieś tam tego, albo leżenie i nic nie robienie /śmiech/ - 
jestem typem leniwca - jeżeli muszę coś zrobić, to robię i robię to bardzo dobrze, 
ale jeżeli nie - to zbytnio się nie wyrywam. 

 
Frau J.: Rozumiem. Mhm. 
 
Befragte:  Tak, że ... – no, tego rodzaju. Tak – no, nie wiem. Wiadomo: święta są zawsze 

miłym wspomnieniem, jakieś tam urodziny czy zjazdy rodzinne – no, tego typu. 
  
Frau J.:  Mhm, mhm, rozumiem. A czy są jeszcze ...Czy są takie sytuacje z Pani domu 

rodzinnego, które trudno było Pani wówczas zaakceptować? 
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Befragte: Tak, tak są. Ja mam siostrę, która jest ode mnie młodsza o 5 lat i – no, niestety jej 
było więcej wolno niż mi. Ja, żeby wyjść na dyskotekę jak już ona później była w 
wieku kiedy mogła iść - ona od razu - Kamila może iść, a niestety ja musiałam 
sobie na to zapracować: musisz zrobić to czy tamto i ... no, to akurat będę 
pamiętać chyba zawsze. Tak, że tego rodzaju właśnie wspomnienie. Nieraz jak 
rozmawiam - zawsze mówię o tym. 

  
Frau J.: Mhm. Powszechnie się uważa, że polska rodzina jest taką dosyć tradycyjną 

rodziną. Czy wtedy kiedy była Pani jeszcze młodziutką osobą miała Pani 
wyobrażenie swojej przyszłej rodziny? 

 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: Myślała Pani o tym? 

 
Befragte: Tak, tak. W ogóle kiedyś jeszcze - to znaczy kiedy, no właśnie, byłam młoda i tam 

wiadomo, że jak się zebrałyśmy tam wszystkie, czy w szkole, czy tego – no, to jaki 
mąż, gdzie będę mieszkać. Mówiłam, że nigdy w życiu nie będę mieszkać w 
Miłakowie, no i na pewno nie pójdę na gospodarkę – no - to to jedno mi się udało, 
niestety zostałam w Miłakowie i teraz tak już z perspektywy, no to uważam, że nie 
poszłabym gdzie indziej właśnie ze względu na dzieci - bałabym się większego 
miasta, większe zagrożenie i tego. Tak, że zostałam to jednak plus tych 
niespełnionych marzeń, ale mówię: na gospodarkę nie poszłam – tak, że w 
zasadzie też dobrze.  

  
Frau J.: Mhm, mhm. Tak. Czy miała Pani wówczas jakiś taki wzorzec rodziny, który chciała 

Pani zrealizować w swoim życiu?  
  
Befragte: To znaczy, takiego konkretnego – nie. Może co do ilości dzieci, bo zawsze 

mówiłam, że będę miała czwórkę dzieci, ... 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... no i domek - swój domek z ogródkiem. No, tego nie mam. My mieszkamy w 

bloku, no i trójkę dzieci. No, mieszkanie jakie mam to jest ... no, znaczy – ponad – 
no, jest duże, jest duże, jest ciasne mieszkanie. Tak, że to akurat mi się nie udało: 
nie mam domu, nie mam czwórki dzieci, no, ale ... /śmiech/ 

 
Frau J.:  /śmiech/ Jeszcze nie mam.  
 
Befragte: No, ale w obecnej sytuacji to raczej trudno by było. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A jeśli chodzi o wyobrażenie o przyszłym mężu, o przyszłym partnerze 

życiowym. Czy jako młoda kobieta miała Pani takie wyobrażenie? Miała Pani sobie 
..., miała Pani jakiegoś ..., miała Pani wymarzony typ mężczyzny na ... 

 
Befragte: No, na pewno – jakiegoś tam aktora – coś takiego – jakiegoś sławnego 

piosenkarza. No, niestety – nie. Zawsze miał być wyższy ode mnie, jakiś – nie 
wiem – czarny, ewentualnie ... – no, coś zbliżonego do tego koloru, ciemna cera. 
Niestety – mój mąż wzrostem dorównuje mi – niewiele mnie przewyższa, no – jest 
raczej taki ... szczupły, biały, tak, że ... tu też nie. /śmiech/ 

 
Frau J.: /śmiech/ A jeśli chodzi o ... ... rolę kobiety w rodzinie: jak Pani sądzi, czy młode 

kobiety, młode dziewczęta powinny się przygotowywać do przyszłych swoich 
zadań w rodzinie, zadań jako matki, jako ... jako żony? Czy to jest możliwe? Jak 
Pani sądzi? 

 
Befragte:  To znaczy - możliwe na pewno jest, ale... Na przykład ja swoich dziewczyn nie 

wprowadzam tak - nie, nie dopuszczam ich do kuchni – no, chyba że chcę, żeby mi 
pomogły zmywać naczynia - czy coś takiego. Jeżeli się rwą do pieczenia do 
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gotowania - raczej nie. Może z tego względu, że jestem zbyt ostrożna: boję się, że 
coś czy się zatną, czy poparzą, czy tego ... Tak, że nie dopuszczam, a uważam, że 
mają czas się nauczyć.  

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Ja też nie umiałam wielu rzeczy. W domu naszym pamiętam, że byłam chyba w 6 

czy 7 klasie, z siostrą jak gotowałyśmy ziemniaki - też nie wiedziałyśmy jak. Nikt 
nas tego nie uczył, a obecnie wiem. Chociaż zdarzyło mi się przypalić - co kiedyś 
uważałam za niemożliwe, ale możliwe jest. 

 
Frau J.:  /śmiech/ Mhm. 
 

Befragte:  Tak, że – nie, nie robię tego rodzaju rzeczy, jak np. żeby uczyły się szyć czy, czy 
tego. Nie. Wiem na przykład, że jeśli ja nie przyszyję guzika dla męża - on sobie 
sam przyszyje. Z tym nie ma problemu - on więcej szyje niż ja i uważam, że to jest 
dobrze. Ja pewne rzeczy robię, których on nie zrobi: on nie lubi prasować - 
podejrzewam , że nigdy nie wyprasuje, bo nieraz tam mówi, że: „tak, tak”, ale 
później próbuje tam przekupić w jakiś sposób i tego nie zrobi. Naczynia potrafi 
zmyć, gotować umie - to uważam: powinny wziąć takich mężów, którzy też będą. 
Zresztą, to jest kwestia – no, wiadomo - jeżeli czegoś nie umiem, a muszę to zrobić 
- nauczę się i wydaje mi się, że mają na to czas. Tak, że nie wdrażam im tego typu 
rzeczy. Może to źle, ale ja też się wielu rzeczy uczyłam.   

  
Frau J.:  Mhm. Tak, tak. A jak Pani sądzi, czy młodzi mężczyźni też w jakiś sposób powinni 

być przygotowywani do tego, co czeka ich w życiu rodzinnym, co powinni robić w 
życiu rodzinnym? 

 
Befragte: Na pewno powinni wiedzieć, że – no, praca w domu to nie jest to, że bo ty siedzisz 

w domu i nic nie robisz. To też jest praca ... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: i naprawdę nieraz jest bardzo ciężko, zwłaszcza przed świętami i tego ... Ale też 

powinien potrafić – no, bo wiadomo - nie zawsze ta żona będzie: no, kwestia 
choroby, szpital czy wyjazd, czy coś. On musi sobie ugotować, wyprać, sprzątnąć 
– no, to normalne. Powinni o tym wiedzieć. 

  
Frau J.: Mhm. Kto mógłby pomóc, właśnie tak wprowadzać czy przygotować do tego życia 

w rodzinie? Jak Pani sądzi – młodym kobietom, albo młodym mężczyznom – kto 
tutaj może zadziałać pewien wzór, pewien model? 

 
Befragte: Wydaje mi się, że rodzina. Wychodzę z rodziny - nawet nie ucząc się, widzi się jak 

co się robi. Jeżeli idę do siebie do domu, np. coś robię - nie wychodzi mi – no, to 
próbuję. Dlaczego? Dowiaduję się i uczę się - na tej zasadzie. A ja wiem, czy 
jakieś takie specjalne organizacje? Kiedyś dla pań były koła gospodyń wiejskich. 
Nie wiem, czy by to teraz zdało egzamin.  

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Tak, że – no, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu ... 
  
Frau J.: Czyli, że po prostu ten wzorzec z rodziny się przenosi. 
 
Befragte: Tak, tak. Na własnych błędach się uczy. 
  
Frau J.: Tak.  Mhm. Tak jak już Pani wcześniej powiedziała, że jako młoda osoba chciała 

Pani mieć zawsze czwórkę dzieci. 
 
Befragte: Mhm. 
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Frau J.: Proszę powiedzieć, czy ten obraz dziecka, czy dzieci, który Pani wtedy w sobie 

nosiła, czy on dzisiaj ma swoje urzeczywistnienie w Pani dzieciach, czy też różnią 
się te obrazy od siebie? 

 
Befragte: To znaczy - ja nie miałam jakichś konkretnych wyobrażeń, że moje dziecko będzie 

takie jak tam np. tej czy tamtej – nie, nie. Po prostu dziecko jako dziecko – no nie? 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: I na przykład moja pierwsza córka na początku miała 3-4 lata - ja byłam 

zaskoczona jej rozwojem, to znaczy pod tym względem, że myślałam, że ona 
emocjonalnie źle mi się rozwija, ale jak widziałam inne dzieci chciały zabawki czy 
coś takiego, ona – nie. Kupiłam - to dobrze, nie kupiłam – nie. Ona nie robiła mi 
awantur w sklepie. Ona jak szła – pamiętam - bała się deszczu, bo ... - albo jak 
śnieg padał - bo będzie miała buciki brudne, bo tego ... Dla niej to była taka 
nowość i ona – no, nie wiedziała - ona była bardzo cicha i spokojna. No, ale 
później za to wychowałam potwora – no, bo jak patrzę, że inne dzieci chcą, to 
chodziliśmy do sklepu i podsuwałam to to, to tamto, może to. No i zaczęła pomału 
wybierać, wybierać, a później zaczęła żądać. Później miała awanturę i mówię ... 
Tak, że to wcale nie wyszło mi na dobre. Tak, że ... że jednak może miała być taka 
spokojna, a ja ją rozwydrzyłam, no i tego, a każde kolejne dziecko ... Akurat 
środkową mam taką w miarę spokojną, chociaż potrafi postawić na swoim. Jeżeli 
coś chce, to nie ma ... Ona - nie i tak jakby nie słyszała. Może jest bardziej taka 
wyciszona, jest może mniej ruchliwa. Najmłodsza znowu - jest jej wszędzie pełno, 
ona wszędzie ..., zawsze  ją słychać. Ona jak nie ma nic do powiedzenia to i tak się 
wtrąci, bo tam ktoś powiedział, coś zrobił. Tak, że dzieci są bardzo różne, a ja 
jakiegoś konkretnego wyobrażenia, że będzie takie czy takie, nie miałam. 

  
Frau J.: Mhm, mhm. Rozumiem, rozumiem. Mhm, mhm, mhm. Wiele matek mówi, że są 

takie sytuacje z ich dziećmi – no, na przykład kiedy ich dziecko wykąpane, 
nakarmione, położone do łóżka – usnęło, że w takich chwilach czują szczególnie 
silną właśnie taką więź emocjonalną ze swoim dzieckiem. Czy przypomina Pani 
sobie właśnie w sytuacjach z Pani dziećmi właśnie też takie momenty, w których 
czuła Pani niezwykle silnie tę ..., tę miłość macierzyńską, rodzicielską więź? 

 
Befragte: Znaczy ... No, może nie akurat moment spania, bo wiem, że jeżeli wykąpałam, 

nakarmiłam, to wtedy miałam czas dla siebie – siadałam, odpoczywałam. Tak, że 
w tym momencie raczej nie. No, wiadomo, że zawsze jest tak – no, nie wiem – 
może nieraz już jak śpią na przykład - ja już idę spać, bo to są – no, no, no ... 
różne ... Ja chodzę dużo później spać niż one i wtedy jak tam trzeba iść przykryć 
czy coś takiego – no to..., no, moment się przyglądam ... swoje dzieci jak rosną, 
jak tego ... i na pewno dużo bardziej odczuwam takie uczucia jak które z nich jest 
chore albo coś im jest ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... i widzę, że są już nie takie jak tego... no i próbuję dociec, bo są momenty kiedy 

są bardzo wylewne, a są takie - zwłaszcza  starsza córka, że – no, niestety - ona 
często jest tak, że ona musi nazbierać w sobie tych emocji, żeby dopiero 
wykrzyczała czy coś, ... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... a tak to trzeba z niej wyciągać ... 
 
Frau J.: Rozumiem. 
 
Befragte ... – no, to wtedy tak. A pora wieczorna, kiedy idą spać, to już jest czas relaksu dla 

mnie. 
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Frau J.: Rozumiem. A czy są – to znaczy: czy są ... – czy pamięta Pani właśnie takie też 

sytuacje z Pani dziećmi, które w jakiś sposób przygnębiały Panią? 
 
Befragte: Tak – są. Moje dzieci są bardzo wymagające, zwłaszcza dotyczy to starszej córki. 

No, być może dlatego, że kiedyś była inna sytuacja. Oboje pracowaliśmy i w 
zasadzie ... Później już jak się rozbestwiła, to stać nas było na to wszystko co 
chciała, ... 

 
Frau J.: Rozumiem. 
 
Befragte: ... a teraz nie i ją to już nie interesuje - ona chce mieć i koniec, bez względu  na 

koszty. To już jest takie ... Nieraz – no, mówię - nieraz aż boli, bo tłumaczę i 
niby..., że tego..., ale trudno jej wytłumaczyć - ona chce.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: I pamiętam jak kiedyś, jak byłam w ciąży - moja siostra akurat miała dzieci tak - 

przerwa dwa lata - i że dlaczego ciocia może mieć szybciej dzieci, a my nie mamy 
i nie mamy, a dlaczego to tak długo. A później, jak już była trójka, to po pewnym 
czasie wykrzyczała: „Po co miałaś tyle dzieci. Trzeba było mieć tylko dwoje.” 

 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Tak, że czasem takie przykre sytuacje i ... 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... z czasem zrozumie. Ja tam w sumie nic ... Na początku jej tłumaczyłam – tego – 

no, teraz też mi się czasem zdarza, że po prostu ... – no, zobacz ile mamy 
pieniędzy, na co możemy sobie pozwolić - i tam jakieś dodatkowe rzeczy czy coś, 
a czego – no, niestety, nie możemy mieć. No to ... – no, nie wiem - być może 
zrozumie jak może po prostu wychodzi obrażona, ale kończy się temat na tym... 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ... ale przyjdzie taki czas, że zrozumie. Zwłaszcza, że jak ma swoje kieszonkowe, 

to nie potrafi rządzić pieniędzmi - kwestia tygodnia i później przychodzi i takie 
jęczenie - daj na to albo na tamto. 

  
Frau J.: Mhm. /śmiech/ Tak, tak. Wiele kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jak 

prawdziwy stres. Czy i Pani nie obce jest to uczucie przeżycia stresu takiego 
rodzinnego, albo takiego strachu przed stresem związanego z dziećmi, z 
obowiązkami wynikającymi z posiadania dzieci? 

 
Befragte: No, na pewno jest. Pamiętam jak szły do przedszkola, to zawsze się 

zastanawiałam czy się znajdą w tym przedszkolu, czy zaakceptują przedszkole i 
czy przedszkole ich zaakceptuje - to normalne. Później szkoła, później pierwsza 
komunia czy coś - to zawsze jest i zawsze wydaje mi się, że ..., że nie dam rady, 
że nie tego ... – no, ale jakoś przechodzę przez to. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ... Ale stres zawsze jest - tak. Tak, że ... 
  
Frau J.:  Mhm, mhm. A proszę powiedzieć, czy są wokół Pani osoby, na których może Pani 

polegać, które pomogą Pani w razie jakichś ...  
 
Befragte: Tak, tak. 
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Frau J.: ... problemów, kłopotów? 
 
Befragte: Tak. Ja jestem w tak dobrej sytuacji, że mam tutaj ... - ja mam rodziców, mąż ma 

rodziców, mam dwie siostry, mam mnóstwo znajomych. Tak, że ... pod tym 
względem – tak. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: No, nieraz jak tak mówię, jakbym gdzieś poszła do jakiegoś miasta, była sama, to 

pewnie bym zginęła, nie dała rady. I to nie tylko kwestia finansowa, ale i 
psychiczna, bo nieraz naprawdę potrzebne jest takie wsparcie, zwłaszcza właśnie 
jak dzieci chorują czy coś takiego, ... 

 
Frau J.: Tak. Mhm. 
 
Befragte: ... to ... - nie, no to akurat mam. Jeśli chodzi o to, to jest bardzo dobrze. 
 
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Tak, na pewno. Mhm. Jeśli byśmy tak spojrzały na aktualną sytuację Pani rodziny: 

co uważa Pani za mocne strony Pani rodziny? 
Befragte: Hm. Ale mocne pod jakim względem? To znaczy - mam zabezpieczony byt, mam 

gdzie mieszkać - to jest na pewno mocna strona, bo nie martwię się, że np. nie 
będę miała gdzie się przespać czy tam ..., nie będę miała co jeść – no, tego 
problemu, tego rodzaju problemów nie mam – przynajmniej na razie i oby tak było.  

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: A tak ... 
  
Frau J.: To może inaczej zapytam: co uważa Pani za największy dotychczasowy sukces 

Pani rodziny? 
 
Befragte: Sukcesy to chyba są jeszcze przede mną: wykształcenie dzieci i ... tego rodzaju. 

No, nie wiem, trudno mi się do tego ustosunkować. 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Sukcesem może być to, że na przykład jesteśmy razem.  
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Dzieci nie uciekają mi z domu, nie ma jakiś tam wypaczeń, żeby tam - nie wiem - w 

jakieś nałogi wpadały. Może są jeszcze w takim wieku, że ... - może nie - chociaż 
ta starsza córka to wiadomo już w tym wieku zdarzają się jakieś tam tego... No, to 
tego rodzaju problemów nie mam. Trzymamy się razem - to też jest jakiś sukces. 

 
Frau J.: Oczywiście, że tak, oczywiście. Mhm. 
 
Befragte: Znaczy - ja uważam, że to jest raczej taka normalna rzecz, a nie sukces – no, ale 

... Bo na pewno mam koleżanki, które już rozwodziły się - tam tego – no i to też 
jest w jakimś sensie porażka. Raz, że ... to też jest związane ... no, no wiadomo - 
odejście drugiej osoby to też się przeżywa w jakiś sposób – no, a my na razie tego 
uniknęliśmy – na razie. Mam nadzieję, że tak będzie.  

 
Frau J.: Mhm. A czy mimo to są jakieś problemy, takie na dzień dzisiejszy, które Pani 

rodzina powinna rozwiązać czy dać sobie z nimi radę? 
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Befragte: No, problemy finansowe, no nie? Bo nawet jeżeli tam ... – no, wiadomo – zasiłek to 
jest niewiele - plus zasiłek rodzinny, to też jest niewiele - no i ... (śmiech) w sumie 
jest kwestia tego, że mąż ma możliwość dorobienia, no i no przy zasiłku nie 
powinien, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... ale niestety z tych pieniędzy nie da się żyć, ... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... no i jest problem właśnie tego ... – no, bo ja ... - to zawsze śmieją ze mnie, że ja 

nie powinnam liczyć na to co on przyniesie, bo ja z takim marginesem dużo, dużo 
wyższym - później jestem rozczarowana, że on powinien tak pracować, żeby 
utrzymać rodzinę na odpowiednim poziomie – no, ale to jest kwestia takiego 
gadania. No, jestem w stanie zrozumieć, chociaż czasami nie jestem ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... – no, to kwestia tego - no nie? Niby bez pieniędzy można żyć, ale nie wiem jak. 
 
Frau J.: Tak, na pewno to trudne. Czyli rozwiązanie tych problemów po prostu ...  
 
Befragte: Tak, finansowe ... 
 
Frau J.: ... będzie polegało ...,  mogłoby polegać na tym, że Państwo po prostu - przede 

wszystkim mąż - ma taką stałą pracę. 
 
Befragte: A, no na pewno wiem, że jak wcześniej pracował to było zupełnie inaczej - 

widziałam już jakie określone sumy ...  
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... wiedziałam, że nie przyniesie mi mniej - była możliwość, że przyniesie więcej - 

... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... - jeżeli tam dają jakieś nadgodziny czy coś takiego i miałam zapewnioną właśnie 

tę stronę finansową, nie musiałam się to już ... Mnie nie obchodziło ... No a w tej 
chwili to taka prawie wegetacja. ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... Czekamy tak – no, trafi mu się coś - nie trafi, ciekawe ile? Kwestia właśnie 

finansowa.  
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Nie ma tej pewności  właśnie, że jest określony dochód i jak ja mogę rozplanować 

sobie, i tego właśnie. To jest poważny problem.  
  
Frau J.: Tak, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zapytam teraz o kwestie takie 

wychowawcze. Wielu rodziców przyznaje się do tego, że trudno jest im 
zidentyfikować potrzeby ich dzieci, niezależnie od tego w jakim wieku dzieci są – 
bo czasami rzeczywiście niełatwo jest jak gdyby odczytać o co dziecku chodzi. 
Czy  – jeśli chodzi o Pani dzieci – czy nie ma ..., czy są problemy, czy też nie ma 
problemów jeśli chodzi o informowanie Państwa ... – to znaczy: czy dzieci potrafią 
informować Państwa o swoich potrzebach, o swoich problemach, o swoich 
sukcesach? 
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Befragte: Tak, raczej tak - mówię - jest problem ze starszą córką, bo - mówię - u niej to się 

musi nazbierać i ona albo sama wybuchnie, albo - jeżeli odpowiednio wcześnie 
zauważę i wyciągam z niej - ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
Befragte: ... to trzeba odpowiednio podejść - tego - to tak, nie - a z tą drugą, młodszą, nie ma 

problemów. Nie. 
 
Frau J.: Nie ma problemów – mhm, mhm. A jeśli chodzi o ... na przykład ... czy są sytuacje, 

w których dzieci potrzebują Pani bardziej lub też inne sytuacje, w których idą do 
męża? Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to sytuacje?  

 
Befragte: To różnie. Ostatnio przeprowadzaliśmy rozmowę taką w domu, bo mąż stwierdził, 

że ja się zmieniam. No i ja mówiłam, że nie i on: w porządku porozmawiamy z 
dziećmi. Zawołał dzieci - no i wyszło na to - czym byłam zaskoczona - że jeżeli 
chcą się o coś tam spytać, czy tam  kwestia dogadania się jakiegoś, czy tego – to, 
że z tatą łatwiej.  

 
Frau J.: Mhm, mhm.  
 
Befragte: No i - nie wiem dlaczego. To było dla mnie zaskoczeniem, bo ... - w sumie nie 

dokończyliśmy tej rozmowy, bo – no, mówię - to było zaskoczenie, bo myślałam, 
że jednak do mnie więcej przychodzą. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: A to kwestia ... - w sumie wyszło tak, że jak coś do szkoły potrzeba czy coś tam 

pomóż, czy zrób, czy tego - no nie? - z takich szkolnych rzeczy - to ja, a jeśli 
chodzi o takie dogadanie się pozaszkolne, to niestety - że z tatą im łatwiej. 

  
Frau J.: Aha, mhm, mhm. A jeśli chodzi o – właśnie – wychowanie dzieci: czy macie 

Państwo jakiś wspólny pogląd na temat tego, jak dzieci należy wychowywać, czy 
też są także różnice zdań? 

 
Befragte: Nie, no niby mamy wspólny pogląd, ale dochodzi do różnic. Tak, że ... bo np. 

nieraz jest tak, że ... mój mąż nieraz potrafi ... Odzywa się wtedy ... To znaczy - ja 
tak uważam, że odzywa się wtedy kiedy nie trzeba, a jeżeli ja już sobie z czymś 
nie radzę i mówię, że wstań powiedź czy coś – nie, bo znowu powiem coś nie tak i 
... Tak, że nieraz jest takie robienie na przekór - przynajmniej ja to tak odbieram ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Bo jeżeli ja uważam, że sobie tam poradzę z jakąś tam sytuacją - jego pomoc jest 

mi niezbęd... niepotrzebna, ... 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ... no, to on akurat mi się wyrywa czasami i wtedy mówię, że po co - nie potrzeba. 

No, a jeżeli ja uważam, że trzeba i on siedzi sobie w ogóle cicho i nic nie mówi, i ja 
mówię, że wstań - on wtedy: nie - na złość mi robi. Nie - teraz to sobie sama radź. 
Tak, że to jest: niby wspólne poglądy, ale różnice zdań się zdarzają. 

 
Frau J.: Mhm. I kto ustępuje w takich sytuacjach? 
 
Befragte: Jestem bardziej krzykliwa ...  
 
Frau J.: Mhm. 
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Befragte: ... i wtedy ... – no, ale jeżeli nie wstanie i nie powie im, że mają być ciszej, albo że 
nie wolno im czegoś tam oglądać, albo mają już iść spać, bo jest późno – no, to 
niestety ja muszę iść – no - nie ma innego wyjścia, a nieraz jest tak, jeżeli to jest w 
miarę jeszcze taka odpowiednia pora, że: radźcie sobie sami i wychodzę - idę do 
koleżanki czy tam gdzieś. Może takie wygodne to jest, ale wydaje mi się, że też 
muszę czasami odpocząć i zostawiam ich samych, i wracam jak śpią. /śmiech/ 

 
Frau J.: Tak, tak. /śmiech/ A proszę powiedzieć: co Pani nauczyła się przez te lata 

szczególnie cenić? 
 
Befragte: No - na pewno zdrowie, na pewno spokój, bo nieraz są takie dni, że ... - może 

teraz już nie - jak dzieci były mniejsze, bardzo hałaśliwe, bardzo tego i w sumie 
chciało się tego właśnie spokoju. Mówię - jak były mniejsze, to - np. to wyjście 
wieczorami to zostało mi chyba z tamtej pory, bo ja się zajmowałam nimi w dzień i 
później wychodziłam. Mąż musiał je umyć, nakarmić, położyć spać. Ja wracałam 
jak dzieci spały. I teraz wiem, że naprawdę spokój jest ważny, a ... - no i w ogóle 
podziwiam ludzi, którzy mają dużą ilość dzieci, bo wychować dzieci, wychować 
dobrych, to jest naprawdę bardzo trudno i np. rozumiem jak ... dlaczego mama 
kazała nam ściszyć radio czy tam telewizor, czy magnetofon. Kiedyś - jak to 
można ściszyć? Przecież to wcale nie jest głośno. /śmiech/ Teraz wiem, że może 
być głośno. Tak, że niby takie zwyczajne rzeczy, ale dopiero teraz je tak 
zauważam. 

 
Frau J.: /śmiech/ Mhm, mhm.A gdyby Pani miała możliwość rozpoczęcia wszystkiego od 

początku – myślę oczywiście o założeniu rodziny - ... 
 
Befragte: Mhm, mhm.  
 
Frau J.: ... czy byłoby coś, co zrobiłaby Pani inaczej, albo czym pokierowałaby Pani 

inaczej? 
 
Befragte: To znaczy ... - na pewno nie zaczęłabym wynosić śmieci. Bo kiedyś to zawsze robił 

mąż, a pamiętam jak miał iść do wojska tam na jakiś czas, to nawet mi załatwił 
teściową, żeby mi przychodziła wynosić śmieci. No, ale ... I właśnie dopóki nie 
wynosiłam nie było problemów. Wyniosłam raz, drugi i to ... - niestety - jak nie ma 
czasu czy tego coś: „Poczekaj! Zapakuję śmieci”. „Oj, to sama wyniesiesz”. No i ... 
To na pewno. Później czego jeszcze? Wiem, że ... Chyba te śmieci mi tak 
najbardziej utkwiły, bo wiem, że jak kiedyś rozmawialiśmy tam z siostrą - ja mówię, 
że te śmieci mnie tak czasami bolą. Mówię, że kiedyś tego ode mnie nie wymagał. 
A tak to nie, chyba nie, no. Trzeba zmyć naczynia – zmyj, dzieci twierdzą, że lepiej 
niż ja. Tak, że nie – no, raczej ... A wiem, że na przykład ..., bo jeżeli czegoś ..., że 
na przykład mąż ... wiem, że robi coś przez cały czas i jeżeli jego w tym nie 
wyręczam, to on cały czas to będzie robił, a jeżeli zobaczy, że ja coś mogę zrobić, 
to ... Ostatnio nawet wtyczkę sama zrobiłam. Tak, że powiedział, że jeszcze trochę 
mnie podszkoli i nie będzie w domu nic robił – no, ale ... Tak, że nie – no, raczej 
zmieniać – nie. Na pewno zostałabym w Miłakowie, na pewno wybrałabym tego 
samego człowieka. Tak, że ... No i jeżeli bym miała pierwsze dziecko, to nie 
przyzwyczajała bym je do zabawek i że może mieć to wszystko co chce - to na 
pewno też bym tego nie zrobiła. A tak raczej jakichś takich konkretnych zmian to 
nie. 

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie  
 
Frau J.: Często mamy mówią, że odkąd dziecko pojawiło się na świecie, to od tego 

momentu praktycznie myślą już o przyszłości dziecka. Czy tak też jest i w Pani 
wypadku? Czy myśli Pani często o przyszłości Pani rodziny? 
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Befragte: Teraz tak, ale jak były małe: nie. Nie. Po prostu było dziecko jako dziecko. No, 
żeby – wiadomo - zająć się nim odpowiednio. To pierwsze dziecko, to była taka 
ciekawość: jak to będzie? Jak takie eksperymentalne - można powiedzieć. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Koleżanka miała już dziecko, tego ... Jak poszliśmy - takie fajne, takie małe rączki 

– tego ... no, po prostu to była zabawa z dzieckiem. No, wiadomo, no - kupa 
książek prawidłowe odżywianie - tego ... - takie – o! rodzaje, ale nie myślałam 
wtedy jaka ona będzie – nie. Teraz tak. Już, no - nie wiem - może kwestia 2 –3 lat 
nie dłużej. 

 
Frau J.: Mhm. Tak. Tak. 
 
Befragte: Teraz tak. Jak skończy szkołę? Gdzie pójdzie? Już ja tak mniej więcej planuję 

gdzie później właśnie tego, no ... Ona jeszcze tam sama się zastanawia. No, 
wiadomo - nie wyślę jej na siłę, ale tak mnie więcej może ją ukierunkuję, ale - 
mówię - dopiero od jakiegoś czasu, bo jak były małe, to nie. 

 
Frau J.: Rozumiem, mhm. To czego tak chciałaby Pani dla swoich dzieci na przyszłość – 

konkretnie? 
 
Befragte: Czego? To znaczy: czego ja bym chciała czy czego bym oczekiwała od nich?  
 
Frau J.:  Czego by Pani chciała dla swoich dzieci? 
 
Befragte: Dla swoich dzieci? Wszystkiego najlepszego – wiadomo. Żeby nie miały 

problemów w szkole, żeby poszły do takiej szkoły, do której będą chciały. żeby ją 
skończyły, żeby miały taki zawód, który będzie nie tyle przynosił dochody, co po 
prostu satysfakcję. Wiadomo, że jeżeli będą miały kupę pieniędzy, a będą z 
każdym dniem coraz bardziej niechętnie szły do pracy, no to w sumie efektów 
praktycznie nie będzie - znerwicowane będą i tego. No - dobrych mężów, pięknych 
domów, no - nie wiem, no - jak każda matka - samych najlepszych rzeczy. 

  
Frau J.:  Oczywiście, oczywiście, że tak. A czego chciałaby Pani dla swego męża? 
 
Befragte: Dla mojego męża? Dużo, dużo pracy. (śmiech) Nie. Żeby, żeby robił to co lubi. 

Żeby zarabiał tyle, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, żebyśmy mogli sobie 
pozwolić na wyjazd gdzieś, bo np. teraz wyjazd nawet gdzieś tam do rodziny 
dalszej, to jest problemem, bo wiadomo – nie pojedzie sam, nie pojadę sama. 
Dobrze byłoby, żebyśmy mieli samochód, wsiedli w ten samochód, żeby to nie 
było problemem.  

 
Frau J.: Tak, tak, mhm. 
 
Befragte: No i żebyśmy byli zdrowi. 
  
Frau J.: Mhm, na pewno. A jeśli Pani o sobie pomyśli, to czego Pani chciałaby dla siebie? 
 
Befragte: O sobie? Czego? Dużo pieniędzy (śmiech), żebym mogła kupić co chcę. Jestem 

materialistką. No, ale niestety – jeżeli ... Nie, no ja wiem - zdrowie jest bardzo 
ważne - no nie? A co z tego zdrowia, jeśli nie ... - wiadomo - jeżeli nie będzie mnie 
stać na podstawowe rzeczy, to i zdrowie mi na długo nie wystarczy.  
 

Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Właśnie potrzebne mi jest takie ... taka stabilizacja finansowa ... 
 
Frau J.: Tak. 
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Befragte: ... i wtedy ... wtedy - zero problemów - tak uważam. 
 
 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. 
 
Befragte: Aha! To już koniec? /śmiech/ 
 
Frau J.: /śmiech/ Tak. I jeśli Pani jeszcze pozwoli, to na koniec tylko powiem Pani o moich 

wrażenia z tej rozmowy. 
 
Befragte: Mhm, mhm. 
 
Frau J.: Jest Pani osobą bardzo, takie mam odczucie, energiczną , osobą która jest 

zaangażowana w swoje życie rodzinne, chciałaby Pani dla swoich dzieci lepszej 
przyszłości i myśli Pani także o tym, żeby  dzieci wykształcić. Ale mam wrażenie, 
że tworzycie Państwo, Pani i Pani mąż, zgraną parę, że w zasadniczych  
sprawach życiowych potraficie się porozumieć. No, na pewno życie wasze 
utrudnia fakt, że mąż nie ma stałej pracy i że, ... 

 
Befragte: Tak, tak. 

 
Frau J.: ... tak jak Pani przed chwilą powiedziała, brak jest właśnie tej stabilizacji 

finansowej, prawda? A z tym się wiąże ..., no - wiąże wiele problemów, ...  
 
Befragte: No, na pewno. Mhm. 
 
Frau J.: ... które na co dzień człowiek musi rozwiązywać, prawda? Mam nadzieję jednak, 

że ten problem szybko się rozwiąże i że  życia rodzinnego nic Państwu nie zakłóci. 
  
Befragte: Też mam taką nadzieję. Nie, no raczej nie. Podejrzewam, że sobie poradzimy 

nawet jeżeli nie rozwiążemy tak szybko tego problemu finansowego - co byłoby 
jednak dużym ułatwieniem, jakby się to udało w miarę szybko.  

 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte: No, niestety, no. Zresztą - nie wiem, no. Materialistka - ja podejrzewam, że każdy 

człowiek jest taki, bo jeżeli ja nie wiem co np. - jest kwestia tego rodzaju – no, 
dobrze – wyliczone, opłaciłam. Wystarczy mi na jedzenie - ...  

 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte: ... już nie mówię o luksusach - o podstawowych rzeczach, ale niech mi zachoruje 

dziecko. Ja np. nie mam skąd wziąć i to jest problem ... 
 
Frau J.:  Tak, tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... i to już jest takie ... Tak, że – no, niestety - to jest ten ... Ale jakoś będzie. 
 
Frau J.: Bardzo dziękuję. Życzę Pani, żeby nie straciła Pani swojego optymizmu. 
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Interview  12 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Czy może Pani na początek przedstawić swoją rodzinę? Z ilu członków składa się 

Pani rodzina? 
 
Befragte: Sześcioro, sześć osób: czworo dzieci, no i ja z mężem. 
 
Frau J.: A w jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte: 19 lat, 18, 16 i 9. 
 
Frau J.: Aha. Najmłodsze dziecko ma 9 lat. 
 
Befragte: Tak, tak. 
 
Frau J.: Czy może Pani powiedzieć czym się Pani zajmuje zawodowo? 
 
Befragte: To znaczy - aktualnie, to jestem bezrobotna. 
 
Frau J.: Aha. A mąż - czym zajmuje się mąż? 
 
Befragte: Na rencie jest. 
 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Na drugiej grupie renty. 
 
Frau J.: Mhm. Jak długo Państwo jesteście małżeństwem? 
 
Befragte: 20 lat. 
 
Frau J.: 20 lat, mhm. Czy może Pani powiedzieć, ile Pani ma teraz lat? 
 
Befragte: 43. 
 
Frau J.: 43. Mhm. 
 
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Chciałabym, po tym jak Pani przedstawiła swoją rodzinę, poprosić Panią o chwilę 

takiego wspomnienia. Jak to było w Pani domu rodzinnym, kiedy Pani była jeszcze 
bardzo młodą osobą. Czy są chwile, czy sytuacje z Pani domu rodzinnego, które 
wspomina Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte: To znaczy - tak. Mamę miałam - młodo mi zmarła - 48 lat miała, ale miałam... mam 

siostrę i nie było tak źle, dobrze było w domu. Zgoda, spokój, to jest najważniejsze, 
bo tak to ... A że z tatą były kłopoty, to trudno - przeszło, minęło i ..., ale dobrze 
było. 

 
Frau J.: Aha. Czyli, że są i takie sytuacje, które ciężko Pani było zaakceptować? 
 
Befragte: Ciężko było, tak - ojciec pił, u nas była inna sytuacja taka, dlatego mama wcześnie 

zmarła, przyśpieszyło to wszystko. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
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Befragte: Tak, że dobrze, w domu to dobrze było - różnie to czasami bywa. 
 
Frau J.: Tak jest, oczywiście, że tak. Tak powszechnie uważa się, że polska rodzina jest 

tradycyjną rodziną. Czy Pani jako młoda osoba jeszcze wówczas myślała także o 
swojej przyszłej rodzinie, którą miałaby Pani założyć? Miała Pani jakieś 
wyobrażenie swojej przyszłej rodziny? 

 
Befragte: To znaczy - myślałam, że będzie inaczej w Polsce, że praca będzie. Teraz dzieci 

trzeba kształcić, a nie ma z czego faktycznie. Co mąż ma? 400 złotych renty? I 
chłopak właśnie maturę wczoraj z polskiego ustną zdawał i się powiodło. 

 
Frau J.: To wspaniale, gratuluję. 
 
Befragte: Tak, że co dalej będzie - nie wiem - na studia jak się dostanie. Mówię, że ciężka, 

naprawdę ciężka sytuacja jest. 
 
Frau J.: Tak, tak.  
 
Befragte: Myślałam, że inaczej będzie. A tu wyszło co innego. Człowiek przepracował tyle lat 

i teraz ... do niczego się nie nadaje, no, taka prawda. Za stary - do pracy nie 
przyjmą, młodych chcą, a młodzież przecież też nie pracuje. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Tak, że ... nie za ciekawie jest.  
 
Frau J.: Mhm. A wtedy jeszcze, kiedy była Pani bardzo młodą kobietą, zanim Pani założyła 

swoją rodzinę, jak Pani sądzi, czy... czy właśnie młode kobiety mają szansę 
przygotować się jakoś do tego do... co je czeka w rodzinie, do wszystkich 
obowiązków i zadań? Jak to się... Czy można się do tego w ogóle przygotować? 

 
Befragte: Teraz, w tych czasach, to nie wiem, naprawdę. Jak to dalej będzie, to nie 

wyobrażam sobie tego. Widzi Pani sama, co się dzieje. Dzieci się uczą i co z tego? 
Mam troje poza domem, w szkole średniej - to właśnie ten jeden kończy teraz i do 
Olsztyna chciał się dostać, ale ... - matura na razie się powiodła, jak będzie dalej - 
się okaże. Jeszcze w piątek angielski zdaje, no i po niedzieli jeszcze jeden - 
geografię. Potem nie wiem: akademik czy co? Czy będzie stać w ogóle? - 
dzieciaka puścić, a trzymać w domu też nie ma sensu. 

 
Frau J.: No, na pewno. 
 
Befragte: Ciężko, mówię, że ciężka sytuacja jest. No, ale może jakoś się poprawi. 
 
Frau J.: Mhm. Młode... młode kobiety, młode dziewczyny, to często rozmawiają, że na 

przykład chciałyby mieć w przyszłości dwójkę, trójkę, albo jedno dziecko, albo w 
ogóle nie chciałyby mieć dzieci. Czy Pani jako młoda osoba też miała takie 
marzenia co do dzie... swoich przyszłych dzieci? 

 
Befragte: To znaczy - miałam: dwoje, troje. A że się akurat ta mała jeszcze trafiła, to trudno, 

trzeba to przeżyć. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: I najpocieszniejsza teraz jest. 
 
Frau J.: Na pewno. 
 
Befragte:  Też się nie spodziewałam po ośmiu latach, że to tak ... trafiło się. Tak, że nie jest 

tak źle. 
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Frau J.: Nie jest tak źle - to wspaniale. Mhm. Wiele ... wiele kobiet mówi, że przypominają 
sobie chwile, kiedy ich małe dzieci, nakarmione, wykąpane, położone spać, 
prawda? - zawsze kiedy ... kiedy przypominają sobie widok takiego małego, 
śpiącego dziecka, to czują bardzo silną taką więź emocjonalną z tym dzieckiem. 
Miłość ma wtedy taki szczególny charakter. Czy i Pani przypomina sobie takie 
chwile, kiedy jeszcze Pani dzieci były małe, które... w których czuła Pani 
szczególną więź z dziećmi? 

 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: Czy to też był ten moment snu, czy jakiś inny? 
 
Befragte: Tak, tak, tak. Tylko ta najmłodsza była - do trzech miesięcy to tak płakała, że... już 

myślałam, że wykończę się normalnie. Kolkę miała. Trzy miesiące skończyła - 
jakby ręką odjął, jakby dzieciaka nie było w domu. Ósma wieczór przychodziła - 
mówię Pani, że - i ja płakałam, i ona - nie wiadomo było co pomóc takiemu 
dziecku. I pielęgniarkę wołałam, i brzuszek mas... oj, co ona nie kombinowała. No, 
mówię - 3 miesiące jakbym dzieciaka nie miała, a do 3-ch miesięcy, to takie było... 
- se wspomnę ją, to aż...  

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Ale teraz jest dobrze już.  
 
Frau J.: A czy były jeszcze jakieś inne sytuacje z Pani dziećmi, które Panią przygnębiały w 

jakiś sposób szczególny? 
 
Befragte: Raczej nie. 
 
Frau J.: Nie. 
 
Befragte: Nie, nie było tak. Nie było tak źle. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Dla wielu kobiet życie rodzinne, to prawdziwy stres. Czy... czy i 

Pani nieobcy jest taki stres związany z życiem rodzinnym, z dziećmi, z 
obowiązkami, które wynikają ... 

 
Befragte: Raczej nie. 
 
Frau J.: Nie. 
 
Befragte: Nie. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czy ma Pani wokół siebie osoby, na których może Pani 

polegać, które pomagają Pani, wspierają wtedy kiedy potrzebuje Pani... 
 
Befragte: Tak - dziadki. 
 
Frau J.: ... pomocy? To są Pani rodzice? 
 
Befragte: Teście - moi rodzice nie żyją obydwoje. 
 
Frau J.: Mhm, aha. 
 
Befragte: Oj, kochana, żeby nie teście, to ja nie wiem, co to by było. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Troje poza domem - kupić trzy bilety miesięczne - do Morąga, jeden do Dobrocina 

wystarczy. Tak, że żeby nie dziadki, to ja nie wiem. Rodzice by byli, by było inaczej 
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- pomogliby, a mama już dawno nie żyje - 18 lat jak już nie żyje. To jest jednak ... – 
mama to jest mama. 

 
Frau J.: Mama to jest mama - zgadza się. 
 
Befragte: Ale niestety, trudno - tak się stało i tak musi być. Teście pomagają, bo tak, to by 

było naprawdę ciężko. 
 
Frau J.: Na pewno, tak. 
 
Befragte: Sytuacja jest ... 
 
Frau J.: Mhm. 
 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: A jeszcze właśnie tak przyglądając się aktualnej sytuacji Pani rodziny: co... co 

mimo wszystko jest taką mocną stroną Pani rodziny? Co Pani uważa za 
największy sukces Pani rodziny? 

 
Befragte: Nie wiem, jak tu się wyrazić. No, zdrowe, najważniejsze, że są dzieci zdrowe, to 

jest najważniejsze - nie chorują mi w ogóle. Małe były - chorowały, a teraz nie. Ta 
mała, co jest w pierwszej klasie teraz, wie Pani, to ona nie chorowała mi dopóki nie 
poszła do przedszkola. Poszła do przedszkola - salmonelli gdzieś złapała i o 
dziwo, że nie jadła w przedszkolu jedzenia. Dwa miesiące, mówię, przed tym - w 
zerówce zachorowała. A tak nie chorowała w ogóle. Tamte mi chorowały, a ta 
wcale nie chorowała. Tylko jak zaczęło się przedszkole, potem w szkole znowu coś 
tam złapała, ale szczuplutka jest. Tak, że nie jest tak źle. Zdrowa dziewczyna. 

 
Frau J.: A takie najpilniejsze problemy, które teraz, aktualnie Pani rodzina musi rozwiązać, 

to jakie? 
 
Befragte: No, finansowe, szczególnie finansowe. Tylko to, bo wszystko się wiąże z tym. 
 
Frau J.: Tak, tak, mhm. 
 
Befragte: Nie masz pieniędzy, to i nigdzie nie pojedzie, to jest normalne. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. I rozwiązanie tych problemów jest w tej chwili trudne? 
 
Befragte: Trudne, trudne. Książki przecież już teraz trzeba myśleć, kupować. Mówię: tylko 

pieniądze, bo jak zdrowie jest, to żeby praca była, to by poszedł i zapracował. 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Mówię, że tyle lat przepracowane i wszystko na marne. Człowiek nie stary i nie 

młody, i nie nadaje się do pracy. 
 
Frau J.: Tak, tak, mhm. Wie Pani, często jest tak - rodzice przynajmniej tak mówią, że nie 

zawsze właściwie potrafią jak gdyby odgadnąć pot... potrzeby ich dzieci, problemy 
ich dzieci, niezależnie od tego w jakim wieku te dzieci są. Czy zawsze Pani dobrze 
sobie radziła właśnie z tym rozpoznawaniem potrzeb i problemów Pani dzieci? 

 
Befragte: Tak, na razie jeszcze ... Jak będzie dalej, to nie wiem. Jest dobrze. 
 
Frau J.: Nie było ni...? Czy Pani dzieci zawsze potrafiły Panią poinformować właśnie o tych 

kwestiach? 
 
Befragte: Tak, tak. 
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Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że to nie ma problemu z tym. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy są takie sytuacje, w których dzieci potrzebują bardziej Pani na 

przykład niż Pani męża, albo, albo na przykład Pani męża, niż Pani? Czy... czy... 
 
Befragte: To różnie bywa.  
 
Frau J.: Tak? W jakich sytuacjach na przykład częściej dzieci do Pani przychodzą? 
 
Befragte: Nieraz lekcje pomóc, albo ... oj, w ogóle coś ..., czy zwierzyć się, czy coś, żeby 

mąż nie wiedział - czasami trzeba ... 
 
Frau J.: Tak jest. 
 
Befragte: Są takie sytuacje. Do niego się boją czasami podejść. 
 
Frau J.: Aha, aha, aha. 
 
Befragte: Czy ocenę gorszą podpisać, czy co to było, tak że do mnie szły. A do męża  

wiadomo: rentę ma, do dziadków, a do mamy - mama nie ma pieniędzy, nie ma 
skąd. Zawsze wiadomo - nie przyjdą do mnie, bo ja z czego ja im dam? A człowiek 
by chciał dzieciom pomóc, jak najwięcej.  

 
Frau J.: A w kwestiach wychowawczych: czy Pani i Pani mąż macie wspólne poglądy na to 

jak wychowywać dzieci, czy też zdarzają się różnice zdań? 
 
Befragte: A różnie, różnie to bywa, ale raczej się zgadzamy, nie jest tak źle. 
 
Frau J.: A jeśli są już różnice zdań, to kto częściej ustępuje - Pani czy Pani mąż? 
 
Befragte: Ja. 
 
Frau J.: Pani ustępuje. 
 
Befragte: Ja, no bo mąż jest po operacji, to wiadomo - trzeba ustąpić. Zawsze kobieta musi - 

czasami powie źle, ale musi ustąpić. No, co - kłócić się nie ma sensu. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: A wiem jaki on jest - nerwus. 
 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Tak, że wie Pani - sytuacja jest taka, że trzeba ... czasami ustąpić ... chłopu, bo 

to... 
 
Frau J.: Mhm. A proszę powiedzieć, co Pani... co Pani nauczyła się szczególnie cenić 

przez te wszystkie lata? 
Befragte: No, miłość w rodzinie - to najważniejsze i to, że ... żeby prawda była, żeby dzieci 

prawdę mówiły - to jest najważniejsze. Bo jak nieraz słyszę, że tu czy tam dziecko 
skłamało, to ja tego nie uznaję. Niech przyjdzie, powie prawdę, przyzna się - 
wtenczas wiadomo jak pomóc dziecku, a tak jak ci nie powie nic, no to co? Jestem 
pewna, że dziecko jest w porządku - pójdzie do szkoły - skąd ja wiem, co ono w 
szkole robi, czy nawet na podwórku? Ja mówię: „Mówcie prawdę”, bo to czasami 
pójdziesz za dzieckiem, a jest nieprawda. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
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Befragte: Ale u mnie tego nie było. Tak, że było dobrze wszystko - oby tak dalej. 
 
Frau J.: Oby tak dalej - rzeczywiście. Gdyby Pani miała możliwość rozpocząć wszystko 

jeszcze raz - jeszcze raz przystąpić do - prawda - życia rodzinnego mając to 
doświadczenie, które ma Pani teraz. Czy byłoby coś co Pani by zrobiła inaczej? 
Inaczej czymś by Pani pokierowała? 

 
Befragte: Ja wiem jak to ...? Chciałabym, tak jakby trzeba było od nowa jeszcze raz, tylko - 

mówię - praca, szczególnie praca żeby była, żeby dzieciom naprawdę pomóc i 
wykształcić, bo tak to - mówię - muszę być na chlebie dziadków, no bo taka 
prawda jest. Czasami źle zrobią, no ale co człowiek powie? Jesteś na utrzymaniu i 
koniec, a nie chciałabym tego nigdy - przecież kiedyś się dziadków utrzymywało, 
jak to mówili, nie? 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: A teraz dziadki z renty  muszą utrzymywać i dzieci, i wnuków. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: No, taka prawda jest. 
 
Frau J.: Tak, tak, mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że chciałabym jeszcze raz to wszystko, ale żeby, mówię - pracę - inaczej w 

Polsce było, żeby wszyscy pracę mieli, to jest najważniejsze. I dzieci, żeby się 
uczyły, bo jak nie ma pieniędzy, to i nie ma szkoły. Gdzie człowiek wyśle? 

 
Frau J.: Tak, tak, zgadza się, zgadza się, oczywiście. Ma Pani w zupełności rację, mhm. 
 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że odkąd ich dziecko przyszło na świat, to praktycznie myślą 

już cały czas o przyszłości, o przyszłości tego dziecka, ... 
 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: ... o przyszłości rodziny. Jak Pani wyobraża sobie przyszłość swojej rodziny? 
 
Befragte: No, żeby lepiej miały dzieci, lepiej ode mnie teraz, bo teraz naprawdę ciężkie czasy 

są. Żeby założyły sobie rodziny i żeby pracę miały - no, przede wszystkim praca - 
to jest najważniejsze. To jak sobie ... pracę będzie miał, to i poradzi, a jak człowiek 
nie ma pracy, to i nie... nic nie pomyśli o tym. Czasami się załamie - są dni takie, 
że naprawdę - dziecko chce: „Mamo, daj”, a tu nie ma z czego ... dać. Nie rozumie, 
ta mała szczególnie to nie rozumie - wiadomo, to mały dzieciak: „Mamo, daj - 
musisz mieć” i koniec. No, ale nie jest tak źle jeszcze. Mówię, żeby nie dziadki, to 
sami, to - wie Pani - by było ciężko, naprawdę by było ciężka sytuacja, na chleb by 
brakowało. A nie mówiąc jeszcze o biletach miesięcznych dla dzieci. Jak on ma 
renty czterysta - dwieście na bilety, no i co z dwustu można? I światło opłacić i po 
pieniądzach, a cały miesiąc z czego żyć? To jest taka prawda. Żeby praca była w 
Polsce, to by było całkiem inaczej. I człowiek by dziecku pomógł, uczyło by się 
dziecko i wszystko by miało, a tak to mówię - są takie dni, że człowiek się załamie, 
nie wie, co ma robić. Poszedłby gdzieś w pole naprawdę i ... No, ale niestety - 
dzieci się ma i trzeba jakoś chować, żeby coś miały, jakąś przyszłość, ale to - nie 
zapowiada się ... na dobre. 

 
Frau J.: Proszę więc jeszcze powiedzieć, czego by Pani chciała dla swoich dzieci, na 

przyszłość swoich dzieci? 
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Befragte: No, żeby te dzieci w przyszłości i rodziny swoje jak założą, żeby kochały, żeby nie 

było tak - nienawiści między dziećmi, naprawdę. Jakby na przykład chłopak ożenił 
się i miał żonę, dziecko, żeby ... przyszłość założył. Ja też sobie nie wyobrażałam 
tego, że o! - akurat troje się posypało prawie rok po roku i kto wiedział, że tak 
będzie? Człowiek by sobie inaczej zaplanował. A tak wyszło jak wyszło i tak musi 
być. Aby zdrowe były, nie chorowały - to jest najważniejsze. Może sobie jakoś w 
życiu poradzą same, no bo nas nie będzie naprawdę stać jak się nie zmieni nic - 
pracy gdzieś znaleźć, bo się nawet nie zapowiada, żeby praca gdzieś była. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Ciężko, jeszcze tu w Miłakowie, to jest ... nie do pomyślenia ... Do Olsztyna też nie 

pojadę czy do Warszawy. Gdzie? Dzieci zostawię. Nie da rady.  
 
Frau J.: A co chcia... czego chciałaby Pani dla swego męża? 
Befragte: Też szczególnie zdrowie - żeby zdrowy był i tak dalej żeby było. Mówię, zdrowie, to 

jest najważniejsze. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A dla siebie, czego chciałaby Pani dla siebie? 
 
Befragte: Praca, szczególnie praca i zdrowie też - to jest najważniejsze. 
 
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.: Mhm. Cieszę się, że zechciała Pani przyjść i ... i porozmawiać ze mną. Mam taki 

obraz Pani rodziny, w której - no - jest Pani niezwykle ważną osobą, jest Pani 
ważną osobą dla swoich dzieci; nie jest lekko - jak Pani powtarza, gdyby miała 
Pani pracę na pewno inaczej ... inaczej by Pani tym wszystkim pokierowała, 
prawda? I bardziej by Pani mogła dzieciom pomóc, bo cały czas Pani o tym mówi... 

 
Befragte: Tak, tak. 
 
Frau J.: ... że dzieci są dla Pani najważniejsze, ich wykształcenie, ich przyszłość, prawda? I 

ma Pani takie poczucie niezadowolenia z tego, że nie może Pani zaspokoić jak 
gdyby  wszystkich potrzeb swoich dzieci, prawda? No, niemniej jednak mam 
wrażenie, że ogromną wartością Pani rodziny jest to, że kochacie się Państwo 
wszyscy, że jesteście razem, że czujecie się za siebie odpowiedzialni, że macie 
także wśród swoich najbliższych, tak jak Pani mówi - swoich teściów - osoby, które 
są gotowe pomóc Państwu, wesprzeć i to jak gdyby trzyma Pani rodzinę i jest 
takim dobrym fundamentem także chyba na przyszłość, dobrym wzorem na 
przyszłość Pani dzieci. 

 
Befragte: Tak, tak. 
 
Frau J.: Mam nadzieję, że wszystko potoczy się po Pani myśli w przyszłości i będzie Pani 

szczęśliwa i zadowolona ze swoich dzieci, zadowolona ze swojego życia, ze swojej 
rodziny. Życzę Pani naprawdę wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Do 
widzenia. 
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Interview  13  
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Czy mogłaby Pani na początek powiedzieć z ilu osób składa się Pani rodzina? Z ilu 

dzieci? W jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte:  Dzieci mam 3. Rodzina składa się z 5 osób. No i najstarszy syn jest w 2 klasie 

gimnazjum - ma 15 lat , młodszy chodzi do 3 klasy - ma 10 lat i córka chodzi do 1 
klasy. 

  
Frau J.:  Aha. Czy może Pani powiedzieć, czym się Pani zawodowo zajmuje? 
 
Befragte:   W chwili obecnej nie pracuję nigdzie, ale mam ukończone technikum odzieżowe i 

siedzę w domu - wychowuję dzieci na razie. 
  

Frau J.:  No, tak. A czy może Pani powiedzieć, czym się Pani mąż zajmuje? 
 
Befragte: Mąż w tej chwili pracuje za granicą. Tak, że nie ma go w domu - sama jestem 

razem z dziećmi. 
  
Frau J.:  Aha, rozumiem. A od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Od 16 lat. 

  
Frau J.:  Może Pani powiedzieć ile Pani ma lat w tej chwili? 
 
Befragte: 38. 
  
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Dziękuję. Dobrze. Po tym jak Pani przedstawiła swoja rodzinę, chciałabym zapytać 

Panią o czasy, kiedy była Pani jeszcze w swoim domu rodzinnym. Czy są jakieś 
takie sytuacje, takie chwile, które wspomina Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte:  Tak. To znaczy - bardzo dużo, bo np. moja rodzina była taka zawsze – no, nie 

wiem - bardzo zżyta - czy z np. z siostrą, czy z bratem do chwili obecnej ... w ogóle 
tak jest, że spotykamy się na różne tam święta, w jakiś tam imieninach, czy tam 
innych takich tych. Nie wiem - do tej pory tak jest. Każdy – no, mówię - ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... chętnie przychodzi do mamy czy tam ... przyjeżdża - bardzo fajnie. Tak, że ja 

tam nie mogę narzekać że było coś tam źle w domu rodzinnym. 
  
Frau J.: Mhm. Ale czy były może takie ... też takie sytuacje, które trudno było Pani wtedy 

zaakceptować? 
 
Befragte: Nie raczej nie. Nie. Rodzice byli - w ogóle są - bardzo dobrymi ludźmi - tak, że  

tam nie było chyba takich sytuacji. 
  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Powszechnie uważa się, że polska rodzina jest bardzo 

tradycyjna jeśli chodzi o podział różnych, prawda, ról w rodzinie. Czy Pani jako 
młoda osoba, młoda kobieta myślała i wyobrażała sobie jakoś swoją przyszłą 
rodzinę? 
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Befragte:  To znaczy – no, chyba raczej na przykładzie np. mojej mamy. Pamiętam, że 
mówię, zawsze po prostu dziecko jak wychowuje się w takim domu, prawda, to 
zawsze wzór bierze z rodziców i uważam, że ja w tej chwili tak po prostu swoją 
rodzinę, swoje dzieci wychowuję w ten sam sposób. 

 
Frau J.:  Mhm. Czyli miała Pani taki gotowy model – tak? -  jak gdyby rodziny? 
 
Befragte: Mhm, mhm, mhm. 
  
Frau J.: A pamięta Pani, wtedy jeszcze, kiedy była Pani taką młoda kobietą wchodzącą w 

dorosłe życie, czego Pani wówczas chciała dla siebie? 
 
Befragte:  No, ja wiem? Chyba tylko, mówię, szkołę skończyć, dobry zawód mieć, jakąś pracę 

... W chwili obecnej akurat tego brakuje, nie ma... Nie wiem - założyć rodzinę, 
dobrego męża. /śmiech/  

  
Frau J.: /śmiech/ No, właśnie, no, właśnie. Mhm, mhm. Czy miała Pani jakieś wyobrażenie 

swojego przyszłego męża wtedy? Wyobrażała Pani sobie ...? 
 
Befragte: Zazwyczaj to kobiety mają już tam sobie coś tam... jakiś wizerunek mają, prawda? 
 
Frau J.:  Mhm. Tak, tak. 
 
Befragte: Tak, że wydaje mi się, że akurat tak jak ja sobie wyobrażałam, to tak mi się 

sprawdziło. 
 
Frau J.:  Aha, aha. 
 
Befragte: Tak, że męża znałam dużo wcześniej /śmiech/ ... 
 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte: ... Uczyliśmy się w jednej szkole ...  
 
Frau J.:  Aha. Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że jest dobrze. 
 
Frau J.: I potrafiła Pani sobie wtedy jeszcze w jakiś sposób wyobrazić jak się będzie Wam 

układało, relacje w rodzinie? 
 
Befragte:  No, raczej tak, dlatego, że mój mąż jest takim raczej dobrym człowiekiem i tam, 

mówię, w ogóle, to mówię, jak jesteśmy 16 lat po ślubie - 9 lat już jest poza 
domem, bo cały czas pracuje za granicą – tak, że - mówię - przyjeżdża do domu. 
Praktycznie dzieci wychowuję ja sama - od maleńkości. No, ciężko było, ale – no, 
mówię, dogadujemy się - nie ma żadnych kłótni, żadnych tam nieporozumień - tak, 
że jest fajnie. 

  
Frau J.: Mhm. Jeszcze chciałam zapytać Panią, co Pani sądzi na ten temat: czy młode 

kobiety, które wchodzą w życie dorosłe powinny być w jakiś sposób przygotowane 
do ... do ... różnych zadań, które będą miały potem spełniać w rodzinie jako matki, 
żony? 

  
Befragte:  Wydaje mi się, że tak, że raczej tak, że to właśnie zależy od rodziców i to właśnie 

mama, wydaje mi się, że mama powinna coś takiego po prostu ... – no, uczyć 
córkę czy tam syna, tłumaczyć mu, bo ... są np. takie przypadki, że dziecko ... 
dziewczyna dorasta i nie potrafi absolutnie nic - oprócz tego, że tam wykształcenie 
zdobędzie, czy ten... No, tak jest niestety, bo – no, na przykład ja się zderzyłam z 
takim czymś, że dziewczyna wykształcona, ale absolutnie nie przygotowana w 
ogóle do tego, żeby założyć rodzinę czy coś takiego. 
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 Frau J.: Tak, tak. Czy sądzi Pani, że to samo dotyczy też młodych mężczyzn, że ich też 

należy ...? 
 
Befragte:  No, oczywiście, oczywiście, bo po prostu nieraz są nieodpowiedzialni za swoje 

czyny. No, tak jest. 
 

Frau J.: Mhm. Jak Pani sądzi, kto mógłby szczególnie pomóc czy zadziałać jako jakiś 
wzór? 

 
Befragte: Szczególnie? To znaczy - jeżeli chodzi o chłopców? 
 
Frau J.:  No, na przykład – tak. 
 
Befragte: No, to ojciec chyba. Ojciec – tak.  
  
Frau J.: Ojciec – mhm, mhm. Młode kobiety często – dziewczyny – rozmawiają o swojej 

przyszłości, no i mówią, że chciałyby mieć na przykład dwójkę dzieci, albo trójkę ... 
- dzisiaj się to zmienia:  jedno dziecko, albo w ogóle nie planują żadnych dzieci. 
Czy Pani jako młodziutka osoba też miała takie wyobrażenie swoich przyszłych 
dzieci? 

 
Befragte:  To znaczy, no – tak ... W zasadzie to tam się niby planuje, ale niestety, tak się 

zdarza, że czasami wyjdzie inaczej, nie? 
 
Frau J.: Tak.  
 
Befragte: No, ale tak jest, że tam sobie np. jak ja byłam młodą mężatką, to wiadomo - 

pierwsze dziecko planowane, następne też, trzecie - to nie powiedziałabym, że 
planowane. Akurat się córka urodziła, bo miałam dwóch pierwszych chłopców, no i 
rodzina pełna, prawda? 

 
Frau J.: Tak. Tak. Mhm, mhm. Czyli ten dzisiejszy obraz Pani dzieci jak gdyby odpowiada 

Pani wyobrażeniom? 
 
Befragte: No, raczej tak. Raczej tak. 

  
Frau J.: Mhm. To wspaniale. Mhm, mhm. Wiele matek z takim rozrzewnieniem wspomina 

chwile, kiedy ich dzieci, zwłaszcza te malutkie dzieci, wykąpane, nakarmione, 
położone spać usypiają i wtedy ten właśnie widok śpiącego dziecka wywołuje w 
matkach tę taką bardzo szczególną ..., szczególnie silną więź emocjonalną. Czy i 
Pani przypomina sobie takie chwile z dziećmi, gdzie Pani czuła tę miłość 
rodzicielską szczególnie silnie? 

 
Befragte:  No, pewnie - to tak jest. Takie – mówię - po prostu ... do tej pory tak jest. Dzieci są 

już takie duże ... Położą się spać, człowiek stanie nad łóżkiem i się przygląda czy 
tam pocałuje, prawda? 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  Dzieci w ogóle mam takie, że ten chłopiec, który do 3 klasy chodzi, on na krok 

nigdzie mnie nie puszcza - on idzie ze mną to na spacer, to to samo i ta córeczka 
młodsza... Choć ten starszy to już nie jest taki oczywiście - woli w domku siedzieć 
czy tam z  kolegami gdzieś pójść, no, ale te to są takie: nie zasną jak ja się do 
łóżka do nich nie położę. Niestety, tak jest: „Mamo, chodź, połóż się pośpij z 
nami”... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... do momentu zaśnięcia. 



 150

  
Frau J.: Tak. A czy przypomina sobie Pani takie chwile z Pani dziećmi, które mimo 

wszystko w jakiś sposób Panią przygnębiały? 
 
Befragte:  No, jak to dzieci po prostu - potrafią czasami dokuczyć. To tak jak już pójdą spać, 

to wiadomo taki jest chwila odpoczynku dla rodzica: można usiąść i spokojnie 
sobie herbatkę wypić, posiedzieć, jakąś gazetkę poczytać czy książkę.  

 
Frau J.: Tak. Wiele kobiet przeżywa nowe zadania związane z rodziną jako prawdziwy 

stres. Czy, czy i Pani nieobce jest to uczucie stresu, albo właśnie takiego strachu 
przed stresem związane z dziećmi, z wychowaniem dzieci? 

 
Befragte:  Raczej chyba nie. Tylko tyle, że jak zostałam sama, jak mąż wyjechał, to dzieci w 

sumie były małe, to po prostu samej to jest bardzo ciężko. O tyle jeszcze dobrze, 
że mamę mam na miejscu i tak przychodziła, pomagała, prawda? A tak, raczej nie. 
Wydaje się, że – mówię - człowiek był przygotowany do tego, żeby wyjść za mąż i 
założyć rodzinę, no to, niestety, no - trzeba się z tym po prostu pogodzić, prawda? 

  
Frau J.: Tak, tak, tak. Czyli z tego, co Pani powiedziała wynika, że są wokół Pani ludzie, na 

których może Pani polegać, którzy Panią wspierają, pomagają. 
 
Befragte:  Oczywiście, tak. 
  
Frau J.: Mhm. Czy to tylko Pani najbliższa rodzina, czyli mama ...? 
  

Befragte:  Mama , tata. No, w sumie, no ... Akurat mieszkam tu tylko ... mieszkają rodzice i 
brat z żoną. Tak, że tutaj więcej takich krewnych ... nie mam. 

  
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: A przyglądając się aktualnej sytuacji Pani rodziny, co Pani uważa za mocne strony 

Pani rodziny lub może inaczej: co Pani uważa za największy dotychczasowy 
sukces Pani rodziny? 

 
Befragte:   Chyba tylko to, że nadal jesteśmy wszyscy razem, zdrowi w zasadzie teraz przede 

wszystkim źle jest, że nie ma pracy, że mąż jest troszeczkę dalej i dzieci – niestety 
- brak tego ojca odczuwają, prawda? Tym bardziej, że już są duże. To jeszcze 
małe, to nie rozumiały, a teraz to są  już dzieci, które chętnie by tego ojca na co 
dzień widziały. 

   
Frau J.: Mhm. Tak, tak, mhm. Czy ... czy są zatem jakieś takie problemy aktualnie, które 

Pani rodzina musi w jakiś sposób rozwiązać? 
 
Befragte:  Nie, raczej nie. Tylko tyle, że właśnie – mówię - nie ma taty, a dzieci już po prostu 

są na tyle takie, że nie słuchają się czasami. Mama się nakrzyczy ... Mówię, 
tłumaczę – nic. A męska ręka musi być.  

  
Frau J.: Mhm, mhm. Właśnie chciałam teraz Panią zapytać o ..., o kwestie wychowawcze. 

Może tak: czasami rodzice mówią, że jak gdyby nie potrafią zidentyfikować potrzeb 
ich dzieci. Nie potrafią, no, w jakiś sposób odczytać tego, czego aktualnie ich 
dziecko potrzebuje. Czy Pani dzieci, oczywiście odpowiednio do swego wieku, 
potrafią Panią informować o swoich potrzebach, o swoich problemach?  

 
Befragte:  Zgadza się. Dzieci są takie otwarte raczej i - mówię - tutaj chodzi o np. jakieś 

problemy w szkole czy coś tam, to po prostu przychodzą i mówią. Nie są takie, że 
np. skrywają coś czy ten ... - dogadujemy się bardzo dobrze. 

 
Frau J.: I domyślam się, że skoro Pani mąż przyjeżdża  tylko od czasu do czasu, ze 

wszystkimi takimi problemami przychodzą do Pani?  
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Befragte: Tak. Zgadza się. I właśnie mówię: bardzo kochają np. męża, ale jeżeli mają o 

cokolwiek porosić czy coś powiedzieć to tylko do mnie. 
 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Tak jest właśnie. /śmiech/  
  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A jeśli chodzi o to, jak wychowywać dzieci, czy macie Państwo, 

Pani i Pani mąż, wspólny pogląd na to, czy też czasami są różnice zdań?  
 

Befragte: Nie, raczej nie. Dlatego, że – mówię - właśnie może dlatego ..., gdyby ... np. 
gdybyśmy byli razem, to może by to inaczej wyglądało, ale jeżeli ja sama 
wychowywałam je do tej pory, no i  po prostu, no, nie są dziećmi złymi, bo syn – 
mówię - 15 lat, to niestety już ma jakichś tam kolegów, takich czy innych, no, ale on 
jest taki bardzo domatorem - nigdzie nie wychodzi, kolegów sobie dobiera takich 
raczej dobrych chłopców, nie ma problemów z nim. Tak, że mąż nie ma pretensji 
jak są dzieci wychowane. Nie są, no, jak to się mówi – zarozumiałe, nie są pyskate, 
w szkole dobrze się uczą -  tak, że uważam, że jest dobrze.  

  
Frau J.: Mhm, mhm. Jasne. Proszę powiedzieć: a co nauczyła się Pani przez te wszystkie 

lata szczególnie cenić? 
 
Befragte:  Szczególnie ... /?/ Co ja cenię ? Muszę pomyśleć dobrze. No, chyba raczej – 

mówię - cenię sobie tę miłość dzieci do mnie i do męża. ... To, że dzieci zdrowe są 
- to jest ważne właśnie. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. Na pewno. A gdyby Pani miała szansę rozpocząć Pani życie rodzinne 

jeszcze raz, od początku. Czy coś zmieniłaby Pani? Czy czymś pokierowałaby 
Pani inaczej?  

 
Befragte: Nie, chyba raczej nie. Tylko po prostu gdybym miała szansę, to na pewno bym 

akurat nie kończyła szkołę taką jaką kończyłam. /śmiech/ Tak, że ... A tak poza tym 
- to nie.   

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że od momentu kiedy dziecko przyszło na świat myślą 

praktycznie już tylko o przyszłości tego dziecka. Czy naprawdę tak jest?  
 

Befragte: Mhm. Każdy się martwi. No, niestety, teraz są takie czasy, że nie wiem jak to dalej 
będzie - dzieci kończą szkołę, nie mają się gdzie później zaczepić, pracy nie ma. 
Tak jest. Mieszkamy akurat tu w Miłakowie. Jest ciężka sytuacja. Jedyna 
perspektywa to jest miasto. 

  
Frau J.:  Czy tak sobie Pani wyobraża przyszłość swojej rodziny ? 
 
Befragte:  No, nie tyle rodziny co np. dzieci. Jak dorosną i będą chciały na przykład znaleźć 

gdziekolwiek pracę, to na pewno nie tu. Nie ma żadnej przyszłości w sumie. 
  
Frau J.: Mhm, tak. Czyli dla swoich dzieci chciałaby Pani, żeby zdobyły wykształcenie i 

wyjechały tam, gdzie mogą dostać pracę? 
 
Befragte: Oczywiście. Chyba, że - mówię – chyba, że – nie wiem - zmieni się sytuacja i coś 

się tutaj w tym Miłakowie naszym zacznie dziać. 
  
Frau J.:  A czego by Pani chciała dla swego męża? 
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Befragte: No, żeby był w domu, pracę dostał, bo jego nie ma - tego brakuje, bo w sumie 
byłby z nami, gdyby tylko praca była, prawda?   

  
Frau J.:  Tak, tak. Czego Pani chce dla siebie? 
 
Befragte: Pracy, bo siedzę w domu, bezrobotna jestem, dzieci są już odchowane – można by 

było podjąć pracę i pomagać mężowi. 
  
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Mhm, tak, tak. To była bardzo ciekawa rozmowa. Z przyjemnością jak gdyby 

słuchałam tego co Pani mówi i zradza mi się obraz rodziny, w której głową, szyją, 
plecami i każdą częścią ciała jest matka. 

 
Befragte: Niestety, na co dzień tak jest - tata jest tylko od święta przyjedzie, przyjeżdża też 

bardzo rzadko, bo raz na miesiąc. Kilka dni posiedzi -  wraca z powrotem. 
 
Frau J.: No, ale widać z tego, że znakomicie Pani sobie radzi ze wszystkimi problemami, 

wychowuje Pani znakomicie dzieci, jest Pani z nich zadowolona i szczęśliwa ... 
 
Befragte: Oczywiście. 
 
Frau J.: ... Może to także z tego powodu, że ma Pani wokół siebie najbliższe osoby, które 

łączy miłość, pomagacie Państwo sobie wzajemnie ... 
 
Befragte: Tak jest właśnie, że dobrze, że właśnie są rodzice blisko, że w razie o pomoc 

można prosić o to, żeby czy z dziećmi posiedzieli, czy ..., czy zawsze ... /?/ 
 

Frau J.: Życzę Pani tego, żeby wszystkie marzenia związane z Pani dziećmi spełniły się, 
żebyście byli Państwo szczęśliwi. Dziękuję ślicznie za tę rozmowę. 

 
Befragte: Ja też, ja też dziękuję. 
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Interview 14 
 
 
Teil 1: Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Chciałabym najpierw Panią poprosić, żeby Pani przedstawiła z ilu osób składa się 

Pani rodzina, z ilu dzieci, w jakim wieku są dzieci? 
 
Befragte: Cztery osoby: mąż, ja i dwoje dzieci - 13 i 11 lat. 
 
Frau J.: Mhm. Czym Pani się zajmuje zawodowo? 
 
Befragte: Nauczycielką na..., jestem nauczycielką nauczania zintegrowanego. 
 
Frau J.: Natomiast Pani mąż? Czym zajmuje się Pani mąż zawodowo? 
 
Befragte: Zawodowo jest operatorem stacji uzdatniania wody, czyli pokrótce operator 

wodociągów. 
 
Frau J.: Aha. I jak długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Około 14 lat - we wrześniu dokładnie minie 14 lat. /śmiech/ 
 
Frau J.:  /śmiech/ Czy może Pani powiedzieć w jakim wieku Pani jest teraz? 
 
Befragte: 38 lat. 
 
Frau J.: 38 lat. Dziękuję. 
 
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym jak Pani przedstawiła swoją rodzinę chciałabym najpierw Panią poprosić o 

cofnięcie się w przeszłość myślami, do czasów, kiedy była Pani jeszcze w swoim 
domu rodzinnym. Czy są takie sytuacje z Pani domu rodzinnego, które wspomina 
Pani niezwykle pozytywnie? 

 
Befragte: Mhm, na pewno - bardzo dużo.  
 
Frau J.: Bardzo dużo? 
 
Befragte: Bardzo dużo. 
 
Frau J.: Może Pani jakieś przykłady takich sytuacji podać? 
 
Befragte: To znaczy - tak  w sumie jak pamiętam dzieciństwo swoje, potem młodość w 

domu, to składało się to wszystko na to właśnie takie praktycznie bardzo 
szczęśliwe moje dzieciństwo składała się taka wspaniała atmosfera i ... i ... i  takie 
poczucie bezpieczeństwa, które stwarzali moi rodzice.  

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Nie pamiętam sytuacji, kiedy na przykład byłam świadkiem jakiejś kłótni czy, czy, 

czy awantury. Myśmy ewentualnie jako dzieci, bo miałam rodzeństwo - dwóch 
braci jeszcze - praktycznie żeśmy obserwowali to, że między rodzicami moimi coś 
się dzieje, tylko dlatego, że było czasami: „Bożena” - na przykład - „zawołaj mamę” 
czy „tatę na obiad”, czy coś w tym stylu - tylko poznawaliśmy, że coś jest między 
nami... między rodzicami nie tak. I... i... i... to było właśnie takie wspaniałe, że w 
sumie ja nie słyszałam żadnych takich, nie wiem, ekscesów, czy takich sytuacji, 
które mogłyby mieć na przykład wpływ na jakąś moją osobowość, czy ..., czy..., no 
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-  czy jakieś tam sytuacje konflikty w rodzinie. No, poza tym - co jeszcze? 
Wszystko w zasadzie obracało się wokół nas, wokół dzieci. Rodzice - mama była 
taka bardzo opiekuńcza - była - jest - opiekuńcza i taka dająca nam praktycznie 
poza tym takim prawdziwym uczuciem wszystko, co potrzebne jest do życia. 
Natomiast tato zawsze był i też jest również do tej pory taki, że ... nie taki wylewny, 
ale jednak czuło się tę więź między nami, a głównie chodziło mu o to, żebyśmy 
zawsze ... - taki dbający o przyszłość i, i troszczący się o nas, żebyśmy zawsze w 
życiu, jak będziemy już sami dorośli - zawsze nam to tak zaznaczał - żebyśmy się 
czuli szczęśliwi, dobrze, żebyśmy byli dobrzy, ale jednocześnie, żeby materialnie..., 
czyli takie zabezpieczenie materialne - o, tak bym ... - po prostu dbał o to. 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że no mówię - ja w zasadzie wywodzę się z domu takiej bardzo szczęśliwej 

rodziny i ..., i ... , i bardzo z tego się cieszę. 
 
Frau J.: No, właśnie. Podejrzewam zatem, że trudno byłoby Pani podać przykład takich 

sytuacji z domu rodzinnego, które wówczas Pani trudno było również 
zaakceptować? 

 
Befragte: Hm. Właśnie nie pa..., nie kojarzy mi się, nie przychodzi mi nic do głowy, żebym 

coś miała... 
 
Frau J.: Mhm, tak, tak, tak. 
 
Befragte: To znaczy... w sumie: tak. Teraz patrząc tak z perspektywy lat, to już kiedyś 

właśnie tak  w rozmowie z rodzicami swoimi powiedziałam coś takiego, że w 
zasadzie... - znaczy - nie to, że to jest moja pretensja, tylko takie stwierdzenie, że 
w sumie rodzice troszeczkę - znaczy... trudno to określi, że źle na przykład mnie 
wychowali, tylko na tej zasadzie, że po prostu za mało jestem uodporniona na zło, 
na to, co się wokół teraz mnie dzieje, ... 

 
Frau J.: Rozumiem. 
 
Befragte: ... bo właśnie nauczono mnie otwartości, szczerości, nauczono mnie takiego, no - 

nie wiem - z szerokimi ramionami podchodzenia do ludzi, ... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... tymczasem w życiu dorosłym i teraz w tych czasach niestety nie zdaje to 

egzaminu. 
 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
Befragte: Jeśli nie jest się asertywnym, a mnie bardzo trudno być asertywną, w wielu 

sytuacjach, niestety - przegrywa się na tym, przegrywa się życie dokumentnie. 
Tak, że to tyle, co mogę... takich, no - to nie jest negatywne, ... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... ale jednak ... trochę gdyby było takich, no - nie wiem, sytuacji właśnie bardziej 

może - nie wiem - stresujących w moim dzieciństwie i młodości, to może bym..., 
może ja bym była bardziej odporna na takie sytuacje. To chyba to jedno. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Zdarza się, że uważa się, że polska rodzina jest tradycyjną rodziną, 

jeśli chodzi o pewien model, pewien wzorzec, prawda, funkcjonowania. Czy jako 
młoda osoba, jako młoda kobieta wchodząca dopiero w życie dorosłe, miała Pani 
jakieś wyobrażenie swojej przyszłej rodziny? Jakiś wzorzec tej rodziny już wtedy 
funkcjonował gdzieś w Pani rozmyślaniach? 
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Befragte: Chyba tak, myślę, że tak, że w sumie może to tak się ... tak w zasadzie na 
zewnątrz nie... nie myślało o tym, ale gdzieś tam dogłębnie na pewno jakiś taki 
był... jakiś właśnie model, jakiś... jakiś ideał rodziny na pewno był, nie? No i myślę, 
że... że taka rodzina ... no, chyba tradycyjna właśnie... 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: ...chyba tak, chyba tradycyjna. 
 
Frau J.: Chyba tradycyjna. Czy ... 
 
Befragte: To znaczy - nie. Przepraszam bardzo... 
 
Frau J.: Proszę. 
 
Befragte: To znaczy - tak czasami, jak obserwuję kobiety czy  szołbiznesu, czy w ogóle 

jakieś robiące karierę, to jednak... no, nie wiem - dla mnie najwarto... 
najważniejszą wartością jest właśnie rodzina i z tego względu jakoś tak nie 
potrafiłabym siebie na przykład odnaleźć w takiej sytuacji, że robię karierę, coś tam 
robię, cokolwiek, a gdzieś tam daleko są moje dzieci, moja rodzina. To..., to nie, to 
nie wchodzi w grę. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Tak, że chyba rodzina pierwsze miejsce. 
 
Frau J.: Na pewno. Mhm. Czy sądzi Pani, że kobieta, młoda kobieta wchodząca w życie 

dorosłe powinna być w jakiś sposób przygotowana do... późniejszej roli jaką będzie 
pełniła w rodzinie jako matka i żona? 

 
Befragte: To znaczy - moim zdaniem - na pewno, na pewno powinna być, ale moim 

zdaniem, to się odbywa na takiej zasadzie, że w takich relacjach, no to jeszcze 
właśnie zależy od tego jaka jest rodzina, bo pewne wzorce, właściwie wszystkie 
wzorce w życiu czerpiemy właśnie od naszych rodziców, ... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... czy z rodziny. 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Tak, że ja na przykład w zasadzie byłam..., no - świadomie nie byłam 

przygotowywana do roli matki, żony, ale jednak patrząc, obserwując to, co się w 
moim domu dzie... działo rodzinnym, to w zasadzie tak jak teraz patrzę, to 
powtarzam model mojej rodziny, model mojej mamy. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Na tej zasadzie. Tak, że... tak, że no - nie wyobrażam sobie, że na przykład 

usiadła z mamą, mama mi mówi: „Słuchaj, Bożena, masz być taką, taką, taką 
żoną”.  

 
Frau J.: Tak, tak, oczywiście. 
 
Befragte: No, tak to nie, ale jednak jakoś podświadomie się to odbywa, że ... że po prostu 

mają na nas wpływ rodzice. 
 
Frau J.: Mhm. Na pewno. Czy sądzi Pani, że ta kwestia dotyczy także młodych mężczyzn, 

że oni także w jakiś sposób powinni być przygotowani przez - no, na przykład tak 
jak Pani tu mówi - rodziców do przyszłych zadań... 
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Befragte: Mhm. /śmiech/ 
 
Frau J.: ... w rodzinie? Tak? 
 
Befragte: Tak. Tu - tak. /śmiech/ 
 
Frau J.: I kto, Pani zdaniem, tutaj szczególnie miał... mógłby mieć wpływ na właśnie 

kształtowanie takiego młodego człowieka? 
 
Befragte: Tak, właśnie też myślę, że ... że na pewno ma wpływ takie ukształtowanie się do 

przyszłego ojca i przyszłego męża, z tym, że mężczyźni, to troszeczkę inne taki..., 
no - nie powiem rodzaj ludzki inny, ale zupełnie inne osobowości i ... i wydaje mi 
się, że... też czerpią wzory ze swoich ojców, może nie z matek, chociaż w 
zasadzie, no - zdarza się, że na przykład synowie próbują postępować tak jak 
matka, no ale autorytet, to zawsze jest ojciec. I jeśli ojciec będzie taki, a nie inny, to 
jakieś - przynajmniej część jego cech - na pewno syn będzie powtarzał w swoim 
życiu. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że na pewno tutaj jest przygotowanie oj... ze strony ojca. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: I taki jakiś wzór właśnie postępowania, to na pewno ma ogromny  wpływ. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, no tak, tak. Jako młoda kobieta z pewnością też myślała Pani o tym, 

że wyjdzie Pani za mąż w przyszłości. Czy w Pani umyśle funkcjonował wtedy już 
jakiś obraz przyszłego partnera, obraz waszych wspólnych relacji w przyszłości? 

 
Befragte: Mmm, to znaczy ... Też się tak w sumie nigdy nie zastanawiałam nad tym, powiem 

Pani szczerze, no, ale na pewno jedno, co by mnie..., co mnie wtedy - i sądzę - 
teraz też by mnie zafascynowało, to -  no, może nie uroda, bo to nie jest 
najważniejsze - chociaż? - jeśli przy tym, przy tych dobrych cechach jest uroda, no 
to super - no, ale przede wszystkim, to taka... takie zrozumienie drugiego 
człowieka, takie, żeby można było ... coś - taka cecha, która mogłaby pozwoli na ... 
taką ... - no, nie wiem - tolerancję? - no nie, to nie tolerancja, takie wzajemne 
relacje na zasadzie, że się rozumiemy nawet bez słów. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: O, w ten sposób, tak bym określiła. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Młode osoby, młode dziewczyny zwłaszcza, często rozmawiają 

także o... o swoich przyszłych dzieciach i na przykład mówią, że chciałyby mieć w 
przyszłości dwójkę, trójkę dzieci, czy – no, dzisiaj, to raczej mówi się raczej o 
jednym dziecku, albo też w ogóle rezygnują, czy też myślą, że życie bez dzieci ma 
sens. Czy ... czy Pani jako młoda osoba też wyobrażała sobie jakie dzieci by Pani 
chciała mieć? Jaki obraz własnych dzieci nosiła Pani w sobie wtedy? 

 
Befragte: Mhm. No - dwójka, dwójka dzieci na pewno - bez znaczenia było, co pierwsze czy 

chłopiec, czy dziewczyna, ale dwójka. Więcej nie, bo... bo... bo to jednak... - nawet 
wtedy, kiedy byłam tam - powiedzmy - młodą dziewczyną, to jednak się wiązało... - 
no, chyba, żebym - powiedzmy - stanęła przed taką sytuacja, że wychodzę za mąż 
albo bogato, albo sama jestem bogata - no, to wtedy może być gromadka dzieci i... 
i... i nie ma to znaczenia. Jednak w takiej sytuacji naprawdę bardzo dużą rolę gra 
jednak sytuacja finansowa rodziny. Tak, że dwójka i to też czasami jest trudno z 
dwójką ... Tak jak w mojej sytuacji bywa ... - dwójka tak, no - ale mówię - bez 
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znaczenia czy chłopak, czy dziewczyna pierwsza. Najlepiej jak by była właśnie 
chłopak i dziewczyna. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: To..., to wtedy jest super. 
 
Frau J.: Tak. A czy ten obraz, ten właśnie wcześniejszy obraz Pani dzieci, jeśli skonfrontuje 

go Pani z dzisiejszym - na ile te marzenia, te wyobrażenia pokrywają się z 
dzisiejszymi doświadczeniami jeśli chodzi właśnie o... o Pani dzieci, ... 

 
Befragte: ...o dzieci ... 
 
Frau J.: ... a na ile totalnie różnią się od siebie te dwa obrazy - wcześniejszy, w 

wyobrażeniach i dzisiejszy - realny? 
 
Befragte: Hm, chyba się jednak nie różnią, chyba są takie same jak sobie myślałam. 
 
Frau J.: To wspaniale. 
 
Befragte: Tak, że ... no - tak myślę. W sumie nie wiem, co będzie dalej, bo to jeszcze dzieci 

się kształtują, tak że być może za kilka lat powiem sobie: „Co ja kiedyś w 
wywiadzie powiedziałam? - zupełną nieprawdę”. /śmiech/ Ale przynajmniej na razie 
jest tak, że... że w zasadzie mogę sobie powiedzieć, że ... że ... że, no - mam 
wspaniałe dzieci, że jestem z nich dumna. 

 
Frau J.: Tak, tak, to wspaniale, mhm. 
 
Befragte: Oby tak dalej. 
 
Frau J.: Oby tak dalej - oczywiście. Wiele matek z takim rozrzewnieniem wspomina 

sytuacje z ich dziećmi, kiedy nakarmione, wykąpane, położone spać, prawda? - 
usnęły i wówczas właśnie ten obraz śpiącego dziecka wywołuje w nich jakąś taką 
bardzo szczególnie silną więź emocjonalną. Czy przypomina Pani sobie też 
sytuacje z Pani dziećmi, gdy czuła Pani, że... no, właśnie ta Pani miłość matczyna 
ma szczególnie jakąś taką silną... silną moc? 

 
Befragte: Mhm. Tak, tak. Szczególnie przy pierwszym dziecku, kiedy w zasadzie ta moja 

miłość - hm, teraz to się wydaje śmieszne - ale ta moja miłość taka właśnie 
matczyna przeradzała się czasami w taką panikę w zasadzie. Bo, na przykład tak: 
pierwsza kąpiel, to było od razu sprawdzanie wszystkich - czy dołeczki wszystkie 
na miejscu, czy wszystko jest. Taki od razu był płacz ze szczęścia, że wszystko 
jest okej. Później każda ... każdy jakiś taki odruch, że - powiedzmy - jestem gdzieś 
w pokoju i dziecko zapłakało, to pamiętam też doskonale, że od razu biegłam i od 
razu był pierwszym ... pierwszy  moment to był taki strach, że coś się na pewno 
wydarzyło złego - wchodzę do pokoju - wszystko gra i wtedy znowu mnie ogarniał 
taki ... ogarniało takie szczęście i od razu płacz ze szczęścia i praktycznie pierwsze 
miesiące wszyscy dookoła się ze mnie śmieli. Pierwsze miesiące - tygodnie w 
zasadzie nie miesiące, ale pierwsze tygodnie właśnie pobytu tego mojego 
pierwszego dziecka ze mną, to były praktycznie takie łzy  szczęścia po takich 
sytuacjach lękowych - o! 

 
Frau J.: Rozumiem, mhm, mhm. 
 
Befragte: W ten sposób. 
 
Frau J.: Mhm. A czy były też takie sytuacje z Pani dziećmi, które w jakiś sposób Panią 

przygnębiały? 
 
Befragte: No, wtedy kiedy były chore. 
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Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: To... to takie logiczne, nie? 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: No i momentami na przykład taki jakiś czasami, no - czasami bywały takie 

momenty, że takie zastanawiania się: co by było, gdyby na przykład tego dziecka 
nie było? Że to w sumie taki sens nadaje to dziecko życiu. Mimo, że w sumie jest 
niedługo, ale jednak to... ta wartość życia już się zmienia. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Że praktycznie traciło się ..., to co miało by było do tej pory, to traciło sens. 
 
Frau J.: Jasne, jasne. 
 
Befragte: No, że ważne jest to, że akurat to dziecko teraz już jest. O! - tak. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, no tak, tak. Wiele kobiet mimo wszystko przeżywa swoje zadania w 

rodzinie jako duży stres. Czy i Pani nieobce jest to uczucie stresu, albo strachu 
przed stresem związanym właśnie z dziećmi, z obowiązkami wynikającymi z 
posiadania dziecka? 

 
Befragte: Mhm. Na pewno. Ogromny stres. Ogromny stres, a w moim przypadku to jest 

takie... no, mam taki właśnie charakter - chyba troszeczkę po swoim tacie - takiego 
... przejmowania się na zapas i ... i po trosze wyolbrzymiania problemów. 

 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: O! - w ten sposób, tak bym to określiła. Tak, że jest to ... stres jest związany po 

prostu z tym, że ...- bo ogromnie jestem zestresowana, od czasu do czasu mnie 
się to zdarza i to często - ... że w zasadzie: jak co zrobić, żeby tym dzieciom swoim 
jakąś przyszłość godną zapewnić. I to się głównie z tym wiąże, bo patrząc tak 
dookoła w zasadzie to perspektywy na cokolwiek nikłe. Jak je ukierunkować, co z 
nimi ... jak je wychowywać dalej, żeby uniknęły z jednej strony tej ... tych trudności 
życiowych, z drugiej strony, żeby... żeby godnie podeszły właśnie do drugiego 
człowieka, ale jednocześnie żeby ... - jeśli one podchodzą godnie, żeby nie zostały 
skrzywdzone przez to. 

 
Frau J.: Tak.  
 
Befragte: I to... i to właśnie jest takie najgorsze. 
 
Frau J.: Mhm. Ale czy są wokół Pani osoby, które służą Pani wsparciem, na których może 

Pani polegać, którzy pomogą we wszelkich Pani problemach, rozterkach? 
 
Befragte: To znaczy - hm. No, na pewno są takie osoby ... No, na pewno, na pewno: mąż - z 

tym, że mężczyźni, tak jak to mężczyźni - mój mąż stwierdził, że po prostu już w tej 
chwili to nie ma sensu przejmować się moim stresem, bo i tak mnie nie zmieni, tak 
że jeżeli nawet  będzie mnie ... dla mnie oparciem, będzie dla mnie jakimś tam - 
no, nie wiem - pomocny, to ja i tak będę stresowała się dalej. Tak, że rób sobie co 
chcesz - na tej zasadzie - możesz się stresować, jeżeli ci to odpowiada. Natomiast, 
no - na pewno są takie osoby, że można się wygadać chociażby i to wystarczy 
czasami. 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm.  
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Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: A jeśli by tak się przyjrzeć aktualnej sytuacji Pani rodziny, co uznałaby Pani za 

mocne strony Pani rodziny dzisiaj? 
 
Befragte: Mocne strony? Jednak chyba takie więzi, poczucie bezpieczeństwo - na teraz, bo 

nigdy nie można wie... przewidzieć, co się wydarzy - poczucie bezpieczeństwa..., 
no, w sumie taka, no, niezła sytuacja materialna... - cóż jeszcze? - no, mogę chyba 
powiedzieć, że mam szczęśliwą rodzinę. 

 
Frau J.: Tak. A co mogłaby Pani zaliczyć do największych dotychczasowych sukcesów 

Pani rodziny? 
 
Befragte: Sukcesy? No, chyba że..., chyba to,  że właśnie tak wspaniale mi się na razie 

udaje wychować dzieci. 
 
Frau J.: To wspaniale, mhm. 
 
Befragte: No, chyba to jest najważniejsze. Cóż jeszcze? W zasadzie wszystko czego... do 

czego doszłam - no, to jest jeden olbrzymi sukces. Na razie. 
 
Frau J.: Tak. Mhm, mhm. Czy... czy są jednakowoż jeszcze jakieś problemy, które uważa 

Pani ...no, bezwzględnie należy rozwiązać, jeśli chodzi o Pani rodzinę? 
 
Befragte: Mhm. No, na pewno są. Są sytuacje... no, na pewno są sytuacje właśnie 

stresujące, które należałoby rozwiązywać. Zdarzają się, ale to są na zasadzie 
takiej w zasadzie dotyczące bardziej małżeństwa niż rodziny. Bo... bo mówię, 
mężczyźni są tacy, że czasami po prostu do pewnych spraw podchodzą zupełnie 
inaczej niż... niż kobiety i mimo, że jest jakieś właśnie takie poczucie bliskości na 
przykład czy ... czy tego, że - powiedzmy - jesteśmy jedną rodziną, to jednak 
mężczyzna w jakiś sposób jest - to tak teraz na przykładzie właśnie mojego męża, 
mimo wszelkich jego zalet i takich ... i tego, że na przykład ... no... no...  pewności, 
że – powiedzmy - jest mu z nami dobrze i nam z nim... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... to jednak jest ..., mężczyzna jest takim ... znaczy - ma takie cechy 

indywidualności i czasami na przykład zbytnia ingerencja z mojej strony w sprawy 
męża wywołuje takie ... no, nie scysje, bo nawet bym tego scysją nie nazwała, ale 
takie jakby ... 

 
Frau J.: Napięcie? 
 
Befragte: Takie właśnie - sytuacje troszeczkę ... napięcia, że ... że w zasadzie ... na takiej 

zasadzie, że tak jak bym ja traciła ... - on uważa, że ja tracę do niego zaufanie, 
natomiast mnie się wydaje, że ... że już troszeczkę jakbyśmy się oddalili ... od 
siebie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Po czym to wszystko mija. To są właśnie takie... to jest... to są te moje sytuacje 

stresowe wybiegające takie też ... z problemami, nie? 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Takie właśnie, że ..., że ... na wyrost, problem na wyrost - o, tak. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Chciałabym teraz zapytać o... o właśnie kwestie wychowania 

dzieci. Są rodzice, którzy przyznają się do tego, że trudno jest im zidentyfikować 
potrzeby własnych dzieci niezależnie od tego, w jakim wieku te dzieci są. Czy ... 
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czy ... Pani dzieci są w stanie, odpowiednio do ich wieku, oczywiście, informować 
Panią o swoich potrzebach, o swoich problemach, o swoich satysfakcjach także? 

 
Befragte: Mhm. Tak. To znaczy - to też trudno przewidzieć i powiedzieć tak naprawdę, bo ..., 

bo w zasadzie, ... mimo, że na przykład czasami są sytuacje - na przykład ja, z 
mojej strony - ja mogę uważać, że ... że jestem takim ... taką podporą dla dzieci, 
przy czy może okazać się za jakiś czas, że zupełnie to jest nie,... nie tak jak ja 
myślałam. Wydaje mi się, że... że w zasadzie znam potrzeby i problemy swoich 
dzieci tym bardziej, że są otwarte wobec mnie, wobec ... w ogóle wobec i mnie, i 
męża, tak, że w zasadzie nawet z miny mogę odczytać dziecka, że coś jest tak, 
albo... coś jest w porządku, albo coś jest nie tak, no i jeśli ma ochotę, to powie mi - 
bo czasami są sytuacje, szczególnie syn, kiedy już jest w sumie - no, prawie 13-
latek, to już tak troszeczkę inaczej się traktuje w tym wieku rodziców po trosze i 
jeżeli widzę, że ma ochotę się otworzyć przede mną, no to oczywiście słucham, ale 
jeżeli widzę, że po prostu no, ma jakiś problem, z którym się nie chce podzielić, to 
cierpliwie czekam, aż w końcu sam przyjdzie. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Najczęściej jest tak, że przychodzi. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że ... No, to chyba tak. 
 
Frau J.: A proszę powiedzieć, czy są takie sytuacje, w których wyraźnie dzieci bardziej 

potrzebują Pani, a z kolei inne, w których dzieci zwracają się do męża, ponieważ 
wydaje im się w tym momencie ważniejszą osobą? 

 
Befragte: Mhm, mhm. No, najczęściej są sytuacje, to właśnie chyba to też wynika z takiej ..., 

nie wiem, takiego podejścia mojego, chyba - tradycyjnego do rodziny, że wszystko 
odnośnie - nie wiem - szkoły, lekcji, potrzeb takich, takich podstawowych, 
pierwszych, no to wiadomo, że się idzie do mamy: „Mamo, trzeba kupić to; mamo, 
trzeba kupić tamto; mamo, pomóż mi w lekcjach”, chyba, że jest to matematyka na 
wyższym poziomie, w której tata czuje się świetnie, więc wtedy wiadomo, że nie 
idą do mamy, tylko idą do taty - od razu. 

 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Już znają, wiedzą. Natomiast tata, to jest taki właśnie do rozrywki - pójść pograć w 

kosza z synkiem, czy gdzieś tam ... no, nie wiem - na plażę ... latem, gdzieś tam 
zabrać dzieci, pojechać ... na jakiś tam... na jakąś tam imprezkę, to tak. No, tak, że 
w sumie wydaje mi się, że takie ... pierwsze ... pierwszy ... pierwsze takie problemy 
... takie najważniejsze, no to jestem ja, natomiast jeżeli już tam takie bardzie 
przyziemne, powiedziałabym, sprawy, to wtedy tata.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy Państwo jako rodzice macie raczej wspólny pogląd na kwestie 

właśnie wychowania Waszych dzieci, czy też są sytuacje, kiedy Wasze zdania na 
temat tego jak postępować z dzieckiem, oczywiście w sensie wychowawczym, 
różnią się diametralnie? 

 
Befragte: Do pewnego czasu było tak, że w sumie byli...  się zgadzaliśmy praktycznie we 

wszystkim - tak było do pewnego czasu - trudno mi nawet określić tam do kiedy, 
natomiast teraz jest od dłuższego czasu jest troszeczkę inaczej. Właśnie mąż tak 
bardziej realnie patrzy na to i właśnie też zaczynam na to ..., na przykład w 
rozmowach zaczyna mi mówić, że „Słuchaj, Bożena, ty nie rób tak, bo 
wychowujesz Marcina”, czy tam ... córkę... Martę - „zobaczysz, że sobie ... na 
sierotę” - o, w ten sposób, tak dokładnie - „przestań być taka nadopiekuńcza” - jak 
on twierdzi, bo mówi „starczy, już teraz oni są na tyle samodzielni, że mogą sobie 
poradzić”, chociażby w takich sytuacjach, że - powiedzmy - któreś tam zachoruje, 
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przy czym nie jest to aż takie ... ważna, znaczy - takie ... takie ...coś najgor..., coś 
gorszego, tylko - powiedzmy - zwykłe przeziębienie, to ja, żeby mieć pewność, to 
muszę ściągnąć - nie wiem - ciocię, najlepiej ... albo, żebym ja była w domu, albo 
tata żeby był w domu, natomiast właśnie mąż twierdzi, że ... że to jest absolutnie 
niepotrzebne, bo przecież one są już na tyle duże, że...  że mogą sobie same 
zostać w domu, poza tym są telefony, więc można zadzwonić w razie, gdy się coś 
złego dzieje, natomiast akurat ja nie mogę się do tego przekonać. /śmiech/ 

Frau J.: Aha. A kto w takich sytuacjach właśnie różnicy zdań częściej musi ulegać, iść na 
kompromis - Pani czy mąż? 

 
Befragte: Nie, no - znaczy mąż twierdzi, że po prostu i tak mnie nie zmieni. 
 
Frau J.: Aha, aha. Czyli, że mąż Pani ulega. 
 
Befragte: Tak, tak - nie włącza się w to, mówi: „Rób sobie co chcesz”. 
 
Frau J.: Rozumiem, rozumiem, mhm, mhm. Proszę powiedzieć, co Pani nauczyła się prze 

te wszystkie lata szczególnie cenić, jeśli chodzi o życie rodzinne, o...? 
 
Befragte: Takie ... ciepło, ciepło domowego ogniska - o, tak, tak bym to określiła. Cenić? 

Cenić, to dopiero zaczynam teraz - właśnie taką ... w pewnym stopniu... znaczy - 
może nie samodzielność, ale mniej ingerencji, jeśli chodzi o ... znaczy - prywatność 
- o, w ten sposób, że odrobinkę takiej prywatności, nawet w rodzinie, nawet między 
małżeństwem, między dziećmi a rodzicami być powinno, że po prostu czasami no - 
nie powinno się ingerować w pewne rzeczy, ale to musiałam tego doświadczyć po 
prostu, żeby się o tym przekonać. No, bo właśnie chyba przez te wszystkie lata, 
może nie przez wszystkie, ale przez wiele, wiele czasu chyba zbyt, zbyt 
ingerowałam właśnie ja w takie ..., w taką ..., w całe życie rodzinne po prostu, nie 
zostawiając - momentami, bo ja nie mówię, że to było cały czas, nie? - ale 
momentami nie zostawiając praktycznie takiej swobody ani sobie, ani pozostałym, 
tak jakby narzucając swój, swój wizerunek rodziny. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: A czasami po prostu wydaje mi się, że ... - znaczy teraz właśnie tak dochodzę tak 

sobie myśląc czasami, że nawet czasami takie..., no, nie wiem, krótkie rozstania, 
że - powiedzmy - bo zawsze mi się wydawało, że ja nie mogę bez rodziny nigdzie 
pojechać, albo rodzina beze mnie - absolutnie to nie wchodziło w grę, natomiast 
teraz czasami myślę sobie, że właśnie dobrze byłoby, gdyby - powiedzmy - mąż 
zabrał dzieci, pojechał sobie na tydzień - ja bym została sama, albo ja pojechała 
gdzieś sama lub odwrotnie po prostu - ja z dziećmi - mąż tam ..., albo dzieci gdzieś 
by wyjechały, zupełnie w inne miejsce, a my z mężem zupełnie gdzie indziej. 

 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
Befragte:  Tak, że ... tego trochę zacz... - znaczy - nie to, ze zaczyna mi brakować, tylko tak 

się właśnie zastanawiam czy by tak nie zacząć robić. /śmiech/ 
 
Frau J.: Rozumiem, rozumiem. 
 
Befragte: Bo po prostu, czasami po prostu jest chyba przesyt - tak bym to nawet określiła, 

nie?, taki ..., to nie dobroć w zasadzie, to jest taka przesada, taki przesyt ..., 
przesyt ... no, tego ogniska, tego ciepła do... domowego ogniska, nie? I to czasami 
po prostu może zaszkodzić ... rodzinie. 

 
Frau J.: Mhm, tak. A gdyby Pani miała możliwość rozpoczęcia swego życia rodzinnego jak 

gdyby jeszcze raz, od początku - czy są rzeczy, które by Pani zmieniła? 
 
Befragte: Myślę, że są, na pewno. Na pewno są takie rzeczy. No, trudno tak teraz znaleźć 

przykłady, ale na pewno dużo by się takich rzeczy znalazło. 
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Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Chyba większe zaufanie, postawiłabym na większe zaufanie, może nie wobec 

dzieci w zasadzie, bo ... bo to właśnie też nie jest jeszcze na tym etapie ... - 
chociaż, ja wiem?, może też?  - chyba tak. Takie - to znaczy z mojej strony - po 
prostu bym bardziej potraktowała troszeczkę niektóre rzeczy z dystansem - o, tak - 
to chyba by była główna zmiana. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że od momentu narodzin dziecka myślą praktycznie już tylko o 

przyszłości: o przyszłości dziecka, o przyszłości rodziny. Jak Pani widzi przyszłość 
Pani rodziny? Jak chciałaby Pani, żeby to się rozwijało? 

 
Befragte: Mhm, mhm. No, na pewno nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy mieszkamy 

wszyscy razem, czyli rodzina wielopokoleniowa - absolutnie nie wchodzi w grę, bo 
... bo jest to - z tego co obserwuję dookoła jest to chyba najgorsze co może być, bo 
mimo wszystko, jeżeli już dzieci odchodzą z domu, zakładają swoje rodziny i ... i 
mieszka się pod jednym dachem, to są już jednak wiele różnych osobowości i 
trudno jest naprawdę pogodzić wszystko i wydaje mi się, że wtedy wszystko to, co 
stworzyłam ległoby w gruzach. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Tak, że absolutnie nie wchodzi w grę i chyba zrobiłabym  wszystko, żeby gdzieś 

dzieci ulokować - blisko siebie, oczywiście, żebym mogła w każdej chwili pojechać 
czy pójść, ale nie w jednym domu, nie pod jednym dachem. No i myślę, co? Żeby 
...no, żeby w sumie ..., żeby sobie ułożyły tak życie, żeby tak na koniec mogły 
sobie powiedzieć, że przeżyłem czy przeżyłam to godnie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Żeby tak mogły na koniec swojej ... swoich dni powiedzieć, nie? 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czego chciałaby Pani dla swego męża? 
 
Befragte: Hm, to chyba tego, że też na koniec mi powiedział: „Bożena, byłem z tobą 

szczęśliwy”. /śmiech/ 
 
Frau J.: A dla siebie? Czego chciałaby Pani dla siebie? 
 
Befragte: A dla siebie, to bym chciała ... chyba też powiedzieć, że byłam szczęśliwa. No - tak 

już zupełnie na koniec, u schyłku życia, że przeżyłam to życie zgodnie z własnym 
sumieniem, no i godnie po prostu. 

 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.: To bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo Pani dziękuję. Mam taki... taki obraz Pani 

rodziny - kochającej się, szczęśliwej, chociaż zawsze są jakieś problemy do 
rozwiązania. Jest Pani osobą niezwykle wrażliwą, niezwykle wyczuloną na 
wszelkiego rodzaju sytuacje w Pani, w Pani rodzinie, co czasami też i 
przeszkadza, prawda?,... 

Befragte: Tak, tak, tak. 
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Frau J.: ... ale mnie się wydaje, że miłość jest, no - tak czytelną więzią, która łączy 
Państwa, że... 

 
Befragte: No, właśnie. 
 
Frau J.: ... jak gdyby usprawiedliwia ona wszelkie błędy jakie się popełnia w życiu 

rodzinnym, prawda? 
 
Befragte: Tak myślę właśnie, że to chyba tak wynagradza wszystko, nawet jakieś tam - 

powiedzmy - większe czy mniejsze jakieś tam, no, nie wiem, niedociągnięcia, czy 
wychowawcze, czy jakieś - powiedzmy - scysje, czy rozterki różnego rodzaju: 
małżeńskie, rodzinne, to chyba po prostu wszystko jakoś da się później 
unormować. 

 
Frau J.: No, właśnie. Życzę Pani dużo, dużo satysfakcji z życia rodzinnego. Bardzo 

dziękuję za tę rozmowę. 
 
Befragte: Dziękuję bardzo. 
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Interview  15 
 
 
Teil 1: Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Chciałabym na początek poprosić Panią, żeby powiedziała Pani z ilu członków 

składa się Pani rodzina? 
 
Befragte: Moja rodzina składa się - ze mną razem - trzy osoby. 
 
Frau J.: Mhm. I z ilu dzieci? 
 
Befragte: Jedno dziecko. 
 
Frau J.: Jedno dziecko. I w jakim wieku jest dziecko? 
 
Befragte: 10 lat - do trzeciej klasy chodzi. 
 
Frau J.: Aha, aha. Czy może Pani powiedzieć czym się Pani zawodowo zajmuje? 
 
Befragte: Ja jestem bezrobotna. 
 
Frau J.: A...., nie można?... 
 
Befragte: Wykształcenie mam podstawowe. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A Pani mąż? Czym zajmuje się Pani mąż zawodowo? 
 
Befragte: Ja jestem rozwódka. 
 
Frau J.: Aha, czyli Pani sama zajmuje się wychowaniem swojego dziecka 
 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: Rozumiem, mhm. Chciałam się zapytać jeszcze: czy może Pani powiedzieć ile 

Pani ma lat? 
 
Befragte: 37. 
 
Frau J.: 37. Dziękuję. 
 
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Chciałabym teraz, po tym jak Pani przedstawiła swoją rodzinę, porosić o cofnięcie 

się w pamięci do czasów, kiedy była Pani jeszcze w swoim domu rodzinnym. Czy 
są takie sytuacje, które  przypomina Pani sobie z taką..., ze szczególnie 
pozytywnym uczuciem? Są takie sytuacje? Może Pani powiedzieć jakie to 
sytuacje? 

 
Befragte: Tak, tak, mhm. Pamiętam - zawsze, bo rodzice na okrągło pracowali - tata chodził 

na zmiany, mama też - jeszcze jak byłyśmy małe, nie?, bo ja jeszcze mam dwie 
siostry - jedna jest w Czechach, druga mieszka na Pomorzu - i fakt, że byli zawsze 
zajęci, bo to jednak z pracy przychodzili, szli do drugiej pracy. To tak może z tym, 
że ... , ale sobota, niedziela - to raczej takie mieliśmy... inaczej, bo zawsze nas tato 
na przykład brał na spacer - chodziliśmy na spacer, pamiętam też, że... - tak nie 
mogę, bo tata już mi zmarł ... no... 

 
Frau J.: Tata był Pani na pewno bardzo bliską osobą, prawda? 
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Befragte: Mój syn też był bardzo za dziadkiem, no bo jednak 9 lat był ciągle z nim, ciągle na 
spacery go brał - gdzie, co... 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... i nad jezioro - ja na przykład - mi się nie chciało, to zawsze on dziadka prosił - 

syn. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. No, właśnie, jak te uczucia są jeszcze na świeżo, to są 

prawdziwe rany, tak. 
 
Befragte: Moje dzieciństwo raczej było takie ... - nie mogę powiedzieć, że miałam złe czy 

coś. Tata to mój alkoholu to bardzo nie używał, żeby tam przychodził nam pijany... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Brał raczej nas na spacery czy wieczorem kładł się koło nas, bajki nam opowiadał, 

no - takie raczej mam bardzo miłe wspomnienie - nie było tam, żeby nas katowali, 
czy coś - w żadnym wypadku. No, raczej takie mam miłe wspomnienia z 
dzieciństwa, nie mogę narzekać, bo co na przykład chciałam, to zawsze... zawsze 
miałam - no, chociaż im było ciężko, ale ... Człowiek tak nie doceniał teraz - teraz 
docenia, bo ma swoje dziecko - teraz docenia właśnie to, ale kiedyś jak był 
młodszy, to tam nawet nie doceniał - człowiek się uparł i chciał to, bo koleżanki 
mają, a dlaczego ja mogę ... nie mam. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No i tak... Tak, że... takie dzieciństwo, to raczej ... wspominam bardzo dobre... 

miałam... 
 
Frau J.: Czyli nie było takich sytuacji, które na przykład było Pani ciężko zaakceptować w 

domu rodzinnym? 
 
Befragte: Nie, nie, nie, nie. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Na pewno... na pewno jako... jako panienka, jako młoda osoba 

myślała Pani także o tym, że w przyszłości założy i Pani rodzinę, czy... 
 
Befragte: No, ja to tak powiem szczerze, na razie tak nie marzyłam, bo ja inaczej sobie 

trochę życie kierowałam - no, jak już tak już tego, to raczej poszłam tak - najpierw 
do zakonu ... 

 
Frau J.: Aha, to ma Pani bogate doświadczenia, prawda? 
 
Befragte: Tak, tak - raczej tak tylko dorastałam w wierze takiej religijnej. No i potem już tak 

do podstawówki się poszło, to raczej tak tylko do kościoła - w kościele na przykład 
z księżmi się pomagało i tak pokierowałam - jakoś zachciało mi się do za... do 
zakonu - nie wiem czy żałuję, że odeszłam, czy nie żałuję - trudno mi w tej chwili 
powiedzieć - jestem dumna, że mam syna. No, ale też te małżeństwo mi się 
właśnie nie... nie poszczęściło, no. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Wyszłam. Tam lubiał sobie zajrzeć do kieliszka, to tam już... 
 
Frau J.: Rozumiem. 
 
Befragte: ... zapomniałam, poszło tamto... 
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Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czyli jako... jako... młoda dziewczyna, która dopiero wchodziła 
w dorosłe życie, nie... nie myślała Pani o tym jak będzie wyglądał Pani przyszły 
partner życiowy, albo ile Pani będzie miała dzieci? 

 
Befragte: Nie, nie, nie - ja późno, bo ja wychodząc za mąż miałam 27 lat - no, to raczej tak 

późno ... 
 
Frau J.: No, dzisiaj, to jest... to jest normalna rzecz... 
 
Befragte: ... nie myślałam... 
 
Frau J.: ... ludzie się później wręcz żenią, prawda? 
 
Befragte: No, tak. 
 
Frau J.: Troszkę się zmieniło przez te lata, mhm. 
 
Befragte: No, ja raczej nie myślałam o tym małżeństwie. 
 
Frau J.: Rozumiem, rozumiem. 
 
Befragte: Przez przypadek to wszystko. 
 
Frau J.: Rozumiem, mhm. Wiele matek mówi, że czują niezwykle silną więź emocjonalną, 

kiedy widzą na przykład ich dziecko nakarmione, wykąpane, położone spać i to 
śpiące dziecko, ten widok szczególne... szczególną taką miłość macierzyńską 
wyzwala. Czy Pani też pamięta takie sytuacje z Pani dzieckiem, w których 
szczególnie czuła Pani taką więź? 

 
Befragte: On, chociaż spał, to człowiek go brał, całował, przerwałam mu sen..., tak, tak - 

dotykałam go nawet jak on widzę, że śpi, to go wtedy tam... chcę go jeszcze 
ściskać, całować, przytulać, bo w dzień to on nie ma nigdy czasu, bo koledzy - już 
jednak 10 lat ma... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No, ale mówię tak - chociaż wieczorem, jak już widzę, że śpi, to wtedy - tak, no. 
 
Frau J.: A czy przypomina sobie Pani też jakieś takie chwile z Pani dzieckiem, które... które 

przygnębiały Panią? 
 
Befragte: No, na pewno, no bo to człowiek ma ciągle kłopoty, by się chcia..., bym chciała na 

przykład, żeby się uczył bardzo dobrze, chociaż jest zdolne dziecko, tam nie mogę 
narzekać, że tam mi się źle uczy czy... czy tego... - jest zdolny, tylko po prostu nie 
chce mu się uczyć. To jest ... tak się uczy , tak - przeciętnie, no. 

 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Wiele..., wiele kobiet mówi, że przeżywa w rodzinie taki silny 

stres związany właśnie ze swoimi zadaniami, z obowiązkami w rodzinie, albo po 
prostu, no - czują jakiś taki strach związany z przysz... z ich dzieckiem, z 
obowiązkami wynikającymi z posiadania dziecka. Czy Pani obce... 

 
Befragte: Każdy chyba to czuje. 
 
Frau J.: Każdy to czuje?, mhm. 
 
Befragte: Każdy chyba to czuje. Bo człowiek to też już jest nerwowy i wszystko już boli ... 
 



 167

Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No, każdy. To ja nie wiem, to może i też na tle nerwowym  tak człowiek się źle 

czuje. Na pewno jest ten stres - codziennie, codziennie, żeby człowiek... - nie 
wyobrażam sobie... - no, chciałabym bardzo, żeby chociaż jeden dzień jakiś bez 
stresu był, ale to... - jednak już mam... też mamę mam starszą - już ma 72 lata, no i 
też jest cho... schorowana, już też i mi choruje, i człowiek jednak ten stres nie... nie 
to, że ... - nawet człowiek kładzie się spać zstresowany, zdenerwowany, nie ma 
tego odpoczynku. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, . A czy są wokół Pani osoby, na których w takich trudniejszych 

chwilach może Pani polegać, które wesprą Panią, pomogą? 
 
Befragte: Raczej nie, raczej nie - nie mam takich. Oczywiście - pójdę do jednej koleżanki, do 

drugiej, na kawę, porozmawiam, ale... ale raczej żebym takiej ... taką przyjaciółkę 
naprawdę od serca miała - nie mam, nie mam. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A w rodzinie, Pani rodzeństwo? 
 
Befragte: Ale oni są z daleka - na nich to... na nich to jednak mogę polegać, ale no - jedna w 

Czechach jest, druga na Pomorzu - też zajęcie mają, swoje sprawy i... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Tam kontaktować się kontaktujemy się jak najlepiej, ale ... ale to jednak jest z 

daleka i oni tak też na bieżąco nie są ... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... z moimi sprawami, żeby wiedzieli, co się u nas w domu dzieje - bo już to jest... 

chociażbym chciała im napisać, ale mama mówi : „Przestań, co tam będziesz ich 
denerwowała jeszcze i ty”, no. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befargte: Mówię, że też bym chciała, żeby oni poczuli się do tego obowiązku, co ja się teraz 

czuję - jednak i tata był chory i przy nim musiałam chodzić - tylko ja byłam, mama 
też siły nie miała - no. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befargte: Czyli bym chciała, żeby i tamte się też trochę poczuły, ale ... 
 
Frau J.: No, tak, tak, tak, tak, tak, mhm. A jeśli chodzi o Pani rodzinę, tę niedużą rodzinę: 

jak Pani sądzi - na czym polegają mocne strony Pani rodziny? 
 
Befragte: Mocne strony? ... ... No, nie wiem, jak powiedzieć. 
 
Frau J.: Może inaczej zapytam. Może... Co... co Pani uważa za największy dotychczasowy 

sukces swojej rodziny? 
 
Befragte: Swojej rodziny? My tak skromnie żyjemy, wie Pani. Przecież u nas tak nie na nic, 

żeby tam jakieś sukcesy w naszej rodzinie. Każdy był zapracowany z rodziców i 
tak... 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A zapytam się jeszcze o kwestie wychowania, dobrze? Czy ... 

czy... czy Pani synek potrafi Panią informować, oczywiście odpowiednio do 
swojego wieku - kiedyś wcześniej i teraz - informować o swoich potrzebach, o 
swoich problemach, o swoich sukcesach także? 
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Befragte: Tak, przychodzi, przychodzi do mnie ze wszystkim, ze wszystkim, tak, że ja się 
mogę jego nie... nie pytać - nieraz to tak - wyleci - nie powie nawet mi co, gdzie, a 
potem przychodzi i mówi mi ... jak na przykład było w szkole, czy... No, ale to tak - 
przyjdzie ze szkoły, rzuca teczkę i leci, leci, a dopiero przyjdzie na wieczór i tak 
sobie usiądziemy, i on tak mi opowiada. 

 
Frau J.: Mhm, to wspaniale. 
 
Befragte: No, nie ma tak, żeby tam przede mną jakieś tajemnice miał, czy tego... Wiem... 

wiem, z kim się koleguje - fakt, ze trochę może mi to przeszkadza, bo wiem na 
przykład jakie są te dzieci, może nie mogę... bo tak reaguje się źle, na przykład o 
drugich jak się mówi, ale na przykład, no - jak palą papierosy, kradną, to jednak 
mnie to też boli, bo bym chciała, żeby dziecko tam nie chodziło z nimi. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: No. A niektórzy to na przykład tego nie rozumieją - „Jak ty możesz zabronić jemu 

iść, z tym kolegą się kolegować czy z tamtym?” 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No, ale raczej mi mówi, mówi mi - o wszystkim. No, jak na razie, jak na razie - 

potem zobaczymy... 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... jak dorośnie, no. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy w kwestiach właśnie wychowania, czy jakichś problemów 

wychowawczych, czy... czy jest ktoś z kim może Pani o tym porozmawiać, jeśli ma 
Pani sam wątpliwości jak postąpić, czy też...? 

 
Befragte: Jedynie tam mama, siostry - jak jedynie pojadę do siostry, bo jeździmy co rok w 

wakacje, już tylko jedynie chyba w tym roku już nie pojedziemy, ale tak co rok 
jeździ... jeździłam z synem do Czech, no - to tak z nią, oni tam, bo to są jego 
chrześni - tam troszkę, jak ja sobie nie daję rady, to raczej tak mu tłumaczą. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Proszę powiedzieć, co nauczyła się Pani przez te wszystkie lata cenić 

szczególnie? 
 
Befragte: Cenić? Rodzinę - rodzinę, zdrowie, siebie. 
Frau J.: Mhm. A gdyby Pani miała szansę rozpocząć Pani dorosłe życie jeszcze raz, czy 

zmieniłaby Pani coś w swoim życiu? 
 
Befragte: Na pewno, na pewno zmieniła, mhm, na pewno ... już nie popełniła tych błędów co 

popełniałam. 
 
Frau J.: Tak. Problem jest w tym, że człowiek, prawda, dopiero z upływem czasu staje się 

mądrzejszy, prawda? 
 
Befragte: Tak, tak, właśnie. 
 
Frau J.: A jako młody reaguje bardzo emocjonalnie - nie gło... nie, nie rozumem się 

kieruje często, prawda, tylko sercem. Mhm. 
 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
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Frau J.: Wiele matek mówi, że odkąd ich dziecko przyszło na świat, to praktycznie myślą 
już tylko o przyszłości: o przyszłości dziecka, o przyszłości rodziny. Czy i w Pani 
sytuacji tak jest? 

 
Befragte: Tak, tak. Tylko bym chciała, żeby inaczej pokierował jak ja. 
 
Frau J.: Mhm. Jak Pani wyobraża sobie przyszłość swojej rodziny? 
 
Befragte: Swojego syna czy rodziny mojej? 
 
Frau J.: No, może najpierw zapytam o Państwa obydwoje, jako rodzinę, a potem... 
 
Befragte: No, myślę, że na starość mnie przygarnie. /śmiech/ 
 
Frau J.: Mhm. A czego Pani chciałaby dla swojego syna w takim razie? 
 
Befragte: No, żeby był szczęśliwy, szczęśliwy, żeby się wyuczył i żeby jakiś zawód zdobył 

czy pracował. 
 
Frau J.: Mhm. A czego dla siebie by Pani chciała? 
 
Befragte: Żebym tylko zdrowa była, no - żeby praca była. 
 
Frau J.: No, faktycznie, mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak to jest - zdrowie i praca. 
 
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.: Bardzo, bardzo to było ciekawe, co Pani powiedziała. Dziękuję, dziękuję, że Pani 

przyszła i zechciała mi o tym powiedzieć. Jeśli Pani pozwoli, to może na koniec 
jeszcze tak podsumuję, żeby Pani wiedziała, jaki obraz Pani rodziny w tej chwili 
jakoś mam przed oczyma. Pomimo, że jest to mała rodzina, bo tylko Pani i Pani 
syn, ale z tego co Pani mówi wynika, że jesteście Państwo... jest Pani z synem 
związana, jest Pani dla niego doradcą, zależy Pani na tym, żeby uczył się, żeby 
przebywał w dobrym towarzystwie, żeby, żeby swoją przyszłość, prawda, wzorował 
na innych ludziach niż, no - nie zawsze odpowiedni koledzy. Z tego, co Pani 
wcześniej powiedziała wynika, że miała Pani duże oparcie w swoich rodzicach, 
zwłaszcza w tacie, ... 

 
Befragte: Mhm, tak. 
 
Frau J.: ... ale także i z rodzeństwem cały czas utrzymuje Pani kontakt - może Pani w razie 

czego... no... przynajmniej porozmawiać, prawda? - przynajmniej porozmawiać, 
chociaż na pewno żal gdzieś tam zostaje, że z najtrudniejszymi sytuacjami 
pozostaje Pani sama, prawda? - z tym ciężarem i to na pewno jest dla jednej 
osoby, dla jednej kobiety trudne, trudne, mhm. Pomimo to życzę Pani naprawdę 
dużo, dużo szczęścia i wierzę w to, że... że przyszłość Pani rodziny potoczy się 
tak, że będzie Pani również szczęśliwa. 

 
Befragte: Dziękuję. 
 
Frau J.: Dziękuję bardzo za tę rozmowę, dziękuję ślicznie. 
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Interview 16  
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Chciałabym najpierw Pana poprosić, żeby powiedział Pan z ilu osób składa się 

Pana rodzina? 
 
Befragter :  Z pięciu.   
 
Frau J.:  Z pięciu. 
 
Befragter: 2 chłopców, dziewczynka i rodzice.  
  
Frau J.:  Mhm. A w jakim wieku są Pana dzieci? 
 
Befragter:  Córka 15 lat , syn 14 i 10. 
   
Frau J.:  Mhm, mhm. Czy może Pan powiedzieć, czym się Pan zawodowo zajmuje? 
 
Befragter :   To znaczy - pracuję na oczyszczalni ścieków. 
  
Frau J.:  Mhm. A Pana żona? 
 
Befragter:   W ZAFIRYNIE, jako prządka.  
  
Frau J.:  A od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragter:   Od 16 ...,  15 lat. 
  
Frau J.:  Od  15 lat. Mhm. Czy mogę też zapytać ile Pan ma lat teraz? 
 
Befragter:   39.  
   
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.:  Dziękuję. Chciałam Pana poprosić, żeby przypomniał sobie Pan sytuacje z Pana 

domu rodzinnego... 
 
Befragter: Tak. 
 
Frau J.: ... kiedy Pan był jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Czy są takie chwile, takie 

sytuacje, które szczególnie pozytywnie Pan wspomina  ze swojego domu 
rodzinnego? 

 
Befragter:  Może wspólne - ja wiem - przebywanie w domu z rodzicami, rozmowy - 

szczególnie z ojcem, świętej pamięci, bo już nie żyje, ale szczególnie z ojcem 
właśnie - konkretniejsze rozmowy na różne tematy tam – nie było żadnych 
problemów. No i to tak raczej ... raczej miło wspominam. 

  
Frau J.: Mhm, mhm. A czy są też takie sytuacje, które trudno było Panu zaakceptować w 

swoim domu rodzinnym? 
Befragter: No, były sytuacje, oczywiście. Przeważnie w każdym domu to się zdarza, ale u nas 

... - to może nie często - rzadko się zdarzało, ale wcześniej jak jeszcze jak rodzice 
młodsi byli, to tato też pracował, no i czasami zdarzało się tak, że był w stanie 
nieważkości po spożyciu -  no to – wiadomo - wynikają różne nieporozumienia, ... 

 
Frau J.: Mhm, tak, tak. 
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Befragter ... kłótnie, tak, że i takie coś bywało. 
      
Frau J.: No - właśnie, no – właśnie. Czy ..., czy przypomina Pan sobie właśnie jeszcze te ... 

te czasy kawalerskie? Czy myślał Pan wtedy o założeniu rodziny i jak Pan sobie 
wyobrażał tę rodzinę? Czy może jakiś ... według jakiegoś wzorca, jakiegoś modelu 
Pan się kierował myśląc o tym? 

 
Befragter:  To znaczy – oczywiście, że myślałem. W dzieciństwie, to może nie tak bardzo, bo 

to się człowiek się tam nie przejmował, ale ... ale gdzieś tam w podświadomości 
było, że kiedyś trzeba będzie założyć rodzinę, nie? ... 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragter:  ... i  w sumie to chciałem ... miałem taki wzorzec jakby – no, ale nie całkowicie – 

oprócz, oprócz właśnie tych momentów przykrych, nie? 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragter:  No, to raczej się ... jako wzorzec, to moja rodzina była - wykluczając te przykre 

momenty, nie? To ... to ... Tak, że w sumie ... 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Tak, tak. Mhm, mhm. A czy miał Pan jakiś taki ... – wówczas już - ... 

jakieś wyobrażenie, jak miałaby wyglądać -  znaczy – wyglądać – jaka miałaby być 
Pana przyszła żona, Pana przyszła partnerka życiowa? 

 
Befragter: Nie... To, to raczej jeszcze, jeszcze wtedy – nie. 
 
Frau J.:  Jeszcze nie, mhm. I tak samo ..., tak samo trudno było Panu wtedy, na przykład 

wyobrazić sobie jak mogłyby wyglądać wasze relacje w rodzinie, w małżeństwie?  
Befragter:  Znaczy ... No, ja już się nastawiałem na to już w dzieciństwie ... – nie, no dokładnie 

w dzieciństwie, no - to nie bardzo, nie? ... 
 
Frau J.: Mhm. Tak. 
 
Befragter:  ... już jak starszy byłem – w średniej szkole na przykład, to już ... to już raczej tak z 

obserwacji: jak się popatrzyło, posłuchało – kto z kolegów, koleżanek, nawet 
rozwód ... się widziało nieraz ... No, to już tak raczej taki ... taka postawa, żeby ... I 
w sumie to ... to ... praktycznie to wyszło – taka rodzina i taka ona jest. 

 
Frau J.:  Aha. Taka ona jest. Mhm. 
 
Befragter:  Taka, jak sobie zażyczyłem. 
 
Frau J.:  Aha. Czyli, że można powiedzieć ... 
 
Befragter:  Wymarzona. 
 
Frau J.:  No, właśnie, że te wyobrażenia Pana dzisiaj ... 
 
Befragter:  Raczej się spełniły. 
 
Frau J.:  ... jak gdyby się ... spełniły. 
 
Befragter:  Mhm – tak jest. 
 
Frau J.:  To świetnie. A czy ... No – kobiety czy ... czy dziewczyny to często rozmawiają na 

... właśnie ... – planując swoje życie mówią, że chciałyby dwoje, troje dzieci – no, 
dzisiaj to się trochę zmienia i raczej kobiety planują jedno dziecko, albo czasami w 
ogóle ... 
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Befragter:  Tak. 
 
Frau J.:  Czy Pan, jako młody mężczyzna, też jakoś sobie planował ... dzieci...? 
 
Befragter:   Co do ilości dzieci, to nie. No, bo tak ... 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. Ale czy jakiś obraz przyszłych dzieci nosił Pan ... Pan w sobie? 
 
Befragte: Ja wiem? Trudno powiedzieć, ...  
 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte:  ...bo np. względem dzieci teraz ... co mamy – no, to - szczerze mówiąc - nie mam 

zastrzeżeń, nie? 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragter:  Tak, że - jeżeli jakieś były – no, to – mówię - tak samo jak z rodziną. Nie mogę 

narzekać. 
 
Frau J.: Mhm. To wspaniale. Jak Pan sądzi, czy ... Czy może: jak to było w Pana 

przypadku – czy młody mężczyzna powinien być w jakiś sposób przygotowany do 
tego jakie zadania go czekają w przyszłości w rodzinie? 

 
Befragte:  Tak, na pewno. To - na pewno. To nie da się ukryć - to musi być - powinien 

przynajmniej być przygotowany i powinien znać swoje miejsce w rodzinie, nie? 
 

Frau J.:  Mhm. 
 

Befragter: No i no - nie wiem - albo egzekwować w ten sposób, albo w inny, nie? 
 

Frau J.:  Mhm, tak. 
 

Befragter: To różnie można zrobić i na stopie pokojowej – rozmową, ... 
 

Frau J.:  Tak - partnerskiej, tak. Mhm. 
 

Befragter: ... albo w inny sposób, a ten inny sposób to mi się nie podoba. U mnie po prostu 
jest stosunek partnerski... 

 
Frau J.:  Mhm. Rozumiem. 
 

Befragter: ... w rodzinie. Zresztą - z dziećmi również. 
 

Frau J.:  Mhm. A jak Pan sądzi, kto mógłby właśnie takiemu młodemu człowiekowi pomóc w 
tym przygotowaniu się?  

 
Befragter:  No, mi się wydaje, że najlepiej rodzice, ojciec, ... 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragter: ... jeżeli chodzi o chłopców, a – no, jeżeli chodzi o dziewczęta - też częściowo i 

ojciec. Rodzice oboje ... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragter: ... no, bo faktycznie ... Przecież dzieci biorą wzorzec, wzór z rodziców ... 
 
Frau J.: Właśnie, mhm. 
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Befragter: ... nie z nikogo innego tylko z rodziców i później, no - niestety przenoszą ... 
 

Frau J.: Tak, tak. Zgadza się. 
 

Befragter: ... na swoje rodziny. To się daje zauważyć nawet. 
  
Frau J.:  Wiele matek mówi, że czują taką bardzo szczególną więź emocjonalną ze swoim 

dzieckiem, na przykład w takiej chwili, kiedy ..., kiedy dziecko małe, prawda, 
nakarmione, umyte, położyło się spać – dziecko śpi i ten widok śpiącego dziecka 
szczególna taką właśnie miłość rodzicielską wyzwala. Czy Pan też przypomina 
sobie takie sytuacje z Pana dziećmi, gdzie ... gdzie czuł Pan tę więź emocjonalną 
szczególnie silnie? 

 
Befragter:    To znaczy ... był jeden taki przypadek, jeśli chodzi o córkę, ale to takie może ... 

egoistyczna postawa była z żoną, nie? Właśnie zaraz po porodzie parę dni - 
szwagier po prostu przyjechał w odwiedziny i ... i po prostu stał się zazdrosny o tą 
córkę, ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragter:  ... bo on się z nią bawił, a mnie jakoś ... a mnie było ... głupio mi było przerwać to, 

ale później tak ... taki ... taki niesmak czułem po prostu. 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragter:  No, a tak ogólnie? Nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale to ... Praktycznie to się nie 

mienia ... No, tam ... stosunki między mną, a dziećmi np. są na takiej stopie ... – 
no, nieraz trzeba krzyknąć, oczywiście i tego ..., ale ... ale jest - ogólnie jest, moim 
zdaniem, no i dzieci chyba też nie narzekają, bo się  raczej garną. 

 
Frau J.:  Mhm. Rozumiem. 
 
Befragter:  Tak, że nie odrzucają.  
  
Frau J.:  Mhm. Czyli, że ... z tego co Pan powiedział wnioskuję, że nie ma takich sytuacji z 

Pana dziećmi, ... 
 
Befragter:  Raczej nie. 
 
Frau J.: ... które przygnębiałyby Pana? 
 
Befragter:  No, to - to na pewno nie.   
 
Frau J.: Na pewno nie. Mhm, mhm, mhm. Wielu rodziców postrzega jednak życie rodzinne 

jako taki ... prawdziwy stres, zwłaszcza w dzisiejszych czasach i czy ... czy właśnie 
to uczucie takiego stresu, czy takiego strachu przed stresem związanym z dziećmi, 
z obowiązkami wynikającymi z posiadania dzieci jest Panu obce? 

  
Befragter:   To jest obce właśnie. 
 
Frau J.: To jest Panu obce. Mhm. 
 
Befragter:  To jest obce. Po prostu na łonie rodziny to my rozpatrujemy te ... te ... kwestie 

jakieś sporne czy jakiś stres właśnie i na łonie rodziny to to przestaje istnieć. 
   
Frau J.:  Rozumiem. Mhm. A czy są wokół Pana osoby, na których może Pan polegać, które 

wesprą w każdy sposób, sytuacje, kiedy potrzebuje Pan pomocy czy Pana 
rodzina? 
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Befragter:    Nnno, są. Jest parę osób takich – niewiele, ale ... że na palcach jednej ręki zliczę, 
ale ... znajdą się. 

   
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A patrząc na aktualną sytuację Pana rodziny, co nazwałby Pan 

– albo inaczej – na czym polegają mocne strony Pana rodziny – dzisiaj? 
 
Befragter: Mi się wydaje, że miłość - przede wszystkim - rodzina – to jest ważniejsze, a te 

problemy, stresy różne, to w każdej chwili można rozwiązać... 
 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragter:  ... tylko trzeba chcieć. A jak jest miłość, to i chęć jest. 
 
Frau J.: Na pewno, na pewno. Czyli ... A czy są jeszcze ... Czy są na dzień dzisiejszy jakieś 

problemy, które Pana rodzina musi, czy powinna niezwłocznie rozwiązać, żeby 
mieć lepszy komfort życia na przykład?  

 
Befragter: To znaczy ... – to ... to ... problemy finansowe przede wszystkim, nie? W tym 

wypadku, tak jak u nas, to mieszkanie jeszcze nie wykończone na przykład, 
jeszcze i to, i tamto trzeba zrobić. No, ale jakoś pomału, pomału. 

 
Frau J.:  Czyli rozwiązanie tych problemów nie stwarza jakichś takich trudności, które by... 
 
Befragter: ... których nie można przeskoczyć. 
  
Frau J.: No, właśnie. 
  
Befragter: To wszystko jest do rozwiązania, moim zdaniem. 
   
Frau J.: A w kwestiach wychowawczych – jeszcze o to chciałabym Pana zapytać – czy 

zdarzają ... rodzice niektórzy przyznają się do tego, że trudno jest im 
zidentyfikować na przykład potrzeby ich dziecka, niezależnie od  tego, w jakim 
wieku to dziecko to jest – czy Pana dzieci potrafią Pana informować o – właśnie – 
swoich potrzebach, swoich problemach? 

 
Befragter: Tak, tak. I to przeważnie ... częściej nawet jeszcze mnie niż ... matka. 
 
Frau J.:  Aha, aha. 
 
Befragter:   Nawet w ten sposób. 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. Widzi Pan tę różnicę, kiedy dzieci częściej do Pana przychodzą, a 

kiedy na przykład ...? 
 
Befragter:  Tak, tak, tak. Nawet ... nawet i córka mówiąc już – synowie, to synowie, ale nawet i 

córka też. Przychodzi ze swoimi problemami nieraz. Nieraz do matki, ale często też 
do mnie.  

  
Frau J.: Mhm. A czy macie Państwo, Pan i Pana żona, jakiś taki wspólny pogląd na kwestie 

wychowania swoich dzieci, czy też zdarzają się różnice zdań? 
 
Befragter:  Mamy wspólny, bo inaczej to by było ciężko. 
 
Frau J.:  Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragter: I raczej dochodzimy najpierw sami - jak mamy to zrobić - taki problem rozwiązać z 

dzieckiem - czy taki czy taki i po prostu realizujemy. 
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Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragter: Tak, że nie ma animozji żadnych.  
 
Frau J.: Aha. A czy ...? Może tak zapytam: co przez te wszystkie lata nauczył się Pan 

szczególnie cenić?  
 
Befragter: Hmm, trudne pytanie. No, nie wiem. Na przykład, mówię - tak jak mówiłem - miłość 

bo to więź,  która się nie da rozerwać i niewiele co rozerwie, szacunek to pod 
względem np. dzieci względem rodziców muszą mieć jakiś szacunek, bo tak 
popatrzeć teraz naokoło, to tak ciężko teraz spotkać takich, co ..., a - partnerstwo, 
zrozumienie między sobą.  

 
Frau J.: Mhm. A jeszcze taką ... taka hipotetyczna sytuacja: Gdyby miał Pan Szansę 

rozpocząć swoje dorosłe życie, życie rodzinne jeszcze raz – czy coś zmieniłby 
Pan? Czymś inaczej by Pan pokierował? 

 
Befragte: Nie. Nie. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragter:   Tak samo. 
 
Frau J.: Tak samo? 
 
Befragter:  Jak bym miał wybór, to bym tak samo zrobił. 
 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że odkąd dziecko przyszło na świat, to praktycznie myślą już 

tylko o przyszłości dziecka, o przyszłości rodziny. Czy ... 
 

Befragter:  No, bo to się sprowadza w sumie do tego - przecież człowiek żyje dla dzieci. 
 
Frau J.:  Mhm. Jak wyobraża sobie Pan przyszłość swojej rodziny? 
 
Befragter: Ciężko wyobrazić sobie teraz. Chodzi przede wszystkim o ... muszą zdobyć jakieś 

wykształcenie, jakąś pozycję w życiu, żeby po prostu miały trochę lżej żyć niż my - 
nie wiem – no, jakiś podstawowy komfort ... stworzyć, no, ale to już od nas zależy 
nie od dzieci. 

  
Frau J.:  Mhm. Czyli dla swoich dzieci Pan by chciał wykształcenia, które zapewni im jakieś 

... 
 
Befragter: No, w miarę. Tak. 
 
Frau J.:  ... stabilizację życiową. 
 
Befragter: Tak, tak. 
   
Frau J.:  A czego by Pan chciał dla swojej żony? 
 
Befragter:  Hmm. Lepszego męża.  /śmiech/ 
 
Frau J.:  Lepszego męża?  /śmiech/ 
 
Befragter: Lepszego męża. Też po prostu, żeby ... żeby nie musiała tak ciężko pracować. 
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Frau J.:  Mhm. A dla siebie? Czego by Pan chciał dla siebie? 
 
Befragter: Ja wiem? Hmm. Żeby już wszystko było z głowy, żeby człowiek mógł sobie 

posiedzieć, odpocząć, nie musiałby się martwić np. że ... że ... brak na to, brak na 
to, brak na to, trzeba zrobić to. Ale chociaż z drugiej strony mi się wydaje, że jakby 
nie było takich problemów jak są, to życie by było nieciekawe - tak, że w sumie 
chyba raczej ... 

  
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Dziękuję Panu za tę rozmowę. 
 

Befragter: Dziękuję. 
 

Frau J.:  Bardzo dziękuję, że Pan się zdecydował. Może na koniec jeszcze tylko tak 
podsumuję to, co Pan powiedział, jak ja to widzę. Jeśli w jakimś miejscu bym się 
myliła, czy sądzi Pan, że przekręciłam Pana myśl, to proszę mnie poprawić.  
Z tego, co Pan powiedział, ja mam taki ..., taki obraz bardzo harmonijnego życia 
rodzinnego. Pracujecie państwo obydwoje, staracie się zapewnić stabilizację 
waszym dzieciom w życiu, ale mam wrażenie, że ta stabilizacja waszej rodziny, ta 
harmonia polega na ... głównie na tym, że państwo się kochacie - wymienił Pan 
kilka razy słowo miłość, ... 
 

Befragter: Oczywiście. 
 
Frau J.: ... co nie wszystkim w wywiadach, które przeprowadzam, przechodzi przez usta, a 

szkoda - to ważne. Ma Pan także wokół siebie niewielu, ale jednak 
wypróbowanych ludzi, na których może Pan polegać i - co najważniejsze - nie 
widzi Pan przyszłości w czarnych kolorach, aczkolwiek na pewno przydałby się 
czas na takie jakieś spowolnienie – prawda? - naszego życia. 

  
Befragter: Tak. Zgadza się.  
 
Frau J.: Życzę Panu tego z całego serca i Pana rodzinie, żeby życie Państwa układało się 

nadal harmonijnie, żebyście Państwo mieli satysfakcję. 
 
Befragter:  Dziękuję, dziękuję bardzo. 
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Interview  17  
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Na początek proszę powiedzieć: z ilu osób składa się Pani rodzina? 
 
Befragte:    Z 4 osób.  
 
Frau J.:  Mhm. I ile ...? 
 
Befragte Dwójka dzieci, no i ja, i mąż. 
   
Frau J.:  Mhm. W jakim wieku są Pani dzieci? 

 

Befragte:  Córka chodzi do 3 klasy, no a syn ma 5 lat.  
  
Frau J.:  Mhm. Czym Pani się zajmuje zawodowo? 
 
Befragte: Ja nie pracuję - uczę się. Zaczęłam właśnie szkołę ... i uczę się. 
  
Frau J.:  Mhm. A Pani Mąż? Czym zajmuje się Pani mąż? 
 
Befragte:  Jest ... Pracuje - jest kierowcą samochodowym. Ciężarowym jeździ. 
 
Frau J.:  Aha. I jak długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte:  No, teraz 1 czerwca będzie 10 lat. 
 
Frau J.: Aha. No, to okrągła rocznica, można powiedzieć, prawda? Mhm. Czy może Pani 

powiedzieć, ile ma Pani lat? 
 
Befragte: 28 lat – ... 
 
Frau J.:  28 – mhm. 
 
Befragte: ... skończę. W czerwcu. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.:  Chciałabym najpierw – po tym jak przedstawiła Pani swoja rodzinę – zapytać o 

wcześniejsze wrażenia z Pani życia, kiedy jeszcze Pani była w swoim domu 
rodzinnym. Czy są takie sytuacje, takie chwile, które wspomina Pani szczególnie 
pozytywnie? 

 
Befragte:  Oj! Pozytywnie? 
 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte: Ale to chodzi o co? O ..., o ... 
 
Frau J.: O Pani ży..., o Pani dom rodzinny, kiedy Pani była jeszcze dzieckiem czy też 

nastolatką w swoim domu rodzinnym. Co wspomina Pani szczególnie pozytywnie? 
 
Befragte:  No, najbardziej to mi się wydaje, że każde dziecko pamięta święta jakieś rodzinne 

czy tam jak gdzieś się z rodzicami wyjeżdżało, czy ... Ja np. to mile wspominam - 
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powiem szczerze – te właśnie - w domu jak było. Było nas dużo, bo było nas 
ośmioro i każdy po kolei z domu odchodził. Ja najmłodsza ... 

 
Frau J.:  Aha. 
 
Befragte:  No -  tak, że było dobrze. W porządku. 
  
Frau J.: Mhm, mhm. A czy przypomina sobie może Pani też taki momenty, które trudno 

było Pani zaakceptować? W swoim domu rodzinnym? 
 
Befragte: Tak, to na przykład było coś takiego, jak mamusia pracowała, tatuś był już na 

rencie - miał 25 lat, miał wypadek i musiał być już na rencie, i było nieraz ciężko, ... 
 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  ... bo to wiadomo 8 dzieci i plus rodzice - to było ciężko, ale jakoś ... Mamusia 

pracowała w szkole jako sprzątaczka – sprzątała – tak, że jeden drugiemu starał 
się pomagać - jak już  mamusia nie mogła, to na przykład my chodziliśmy do 
mamusi i pomagaliśmy, ale jakoś tam każdy sobie dawał radę. Tak, że mi się 
wydaje, że tylko to - finansowo jeżeli chodziło, nie? 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  Bo wiadomo, że nie było stać na pewne rzeczy - tak jak niektóre rodziny miały po 2 

czy 3 dzieci. 
 
Frau J.: Tak. Na pewno. Mhm. 
 
Befragte:  Ja porównując teraz nasze dzieci do swojego, to się ze mnie śmieją, jak ja 

mówiłam, że nie miałam w życiu roweru. No i ja lalki papierowe sobie np. 
wycinałam, i z pazłotka robiłam,  a dzieci teraz mają wszystko, i nie umieją się 
bawić. Dosłownie - nie umieją wykorzystać czas. My kiedyś graliśmy w podchody, 
jakieś tam właśnie na podwórku - te dwa ognie czy w wojnę w różności się grało, a 
teraz dzieci nie umieją.  

 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte:  I pomimo, że mają tyle właśnie zabawek, duży dostęp do ... do wszystkiego, bo 

rodzice się starają i chcą żeby te dzieci miały jak najwięcej - np. mój syn - teraz 5 
lat - on ma górala dużego - co ja, naprawdę, w życiu nie miałam - nawet składaku, 
ani tego ruskiego roweru, jak to kiedyś się mówiło. 

 
Frau J.:  Tak. Tak. 
 
Befragte:  Nie miałam. No, to tak, że tak – o! 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. A jako panienka, młoda osoba wchodząca w życie – czy myślała Pani 

właśnie już wtedy o tym jak będzie wyglądała Pani rodzina, jeśli ją Pani założy? 
Czy jakiś wzór tej rodziny miała Pani gdzieś tam ... 

 
Befragte:  Znaczy ... 
 
Frau J.:  ... w podświadomości? 
 
Befragte:  Znaczy – tak. No, ja jako panienka zawsze myślałam, że – i mówiłam, i tak było – 

że skończę 18 lat i wyjdę za mąż. 
 
Frau J.:  Mhm. 
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Befragte:  I tak się spełniło. W 18 urodziny miałam wesele i tak sobie wyobrażałam, że mąż, 
to będzie taki właśnie kochający mąż: będzie odchodził do pracy – buziaczka, 
przychodził – buziaczka, dla dzieci będzie bardzo dobrym ojcem i w ogóle. Tak 
sobie zawsze wyobrażałam: że będzie super, że będę starała się być dla męża nie 
jako nawet tylko żona, ale jako koleżanka, że można porozmawiać – naprawdę – 
nawet żeby mógł się zwierzyć i jakiś problem czy cokolwiek - żeby porozmawiać. 
Że bez żadnych skrupułów, żadnego wstydu, że on coś tam ... Czy nawet jak 
przeskrobie – tak, o! 

  
Frau J.:  Mhm. Czy te wyobrażenia spełniły się? 
  
Befragte: Tak. 
 
Frau J.:  To wspaniale. 
 
Befragte: No! 
 
Frau J.: Młode ..., młode osoby, młode kobiety, też dziewczęta często – no, marzą, żeby 

mieć na przykład dwójkę, trójkę dzieci, albo jedno dziecko, czy w ogóle nie mieć 
dzieci. Czy Pani też jako ... jako bardzo młoda dziewczyna ... miała jakiś obraz 
swoich przyszłych dzieci? 

 
Befragte: To znaczy, no - ja chciałam mieć z reguły dwójkę dzieci - nie więcej, no i na razie 

tak jest, że mam dwójkę dzieci i więcej też nie mam zamiaru mieć. /śmiech/ 
 
Frau J.: Aha. Mhm. 
 
Befragte:  Starczy. To też między innymi, że jest tak, a nie inaczej w naszym kraju, że jest 

ciężko ... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  ... po prostu i nawet nie stać, żeby mieć więcej dzieci utrzymywać i mieć. 
 
Frau J.: Zgadza się, tak. 
 
Befragte:  Tym bardziej, że ja np. nie pracuję tylko mąż pracuje. 
  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Wiele matek z takim rozrzewnieniem wspomina chwile, kiedy ich 

małe dziecko nakarmione, wykąpane, położone do łóżeczka usypia i ten widok 
śpiącego dziecka wyzwala w nich taką bardzo szczególną ... szczególnie silną więź 
emocjonalną. Czy Pani też przypomina sobie takie sytuacje z Pani dziećmi, gdzie 
szczególnie silnie odczuwała Pani tę więź? 

 
Befragte: Tak. Wtedy - to jak dziecko śpi jest właśnie nakarmione, wykąpane i takie spokojne 

śpi - wtedy to dziecko wygląda tak słodko. Takie ... takie jest ... I człowiek sobie tak 
siedzi i myśli nieraz - np. w dzień krzyknie się czy coś, się zwróci uwagę temu 
dziecku, ale jak już właśnie śpi,  tak spokojnie - tak sobie myśli: „Boże! Po co to 
człowiek krzyczy, przecież takie słodkie to dziecko.” Ale, no – niestety - nieraz 
nerwy ponoszą, nieraz przeskrobie za dużo i trzeba. 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  Po prostu. 
  
Frau J.: Tak, tak. Mhm. A czy przypomina sobie Pani też chwile z Pani dziećmi, które w 

jakiś sposób przygnębiałyby Panią? 
 
Befragte:   To znaczy, że ... że chodzi o to, że coś zrobiły złego czy ...? 
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Frau J.: No – jakieś takie sytuacje, po których, no – czuła Pani się ... było Pani szczególnie 
przykro, czy ... czy ... czy odczuwała to Pani jako problem jakiś ... 

 
Befragte:  Tak, no ... 
 
Frau J.: ... trudniejszy? 
 
Befragte: No, właśnie - mi się wydaje, że to jest taki problem, że właśnie - np. moje dzieci – 

pomimo, że człowiek stara się dla nich jak najwięcej, żeby miały to, co mają inne 
dzieci, żeby na jakimś poziomie żyły i w ogóle - to właśnie nie potrafią tego 
docenić. 

 
Frau J.: Mhm. I to Panią przygnębia w jakiś sposób? 
 
Befragte:  To jest właśnie ... To jest takie ... i ...i ... np. jak jesteśmy gdzieś na zakupach czy w 

sklepie, to np. ostatnio mój właśnie Adaś zobaczył motor - taki co kosztuje ze 4 
tysiące i on siadł na niego w tym ... Hicie, czy gdzieś byliśmy - i on chce ten motor i 
koniec. Po prostu dzieci mają za dobrze teraz - wydaje mi się. I że ...  I to takie jest 
przykre, bo tłumaczysz dziecku, że nie możesz na pewne rzeczy pozwolić, a 
dziecko nie potrafi tego zrozumieć. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  No, właśnie mi się wydaje, że to jest tak – to. No, a co poza tym - to ewentualnie mi 

się wydaje - mieliśmy takie zdarzenie też, że Adaś - jak był mniejszy - był na placu 
zabaw - złamał sobie rękę, później schodząc ze schodów tak samo spadł i złamał 
druga rękę. To było takie przykre i człowiek tak bardzo to przeżywa, jeśli chodzi o 
chorobę dziecka, nie? 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  To – o! Coś takiego – nie?  
  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Wiele matek ... kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jak 

prawdziwy stres. Czy i Pani nieobce jest to uczucie, czy jakiś taki strach przed 
stresem? Strach przed stresem związanymi z dziećmi, z obowiązkami związanymi 
z dziećmi? 

 
Befragte:    Na pewno! Ja na przykład ... - ja już na przykład myślę, że moja Kasia dorasta i 

wiadomo, że mnie czeka to, że będę musiała kiedyś z nią o różnych problemach, o 
różnych rzeczach rozmawiać i ja się tego boję - autentycznie się boję, bo ... – no, 
nie wiem - niby człowiek wie jak ma podejść, ... 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  ... ale z drugiej strony to nie wie nigdy do końca jak to dziecko to odbierze, jak 

zrozumie. To jest ... zawsze ... zawsze - już tak do męża mówiłam, że on będzie 
rozmawiał z córką, ja z synem - będę mu tłumaczyła. Bo znowu Kaśka jest bardziej 
za mężem, a Adaś znowu za mną. 

 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: Tak, że ja już wolę to. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy w takich sytuacjach – no, właśnie – gdzie są jakieś problemy, 

sprawy do rozwiązania – czy są wokół Pani osoby, które mogą Pani pomóc, na 
których może Pani polegać, które wesprą Panią w każdym względzie?    

 
Befragte: Tak, są takie osoby. Najbardziej to są osoby z rodziny, bo wiadomo, że z jakiś 

poważniejszych problemów człowiek obcemu nigdy się tak nie zwierzy – nie? - jak 
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z rodziny. Tak, że są takie osoby - mogłabym wyliczyć tam parę osób takich, które 
by mi pomogły. 

  
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: To wspaniale. Mhm. A przyglądając się aktualnej sytuacji Pani rodziny – co ... na 

czym polegają w tej chwili, Pani zdaniem, mocne strony Pani rodziny? 
 
Befragte: Mi się wydaje, że to, że jeden za drugim jest, że miłość taką rodzinną. Mi się 

wydaje, że tylko to, bo tak poza tym, to ... to nic. Chociaż – no ... no - nie wiem. Bo 
niektórzy na przykład narzekają, że pieniądze czy tam coś, ale to wcale nie jest 
prawda. To musi być takie, że jeden za drugim musi ciągnąć i to jest rodzina, i nic 
poza tym. Miłość - tak mi się wydaje bynajmniej. 

  
Frau J.: Mhm, mhm. Czy sądzi Pani właśnie tak, że ... ta miłość jest dotychczasowym 

największym sukcesem Pani rodziny, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które 
uważa Pani za prawdziwy sukces Pani życia rodzinnego? 

 
Befragte: No - nie wiem - nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że – no - to, że człowiek żyje jeden 

z drugim, że przyzwoicie ... przyzwoicie i – no, po prostu jeden drugiego szanuje ... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte:  ... – pomimo, że tam kocha, to jeszcze szanuje. Trzeba się uzupełniać. Masz 

problem – idziesz, rozmawiasz z żoną czy tam z mężem. I mi się wydaje, że to też 
tak właśnie ten związek wszystko utrzymuje. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  Takie rozmowy - mi się wydaje, że to tak raczej. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte:  Bo u nas na przykład jak ... - ja zawsze wyczuję, kiedy mój mąż ma jakiś problem.  
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  On mnie nie, ale ja jego tak - on będzie wtedy chodził, się kręcił, jest zupełnie inny 

- i wtedy już nie ma mocnych tylko mówię: „Siadaj, mów o co chodzi”. I dopiero ... – 
dopiero, bo tak sam nie zdecyduje się na to, żeby on mi coś powiedział – chyba, że 
jakaś tam mała błahostka - no to, ale jak już poważniejszy problem to on właśnie 
tak chodzi, się kręci i nie wie jak zacząć tą rozmowę i tak – o! No – tak, że to tak 
jest. 

  
Frau J.: A czy na dzień dzisiejszy są jakieś problemy, które – no – tak niezbędnie powinny 

być rozwiązane, Pani zdaniem, w Pani rodzinie? Z którymi musicie się Państwo 
uporać w jakiś sposób? 

 
Befragte:  To znaczy - mi się wydaje, że akurat to chyba nie chodzi o to, że w mojej rodzinie... 
 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte: ... ale w ogóle we wszystkich rodzinach to jest właśnie to ... - ten pieniądz. 
 
Frau J.:  Tak – zgadza się. 
 
Befragte: ... bo nie wszyscy mają pracę i na przykład tak jak u nas - tylko mąż pracuje i on 

zawsze narzeka, że za mało pieniążków, bo tak - to opłaci, tamto się opłaci, 
wszystko poopłaca, zostają grosze i on zawsze ma problem ...  
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Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... – pomimo, że inni mają naprawdę dużo gorzej. No, mi się wydaje, że to tak 

najbardziej są te pieniążki, żeby ludzie mogli żyć normalnie, żeby każda rodzina 
chociaż jedna drugiej w połowie dobiegała tym wszystkim...  

 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
Befragte: ... a nie, że jedni są tacy biedni, że na przykład nie mają na chleb, a drudzy mają 

więcej, no i ... i wiadomo, że ten co ma aż tak naprawdę więcej, to na tych 
biednych nie zwraca uwagi w ogóle. Tak mi się wydaje, że to taki jest problem we 
wszystkich rodzinach teraz. Bo każdy młody człowiek, tak jak ja na przykład, 
chciałabym ... skończę szkołę, chciałbym iść do pracy, ale ja nie wiem czy tę prace 
dostanę, bo jest tyle ludzi wykształconych co na prawdę ... - nie mają pracy i 
studia, i magistra robią – różności, i nie mają nie mogą znaleźć pracy. 

  
Frau J.: Tak. Na pewno, na pewno. Sytuacja jest znacznie trudniejsza niż kiedyś – tak. 

Chciałam Panią jeszcze zapytać o kwestie właśnie wychowania dzieci. Niektórzy 
rodzice przyznają się do tego, że jest im trudno zidentyfikować potrzeby  ich dzieci 
– niezależnie od tego, w jakim wieku te dzieci są: czy są malutkie, czy ... czy w 
wieku szkolnym, czy ... czy później – już jak ... nastolatki. Czy ... czy Pani dzieci 
potrafią informować Panią o swoich potrzebach, o swoich problemach, o swoich ... 
sukcesach także? 

 
Befragte:  No, raczej chyba tak. Kasia na przykład - przyjdzie ze szkoły, chociaż ona jest taka 

małomówna, muszę od niej wyciągać, żeby się cokolwiek dowiedzieć, ale na 
przykład jak dostanie tam czy dobry stopień, czy ją pani pochwali, czy coś - tam 
jakąś nagrodę dostanie - to się chwali i mówi, czy mi, czy mężowi - opowiada. No i 
... dzieci raczej ... A o wychowaniu - nie wiem jak to powiedzieć, bo - mówię - teraz 
jest ciężko z tymi dziećmi, żeby je wychować dobrze, ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Tak, tak 
 
Befragte:  ... bo człowiek - każdy wiadomo - że się stara, ale to nigdy nie wiadomo jak to 

będzie. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy Państwo, Pani i Pani mąż, macie jakiś taki jeden, wspólny 

pogląd na to, jak dzieci powinny być wychowywane, czy też macie różne ... różne 
... zdania na temat tego, jak postąpić, prawda, w danej sytuacji wychowawczej z 
dzieckiem?  

 
Befragte:   Znaczy - u nas to właśnie jest tak, że jeżeli której dziecko coś przeskrobie i wiem, 

że na przykład się należy to, żeby ... - nie pomaga zwrócenie uwagi czy nie 
pomaga na to, że krzyknę - w takim wypadku trzeba nawet w tyłek przylać, to ja na 
przykład tego się stosuję, ale mój mąż nie.  

 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte: On zawsze: „oj, dobra - zostaw tam, przestań” – tak, o! podchodzi do tego – nie?  
 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte: I to jest właśnie źle, bo skoro ja twierdzę, że on ... należy dziecku w dupę przylać, 

a mąż mówi, że nie, to jest złe, bo dziecko właśnie już sobie myśli: „Aha! Tatuś 
broni, mama krzyczy”, to jest niedobre - powinno jedno za drugim iść, że – tak,  
dostaniesz za to lanie, że na przykład nie pomogło ci to i tamto, i dostaniesz w 
tyłek. 

 
Frau J.: Mhm, rozumiem. 
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Befragte: To powinno być takie stanowcze z jednej i z drugiej strony. 
 
Frau J.: Mhm. Czyli – czy dobrze wnioskuję, że to raczej mąż w tych kwestiach 

wychowawczych i Pani ulega, tak?  
 
Befragte:  On zawsze jeszcze mówi ... – albo jak coś przeskrobią – to zawsze mówi tak do 

mnie: „No, idź – mówi – weź im w tyłek przylej”, ale sam nie pójdzie, ... 
 
Frau j.: Aha. 
 
Befragte: ... tylko mnie wysyła. /śmiech/ No! 
 
Frau J.: Rozumiem. Mhm. Chciałabym Panią zapytać, co ... w jakich sytuacjach dzieci 

częściej potrzebują Pani, a w jakich sytuacjach na przykład częściej zwracają się 
do męża? Czy potrafi to Pani w jakiś sposób zauważyć? 

 
Befragte:  Znaczy, gdy są chore - bardziej potrzebują mnie, na pewno. Bo wiadomo: czy 

dziecko w domu jest, czy przeziębione, czy cokolwiek - no to – wiadomo, że to 
matka musi chodzić nad tym, bo wiadomo, że mąż pracuje i nie ma nawet na to 
czasu, ... 

 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte: ... ale jeżeli chodzi o jakieś sprawy – na przykład kupowania - to do tatusia idą, bo 

tatuś się nie zastanawia tylko kupi i do mnie już nie, bo oni wiedzą, że ja zaraz 
przeliczę, i powiem im, że jak oni chcą  batonika, no ta ja mówię: „Słuchaj, za tego 
batonika będziesz miała na przykład z 10 deko cukiereczków, i ci na cały dzień 
starczy, a batona zjesz, i nie będziesz miała” – nie? 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte: Nie, jeżeli chodzi o kupno, to idą do taty, albo ostatnio właśnie zauważyłam, że 

córka z odrabianiem lekcji - jak mąż ma teraz urlop - to też do niego przychodzi. 
Nie wiem, dlaczego? Po prostu ona też chyba jest ... bardziej za nim i nie wiem, nie 
wiem. Nieraz bywa tak, że chcę jej pomóc, to ona uważa, że nie umiem. 

 
Frau J.:  A dlaczego? Boli Panią? 
 
Befragte:  Boli, boli.  
 
Frau J.:  Boli. Mhm. 
 
Befragte:  Właśnie to jest takie denerwujące, bo jej tłumaczę i wiem, że moja jest racja, a ona 

- nie i pójdzie do taty z tym. A znowu u Adasia, to jest odwrotnie - Adaś w każdej 
sprawie przyjdzie do mnie. Ja, jak mąż pracuje - a czy mu się rower zepsuje, czy 
cokolwiek, czy piłkę napompować - to on przychodzi mamie daje śrubokręt, czy 
tam na ... i muszę siedzieć, i ten rower mu uszykować, bo on wie, że ja mu 
uszykuję ten rower. Ja muszę mu zastąpić i tatę, i mamę. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: A Kasia tak ... - trochę inaczej podchodzi. No.  
 
Frau J.:  A co przez te wszystkie lata nauczyła się Pani szczególnie cenić w swoim życiu 

rodzinnym? 
 
Befragte:  Jejku, to tak ... – trzeba by się było zastanowić. No – cenić ... No, wydaje mi się, że 

najbardziej tak, jeżeli chodzi o - mąż i żona – to wydaje mi się, że najbardziej 
chyba szczerość ze sobą, no - żeby jeden drugiemu wierzył. Nie wiem, co jeszcze 
takiego ... Trzeba by się zastanowić bardziej nad tym.    
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Frau J.: Mhm. A gdyby Pani miała możliwość cofnięcia zegara i rozpocząć wszystko 

jeszcze raz – swoje dorosłe życie jeszcze raz, czy coś by Pani zmieniła? Czy 
czymś inaczej by Pani pokierowała? 

 
Befragte:   to znaczy - na pewno bym zmieniła to, że będąc panienką bym na pewno 

skończyła szkołę. 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte:  To na pewno, bo dopiero teraz zrozumiałam, co to jest ... - znaczy - wcześniej 

zrozumiałam, no - ale że dzieci były małe, to wiadomo - nie zostawię dzieci, nie 
polecę do szkoły. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  Teraz mam właśnie większe szanse na to, żeby iść do szkoły i chodzę już, i to na 

pewno to bym zmieniła. A jeżeli chodzi o męża, dzieci - nie zmieniłabym, na pewno 
nie. Mi się wydaje, że z żadnym innym nie było by tak dobrze. On jaki jest taki jest, 
ale pójdzie na ugodę, albo coś tam ...  

 
Frau J.: Mhm. Rozumiem. 
 
Befragte:  I jest w porządku. Wiadomo, różnie jest - nieraz są takie dni, że człowiek się 

pokłóci, że jeden czy tam drugi ma zły humor i tego – no, ale powie jeden drugiemu 
to co ma na myśli i stara się nie odzywać, albo ... - jak na przykład u nas tak jest, 
że jak my się pokłócimy - ja jestem bardziej zadziorna w stosunku do męża – tak, 
że on chodzi i przeprasza, a jak to nawet nie poskutkuje, to wtedy już przez dzieci 
... 

 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte:  ... przez dzieci wysyła i mówi, że mama się pogniewała czy tam coś i wtedy robi 

taką sytuację, żeby mnie rozśmieszyć ... 
 
Frau J.: Aha, aha. 
 
Befragte:  ... z dziećmi, żeby było wszystko dobrze.  
 
Frau J.: Mhm – w ten sposób. 
 
Befragte:  Tak, z reguły. 
 
Frau J.: Rozładowuje napięcie? 
 
Befragte:  Tak. Znaczy u nas nawet nie było takiego dnia czy tam ... żeby – tak jak nieraz 

słyszę w niektórych małżeństwach, że się pokłócą z mężem żona i tydzień czasu 
że się ze sobą nie odzywają - ja bym nie wytrzymała. U nas to góra dzień i nawet 
nie - do wieczora to on już będzie ... czy ja, czy on będziemy się tak starać, że 
jeden drugiego przeprosi. No nie potrafię się gniewać dłużej, wytrzymać w ogóle 
bez rozmowy tydzień czasu. Nie wiem? Może to z jednej strony złe, a z drugiej 
może to i dobrze, bo niektórzy mówią, że tam ... - nie odzywa się, to ja go nauczę, 
ale nie wiem czy to jest takie dobre ... 

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Wiele mam mówi, że odkąd dziecko czy dzieci przyszły na świat, to 

praktycznie już myślą tylko o przyszłości – o przyszłości rodziny, o przyszłości 
dziecka. Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? 
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Befragte: To znaczy – no, na pewno myśli się o dziecku, o dzieciach, żeby tą ... żeby im dać 

jak największą możliwość, żeby uczyły się, żeby skończyły tam dalsze szkoły czy 
jakieś studia czy cokolwiek, ale wydaje mi się że też myślimy też i o sobie - jak 
będzie w przyszłości, ... 

 
Frau J.:  Tak, tak – mhm. 
 
Befragte:  ... nie tylko o dzieciach. Wiadomo, że dzieci są stawiane na pierwszym miejscu, ale 

... o sobie też ...  
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... jak to będzie. 
   
Frau J.: Czyli  na przykład, gdybym zadała Pani pytanie, czego chciałaby Pani dla swoich 

dzieci, to rozumiem, że na pierwszym miejscu byłoby wykształcenie, tak? 
 
Befragte:  Znaczy – nie. na pierwszym miejscu to bym stawiała, żeby jak najdłużej przeżyły w 

zdrowiu - żeby zdrowie. Dopiero później wykształcenie tak mi się wydaje, że to 
chyba to jest najważniejsze. 

  
Frau J.:  Mhm, mhm, mhm. A czego chciałaby Pani dla swojego męża? 
 
Befragte:  No, też żeby jak najbardziej ... jak najdłużej przeżył w zdrowiu, w szczęściu razem 

ze mną. Nie chciałbym nigdy w życiu przeżyć czegoś takiego, żeby rodzina była 
rozbita - nie wiem, to chyba by było najgorsze w moim życiu. No i chyba tak: 
żebyśmy razem przeżyli, wspólnie. 

  
Frau J.:  Mhm. Czego ... a czego chciałaby Pani dla siebie? 
 
Befragte:  Dla siebie, to tak: przede wszystkim chciałbym właśnie też na pierwszym miejscu 

stawiam zdrowie, bo chociaż się wybieram do lekarza i prawdopodobnie może 
pójdę do szpitala na operację, ale to właśnie to jest na pierwszym miejscu, a drugie 
- to bym chciała skończyć szkołę  - o! Jezu!, bardzo - i żeby jak najszybciej iść do 
pracy.  

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Żeby znaleźć tą pracę, żeby pomóc mężowi. Bo nieraz właśnie, czy u nas czy u 

wielu rodzin to jest najwięcej ... najczęstsze kłótnie to są  o pieniążki i że nie 
pracuje się. To jest największy powód, który małżeństwa niszczy i rozpadają się. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte:  Jeden drugiemu potrafi wypomnieć - bo ja pracuje tyle i  tyle, a ty siedzisz w 

domku, nic nie robisz, ale też nie potrafi zrozumieć ktoś drugi, że nie mam gdzie 
iść do pracy, nie?  

 
Frau J.:  Mhm. 
  
Befragte:  Że na przykład ja bym bardzo chciała mężowi pomóc. Gdyby on miał taką pracę, 

na przykład jakąś taką biurową, że siedzi za biurkiem i przynosi: „Marzena, weź, 
sprawdź to i tamto”, no to ja bym mu chętnie pomogła, ale ja jako kierowca nie 
pomogę, bo jak on samochodem ciężarowym kieruje, to – niestety - nie mogę. 

 
Frau J.:  No, tak. Oczywiście. 
 
Befragte:  Tak, że to też boli najbardziej – nie? - że chciałabym pomóc, a nie można.   
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Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Mhm. To - w zasadzie - już było ostatnie pytanie, które chciałam Pani zadać. Jeśli 

Pani pozwoli, to jeszcze tylko na koniec tak podsumuję, bo może i to Panią 
ciekawi, jaki ja mam w tej chwili obraz Pani rodziny. 

 
Befragte:  Mhm. 

 
Frau J.: Myślę, że jak gdyby ...  wcześnie Państwo weszliście w to życie rodzinne w 

obowiązki, ale - z tego co Pani mówi - radzicie sobie zupełnie dobrze. Macie 
dwójkę dzieci - co prawda, tak jak Pani mówi, jest jakiś taki podział, że córka 
bardziej lgnie do męża, syn do Pani - czasami to nawet troszkę jest dla Pani 
bolesne, ale ... ale mimo wszystko Państwa życie jest życiem harmonijnym. 

  
Befragte:  Człowiek musi się starać jeden drugiemu pomóc i uzupełniać się, żeby przeżyć 

normalnie,  jak w normalnej rodzinie. Tym bardziej właśnie, że są dzieci.  
 
Frau J.: Tak, tak. No, właśnie. 
 
Befragte:  Trzeba im pokazać, bo wiadomo, że dzieci kiedyś dorosną, założą rodzinę i ... i 

dużo właśnie ... są szanse z tego, że dzieci biorą przykład z rodziców i przekazują 
to później  dalej. Niestety, ale tak najczęściej jest. 

 
Frau J.: No, właśnie. Z tej rozmowy wynika, że ma Pani taką świadomość, że przeniosła 

Pani ze swojej rodziny jakieś wzorce i chciałaby przekazać je także swoim 
dzieciom. Zależy Pani na tym, żeby Państwa życie było stabilne w przyszłości. 

 
Befragte:  Bardzo, bardzo. 
 
Frau J.: Zresztą, zależy Pani na zdobyciu wykształcenia, zdobyciu pracy i chce Pani 

wspomóc swego męża. 
  
Befragte:  Mhm – chcę. Na pewno tego nie ulega wątpliwości. Chcę też właśnie ... - tak się 

nieraz zastanawiałam i tak myślałam, że właśnie córka może też  bardziej do ojca 
lgnie, że on pracuje. Bardziej go może za to szanuje może. Tak mi się też ... - 
nieraz tak myślałam po prostu, nie? I ..., że ona że właśnie: a tata to pracuje 
ciężko, że to, że tamto, że ona jest za tatą, że tata jej pójdzie do sklepu kupi to co 
ona chce - chociaż tam nie zawsze, ale najczęściej i tak mi się wydaje, że to też od 
tego zależy.  

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Że może gdybym ja pracowała, gdyby tego - może ona by też inaczej do tego 

podchodziła.  No, nie wiem - tak mi się wydaje tylko. 
 
Frau J.:  Być może. Być może tak jest. 
 
Befragte:  To ... bo to mi się wydaje, że dzieci są tak cwane teraz, że naprawdę. No, ale to też 

dużo się ma też od charakteru, niestety.   
 
Frau J.: Mhm, mhm. Ja w każdym razie życzę Pani i Pani rodzinie, żebyście Państwo byli 

nadal ze sobą, tak jak do tej pory, szczęśliwi, żeby więcej Was łączyło niż dzieliło i 
żeby Pani miała satysfakcję ze swojego życia rodzinnego. 

Befragte: Dziękuję bardzo. 
 
Frau J.:  I  ja Pani bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. 
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Interview 18 
 
 
Teil 1: Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Najpierw chciałabym Panią poprosić o krótkie przedstawienie swojej rodziny, to 

znaczy powiedzieć, z ilu ona składa się członków, z ilu dzieci, w jakim wieku są 
dzieci? 

 
Befragte: Mhm, mhm. Moja rodzina jest niepełna: jestem ja z dwojgiem dzieci. Syn starszy 

ma 8 lat, młodszy 4. Do tego przyjeżdżają moi rodzice i dziadkowie, ale to są 
dojezdni tacy członkowie rodziny.  

  
Frau J.:  Aha, rozumiem. Mhm. Czy może Pani powiedzieć, czym się Pani zawodowo 

zajmuje? 
 
Befragte:  Jestem nauczycielką w ośrodku specjalnym. W Miłakowie.   
  
Frau J.:  Czy może Pani powiedzieć ile Pani ma lat? 
 
Befragte: 36. 
  
Frau J.:  Mhm. Dziękuję. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangentheit 
 
Frau J.: Chciałabym najpierw Panią poprosić o takie cofnięcie się swoimi myślami do 

przeszłości, do czasów, kiedy Pani jeszcze była w swoim domu rodzinnym. Czy 
Przypomina sobie Pani takie sytuacje z domu rodzinnego, które szczególnie 
pozytywnie Pani przeżywała? 

 
Befragte: To znaczy - zawsze mi się ... to znaczy - wspominam bardzo często święta Bożego 

Narodzenia. U nas w domu była taka szczególna jakaś taka atmosfera, którą ja nie 
mogę, nie mogłam przenieść do swojej rodziny – na przykład pieczenie ciast. Może 
dlatego, że teraz ciasta piecze się na co dzień - to nie jest święto, ale kiedy moi 
rodzice zawodowo pracowali, mama nie miała tyle czasu, żeby poświęcić nam w 
domu - to te ciasto było właśnie takim elementem świątecznym i teraz często sobie 
przypominamy z rodzeństwem te pieczenie ciast, te wspólne oblizywanie tych ... 
tych misek – taką ... taką właśnie serdeczną atmosferę. Co jeszcze? No, dużym 
takim w ogóle wzorcem dla mnie jest właśnie moja matka. Była to osoba bardzo 
energiczna. Zawsze ją podziwiałam, jak ona miała czas pogodzić pracę zawodową, 
wychowywanie 4 dzieci i jeszcze miała poza tym czas, żeby z nami posiedzieć, 
pośpiewać nam, porozmawiać z nami – no, takie, o  - codzienne sprawy. No, tata 
... tata często wyjeżdżał - miał taką pracę w terenie, często nie było go nawet 2 –3 
miesiące. Tak, że osobą taką dominującą w naszym wychowaniu była właśnie 
mama i to bardzo często wspominamy nawet w takim gronie rodzinnym podczas 
naszych spotkań z rodzeństwem. 

   
Frau J.: Mhm, mhm. Czy przypomina Pani sobie też takie chwile, które trudno było Pani 

zaakceptować w swoim domu rodzinnym? 
 
Befragte: To znaczy - właśnie ta nieobecność taty to było ... To znaczy - może wtedy jeszcze 

tak tego nie odczuwałam co później, kiedy sobie zdałam sprawę, że jednak ta 
osoba ojca jest bardzo potrzebna i ... nie wiem - tak mi teraz  trudno jest tak ... – 
kręcę - bo właśnie ta nieobecność taty - przede wszystkim. Tu w Miłakowie - bo ja 
od urodzenia mieszkam tu w Miłakowie - w Miłakowie też środowisko lokalne. 
Pamiętam to z tych młodszych lat jakąś taką niechęć  ludzi, zawiść -to też 
zapamiętałam, że tu są ludzie bardzo tacy małostkowi, zawistni o byle co jakieś 
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mają pretensje do siebie ... do drugich - to też mi się utrwaliło, że jakiś drobiażdżek 
był, który powodował jakąś kłótnię na całej ulicy wręcz. No, to ta małostkowość 
taka małomiasteczkowa to jest jednak to tej pory też nawet to się widzi u nas. 

   
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: No, to to może było takie dominujące. 
 
Frau J.: Mhm. Powszechnie uważa się, że polska rodzina jest rodziną tradycyjna. Czy Pani 

jako młoda osoba, wchodząca dopiero w dorosłe życie myślała także o założeniu 
swojej rodziny? Jeśli tak, to jakie wyobrażenie Pani miała tej rodziny? Może jakiś 
wzorzec istniał już w Pani świadomości? 

 
Befragte: No, ja wychodząc za mąż miałam głowę pełną takich ideałów wręcz. No, 

wyobrażałam sobie, że moja rodzina będzie taka super, taka super: z kochającymi 
się rodzicami, z kochającymi się dziećmi i tak dalej. No, tam troszeczkę nie wyszło 
jak ... jak powinno być. No, ze swojej strony starałam się naprawdę poświęcić 
wszystko, żeby moją rodzinę utrzymać, naprawdę stworzyć taką prawdziwą, 
szczerą, partnerską, kochającą się rodzinę. No, tak jak mówię - to nie wyszło. Mąż 
wyjechał za granicę i ślad po nim zaginął. To znaczy - nie daje od kilu lat żadnych 
wiadomości, no - nie przysyła, zaocznie nastąpił rozwód. No, ale myślę, że miał 
jakieś powody ku temu. Natomiast może to właśnie, może właśnie ta moja sytuacja 
wpłynęła na to, że troszeczkę teraz podchodzę do sprawy rodziny tak sceptycznie. 
Jednak myślę sobie, że bardzo trudno jest dobrać się dwojgu dorosłym ludziom, 
żeby całkowicie, z oddaniem poświęcić się rodzinie - tym bardziej przy sytuacji na 
rynku pracy, sytuacji materialnej, kiedy jednak się pieniądz liczy - to ... to jest 
trudno, naprawdę trudno powiązać życie zawodowe z osobistym tak, żeby było to 
na perfekt, idealnie ... według takich standardowych wzorców idealnej rodziny. 

 
Frau J.: Mhm. Oczywiście. Tak. A jak Pani sądzi, czy ...? spoglądając na rolę kobiety w 

rodzinie, czy młoda ... młode kobiety wchodzące w dorosłe życie powinny być w 
jakiś sposób przygotowywane do ... do późniejszych ich ról w rodzinie – roli matki, 
roli żony? Kto mógłby im w tym pomóc? 

 
Befragte: No, na pewno. Na pewno młode dziewczyny, które jednak żyją w domu pod 

pewnym kloszem – no, bo to się nie oszukujmy - one mają tam dobrze w tym domu 
rodzinnym - obojętnie jak tam może jest, ale nie odczuwają - to znaczy - nie znają 
poczucia odpowiedzialności na przykład: ... 

 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte: ... za swoje dzieci, za współmałżonka. Właśnie zauważyłam, że młodzi ludzie ... 

ten stopień odpowiedzialności jest bardzo nisko u młodych ludzi. Nie są na pewno 
przygotowywane obecnie do takich czysto praktycznych zajęć domowych. No, na  
to rodzice może nie mają czasu - nie chcę usprawiedliwiać rodziców, ... 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte: ... bo to różnie, w rodzinach jest różnie, nie? - ale na pewno młodzi ludzie teraz 

mniej są - zwłaszcza kobiety - są mniej uczone takich zwykłych prac domowych ... 
 
Frau J.:  Tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... i one później wchodzą z związek małżeński, borykają się z podwójnym jakimś 

takim obciążeniem, ciężarem – no, bo muszą się jednocześnie nauczyć tej nowej 
roli żony-matki ...  

 
Frau J.:  Tak. 
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Befragte: ... i ... a z drugiej strony gospodyni, która musi – powiedzmy - rozłożyć budżet 
domowy, musi zrobić zakupy, obiad, no - takie prozaiczne sprawy, no. 

 
Frau J.:  Tak, tak, tak. 
 
Befragte: I  te dziewczyny się gubią w pewnym momencie dochodzi do pewnych może, nie 

wiem, załamań, kłótni na tym tle, bo chcą być jednocześnie jeszcze ... czują się 
młode, atrakcyjne,  chcą się jeszcze pobawić - jak to się określa - użyć życia, a tu 
jednak ta proza życia ich przytłacza i nie dają sobie rady. No, tak w rozmowach 
nawet ze znajomymi paniami, koleżankami właśnie bardzo często dochodzi nawet 
do pewnych jakiś depresji właśnie, że one już nie chcą powiedzmy więcej dzieci, 
jedno wystarczy, bo sobie rady nawet nie dają z jednym dzieckiem. 

  
Frau J.: Mhm. Tak. Czy sądzi Pani, że ten problem przygotowania do zadań w rodzinie 

dotyczy także młodych mężczyzn? Czy ich też należy przygotowywać? 
 
Befragte: O, tak. Tak, na pewno. Na pewno, bo spotkałam się z wieloma przypadkami, że - 

właśnie tak jak już wcześniej powiedziałam - mężczyźni młodzi są nieod... – no, 
będę się powtarzała – nieodpowiedzialni, ale po prostu uważają, że jeżeli ożenili 
się więc żona pilnuje wszystkiego, ... 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ... a – no, on ewentualnie tą pensje comiesięczną i to wystarczy, i to wystarczy. No, 

na pewno przydałoby się chłopcom też trochę takiego ... Nie wiem kto tą ... tę rolę 
może spełnić takiego ... Na pewno duża odpowiedzialność spada na rodzinę, no - 
szkoły są i tak obarczone /śmiech/ teraz różnymi zadaniami dodatkowymi - na 
pewno przedmiot przygotowanie w rodzinie dałby dużo - chociaż u nas w szkole 
akurat tego nie ma przedmiotu - dałby dużo wszystkim - to znaczy ja odnoszę się 
do dzieci upośledzonych w stopniu lekkim u nas, jak i do w szkołach masowych, ... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... tylko nie wiem – te treści, moim zdaniem, są za płytkie, albo są tak 

wyteoretyzowane, pełne teorii, że one w praktyce nie sprawdzają się. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte.  Owszem, można tam wiele wiadomości przekazać z dziedziny seksu, z dziedziny, 

powiedzmy, no – higieny ... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... czy takich ... 

 
Frau J.: Prawa rodzinnego. Mhm. 
 
Befragte: Prawa - tak. Ale to - na co dzień to się nie sprawdza. 

 
Frau J.: Mhm. Tak, tak. 
 
Befragte:  Naprawdę. Wiele młodych osób później czuje taki nie dosyt, taką pustkę, że to nie 

było to co trzeba, co im będzie potrzebne w życiu nawet. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Jako młoda kobieta zapewne właśnie – no, myślała Pani także o tym, 

że wyjdzie Pani w przyszłości za mąż. Czy nosiła Pani w sobie już jakiś taki ideał 
przyszłego partnera życiowego? Wyobrażała Pani sobie, jak będą wyglądały 
Wasze relacje w przyszłości, w rodzinie, w małżeństwie?   
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Befragte: To znaczy – kiedyś /śmiech/, kiedyś ... kiedyś sobie wyobrażałam, że /?/ takie 
wartości wizualne są mało istotne. Najważniejsze jest ... charakter, okazywanie 
szacunku, miłości, jakiejś dobroci – takie te wartości głębsze - moim zdaniem były 
bardzo ważne. Oczywiście one - teraz też uważam, że to jest bardzo ważne, ale – 
no, nie wiem - tak jak mówię - ja troszeczkę podchodzę już do tych spraw trochę 
sceptycznie i ... i trudno mi jest powiedzieć co ... jakiego bym obecnie, powiedzmy, 
partnera sobie szukała, z jakimi tam cechami charakteru czy upodobań. No, jestem 
jeszcze na takim etapie takiego buntu do mężczyzn. Przepraszam,  że to mówię 
akurat, no - ale tak jest w moim życiu obecnie, nie? – no, myślę, że jednak te 
wartości takie, które ... które człowiek sam przekazuje w relacji z drugą osobą, ... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... czyli nie jakieś tam znajomości - powiedzmy - pieniążki czy stanowisko, tylko to 

jaki on jest na co dzień, w kontakcie z partnerem,  czy okazuje właśnie czułość, 
miłość, nawet takie zwykłe przytulanie, pogłaskanie, buziaczek - takie okazywanie 
właśnie tej czułości - jest bardzo ważne. 

  
Frau J.:  Tak, tak. To może zapytam jeszcze o Pani wcześniejsze wyobrażenie, jeśli Pani 

takie miała jako ... jako panienka, jeśli chodzi o dzieci, bo młode kobiety często też 
o tym myślą, że chciałyby mieć w przyszłości na przykład dwoje dzieci czy troje 
dzieci, czy też odwrotnie – jedno lub w ogóle nie planują dzieci – dziś i taki trend 
jest widoczny, prawda? 

 
Befragte:  Mhm. 
 
Frau J.: Czy Pani też myślała, wyobrażała sobie w jakiś sposób, jakie Pani chciałaby mieć 

dzieci i     jak ten obraz ... – no, jak gdyby – no ... 
 
Befragte: Odnosi się do rzeczywistości? 
 
Frau J.: ... odnosi się do dnia ... dzisiejszego? 
 
Befragte: To znaczy ... - zawsze chciałam mieć dzieci. Uważam, że jednak w rodzinie 

powinny być dzieci. One zespalają małżonków – no, ja przez 3 lata pierwsze 
małżeństwa u nas - to znaczy - nie mieliśmy dzieci i ... i odczuwałam taki niedosyt. 
Odczuwałam ten niedosyt. Z chwilą urodzenia się pierwszego dziecka właśnie 
poczułam to, że to jest to na co czekałam. No - to było właśnie ... taki moment 
przełomowy. Nie wiem jak to były ze strony mojego męża, ale mówię o sobie. W 
każdym bądź razie byłam bardzo szczęśliwa. Wydawało mi się nawet, że jestem 
nadopiekuńcza, żeby tak wręcz te uczucia wylewały się ze mnie na to dziecko i ... i 
... później się zdecydowałam też na drugie dziecko - też świadomie. To było  
świadome macierzyństwo, nie jakieś tam przypadkowe. Mam 2 synów ale zawsze 
znowu tęskniłam o córce (śmiech). Tak myślałam - to znaczy: może wyniosłam to z 
domu rodzinnego, że córka jest jak gdyby takim powiernikiem matki, jest taką tą 
gałęzią, odnogą, którą matka może wszystkiego nauczyć, którą ... i która jest 
potrzebna kobiecie, tzn. matce. Jednak – no, chłopcy są super - ja nie mogę 
powiedzieć nic na temat swoich synów - mam naprawdę wspaniałych synów, ale 
brakuje mi dziewczynki. Brakuje mi, żeby jakąś sukieneczkę jej ubrać /śmiech/, 
jakieś kokardki – no, takiego ... takiego wzorca ..., to znaczy takiej osoby, z której 
ja mogłabym ... której ja mogłabym przekazać coś z siebie. No bo chłopcy to 
zawsze są tam ... Mimo, że jestem z natury taką  techniczną osobą, więc z nimi 
majsterkuję, robimy wiele rzeczy w domu razem i wciągam ich do tych prac takich 
typowo męskich które wykonuję i oni mi pomagają, ale brakuje mi właśnie takiej 
dziewczęcej zażyłości takiej więzi w rodzinie. 

  
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Tak. No, właśnie mówiła Pani o tych swoich uczuciach, o tej 

takiej miłości macierzyńskiej, która się wylewa na dziecko ... 
 
Befragte: Mhm, mhm. 
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Frau J.: ... – ładnie to Pani określiła. Ja też spotkałam się właśnie z takimi ... zwierzeniami 

mam, że ... przypominają sobie zwłaszcza moment, kiedy małe dzieci wykąpane, 
nakarmione – usypiają i wtedy właśnie ta więź emocjonalna między matką a tym 
usypiającym dzieckiem jest taka niezwykle czytelna i dla matki w zasadzie wręcz 
namacalna. Czy Pani przypomina sobie właśnie takie sytuacje z Pani dziećmi, w 
których czuła Pani tę ... tę więź emocjonalną niezwykle silnie? 

 
Befragte: Tak, tak, bardzo często i tak jak Pani powiedziała, że to już wieczorem, jak już po 

wykąpaniu ... Ja praktycznie miałam w ciągu dnia takie momenty. Moi synowie 
obaj ... - jestem wdzięczna losowi i Bozi, i nie wiem komu jeszcze, że akurat 
miałam ... nie mogłam narzekać - w czasie ...okresie tym niemowlęcym chłopcy 
bardzo ...bardzo byli tacy właśnie spokojni, wyciszeni, nie miałam pozarywanych 
nocy – powiedzmy - jak tam mamy muszą nieraz tam te swoje pociechy usypiać w 
nocy czy ... - nie było takiego momentu, żebym miała jakieś tam załamanie, że 
mam wszystkiego dosyć. Nie. Właśnie mówię - 0jestem bardzo wdzięczna losowi, 
bo ... bo obaj ... obaj moi synowie byli takimi spokojnymi dziećmi i ja na co dzień w 
ciągu dnia, kiedy – powiedzmy - w takich codziennych sprawach: w czasie 
gotowania, kiedy dziecko gdzieś tam stało w kuchni w bujaczku i obserwowało 
mnie krążącą - były takie momenty, że się zatrzymywałam, zostawiałam tę pracę, 
aby tam nawet popatrzeć na tę buźkę roześmianą, na te oczęta, które tam za mną 
wodziły i ... i ja mówię - to było nawet na co dzień. Nie miałam takiego momentu 
zwątpienia, że może nie potrzebnie ... No, później nawet w trakcie tych 
nieprzyjemności,  tych spraw tej rozwodowej, to jednak cieszyłam się bardzo, że 
się zdecydowałam na dzieci i że one dodawały mi sił, dodawały radości takiej. Tak, 
że ten smutek, te te te takie przygnębienie zostawiałam gdzieś za drzwiami, bo w 
domu czekają na mnie właśnie te takie moje kochane istotki, dla których jestem 
wszystkim i dodawały mi sił - tak jak określiłam to wcześniej. Nie mogłam mieć 
momentów załamania, bo one to wyczuwały. 

 
Frau J.: Mhm. Rozumiem. Czyli z tego wnioskuję, że ... 
 
Befragte: One są motorem mojego życia. 
 
 Frau J.: Tak. 
 
Befragte: One są motorem i dodają mi energii, energii w dalszym ... no, w dalszym życiu 

praktycznie. 
 
Frau J.: Mhm. Tak. 
 
Befragte: No, wszystko robię pod tym kątem, żeby zaspokoić ich potrzeby, ze zdwojoną – 

może tak – siłą, bo teraz obecnie zastępuje im i matkę, i ojca, i nie przeszkadza mi 
to zupełnie, chociaż zdaję sobie sprawę, że im wzorzec męski jest potrzebny 
bardzo, bo ja jestem jednak tą mamą. Chociaż mama potrafi i rower naprawić, 
mama potrafi coś tam ... rolkę przykręcić jak się odkręci czy coś tam innego, ale 
jednak jest potrzebny im jest wzorzec męski też - przynajmniej mówię tak jak w 
stosunku do chłopców, bo nie wiem jak tam dziewczynki, ale na pewno ... na 
pewno takich momentów, kiedy te moje uczucia okazuje swoim dzieciom to jest ... 
to nie tylko do jakiś jednorazowych dziennych czy kilkudniowych takich momentów 
mojego ... ojeny, ja muszę ich przytulić czy ... czy pocałować – nie, to jest na ... u 
nas jest na co dzień. Nie wstydzimy się okazywania uczuć.     

Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czy to oznacza, że nie przypomina sobie Pani też takich 
sytuacji z dziećmi, z dziećmi, które by Panią w jakiś sposób przygnębiały? 

 
Befragte:  Przygnębiało mnie na przykład jedna sytuacja, która się często powtarzała – 

choroba, kiedy czułam się w pewnym momencie czasami bezradna, ... 
 
Frau J.: Mhm, tak. 
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Befragte: ... bo nie wiedziałam jak mam ulżyć dziecku - ... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... to muszę przyznać, że choroba była takim momentem przygnębiającym, 

zwłaszcza w tym wieku niemowlęcym, kiedy jeszcze dziecko nie mogło powiedzieć 
co go boli, tylko kiedy słyszałam płacz i powiedzmy, że coś się dzieje nie tak, a ja 
nie wiedziałam co.  

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: To mnie przygnębiało. Czułam się właśnie tak jak powiedziałam – bezsilna. No, 

takie problemy dnia codziennego, kiedy oni się nawet między sobą biją, no bo 
muszę ... - nie ukrywam tego - mają sprzeczki i biją się, kiedy jestem tym 
arbitrażem, kiedy ich tam rozdzielam i... i... rozgrzeszam, i ... - to nie. No, to jest, 
moim zdaniem, to jest normalna kolej rzeczy, oni uczą się w ten sposób stosunków 
społecznych ze sobą, w rodzinie, z rówieśnikami, bo to ... uważam to za normalne 
jeżeli nawet jakaś tam sytuacja taka krytyczna nastąpi. No a tak to raczej nie. Tak 
jak mówię - ja chciałam te dzieci, świadomie, wręcz z premedytacją (śmiech), no 
tak, że mi nie przeszkadzają jakieś nawet takie drobne kłopoty. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Wiem, że są do rozwiązania, muszę je rozwiązać, ... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... a taka bezradność, taki jakiś stres, to jest tylko w czasie choroby. 
  
Frau J.: Aha, aha, mhm. No, właśnie chciałam zapytać o stres, ale ... jak gdyby 

odpowiedziała mi Pani tym samym, że ... że to są takie jednostkowe sytuacje 
przypisane określonym właśnie czynnikom, na przykład  jakim jest choroba. Ale 
następną rzecz, o którą chciałam Panią zapytać, to właśnie czy wokół Pani są 
osoby, na których może Pani polegać, na których ... 

 
Befragte: O, tak, tak.  
 
Frau J.: Tak? 
 
Befragte: To jest moja rodzina. No, tak jak Pani powiedziałam - mam czwórkę rodzeństwa, 

właściwie już teraz trójkę, bo brat nie żyje, ale zarówno ... ale mogę liczyć na 
dzieci tego mojego zmarłego brata. Jesteśmy taką rodziną, która w każdej chwili 
sobie pomaga nawzajem i na pewno wielokrotnie mogłabym im bardzo serdecznie 
dziękować za to, że byli ze mną, że mi pomagali, wujkowie, to znaczy - wujek ten 
drugi i ... i starsi chłopcy mojej siostry, mojego nieżyjącego brata, którzy już mają 
po dwadzieścia tam parę lat, są ... są bardzo serdecznie nastawieni do mnie, do 
moich dzieci, bardzo często nas odwiedzają i na przykład teraz po wejściu w życie 
tego programu Big Brother mój Mateusz ten 4-letni nazywa tych właśnie - bratanka 
i siostrzeńca - moimi dużymi bratami, ... 

 
Frau J.: Aha. /śmiech/ 
 
Befragte: ... wielkimi bratami. Tydzień temu była komunia u Piotrusia i ... i jeden z nich nie 

mógł przyjechać, bo studiuje w Białymstoku - to wręcz Mateusz się rozpłakał, bo 
nie ma jego wielkiego brata.  

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: No, ale to jest właśnie i to, że oni są gdzieś daleko czy ... no, bardzo często nas 

odwiedzają tutaj, ale to ... to ... trzymamy się razem, trzymamy się razem i 
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naprawdę mogę na nich polegać. Mogę polegać na swoich rodzicach. Mama jest 
ciężko chora, ma raka piersi, ale bardzo często jest tu w Miłakowie, ja bardzo 
często jeżdżę do Olsztyna do nich, mogę właśnie nawet liczyć, że jeżeli któryś z 
chłopców jest chory, a ja nie mogę iść na zwolnienie lekarskie, bo akurat jest taki 
brak kadry ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... u nas, że nie ... - to raczej to jest niewskazane - to mogę liczyć, że przyjadą, że 

będą się opiekować, pomagać.  
 
Frau J.: Mhm, mhm. To wspaniale. 
 
Befragte: No, mam naprawdę kochającą rodzinę i tfu, tfu – odpukać i jakby wszystkim się jak 

najlepiej żyło. 
 
Frau J.: Mhm, to wspaniale, to wspaniale. 
 
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Chciałam teraz zapytać Panią o taką aktualną sytuację Pani rodziny. Jak Pani by to 

określiła: na czym polegają mocne strony Pani rodziny? 
 
Befragte:   Może ... może właśnie to, że my nie wstydzimy się okazywać uczuć i okazujemy je 

sobie nawzajem. Właśnie to, że kiedy trzeba to zawsze ... Właśnie to, że się nie 
wstydzimy okazywać tych uczuć, że ... że chłopcy znają moje ... - może nie tyle ... 
–  no, tak - znają moje potrzeby. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Mimo, że są mali jeszcze, ja ich starałam się uczyć od najmłodszych chwil, że nie 

tylko oni są na piedestale jako dzieci, chociaż - właśnie tak jak mówię - w mojej 
rodzinie dzieci to było to dobro, które nas może spotkać, największe dobro, ale oni 
wiedzą, że ja też istnieję, że mam swoje potrzeby, mam chwile słabości, że oni 
mogą mi pomóc w tym i ... i naprawdę pomagają mi, bo przyjdą, przytulą mnie, 
powiedzą „mamo, nie martw się, jakoś będzie, jakoś to załatwimy” - już to mama 
załatwia, ale „to załatwimy” w liczbie mnogiej jest i ... i że to porozumienie między 
nami istnieje jest ta taka więź, że - powiedzmy - oni rozumieją, że ja mam czy 
akurat chwile finansowego kryzysu, że nie mogę im kupić tego czy owego, nie 
robią mi na tym tle awantur, czy ... czy ... właśnie źle się czuję, przychodzę z 
pracy, jestem zdenerwowana, czy zmęczona i tę godzinę czy dwie oni się bawią 
cichusieńko, czy oglądają bajki, bo mama sobie w sypialni musi odpocząć. 
Właśnie ... właśnie to, że nie zatajamy między sobą takiej ... właśnie naszych 
potrzeb, ... 

 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
Befragte: ... naszego ... naszego istnienia w ogóle. Ja jestem cała dla nich - poświęcam się, 

ale widzę, że i oni odwdzięczają się mi tym samym. Nie wiem jak to będzie w 
okresie dorastania, dojrzewania chłopców, kiedy wejdą w ten okres buntu, 
przekory, swoich tam tych światopoglądów budzących się. No bo swojego zdania 
– to znaczy - zdanie to już oni mają swoje i teraz, ale w tym takim kryzysowym 
momencie jak to tam w wieku właśnie dojrzewania chłopcy przechodzą - nie wiem, 
staram się już  teraz  ich ukierunkowywać, żeby nie było po  prostu jakiś takich 
problemów, zgrzytów, żeby się czuli bezpieczni przede wszystkim, bo uczucie ... 
poczucie bezpieczeństwa stawiam w rodzinie na pierwszym miejscu. 

 
Frau J.: Tak. 
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Befragte: Tak jak mówię, byliśmy w takiej kryzysowej sytuacji i jednak te bezpieczeństwo 
jest ... bezpieczeństwo i miłość, o. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Muszę im te dwie podstawowe potrzeby zaspokoić. Muszę bez względu co by się 

działo. Natomiast tam ... następne te ich potrzeby realizuje też w miarę 
systematycznie i porządnie, ale tak jak mówię, bezpieczeństwo i miłość to jest na 
... na pierwszym miejscu.  

 
Frau J.: Mhm. Czy uważa Pani, że ... Analizując dzień dzisiejszy Pani rodziny – czy są 

jakieś problemy, które bezwzględnie powinny być w miarę szybko rozwiązane po 
to, żeby Pani rodzina funkcjonowała harmonijnie? 

Befragte:   To znaczy - tak jak powiedziałam wcześniej - wzorzec mężczyzny jako ojca, jako 
partnera, żeby chłopcy powiedzmy widzieli jak prawidłowo powinna funkcjonować 
pełna rodzina - to jest ... to znaczy - moim zdaniem - w miarę możliwości, no nie, 
nie mówię, że powinnam, ale chciałbym zaspokoić tą potrzebę, żeby ... no, jednak 
wypaczony jakiś obraz istnieje w ich głowach, ... 

 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte: ... że jednak jest mama, dwójka dzieci, ale gdzie jest ten tata, prawda? Teraz 

obecnie jest tak, że tata – powiedzmy - wyjechał do pracy, no ale Piotr jest na tyle 
... - ten starszy chłopiec - jest na tyle świadomy, że on wie co się stało, bo był na 
badaniach psychologicznych i tak dalej - no to on zdaje sobie sprawę ze 
wszystkiego. 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  Natomiast ... To jest właśnie taką krechą, wielką krechą w naszej rodzinie, że ... że 

nie wiedzą ... to znaczy - może nie tyle nie wiedzą, co nie mają na co dzień 
wpajane ... - nie tyle wpajane, co nie obserwują na co dzień ... 

 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte:  ... tego, jak prawidłowo powinien  zachowywać się mężczyzna w rodzinie, ... 
 
Frau J.:  Tak, tak.  
 
Befragte:  ... kobieta w rodzinie i te stosunki, ... 
 
Frau J.:  Oczywiście, tak. 
 
Befragte: ... te relacje między nimi. No, bo to jest właśnie takim ... taką wielką krechą, takim 

wielkim minusem.  
 
Frau J.:  Mhm. Widzi Pani jakieś rozwiązanie tego problemu? 
 
Befragte:  To znaczy ... /śmiech/ To znaczy – no, na  pewno jest rozwiązanie. Z każdej 

sytuacji ... w każdej sytuacji jest rozwiązanie. 
 
Frau J.:  Mhm. 
 
Befragte:  Ja jeszcze się nie czuję po prostu na siłach emocjonalnie, żeby wchodzić w jakieś 

głębsze związki z mężczyznami, a nie chciałabym ryzykować jakimiś przelotnymi 
znajomościami, kiedy - powiedzmy - wprowadziłabym do domu mężczyznę na 
miesiąc, na dwa, na kilka miesięcy i on by później - powiedzmy – powiedział: „Nie, 
dziękuję. To jest nie to, a chłopcy w między czasie zdążyliby go zaakceptować i by 
przeżyli kolejny szok, kolejne rozstanie, kolejne upokorzenia, że to może przez 
nich, że to może coś. 
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Frau J.:  Mhm, tak, tak, tak. 
 
Befragte:  No, dzieci różnie odczytują odejście z domu partnera czy matki, czy ojca. 
 
Frau J.:  Tak. Tak. 
 
Befragte:  Boję się właśnie tego. Boję się właśnie tego dlatego angażować w jakieś takie 

trwalsze związki, żeby nie było rozgoryczenia. 
    
Frau J.:  Mhm, mhm. Ja myślę, że - jeśli wolno mi w ogóle cokolwiek powiedzieć - ale 

podsumowując to co do tej pory Pani powiedziała, że mimo wszystko dzieci nie 
widzą tego bezpośrednio w Pani domu, ale jednak ten pozytywny wzorzec męski 
na pewno mają od strony dziadka ... 

 
Befragte:  Tak, tak. 
 
Frau J.:  ...  czy też - tak jak Pani mówi - że wasze związki z rodziną, ... 
 
Befragte:  W naszej rodzinie. Mhm, mhm, mhm. 
 
Frau J.:  ... prawda, z Pani rodzeństwem - są bardzo bliskie, że mimo wszystko ten wzorzec, 

prawda, funkcjonowania  mężczyzny gdzieś tam jest i że dzieci na pewno to 
obserwują. Tak, że to nie jest takie niebezpieczeństwo, że zupełnie - tak 
przynajmniej z tego co Pani mówi wynika - że brak im zupełnie – prawda - takiego 
wzorca męskiego.  

 
Befragte: To znaczy - no bo oni są tylko raz na jakiś czas, powiedzmy raz w tygodniu czy raz 

na dwa tygodnie. Mi chodziło o to, że na co dzień ... 
 
Frau J.: Tak, ja rozumiem, oczywiście, mhm. 
 
Befragte: ... czy codziennie od rana do wieczora - kiedy się rano budzi i powiedzmy tam - jak 

ci się spało i tak dalej - te pogaduszki przy śniadaniu, powiedzmy, po wieczorne 
„dobranoc”. 

 
Frau J.: Tak, tak, oczywiście. Rutyna codzienna – prawda? To jest bardzo ważne. 
 
Befragte: No, tak, tak. Ja właśnie mówię - mam tak kochanych mężczyzn w swojej rodzinie, 

że oni sobie też zdają sprawę, że oni muszą być ... - może nie wiem - na pewno 
nie udają tego, na pewno tego nie udają, bo to jest takie spontaniczne, ale starają 
się właśnie być kimś dla moich chłopców – no. Trudno jest, na pewno trudno z 
takiej sytuacji wybrnąć, ale jestem świadoma wszystkiego. Aż czasami – mówię - 
to jest aż takie kierowanie na prawidłowy tor tego wszystkiego, aż naprawdę 
stwarza mi  jakieś takie wyrzuty sumienia nawet, że ja nie jestem taka może - 
jakby to określić? - otwarta jestem, na pewno, spontanicznie podchodzę też do 
pewnych spraw, ale uważam, że czasami może - nie wiem - zakłamanie to byłoby 
za dużym słowem, gdybym powiedziała, że jestem w zakłamaniu. 

 
Frau J.: Mhm. Tak, na pewno. 
 
Befragte: Ta sama świadomość mnie dręczy, że to ... to jest wszystko takie ukierunkowane. 

Może - nie wiem – dlatego, że jestem pedagogiem i zdaję sobie sprawę z pewnych 
rzeczy - może w takich rodzinach, gdzie matki są ... - ja nie mówię, że jestem 
uświadomiona - przepraszam  za moją pychę – ale ... kiedy matki nie podchodzą w 
taki sposób, ... 

 
Frau J.: Tak, tak, na pewno. 
 
Befragte: ... to ... to wychodzi zupełnie inaczej.  
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Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Nie wiem, może staram się zbyć za  bardzo perfekcyjna w tym co chcę zrobić. No, 

nie wiem - trudno mi jest powiedzieć w ogóle jak by było super prawidłowo, bo ja 
też mogę się mylić w tym co robię.  

  
Frau J.: Tak. Jeszcze chciałabym z Panią porozmawiać o kwestiach wychowania dzieci. 

Wielu rodziców przyznaje się do tego, że trudno jest im zidentyfikować potrzeby 
dziecka, niezależnie od tego w jakim ono jest wieku, ale z tego co Pani powiedziała 
wnioskuję, że Pani dzieci potrafią Panią informować o swoich potrzebach, swoich 
problemach, o swoich sukcesach. 

 
Befragte: No, staramy się, to znaczy - ja się staram być właśnie szczera i otwarta w 

stosunku do nich, bo uważam, że jeżeli ja będę kłamać, ja będę zamknięta w 
swoim świecie, to oni takie światy swoje zbudują wokół siebie, oni sami też ... 

 
Frau J.: Tak. Tak. 
 
Befragte: ... i nie będą mówić o swoich problemach. Mateusz jest taki bardzo otwarty - ten 

młodszy syn - jest bardzo otwarty, właśnie taki szczery. Natomiast Piotr był ... miał 
okres kiedy się zamknął. W momencie, kiedy nastąpiły u nas problemy rodzinne 
on miał 5 lat i on się zamknął, zamknął się naprawdę. Było mi trudno dojść ... do 
niego ... z otwarciem to na początku naprawdę były problemy i to taka sytuacja 
trwała gdzieś do 1 klasy. W 1 klasie nawet  miał nie tyle problem z 
zaaklimatyzowaniem się, znalezieniem miejsca w szkole, bo to też jest szok dla 
dziecka pójście z przedszkola do szkoły, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... ale on właśnie nie mówił mi pewnych rzeczy. Nawet samo to, że gdy przychodził 

to mi nie opowiadał kto tam kogo popchnął, co tam było na lekcji, jak on się 
zachowywał. Natomiast teraz mi to mówi, wszystko mi mówi. To wymagało dużej 
pracy mojej strony i tak jak właśnie mówię - ja starałam się być otwarta, ja 
mówiłam: „O, jeny - coś mi się nie udało, musze to zrobić jeszcze raz. Może mi 
pomożesz, bo widzisz mama taka duża i nie potrafi tego”. No i takie różne tam 
pogaduszki typowo pedagogiczne, żeby go wciągnąć do rozmowy, żeby on się też 
otworzył, że jemu coś nie wyszło, on ma jakiś problem z czymś, żeby mi o tym 
opowiadał. No, teraz już jesteśmy na takiej stopie, że właśnie już sobie o 
wszystkim mówimy, praktycznie. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Wiele włożyłam wysiłku w to, żeby mnie nie okłamywał, żeby nie zatajał pewnych 

rzeczy, żeby ... no, konsekwencja swoich czy...  jego czynów - to znaczy - no i  
moich i jego jakaś tam zawsze jest, musimy w taki czy w inny sposób rozstrzygnąć 
pewną kwestię i wyjść z sytuacji, ale żeby to było szczere, uczciwe i żebyśmy się 
nie okłamywali nawzajem, no. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Że on może liczyć na to, że ja go na przykład nie zbeszcztam,  nie kłócę, nie zleję 

– powiedzmy – no, ja jestem ułomna, on też jest ułomny, nie wszyscy robimy 
super wszystko i on ... on się otworzył już teraz. Tak jak mówię - Mateusz był za 
mały, bo miał kilka miesięcy jak właśnie mąż odszedł - to on nawet taty praktycznie 
nie pamięta - tyle co ze zdjęć i on nie przeszedł tego szoku. Piotrek już był w tym 
wieku, kiedy mu tego taty zabrakło, kiedy widział, że dziadkowie ... pewne rzeczy 
nam dokuczają i tak dalej, no i te sprawy sądowe - to na dziecku się na pewno 
bardzo dużo odbiło, no. 
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Frau J.: Mhm, tak, tak. Ponieważ, no – jak gdyby nie ma ojca dzieci przy ... przy Pani więc 
rozumiem, że i we wszystkich kwestiach wychowawczych Pani o wszystkim 
decyduje, prawda? 

 
Befragte: No, tak – niestety. 
  
Frau J.: Jak Pani sobie z tym radzi? Nie potrzebuje Pani czasami też jakiegoś wsparcia w 

tej mierze? 
Befragte:   Na pewno bardzo dużo mi pomagają - tak jak mówię - moi rodzice. Jeżeli są jakieś 

problemy, to babcia też chłopcom tłumaczy, dziadek wciągając ich do jakiś tam 
prac przydomowych, opowiada im, tłumaczy. Oj, jestem w częstym kontakcie z 
wychowawcami w szkole i przedszkolu. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Piotrusiowi to nawet założyliśmy w szkole zeszyt dobrego zachowania. To jest coś 

takiego, że pani wychowawczyni wpisuje jaki on był w ciągu tygodnia, analizujemy 
to, ewentualnie jak coś wychodzi nie tak, jak on sprawia jakieś problemy – no, to 
mamy to na bieżąco – tak, że nie muszę biegać codziennie do szkoły i nagabywać 
panią - tylko raz w tygodniu analizujemy t zachowanie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Nie wiem, to jest może jakaś presja, ale mi się wydaje, że jest to lepsze niż po 

prostu zostawienie spraw takich nierozwiązanych, jakichś trudności 
wychowawczych, które - powiedzmy - Piotrek sprawiałby w szkole tylko na barki ... 
barki nauczycielki, bo ja w tym też chcę uczestniczyć, też chcę mieć wgląd w to, 
jak on tam się zachowuje i sprawuje w szkole. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 

Befragte:  No, tak jak mówię, trudności wychowawcze są z dziećmi i ja nie mówię, że oni są 
perfekcyjni i grzeczni, i cacy, ... 

 
Frau J.: Tak. 
 

Befragte:  No - ale to wychodzą z takiego życia codziennego – tak jak mówię - jakaś tam 
kłótnia o klocki Lego: ten mi coś popsuł, przechodząc kopnął i rozwalił dom czy tam 
garaż – no, takie ... takie sprawy. Piotrek jest może nadopiekuńczy – to znaczy ten 
starszy syn jest nadopiekuńczy w stosunku do młodszego, bo jak wychodzą bawić 
się z innymi dziećmi, to wszędzie go ciąga za sobą, nie zostawia go gdzieś tam w 
grupie maluchów, tylko gdzie on to i ten młodszy idzie. Aż w pewnym momencie 
złapałam się na tym, że aż za bardzo chce ojcować - ... 

 
Frau J.: Aha. 
 

Befragte:  ... – no, tak bym to określiła ten ..., bo: tak rób, tak nie rób, to weź – no ... wydawał 
mu takie polecenia, takie rozkazy i ..., ale sam jednocześnie te błędy popełniał. No 
i tak ja mówię: „Synu, ja jestem od tego jeżeli Mateusz coś źle zrobi, to 
porozmawiamy. Ty możesz mi powiedzieć: to było źle zrobione, ale do 
wymierzania jakiś kar czy poważniejsze rozmowy - to ja jestem. No już teraz 
właśnie też ..., ale też ojcuje mu po prostu jako taki starszy brat. Nie wiem, czuje 
się może za niego bardzo ... bardziej odpowiedzialny. No, ale staram się z nim na 
bieżąco rozm... – na przykład ja mam taką zasadę, że nigdy nie zostawiam – 
powiedzmy - jakiegoś ... rozgrzeszenia – o! - z czynu na później. Jeżeli coś 
zaistniało - jest rozmowa, jest tłumaczenie. Nawet w takiej ... Ja to bym uważała za 
drastyczne ze swojej strony, że przedstawiam konsekwencje ich czynu, że – 
powiedzmy – „Słuchaj, zrobiłeś to i to, ale ty wiesz, że to mogło spowodować to, i 
to. Że to by przysporzyło takich i takich kłopotów – powiedzmy - jakichś wyjazdów 
do szpitala, czegoś tam takiego” i... i... i... - nakreślam im obraz taki, że 
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rzeczywiście chyba w ich świadomości to wyrasta do jakiegoś super filmu i oni są 
świadomi tego co ... czym to się może skończyć. 

 
Frau J.: Tak. 
 

Befragte:  Ale - tak jak mówię – no, na bieżąco jakieś takie sprawy  robimy. No, staram się. 
Problemy wychowawcze ... Nie wiem jak to jest gdzieś tam  w grupie rówieśniczej, 
kiedy oni są bez kontroli, natomiast nie chcę im ... ich tak super kontrolować 
wszędzie, że ja biegam za nimi i patrzę ... 

 
Frau J.: Tak. 
 

Befragte:  ... co robią: z tym się baw czy z tym się nie baw, tak rób, a tak nie rób. Jest grupa 
rówieśnicza i oni się muszą nauczyć też obcowania z rówieśnikami czy nawet jak 
od kogoś dostaną, czy się będą bawić grzecznie -  no, na tym polega życie moim 
zdaniem. 

   
Frau J.: Tak. Oczywiście, oczywiście, że tak. Proszę powiedzieć: co Pani nauczyła się 

przez te wszystkie lata szczególnie cenić? 
 
Befragte: Oh! No, to ... (śmiech) Nie wiem ... Trudno mi jest określić. Myślę, że moje wartości 

się nie zmieniły przez te wszystkie lata. Tak ... To co ... co ... ceniłam kiedyś tak 
jest i teraz. Na pewno ... na pewno cenię spokój – o, to ... to cenię spokój. W mojej 
rodzinie był - w rodzinie kiedy ja byłam dzieckiem. W mojej rodzinie był spokój, tu 
tego spokoju w pewnym momencie zabrakło i chcę z powrotem naprowadzić na te 
tory. Nie wiem, może to też jest błąd takiego przenoszenia wzorców z rodziny, z 
której się wyszło na tę nową rodzinę, ale myślę, że jestem na tyle świadoma, że to 
co nawet było złe w mojej dawnej rodzinie, to tego nie przenoszę do obecnej.  

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte: Spokój i bezpieczeństwo teraz obecnie, no - tak jak mówię, okazywanie uczucia, 

uczuć wszelkich, bo nawet z tym, że ... że jak gdzieś tam płaczę, to się nie 
zamykam, tylko robię to przy chłopcach, żeby oni widzieli, że ja mam też momenty 
zwątpienia, że mogę nie wytrzymać i rozpłakać się po prostu ..., po prostu po 
ludzku się rozpłakać - ... 

 
Frau J.:  Tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... co bardzo mi się zdarza często przy filmach (śmiech). Film TARZAN Walta 

Disney’a - tam jest kilka takich momentów smutnych, no to właśnie płakaliśmy z 
tym starszym synem. On się schował pod koc, ja tam siedziałam w fotelu i 
zalewałam się łzami. On mówi: „Mamo, mi się też chce płakać. Mogę popłakać?” 
Ja mówię: „No pewnie, synu. Płacz i ty”, no. I ... i ... to było takie, że się nie 
wstydzimy siebie. No, co jeszcze? No - tak jak mówię - trudno mi jest tak określić. 
No, staram się jak mogę, staram się. Brakuje mi czasami ... nawet czasu dla 
siebie, żeby to wszystko pogodzić. No, ale jestem ... świadomie robię to co robię i 
wiem, że jeżeli ja tak ..., że ja sobie popuszczę - powiedzmy - dam luz i zostawię 
ich samych  sobie, a ja zamknę się w swoim świecie, to też nie jest wyjście, bo ... 
bo w ogóle stracą nawet jakąś tam odrobinę tej miłości do mnie na pewno. 

  
Frau J.: Jeszcze jedno takie prowokujące pytanie: gdyby Pani miała możliwość cofnąć 

czas: czy są rzeczy, które by Pani inaczej zrobiła? Sprawy, którymi pokierowałaby 
Pani inaczej? 

 
Befragte:  No, na pewno. Każdy z perspektywy patrzy na pewne rzeczy inaczej i wiele rzeczy 

by tam zrobił inaczej czy w ogóle by czegoś nie zrobił. Co do dzieci, to tak jak 
mówię - one były kochane wyczekiwane i świadome macierzyństwo moje było, 
natomiast co do wyboru partnera – może bym inaczej podeszła, może bym się 
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kierowała ... – no, też mi jest trudno powiedzieć, czym bym się kierowała. 
Kierowałam się uczuciem i miłością po prostu. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  To, że ta druga strona akurat może ... - nie wiem - nie okazywała ... - nie tyle nie 

okazywała tej miłości - może to było z jej strony zauroczenie takie chwilowe - nie 
wiem, bo na pewno z mojej strony to była miłość. Na pewno to nie było tak, że - 
powiedzmy - po kilku miesiącach, po tych pierwszych fascynacjach, kiedy się już 
człowiek na co dzień obywa ze sobą, że to z mojej strony minęło – nie, to nie. 
Muszę przyznać, że tam jeszcze gdzieś to we mnie siedzi, no. ... No, tak jak mówię 
- bardziej bym może sceptycznie podchodziła do wyboru partnera.  

 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Rozumiem. Mhm, mhm. To jeszcze takie spojrzenie teraz w przyszłość może. 

Wiele matek twierdzi, że odkąd dziecko się pojawiło na świecie, to praktycznie cały 
czas już myślą o przyszłości: o przyszłości dziecka, o przyszłości rodziny. Jak Pani 
wyobraża sobie przyszłość Pani rodziny ? 

 
Befragte: To znaczy - mam taki problem: ja nigdy nie potrafię ... to znaczy - chciałabym 

zaplanować coś z góry, jak by to w przyszłości było – tylko, że mi to nigdy nie 
wychodzi. /śmiech/ Takie plany nigdy mi nie wychodziły. Natomiast co do dzieci - 
na pewno chciałbym stworzyć im jak najlepsze warunki. Zdaję sobie sprawę, że – 
powiedzmy - w takiej małej miejscowości jak Miłakowo dla tych moich synów  no - 
nie ma przyszłości, że – powiedzmy - nawet ta kwestia finansowa, że musiałabym 
dużo łożyć na ... na wykształcenie, co na pewno chciałbym, żeby zdobyli 
wykształcenie, żeby mieli łatwiejszy start w życiu – to ... to na pewno jestem tego 
świadoma. Nie wiem jak to się ułoży: czy moi synowie będą w ogóle chcieli jakoś 
tam udoskonalać umysłowo, duchowo i jak tam jeszcze można – intelektualnie. Nie 
wiem, no - trudno mi jest powiedzieć. Na pewno wszczepiam im jakieś takie ... 
wzorce, że jednak człowiek wykształcony, mający obycie w towarzystwie, no - 
inteligentny - ma łatwiejszy start w życiu, w tych obecnych warunkach, kiedy 
trudności z pracą mają ludzie nawet z wyższym wykształceniem mają kłopoty z 
pracą, no ale nie wiem co mi przyniesie rzeczywistość, nie wiem nawet co mi 
przyniesie dzisiejsze popołudnie, co mi wyskoczyć może. No, na pewno chciałbym 
jak najlepiej, ale jak to się ułoży, to trudno mi jest powiedzieć, no. 

  
Frau J.:  Mhm, tak. A czego by Pani chciała dla siebie? 
 
Befragte: Ups! Nie wiem. Ja mam niesprecyzowane swoje jakieś takie poglądy. Naprawdę, 

trudno mi odpowiedzieć tak szybciutko, co ja bym chciała. Na pewno bym chciała 
być szczęśliwa w życiu takim rodzinnym. Na pewno chciałabym patrzeć – 
powiedzmy, że moi synowie są już dorośli, mają swoje rodziny i ... i ... im się 
dobrze żyje, no. Że nie mają oni problemów – no, tam problemy każdy z nas ma 
jakieś drobne, ale żeby to nie były jakieś większe problemy. No, na pewno bym 
chciała, żeby ... No, tak jak mówię – jestem teraz ukierunkowana na chłopców, tak 
że moje jakieś potrzeby, to zsuwam na dalszy plan, a ... a związane to jest 
wszystko z przyszłością chłopaków ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... i z ich dalszym życiem. Bo - tak jak mówię - ja to już ... jakiś pewien etap mam 

za sobą i ..., a później zobaczymy, może będzie ... może Bozia da dobrze. 
    
 

Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  To było już ostatnie pytanie jakie chciałam Pani zadać. Bardzo dziękuję za tę 

rozmowę. Była dla mnie niezwykle ciekawa ... 
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Befragte: I ja dziękuję. 

 
Frau J.: ... i pouczająca. Jeśli Pani pozwoli, to jeszcze może na koniec podsumuję, jak ... 

jaki ja otrzymałam od Pani obraz Pani rodziny. Jeśli gdzieś myliłabym się, to 
proszę mnie jeszcze poprawić. Pomimo, że Pani rodzina - tak jak Pani sama 
nazwała - jest niepełna, ponieważ nie ma z Panią ... nie ma przy ... rodzinie ojca 
dzieci, którego potrzebują jako wzorca ... 

  
Befragte: Jeszcze muszę dodać, przepraszam, że ten ..., że się on się nawet z nimi nie 

kontaktuje, oni nie mają z nim żadnego kontaktu telefonicznego, listownego, w 
ogóle żadnego. No, przepraszam, że tak weszłam w słowo. 

 
Frau J.:  Nie ..., nie, nic nie szkodzi. Mimo to uważam, że ten fundament Pani rodziny jest 

bardzo stabilny, ponieważ ten fundament tworzy ogromna miłość Pani, 
odpowiedzialna miłość Pani. Myśl ... /śmiech/ Myślę, że to jest oczywiste i to jest 
ogromny sukces Pani rodziny, ogromny sukces przede wszystkim Pani, że nie 
poddała się Pani trudnym chwilom, tylko mając właśnie na uwadze dzieci, 
przyszłość dzieci, wywalczyła sobie Pani w tej chwili taką pozycję jaka ...  jakiej jest 
Pani rodzina, a przecież nie jest ona zła. Macie Państwo wokół siebie bliskie 
osoby, ... 

 
Befragte:  ... przyjaznych ludzi ...  
 
Frau J.: ... przyjaznych ludzi, na których można polegać, ale przede wszystkim macie siebi, 

macie bardzo harmonijne życie, które - oby więcej żadne tragedie nie wstrząsały – 
to myślę, że to będzie się rozwijało pozytywnie, bo najsolidniejszym - moim 
zdaniem - fundamentem rodziny  jest miłość, jest ta postawa emocjonalna, a te 
trudne przejścia nie zachwiały tego fundamentu, tak że życzę, żeby znalazła Pani 
sobie na przyszłe lata tę siłę, żeby utrzymać ten fundament, ale żeby także i słońce 
dla Pani zaświeciło. 

 
Befragte:  Dziękuję, dziękuję bardzo. 
 
Frau J.: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. 
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Interview 19 

 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Chciałam się najpierw zapytać: z ilu członków składa się Pani rodzina, ile ma Pani 

dzieci i w jakim one są wieku? 
 
Befragte: Troje dzieci. Pięć osób - rodzina i dzieci w wieku 10, 11 i 13 lat. 
 
Frau J.: Mhm. A czym Pani zajmuje się zawodowo? 
 
Befragte: Pracuję w tutejszym zakładzie. 
 
Frau J.: Czyli po prostu pracuje Pani, tak? 
 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Pani mąż? 
 
Befragte: Mąż w tym samym zakładzie pracuje. Mąż jako ślusarz, ja jako prządka pracuje. 
 
Frau J.: Mhm. Od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte:  No, już 14 lat. 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. A ile ma Pani teraz lat? Mogę się zapytać o to? 
 
Befragte:  Trzydzieści pięć. 
 
Frau J.: Trzydzieści pięć. Dziękuję. 
 
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Czy może Pani troszeczkę cofnąć się swoimi wspomnieniami w czasie, do czasów 

kiedy była Pani jeszcze w swoim domu rodzinnym, jako dziecko? Czy przypomina 
sobie Pani chwile, które jakoś tak szczególnie pozytywnie odczuwała Pani, 
przeżywała wtedy w swoim domu rodzinnym? 

 
Befragte: No, ja wiem czy tam coś strasznie... Znaczy rodzina jako rodzina była zgodna, nie 

było awantur, było... było w porządku, tylko, że były to czasy, znaczy bynajmniej ja 
pochodzę z takiej rodziny biednej - to nie było zbyt wiele rzeczy przyjemnych w 
takich domach. Na wiosce praca, praca, ciągle praca, szkoła, w domu trzeba było 
pomagać, w gospodarstwie pomagać, w polu pomagać latem, za wiele czasu na 
naukę nie było. Z koleżankami..., z takim..., z rówieśnikami za dużo kontaktu nie 
było, bo to nie było czasu nawet na to.  

 
Frau J.: Tak, rozumiem. 
 
Befragte: Tak, że więcej obowiązku takie dzieci miały niż przyjemności. No, to jako dom - no, 

to uważam, że w porządku było, bo wiem, że co niektóre dzieci gorzej miały, no i 
różne sytuacje się zdarzają w takich rodzinach, że jakieś awantury czy coś, a to na 
dziecko wpływa, wiadomo... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Tak, że ogólnie pozytywnie. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
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Befragte: Tylko mówię, że... 
 
Frau J.: Czyli jedyną rzeczą, którą trudno było... 
 
Befragte: To człowiek tak wspomina właśnie tą biedę, że tak... dzieci teraz mają dużo więcej 

niż... niż kiedyś miały. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befrgte: Nigdzie nie jeździły, na żadne wycieczki... 
 
Frau J.: Mhm. To Pani było ciężko zaakceptować jako dziecku? 
 
Befragte: Znaczy... Może... może nie aż tak bardzo ciężko, bo... większość dzieci tak miało w 

otoczeniu. Tak, że nie było to aż takie... Może teraz bardziej to... przechodzę, bo 
tak jak dzieci wyjeżdżają, chcą tu, chcą tam, mama daje, bo mama ma pieniądze... 
Właśnie na to się pracuje, po to, żeby dziecku dać i... i tak człowiek sobie 
tłumaczy. A ja nie miałam, to dlaczego dziecko ma nie mieć, nie? I tak... 

 
Frau J.: Tak, tak. Mhm. 
 
Befragte: Człowiek teraz, jak dziecko czegoś wymaga, a czasami czegoś się odmówi, to 

jakoś tak człowiek to odbiera, że ja tego nie miałam i żyłam, a... a teraz dzieci mają 
dużo więcej i... i też czasami mają jakieś pretensje, nie? Tak, że... 

 
Frau J.: Mhm. A  jako młoda osoba, panienka, prawda, wchodząca w życie, czy myślała 

Pani wtedy o tym właśnie, o swojej rodzinie,  przyszłej rodzinie, jak ona by miała 
wyglądać? Może jakiś wzór rodziny istniał już gdzieś tam w Pani świadomości? 

 
Befragte: Znaczy, to co sobie marzyłam, to dokładnie chyba to mam. 
 
Frau J.: Naprawdę? 
 
Befragte:  Chyba tak jakoś... 
 
Frau J.: Tak? 
 
Befragte: Nie wiem, może tak te... no, znaczy człowiek dąży do tego o czym marzy. 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Taka jest prawda. 
 
Frau J.: Taka jest prawda. 
 
Befragte: No, ale że... że te marzenia akurat się sprawdziły, że chciałam troje dzieci, że 

chciałam męża... dobrego; chciałam, żebyśmy pracowali, żebyśmy mogli zarobić 
na tych dzieci; Tak, że... wszystko to mam. 

 
Frau J.: To wspaniale. 
 
Befragte: Oby gdzieś tam nie ulotniło się. 
 
Frau J.: Oby się nie ulotniło. Rzeczywiście. 
 
Befragte: No, tak, że mówię - czasami człowiek aż się wzruszy, bo to jednak nie każdemu 

się tak uda, nie? 
 
Frau J.: Tak. 
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Befragte: ...w życiu. 
 
Frau J.: Na pewno. 
 
Befragte: Ale mówię, że... że jakoś tak... 
 
Frau J.: Pani wyobrażenia z młodości... 
 
Befragte: Znaczy..., chyba za dużo sobie nie wyobrażałam . /śmiech/ 
 
Frau J.: ...urzeczywistniły się, tak? Na dzień dzisiejszy. 
 
Befragte:  Za dużo człowiek sobie nie wyobrażał, że tam... o jakichś niestworzonych rzeczach 

nie myślał, nierealnych, tylko po prostu takich przyziemnych, ale się spełniły, no. 
 
Frau J.: Tak. Świetnie. A czy... Może inaczej... Wiele matek mówi, że z takim 

rozrzewnieniem wspominają chwile, kiedy ich dziecko nakarmione, wy... 
wykąpane, położyło się..., położone zostało spać i widok śpiącego dziecka, takiego 
małego, ale także i starszych dzieci wywołuje w nich taką szczególną więź 
emocjonalną, ta miłość matczyna jest wtedy szczególnie silna. Czy przypomina 
Pani sobie właśnie takie sytuacje z Pani dziećmi, w których też czuła Pani taką 
silną więź emocjonalną? 

 
Befragte: Znaczy, to może tak codziennie, to się może tego nie dostrzega, ale jak dziecko 

zachoruje, to wtedy człowieka..., naprawdę jak już zaśnie, jak chore i zaśnie, i tak 
człowiek popatrzy, to... łzy  w oczach... 

 
Frau J.: Tak... tak. 
 
Befragte: I tak jakoś człowiek to czuje. 
 
Frau J.: Tak. No właśnie. Mhm. A czy są też, czy też pamięta Pani takie sytuacje z dziećmi, 

gdzie z kolei, no, czuła Pani się w jakiś sposób przygnębiona? Ciężko było Pani...? 
Befragte: Znaczy... Wiadomo: dzieci są tylko dziećmi, czasami coś tam nabroją, no a jak coś 

tam..., coś tam takiego wyjdzie, no to wiadomo, że człowiekowi przykro, każdy by 
chciał jak najlepiej... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ...no, ale chyba nic takiego strasznego nie było, że... 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: ...żeby człowiek tego nie przyjął..., no, nie przyjął...jak to by określić...trudno 

powiedzieć... tak normalnie. 
 
Frau J.: Znaczy - nie czuła się Pani szczególnie zraniona tak przez... 
 
Befragte: No, nie, nie, nie. 
 
Frau J.: ... Mhm... nigdy przez swoje dzieci... Mhm. 
 
Befragte: Myślę, że ten..., że jeżeli jakieś takie sytuacje są, to człowiek..., to reaguje od razu, 

na bieżąco, żeby później nie było właśnie jakichś większych problemów, 
rozczarowań. 

 
Frau J.: Mhm.Mhm. 
 
Befragte: Myślę, że to są jeszcze małe dzieci, żeby nie..., żeby sobie z nimi nie poradzić. 
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Frau J.: Tak. Mhm. Mhm. 
  
Befragte: Może... No, nie daj Boże, żeby kiedyś coś, coś takiego przykrego wyszło, bo nikt 

by nie chciał, ale na razie, to... nic takiego się raczej nie wydarzyło. 
 
Frau J.: Mhm. Mhm. Tak. Mhm. 
 
Befragte: Czasami są takie różne sytuacje, ale wiadomo: dzieci są tylko dziećmi, a rodzice  

po to, żeby im tłumaczyć: co źle, a co dobrze. 
 
Frau J.: Tak. Tak. Tak. Mhm. Wiele matek... przyznaje się do tego, że jednak życie 

rodzinne, po prostu, to dla nich duży stres..., duży stres: kwestie związane właśnie 
z dziećmi, obowiązki rodzinne. Czy... czy i Pani nieobce jest to uczucie takiego 
odbierania życia rodzinnego jako stres, czy też odwrotnie? 

 
Befragte: Znaczy, to... może... Znaczy chwile jakieś tam takie są, że człowiekowi ciężko 

sobie poradzić ze wszystkim, tym bardziej, jeżeli się pracuje obydwoje i na zmiany 
i... i obowiązki z dziećmi, i..., i w szkole trzeba, i działeczkę jeszcze jak się ma, to 
wszędzie zdążyć, i zakupy, i obiady, to tak człowiek czasami: „Ojejku! Kiedy ja to 
zdążę zrobić wszystko”, ale... No, czasami mówię - na wszystko tam tego czasu aż 
tak nie wystarcza, ale co niektóre rzeczy, co można odłożyć tam na później, to się 
odkłada. A przede wszystkim przy dzieciach, to chyba na bieżąco, to trzeba robić 
wszystko. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Tak, że... ...Mówię, te pierwsze chwile, te pierwsze lata, to był chyba jakiś tak 

właściwie szok, bo to wiadomo, że człowiek nie jest przygotowany w sumie do tego 
wcześniej tylko uczy się na własnych błędach i..., i... no, na tym życiu, co... co się 
dzieje... 

 
Frau J.: Mhm. Mhm. 
 
Befragte: Ale..., ale z biegiem czasu człowiek się przyzwyczaja do obowiązków i przyjmuje to 

za normalne... 
 
Frau J.: Tak... tak... tak... tak... Mhm... mhm... 
 
Befragte: ...a nie jakieś tam niestworzone rzeczy, chyba, że ktoś jest strasznie leniwy i nic 

nie lubi robić. 
 
Frau J.: A sądzi Pani, że właśnie młode kobiety, dziewczęta czy... czy także chłopcy 

powinni być w jakiś sposób, czy też mogą być przygotowani do..., no właśnie, do 
życia rodzinnego, do spełniania później ról ojca, matki? Czy jest to w ogóle 
możliwe? Kto mógłby w tym pomóc? 

 
Befragte: Znaczy... mnie się wydaje, że mają wzór..., mają wzór jak rodzice postępują w 

domu, to...to... Ale... ale tak ogólnie, to, to gdzie mogłyby się przygotować do takiej 
roli. Nie wiem. Nie wyobrażam sobie. 

 
Frau J.: Mhm. Mhm. Czyli, że raczej wzór do n..., rodzice, w domu. 
 
Befragte: No, tylko na przykładzie, na przykładzie. 
 
Frau J.: Mhm. Mhm. Mhm. 
 
Befragte: Ale sami, osobiście, to tylko jeżeli będą mieli własne, bo gdzie? 
 
Frau J.: Mhm. Mhm. Mhm. No, tak. No, z książek tego się... 



 205

 
Befragte: No, chyba, że... Chyba, że dzieci mają w domu młodsze rodzeństwo, duża jest 

różnica wieku, mają obowiązek opieki nad tym rodzeństwem, to wtedy jakiś taki już 
mają taki, że opiekować trzeba się, ile to pracy trzeba włożyć, żeby... żeby..., no, 
takie dziecko wychować, bo wiadomo... No... ja bynajmniej słyszałam o tym, że co 
niektóre dzieci właśnie i w nocy muszą wstawać do swojego rodzeństwa, mają taki 
obowiązek nawet w wieku moich... moich dzieci. To takie dzieci już... Słyszałam o 
takich rzeczach, ale... ale tak inaczej, to sobie nie wyobrażam, że może coś 
takiego być. Zresztą, nie ma potrzeby, żeby wprowadzać to wcześniej. Tak, że 
obowiązek przyjdzie, to będą miały. 

 
Frau J.: Aha. Proszę Pani, a chciałam się zapytać czy w takich sytuacjach, czy w ogóle są 

wokół Pani ludzie, na  kt..., ludzie, osoby, na których może Pani polegać w 
sytuacjach, kiedy właśnie potrzebna jest Pani pomoc, jakieś wsparcie, niezależnie 
od tego jak duża ta pomoc miałaby być; czy to wsparcie, czy to rozmowa, czy... 
czy... czy... jakieś większe rzeczy finansowe. 

 
Befragte: Znaczy - nie, nie liczę się nigdy z tym, że mogę na kimś polegać. Znaczy - 

mogłabym, ale ja wychodzę z założenia, że trzeba sob..., trzeba najbardziej 
polegać na sobie. Jeżeli czegoś sama nie zrobię, to wiem, że to nie będzie 
zrobione. Znaczy... w rodzinie wiadomo, że i dzieci pomagają i mąż pomaga, ale... 
ale no, tak do końca żeby  polegać na kimś tylko, to nie lubię. Lubię polegać na 
sobie. 

 
Frau J.: Rozumiem. Mhm. 
 
Befragte: I tak za bardzo też nie lubię rozmawiać na takie różne tematy. Lubię sobie radzić 

sama z własnymi sprawami. 
 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Rozumiem. Mhm. A w obecnej sytuacji, jeśli przyjrzymy się dniu dzisiejszemu Pani 

rodziny: co Pani uważa za mocne strony Pani rodziny? 
 
Befragte: No, to że jesteśmy razem, że jesteśmy zgodni, że dzieci wspólnie wychowujemy i 

jakoś tak nie... nie pokazujemy, że jeden na swoją stronę, drugi na swoją stronę. 
Jeżeli któreś coś tam ma, no to nie mówi tego przy dzieciach, bo to też jest źle, 
jeżeli się mówi przy dzieciach i kłóci się o to. Właściwie, to się nie kłócimy. To 
myślę, że to jest ważne, no. 

 
Frau J.: Mhm. Mhm. To jest bardzo ważne, tak, tak, tak. Mhm. 
 
Befragte: Zawsze jakieś takie różne problemy są w rodzinie, ale to się rozwiązuje na stopie 

pokojowej, a nie kłótnie, wrzaski, tam typu bójki jeszcze. 
 
Frau J.: Mhm. Mhm. Tak. Tak. 
 
Befragte: I myślę, że to jest ważne w rodzinie, że pijaństwa nie ma. 
 
Frau J.: Tak. Na pewno. Mhm. 
 
Befragte: To jest najważniejsze. 
 
Frau J.: Mhm. Na pewno. Zgadza się. 
 
Befragte: No, bo i dzieci później reagują na to. 
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Frau J.: Tak. Tak. Zdecydowanie tak. Mhm. A czy są jakieś takie na dzień dzisiejszy 
problemy, które sądzi Pani, że ... no... z tym... z tym problemem musi Pani rodzina 
sobie poradzić, musi go rozwiązać. 

 
Befragte: Na dzień dzisiejszy... Na dzień dzisiejszy , mówię - finansowo jesteśmy na prostej, 

tak, że były jakieś tam, kiedyś był... były takie problemy, ale teraz nie... nie widzę 
żadnych większych problemów. Bieżące: dzieci do szkoły, zakupy, o... książki, 
zmiana klasy, takie różne, ale to jest normalne, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. Oczywiście. 
 

Befragte: ... bo dzieci przechodzą z klasy do klasy, idą dalej, inne dochodzą, zmieniają się 

grupy. Człowiek przeżywa to też razem z dziećmi, ale... 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm. Ale ma to inną wagę zupełnie, prawda? 
 
Befragte: ...I w pracy też jakiś czas temu były takie, że człowiek się bał o tą pracę, ale na 

razie tak ucichło, tak, że na dzień dzisiejszy nie... nie sądzę, żeby coś takiego było. 
 
Frau J.: Rozumiem. To bardzo dobrze. Niektórzy rodzice przyznają się, że trudno jest im 

jak gdyby zidentyfikować, odczytać potrzeby ich dziecka, niezależnie od tego czy 
dziecko jest małe, czy... czy potem starsze, czy..., czy..., czy potem już w ogóle w 
wieku nastolatka. Czy Pani dzieci potrafią, Pani zdaniem, informować Panią o... o 
swoich potrzebach, o swoich problemach, o swoich sukcesach także? Jak Pani to 
widzi? Jak Pani to ocenia? 

 
Befragte: Myślę, że jak są mniejsze, to... to więcej takich... takiego kontaktu jest. Zaczynają 

wyrastać i... i później właśnie już takie..., taki wiek jest, że trochę się zamykają w 
sobie i ciężko do tego dojść, żeby ... no, już  ... mają ten swój wiek dojrze..., 
dojrzewają i tak ciężko z nimi utrzymać ten kontakt. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Ale myślę, że to rodzice muszą dużo w tej sprawie działać, a bynajmniej – mówię - 

chociaż jedno z rodziców. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Tak, że ja też miałam taką sytuację: w tym roku, już początek roku, syn w 6 klasie i 

tak...no, mówię - tak... początek był ciężki, ale już doszliśmy do tego. 
 
Frau J.: Tak, tak, to dobrze, to dobrze. 
 
Befragte: Tak, że mówię - są takie różne sytuacje w życiu, ale..., ale czasami trzeba w porę 

reagować i... i gdzieś tam to wychodzi bokiem i człowiek na prostą wychodzi. 
 
Frau J.: Ale... No, właśnie... Z tego, co... Chyba... chyba tak to zrozumiałam, że 

powiedziała Pani, że z mężem macie raczej wspólny pogląd na to jak wychowywać 
dzieci, że tych różnic zdań na ten temat nie ma pomiędzy Państwem, a jeśli, to ... 

 
Befragte: Raczej... nie ma takich. Jeżeli jakieś tam są, to tak mówię, żeby tego dzieci nie 

słyszały, bo dzieci później tak: a mama stanie w mojej obronie, a tu tata stanie w 
mojej obronie, więc ja mogę coś tam narozrabiać, broić, robię to co mi nie wolno, a 
tata tam będzie po mojej stronie i ja, powiedzmy , nie będę miał kary czy tam..., bo 
mówię - uważam, że jeżeli dziecko przeskrobie, to od czasu do czasu ... no ... 
znaczy... 

 
Frau J.: Tak, tak. ... Konsekwencje musi ponieść, tak... 
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Befragte: ...konsekwencje właśnie ... trzeba stanowczo reagować, bo przecież w końcu 
kiedyś te nastolatki wyrosną, a wiadomo, co teraz robią te nastolatki. Tak, że 
człowiek nie chciałby, żeby... żeby takie dzieci wychować... 

 
Frau J.: Tak, tak ... mhm... 
 
Befragte: ... że mówię, to jest takie wspólne zdanie, ale jak coś tam jest, to żeby tego dzieci 

nie słyszały, że mogą sobie odpuścić. 
Frau J.: Mhm...mhm... Czy częściej Pani idzie w takich sytuacjach różnicy zdań z mężem 

na kompromis, czy raczej mąż ulega Pani ..., da się przekonać? 
 
Befragte: To się zdarza rzadko, rzadko, ale ja wiem...? /śmiech/ ...jak to jest...? Znaczy... 

mówię - bardzo rzadko, a jeżeli on już coś ma, to..., czy tam ja coś mam, no to 
wtedy..., jeżeli może któreś tam za bardzo reaguje, może to tak odnosimy - że 
któreś za bardzo interweniuje, czy reaguje na jakąś tam sytuację - no to wtedy..., to 
jest taka uwaga..., no już tego co się stało, to się już nie odwraca, tylko żeby to 
było na przyszłość. No i - i z jednej strony, i z  drugiej strony, myślę, że... że to jest 
zapamiętane, i gdzieś tam człowiek sobie zakoduje to, żeby o tym pamiętać, jeżeli 
coś zrobi źle. 

 
Frau J.: Mhm... mhm... Tak. A co przez te wszystkie lata nauczyła się Pani szczególnie 

cenić? 
 
Befragte: W rodzinie? Czy ..., czy jak to mam zrozumieć? Nie wiem ... 
 
Frau J.: No, myślę, że w rodzinie, tak, czy w ogóle w życiu ... 
 
Befragte: Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, uczciwość jest dla mnie ważna, żeby nie 

okłamywać się nawzajem, nie oszukiwać. Moje dzieci tutaj też ... nawet z klasy ten 
najmłodszy, to nawet pani wychowawczyni mówi, że jako jedyny w klasie tak 
reaguje żywiołowo na to, że ... lubi być sprawiedliwy i koniec. 

 
Frau J.: Mhm... mhm... Tak. A gdyby Pani miała możliwość rozpoczęcia Pani dorosłego 

życia jeszcze raz, od początku, mając jak gdyby tę wiedzę, to doświadczenie, które 
dzisiaj Pani zdobyła, czy zrobiłaby Pani coś inaczej? Czy pokierowałaby Pani 
pewnymi sprawami inaczej? Czy zostawiłaby też Pani wszystko tak jak jest teraz?  

 
Befragte: Znaczy ... tak jak mówię, to co sobie wymarzyłam to mam ... Tak, że chyba bym 

tego nie zmieniła.  
 
Frau J.: Mhm, mhm.  
 
Befragte: Chyba bym nie zmieniła ... Znaczy nie ... nie żałuję tego co robiłam w życiu ... Tak, 

że ... niczego bym nie zmieniła. A człowiek, żeby mieć może tam jeszcze lepsze 
życie, bo co niektórzy tam sobie marzą, no to po prostu musi mieć predyspozycje, 
czy tam uczyć się lepiej, żeby mieć lepszą jeszcze pracę, czy coś takiego, ale ..., 
... 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: ... ale tak na dzień dzisiejszy mówię, że chyba bym to zostawiła. 

 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Aha. A teraz jeszcze, jeśli wybiegniemy w przyszłość, bo wiele matek mówi, że 

odkąd dziecko się pojawia na świecie, to praktycznie myślą już cały czas o 
przyszłości tego dziecka i o przyszłości rodziny. Jak widzi..., jak chciałaby Pani, 
żeby potoczyły się losy Pani rodziny? Jak wyobraża Pani sobie przyszłość swojej 
rodziny ? 
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Befragte: Znaczy... Swojej własnej czy swoich dzieci? To... myślę, że kiedyś... 
 
Frau J.: Swojej własnej, bo rodzina składa się także z Państwa. 
 
Befragte: Ale... ale kiedyś te dzieci odejdą, znaczy ... bynajmniej już tak mówią, że kiedyś 

będą duże, kiedyś odejdą, że tu nie będą mieszkać. Córka tylko mówi, że ona nie 
odejdzie, ... 

 
Frau J.: Aha, aha. 
 
Befragte: ... ona będzie razem. Tak, że no - myślę, że kiedyś będą miały swoje właśnie 

rodziny... No a u nas ... Tylko mam nadzieję, że będziemy mieli pracę, bo mówię, 
to jest podstawa, to taki ... to jest taki przełom jeżeli człowiek traci pracę i nie ma 
środków do utrzymania. Tak, że ja mówię - ja już zaznałam czegoś takiego ... tak, 
że obydwoje straciliśmy, obydwoje w jednym  zakładzie pracowaliśmy  i ciężko to 
przeżyłam, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... bo przez pół roku nie mieliśmy praktycznie żadnych środków do życia, a tu 

rodzina, a tu troje dzieci i opłaty, tak, że nie chciałabym do takich rzeczy wrócić. I 

nie chciałabym, żeby to się powtórzyło. 

 
Frau J.: Mhm... mhm...Tak, tak. Czyli... jeśli konkretnie Pani pomyśli, to czego by Pani 

chciała dla swoich dzieci? 
 
Befragte: Żeby one też miały jakieś środki do utrzymania, bo ja wiecznie na nich pracować 

nie będę. Żeby mnie ... znalazły kiedyś właśnie po szkole, żeby miały jakąś pracę, 
środki do utrzymania, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... żeby ..., żeby miały szansę zarobić na własne mieszkanie, bo nie sądzę ... 

Mówię - nie jesteśmy biedni, ale nie ... nie jesteśmy aż tak bogaci, żeby zapewnić 

tym dzieciom ..., kupić czy tam budować mieszkania, bo sami też doszliśmy do 

tego sami, nikt nam nie dał. Tak, że myślę, że i oni będą musieli... Tam cokolwiek 

można pomóc, ale nie całkiem. Tak, że myślę, że ... że ... żeby  mieli taką 

możliwość zarobienia. 

 
Frau J.: Mhm... mhm...A czego chciałaby Pani dla swego męża? 
 
Befragte: Dla swego męża? Czego bym chciała? Myślę, że chyba wszystko ma. Marzył o 

samochodzie - kupiliśmy samochód i ... /śmiech/, i ma wszystko. A czego może... 
Nie, marzy jeszcze o domku jednorodzinnym. Tak, że może kiedyś te nasze plany 
też się zrealizują, bo mamy... mamy w przyszłości zamiar zamienić mieszkanie w 
bloku na domek jednorodzinny. Tak, że ... Dzieci też zresztą marzą, ale nie wiem 
czy zdążą, kiedy my  zamienimy. 

 
Frau J.: Mhm ... Tak. A dla siebie? Czego Pani by chciała najbardziej dla siebie? 
 
Befragte: Dla siebie? Nie wiem ... Myślę, że chciałabym, żeby nasza rodzina była dalej 

zgodna. To jest chyba najważniejsze. No i ... Nie wiem, jakoś cały czas tak myślę o 
tej pracy tylko, chyba dlatego, że lubię pracować. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
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Befragte: Bo to jest podstawa. Nikt nie jest milionerem, żeby mieć pieniądze nie wiadomo 

skąd i musi pracować, żeby mieć te środki do życia i jeżeli... Mówię - pieniądze 
szczęścia nie dają, ale bez nich nie można żyć. 

 
Frau J.: Mhm ...Tak ... No, jasne, że tak. 
 
Befragte: Tak, że chciałabym pracy... nie chcę lepszej - może być taka jak jest, nie chcę 

zmieniać, bardzo mi przypasowała ta praca i... lubię tą pracę, no i chciałabym, 
żeby... może ten domek jednorodzinny - kiedyś jednak. /śmiech/ No... 

 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
Befragte: Tak, że nie mam jakichś takich wielkich marzeń. Przyziemne mam. Przyziemne 

miałam - przyziemne mam. /śmiech/ 
 
Frau J.: No, ale... 
 
Befragte: ...ale za to się realizują. 
 
 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.: Ale za to się realizują, oczywiście. To była bardzo interesująca rozmowa. Bardzo..., 

bardzo mi było miło, że Pani zechciała przyjść i opowiedzieć, odpowiedzieć na 
moje pytania. Jeśli Pani pozwoli, to na koniec może podsumuję to, jak ja widzę... w 
tej chwili Pani rodzinę z tej naszej rozmowy. No, wydaje mi się, że jesteście 
Państwo bardzo harmonijną rodziną. Jesteście świadomi tego, że są pewne 
rzeczy, które jesteście w stanie osiągnąć i..., ale dążycie do tego, pracujecie, 
staracie się, staracie dbać o wykształcenie waszych dzieci. 

 
Befragte: No, człowiek do tego dąży. 
 
Frau J.: No, właśnie. Nie było Pani łatwo jako dziecku, bo – prawda - wymagano od Pani 

czegoś innego, ale staracie się Pani i Pani mąż dla swoich dzieci zapewnić 
stabilizację i ... no, mam wrażenie, że to się udaje, że ..., że łączy Państwa miłość, 
łączy Państwa silna więź rodzinna, że pomimo, że życie nauczyło Panią polegać w 
zasadzie na sobie... 

 
Befragte: ...na sobie... 
 
Frau J.: ... i swoich siłach ... 
 
Befragte: Niestety. 
 
Frau J.: Prawda? No, ale to też jest ..., to też jest jakaś taka gwarancja - prawda?- tego, 

że... że człowiek musi być w życiu silny ... Jeśli się tego nauczy od dziecka, to i ... 
 
Befragte: Może dlatego, że się udaje później. 
 
Frau J.: ...to i będzie sobie radził, bo - prawda - jednak ma Pani pracę, przeszła Pani trudne 

chwile, gdy Pani ją straciła i mąż, a jednak..., jednak ma Pani ponownie pracę i ... i 
... umie się Pani tym cieszyć i umie to Pani także wykorzystać, prawda? 

 
Befragte: Trzeba. 
 
Frau J.: Bardzo Pani jeszcze raz dziękuję, ślicznie dziękuję. 
 
Befragte: I ja dziękuję bardzo.  
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Interview 20 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Czy na początek mogłaby Pani przedstawić krótko swoją rodzinę, to znaczy 

powiedzieć z ilu osób się składa, z ilu dzieci, w jakim wieku są Pani  dzieci? 
 
Befragte: Dobrze. Nasza rodzina składa się z trzech osób: z rodziców i jednego, jednego 

dziecka. Dziecko jest w wieku pięciu lat. To jest chłopczyk, który tutaj chodzi do 
przedszkola. Taki dosyć niesforny /śmiech/, no i taki po prostu, no ... wytęskniony 
taki ... 

 
Frau J.: Mhm.. .mhm... Czyli ... rozumiem, że mieszkacie Państwo pod jednym dachem 

również z rodzicami, tak? 
 
Befragte: Nie, nie. No, mówię rodzice jako ... 
 
Frau J.: Aha, Pani, jako ... mama. 
 
Befragte: ... tak, tak, tak. To przepraszam, może jakoś ... 
 
Frau J.: ... mama, tata i synek ... 
 
Befragte: ... mama, tata i mały synek pięcioletni, tak... mhm... 
 
Frau J.: Czy może Pani powiedzieć czym się Pani zajmuje zawodowo? 
 
Befragte: Ja pracuję w szkole. 
 
Frau J.: Mhm. A czym zajmuje się Pani mąż zawodowo? 
 
Befragte: Mąż jest architektem, pracow... pracownię projektową ma. Znaczy... ja te... ja też 

jestem z zawodu architektem, ale nie czynnie w tej chwili w pracowni projektowej, 
tylko w szkole pracuję. 

 
Frau J.: Czy może Pani powiedzieć od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: My jesteśmy  małżeństwem od lat 16. 
 
Frau J.: Mhm. I  jeszcze chciałabym Panią zapytać, jeśli chodzi o taką właśnie... 

„metryczkę” respondenta: ile ma Pani teraz lat, może Pani powiedzieć? 
 
Befragte: Tak, tak, tak... 37. 
 
Frau J.: 37. Dziękuję. 
 
Befragte: Muszę zawsze policzyć. 
 
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym jak przedstawiła Pani swoją rodzinę chciałabym poprosić o takie cofnięcie 

się właśnie w czasie, w swoich wspomnieniach, do czasu kiedy była Pani jeszcze 
w swoim domu rodzinnym. Czy przypomina Pani sobie takie sytuacje ze swojego 
domu rodzinnego, które szczególnie pozytywnie jakoś tak zostały  Pani w pamięci 
lub też wraca Pani do nich, do tych wydarzeń z przyjemnością, do tych chwil? 

 
Befragte: Mój dom rodzinny wyglądał tak troszeczkę nietypowo dlatego, że rodzice jakoś tak 

troszeczkę z sobą nie zawsze byli, w związku z tym... mamę tak lepiej... lepiej 
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wspominam i... no, jak gdyby nie miałabym..., nie miałabym... nic złego opo... do 
opowiedzenia o mamie, prawda? No, tata też tam z czasem jakoś już się wybielił w 
moich oczach, prawda?, ale na pewno ... no, właściwie od mamy nie... nic złego 
mnie nigdy nie spotkało... Tak, że tak... całe to... wczesne... ...  życie w domu 
rodzinnym było bardzo miłe. 

 
Frau J.: Mhm... mhm... Tym niemniej domyślam się po łzach w Pani oczach, że jednak były 

takie sytuacje, które trudno było Pani wtedy zaakceptować też. 
 
Befragte: Znaczy  nie. Ja po prostu... Moja mama jest starszą osobą, ma 70 lat i może teraz 

mi jest tak trochę przykro, ale ... 
 
Frau J.: Rozumiem, rozumiem. 
 
Befragte: No. 
 
Frau J.: Rozumiem, że ten temat jakiś jest dla Pani mimo wszystko... bolesny czy też 

wywołuje Pani emocje? 
 
Befragte: Nie! Nie! Takie emocje pozytywne, ale... Pozytywne, to nie jest nic negatywnego, 

tylko takie o... takie... 
 
Frau J.: Aha, rozumiem, rozumiem, takie wzruszenie pozytywne. 
 
Befragte: Takie... Tak..., tak... 
 
Frau J.: Mhm... mhm... rozumiem. 
 
Befragte: Tak, że przepraszam, jakoś tak się... 
 
Frau J.: Nie... nie... nie ma Pani mnie za co w żaden sposób przepraszać. Mhm...mhm... 
 
Befragte: Jakoś tak się wzruszyłam, może niepotrzebnie... 
 
Frau J.: No... zwykle kiedy się, prawda, cofamy do czasów naszego dzieciństwa, to te... te 

emocje jakoś tak szczególnie... 
 
Befragte: Znaczy się, może po prostu człowiek ma... świadomość upływającego czasu... 
 
Frau J.: Tak...tak... 
 
Befragte: ...I to... Ja się śmieję, że jak się spotykam z jakimiś znajomymi i znajomi tam 

mówią: „ Ojejku! Dziecko jakie duże” i tak dalej, to ja mówię, że „ no, dzieci rosną, 
a my wciąż młodzi”, prawda? Na takiej zasadzie, a to no niestety jest tylko taka 
połowiczna prawda: że tak samo jak dzieciom biegnie czas, tak samo nam ten 
czas biegnie i... Tylko staramy się jakoś tego... no... nie... ... nie dopuszczać do 
siebie, prawda? 

 
Frau J.: Tak, zgadza się, mhm... Tak powszechnie uważa się, że... że polska rodzina jest 

tradycyjną rodziną jeśli chodzi o jej formę, o jej sposób funkcjonowania. Czy 
przypomina sobie Pani właśnie w tych czasach kiedy jeszcze była Pani bardzo 
młodą osobą, która dopiero wchodziła w życie dorosłe, czy myślała Pani już wtedy 
właśnie o swojej przyszłej rodzinie, czy jakiś obraz tej rodziny już gdzieś w Pani 
świadomości funkcjonował? Czy jakiś wzorzec też istniał? 

 
Befragte: No, jakoś miałam szczęście trafiać na takie pozytywne osoby w swoim życiu, że 

jakoś... ... i rodzinnie jakoś takich nie mam..., nie mam..., nie mam przykładów w 
rodzinie takich właśnie nieudanych czy jakichś takich  skłóconych z sobą, prawda? 
Siostra, która tam jest daleko, ale potrafi ciągle wydzwaniać, prawda? Mama, która 
też ciągle tam w jakimś jest ze mną kontakcie; męża rodzina też bardzo 
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pozytywna. Tak, że ... tak wszystko jak gdyby odbywa się w takim ... takim... takiej 
miłej, normalnej, normalnej atmosferze. 

 
Frau J.: Mhm... mhm... mhm... 
 
Befragte:  Tak, że to jest takie... takie ... najważniejsze i... to się... to się tak cały czas jak 

gdyby  sprawdza w tym moim... moim życiu, że nawet może to nie tyle były jakieś 
moje takie wyobrażenia, ale no tak jak gdyby cały czas mnie... nic mnie złego nie 
doświadcza... 

 
Frau J.: Rozumiem, mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Może to w ten sposób jakoś... 
 
Frau J.: Mhm. A czy jako młoda osoba myślała Pani także o tym, że chce Pani wyjść za 

mąż? 
 
Befragte: Tak, tak, tak, tak. Ja jakoś nie nadaję się do takiego samotnego życia. Tak, że na 

pewno, na pewno było to..., znaczy się nie było to, że to jest moje tam... pierwsze 
pragnienie, prawda?, że muszę i tak dalej, ale raczej brałam to pod uwagę, że 
pewnie tam... z kimś... z kimś... będę to życie spędzała. 

 
Frau J.: Czy miała Pani wtedy jeszcze, jako właśnie niezależna młoda osoba, wyobrażenie 

o tym jak... kim miałby być czy kim mógłby być Pani przyszły partner życiowy? Jak 
wyglądałyby wasze przyszłe relacje? 

 
Befragte: Znaczy... mnie się wydaje, że ... ponieważ ja poznałam męża lat temu... gdzieś 18, 

18-19 lat temu, tak że to były troszeczkę, troszeczkę inne czasy niż w tej chwili, 
prawda?, tak że człowiek tak nie myślał... nie myślał..., no po prostu było..., był 
ktoś sympatyczny, prawda?, wydawało się, że normalny, normalnie ma gdzieś tam 
w głowie poukładane i człowiek dziś tak z perspektywy, jak się nad tym 
zastanawia, to równie dobrze mógł trafić w jakieś złe środowisko, mieć za męża 
jakiegoś, no... drania, który po prostu potrafił się jakoś tam maskować przez okres 
znajomości i tak dalej, że to... to jest taka, jak teraz tak sobie patrzę z perspektywy, 
to jest taka wielka niewiadoma. Człowiek jak gdyby,  no..: z kimś się związuje, 
zwiąże się z kimś, prawda? i wcale nie wie jaka..., co z tego będzie? Bo to jest, no 
to jest jedna wielka niewiadoma. Człowiek trafi na taką osobę, czy potem jakiś 
tam... - wiadomo, że środowisko ma niesamowicie wpływ na ..., na człowieka 
jednak, prawda? Tak, że czasem można trafić w jakieś nieciekawe środowisko i... i 
ta osoba się może zmienić, prawda? Tak, że... To dla mnie to jest wszystko..., nie 
wiem, albo opatrzność, albo ktoś nad tym czuwa, prawda? i jakoś to potrafi 
prowadzić, albo to jest jakieś szczęście w życiu. Nie wiem, nie wiem skąd to..., 
skąd to się bierze. Na pewno nie jesteśmy w stanie sobie tego wszystkiego 
zaplanować i wymarzyć, że tak chcemy. To się chyba tak nie da. /śmiech/ 

 
Frau J.: Mhm, mhm... Jeszcze uporczywie będę prosić Panią o powrót do... myślami do 

tamtych czasów, kiedy była Pani bardzo młodą osobą, dziewczyną wchodzącą w 
życie. Czy w jakiś sposób wyobrażała Pani sobie, czy myślała Pani o tym... ile 
dzieci mogłaby Pani mieć? Jakie dzieci? Jaki obraz dzieci Pani nosiła w sobie 
wówczas, jeśli tak? Jeśli tak było? 

 
Befragte: No, tak. Ale no... Naprawdę, jak człowiek tak pomyśli jak w wieku tam był tych 

dwudziestu-dwudziestu paru lat, to... to tak się za mocno nie... nie zastanawiał. No, 
brał to pod uwagę, prawda?, ale to, to... nie było..., nie było takie jak gdyby 
najważniejsze. Ja ślub brałam po pierwszym roku studiów. Tak, że bardziej 
człowiek jak gdyby myślał o studiach jeszcze, prawda?, jakieś to życie takie 
studenckie prowadził, miał dużo znajomych, gdzieś jakieś wyjazdy. No, tak bez 
przesady, ale to tak... tak to wyglądało. 
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Frau J.: Mhm... mhm... mhm... Rozumiem. Wiele matek, wracając już właśnie do... do tych 
takich sytuacji z dzieckiem, wspomina z rozrzewnieniem chwile, kiedy..., kiedy ich 
małe dziecko... wymyte, nakarmione, utulone zasnęło i ten widok śpiącego dziecka 
wywołuje w matkach takie bardzo silne... silną więź emocjonalną. Ta miłość 
rodzicielska, matczyna jest wtedy wręcz namacalna. Czy i Pani przypomina sobie 
takie chwile z Pani dzieckiem, w których odczuwała Pani taką więź? 

 
Befragte: Dla mnie moment jak dziecko wymyte, nakarmione śpi, to jest po prostu moment, 

kiedy ja słyszę własne myśli, o! /śmiech/ To jest ten moment, kiedy... no, jest 
najkochańsze wtedy, najkochańsze wtedy, ale to z tego powodu, że w ciągu dnia w 
moim przypadku dziecko jest tak absorbujące, tak energiczne - żeby  zasnęło jak 
miało tam, nie wiem, około roku, to ja kładłam na dużym łóżku i wielką, ciężką 
kołdrą przykrywałam, a jeszcze w tragicznym  momencie musiałam przytrzymać, 
bo to po prostu  cały czas tak chodziło, prawda? I w momencie, gdy jak 
przytrzymałam 3 minuty, to usypiało. 

  
Frau J.: Aha, aha. 
 
Befragte: Tak, że dla mnie to jest taki moment, że właśnie ja własne myśli zaczynam słyszeć 

dopiero jak on pójdzie spać, no i tak jest do tego czasu, po prostu, że jest 
dzieckiem bardzo energicznym, takim żywiołowo reagującym i nawet właśnie ze 
spaniem ma problemy, żeby zasnąć, prawda? W związku z tym właśnie kołdra - 
ciężka kołdra, tak specjalnie i wtedy..., i przytrzymanie. A zdałam se z tego sprawę 
w momencie, kiedy oglądałam, bo gdzieś tam, nie wiem, chyba pierwszy raz... 
dziecko gdzieś tam... taki film mu nakręciliśmy jak miał roczek i po..., no jakaś tam 
kąpiel, prawda?, no i po kąpieli ja miałam taki materacyk, na którym go tam 
przewijałam i ubierałam, i ja dopiero jak zobaczyłam ten film, że ubieranie jego po 
kąpieli, to polega na tym - tam ubrać to nie jest problem, tylko po prostu 
nagarnianie go na ten materacyk, że to było: żeby on po prostu nie spadł, bo tu już 
noga zlatywała , tu głowa zlatywała, prawda?, bo on się tak... pełzał, ruszał się po 
tym, chodził, prawda? Tak, że dopiero wtedy sobie zdałam z tego sprawę, że to 
jest takie... takie dziecko, po prostu, energiczne strasznie. Tak, że dla mnie widok 
w końcu..., jest kochane, jest kochane wtedy, tak i tam: jakie pozy, prawda?, że 
tam nogi na szczebelkach i tak dalej, ale ja wtedy własne myśli dopiero słyszę, tak, 
że... Tak, że ja nie mam jakichś..., nie mam jakichś takich strasznie emocjonalnych 
takich wzruszeń w momencie jak on śpi. Ja jestem szczęśliwa po prostu, że on śpi. 
/śmiech/ 

 
Frau J.: A może w jakichś innych sytuacjach właśnie tak ta więź emocjonalna między Panią 

a dzieckiem ma swój wyraz bardziej, że tak powiem... 
 
Befragte: Ale to nie są..., nie, to nie są takie, takie dane sytuacje, prawda? To nie, nie, nie. 
 
Frau J.: Nie. Mhm. Rozumiem. A czy przypomina Pani sobie może takie sytuacje z Pani 

dzieckiem, które szczególnie Panią przygnębiały. 
 
Befragte: No, moment, kiedy tak strasznie grandził, że tak powiem, taki był, no..., to się 

prawdopodobnie brało z jego ciekawości, ale typu na przykład: otworzyć lodówkę i 
wylać mleko, otworzyć szafkę - wysypać mąkę. I ja w pewnym momencie po prostu 
nie zdawałam sobie sprawy, że to się bierze z ciekawości, tylko myślałam, że on 
jakiś po prostu strasznie niegrzeczny jest. Ja sobie nie zdawałam, bo ja po rodzinie 
jeszcze miałam zły przykład, bo ja w rodzinie miałam takie troszkę dzieci starsze 
od mojego synka, które są bardzo spokojne i mi się wydawało, że one są grzeczne 
wtedy, prawda?, a że to moje, które jest takie energiczne straszne, że ono jest 
niegrzeczne. A to po prostu dopiero po jakimś czasie zobaczyłam, że moje dziecko 
po prostu inaczej reaguje, że tamtym nie przyjdzie do głowy  wziąć, otworzyć i 
wylać mleko, prawda?, bo one lodówki się boją otworzyć. A ten, który jest ciekawy 
tego, prawda?... No, ale to dopiero człowiek... i tam człowiek po łapach czasem 
walnął, prawda?, żeby... żeby..., ale to po prostu było jak gdyby chyba silniejsze od 
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niego. No, ale to człowiek się uczy po prostu takich... takich rzeczy... Bo ja się 
jeszcze zapytam: Pani jest z wykształcenia... pedagogiem, psychologiem...? 

 
Frau J.: Ja jestem w ogóle z wykształcenia germanistą..., 
 
Befragte: Aha, czyli to jeszcze... 
 
Frau J.: ...natomiast zajmuję się..., zajmuję się problemami rodziny w Polsce, ponieważ 

swój doktorat piszę w Niemczech na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Tak, że to 
jest..., to jest takie powiązanie. Natomiast mam wieloletnie doświadczenie w pracy 
w szkole z uczniami, tak, że są to mi problemy jak gdyby nieobce. Teraz natomiast 
zajmuję się nimi od innej strony, ponieważ takie wymogi stawia mi mój promotor. 

 
Befragte: Mhm... mhm... Rozumiem. 
 
Frau J.: Natomiast nie jestem psychologiem i... no, nie czuję się specjalistą w tej materii, 

jeśli - to takim domorosłym, ponieważ też jestem matką, też mam dwoje dzieci i jak 
gdyby życie rodzinne nie jest mi obce, więc... 

 
Befragte: Ale właśnie podejrzewałam, że tak samo jak na przykład nie ma..., ktoś jest 

dobrym nauczycielem albo złym  nauczycielem, ale to po prostu albo taki jest i... i 
jak gdyby  żadne... jego kształcenie dalsze czy... - nie zmienia tej sytuacji, 
prawda?, że albo ktoś jest taką osobą, która sobie na przykład z dziećmi radzi, 
prawda? i to..., i to gdzieś ma w sobie, prawda?, albo taką osobą..., taką osobą nie 
jest. Tak samo jest z wychowaniem dzieci - też nie ma jakiejś..., jakiejś... Nawet nie 
wiem na czym polega wychowanie dzieci, prawdę mówiąc. ...To jest po prostu w 
genach zakodowane jakieś..., jakieś już predyspozycje chyba dziecka. Trzeba 
gdzieś tam patrzeć też na... na swoje dzieciństwo czy na predyspozycje własne 
jakie się ma, prawda?, bo to dziecko po rodzicach, czy tam ponoć po dziadkach 
nawet jeszcze więcej..., więcej ... ...  

 
Frau J.: ...dziedziczy... 
 
Befragte: ...dziedziczy, prawda? Bo na czym to... to polega, to ... ja nie... nie wiem, nie 

potrafię, że tak powiem, ... nie potrafiłabym odpowiedzieć. Tak się..., czasem się 
zastanawiam jeszcze właśnie jak osoby mają dwójkę dzieci, tak jak na przykład 
Pani ma dwójkę dzieci, to Pani pewnie potrafi też się zastanowić, że jedno jest 
zupełnie inne i drugie jest zupełnie inne, prawda?..., 

 
Frau J.: Tak, to prawda. 
 
Befragte: ...że gdzieś to..., to co dopiero mówić jak gdyby... ... I tutaj jak gdyby nie da się 

jednakowo wychować, prawda? 
 
Frau J.: Zgadza się. 
 
Befragte: Tak, że to... A ci sami rodzice, prawda? W tym samym domu, w takim samym 

środowisku i jedno jest inne, i drugie jest inne, i też jedno może mieć tam siódemki 
w szkole, a drugi..., drugi zera, prawda? Tak, że to nie wiadomo właściwie skąd 
to..., skąd to się bierze? Ja stawiam na..., na jakieś genetyczne obciążenia i w 
ogóle jakieś predyspozycje. /śmiech/ 

 
Frau J.: Mhm... Jeśli Pani pozwoli, to... to spróbuję jeszcze zadać Pani, no, takie pytania... 

Otóż... z literatury czy, no, także z obserwacji wiem, że wiele kobiet przeżywa 
nowe zadania w rodzinie jak prawdziwy stres, to znaczy: ...sytuacje rodzinne, 
wychowanie dziecka, obowiązki związane z wychowaniem dziecka, to wszystko 
wyzwala w nich strach przed stresem lub..., lub bezpośrednio stres. Czy Pani 
nieobce jest także to uczucie? 
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Befragte: Nie..., nie..., nie. Ja..., ja... jakoś tak nie..., nie stresuję się mocno tą..., tą sytuacją i 
tak traktuję to jako coś w miarę..., w miarę normalnego. Nie..., nie, mnie jakoś ta 
sytuacja nie stresuje. 

 
Frau J.: Mhm...mhm. 
 
Befragte: Nie daję się, że tak powiem. 
 
Frau J.: Rozumiem. 
 
Befragte: Znaczy, nie jestem jakąś taką przewrażliwioną osobą, prawda?, że to dziecko tam, 

powiedzmy, ósma pięć musi mieć mleczko, prawda?, bo może mieć i ósma 
dwadzieścia i też się nic nie stanie, prawda? Czy..., czy jakieś... No, tak jak mówię, 
no..., ponieważ sobie coraz bardziej uświadamiam, że człowiek robi co może, stara 
się jakoś normalnie..., normalnie to dziecko wychowywać, normalnie żyć, nie 
stawać na rzęsach, prawda?, ale z drugiej strony jak gdyby no..., no nie wie jaki 
będzie tego efekt na koniec, prawda. No, musi mieć, tak jak mówię, no... 
opatrzność, która czuwa. 

 
Frau J.: Tak, coś w tym musi być, rzeczywiście. Czy są wokół Pani ludzie, osoby, na 

których może Pani polegać, które wesprą Panią w chwilach, gdy potrzebuje Pani 
tego wsparcia? 

 
Befragte: Tak! Tak, tak, tak. Najbliższa rodzina, taka właśnie i męża i moja, która..., która... 

można zawsze tam zadzwonić, zapytać się, prawda, i jak najbardziej chętnie 
pomagają. Mniej może znajomi, prawda, którzy... - może to się bierze z tego, że po 
prostu wszyscy są zabiegani, prawda, i gdzieś tego czasu za dużo..., za dużo nie 
maja, ale jak najbardziej - grono..., grono takich też jakiś znajomych jest, że na 
pewno można zadzwonić, zapukać i..., i nie powiedzą, że nie maja czasu czy, że: 
przyjdź jutro. 

 
Frau J.: Mhm... To wspaniale. Mhm... 
 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: A gdyby tak spojrzeć na aktualną sytuację Pani rodziny. Co Pani uważa za mocne 

strony Pani rodziny dziś? 
 
Befragte: ... Za mocne strony... No, tak jak jestem w tym małżeństwie ileś tam, piętnaście 

czy szesnaście lat, prawda? W miarę jakaś taka stabilna ta sytuacja jest, ... jakoś 
nie ma..., nie ma większych..., większych problemów, żeby być tylko jakoś tam 
zdrowym. ... Uważam, że jest normalnie, o! Może nie są jakieś mocne to momenty 
takie... wyeksponowane, ale uważam, że jest normalnie. Czy mogłoby być lepiej, 
czy gorzej, ale jest normalnie - o, tak bym to powiedziała. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A co mogłaby Pani zaliczyć do największych dotychczasowych 

sukcesów Pani rodziny? 
 
Befragte: Nnnie... Ja nie mam, nie mam jakichś wielkich sukcesów jako... jako cała, cała 

rodzina. Po prostu jest normalnie. Jest normalnie i... tutaj..., no, nie wiem, może, 
może tam nie... nie będę pasować do tych 30 rodzin /śmiech/, ale... 

 
Frau J.: Pasuje Pani znakomicie. 
 
Befragte: ... ale jest normalnie. Jest normalnie po prostu i oby było tak dalej. 
 
Frau J.: Zapytam się także, jeśli Pani pozwoli, czy są jakieś problemy, Pani zdaniem, 

które..., które na dzień dzisiejszy Pani rodzina powinna rozwiązać, żeby 
funkcjonować harmonijnie. 
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Befragte: Nie, nie, nie. Po prostu jest nor..., jest normalnie. Wiadomo, że..., że są i takie 

momenty i milsze, i tam mniej miłe, prawda?, ale to są..., to są jakieś takie 
drobiazgi, które człowiek sobie sam czasem wymyśla z powodów jakichś tam, 
prawda? Czy..., czy wiadomo na przykład, że życie zawodowe gdzieś też trochę, 
trochę się przenosi do domu, prawda? 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Że jak człowiek ma jakieś sukcesy, jest doceniony, no to wtedy i w domu jest 

trochę lepiej, przynajmniej ja tak, ja tak działam, natomiast jak czuję, że już gdzieś 
tam coś się wali, prawda?, to..., to..., to..., to też i w domu jest troszeczkę gorzej. 
Natomiast mąż jest taki, że mimo tam na przykład jakichś problemów w pracy, w 
ogóle tego nie przenosi, nie przenosi do domu. Że jednak jest taki bardziej 
neutralny. Ja może gorzej... to... znoszę. 

 
Frau J.: Mhm..., mhm... Jak Pani sądzi, czy to..., czy młodzi ludzie... dziewczęta, chłopcy 

powinni być w jakiś sposób przygotowywani do tego co ich czeka w życiu 
rodzinnym, do..., do pełnienia właśnie tych ról, do spełniania obowiązków w 
rodzinie? 

 
Befragte: Ja nie wiem. Chyba najważniejsze, to są jednak te rzeczy, które człowiek wynosi z 

domu, bo...no można..., można..., można jakoś młodzież poinformować, można z 
nimi porozmawiać, prawda?, ale to... to jest na zasadzie jakiegoś tylko 
uzupełnienia, natomiast dziecko takie - znaczy się dziecko - ja mówię o młodzieży 
„dziecko” - młodzież po prostu będzie głównie bazowała na doświadczeniach 
swojej rodziny i doświadczeniach tej dalszej rodziny, prawda?, czy znajomych 
rodziców. Mi się wydaje, że..., że to jest..., że to jest najważniejsze dla takich 
młodych ludzi, a także doświadczenia tych młodych ludzi, które spotykają 
rówieśników. Natomiast, czy ich się..., czy młodych ludzi należałoby jakoś mocno... 
... edukować w tym kierunku... Poinformować, porozmawiać, chyba, że sami są 
mocniej zainteresowani. Ale to chyba..., to tak jak z tym wychowaniem, tak samo 
i... tutaj też chyba dużo, dużo to nie pomoże, chyba, że byłby to, byłby to 
stworzony jakiś mądry program, prawda?, jakichś takich zajęć edukacyjnych, ale to 
by musiało być..., to musiałoby być dobrze poprowadzone. To na zasadzie właśnie 
rozmów, spotkań, no, prawie że przez zabawę, prawie że przez jakieś takie... czy - 
nie wiem, czy wyjechać z nimi i... na zieloną łączkę i tam z nimi coś ustalić, 
prawda? Natomiast tak, jeżeli to będzie taka... takie programy typu - 45 minut 
lekcji, że tam wyjdzie ktoś, prawda? i zacznie coś opowiadać, to..., to mi się 
wydaje, że to nie ma..., nie ma sensu. Że to chyba za dużo dzieciaki się tam nie 
dowiedzą, nie przyswoją tej wiedzy, a chyba to co wynieśli z domu, jakieś takie te 
podstawy, to chyba są, chyba są najważniejsze. Z tego najbliższego, najbliższego 
otoczenia, bo oni wiedzą co tam, co tam się dzieje. 

 
Frau J.: Tak. Mhm. Chciałabym Panią zapytać jeszcze o, właśnie, kwestie wychowawcze. 
 
Befragte: /śmiech/ 
 
Frau J.: Wielu rodziców przyznaje się do tego, że trudno jest im zidentyfikować problemy 

swojego dziecka, niezależnie od tego w jakim wieku to dziecko jest. Czy obserwuje 
Pani w relacjach ze swoim dzieckiem takie sytuacje... - może inaczej zapytam - czy 
Pani dziecko nie ma trudności z informowaniem Pani o swoich..., o swoich właśnie 
potrzebach, o..., o swoich problemach także, czy satysfakcjach? Oczywiście 
wszystko na miarę wieku. 

 
Befragte: Mhm, mhm. No, człowiek po prostu czasem sobie nie zdaje, nie zdaje sprawy z 

jakichś takich informacji, bo to dziecko małe nie po..., nie usiądzie, prawda? na 
przeciwko i nie powie: „wiesz, mama ja mam taki i taki problem”, prawda?, tylko to 
są takie problemy czasem, które dziecko sygnalizuje tam między jedną a drugą 
łyżką jedzenia, prawda?, czy tam, gdzieś tam w przerwie mówiąc, mówiąc o czymś 
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i wiadomo, że..., że człowiek sobie czasem z tego..., z tego nie zdaje, nie zdaje 
sprawy. Ja miałam taką sytuację, że tutaj właśnie chyba nawet  w przedszkolu 
było, że czemu dziecko mówiło: „A, któraś mi tam coś rysuje na kartce”, że „mi tam 
rysunek po... po... po..., coś tam zniszczyła” i tak dalej. I dopiero..., no ja mówię 
„No to powiedz, żeby... żeby  nie niszczyła, albo na koniec powiedz, że jej 
zniszczysz”, no, żeby sobie jakoś tam dziecko samo..., samo radziło. I dopiero tutaj 
po, po  rozmowie z którąś z pań się okazało, że on po tym po prostu strasznie w 
jakąś histerię wpada, po tym, że ktoś mu ten rysunek... pomazał, prawda? I..., i..., 
i... człowiek jak gdyby... ja kilka razy mówiłam - „dobra, nie przejmuj się, powiedz, 
żeby ci więcej tego nie robiła”, albo..., no bo..., no bo... z jednej strony człowiek nie 
chce z jakichś błahych rzeczy robić wielkiego problemu, a potem się okazuje, że to 
na przykład dla dziecka jest wielkim problemem. A ja jak gdyby, no, nie chciałam 
tego zbyć dziecka, prawda?, tymi swoimi odpowiedziami, tylko nie chciałam, z 
drugiej strony, robić z tego problemu, bo mówię, no, to jest jeden tam z dziesięciu 
czy piętnastu problemów, które codziennie dziecko... musi sobie jakoś rozwiązać. 
Bo tutaj panie w przedszkolu nie prowadzą..., znaczy i tak dzieciaki przychodzą i 
skarżą jeden na drugiego, prawda?: a ten mnie uderzył, a ten tam to..., ale panie 
próbują też to rozwią..., żeby sobie dzieci same radziły w którymś momencie, 
prawda? Jak któryś tam zabierał zabawki, to na koniec dzieciaki go prawie że tłukły 
za to, bo..., bo..., bo... pani już nie miała... Znaczy... prze..., prze..., znaczy się 
może tak  tutaj... prze..., przebarwiam tą sytuację, ale widać, że no, dzieci muszą 
same sobie radzić i to jest właściwie też straszne, że dziecko pod..., jak w wieku na 
przykład tych trzech lat pójdzie do przedszkola, to jest te osiem godzin poza 
domem, prawda? Człowiek nie wie co on mówi, jak on się zachowuje i dziecko już 
bardzo dobrze, w przypadku na przykład mojego dziecka, bardzo dobrze już wie 
jak moż..., jak ma ze mną rozmawiać, jak rozmawia z rówieśnikami, jakich słów 
używa - nawet. On wie, co może przy  mnie powiedzieć, a czego..., czego nie 
może. Ja mu tego jak gdyby nie mówię, to on już sobie zdaje, zdaje sprawę z 
takich..., to jest  takie... jakieś podwójne, takie już..., już wie, co, co z mamą, co z 
dziećmi, prawda? Tak, że to jest takie trochę i też... niebezpieczne. Tak jak kiedyś 
ktoś dobrze powiedział, że dziecko się wychowuje do trzech lat, a potem już trzeba 
mieć nadzieję. 

 
Frau J.: Aha. 
 
Befragte: No i coś w tym, coś w tym jest, prawda? Jeszcze przedszkole - to jeszcze, potem 

jeszcze ta..., te, te klasy tam, te początkowe 1-3, no to jeszcze po prostu jest ta 
jedna pani, prawda?, która nad tym..., nad tym czuwa, ale potem takie dziecko jak 
pójdzie do 4 klasy, to już po prostu kontakt zupełnie się urywa. To są jakieś dzieci 
ze szkoły różne, prawda?, to jest jakaś tam świetlica i teraz jeżeli, jeżeli rodzice 
będą mieli jakąś taką emocjonalną więź z dzieckiem, to jeszcze to dziecko powie, 
że ten go bije, ten mu każe tam oddać bułkę, prawda?, ten go tam... złotówkę mu 
zabrał i będzie musiał mu codziennie przynosić, bo tam coś, prawda?, bo na drugie 
piętro go nie wpuści, bo przecież to, co się dzieje w szkołach, to tak to, tak to w tej 
chwili, w tej chwili wygląda i teraz tylko trzeba mieć nadzieję, że, że to dziecko po 
prostu, że na tyle ten związek emocjonalny będzie silny z dzieckiem, że dziecko, 
no, co będzie..., że coś tam powie. No, tylko trzeba mieć taką nadzieję. No, nie 
wiem. Ja nie wiem co to...,  jak to dziecko wychować, na czym to będzie polegało, 
co to będzie dalej. 

 
Frau J.: Mhm. Czy są takie sytuacje w Państwa domu, że..., w których na przykład Pani..., 

Pani syn potrzebuje bardziej Pani, a z kolei inne sytuacje w których..., w których 
dziecko potrzebuje szczególnie kontaktu właśnie ze swoim ojcem? Czy Pani potrafi 
to zaobserwować konkretnie? 

 
Befragte: Znaczy..., to..., to tak. Do takich rzeczy typu właśnie jedzenie, nocniczek, to jest 

mamusia, prawda?, a do jakichś takich bardziej... - gdzieś pojechać, prawda?, coś 
tam skleić - to jest tatuś. Na takiej zasadzie. 

 
Frau J.: Aha. Rozumiem. 
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Befragte: Mama, to tak właśnie... do takich codziennych spraw. Ale aczkolwiek jakoś tak, 

no... w miarę możliwości się tam wy..., z mężem jakoś... Znaczy, ja mam..., ja 
mu..., ja dziecku poświęcam dużo więcej czasu, bo tego czasu mam więcej, 
takiego, prawda? A mąż jest bardziej zapracowany, ale nawet jak już się... pojawi 
w tym domu, prawda?, co mu się..., znaczy, nie to, że rzadko zdarza, tylko 
czasowo jest to dużo mniej, po prostu on mniej tego czasu ma, takiego 
wolniejszego, to stara się tak intensywnie ten czas wykorzystać. Tak, że jak 
gdyby... ta..., on jest jakościowo lepiej, lepiej wykorzystany, ten czas, prawda? Bo 
jak ja bym przyszła po tylu godzinach co on do domu i jak by mi ten mój dzieciak 
jeszcze na plecy wchodził, to bym po prostu już go tam... zwaliła z tych pleców, 
prawda? A mąż jakoś ma cierpliwość. Znaczy się, nauczył się tej cierpliwości, bo 
na początku też nie mógł, nie mógł jak gdyby  za..., zrozumieć, że..., że... dziecko 
może takie..., że takie jest po prostu...  takie... strasznie... czy to zaborcze, czy 
takie po prostu energiczne i..., i..., i...  

 
Frau J.: Domaga się swego. 
 
Befragte: Domaga się swego, ale po prostu w taki właśnie on wybitny sposób, no ale ja też 

na przykład obserwuję - to jest też dosyć..., dosyć chyba... może być takie dosyć 
ciekawe - że na przykład ja obserwuję swojego męża i jego brata, bo to są dwie 
osoby - mąż taki jest, który jest bardzo energiczny, on nie potrafi usiąść, prawda? i 
jego brat, który wolno chodzi, wolniej..., wolniej mówi i jest po prostu dużo 
powolniejszy. W związku z tym jego dziecko jest też inne i inne jest to nasze 
dziecko. Tylko człowiek po prostu to dopiero musiał po jakimś tam czasie 
zauważyć. Teraz właśnie... i na przykład ja jestem szczupła, mój mąż jest też 
szczupły, wysoki i dziecko też jest, no - chude, po prostu chude. I każdy... i tam 
lekarz mówi: „No tak, a to dziecko ma tam tyle tam w tych - nie wiem, w tych, tych 
tabelach, tak jak to ci lekarze tam mierzą, ważą - na co oni przeliczają?, jak to się 
nazywa? - no, w każdym razie tam zawsze wyszło, że on jest, że on jest nie taki, 
że mu zawsze gdzieś tam brakowało, że za wysoki, a za chudy. I dopiero jedna 
z..., jedna z pań doktor popatrzyła na mnie, popatrzyła na mojego męża i mówi: 
„No, dziecko po prostu ma państwa budowę i jest takie”. I teraz na przykład chodzę 
i obserwuję jak wyglądają dzieci, i jak idą z rodzicami, jak widzę ojca wielkiego, 
potężnego, no to wiadomo i to dziecko od razu jest też takie potężniejsze i ma nogi 
tam dwa razy grubsze od tego mojego, prawda? Tak, że ..., tak, że to..., to też są 
takie, po prostu, no nie da się, nie da się jakoś tam zaszeregować, prawda? i tam 
w te siatki wpisać, prawda?, że to dziecko ma być takie i takie. I się dziwię, na 
przykład takim lekarzom, że jeszcze tam biorą to pod uwagę i tam te.../ już nie 
wiem jak to się nazywa/, wpisują, prawda?, i tego, i tego się trzymają. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A w kwestiach wychowawczych: czy macie Państwo wspólny pogląd 

jak wychowywać, czy też raczej są i różnice zdań na temat tego jak postępować z 
dzieckiem? 

 
Befragte: Nie, podobne, podobne. Tak za mocno się nie różnimy, a czasem po prostu... 

Znaczy, najważniejsze jest to, żeby trzymać jakąś wspólną linię, prawda?, żeby 
stanowcze..., po prostu  dziecko musi wiedzieć... Nie to, że na przykład mama na 
to pozwala, a tata na to nie pozwala. Ja i tak wychodzę na taką,, która ... - zresztą 
nawet dziecko mi wczoraj powiedziało, że ty to mi na nic nie pozwalasz, tata mi na 
wszystko pozwala,  ale to się bierze stąd, że jak ja z nim jestem przez ileś tam 
godzin, prawda?, to ilość tych zakazów jest większa, a jak mąż z nim jest dużo 
mniej, prawda?, to ilość tych zakazów jest mniejsza. No, ale wyszłam wczoraj na 
taką, która właśnie: „Tata mi na wszystko pozwala, a ty mi na nic nie pozwalasz”. 
Ale to..., ale jak gdyby to jest..., no... tak, tak dziecko odbiera to, prawda?, no na 
dzień dzisiejszy... 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm, mhm. 
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Befragte: ...Nie mam zamiaru nagle na wszystko mu pozwolić, prawda?, bo on ma takie 
wyobrażenia o tym.  Ale nie..., jakoś tak się ten..., ta... metoda jakoś tam się w 
miarę... równo jakoś tak rozkłada. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Proszę powiedzieć, co Pani nauczyła się przez te wszystkie lata 

Pani dorosłego życia, rodzinnego życia szczególnie cenić? 
 
Befragte: Znaczy, na pewno najważniejsze są takie układy rodzinne w tej..., w tej mojej 

rodzinie, prawda?, tej 3-osobowej i tej rodzinie większej takiej właśnie, o  rodziców, 
o  rodzeństwo, że... No, to jest najważniejsze po prostu. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Tak. Gdyby Pani miała taką hipotetyczną szansę rozpoczęcia od 

początku, jeszcze raz Pani dorosłego życia, czy coś by Pani zmieniła? Czy jakimiś 
wydarzeniami próbowałaby Pani inaczej pokierować? 

 
Befragte: Czyli i tak miałam tak ogólnie dużo szczęścia w życiu /śmiech/, tak, że 

podejrzewam, że by  podobnie wyglądało. Nie mam jakichś takich sytuacji, żebym 
chciała je zupełnie tam zmienić. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Nie wiem czy nie za mocno, że tak powiem, wchodzę w Pani... 
 
Befragte: Nie..., nie... 
 
Frau J.: ... intymne życie... 
 
Befragte: ... nie..., nie... Ja jakoś tak... od wczoraj już coś... miałam jakiś taki..., taki smutny... 

Nie wiem, no coś tam, coś tam jakoś mi się tak pokręciło trochę /śmiech/. 
 
Frau J.: Mhm. Możemy kontynuować...? 
 
Befragte: Tak..., tak, tak, tak. 
 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Już niewiele pytań chciałabym jeszcze Pani zadać, ale..., ale są one dla mnie 

bardzo ważne. Wiele matek mówi, że odkąd dziecko pojawiło się na świecie, to 
praktycznie ich myśli związane są już tylko z przyszłością dziecka, także no... z 
przyszłością rodziny. Jak Pani widzi, jak Pani wyobraża sobie przyszłość swojej 
rodziny? 

 
Befragte: Znaczy się, fakty..., fakt jest taki, że... na pewno po..., po... tym jak ta rodzina się 

powiększa, prawda?, jak to dziecko jest, to...no, człowiek cały czas jednak gdzieś 
tam..., gdzieś tam tymi myślami jest zaabsorbowany, ponieważ coraz mniej wiem 
na temat wychowania dziecka, na czym to polega, w związku z tym, tak jak mówię, 
no zostaje mi jakaś nadzieja, nadzieja, że to będzie szło w dobrym..., w dobrym 
kierunku, że ponieważ dziecko ma normalnych rodziców, ma normalną jakąś tą 
dalszą rodzinę, nie biją się, nie kłócą się, w jakichś normalnych są relacjach... Tak, 
że mi się wydaje, że po prostu, że dziecko będzie..., chodzi do normalnego, miłego 
przedszkola... O!, jaki jest problem: trzeba będzie jakąś szkołę znaleźć, o - to 
będzie..., to jest taki, taki..., tak..., taki moment, na którym człowiek się w tej chwili 
zastanawia, bo dziecko jest tam..., ma 5 lat, prawda? No, ale może..., może trzeba 
będzie gdzieś tam wysłać do jakieś normalnej szkoły, żeby jakaś była normalna 
„pani”, normalne towarzystwo, ale nie wiem, czy..., wcale nie mówię, że to musi 
być prywatna, że to musi być jakaś tam społeczna, czy to musi być katolicka - tylko 
po prostu do normalnej, ale to, tak jak mówię wcale nie, nie, nie świa..., nie, nie nie 
myślę, że prywatna musi być, musi być dobra, czy jakaś tam społeczna. Tu 
dziecko chodzi do przedszkola wielkiego, molocha. By się wydawało, że no tu nie 
może być dobrze, a jest świetnie. 
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Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Tak, że i są panie takie, że ja jak dziecko został..., zostaje tutaj nawet na te 8 

godzin, to ja spokojnie idę, idę do pracy i ja wiem, że tutaj dziecku się nic złego, nic 
złego nie dzieje. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befargte: Tak, że to jest takie... Psychicznie człowiek po prostu, mimo tego, że też tam na 

początku i płakał, i różne tam z nim były... problemy, i..., i trochę chorował, i tak 
dalej, to ma taki, taki, przynajmniej ja taki czuję, psychiczny..., psychiczny taki ... 
spokój, szczególnie w tym drugim roku, kiedy on już nie płacze, kiedy chodzi, jest 
zadowolony, prawda?, i mu się podoba, i rano jakoś tam... No, wiadomo, że wstać 
mu się nie chce, tak samo jak nam się nie chce wstać, prawda? - nie różni się od 
dorosłych pod tym względem, ale gdzieś tam chętnie, chętnie idzie. Natomiast 
oczywiście tym problemem się potem..., potem problemem zaczyna się właśnie 
wybór, wybór szkoły, prawda? Te następne, następne lata, żeby z tego takiego 
miłego środowiska, żeby gdzieś tam dalej trafił. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Jak gdyby może podsumowując co Pani powiedziała, zapytam 

jeszcze raz wprost: czego, w takim razie, Pani chce dla swojego dziecka? 
 
Befragte: Czego ja chcę? No... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ...On jest biedny, bo jest sam, prawda? Tak, że... 
 
Frau J.: Chciałaby Pani, żebyśmy przerwały? 
 
Befragte: No, może. 
 
Frau J.: Kontynuując właśnie to odniesienie do przyszłości, czego chciałaby Pani dla 

swojego męża? 
 
Befragte: Żeby miał więcej wolnego czasu. /śmiech/ Nie, no, żeby jakoś... Ma taką całkiem 

fajną pracę, która mu daje dużo satysfakcji, tylko jest, no niestety,  coraz gorsza ze 
względu na..., na to co się dzieje w Polsce, coraz jak gdyby..., po prostu na, na 
pracę człowieka wpływa ta sytuacja w jakiś tam sposób, która jest no, nieciekawa. 
No i sobie..., żeby miał więcej czasu, ba..., i spokoju w pracy, bo pracę ma fajną, 
taką ciekawą, tylko no... taką stresującą mocno. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Czyli takiego właśnie mniej stresu i trochę czasu wolnego. 
 
Frau J.: A czego życzyłaby Pani... dla siebie? Czego Pani chce dla siebie? 
 
Befragte: Ja jestem taką mało wymagającą osobą /śmiech/, tak, że cieszę się z tego co mam 

i uważam,  żeby dalej tak było. 
 
Frau J.: Życzę Pani tego z całego serca, żeby..., żeby... Pani życie rodzinne dostarczało 

Pani jak najwięcej satysfakcji. 
 
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.: Mam taki, jeśli Pani pozwoli, na krótkie posumowanie, taki obraz małej rodziny, ale, 

ale rodziny, która świetnie funkcjonuje, w tym sensie, że zapewniacie Państwo 
swojemu dziecku, no... możliwie jak najbardziej komfortowe warunki życia... 
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Befragte: No, tak w miarę normalnie chcemy. To nie, nie po to, żeby on miał komfortowe 

warunki, bo te komfortowe warunki - on ma i tak trochę za dobrze -o! ja bym tak 
powiedziała. On i tak m..., i tak ma trochę za dobrze, bo... ... , z drogiej strony też 
trzeba być świadomym tego, że takimi właśnie dobrymi warunkami też można w 
drugą stronę troszeczkę przesadzić, prawda? 

 
Frau J.: Mhm, zgadza się. 
 
Befragte:  I to jest też trochę takie... takie niebezpieczne. 
 
Frau J.: Ale mówiąc o tym komforcie ja nie tyle myślałam o jakichś warunkach materialnych 

ile właśnie o takich warunkach emocjonalnych, po prostu dziecko jest cały czas 
pod opieką albo Pani, albo przedszkola, ma znakomity kontakt z tatą, który jest 
autorytetem dla synka, prawda? Pani spełnia raczej taką bardziej rolę..., jak gdyby 
... osoby, która zaspokaja... najbardziej... 

 
Befragte: ... zaplecze, zaplecze gospodarcze... 
 
Frau J.: Tak /śmiech/ ... najbardziej te podstawowe potrzeby, no ale ktoś, ktoś musi tę rolę 

w tych pierwszych latach dzie..., życia dziecka spełniać - no, najlepiej, żeby to 
matka... 

 
Befragte: Mhm..., mhm..., mhm... 
 
Frau J.: Tak, że myślę, że..., że... no, Pani troska, bo jednak jakąś troskę wyczuwam, 

związana jest właśnie z przyszłością synka, jak będzie wyglądała jego edukacja, 
czy będzie chodził do dobrej szkoły, czy..., prawda?, czy..., czy..., czy sobie... 

 
Befragte: No, bo to jest, to jest... Człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że dziecko jest w tej..., 

że z roku na rok będzie po prostu miał coraz mniejszy kontakt z rodzicami, że 
może co innego... inaczej - jeszcze ja widzę po swoim dziecku, że to jest taka 
osóbka, która się inaczej zachowuje z rówieśnikami, a inaczej się zachowuje z 
dorosłymi. I on po prostu już..., on nas... to... to... to jest już takie, takie jakieś... 
przebie..., taki lisek przebiegły, już to..., ja już to widzę po prostu, że to..., że to jak 
gdyby teraz, teraz chodzi tylko o to i trzeba mieć jak gdyby nadzieję, żeby nawet ... 
jak trafi w jakieś tam środowisko, takie niezbyt, to żeby po prostu powiedział o tym, 
czy żeby..., bo człowiek naprawdę nie jest w stanie się wszystkiego domyśleć, za 
dzieciakiem chodzić, prawda? i sprawdzać z kim on rozmawia, jak on rozmawia, co 
on mówi, prawda? No, teraz to już na prawdę, po tych trzech latach, to trzeba mieć 
nadzieję, że to będzie szło w dobrą, w dobrą stronę. 

 
Frau J.: Myślę, że tak; myślę, że tak. Życzę Pani naprawdę wszystkiego dobrego. Dziękuję, 

dziękuję za to, że zechciała Pani przyjść, zgodziła się Pani na ten wywiad, a ta 
rozmowa była dla mnie naprawdę interesująca. 

 
Befragte: No, ja się cieszę. Nie, nie wiem czy to tak było, no ale..., ale ja jakoś staram się w 

miarę możliwości..., po prostu jeżeli tam... pani dyrektor zaproponowała - znaczy 
zaproponowała - zapytała się,  prawda?, czy..., czy ja bym się zgodziła? No, to 
dlaczego nie? Trzeba jakoś sobie nawzajem pomagać, prawda? Tak, że z takiej... 

 
Frau J.: Bardzo dziękuję. Ta rozmowa jest..., tak jak już Pani mówiłam, tym bardziej dla 

mnie cenna, że jest Pani jedyną mamą z przedszkola, która się z..., skontaktowała 
ze mną... 

 
Befragte: No, to wstrętne mamy, w takim razie. 
 
Frau J.: Jeszcze inne osoby..., inne osoby zadeklarowały chęć spotkania, natomiast nie 

skontaktowały się ze mną do tej pory, więc sądzę, że... 
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Befragte: Znaczy , ja też zadzwoniłam po dużym, po długim jakimś tam terminie. 
 
Frau J.: ...No, tak, ale, ale, ale zrobiła to Pani. 
 
Befragte: Ale w ogóle... 
 
Frau J.: ...Ale zrobiła to Pani, więc bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. 
 
Befragte: No, to dobrze. 
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Interview 21 
 

 
Teil 1: Charakteristik der Familie 
  
Frau J.:  Proszę o krótkie przedstawienie Pani rodziny: z ilu członków składa się Pani 

rodzina? Ile ma Pani dzieci? 
 
Befragte: Moja rodzina składa się z 3 osób: ja, mój mąż i córeczka. 
  
Frau J.:  W jakim wieku są Pani dzieci? 
 
Befragte: 10 miesięcy ma.  
  
Frau J.:  Czym zajmuje się Pani zawodowo? 
 
Befragte:  Pracuję w hotelu jako recepcjonistka.  
  
Frau J.:  Czym zajmuje się Pani małżonek? 
 
Befragte:  Pracuje w sklepie jako sprzedawca.  
   
Frau J.:  Jak długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: No, już prawie 7 lat. 
  
Frau J.:  Ile ma Pani teraz lat? 
 
Befragte: 28. 
  
Frau J.:  Dziękuję. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym jak przedstawiła Pani swoja rodzinę, chciałabym Panią poprosić, o 

spojrzenie w przeszłość, kiedy nie była Pani jeszcze zamężna. Przyjrzyjmy się 
najpierw Pani rodzinnemu domowi. Czy przypomina Pani sobie sytuacje z Pani 
domu rodzinnego, które przeżywała Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte: Na pewno wiele jest sytuacji, chociaż teraz, tak szybko ... . Co bym mogła? No, 

zawsze było ciepło w domu u mnie. Ja się wychowywałam też sama w ... z mamą 
tylko, bo mój tata zmarł jak miałam 8 lat, tak że taty mi brakowało, a tak poza tym 
było wszystko w porządku. 

  
Frau J.: Czy były w Pani rodzinnym domu także sytuacje, które trudno było Pani 

zaakceptować? 
 
Befragte:  Nie wiem, Chyba nie było takich sytuacji. mama się mną dobrze opiekowała. No, 

może brakowało mi właśnie rodzeństwa i jestem sama, tylko jedynaczką, brak 
takiej większej rodziny, że bałam się zawsze o mamę jak gdzieś wychodziła. To 
pamiętam właśnie, jak byłam mała, że gdzieś wychodziła, długo nie wracała, to się 
bałam, bałam się, żebym jej nie straciła. A tak taki strach dziecięcy, tak jak miałam 
właśnie, jak bym straciła, to bym została sama - to tego się tak obawiałam, a tak 
poza tym nic mi nie brakowało. 

  
Frau J.: Powszechnie uważa się, że polska rodzina kulturowo bardzo związaną jest z 

tradycją. Jakie wyobrażenie rodziny miała Pani wówczas? 
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Befragte: Znaczy: na pewno nie chciałam ... zawsze myślałam ... nie chciałam się tak 
zaszufladkować, żeby tylko siedzieć w domu i się zajmować wyłącznie dziećmi, i 
prowadzeniem domu. Sobie wyobrażałam, że będę się z mężem dzieliła po 
połowie obowiązkami, że nie tylko będzie na mnie to wszystko spoczywało, 
zwłaszcza że teraz z reguły to dwie osoby muszą pracować, prawda? Tak że 
chyba właśnie chciałam taki układ partnerski mieć. 

  
Frau J.: Spójrzmy teraz na kobietę w roli matki. Jak Pani sądzi, czy można się jakoś 

przygotować do spełniania zadań w rodzinie jako matka i żona? 
Kto może w tym pomóc? 

 
Befragte: No, na pewno myślę, że mama, rodzice, szkoła też może – tak. Nie jest to jednak 

... niby jest równouprawnienie, a tak do końca, to jednak ci mężczyźni tak spychają 
na tą kobietę więcej obowiązków i jest obarczona właśnie nie tylko później pracą. 
Dom jest z reguły na jej głowie. Gdzieś tam mąż w większym czy mniejszym 
stopniu pomaga, ale nie zawsze tak do końca, jakbyśmy mogły tego sobie życzyć. 

  
Frau J.:  Czy uważa Pani, że młodzi mężczyźni też powinni być przygotowywani do 

pełnienia roli ojca w rodzinie? 
 
Befragte:  No, na pewno myślę, że od rodziców dużo zależy - od matki - jak wychowuje. 

Znaczy ... moja teściowa - muszę przyznać, że ma dwóch synów i tego młodszego 
tak bardziej ochraniała, i nic mu nie dawała robić, a mąż z kolei był starszy, i musiał 
się zajmować tym młodszym bratem. I potrafi ugotować, i posprzątać – tak że pod 
tym względem – mówię, że dobrze, że trafiłam na tego starszego nie na 
młodszego, bo młodszy nawet szklanki nie umyje po sobie. Tak że wszystko 
odstawia, że on młodszy. Uważa, że to jest kobiece zadanie - prowadzenie domu i 
on się tam do kuchni nie wtrąca, i go nic nie obchodzi. Jego przyszła żona będzie 
miała trochę problemów. Tak że myślę, że właśnie matka powinna jednak syna też 
uczyć. Nie wiem - nie wyręczać go we wszystkim tylko też przygotowywać do tego 
życia, że właśnie – zwłaszcza, że w tych czasach, niestety - 2 osoby muszą 
pracować i kobieta też sobie nie poradzi ze wszystkim sama, jeżeli nie ma pomocy. 

 
Frau J.: Czy miała Pani już wtedy obraz swego przyszłego partnera życiowego? Jak 

wyobrażała Pani sobie relacje ze swoim przyszłym małżonkiem? 
 
Befragte:  Jako młodsza dosyć wcześnie wyszłam za mąż, bo tak człowiek raczej tak żył 

marzeniami niż bardziej ..., niż rzeczywistością – tak, że sobie ... . Później jest 
trochę inaczej niż jak się właśnie wyjdzie za mąż i się pojawią problemy, i jeszcze 
samemu zarabiać, i się samemu utrzymywać, dom – tak że trochę ciężej. Wtedy są 
kłótnie i są starcia, i nie jest tak właśnie jak by człowiek marzył, i wyobrażał. Tak - 
całkiem inaczej. 

  
Frau J.: Wiele młodych kobiet mówi, że chcą mieć jedno, dwoje czy troje, czy jeszcze 

więcej dzieci, albo - że w ogóle nie planują dzieci. Jaki obraz swego przyszłego 
dziecka, swoich przyszłych dzieci nosiła Pani w sobie? 

 
Befragte: No, na pewno nie chciałam mieć zawsze jednego, bo ja byłam sama i uważałam 

się bardzo nieszczęśliwa właśnie z tego powodu. Sama zostawałam, mama gdzieś 
wychodziła, to nie miałam do kogo się odezwać, to właśnie podobały mi się 
rodziny, gdzie jest wesoło, dużo osób. A teraz, po urodzeniu z kolei dziecka, to na 
razie - przynajmniej na kilka lat - nie chciałbym to mieć jeszcze na razie. Trochę 
dużo obowiązków, ciężko jest - tak można powiedzieć - też materialnie i finansowo. 
Tak że zawsze marzyłam właśnie o 2 dzieci, a teraz, na razie - może mi się zmieni 
trochę za parę lat, jak odpocznę może ... . 

  
Frau J.: Czy wyobrażenie to jest zgodne z dzisiejszym obrazem Pani dziecka? 
 
Befragte: Trochę się właśnie ... odbiegło od rzeczywistości, mhm. 
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Frau J.: Wiele matek z rozrzewnieniem przypomina sobie chwile, kiedy ich malutkie dziecko 
właśnie usypiało. Widok śpiącego dziecka zawsze je wzrusza. Czy mogłaby Pani 
opisać sytuacje, w których odczuwała Pani niezwykle silnie emocjonalną więź z 
Pani dzieckiem? 

 
Befragte: Tak, bo to codziennie przeżywam od kiedy ... . No, z reguły, jak ją nakarmię, albo 

jak mi przy piersi zaśnie, to wtedy się czuje taką więź, naprawdę, że nikt inny jej 
tego nie da - tylko ja jej mogę dać, nie zastąpi, prawda? 

  
Frau J.: Czy zdarzają się dzisiaj i takie chwile z Pani dzieckiem, które Panią szczególnie 

przygnębiają? 
 
Befragte: Raz się zdarzyły. Teraz ostatnio taki trochę mam dołek, bo mała zaczęła ... już 

raczkuje od miesiąca ponad, ale już wszędzie wejdzie i jeszcze ząbki jej wychodzą 
– tak że nieraz trochę pomarudzi, i cały dzień już mało śpi. Tak, że nieraz człowiek 
jest już naprawdę wykończony - wieczorem z reguły, tak że już nie mam siły na nic. 
Mąż też już mi teraz coraz mniej pomaga. Pracuje do osiemnastej, a na początek, 
jak się mała urodziła - nie pracował, był na rencie i więcej mi pomagał po prostu. 
Mniej – mówię - i mniej też dziecko już śpi i człowiek jednak jak sam jest, to po 
prostu nieraz już nie ma siły.    

Frau J.: Wiele kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jak stres. Czy i Pani znany jest 
strach przed stresem związanym z dziećmi i obowiązkami wynikającymi z 
posiadania dzieci? 

 
Befragte:   Może nie nazwałabym tego stresem, tylko - tak jak mówię - nieraz – no, nie wiem - 

za bardzo jest człowiek zmęczony i to jest bardziej takie zmęczenie niż stres, bo 
jakoś sobie człowiek radzi, prawda? Stres, to taki bardziej już ... w pracy się 
odczuwa, w szkole - takie zdenerwowanie, a z dzieckiem to jest właśnie to – no, 
zmęczenie. I tak bym to właśnie określiła. Nieraz człowiek jest zmęczony i 
przydałby się może taki odpoczynek, wytchnienie, żeby pobyć trochę samemu - 
tego nieraz brakuje właśnie. 

   
Frau J.:  Czy są wokół Pani ludzie wspierający Panią i pomagający w wypełnianiu 

obowiązków rodzinnych, którzy pomagają Pani na co dzień zachować równowagę? 
 
Befragte:    Znaczy - mama mi pomaga, tylko że też nie za dużo może, bo pracuje sporo i ... - 

no i mąż jak tak wróci z pracy. 
  
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Jeśli Pani pozwoli, spójrzmy teraz na aktualną sytuację Pani rodziny. Gdzie widzi 

Pani jej mocne strony? 
 
Befragte:   No to, że mimo wszystko, że nie mam takich kłopotów, nieraz napięć czy 

zmęczenia, to mimo wszystko, że jesteśmy razem, mimo wszystko jesteśmy 
szczęśliwi w pewien sposób, że jednak ta rodzina daje takie oparcie, że jednak ma 
się dla kogo żyć i ma jakiś sens tego życia. 

     
Frau J.: Na czym polegają problemy Pani rodziny? Na czym polegałoby rozwiązanie 

problemów Pani rodziny? 
 
Befragte: Problemy finansowe takie, nie? Właśnie się zastanawiam, czy mam wracać do 

pracy, czy nie wracać - to jest właśnie taki dylemat. Na razie - z jednej strony 
szkoda mi dziecka, z drugiej strony - przydałoby się trochę więcej pieniążków. I tak 
... i to jednak jest ciężko tak z jeden wypłaty wyżyć, tego zasiłku.  Trochę mama 
pomaga, ale to też nie za dużo. Człowiek chce być samodzielny - nie tak ciągnąc 
od kogoś. 

 
Frau J.: Kto mógłby Pani w tym pomóc? 
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Befragte:   No, nie wiem czy mi ktoś może pomóc. Muszę sama jakoś rozstrzygnąć. Właśnie 

szkoda mi – mówię - że polskie rodziny jednak nie są tak wszyscy ..., polska 
rzeczywistość nie daje jednak rodzinom ... dzieciom zapewnić tą opiekę matki. 
Wiadomo - by było najlepiej, żeby do tych 2-3 lat z matką było dziecko, a właśnie 
finansowy problem ... . Ja uważam, że ona jest jeszcze trochę za mała i tak szkoda 
ją zostawić z kimś obcym - prawda? Żeby tak sobie poprawić, to ja bym musiała 
wrócić do tej pracy, a to z kolei też stresujące, bo szkoła i praca, i jeszcze z 
dzieckiem, to ...  

  
Frau J.: Dla wielu rodziców wcale nie łatwo jest zidentyfikować potrzeby ich dzieci. 
  
Befragte:  No, tak myślę, że z tym to raczej nie mam kłopotu, tak że dobrze ją rozumiem - 

moim zdaniem. Może mnie nieraz aż za bardzo absorbuje - człowiek nie ma czasu 
zrobić czegokolwiek innego, tylko musi się dzieckiem zajmować i jej właśnie 
poświęcać czas. Nie potrafię tak na przykład, że niektóre koleżanki ... obserwuję 
jedną koleżankę - ona zawsze by zostawiła córeczkę czy tam z mamą, czy z kimś - 
z teściową i poszła, tu poszła - wiecznie gdzieś biega, i lata – no, ja tak nie potrafię, 
że zawsze jednak jak gdzieś jestem to – mówię, że wyrzuty mam sumienia ,że ona 
mnie potrzebuje, i że bym chciała właśnie do niej wrócić,  i tak człowiek na takim 
rozdrożu nieraz jest. 

 
Frau J.: W jakich sytuacja Pani dziecko potrzebuje częściej Pani, a w jakich Pani męża? 
 
Befragte:   Mnie to potrzebuje z reguły właśnie, o - wieczorem to już tylko ja muszę być, a jak 

jest taka, że chętna, żeby się pobawić, to wtedy właśnie czy z moim mężem, czy z 
mamą - babcią znaczy. Wtedy - tak już wieczór czy kąpiel, to już może ona właśnie 
mnie potrzebuje. 

   
Frau J.:  Co nauczyła się Pani przez te lata szczególnie cenić? 
 
Befragte:   No, chyba właśnie ciepło rodzinne. Jednak człowiek jak był młody - to młody. Nie 

jestem stara. Jak przed małżeństwem było, to ważna dla mnie była kiedyś tylko 
praca, szkoła, żeby się rozwijać. Później człowiek zobaczył jednak, że tylko sama 
praca nie dałaby takiej satysfakcji, takiego zadowolenia z życia. Jednak człowiek 
pracuje, pracuje, ale chciałby ... - są właśnie takie momenty, że potrzebuje jednak 
tego ciepła, rozmowy, bycia z kimś i czegoś więcej - że praca jednak wszystkiego 
nie da. A kiedyś właśnie z kolei myślałam, że tam ... że długo nie będę miała 
jeszcze dzieci, że się pracy więcej poświęcę - a właśnie rodzina to też jest 
potrzebna.  

  
Frau J.:  Czy jako matka miewa Pani często inne zdanie niż Pani mąż na kwestie 

wychowania dzieci? Czy często idzie Pani w takich sytuacjach na kompromis? 
 
Befragte:   Czasami tak. Czasami się z nim sprzeczam. Chyba raczej mąż, bo tak jednak on 

jest ... rzadziej z nią przebywa – tak, że ja więcej wiem, co ona akurat potrzebuje, 
czego oczekuje, na jakim etapie już jest, bo to się  zmienia z tygodnia na tydzień, 
bo już to potrafi, później ... tego – nie? - coś nowego. 

 
Frau J.: Proszę sobie wyobrazić, że może Pani jeszcze raz założyć swoją rodzinę, co 

zrobiła Pani inaczej? 
 
Befragte:  Znaczy ... może tak: jestem zadowolona z mojego życia, tylko ze szkołą troszeczkę 

tu kombinuję, że sobie ... nieraz nie mam czasu na naukę, że właśnie lepiej jak się 
najpierw szkołę skończyć i później praca. Chociaż ja byłam w takiej sytuacji, że nie 
miałam kiedy tych studiów zrobić, bo zaraz po liceum poszłam do szkoły 2-letniej. 
Może właśnie wtedy mogłam, ale też z drugiej strony nie żałuję, że skończyłam to 
2-letnie studium, bo pojechałam później do Niemiec - tam pracowałam półtora 
roku, tak że to mi też coś dało tak trochę właśnie językowo i finansowo, że dzięki 
temu też i mogliśmy mieszkanie kupić, i łatwiej trochę było - no i nie było później 
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właśnie czasu na te studia też wcześniej. Tu te 2 lata szkoły, później dwa prawie 
lata tam pracy i właśnie ... zaoczne też się trochę przedłużyły, i chciałam trochę 
wcześniej iść, to jeszcze nie był otwarty kierunek. Mogłam zacząć tą szkołę wtedy, 
kiedy zaczęłam. Z kolei tak wiekowo też nie chciałam czekać na dziecko dłużej, bo 
mówię, że tak też trochę lepiej niż wcześniej.  No, ile to można czekać? Aż 
skończę szkołę? No, ale trochę jest ciężko, że jednak powinnam była zaczekać do 
skończenia szkoły - wtedy by łatwiej ...  

 
Frau J.: Stara się Pani pogodzić obowiązki rodzinne, wychowanie dziecka z uzupełnianiem 

swojego wykształcenia – tak? - na studiach? 
 
Befragte:  Mhm. Jest mniej czasu teraz. 
 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.:  Wiele matek mówi, że od narodzin dziecka myślą już tylko o przyszłości swojej 

rodziny. Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? Czego – Pani zdaniem- 
potrzebuje Pani rodzina? Co jest dla niej niezbędne? 

 
Befragte: Chciałabym właśnie, żeby nam się trochę polepszyło. Mówię o pracy - czy lepszą 

pracę dostanę? Może właśnie, jak dziecko podrośnie, to trochę będzie mniej tego 
stresu też - jak z tej maleńkości wyrośnie - że będzie może trochę przyjemniej, 
będzie więcej czasu dla siebie poświęcić czy gdzieś wyjechać na wakacje - też mi 
się bardzo marzy wyjazd właśnie: pozwiedzać trochę świata - wtedy będzie można 
córeczkę wziąć i trochę odpocząć właśnie. Później już trzeba będzie o niej myśleć, 
bo tak na razie człowiek o sobie myśli, żeby tą szkołę skończył czy lepszą pracę, a 
tu trzeba jeszcze o niej: ona pójdzie do szkoły - będzie się nią martwić. 

 
Frau J.: Czyli dla swojej córeczki chciałby Pani w przyszłości – no, zapewnienia dobrych 

warunków do wykształcenia - tak ? 
 
Befragte: Mhm. 
  
Frau J.:  Czego Pani chce dla swego małżonka? 
 
Befragte: Też - żeby był zadowolony z pracy i z nas, naszej rodziny. Też - żeby był 

szczęśliwy. W ogóle, to chcieliśmy z mężem sobie w przyszłości dom kupić i 
zobaczymy czy nam się to uda. 

  
Frau J.: Dla siebie by chciała Pani ukończyć studia jak najszybciej. Czy jeszcze jest coś, 

czego Pani życzy dla siebie ? 
 
Befragte: Właśnie, dobrej pracy - nie wiem czy zostanę tam gdzie pracujć, czy właśnie w 

kierunku co na studiach dotyczą - nie wiem właśnie. To już czas pokaże co będzie 
lepsze.  

 
 
Teil 5:  Resümee 

 
Frau J.:  Ja życzę Pani z całego serca, żeby wszystkie marzenia Pani i Pani męża się 

spełniły, a Państwa życie rodzinne układało się tak harmonijnie jak się układa do 
tej pory, córeczka rosła zdrowo. Mam taki bardzo pozytywny obraz Pani rodziny z 
tego co Pani opowiedziała, przepełniony miłością, miłością rodzicielską do dziecka, 
ale i także bardzo silną więzią emocjonalną państwa jako rodziców, jako partnerów 
życiowych. To są bardzo ważne elementy - moim zdaniem - i wynika z tego, że i 
dla Pani odgrywają ważną rolę. 

  
Befragte:  Mąż to właśnie tak marzy, żeby sobie dom kupić i w ogóle się chciał 

przeprowadzić. Nie wiem czy to się ... (?). Ja to tak do końca nie jestem 
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przekonana, bo on pochodzi z poznańskiego województwa, niedaleko Poznania - 
tam mieszkał i jego jednak ciągnie tam w swoje strony, chociaż mnie nie tak 
bardzo, i nie wiem właśnie czy iść z nim, bo mi się tam podoba życie tak-  ludzie są 
inni troszeczkę niż u nas, tak troszeczkę- można powiedzieć – lepiej, bogatsze 
województwo - można powiedzieć - trochę się inaczej żyje, bo tak jak jeżdżę – no, 
podoba mi się, no ale nie wiem, czy bym potrafiła zostawić właśnie moją rodzinę i 
znajomych, i przyjaciół, chociaż wiem, że mężowi na pewno też jest trudno być 
tutaj, a tylko ze mną, a właśnie on tam wszystko zostawił ,no właśnie - jego 
marzenie to jest, żebyśmy się tam przeprowadzili, kupili dom. Zobaczymy. 

 
Frau J.:  Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i życzę Pani rodzinie samej pomyślności na 

przyszłość. 
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Interview 22 

 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Najpierw chciałabym Panią poprosić, żeby Pani przedstawiła swoją rodzinę - 

powiedziała z ilu członków składa się rodzina? 
 
Befragte:  Moja rodzina jest malutka na razie: jestem ja, mąż i synek - 3,5 roczku. 
 
Frau J.: 3,5 roczku. 
 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: Mhm. To są dla mnie bardzo ważne informacje. Chciałabym się także zapytać, co 

Państwo robicie zawodowo, Pani i mąż? 
 
Befragte: Pracujemy. Mąż pracuje jako... ciastkarz, piekarz, cukiernik w branży spożywczej, 

a ja pracuję w sekretariacie szkolnym. 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte:  A synek jest w przedszkolu. 
 
Frau J.: A synek jest w przedszkolu. Dobrze. A od jak dawna jesteście Państwo 

małżeństwem? 
 
Befragte: 5 lat, w sierpniu - 5 lat. 
 
Frau J.: Mhm. I jeszcze jedno intymne pytanie. Chciałam się zapytać ile Pani ma lat? 
 
Befragte:  Ja mam lat - oj, muszę pomyśleć - 26 /śmiech/, 26 skończę w tym roku. 
 
Frau J.: /śmiech/ Mhm. Dziękuję. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Chciałabym najpierw Panią prosić, po tym jak Pani przedstawiła swoją rodzinę, o 

taką refleksję, o cofnięcie się w czasie do czasów, kiedy Pani była w swoim domu 
rodzinnym i chciałabym Panią poprosić o nazwanie, przypomnienie sobie sytuacji, 
które szczególnie pozytywnie jako dziecko Pani przeżywała w swoim domu 
rodzinnym. 

 
Befragte: To znaczy, ja myślę, że w ogóle miałam takie szczęśliwe dzieciństwo, byłam 

najmłodsza, jestem najmłodsza, mam trzech braci, dlatego też jakoś tak zawsze 
było słodko. Tak, tak pamiętam, to tak, że..., no nie wiem, może nie byłam 
rozpieszczana, ale zawsze tak było ciepło, dobrze i tak myślę, że..., że ja staram 
się też  swojemu dziecku to dać, żeby..., żeby po prostu miał też takie wrażenie, że 
zawsze jest dobrze, zawsze ciepło, zawsze jakoś tak rodzinnie. Nie ma takiego 
szczegółowego na przykład zdarzenia, że wtedy i wtedy było dobrze, po prostu 
całe dzieciństwo tak określam. Byli rodzice, było rodzeństwo i pomimo tego, że oni 
sporo są starsi ode mnie, ale zawsze jakoś tam gdzieś byli przy mnie, w takich 
sytuacjach, kiedy ich potrzebowałam. Tak, że..., tak, że pamiętam, że było właśnie 
dobrze, ciepło, miło. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Czy to oznacza, że nie przypomina sobie Pani takich sytuacji, które 

trudno było Pani wtedy zaakceptować w domu rodzinnym? 
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Befragte: Nie, raczej nie. Raczej tak zawsze jakoś tak wszystko było na spokojnie i rodzice 
są rolnikami, więc zawsze byli w domu, zawsze..., nie było tak, że na przykład tata 
rozbiegany gdzieś tam leci w swoją stronę, mama w drugą stronę, jak to jest tak 
faktycznie teraz, bo rodzice są bardzo zaganiani. Ale jakoś tak wiem, że ja szłam z 
nimi, pomagałam coś robić, gdzieś tam zawsze... No, po prostu zawsze byliśmy 
jakoś tak przy sobie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, to wspaniale. 
 
Befragte: Mhm. Tak, tak, tak to tak miło wspominam,  naprawdę. 
 
Frau J.: Uważa się powszechnie, że polska rodzina jest rodziną bardzo tradycyjną. 

Chciałam się zapytać, czy - kiedy była Pani jeszcze bardzo młodą osobą, dopiero 
wchodzącą w dorosłe życie, czy myślała Pani wtedy już o swojej przyszłej rodzinie, 
o jej założeniu? 

 
Befragte: To znaczy, może już jak byłam taką panienką, taka, taką właśnie prawie że 

dorosłą, to tam może jakieś takie przejawy..., ale to tak, tak, tak może chodzi o 
takie te wigilijne rzeczy, że tam..., na przykład jak mama coś tam robiła, starałam 
się pomagać, żeby mi się to przydało, żebym po prostu mogła sobie kiedyś też tam 
sama poradzić, gdzieś umiała na przykład przygotować takie podstawowe rzeczy 
wigilijne, żebym..., no, nie wiem... Tak, tak mi się wydaje, że... za bardzo nie, ale... 
były takie chwile, że po prostu..., że uważałam, że mi się to kiedyś przyda i 
powinnam to wiedzieć, umie i rozumieć. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Ale takiego wyobrażenia: jak by miała wyglądać Pani rodzina? 
 
Befargte: A, jak? Nie, chyba nie, chyba nie. 
 
Frau J.: Nie. Mhm, mhm, mhm. To co przed chwilą Pani powiedziała, to ... Chciałam 

dokładnie zadać Pani takie pytanie: czy sądzi Pani, że młode osoby, młode 
dziewczęta powinny być przygotowywane już wcześniej do pełnienie ich 
późniejszych zadań w rodzinie? 

 
Befragte: Mmm... To znaczy, tak sobie myślę, że po prostu, że to jest takie dobre, bo na 

przykład wiele kobiet jest takich, znaczy - kobiet, dziewczyn, bo to jeszcze 
praktycznie jak wychodzą za mąż, bo czasami muszą, czy no, tam różne są 
sytuacje, ale one po prostu nie wiedzą gdzie, w którym  momencie jak postępować 
i nawet może nie wiedzą, że, że, że przy tym robią samemu sobie krzywdę, jakieś 
tam potem problemy w rodzinie, bo „ty nie umiesz, ty nie wiesz, ty się nie 
nauczyłaś, ty chodziłaś, nie robiłaś”... 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... Jakoś nie wiem, ja po prostu... Moja mama taka jest bardzo zaradna i starałam 

się też taką być, tak, że nikt tam nie wytykał, że tego nie umiem czy tamtego, bo 
tak uważam, że sobie..., już jakiś podkład sobie wypracowałam, że..., że umiałam 
się znaleźć w takich sytuacjach. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czy sądzi Pani, że młodzi mężczyźni też powinni być właśnie w 

podobny sposób przygotowywani do ich późniejszych zadań w rodzinie? 
 
Befragte: Znaczy – mężczyźni ... tak..., no, trudno mi powiedzieć... Myślę, że tak... oni, to tak 

po prostu z życia też, no... obserwują na pewno w jakiś sposób rodzi..., ojców 
przede wszystkim... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... czy może braci starszych, jeśli już na przykład bracia założą rodziny... i myślę, 

że coś tam też z tego czerpią, ale nie jest do końca /?/. 



 231

 
Frau J.: Czyli, że ten, ten wzorzec rodzinny, sądzi Pani, zarówno w wypadku młodych 

dziewcząt jak i..., jak i chłopców, jest takim najsilniej oddziaływującym wzorcem na 
przyszłość? 

 
Befragte: Tak, tak. Po prostu to jest takie wzorowanie się. Właśnie myślę, że ktoś właśnie 

czerpie... Uważam, że..., że po prostu, że my będąc młodymi ludźmi, takimi 
początkującymi, że właśnie wzorujemy się na kimś: na starszych, na, na, na..., na 
tym po prostu, co widzimy wokół siebie. 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak to rozumiem. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A kiedy była Pani właśnie jeszcze panienką, czy miała Pani jakieś 

wyobrażenie o przyszłym Pani mężu, czy wyobrażenie o waszych relacjach w 
przyszłości? Jak Pani to widziała wtedy? 

 
Befragte: Mmm, tak trudno mi tak teraz powiedzieć czy tak faktycznie było. Nie wiem, na 

pewno sobie wyobrażałam jakiego bym chciała mieć męża. Że, na przykład, żeby 
nie był jakiś tam mały taki, niższy ode mnie, czy tam... O, takie..., takie po prostu... 
Zawsze chciałam mieć męża wysokiego, takiego który na przykład miałby duże 
poczucie humoru, żebym po prostu no, nawet nie wstydziła się gdziekolwiek z nim 
pójść, żebym jakoś tak... tak mogła się nawet też pokazać może?, tak w ten 
sposób, że... Tak, tak mi się wydaje, że to tak było /śmiech/, jakoś tak. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Bo młode, młode dziewczyny też rozmawiają często na przykład o tym 

jakie chciałyby mieć dzieci czy ile chciałyby mieć dzieci w przyszłości: dwójkę, 
trójkę, prawda? Teraz ta tendencja spadkowa raczej jest, prawda? 

 
Befragte: Ale to tak się mówi, bo wiem, że na przykład jak jeszcze... z moim mężem nie 

byliśmy małżeństwem, ale to tak właśnie rozmawialiśmy, żebyśmy chcieli mieć na 
przykład troje dzieci, ale teraz już zauw..., znaczy - zauważyłam, wiem, że po 
prostu już mamy jedno i tak, tak wcale nie myślę, żeby mieć troje na przykład 
teraz. Już tak..., myślę, że dwoje, to już tak by było wystarczająco. /śmiech/ 

 
Frau J.: Rozumiem. Mhm. 
 
Befragte: Czyli, to tak, tak się zmienia po prostu. Dopóki się tego już nie dozna... Wiadomo, 

że teraz materialnie tak jest inaczej. Człowiek tak stara się obliczyć swoje życie 
czasami nawet, żeby starczyło na to czy na tamto. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Tak. Ale ten obraz dziecka, które - powiedzmy - nosiła Pani w 

sobie jako młoda osoba czy on odzwierciedla dzisiejszą rzeczywistość? 
 
Befragte: To znaczy..., znaczy - czy ja go sobie tak wyobrażałam? Czy ja..., nie rozumiem. 
 
Frau J.: Tak. No bo, na przykład pamiętam, że kiedy ja byłam młodą osobą, to zawsze 

właśnie, no, chciałam mieć dziewczynkę i chłopca, chciałam, chciałam, żeby..., 
żeby moje dzieci były, oczywiście, grzeczne, mądre, pilne i tak dalej. Myślę, że to 
każda matka coś takiego by chciała. Natomiast życie jak gdyby konfrontuje te 
marzenia, te pragnienia. 

 
Befragte: Mhm. To znaczy, ja nie powiem, bo na razie jestem zadowolona z dziecka, nie 

chcę go przechwalać, bo nie wiem, co będzie później. Wiem, że są jeszcze na 
przykład takie..., są dzieci, które naprawdę matki muszą się za nimi nabiegać, 
napracować, żeby cokolwiek zrobić czy..., czy, czy uświadomić dziecku, a ja 
myślę, że nie..., nie mam na razie takich problemów i jakoś tak dogadujemy się, w 
miarę szybko zaczął chodzić, mówić, rozmawiać i nas to cieszyło, i w ogóle zdrowy 
jest, może tylko ze wzrokiem ma kłopoty, ale to też jakoś tam staramy się 
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kontrolować także. Tak, że na razie jestem zadowolona i myślę, że..., że tak 
chciałam. 

 
Frau J.: To wspaniale, to wspaniale. Mhm. Wiele matek mówi, że ze szczególnym 

rozrzewnieniem przypominają sobie takie chwile z dzieckiem kiedy umyte, 
nakarmione usypia i ten widok śpiącego dziecka wyzwala w nich właśnie taką 
bardzo szczególną więź. Czy i Pani przypomina sobie takie sytuacje z Pani 
dzieckiem, w których ta więź była taka silna? 

Befragte: Tak, tak, wiele razy. Na przykład mój synek to nauczył się..., ciągle chodzi..., na 
przykład, w różnych sytuacjach: czy kładzie się spać, czy gdzieś tam coś chodzi,  
biega, nawet na podwórku, podbiegnie pod okno: „Mamusiu!”. Ja wyjrzę przez 
okno, że może coś chce - „Kocham ciebie” i tyle, i pobiegnie dalej, ale po prostu 
tak się nauczył właśnie to „kocham ciebie”, i to już, to..., no już  mogę być zła nie 
wiem jak, bo czasami wiadomo - coś tam, gdzieś nabroi czy coś, ale..., ale, czy 
tam różnie jest w domu, ale jakoś to już tak wtedy tak uspokajające: „O, jak się 
cieszę, że mam takiego synka, że, że, że taki jest...”. No, a dziecko śpiące, no to 
wiadomo, że zawsze miło wygląda i słodko, że..., że tam te wszystkie jakieś tam 
urazy gdzieś się chowają. 

 
Frau J.: Zgadza się, tak, mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że to takie jest naturalne, myślę. 
 
Frau J.: A czy przypomina sobie Pani też takie sytuacje z Pani dzieckiem, które jednak w 

jakiś sposób przygnębiały Panią? 
 
Befragte: No, wiadomo, że jak na przykład dziecko jest przeziębione czy chore, tak, tak się 

zauważy to, że coś tam jest nie tak, na przykład  z wzrokiem moje dziecko też 
zauważyłam, że oczko ucieka. Wiadomo, że to wtedy jest przykre i smutne, bo,  no 
bo..., no bo się nie chce, żeby to dziecko jakieś tam miało potem wady i... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ...i na przykład przez kolegów gdzieś tam było w jakiś sposób tak... odrzucane. Ale 

większych takich uwag, żeby mnie tak przygnębiało, no, myślę, że nie... Powiem 
właśnie, że to już bardziej ze zdrowiem związane jest. 

 
Frau J.: Tak, mhm, mhm. Wiele kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jak stres. Czy, 

czy i Pani... znany jest taki strach, strach przed stresem związanym z dzieckiem, 
czy, czy z obowiązkami wynikającymi z posiadania dziecka? 

 
Befragte: To znaczy, myślę, że nie. Ja  wiele rzeczy na przykład nauczyłam się robić w domu 

i tak było mi w tym łatwiej już tutaj, jak byłam na swoim, bo jeszcze z teściami 
wcześniej mieszkałam, ale też miałam dobry taki..., z teściami, no, dobre relacje 
między nami przepływały, że dwa lata mieszkaliśmy ze sobą i, i zawsze było 
dobrze. I myślę, że nawet w tej rodzinie nikt nam się nie wtrącał, jakoś tak... Nawet 
jak dziecko przyszło, no, wiadomo, że to tam się czeka na to dziecko i tam trzeba 
trochę poczytać, trochę gdzieś tam się nasłuchać, żeby to sobie jakoś wszystko 
uświadomić... Może takie tylko chwilowe, kiedy to dziecko przyszło, żeby tak ze 
wszystkim się uporać, żeby sobie poradzić, a tak myślę, że większość takich 
problemów nie miałam, żeby, żeby jakoś się w tym wszystkim znaleźć. 

Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Czy są wokół Pani osoby, na których może Pani polegać, które 
wesprą Panią, pomogą, niezależnie od tego jaki charakter ta pomoc będzie miała, 
w sytuacjach, gdy coś się dzieje problematycznego? 

 
Befragte: Mhm. Myślę, że tak, tak, tak. Na pewno to jest mój mąż, na pewno to jest moja 

mama, bo już mój tata nie żyje, ale mój tata właśnie był takim..., taką ostoją tego 
wszystkiego, że, że bardzo mi pomagał, na przykład tak w rozmowie nawet, może 
nie było problemów, może gdzieś tam coś we mnie siedziało, może on nawet o tym 
nie wiedział, ale... Nawet kiedy z nim rozmawiałam, to tak jakoś to wszystko 
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łagodniało, jakoś tak, tak było miło, no. Teraz mi brakuje taty, bardzo, ale pomimo 
tego jakoś tak, myślę, że są tacy ludzie wokół dobrzy. Przynajmniej staram się 
sobie takich dobierać, znajomość utrzymywać z takimi, którzy wiem, że na przykład 
ja im mogę pomóc i oni mi też pomogą. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm, to ważne. 
 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: A  jeśli przyjrzymy się takiej aktualnej sytuacji po prostu Pani rodziny. W dniu 

dzisiejszym co Pani uważa za mocne strony Pani rodziny? 
 
Befragte: Na pewno to, ze jesteśmy razem, że się kochamy, że mamy mieszkanie, że mamy 

pracę. Cały szereg... /śmiech/, wszystko jest na razie taką mocną naszą stroną. 
Myślę, że to jest na razie niepodważalne, że, że... I to jest najważniejsze. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy sądzi Pani, że są  jakieś problemy, jakiś problem, który powinien 

być niezwłocznie rozwiązany, no, na dzień dzisiejszy, po to, żeby Pani rodzina 
funkcjonowała prawidłowo? 

 
Befragte: To znaczy, myślę, że może, ja wiem? Takiego dużego problemu, naprawdę 

takiego konkretnego, to nie ma. Takie..., takie najwyżej takie życia codziennego, 
takie jakieś tam drobnostki, ale to nic takiego, co bym naprawdę musiała iść teraz, 
załatwić, żeby było dobrze. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Rozumiem, no tak. Niektórzy rodzice przyznają się, że trudno 

jest im zidentyfikować potrzeby ich dziecka, niezależnie w jakim wieku jest dziecko. 
Czy Pani synek potrafi informować Panią o swoich potrzebach? 

 
Befragte: Dokładnie, wszystko. Cokolwiek zobaczy gdzieś, na przykład ktoś coś ma, no, my 

staramy się na przykład nie, nie..., na przykład jeżeli ktoś ma jakąś tam taką 
zabawkę, której naprawdę nikt nie ma, a on jeszcze by chciał też, no to na pewno 
nie dostanie jej, bo..., bo wie, że na przykład nas nie stać na to. Ale myślę, że takie 
podstawowe rzeczy, których potrzebuje, że..., że... Wszystko ma, tak myślę. 

Frau J.: Mhm, mhm. A takie..., a czy..., taka informacja ze strony dziecka o jego takich na 
przykład potrzebach emocjonalnych, prawda?, czy sytuacjach, w których bardziej 
potrzebuje Pani, albo bardziej potrzebuje męża, czy to jest przez Panią 
widoczne..., 

 
Befragte: To znaczy... 
 
Frau J.: ... widzi to Pani? 
 
Befragte: Tak, myślę, że tak. Znaczy..., nie wiem czy w ogóle potrzebuje, bo..., znaczy - 

potrzebuje, ciągle, ciągle to ma po prostu, może tak powiem. I na przykład jeśli 
przyjdzie z przedszkola, to..., to na pewno tam i się przytuli, i taki jest ... ..., tak 
może potęskni trochę za mną czy tam za mężem, ale my jesteśmy ciągle z nim, 
tak że nie ma tak, że na przykład on zostaje w domu, a nas nie ma, czy gdzieś tam 
go zostawiamy u kogoś jak gdzieś jedziemy. Praktycznie razem wszędzie jest z 
nami, tak że myślę, że mu tej miłości też chyba nie brakuje. /śmiech/ 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy widzi Pani takie sytuacje, że na przykład synek bardziej lgnie do 

Pani, a z kolei w innych sytuacjach - do męża? 
 
Befragte: Taak. Już jak coś tam wyczuje, że mąż mu tam..., gdzieś na przykład jedzie, że 

chciałby jechać też, no to już wtedy wiem, że już ja mogę sobie zostać, a już że..., 
żeby po prostu jechać, ale to..., to tak..., już sam sobie dobiera korzyści, że dla 
niego będzie lepiej, ale myślę, że tak emocjonalnie to, to tak ... nas oboje kocha. 
/śmiech/ 
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Frau J.: Tak. Czy jako matka miewa Pani często inne zdanie na kwestie wychowawcze niż 

Pani mąż? 
 
Befragte: Czasami tak. Jest tak czasami, bo nawet odczuwam to tym jak..., no, nie wiem, 

tak..., takie różne rzeczy. Czasami mąż coś tam o kimś mówi, w jakiś sposób to 
określa... Ja staram się upominać: „Nie mów tak, bo dziecko ciebie słyszy” i ono to 
potem w jakiś sposób gdzieś tam komuś będzie mówił czy nawet sam..., sam 
będzie korzystał jakieś tam takie..., takie potoczne nawet słowa, żeby po prostu o 
tym tak nie mówić przy nim, bo..., bo on o tym..., też będzie dalej to przekazywał. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Ale w takich sytuacjach, powiedzmy, kiedy jakieś tam rozbieżności są, 

kto z Państwa częściej idzie na kompromis: Pani czy, czy mąż? 
 
Befragte: No, ja staram się nie ustępować, bo ja uważam, że..., że..., że chcę dla tego 

dziecka dobrze, ale myślę, że jeżeli są naprawdę jakieś takie rzeczy, staramy się 
oboje iść na kompromis, żeby, żeby zawsze było dobro dziecka. 

 
Frau J.: Tak. Co przez te wszystkie lata nauczyła się Pani szczególnie cenić? 
 
Befragte: Wszystkie lata... moje? 
Frau J.: Pani dorosłego życia, życia rodzinnego. 
 
Befragte: Aha, aha. Na pewno rodzinę, miłość, rodzinę. Znaczy - rodzinę - chodzi mi w tym 

sensie, że od korzeni, rodziców. Na przykład to..., to jest dla mnie tak..., no tak jak 
już mówiłam, że na przykład z tatą byłam... Nie rozumiem tych dzieci, dorosłych na 
przykład, bo..., bo znam taką osobę, która już jest dorosłą, a nie szanuje swoich 
rodziców, ja na przykład nie mogę tego zrozumieć, jak to można tak nie szanować 
tych rodziców, bo ja na przykład wiem, że już nie mam taty, a wiele bym dała, 
może nawet jeszcze raz więcej, żeby odzyskać. Myślę, że rodzina jest tą taką 
wartością, której nie należy tracić, należy zabiegać o nią. 

 
Frau J.: Tak, tak. A gdyby Pani miała taką szansę, taką możliwość cofnięcia tego zegara 

czasu i rozpoczęcia, powiedzmy, Pani dorosłego życia jeszcze raz, od początku. 
Czy coś Pani by zmieniła? 

 
Befragte: Chyba nie. Nie, myślę, że na razie jest tak jak..., jak mogłabym sobie zamarzyć czy 

może no, jak sobie bym ułożyła już tak. No myślę, że chciałabym wszystko tak 
samo przeżyć jak jest. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, no bo mam własne mieszkanie, mamy pracę, mamy rodzinę, mamy siebie, no 

to jest takie to wszystko, co jest właśnie najważniejsze, przynajmniej dla mnie. 
Myślę, że dla mojego męża też. 

 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Mhm. A.... Wiele matek mówi, że odkąd dziecko przyszło na świat, to praktycznie 

ich myśli dotyczą już tylko przyszłości: przyszłości dziecka, przyszłości rodziny. 
 
Befragte: Nie..., nie. Na przykład w moim przypadku, bo tak... Nie myślę tam, że to dziecko 

będzie na przykład uczyło się, że ma się dobrze uczyć już, zabiegać o to, że po 
prostu, że tam... mu jakieś szkoły wybierać, powiedzmy, zawody - nie, nie. Myślę, 
że to tak... Wiadomo, myślimy o przyszłości, ale nie aż tak odległej. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
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Befragte: Po prostu staramy się tak, żeby było... ..., no, na dzień dzisiejszy, żeby wszystko 
wystarczyło, to tak... 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. No, pomimo to zadam Pani takie jeszcze pytanie: Czego Pani 

chciałaby dla swojego dziecka? 
 
Befragte: Czego bym chciała? To znaczy..., w jakim sensie - czego bym chciała? Żeby to 

dziecko, nie wiem, w przyszłości... 
Frau J.: To pytanie proszę potraktować szeroko, a co Pani na nie odpowie, to proszę samej 

zadecydować. Jak Pani to.. 
 
Befragte: Na pewno bym chciała, żeby miał na przykład wielu kolegów czy tam takie grono 

przyjaciół, żeby..., żeby po prostu wychodząc na podwórko miał z kim się zabawić 
z dziećmi, żeby tak..., tak czuł się pewny,  swobodny zarazem i, i taki nie samotny, 
przede wszystkim, żeby nie czuł się samotny. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A dla swego męża? Czego chciałaby Pani dla swojego męża? 
 
Befragte: A, dla swego męża... /śmiech/. O tym to nie myślałam, czego bym chciała /śmiech/. 

Nie wiem. Nie wiem. Żebyśmy po prostu byli dalej razem, żeby było tak jak jest, bo 
myślę, że on jest, znaczy - wiem, że on jest zadowolony na razie z tego co jest i 
żeby było dalej po prostu. 

 
Frau J.: A dla siebie? Czego Pani by chciała dla siebie? 
 
Befragte: Tego samego. 
 
Frau J.: Też tego samego?  
 
Befragte: Też, żeby było dobrze, żeby było tak jak jest , żebyśmy byli szczęśliwi i zdrowi 

przede wszystkim. 
 
 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.: Tak, tak. Życzę tego Pani, Pani rodzinie z całego serca. To, była bardzo ciekawa 

rozmowa. Mam takie..., to znaczy, moje wrażenia z tej Pani relacji są takie, że 
jesteście Państwo bardzo... stabilną rodziną, pomimo że macie Państwo na razie 
tylko jedno dziecko, ale ten fundament rodzinny, emocjonalny, miłość jest bardzo 
stabilna i ono gwarantuje też..., no..., tylko..., tylko satysfakcję z życia rodzinnego, 
prawda? 

 
Befragte: Chciałabym, żeby to jak najdłużej wytrwało, bo tak..., tak się czuję pewnie i tak jest 

mi dobrze i myślę, że to tak..., będziemy pracować bynajmniej nad tym, żeby dalej 
tak faktycznie było. 

 
Frau J.: Mhm. Życzę Państwu tego z całego serca i bardzo Pani dziękuję za szczerość i 

dziękuję za tę rozmowę. 
 
Befragte: Dziękuję bardzo. 
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Interview 23 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Chciałam się na początek zapytać Panią z ilu osób składa się Pani rodzina? 
 
Befragte: Skład rodziny, to pięcioro: troje dzieci, ja i mąż. 
 
Frau J.:  Czy może Pani powiedzieć w jaki wieku są dzieci? 
 
Befragte: Zawsze problem - wiek: 14, 11 i 3. 
 
Frau J.: Mhm. 14, 11 i 3 latka, mhm. Czy może Pani powiedzieć czym się Państwo 

zajmujecie zawodowo? 
 
Befragte: Nauczycielami obydwoje jesteśmy. 
 
Frau J.: Obydwoje? 
 
Befragte: Obydwoje. 
 
Frau J.: A jak długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: 15 lat. 
 
Frau J.: 15 lat. A..., jeszcze jedno takie intymne pytanie. Czy może Pani powiedzieć ile ma 

Pani lat teraz? 
 
Befragte: 35. 
 
Frau J.: 35. 
 
Befragte: Właściwie to już 36, już można liczyć 36. 
 
Frau J.: Aha. 
 
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym przedstawieniu przez Panią rodziny,  chciałabym poprosić Panią o 

cofnięcie się refleksją do czasów, kiedy Pani była jeszcze w swoim domu 
rodzinnym. Czy są takie sytuacje, takie chwile z Pani domu rodzinnego, które 
przypomina sobie Pani ze szczególnie jakimś takim pozytywnym odczuciem? 

 
Befragte: Ze swojego domu? 
 
Frau J.: Ze swojego domu rodzinnego. 
 
Befragte: Tu, gdzie teraz mieszkam? 
 
Frau J.: Nie, nie. Z Pani domu rodzinnego. Chwile, które przeżywała Pani jako szczególnie 

pozytywne i do dzisiaj pozostały takie w Pani pamięci. 
 
Befragte: Znaczy, w sumie ja, wie Pani, nie myślę aż tak, tak daleko nie sięgam chyba za 

bardzo wstecz, do tych swoich lat dziecinnych. Jakoś tak... Był ten okres i był, ale 
jakoś tak szczególnie nie wracam do tego okresu... 

  
Frau J.: Czyli, że trudno jest Pani sobie przypomnieć takie chwile z domu rodzinnego? 
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Befragte: To znaczy..., ja..., ja nawet tak nie myślę o tych chwilach zupełnie. Przecież ja już 
tak jestem za..., zaabsorbowana tym swoim, swoją rodziną, że ja nawet tak w 
sumie nie wracam do tych swoich lat dziecinnych. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Czy to samo dotyczyłoby, no, takiego pytania na temat chwil, które 

trudno było Pani zaakceptować w Pani domu rodzinnym? Też zupełnie to jakoś nie 
funkcjonuje teraz w Pani świadomości? 

 
Befragte: Nie..., ja..., ja..., nie... W ogóle jakoś tak, no..., nie wracam. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Właśnie jak teraz mi Pani zadała pytanie, no to... tak jak gdyby... No, w ogóle nie 

myślę o tych latach. Ja..., ja..., to..., właśnie jak wyszłam za mąż, to te lata takie 
wydawały mi się, w ogóle trudno mi było na początku, ponieważ rodzina niewiele 
pomagała, tak, że wydawało mi się, że mam tyle problemów, że tyle naraz na mnie 
spadło, a że nie mieszkamy w tej samej miejscowości co rodzice nasi, więc jak 
gdyby tak, żyję już jak gdyby swoim życiem, tym dorosłym. 

 
Frau J.: Rozumiem, rozumiem. 
 
Befragte: A do tych lat jakoś tak... Były, przeszły i..., i nie wracam. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Rozumiem. No, tym niemniej jeszcze chciałabym Panią poprosić, żeby 

Pani sobie..., żeby Pani pokusiła się o takie..., o taką refleksję: kiedy była Pani 
bardzo młodą osobą, wchodzącą dopiero w życie rodzinne, czy..., w ogóle w 
dorosłe życie, czy miała Pani jakieś wyobrażenie o swojej przyszłej rodzinie? Czy 
miała Pani jakiś wzorzec, który chciała Pani powielić, powiedzmy, w swoim 
przyszłym życiu dorosłym, rodzinnym? 

 
Befragte: Chyba nie myślałam, prawdę mówiąc. Myślałam tylko tyle, że założę rodzinę, kiedy 

skończę studia, kiedy będzie praca, znajdę pracę, ale potem rzeczywistość to 
szybko zmieniła, tak, że wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Tak, że nie tak 
jak myślałam - w ten sposób. Tak, że to zupełnie inaczej wyglądało. Wszystko 
szybciej nabrało jakby większego tempa i nie tak jak to sobie wcześniej myślałam. 
O, może tak. 

 
Frau J.: Mhm. A czy sądzi Pani, że młode kobiety, dziewczęta w zasadzie, powinny być w 

jakiś sposób przygotowywane do... pełnienia później różnych ról w rodzinie: roli 
matki, roli żony na przykład? 

 
Befragte: No, wydaje mi się, że tak. Nie wiem, kto by miał przygotowywać właśnie, no bo w 

sumie, no, mnie na przykład nikt nie przygotował do takiej roli. Ja zawsze byłam 
takim dzieckiem... Ja w sumie nie miałam ani takich za dużo obowiązków w domu, 
ja miałam tylko się uczyć... To tylko to miało być moim obowiązkiem i właśnie 
dlatego potem mi było tak trudno. Mnie to tak..., na mnie to tak spadło właściwie 
bardzo szybko. Miałam i studia wtedy na głowie i pracę, i dziecko małe, i nikt mnie 
tego nie nauczył... wcześniej. Nie miałam też..., znaczy miałam młodsze 
rodzeństwo, młodszego brata, ale jak ja pamiętam, to odrzucałam go wtedy w 
ogóle. On się urodził jak ja miałam sześć lat i ja wtedy właśnie nie byłam 
zainteresowana, żeby mamie pomagać, żeby pomóc tam pieluszki zmieniać, czy... 
Nie, ja go w ogóle odrzucałam, że nie chcę mieć brata. Tak, że jakoś nie byłam 
wciągnięta w takie, w takie..., w tego typu obowiązki. Ale potem w sumie, jak to 
wszystko tak..., jak teraz sobie tak nieraz analizuję, to właściwie, no, jakoś sobie 
poradziłam z tym wszystkim. Jak teraz obserwuję te młode mamy, mam nawet 
koleżankę, która studiuje, nie wiem który już rok z rzędu, bo nie może sobie 
poradzić, ma jedno dziecko i ma dwie mamy tutaj na miejscu. Tak, że tylko wziąć 
się w garść i rzeczywiście skończyć te studia. Ja wtedy jakoś tak się zaparłam, 
powiedziałam, że nie, że ja muszę to wszystko w terminie i jakoś sobie, no, 
poradziliśmy. 
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Frau J.: Mhm, mhm. Czy sądzi Pani, że ten sam problem dotyczy młodych mężczyzn? To 

znaczy tam z jednej strony czy, czy, czy jest jakiś sposób na to, żeby... nauczyć 
ich, czy też no, przygotować, przede wszystkim przygotować do..., do..., do za..., 
do zadań, jakie będą musieli spełniać w rodzinie? Czy tutaj jest jakiś wzorzec, jakiś 
model? Kto mógłby tu pomóc? 

 
Befragte: Nie wiem kto. No, najlepiej to rodzina, no właśnie, no przede wszystkim, to rodzina. 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No, no bo to, no - szkoła też, może...dodatkowo, ale no to przede wszystkim 

wynosi się wzorce z domu. Tym bardziej, że ja właśnie w naszej rodzinie 
obserwuję, że inaczej mój mąż był..., inaczej się zachowywał jako ojciec jak było 
pierwsze dziecko, a teraz po tylu latach jak mamy trzecie dziecko - zupełnie 
inaczej. On sam mówi, że teraz dojrzał do ojcostwa. 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm. 
 
Befragte: Jest zupełnie inny. Może dlatego, że jest duża przerwa między dziećmi. Mówi, że 

dla pierwszego dziecka był bardziej surowy, taki bardziej taki, no, nie wiem, no 
chciał pokazać właśnie tą swoją wyższość, że jest ojcem, taki bardziej 
kategoryczny, stanowczy był. A tu, przy tym trzecim dziecku, to zu..., zupełnie, nie 
ma tej stanowczości zupełnie, wcale. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte:  Ale to też on sam stwierdził, że teraz dopiero dojrzał do ojcostwa. 
 
Frau J.: Mhm. A czy jeszcze właśnie w tych, tych, tych cudownych latach, prawda, 

beztroski, kiedy, kiedy była Pani osobą niezamężną czy miała Pani też jakąś taką 
wizję, jakieś wyobrażenie właśnie swojego przyszłego partnera życiowego? Jaki 
miałby być? Jak Pani widziała  na przykład relacje z nim łączące was w rodzinie? 

 
Befragte: Na pewno chciałam, żeby był... Znaczy, ja w ogóle jestem takim typem romantyka i 

zawsze myślałam, że mój mąż będzie taki czuły..., będzie mi tą czułość okazywał 
na każdym kroku, a w sumie tak za bardzo nie jest /śmiech/. Tak to nie wygląda i... 
właśnie bardziej bym oczekiwała takiego... więcej rozmowy, więcej takiej..., żeby 
był bardziej opiekuńczy może, może taki... A ja cały czas się czuję w naszym 
małżeństwie tą osobą, która jak gdyby musi mu być posłuszna. On jak gdyby..., 
jego jest zdanie takie najważniejsze, a moje to zupełnie się nie liczy. A ja jak już 
byłam właśnie młodsza, to też właśnie taka zawsze byłam zakompleksiona, że tak 
powiem. Zawsze gdzieś spokojna, cicha, nie wyrywałam się, gdzieś tam na uboczu 
i to się za mną ciągnie... cały czas. I jeszcze właśnie w tej rodzinie tak, że... gdzie 
ja też się nie mogę wychylić, że tak powiem, nie mogę tak nieraz..., nie ja 
podejmuję te główne decyzje czy nieraz nie mam takiego wpływu jaki chciałabym 
mieć. Wydaje mi się właśnie, że to się tak cały czas za mną gdzieś tam jak ogon 
ciągnie.  

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czy wtedy jeszcze, kiedy była Pani taką młodziutką osobą, 

czy..., czy miała Pani już jakąś..., jakieś wyobrażenie o swoich przyszłych 
dzieciach? Bo młode kobiety często, dziewczyny, rozmawiają, że chciałyby mieć w 
przyszłości na przykład dwójkę dzieci czy trójkę dzieci, albo..., no, dzisiaj ta 
tendencja jest spadkowa - jedno dziecko, albo w ogóle rezygnują z dzieci. 

 
Befragte: To znaczy, nigdy nie myślałam, żeby mieć jedno dziecko, zawsze więcej niż jedno, 

dlatego, że miałam koleżankę jedynaczkę i to była naprawdę taka moja 
serdeczna... koleżanka i ona zawsze podkreślała jak jej jest źle. Ja to sama 
widziałam. Ją wychowywali dziadkowie, w tej samej miejscowości mieszkali co 
rodzice. Najpierw dziadkowie, dlatego, że mama wyjeżdżała z tatą - studiowali. 
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Potem, jak już oni skończyli te studia, już tam jakiś czas pracowali, ona dalej była u 
dziadków mieszkała, to znaczy konkretnie u babci, bo tam tylko babcia była. Już 
nigdy tam..., do rodziców w sumie chodziła na soboty, na niedzielę w odwiedziny w 
tej samej miejscowości. Dlatego ja tak chyba ze względu na nią tak myślałam, że 
chyba też bym nie chciała mieć tylko jednego dziecka. Też by się tak nie czuło 
samotne może... 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Rozumiem. 
 
Befragte: Chociaż jak się teraz ma troje dzieci, to tak sobie nieraz myślę, że ten kto ma jedno 

dziecko, to może nie ma tego harmideru, takiego szumu, że nie ma tylu kłótni 
między dziećmi, ale nieraz tak sobie myślę, żeby był wreszcie święty spokój, żeby 
gdzieś mąż ich zabrał, żeby wyjechali, ale nie ma ich parę godzin, a ja biegam od 
okna do okna i szukam... Ta cisza mnie właśnie przeraża w tym domu. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: Tak, że już wolę ten harmider, te kłótnie, te krzyki, te hałasy, ale wiem, że, że, że 

mam pełną rodzinę, że coś się tam dzieje. Mimo wszystko jednak dzieci 
sprawdzają się, nawet nieraz myślę, że..., że jednak nie ma takiej więzi jaka 
powinna być między nimi, ale kiedy im się właśnie da, jakieś powierzy zadanie, da 
im tą dużą taką..., takie duże zaufanie im okaże, to jednak się sprawdzają. Mogę, 
wiem, że mogę liczyć na moje dzieci i że one mogą liczyć na siebie.  

 
Frau J.: Tak, na pewno. Wiele matek mówi, że z takim szczególnym rozrzewnieniem 

przypominają sobie chwile, kiedy dziecko nakarmione, umyte usnęło i wtedy 
właśnie ten obraz śpiącego dziecka wywołuje w nich taką bardzo silną więź 
emocjonalną. Czy Pani przypomina sobie też takie sytuacje z Pani dziećmi, gdzie 
czuła Pani tę swoją macierzyńską miłość wręcz namacalnie? 

 
Befragte: Tak i to... Ale ja właśnie tą miłość bardziej pamiętam właśnie przy tym trzecim 

dziecku i przy drugim. Wie Pani, że przy pierwszym... Po prostu pierwsze dziecko, 
to po..., wtedy się urodziło, kiedy ja miałam najwięcej egzaminów, to była sesja 
egzaminacyjna, to był trzeci rok,  taki przełomowy na studiach, miałam chyba 
dziewięć egzaminów wtedy i ja - wstyd się może teraz przyznać po tylu latach, ale 
ja tego..., tego macierzyństwa właśnie, to jakoś tak... mi po prostu przeleciało. Nie 
pamiętam tego. Wiem, że, że karmiłam, że przewijałam, że te wszystkie 
podstawowe potrzeby  zapewniałam, ale o tej potrzebie miłości..., no, na pewno 
była, na pewno kochałam, nigdy nie traktowałam tego dziecka, że niepotrzebnie 
się urodziło, że mi przeszkodziło, ale..., ale właśnie jak gdyby potem próbowałam 
wynagrodzić to drugiemu i trzeciemu dziecku. Już córce się poświęciłam tak, że 
ciągle tam byłam zajęta, ciągle jej. A już na punkcie trzeciego, to już w ogóle 
oszalałam. Jak było takie małe, ja nie dawałam w ogóle spokoju, ono nie mogło 
być same w łóżeczku, nie pozwalałam w ogóle leżeć samotnie, ciągle albo nosiłam 
przy sobie, albo na leżaczku, ciągle było przy mnie i nie mogło zapłakać wcale. 
Dzieci musiały go zabawiać jak ja nie mogłam, ale żeby tylko nie płakało. 

 
Frau J.: Tak, tak. Świetnie. 
 
Befragte: Ale to właśnie mówię: przy trzecim jak gdyby, jak gdyby próbowałam, no, 

zrekompensować może nie, ale też i więcej czasu miałam, mogłam się poświęcić. 
 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
Befragte: Poza tym teraz nawet w szpitalach inne modele już obowiązują /?/, karmienia, jest 

zupełnie inaczej. A tak, jak ja wtedy pamiętam, przy pierwszym dziecku, no to tak 
jak w szpitalu powiedzieli - nakarmić o tej godzinie, o tej - dziecko może płakać, no 
więc... Jak gdyby..., no tak jak wtedy mówiły książki, tak jakie były zalecenia 
pielęgniarek i lekarzy... A w tej chwili właśnie..., dobrze, że jest ten model taki jaki 
teraz jest, prawda? - żeby karmić narządami, żeby dziecku właśnie jak najwięcej 
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czasu poświęcać. Chociaż może u niektórych to w ogóle może taki uśmiech 
ironii..., ironiczny..., trochę może się nieraz podśmiewują z takich matek, ale ja 
uważam, że to jest bardzo dobrze i właśnie ten mój najstarszy syn, on jest właśnie 
taki, taki zamknięty w sobie, taki skryty jest, on tak nie okazuje uczuć na zewnątrz, 
taki jest zgaszony trochę i takich kolegów też za bardzo nie ma, woli w domu, a 
dwójka tych następnych dzieci zupełnie są inne. I tak właśnie nieraz myślę, że... 
być może... czy to nie dlatego właśnie, że też w sumie nakarmiłam, położyłam do 
łóżeczka, do tej godziny miało być nie karmione, więc ja przestrzegałam tej 4-
godzinnej przerwy i kto wie właśnie, czy to się potem..., no, na pewno się to odbiło 
na tym rozwoju potem osobowości, na /?/. 

 
Frau J.: A czy przypomina Pani sobie także takie chwile z Pani dziećmi, które w jakiś 

sposób przygnębiały Panią? 
 
Befragte: ... Przygnębia mnie to, jeśli na przykład rozwój nie tak się przebiega jak to zalecają 

książki, w ogóle tak jak to powinno być. Przy  pierwszym dziecku, też tak 
pamiętam, że obserwowałam ten rozwój - czy w tym miesiącu powinno siadać, w 
tym chodzić, ale wtedy jakoś tak zdawało mi się, że przy pierwszym jakoś..., wiem, 
że też na to zwracałam uwagę - zapisywałam kiedy siada, kiedy gaworzy, kiedy 
pierwsze słowo, zbierałam pierwsze ilustracje, ale ten rozwój chyba przebiegał tak 
książkowo, więc..., pamiętam, że wszystko chyba było w porządku. A już przy 
trzecim, już zaczynam się doszukiwać, że za późno zaczyna mówić, szukam już 
ratunku u psychologa, u logopedy. Może dlatego, że jestem nauczycielem, więc 
dlatego jak gdyby  bardziej zwracam na to uwagę. Wszyscy mówią - poczekaj, na 
pewno coś będzie, a ja już chcę, żeby już, że..., że to jest za duża przerwa, no i 
szukam przyczyny, na siłę starm się znaleźć przyczynę, gdzie tkwi przyczyna. 

 
Frau J.: Mhm, rozumiem. 
 
Befragte: Dlaczego tak...? To tylko to, tak poza tym, no, myślę, że nie... Dzieci są wspaniałe, 

kochające, dobrze się rozwijają, dobrze uczą. 
 
Frau J.: No właśnie, chciałam zapytać Panią jeszcze o tę kwestię, kwestię takiego stresu, 

bo są kobiety, które przyznają, że... nowe zadania w rodzinie odczuwają jak 
prawdziwy stres. Czy Pani obce jest właśnie to uczucie takiego strachu przed 
stresem związanego  z dziećmi, z wychowaniem dziecka, z obowiązkami 
wynikającymi z posiadania dziecka? 

 
Befragte: Nie, no też są takie sytuacje stresujące. Ja to w ogóle jestem właśnie taka, że jak 

usłyszę na przykład, że coś się dziecku dzieje - krzywda na przykład, to od razu 
idę, rozwiązuję problem, ale od razu, oczywiście, łzy w oczach. Nie potrafię 
spokojnie podejść. Dzieciak na przykład się..., dziecko przychodzi z płaczem, bo 
tam ktoś na podwórku  wyzywa, ja natychmiast idę, żeby załatwić tę sprawę i 
natychmiast płaczę razem z tym dzieckiem. No, płaczę, bo mi szkoda, bo żałuję, 
chociaż, no, potem ono się pogodzi z ..., z tam, z rówieśnikami, wszystko w 
porządku, a we mnie to jakoś tak tkwi, że ktoś moje dziecko tam..., krzywdę mu 
chce zrobić. Albo na przykład jak słyszę, że ktoś powiedział, że ona gdzieś tam coś 
nabroiła, to ja nie tyle, że się dene..., złoszczę i krzyczę na niego, że coś źle zrobił, 
tylko ja to przeżywam, że może ja gdzieś błąd zrobiłam, może ja źle postępuję, 
może ja źle wychowuję. Od razu odczuwam taką..., swoje błędy wychowawcze 
jakieś..., 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: ... że ktoś mówi, że moje dziecko coś źle zrobiło, no to ja od razu odczuwam tak 

jak ma żal do mnie, że ja coś..., że ja źle postępuję, a ponieważ tu wszyscy 
jesteśmy blisko siebie, w takiej małej miejscowości, to kontakt z innymi 
nauczycielami jest /?/, ja właśnie każdą taką uwagę..., może nie negatywną, ale... 
jak gdyby nie pozytywną też, to tak bardzo głęboko to odczuwam, ale jak 
pozytywna, to też /śmiech/ - bardzo się cieszę. Ale negatywna, to też takie ukłucie 
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w sercu, że..., no coś..., coś jest nie tak. I..., i też wydaje mi się, że no, no..., coś ja 
źle robię i staram się znaleźć rozwiązanie, a nieraz myślę, że może ktoś inny 
jednak wyolbrzymił, nieraz wydaje mi się, że może jednak moje dziecko tego nie 
zrobiło, może /?/, bo ja od..., widzę go jako zupełnie inne dziecko u siebie w domu, 
dlatego zanim, zanim podejmę jakieś kroki - czy nakrzyczeć, czy... - najpierw 
próbuję tak spokojnie porozmawiać, czy rzeczywiście tak to było jak ta inna osoba 
mi to przedstawia, bo może wcale tak nie było?... 

 
Frau J.: Tak, tak.  
 
Befragte: A właśnie wiele razy tak się zdarzało, że ktoś mówił, że syn tam pobił czy coś... I ja 

potem zaczęłam obserwować. I wcale się okazało, że tak nie było, no. I właśnie, 
i..., na przykład tak tu było też, że moja córka często - młodsza - więc krzyczała, że 
Paweł ją bije. Krzyku robiła zawsze - Paweł bije. No, więc ja na początku też: 
„Paweł, dlaczego ją bijesz? Duży jesteś, starszy.” A, żeby on coś powiedział w 
ogóle na swoje usprawiedliwienie, a on milczał, głowę  spuszczał i milczał, więc ja: 
no, winny. Ale potem już za dużo ona zaczęła krzyczeć, więc zaczęłam tak 
ukradkiem obserwować. No i oczywiście, nie bił, nie uderzył, no ale tam trochę 
głupawe miny przed nią robił, tam jakieś..., pokazywał coś. U niej od razu krzyk. 
No, oczywiście ja wpadałam, chciałam zrobić porządek, a potem właśnie 
zauważyłam, że ona to wykorzystuje. I to mi właśnie dało do myślenia, czy 
rzeczywiście tak też na podwórku na przykład nie jest? 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Przecież też dzieci nie zobaczą. Nie mówi nic, nie krzyczy, nie kłóci się, więc..., 

niech będzie takim kozłem ofiarnym. 
 
Frau J.: Tak, tak, mhm, mhm. 
 
Befragte: A potem takie dziecko z kolei, no, też gdzieś tą złość musi wyładować, tą agresję 

i..., bo jest tłumiona gdzieś tam w środku. 
 
Frau J.: Na pewno, tak, zgadza się, tak. Czy..., czy są wokół Pani osoby, na których może 

Pani polegać, które zawsze Panią wesprą, pomogą w rozwiązywaniu problemów, 
niezależnie od tego jaki charakter ma ta pomoc? 

 
Befragte: To znaczy, mam, ale mam niewiele tych osób. W ogóle tak najlepiej, to..., najlepiej, 

to w ogóle na rodzinie, przede wszystkim, a ja raczej tak nie należę do osób, która 
tak się obnosi z problemem, swoimi z kłopotami. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Nie lubię w ogóle rozmawiać na temat swoich problemów na forum. Ja raczej tak w 

sobie noszę problemy. Może źle, bo widzę inni wpadną - „a, ten mój mąż taki tam” 
- wykrzyczy się, zaklnie i może łatwiej jest, a ja nie. Ja chodzę właśnie, gdzieś tam 
tłumię, z kolei nie chcę za bardzo obarczać też rodziców swoimi kłopotami, bo jeśli, 
no, rzeczywiście, gdyby to były kłopoty, no, nie wiem, jakieś takie wielkiej wagi, to 
może..., no, może bym próbowała, czy jeśli by chodziło o jakąś pomoc taką 
materialną, to tak, ale jeśli mam jakieś takie problemy typu jakieś no... kłótnie z 
mężem, czy jakaś sprzeczka - ja nie obarczam tymi swoimi..., swoich rodziców. Bo 
raz, w przypływie właśnie tak chyba w pierwszych latach tak małżeństwa, w 
przypływie takiego żalu, płaczu, zadzwoniłam do rodziny, powiedziałam, potem 
pojechałam - też opowiedziałam - moja mama płakała razem ze mną i... wina, 
oczywiście, no leżała po ... stronie zięcia. My  się pogodziliśmy, a jednak tam już 
jakiś ślad taki pozostał nieprzyjemny i dlatego już wolę nie obarczać /?/, no chyba 
że, mówię, no jakaś taka pomoc typu, no coś, no nie wiem - czy dzieci popilnować, 
czy..., takimi tak, a takimi które..., no..., które możemy my  na przykład z mężem 
rozwiązać, to staram się, żeby one nie wychodziły poza... nasz dom rodzinny. 
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Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: To może zapytam Panią teraz o coś, co mnie też bardzo ciekawi, a mianowicie: jak 

Pani widzi dzisiejszą sytuację swojej rodziny? Co Pani uważa za mocne strony 
Pani rodziny? 

 
Befragte: No, to że w ogóle cały czas jesteśmy rodziną. No..., ja uważam, no, nie wiem, 

właśnie teraz tak trudno powiedzieć, co jest mocnego? No to, że jedno na drugim 
może się opierać. O, przecież no to, to przede wszystkim, mamy do siebie 
zaufanie, jedno na drugie może liczyć. Może dlatego właśnie, że ja miałam..., 
mówię - niewiele mieliśmy pomocy ze strony rodziców, cały czas musieliśmy 
nawzajem siebie wspierać czy to w pracy, czy na studiach, czy w takich 
codziennych tych sytuacjach, na co dzień. Mi się wydaje, że to jest właśnie mocne, 
że ja wiem, że mogę liczyć na męża, na dzieci i..., i wzajemnie. Ja nie muszę 
jeździć do mamy, prosić, bo mój mąż na przykład gdzieś..., no, nie wiem, 
lekceważy sobie obowiązki rodziny, gdzieś sobie wyjeżdża, jest nieobowiązkowy. 
Ja myślę, że to jest chyba najmocniejsze w tym..., w tej naszej rodzinie. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Że my zawsze jesteśmy razem. Nawet jak nas inni obserwują, jak na przykład 

dziećmi się zajmujemy, to nie to, że mamusia to jest do dzieci i ciągnie z dziećmi, 
tylko my jak wychodzimy z dziećmi na przykład z dziećmi, to zawsze razem. Nie, 
że tylko ja z dziećmi, a mąż gdzieś, no - nie wiem, czy gdzieś w piłkę gra, czy... 
wychodzi. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: My zawsze razem. I zawsze bierzemy  ze sobą dzieci. A już jak nas ktoś zaprasza 

gdzieś, to my mówimy: „Ale z dziećmi przychodzimy”. Tak, że zawsze jesteśmy 
razem. Mi się wydaje, że to jest chyba takie... najważniejsze, że możemy 
nawzajem na..., na siebie liczyć... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Zawsze, w każdej sytuacji. 
 
Frau J.: Tak. A jak Pani sądzi: czy są..., czy są..., czy macie Państwo w tej chwili jakieś 

takie problemy, czy problem, który powinien być, no, w pierwszej kolejności w jakiś 
sposób rozwiązany, po to, żeby Państwa życie, no, układało się, powiedzmy, 
bardziej komfortowo, czy rodzina funkcjonowała bardziej harmonijnie. 

 
Befragte: Zawsze by się chciało, żeby się więcej zarabiało, zawsze te problemy finansowe 

tak się ciągną. 
 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: Ciągną się tak przez całe w sumie życie i ... no, teraz, jeszcze może..., nie tyle, że 

przez całe życie, tylko no, wiadomo, no w miarę jak dzieci przy..., przybywa, no to 
są już i większe ... wydatki i... mimo, że obydwoje pracujemy, to nie stać nas na 
jakieś luksusy.  No, po prostu żyjemy na takiej ..., na średniej stopie. A jeszcze 
teraz kupiliśmy  mieszkanie, więc w ogóle te nasze wydatki są jeszcze większe, 
ale... nie jest to aż tak niezbędne, żeby to nam przesłaniało jakoś życie, no, ale 
fajnie by było, gdyby można było na przykład lepiej być wynagradzanym za swoją 
pracę, żeby te finanse były większe, ale żeby aż takich problemów mieć, to... 
Znaczy, nieraz mi się wydawało, że ja mam właśnie problem, że mam troje dzieci, 
że ..., że właśnie, że ten mały tak może za..., za, za..., może za póź..., za późno ta 
mowa u niego się pojawia, może to... To wydawało mi się, że to jest taki mój 
problem, że tak urosnoł mi do rangi takiego wielkiego problemu, a jak potem 
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właśnie /?/ oglądam czy film dokumentalny, czy programy, jak patrzę jakie inni 
mają problemy, to uważam, że naprawdę nie jest u nas aż tak źle. Ale właśnie jak 
skonfrontuję to z innymi rodzinami, jakoś tak się czuję, że my wcale nie mamy źle: 
kupiliśmy mieszkanie sobie, mamy samochód, mamy dobrą pracę, z dziećmi 
żadnych nie ma problemów, dzieci /?/, dobrze się uczą. Tak, że ja uważam, że nie 
ma takich problemów, które bym chciała dziś rozwiązać, które..., taki problem, 
który mnie tak aż gryzie, który by pozwolił, żeby nasza rodzina na przykład od jutra 
już funkcjonowała zupełnie inaczej. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: No, jedynie moglibyśmy na przykład sobie pozwolić, no nie wiem, na jakieś 

wycieczki zagraniczne, że może więcej /?/, na wczasy gdzieś zupełnie, nad morze 
latem na cały miesiąc, ale takiego problemu, który już bym musiała dziś rozwiązać 
i który by jakoś, stan jakoś tak... zdecydowanie poprawił funkcjonowanie mojej 
rodziny, to myślę, że chyba nie ma. 

 
Frau J.: To wspaniale. To wspaniale. Chciałam się jeszcze zapytać o..., właśnie o kwestie 

wychowawcze, o kwestie wychowania dzieci. Są rodzice, którzy przyznają się, że 
jest im trudno zidentyfikować potrzeby ich dziecka, niezależnie od tego w jakim 
wieku jest dziecko. Chciałam się zapytać czy Pani dzieci odpowiednio do swojego 
wieku potrafią informować Panią o swoich potrzebach, swoich problemach, o 
swoich sukcesach? 

 
Befragte: Nie, no ja myślę, że tak. I w ogóle..., moje dzieci w ogóle, tak obserwuję między 

naszą rodziną, a mam takich znajomych rodzinę. Tam u nich jest problem - to duże 
dziecko żąda coraz to droższych na przykład, no nie wiem - oryginalne spodnie 
muszą być, oryginalne buty, czyli jak gdyby wszystko..., wszystko wiąże się wokół 
ubrania na..., najlepszej jakości. Ja zauważyłam, że u moich dzieci w ogóle nawet 
takich żądań  nie ma, nawet nie proszą, bo... Mi się wydaje, że chyba zdają sobie 
doskonale sprawę, że gdybym ja mogła, to bym chętnie kupiła im. 

 
Frau J.: Tak, tak.  
 
Befragte: Ale wiedzą, że nas jest troje, to znaczy - dzieci jest troje i ja muszę dla każdego 

odpowiednio, no ich te..., no właśnie spełnić te..., te ich wymagania jakich, prawda, 
oni ode mnie oczekują. Stosownie do wieku, stosownie do - moich  też możliwości. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Jeśli mogę, ja mówię, jeżeli oczywiście - mogę, ale jeśli nie... Dzieci i nawet chyba 

nawet nie proszą, przynajmniej najstarszy syn, to on doskonale rozumiał naszą 
sytuację finansową i nie ma zbyt wygórowanych wymagań. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Nawet nieraz dochodzi do tego, że to ja podpowiadam - „a może to, a może to byś 

chciał, a może to byś chciał”. Córka, no to wiadomo, to dziewczynka, to bardziej by 
tak chciała, żeby wokół niej się świat kręcił, ale myślę, że rozumieją to i nie ma u 
nich takiego czegoś, że zazdroszczą: „Mamo, a oni to mają, a my? Nas jest troje i 
my nie możemy sobie na to pozwolić”. Tym bardziej, że mówię, no w miarę 
możliwości i..., no..., no staramy się ich potrzeby wypełnić. Tak jak możemy..., tak 
jak nas na to stać, jeśli chodzi o kwestie finansowe, oczywiście. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. A takie potrzeby, powiedzmy, duchowe, emocjonalne? Czy tutaj 

właśnie informowanie..., ta informacja ze strony dziecka - czy..., czy ona jest 
czytelna, czy ona występuje, jeśli chodzi właśnie o... o relacje  między Panią a 
dziećmi? 
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Befragte: To znaczy, ja tylko zauważyłam właśnie, że ... syn  najstarszy, to woli z tatą 
porozmawiać. 

 
Frau J.: Aha, aha, aha. 
 
Befragte: Oni mają swoje sprawy męskie i rzeczywiście ... syn... To znaczy, zależy to też 

jakie sprawy - jeśli chodzi o szkołę, to raczej tak ze mną, jeśli ma jakieś inne 
sprawy, takie męskie, że tak to nazwę, to woli z tatą i oni to rozwiązują i wcale..., 
między sobą - tylko. Mnie już wtedy nic nie mówi. Ja nawet próbuję nieraz tam od 
nich wyciągnąć, dowiedzieć się czegoś, ale skoro wiem, że załatwili to między 
sobą, to między nimi zostaje. Natomiast córka, to ma kontakt i ze mną i..., i..., i z 
mężem, taki..., poza tym ona jest taka, że jak z mamą nie załatwi, to z tatą załatwi i 
nieraz tylko właśnie zarzucam mężowi, że taki..., brak takiej nieraz konsekwencji, 
bo jeśli ja powiem coś, to chciałabym, żeby mąż poparł mnie w tym, żeby właśnie 
nie miał innego zdania niż ja, a jeśli ma inne zdanie, to żeby wcześniej ze mną 
właśnie skonsultował, bo dzieci łatwo..., właśnie wiedzą potem, do kogo..., do kogo 
pójść i..., i właśnie załatwić. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Czyli, że w kwestiach właśnie wychowawczych, to nie zawsze macie 

Państwo wspólne zdanie. 
 
Befragte: Nie właśnie, nie..., nie zawsze. 
 
Frau J.: I kto częściej idzie na kompromis, Pani zdaniem, jeśli te wasze poglądy się różnią 

od siebie? 
 
Befragte: To znaczy, no to na to teraz tak trudno powiedzieć. No, zależy to jaka jest kwestia. 

Zazwyczaj to chodzi, no, na pewno o błahostki. No, w jakichś poważniejszych 
sprawach, no to wiadomo, że razem podejmujemy decyzje, ale właśnie od takich 
błahostek się zaczyna, że... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Tym bardziej, że jak ja czuję, że coś powiem, wytłumaczę córce, że tak nie, bo..., 

bo..., bo nie, nie wyjaśnię czegoś dlaczego nie i, no ona w takim razie - „to ja pójdę 
do taty, to..., to sprawia taką trochę przykrość, no bo jednak stanowimy całość i 
bym chciała, żeby ona tak nie postępowała. Skoro ja tak mówię, więc powinna 
wiedzieć, że takie jest też zdanie taty. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Nieraz oczywiście tata nie wie, co ja powiedziałam i córka próbuje powiedzieć, że 

mama też się zgodziła tam na coś /śmiech/. No, ale nieraz w sumie, jak już wiemy, 
że ze mną inaczej rozmawiała z tatą inaczej, to w końcu, no, wiadomo, że tego się 
nie ukryje... 

 
Frau J.: Oczywiście, tak 
 
Befragte: Tak, że potem wspólnie wiadomo, że razem podejmujemy decyzje, ale nieraz bym 

chciała właśnie tak, że razem to powinno być..., od nas wychodzić, żeby dzieci 
wiedziały, że jak mama tak powiedziała, to tata na pewno tak samo myśli. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. No, właśnie, tak. A czy..., może inaczej, tak: co nauczyła się Pani 

przez te wszystkie lata szczególnie cenić? 
 
Befragte: /pauza/ 
 
Frau J.: Proszę się zastanowić, jeśli chce Pani odpowiedzieć, oczywiście. 
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Befragte: Nie, no myślę, bo..., właśnie u nas całe życie w sumie krąży wokół rodziny. My nie 
jesteśmy taką rodziną, gdzie ciągle bywamy, ciągle gdzieś chodzimy poza dom, 
nasze właściwie całe życie, to toczy się wokół naszego rodzinnego domu i wokół w 
ogóle rodziny. Nie jesteśmy takimi rodzicami: gdzieś chodzą na imprezy, 
zostawiają dzieci, tu podrzucają mamie, tu gdzieś..., raczej jednak tak wszystko 
krąży wokół naszej rodziny i tej naszej tylko tutaj, tej 5-osobowej i wydaje mi się 
chyba..., to jest takie najważniejsze, tym bardziej, że jak nieraz czuję jak inne 
osoby właśnie mówią, że nam zazdroszczą, że właśnie tworzymy taką trwałą, taką 
solidną rodzinę i ciągle właśnie jesteśmy zawsze... razem. ... Właśnie kiedyś, 
jeszcze na samym początku, to mogłam tak właśnie zostawić dziecko tam 
koleżance, żeby  popilnowała, a my gdzieś z mężem wyskoczymy - teraz już nie. 
Już po iluś latach /?/ nie chce wychodzić z do..., z domu. Raczej tak. Nawet nie 
bawią mnie takie duże imprezy; o, tak - do jakiejś innej rodziny, też z dziećmi, bo 
lubię pójść właśnie, porozmawiać czy posiedzieć, ale... Wydaje mi się, że to jest 
chyba takie najważniejsze, właśnie to, że mamy..., że cały czas jesteśmy razem ze 
sobą. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale rozwiązujemy te problemy tylko właśnie w 
naszej rodzinie i to jest chyba, mi się wydaje, najważniejsze. 

 
Frau J.: Tak, na pewno. 
 
Befragte: Nie muszę mieć stu przyjaciół, stu kolegów, mogę mieć jedną, dwie rodziny 

zaprzyjaźnione i raczej tak..., tworzymy  taki raczej... zamknięty krąg. Nie dlatego, 
żeby..., że nie chcę, żeby ktoś..., że zamykam się w skorupie i nie chcę nikogo do 
siebie dopuścić, tylko po prostu jak ktoś ma już rodzinę, to już inaczej funkcjonuje 
niż wtedy, kiedy nie ma dzieci, nie ma małych dzieci, nie ma tych obowiązków. 
Inaczej się też rozumiemy  z takimi właśnie osobami, którzy też mają właśnie i 
duże dzieci i małe dzieci. Łatwiej mi  pójść jest z małym dzieckiem do kogoś, kto 
nie ma tam, nie wiem,  wystawionych tam w domu szkieł, gdzie tam nie wolno 
dotykać. I idę z dzieckiem, i ganię ciągle: nie rusz, nie dotykaj, nie wolno, bo bym 
się też źle czuła. 

 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
Befragte: Dlatego mi się chyba to wydaje najważniejsze. To, że obydwoje właśnie 

skończyliśmy studia wtedy, kiedy chcieliśmy właśnie, nie musieliśmy tego robić 
kosztem dzieci to się odbywało, że były podrzucane gdzieś ciągle, bo my 
musieliśmy tam jakieś swoje sprawy pozałatwiać. Najpierw jedno skończyło studia, 
potem drugie zaczęło i skończyło. Tak, że mi się wydaje jednak to chyba jest takie 
najważniejsze. 

 
Frau J.: Tak, tak. Gdyby Pani jednak, mimo wszystko mogła na przykład cofnąć czas i 

swoje dorosłe życie rozpocząć od nowa. Czy coś by Pani w nim zmieniła? 
 
Befragte: Nie wiem, chyba nie. Może na początku było trudno, może rzeczywiście wydawało 

się, że może lepiej, żeby później ta rodzina została założona, ale w sumie z drugiej 
strony, dlatego że została tak wcześnie założona, to mieszkanie żeśmy dostali i 
pracę, tak że w sumie nie było takich aż wielkich przeszkód, trudności, które tak aż 
się piętrzyły, rzeczywiście tak się źle, źle nam było. Mi się wydaje, że nie, że to 
miało swoje wszystko dobre..., dobre strony. Tak, że ja myślę, że chyba nie, 
chociaż nieraz tak sobie myślałam: „Jakby to było, gdybym ja dopiero teraz... 
dopiero wyszła za mąż, dopiero teraz miała pierwsze dziecko” i w sumie myślałam, 
co by było? i w sumie nie umiałam sobie odpowiedzieć jak by to było. Czyli to 
oznacza, że nie było wcale tak źle. 

Frau J.: Mhm, dokładnie, na pewno, tak. 
 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
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Frau J.: Wiele matek mówi, że odkąd dziecko pojawiło się na świecie, czy dzieci, to 
praktycznie myślą już tylko o przyszłości - o przyszłości dzieci, o przyszłości 
rodziny. 

 
Befragte: To prawda. 
 
Frau J.: Jak Pani wyobraża sobie przyszłość swojej rodziny? 
 
Befragte: Naprawdę. Ja też właśnie myślę właśnie o..., o tym jak będzie się układała 

przyszłość dzieci, bo... my  żeśmy w takich czasach, w których właśnie nic nie było 
/?/, ale była większa pomoc państwa - czy mieszkanie właśnie myśmy dostali. A ja 
już patrzę pod kątem właśnie dzieci, dlatego kupiliśmy mieszkanie. Nie dlatego, że 
mi było w nim źle, bo to mieszkanie było za małe, nieodpowiednie, tylko dlatego, 
żeby mieć coś własnego, żebym  potem miała coś do przekazania dzieciom. I to 
też nie dlatego, że uważam, że dlatego, że im się należy, że ja im muszę to dać, 
tylko wiem, że jest po prostu trudno. Są takie czasy, że..., no..., pomoc rodziny jest 
nieodzowna. Nie dlatego, że dzieci są nieudolne, że sobie nie radzą, tylko 
rzeczywiście, wydaje mi się, że bez pomocy rodziny jest trudno teraz. Jest trudno 
uzyskać pracę, nawet jak się jest dobrze wykształconym. My też mieszkamy tu w 
małym mieście, gdzie nie ma języków wcale, więc też trzeba myśleć, gdzie dziecko 
wyś..., wysłać, żeby gdzieś języka jakiegoś się nauczyło, czyli rzeczywiście 
wszystko tak krąży wokół dzieci i co dalej z nimi będzie, żeby im nie było gorzej niż 
nam, żeby było lepiej. No, tak jak każda rodzina myśli, żeby tym swoim dzieciom 
było jak najlepiej, co nie znaczy, żeby nie było tak zupełnie gładko, żeby tak 
wszystko na tacy podane, bo my..., nie dlatego, że my  nie mieliśmy podane, więc 
niech oni też się męczą, tylko dlatego, no..., że nawet nie jesteśmy w stanie 
wszystkim wszystko dać. Gdybym była w stanie bym chętnie dała - tobie 
mieszkanie, tobie mieszkanie, tobie dom, ale nie jestem tego w stanie zapewnić, 
więc już je przygotowuję do tego, żeby się uczyły, żeby już myślały jaką szkołę, jaki 
zawód. 

 
Frau J.: Czyli, jeśli dobrze zrozumiałam, dla swoich dzieci chciałaby Pani, no właśnie, 

jakiejś takiej... zapewnienia przyszłości w postaci dob..., zdobycia dobrego 
wykształcenia, tak? 

 
Befragte: No, przede wszystkim, ... 
 
Frau J.: Przede wszystkim. 
 
Befragte: ... no, mnie się wydaje, że to jest chyba najważniejsze. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A czego chciałaby Pani dla swojego męża? 
Befragte: Dla swojego męża?  
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: /pauza/ Nie wiem /śmiech/. Nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
 
Frau J.: A dla siebie? 
 
Befragte: To znaczy, jeszcze myślę nad mężem właśnie, ... 
 
Frau J.: Aha, dobrze. 
 
Befragte: ... bo mój mąż zawsze był bardzo w ogóle ambitny i /?/, i dłużej, i zawsze chciał 

gdzieś się wybić, i być wyżej przed..., gdzieś więcej osiągnąć, niż to co ma, i chyba 
tego bym mu życzyła. Chociaż z drugiej strony jak patrzę, że jakie to jest 
stresujące właśnie gdzieś na jakimś stanowisku kierowniczym, to nie wiem w 
sumie czy bym chciała. 
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Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Z jednej strony to wiem, bo to by  jego zaspokoiło ambicje zawodowe, ale z drugiej 

strony... Wydaje mi się, że to by jednak gorzej się odbiło na naszej rodzinie, bo to 
jednak takie..., bo to jest stresujące po prostu. Ale mówię..., ale wiem, że on takie 
ma pragnienia i nieraz właśnie mówiłam: „Po co ci to i po co?”, mówię: „Nie było 
lepiej tak jak jest?. Ja mówię - wiem, że on takie as..., aspiracje ma, tylko wiem, że 
to jest zbyt stresujące i wiem właśnie, że on zbytnio się przejmuje właśnie tym, co 
ktoś inny powie, żeby wszystkim było dobrze, a to nie da tak się. 

 
Frau J.: No, więc zapytam w takim razie, i to już będzie moje ostatnie pytanie, czego Pani 

chciałaby dla siebie? 
 
Befragte: Ja wszystko mam. /śmiech/ Nie wiem czy bym coś jeszcze chciała? Na pewno by 

się /?/, że bym chciała sobie może to kupić, a może to... bym chciała, tam jeszcze 
coś z takich rzeczy, ale wydaje mi się, że te najważniejsze, to mam - mam miłość 
męża, mam kochające dzieci, mam zapewniony dom, do którego mogę zawsze 
przecież... wrócić, też rodzinny - moich rodziców, tak że wydaje mi się, że chyba 
wszystko mam. Nie wiem czy bym coś chciała jeszcze więcej, no chyba, żeby ktoś 
mi dał listę teraz do pokazania /?/, ale z takich, takich  jakichś wartości czy czegoś 
mi brakuje w życiu, to nie. No to te takie sprawy finansowe, to też są, no niby  są 
ważne, ale to nie przesłaniają one życia, że jakiejś pogoni za pieniądzem, że ja 
muszę, że koniecznie, idź, szukaj na siłę pracy, dowiaduj się, jeśli się nie da – no, 
dobrze by było, no, gdyby było, ale jeśli nie, no to..., no nikt nie będzie, że tak 
powiem, zarzynał się, żeby za wszelką cenę gdzieś tam to osiągać. Tak, że mi się 
wydaje, że mimo wszystko, jak mi się na początku wydawało, że jest mi trudno, że 
nawet miałam..., wtedy miałam takie poczucie zazdrości, że komuś się może lepiej 
powodzi, a może, tak sobie myślałam, a może /?/ tak się lepiej nie powodzi?, może 
to tylko tak na zewnątrz wygląda? Wydaje mi się, że to co właśnie jest w środku w 
tym domu, to co się dzieje, a nie to na zewnątrz. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: No, mi się wydaje, że na teraz, jak mnie Pani pyta, to nie umiałabym  powiedzieć, 

że czegoś mi brakuje. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. To wspaniale, to wspaniale - to bardzo pozytywna odpowiedź 

/śmiech/. To było moje ostanie pytanie. Jestem, no, pod ogromnym wrażeniem 
tej..., tej naszej rozmowy. Bardzo Pani dziękuję za szczerość, że w ogóle się Pani 
zgodziła. Jeśli Pani pozwoli, to może na zakończenie takie krótkie posumowanie, 
jak ja widzę, jako osoba, prawda, przysłuchująca się Pani wypowiedzi, Pani 
rodzinę. Jeśli gdzieś bym błądziła, to..., to proszę mnie jeszcze poprawić. No, mam 
przed sobą obraz rodziny bardzo stabilnej, bardzo stabilnej, bo..., bo fundamenty 
tej rodziny są niezwykle trwałe: to jest przede wszystkim miłość, miłość Państwa 
jako małżonków i miłość Państwa jako rodziców do dzieci, satysfakcja z dzieci, 
satysfakcja z życia, życia zawodowego, a także, co..., co bardzo podziwiam, taki... 
zdrowe podejście do życia: nie wymagacie Państwo od życia nie wiadomo czego, 
ale to czego Państwo chcieliście najbardziej, czy chcecie, tak jak i Pani tu w 
ostatniej swojej odpowiedzi potwierdziła - to Państwo macie, prawda?, więc w 
zasadzie, no, można tylko zazdrościć, że..., że..., i podziwiać, i gratulować, i 
cieszyć się, i życzyć sobie, żeby..., żeby taki wzór... rodziny wręcz modelowej był 
powtarzany nie tylko przez Pani dzieci, ale przez wszystkich, którzy tylko mają 
szansę wglądu w to, co się u Państwa dzieje. 

 
Befragte: Dziękuję. 
 
Frau J.: Gratuluję Pani takiej rodziny i dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę. 
 
Befragte: Ja też dziękuję. 
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Frau J.: Miło mi było Panią poznać. Do widzenia. 
 
Befragte: Do widzenia. 
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Interview 24 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Czy mogłaby Pani na początek powiedzieć: z ilu osób składa się Pani rodzina? 
 
Befragte: Z pięciu osób. 
 
Frau J.:  Ile ma Pani dzieci? 
 
Befragte: Troje, z tym, że w tym jest dwoje pasierbów i jedno moje dziecko - rodzone. 
  
Frau J.:  Rozumiem. A w jakim wieku są Pani dzieci? 
 
Befragte: Córka ma 21 lat, syn 17 i teraz najmłodszy 4 latka. 
 
Frau J.:  Mhm. A czym Pani się zajmuje zawodowo? 
 
Befragte: Pracuję w Domu Kultury, jestem... kierownikiem. 
 
Frau J.:  Aha. A czym Pani mąż zajmuje się zawodowo? 
 
Befragte: Znaczy, no, z wykształcenia jest... rolnikiem, zootechnikiem w zasadzie, a w tej 

chwili pracuje w wytwórni pasz jako kierownik działu sprzedaży. 
 
Frau J.:  Rozumiem. A od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Od 7 lat. 
 
Frau J.: Od 7 lat, mhm. Jeszcze chciałabym jedno, takie bardzo intymne pytanie Pani 

zadać, a mianowicie: ile ma Pani teraz lat? 
 
Befragte: 41. 
 
Frau J.: 41. Dziękuję. 
 
 
Teil 2: Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Chciałabym teraz poprosić Panią o takie... spojrzenie w przeszłość, o takie 

cofnięcie się do czasów, kiedy Pani była w swoim domu rodzinnym. Czy 
przypomina sobie Pani takie sytuacje z Pani domu rodzinnego, które szczególnie 
pozytywnie Pani przeżywała? 

 
Befragte: Ja w ogóle bardzo pozytywnie przeżywałam dzieciństwo - myślę, że miałam 

bardzo udane. Miałam kochających rodziców, troskliwych, mamę pełną fantazji, 
która się z nami bawiła, wymyślała nam różne zabawy. Pamiętam na przykład, jak 
rodzice robili nam kolacje wspólnie, jak mamusia robiła kanapki, tatuś je kroił na 
kosteczki i nam podawał, jak po..., przynosił nam nawet  w butelkach mleko, na 
przykład jeszcze też to pamiętam, bo piłyśmy dość długo - do 5-6 lat nawet 
właśnie, a było nas w domu pięcioro dzieci. Tak, że rodzinka dość duża, ale taka 
kochająca się i szczęśliwa raczej, uważam. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak, że było właśnie wiele takich momentów bardzo... miłych, które..., no, ja w 

swojej rodzinie czułam się bardzo szczęśliwa i bezpieczna. 
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Frau J.: Mhm. A czy..., być może gdzieś w Pani pamięci funkcjonują też takie momenty, 
które trudno było Pani zaakceptować w swoim domu rodzinnym? 

 
Befragte: No, chyba raczej nie. Wszystko było dość dobrze poukładane. 
 
Frau J.: To wspaniale. 
 
Befragte: Znaczy..., być może okres taki mojego dorastania, no to wydaje mi się, że to..., w 

tej chwili, patrząc z perspektywy czasu, wydaje mi się, że... często może miałam 
jakieś... pretensje może czasami nieuzasadnione, czasami zupełnie niepotrzebne, 
właśnie do rodziców o jakieś tam rygory może czy o jakieś takie rzeczy, gdzie 
wydawało mi się, że ja już powinnam być traktowana doroślej, z większym 
zaufaniem może... Choć patrząc właśnie, nawet jeszcze wtedy, uważałam, że 
rodzice mieli do nas duże zaufanie właśnie, bo w porównaniu z inną młodzieżą, to 
miałyśmy dość dużo swobody, ale chyba chciałam jeszcze mieć więcej. /śmiech/ 

 
Frau J.: To chyba naturalne, prawda, w tym wieku? Mhm. Powszechnie uważa się, że 

polska rodzina jest dosyć..., nie dosyć , tylko jest tradycyjną rodziną. Chciałam 
zapytać właśnie w tym kontekście, czy jako bardzo młoda osoba, wchodząca 
dopiero w dorosłe życie panienka, czy myślała Pani wtedy już o tym jak to będzie 
w przyszłości? Czy myślała Pani o swojej przyszłej rodzinie? Umiała Pani ją sobie 
wyobrazić? 

 
Befragte: Właśnie..., ja właśnie bardzo późno wyszłam za mąż, w wieku 34 lat i myślę, że to 

dlatego chyba, że być może się obawiałam właśnie, że ja nie będę umiała stworzyć 
takiej rodziny w jakiej ja żyłam. To był dla mnie wzorzec taki chyba nawet 
nieosiągalny może, po prostu nie widziałam w swoim otoczeniu osoby, która by 
wspólnie ze mną potrafiła no..., podobny wzorzec jakiś taki wytworzyć. No, ale 
znalazła się taka osoba. 

 
Frau J.: No, to wspaniale. 
 
Befragte: W tej chwili uważam, że też mamy rodzinę szczęśliwą, choć są też problemy, 

jakieś takie typu wychowawczego właśnie z dziećmi, ale myślę, że to..., takie 
problemy są w każdej rodzinie. 

 
Frau J.: Tak, z pewnością. 
 
Befragte:  Właśnie jest to związane z wiekiem dorastania. 
 
Frau J.: Tak, tak, mhm. A jak Pani sądzi, czy przyglądając się roli kobiety w rodzinie, jako 

matki, jako żony, jak Pani sądzi, czy..., czy młoda dziewczyna, wchodząca w życie, 
może być przygotowana do tego, co ją czeka w przyszłości, kiedy założy swoją 
własną rodzinę? Kto mógłby ewentualnie pomóc ją wprowadzić w tę..., w tę 
wiedzę? 

 
Befragte: No, nie wiem. Wydaje mi się, że dużo tu właśnie... W tej chwili u mnie to się 

odbywa na zasadzie właśnie domu rodzinnego. No, może w szkole pewnie..., są 
też pewnie zajęcia z jakiejś tam... Nie orientuję się nawet właściwie w tej chwili, ale 
wydaje mi się, że... jakieś wychowanie w rodzinie, czy coś takiego powinno być w 
szkole też i na pewno jakieś..., no, jakieś wzorce troszeczkę, no, można 
próbować... podawać młodzieży, ale nie wiem, czy..., wydaje mi się, że większość 
młodzieży, to musi jednak... samodzielnie tak się troszeczkę... Znaczy, na pewno 
powinni mieć sygnalizowane po to, żeby się mogli do tego jakoś odnieść, żeby to 
nie był taki problem niezauważany przez nich, trzeba by im na to zwracać uwagę, 
żeby myśleli o tym, żeby się jakoś do tego ustosunkowywali i ustawiali właśnie, ale 
muszą sami o tym decydować na pewno. 

 
Frau J.: Czy uważa Pani, że..., że ten, ta kwestia dotyczy także młodych chłopców, 

kawalerów, prawda? 
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Befragte: Tak, mhm. 
 
Frau J.: Mhm. Kto mógłby im pomóc? Kto?... Gdzie?... Czy tu jakiś wzorzec mógłby 

zaistnieć? Jak Pani sądzi? 
 
Befragte: No, wydaje mi się, że właśnie tym podstawowym wzorcem, to jest rodzina. 
 
Frau J.: To jest rodzina. Mhm, mhm, mhm. Jeszcze cały czas chciałabym Panią prosić o..., 

właśnie te..., te... refleksje na temat rodziny, wyobrażenia o rodzinie z czasów, 
gdy..., gdy była Pani bardzo młodą osobą, wchodzącą dopiero w dorosłe życie. 
Czy... - wcześniej pytałam Panią o wyobrażenie o rodzinie, a teraz chciałabym się 
zapytać, czy umiała Pani sobie wtedy wyobrazić na przykład swojego męża,  czy 
też... partnera życiowego, relacje z nim? 

 
Befragte: Znaczy tak..., tak..., znaczy  właśnie... wizualnie, jakoś tak osobowościowo, to..., 

znaczy jako osobę konkretną na przykład, to nie bardzo umiałam sobie wyobrazić 
chyba. Nie, ja nigdy nie wiedziałam bardzo tak chyba..., nie umiałam być 
zdecydowana, a co do tego, jaka powinna być ta osoba - bardzo się kierowałam 
chyba intuicją jakoś tak w życiu. Po prostu poznawałam ludzi i..., i..., no, wydawało 
mi się, że nawet osoba, która była sympatyczna, fajna, ale... po prostu ja jakoś nie 
czułam wspólnego kontaktu takiego jakiegoś. No i na pewno musiałam dobrze 
znać osobę, żeby w ogóle ewentualnie się przymierzać jakoś tak. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak, mhm. 
  
Befragte: Myślę, że to właśnie... Zresztą chyba byłam, po prostu nawet w rodzinie czy  nawet 

wśród koleżanek uważana za osobę chyba wybredną jakąś taką, wymagającą, za 
którą ja się nigdy tak nie uważałam w zasadzie, tylko po prostu wydawało mi się, 
że właśnie problem jest w..., no, w znalezieniu tej właściwej osoby. 

 
Frau J.: Tak, mhm, mhm. 
Befragte: A... no, nie chciałam też na przykład nikogo też wciągać w jakieś takie 

niepotrzebne sytuacje, żeby ewentualnie komuś robić nadzieję, a potem się z tego 
wycofywać czy coś, no i tak... Tak, że może troszeczkę problematyczna byłam 
dla... otoczenia, ... 

 
Frau J.: Rozumiem. /śmiech/ 
 
Befragte: ... a dla siebie samej - nie. 
 
Frau J.: Rozumię. Mhm, mhm. A czy... Młode osoby..., dziewczęta często rozmawiają na 

przykład o..., o tym, że chciałyby mieć na przykład dwójkę dzieci czy trójkę dzieci, 
czy czwórkę, albo - teraz widzimy tendencję raczej w odwrotną stronę, prawda? - 
jedno dziecko, albo w ogóle nie decydują się na dzieci. Czy Pani też jako młoda 
osoba nosiła w sobie jakoś obraz Pani przyszłych dzieci, myślała Pani o tym, ile 
tych dzieci mogłaby Pani mieć? 

 
Befragte: To znaczy, podoba mi się model rodziny: co najmniej dwoje dzieci, troje, no, a jeśli 

się zdarzy, że więcej na przykład, to uważam, że też na pewno można stworzyć 
szczęśliwą rodzinę z tym, że w tej chwili, to bardzo ważną rolą, rolę odgrywają... 
sytuacja finansowa rodziny, tak, że więcej dzieci, to wydaje mi się, że jest już 
potem problem. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Jednak chciałoby się te dzieci do życia przygotować i wykształcić, i..., żeby w 

porównaniu z innymi rówieśnikami się czuły dobrze, tak że to jest, wydaje mi się... 
może... Ja na przykład byłam w rodzinie wielodzietnej właśnie, pięcioro nas było 
dzieci w rodzinie i my byliśmy bardzo szczęśliwi, i nam się żyło bardzo dobrze. Nie 
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przeszkadzało nam to na przykład, że się sukienki nosiło po siostrach, bo były 
ładne. /śmiech/ Czasami nawet czekałam, kiedy  wreszcie siostra wyrośnie, bo..., 
żebym już mogła nosić ją, ale w tej chwili to wydaje mi się, że to jest bardziej 
istotny problem właśnie ta..., ten... sytuacja finansowa i z tym trzeba się liczyć. 

 
 
Frau J.: Tak, z pewnością, tak. Mhm, mhm. Wiele matek z rozrzewnieniem wspomina 

chwile z ich dzieckiem, kiedy, tak jak mówią, dziecko nakarmione, wykąpane 
usypia i wtedy właśnie ten widok śpiącego dziecka wyzwala w matkach taką 
szczególną więź emocjonalną z dzieckiem. Czy Pani też przypomina sobie takie 
sytuacje z Pani dziećmi, kiedy czuła Pani tę miłość macierzyńską, tę więź 
emocjonalną szczególni silnie? 

 
Befragte: ... Znaczy, pierwszy moment właśnie, to jak urodziłam syna. To już w pierwszą noc 

w zasadzie obudziłam się, a on sobie leżał koło mnie i patrzył na mnie takimi..., 
patrzył na mnie /?/ zatrwożyło bardzo mocno, że on tak uważnie na mnie patrzył. 
Jakoś odebrałam to jakby on mnie sprawdzał, czy ja będę dobrą matką. Przeraziło 
mnie troszeczkę to, ale jakoś tam siebie..., wtedy nawet właśnie obiecałam, że 
zrobię wszystko, żeby był ze mnie zadowolony. Czasami jeszcze go też właśnie 
tak odbieram, że..., nawet niechcący jakoś on na mnie patrzy - właśnie takim 
wzrokiem uważnym i wtedy..., i wtedy ja... czuję się jakbym na egzaminie była 
właśnie, że ja zdaję egzamin z ma..., z macierzyństwa. A w ogóle, no to właśnie..., 
no, najbardziej emocjonalnie, faktycznie, czuję się związana z tym małym. Może 
dlatego, że jest mały, no, a starsze dzieci - ja kontakt dopiero, kiedy one miały - 
córka 14 lat, a syn 10. I jakoś tak właśnie, choć starałam się, nawet w sumie 
zdecydowaliśmy się na dziecko dopiero po dwóch latach małżeństwa, kiedy 
wydawało mi się, że już rodzina się troszeczkę posklejała, bo mąż nawet w sumie 
na początku próbował mnie nakłonić do tego, żebyśmy  od razu sobie... postarali 
się o dziecko, że to będzie najlepiej może, a mnie się wydawało, że ważne jest, 
żeby dzieci się nie czuły właśnie, no, jakoś tak, no... Uważałam, że ważne jest, 
żebym ja okazała im, że one mi są też potrzebne, bo że ojcu potrzebne, to one 
miały tę świadomość, ale chciałam, żeby wiedziały, że dla mnie są też ważne i że 
ja sobie nie sprawię dziecka, a one będą gdzieś tam na boku. Tak, że myślałam 
właśnie, żeby dać dzieciom poczucie takiego właśnie bezpieczeństwa też z mojej 
strony, że to nowe dziecko ich nie odsunie jakby na bok. I wydaje mi się, że tak..., 
no, że to tak mniej więcej nam się udało, choć na przykład w tej chwili to właśnie 
troszeczkę mamy problemy ze starszą córką, która ma teraz 21 lat i mnie w 
zasadzie też troszeczkę to stresuje i..., bo ona w tej chwili się troszeczkę czuje 
zbuntowana, troszkę ma do mnie pretensje, że ja widzę właśnie tylko tego małego. 
Fakt, że ona jest bardzo rzadko w domu, bo ona studiuje i przyjeżdża. Czasami... 
może,  nie wiem, może potrzebowałaby, żebym ja... szczególnie nią się wtedy 
interesowała, ale małego dziecka nie mogę też odstawić tak sobie na bok, żeby go 
nie dostrzegała, no i trochę właśnie taki mały problem mamy, ale wydaje mi się, że 
ona jest na tyle duża, że ona musi sobie troszeczkę też przemyśleć, 
przeanalizować pewne sprawy i... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... jakoś się to wszystko poukłada chyba, mam nadzieję. 
 
Frau J.: Na pewno. Czy pamięta Pani też takie chwile, albo - czy zdarzały się takie chwile, 

zdarzają może - z Pani dziećmi właśnie, które Panią przygnębiają? Rozumiem, że 
to, co Pani w tej chwili powiedziała, to..., to... pasuje... jakby?... 

 
Befragte: Tak, bo troszkę mnie właśnie... ze strony starszych dzieci... wydaje mi się, że ja 

wchodząc do rodziny starałam się sama dostosować do nich, a nie ich 
wychowywać według swoich jakichś tam... 

 
Frau J.: Tak. 
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Befragte: ... wyobrażeń, no bo wydawało mi się, że to będzie łatwiejsze, żeby jedna osoba 
się dostosowała do reszty, choć na przykład pewne wyobrażenia też miałam i 
starałam je się też w jakiś sposób przemycać może właśnie, nie tak wprost, 
ponieważ wydaje mi się, że dosyć dobrze poznałam dzieci  i męża i znając ich taki 
dość buntowniczy charakter, nie mogłam im nigdy powiedzieć na przykład wprost 
jak ja bym chciała, czy bym oczekiwała, bo to budziło często taką  czystą 
przekorę..., z czystej przekory budziło właśnie sprzeciw. Wydaje mi się, że nawet 
nie myśląc o tym, czy to byłoby słuszne, czy niesłuszne, czy pozytywne dla nich na 
przykład, po prostu, że może nie, że co ja zrobię, jeżeli będzie po prostu sprzeciw, 
dlatego się tak nauczyłam troszeczkę tak właśnie tak lawirować. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Ale myślę, że w ważnych sprawach udawało mi się osiągnąć właśnie moje 

zamierzone jakiś rezultaty w sprawach wychowawczych na przykład względem 
dzieci, a takie mniej istotne sprawy, to zostawiałam samym sobie, żeby po prostu 
też nie miały uczucia, że ja na przykład chcę ich zdominować jakoś tak, że raptem 
pojawiłam się w rodzinie i tutaj sobie swoje rządy wprowadzam. Wydaje mi się, że 
tylko w sprawach takich bardzo ważnych istotnych starałam się swoje zdanie... 

 
Frau J.:  ...dyplomatycznie przemycić... 
 
Befragte: No, chyba tak. 
 
Frau J.: Wiele kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jak prawdziwy stres. Czy i Pani 

znane jest to uczucie stresu, albo strachu przed stresem spowodowanym właśnie 
sytuacją z dziećmi, czy..., czy z obowiązkami wynikającymi z posiadania dzieci? 

 
Befragte: To znaczy, może... jeśli chodzi o starsze dzieci, to nie. Raczej ja tego byłam 

świadoma właśnie tego w co wchodzę właściwie i... stresów, no..., w tym tle raczej 
nie przeżywałam stresu... Wydaje mi się, że mi się pojawił właśnie z chwilą tego 
dziecka mojego rodzonego właśnie, kiedy ono się miało urodzić, kiedy się..., w 
ogóle od momentu chyba porodu, to nawet jak czasami teraz sobie tak analizuję, 
to wydaje mi się, że ja dopiero gdzieś po 3 latach wyszłam ze stresu 
poporodowego. Bardzo się bałam, że jemu się coś stanie, nie mogłam go zostawić 
na chwilę... samego, cały czas musiałam go obserwować, cały..., wieczny lęk taki 
właśnie. On, on ze mną spał, do tej pory nawet śpi z nami w łóżku, jakoś nie 
umiem go teraz znowu odzwyczaić od tego, bo się tak przyzwyczaił i..., i mam z 
tym problem, ale myślę, że też do tego jakoś podejdę, że... Próbuję mu dawać za 
wzorzec właśnie starszego brata, że śpi sam w swoim pokoju, i że jak chce być 
duży - a on chce być bardzo duży - to może jakoś tą metodą... też się uda to 
zmienić. Ale właśnie takie poczucie odpowiedzialności za niego, to było strasznie 
właśnie takie..., a tym bardziej, że gdzieś właśnie, w jakichś... na..., ponieważ 
późno rodziłam, w późnym wieku, naczytałam się książek, że... dzieci czasami 
właśnie dos..., zapadają w jakąś taką śpiączkę, czy..., że mogą umrzeć bez 
powodu w sumie - do trzech lat bywa tak, więc strasznie się bałam, czekałam, 
kiedy wreszcie skończy trzy lata. I wydaje mi się, że już w tej chwili jakoś tak..., 
właśnie teraz dopiero widzę to, że..., że ja tak cały czas się bałam. Teraz jakoś tak 
już troszeczkę chyba ochłonęłam z tego wszystkiego, ale... Bardzo się źle czułam 
w ogóle, byłam jakby bardzo zmęczona, wiecznie... obolała jakaś, wydawało mi 
się, że jakbym miała co najmniej z 70 lat - ciężko mi było się ruszać, on zaczynał 
chodzić, znaczy..., trzeba było za nim cały czas biegać... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No, ale już jakoś to przebrnęliśmy; myślę, że teraz już do..., powinno być dobrze. 
 
Frau J.: Chciałam się zapytać, czy..., czy są wokół Pani osoby, na których może Pani 

polegać, od których dostaje Pani wsparcie, pomoc, niezależnie od tego, jakiego 
rodzaju jest ta pomoc czy wsparcie? 
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Befragte: No, w pierwszym rzędzie, to są moi rodzice i zaraz po nich jest mąż.  
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Wydaje mi się, że właśnie mąż dlatego, że wie, że możemy..., że ja mogę liczyć na 

rodziców właśnie, to dlatego on pozwala sobie na to, że... Bo gdybym..., gdyby 
wiedział, że jest jedyną osobą, na którą ja liczę, to on by się starał na pewno też, 
bo... jest, wydaje mi się, że osobą odpowiedzialną, tak go cały czas widzę, ale 
dość wygodną i jeśli nie musi być za coś odpowiedzialny, to tak... unika właśnie 
odpowiedzialności, woli, żebym to ja wszystko..., o wszystkim decydowała. No, ale 
ja w zasadzie właśnie, jak tak za..., jak w jakimś momencie zauważam, że ja za  
dużo przyjmuję na siebie jakby obowiązków, to potem tak stopniowo sobie zsuwam 
na niego też trochę... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... tej odpowiedzialności. 
 
 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Jeśli Pani pozwoli, to jeszcze chciałam się przyjrzeć aktualnej sytuacji 

Pani rodziny. Jak Pani sądzi, na czym polegają dziś mocne strony Pani rodziny? 
 
Befragte: /pauza/ No, nie wiem. Wydaje mi się, że mocną stroną może być to, że z mężem 

się rozumiemy i zawsze potra..., znaczy - staramy się problemy wspólnie 
rozwiązywać. ... Czasami myślę, że muszę do tego męża właśnie sprowokować, 
ale jest to właśnie..., i... myślę, że dla dzieci właśnie starszych jest to też bardzo 
istotne, żeby tata uczestniczył, bo... wydawało mi się, na przykład na początku 
naszego małżeństwa, że właśnie mąż chciałby..., dla niego było też dużym 
stresem jak zmarła jego żona, wydaje mi się, że on to bardzo mocno przeżył, był 
mocno spanikowany też jakby swoją sytuacją, bo został z dwójką dzieci, no i w 
zasadzie, kiedy zdecydował się ożenić ze mną, to chyba tak, jakby - ja go tak sobie 
odbierałam, że on chyba pomyślał sobie, że jego problemy troszeczkę się 
rozwiążą, bo tak ja mu dużo pomogę chyba i ja w tym...  w sensie też chciałam, 
wychodziłam za niego za mąż, żeby mu pomóc w życiu, ale... wydawało mi się, że 
on wszystko jak gdyby chciał na mnie po prostu złożyć, wszelkie obowiązki, żeby 
on mógł sobie odpocząć i ja w pierwszym momencie to sobie przyjęłam - tak, żeby 
on miał trochę tego oddechu, ale potem stopniowo go wciągałam też w różne 
sprawy, bo nawet jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci na przykład, to doszło do 
takiego momentu, że w sumie ja miałam o wszystkim decydować. Mąż miał 
zawsze pracę taką właśnie dość czasowo zajmującą, on raniutko do pracy musiał 
jechać, wracał czasami godzina 7 czy tam 8 wieczorem, tak że miał mały kontakt z 
dziećmi, więc ja sobie ustaliłam, że ja o sprawach takich tam obowiązków 
szkolnych czy..., czy domowych jakichś tam spraw, to ja będę decydowała, ale 
jeżeli chodzi o rozrywkę - przynajmniej musi on decydować, czy dzieci mogą iść na 
dyskotekę, czy gdzieś tam sobie do koleżanki, czy jakieś takie sprawy... No, i tak 
właśnie... troszeczkę, żeby on uczestniczył też, bo wydawało mi się, że właśnie 
nawet dzieci to w jakimś momencie odebrały, że... , znaczy, one odebrały to 
właściwie trochę niewłaściwie, to musiałam im też jakoś tak uświadomić, bo one 
chyba odebrały, że jeżeli chodzi o obowiązki, to ja mogę sobie coś powiedzieć, a o 
rozrywce, to już nic nie mogę powiedzieć, to już tylko tatuś decyduje, albo oni 
sami, a ja już do tych..., te... Tak, że to też troszeczkę wyjaśniliśmy, ale... ... myślę, 
że po prostu właśnie, no mąż mi... zawsze wtedy, kiedy ja mu wskażę, bo mu 
muszę pokazać w ogóle problem, no to on... pomaga mi je rozwiązywać. 

 
Frau J.: Mhm, w ten sposób, mhm. 
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Befragte: Nie..., nie jest nigdy właśnie obojętny i no, nie chowa głowy w piasek, jeżeli 
właśnie, jeżeli mamy problem, tylko że zawsze musimy jakoś właśnie... zwrócić 
uwagę, po prostu zauważyć ten problem, bo czasami on..., właśnie on jakoś tak 
późno zauważa, ja..., mi się wydaje, że ja wcześniej. No, ale zawsze musimy 
przedyskutować i jakieś ustalić sobie..., no jakiś porządek postępowania, co my z 
tym zrobimy... 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... i, i tak potem staramy się w miarę właśnie konsekwentnie do tego podchodzić i 

wydaje mi się, że to jest właśnie taka... nasza silna strona właśnie. 
 
Frau J.: Tak, mhm, na pewno, mhm. A największy dotychczasowy sukces Pani rodziny. Jak 

Pani to widzi? 
 
Befragte: No, nie wiem. Ja na przykład chciałam, żeby..., chyba chciałam, żeby sukcesem 

naszym było właśnie, żebyśmy się czuli dobrze w naszej rodzinie. ... ... No i 
troszkę mnie zawodzi. ... ...  

 
Frau J.: Chciałaby Pani przerwać? 
 
Befragte: /pauza/ Kiedy na przykład właśnie jakiś problem miała, ona na przykład, to 

starałam się podsunąć jej propozycję rozwiązania tego problemu, no to ona 
zawsze mi jeszcze właśnie wymyślała, że tak nie może, bo coś tam..., ale wydaje 
mi się, że to były właśnie jej takie specjalne..., specjalnie wymyślone problemy, 
które by utrudniły właśnie rozwiązanie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Znaczy, uważam, że tych spraw było też troszeczkę może, być może też po stracie 

matki jakiś szok przeżyła, na pewno to jest związane właśnie z tym. Ona na 
przykład..., był duży problem na przykład z tym, że - głównie właśnie Kamila, no 
ale Tomek trochę też - kłamały mi dzieci na przykład. No, to uważałam za bardzo 
istotny problem, bo uważałam, że w rodzinie szczęśliwej, gdzie może..., gdzie 
chcemy być ze sobą..., chcemy być szczęśliwi, to musimy być ze sobą szczerzy i 
otwarci i kłamstwa nie może być, jeżeli nawet sprawa jest jakaś poważna, że ona 
na przykład się czegoś boi i boi się do czegoś przyznać, to powinna mieć na tyle w 
ogóle i zaufania do mnie, że... wiedzieć, że ja jej nie urwę głowy, ani nic nie zrobię 
takiego... 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... tylko, że po prostu problem trzeba jakoś rozwiązać. No i na przykład uważam, 

że problem właśnie tego... tych kłamstw, to... syn na przykład młodszy  jest, ma 19 
lat, ale on jakoś ..., nie wiem, czy bardziej zrozumiał, czy... On w tej chwili na 
przykład nie kłamie, uważam, że ma odwagę właśnie przyznać się do wielu rzeczy, 
do których kiedyś wiem, że by się nie przyznał. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak, mhm. 
 
Befragte: A Kamili to zostało... zostało..., to znaczy..., no nie kłamie tak na porządku dnia, 

ale w sytuacjach takich,  gdzie właśnie się zestresuje czymś, czy..., to na ..., to 
kłamie sobie tak, na poczekaniu i jej to tak... sypie jak z rękawa właśnie ... wtedy. 
To jest jakaś jej taka ucieczka chyba, nie wiem..., przed... chyba przed strachem, 
że co ją może tam spotkać, czy ..., no, nie wiem, no, taką sobie jakąś metodę 
sobie wypracowała kiedyś jeszcze i chyba nie umie z tego wyrosnąć. 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm. Czyli rozumiem, że te problemy wychowawcze na linii Pani i córka, 

to są takie problemy, które w tej chwili najbardziej Panią ... no ... bolą bo potrzeba 
je szybko rozwiązać, prawda?, nie... 
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Befragte: Tak, tak. 
 
Frau J.: Recepta nie jest taka prosta. Czy są może jeszcze jakieś inne kwestie, które 

uważa Pani, że na dzień dzisiejszy, no, powinny być też bezwzględnie szybko 
koniecznie rozwiązane w Pani rodzinie? 

 
Befragte: ... Nie, chyba. Wydaje mi się, że to raczej tak... 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Jeśli chodzi o właśnie o wychowanie młodszego synka - mam pewne problemy też 

z nim, ale to jak po prostu małe dziecko wydaje mi się, że to są właśnie problemy 
związane właśnie z tym akurat okresem. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak, mhm. 
 
Befragte: Wcześniej czy później też będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. A on w tej 

chwili bardzo próbuje mnie zdominować, to on chce i to nie ma dyskusji. Ale 
zaczynamy właśnie taką metodą dochodzić też do jakichś tam ..., do porozumienia 
jakiegoś, że może na przykład ..., znaczy  zastosowałam tą metodę, że jeżeli on 
coś bardzo chce, to oczywiście to będzie mogło się spełnić, ale ja muszę wiedzieć 
na przykład, że on będzie grzeczny, bo on na przykład często mi obiecuje, że 
będzie grzeczny, a za chwilę już na przykład albo brzydko mówi, albo potrafi mnie 
nawet przyjść i zbić za coś tam na przykład, jak ja na niego na przykład pokrzyczę, 
że był niegrzeczny, to on przyjdzie i mnie zbije sobie. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak ustaliłam z nim właśnie i na razie widzę, że dosyć to w miarę skutkuje, nie 

wiem, na jak długo, ale widzę, że stara się przynajmniej - już nie tylko obiecuje, że 
będzie grzeczny, ale jest grzeczny, no, jeszcze nie tak zupełnie, bo to ..., ale jak 
mu przypomnę: „pamiętasz, co mi obiecałeś?”, to wtedy zaraz sobie przypomina i 
już właśnie - „już więcej nie będę” i znowu jest jakiś tak dłuższy czas, że on stara 
się być grzeczny właśnie. Cieszy mnie to, że właśnie, że po prostu widzę, że on 
chyba jednak zrozumiał te zasady, które ja mu starałam się przekazać. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak, mhm, mhm, mhm. No właśnie, wiele, wielu rodziców przyznaje się, 

że..., do tego, że jest im trudno zidentyfikować potrzeby ich dziecka niezależnie w 
jakim wieku to dziecko jest. Czy Pani dzieci potrafią, potrafią informować Panią o 
swoich potrzebach, o swoich problemach, także o swoich sukcesach? 

 
Befragte: Myślę, że tak. Tak ja przynajmniej myślę, ale właśnie ponieważ wyniknął nam 

problem właśnie ten z córką, co w tej chwili, czasami myślę, że może ja jej tak 
właśnie do końca nie poznałam... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Ona bardzo chyba jakaś ..., znaczy - bardzo skryta jest na pewno. Wydaje mi się, 

że wobec mnie, to ona była chyba ..., bo ja wychodziłam za mąż mając 
świadomość, że jestem przez dzieci zaakceptowana, bo wydaje mi się, że gdybym 
nie miała tej świadomości, to bym po prostu nie podjęła tej decyzji. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No, po prostu bym poczekała jeszcze na przykład jakiś czas, ... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 



 257

Befragte: ... żebyśmy się może lepiej poznali, a dzieci mi okazywały akceptację, więc czułam 
się akceptowana i dlatego się zdecydowałam. A wydaje mi się w tej chwili, jak 
sobie to analizuję na przykład, to wydaje mi się, że Kamila chyba ..., trochę tak 
połowicznie ona mnie zaakceptowała właśnie, bo ja jej byłam też potrzebna do 
pewnych ... spraw, jakoś tak właśnie, nie wiem, czy  żeby może ją wyręczyć też, bo 
ona była odpowiedzialna za brata młodszego w sumie... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Czyli byłam jej potrzebna właśnie, ale chyba do ..., tak połowicznie właśnie, o, ona 

mnie zaakceptowała. Trochę chce mieć takiej swojej indywidualności, do której 
mnie nie do..., nie chce dopuścić, po prostu nie..., nie..., musi się odi..., znaczy się 
izoluje, chyba w ogóle wydaje mi się, że też może uważała, że ja odebrałam jej 
właściwie tego ojca. Mieliśmy na przykład na początku ro..., ja często z nią też 
rozmawiałam o tym, bo to tak od początku w zasadzie te problemy się pojawiły w 
zasadzie, wiadomo, że to takie wychowawcze właśnie od początku, jak już 
zamieszkaliśmy razem... 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm. 
 
Befragte: Ja o swoich jakichś tam obawach czy właśnie spostrzeżeniach, to z mężem często 

rozmawiałam bardzo i mówiłam jak ja to odczuwam, jak uważam, że on mi 
powinien, może pomóc w czymś właśnie, żeby to jakoś rozwiązać i na przykład 
mówiłam, że zauważyłam to dość wcześnie właśnie, że Kamila chyba jest 
zazdrosna właśnie o męża. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: No, to na przykład mu mówiłam, żeby on nawet jak jest z nią w ..., po prostu sam 

na sam, żeby on jej powiedział to, że ona jest dla niego bardzo ważna, że on ją 
bardzo kocha, bo dla niej to jest ważne, nawet jeżeli by musiał powiedzieć na 
przykład, już nie patrząc na to ... jego faktyczne odczucia, czy on kocha mnie 
bardziej, czy ją bardziej, bo ja już nie chciałam w to wnikać, ale żeby ona 
wiedziała, że może jest najważniejszą osobą w jego życiu, żeby on ją przekonał, 
bo wydawało mi się, że to był dla niej taki problem bardzo ważny. No, ale no, nie 
wiem, czy ona na przykład ..., ona może by ciągle chciała być tą najważniejszą 
osobą w jego życiu właśnie, a z kolei jest już dorosła i trochę by musiała zacząć 
myśleć właśnie o swoim życiu też, właśnie jakoś założyć rodzinę. Wydaje mi się, 
że to są właśnie te problemy, że ona z tym nie może sobie poradzić. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befargte: Poza tym ona w ogóle w kontaktach chyba z kolegami, to jest też bardzo taka 

zmienna. Ona nie chodzi długo z chłopakiem - ze dwa tygodnie i już właściwie 
chodzenie się kończy. Albo nie umie zaufać chłopakowi - mi się wydaje, no, albo 
może ..., może ona ma jakiś charakter trudny, że na przykład chłopcy też jakoś 
rezygnują z tej znajomości. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
  
Befragte: Czasami uważam, że może mieć trudnawy charakter, ale uważam, że to jak się 

właśnie znajdą dwie osoby, które do siebie pasują, to się do..., porozumieją jakoś. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Znajdą właśnie jakieś takie sposoby na to porozumienie. 
 
Frau J.: Mhm, oczywiście, tak. A w kwestiach wychowawczych, czy Państwo, Pani i Pani 

mąż, czy macie jakiś wspólny pogląd na wychowanie dzieci, czy też macie 
Państwo, no, jakieś także różnice zdania? 
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Befragte: Są różnice. Znaczy,  na początku, wydaje mi się, że nawet większe były niż w tej 

chwili. W tej chwili na przykład mąż mi za..., bardzo często przyznaje mi racje. Nie 
wiem, czy  na przykład dla świętego spokoju - myślę, że nie. No, raczej nie chyba, 
wydaje mi się, że on analizuje też swoje życie właśnie, bo przynajmniej tak mówi 
nawet, że ja mu na przykład w życiu bardzo pomogłam. Na przykład w kwestiach 
wychowawczych odnośnie dzieci, to ja na przykład od początku uważałam, że 
dzieci trzeba wychowywać, że dzieci nie mogą sobie tak same po prostu rosnąć 
przy rodzicach, tylko trzeba im wskazywać pewne zasady, pewne reguły, jakieś też 
ustalić reguły życia w rodzinie i w ogóle ... . 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: To mąż troszeczkę, tak pamiętam, że ... oponował, uważając, że dzieci powinny 

wiedzieć same. Ale mi się..., ja na przykład..., wydawało mi się, że może chodzi 
mu o to, żeby po prostu za dużo im właśnie nie narzucać, tak właśnie ... jako ... 
właśnie z mojej strony, żeby nie poczuły właśnie, że może przedtem miały więcej 
swobody jakiejś i mogły sobie same o wszystkim decydować, no bo on w zasadzie 
jak był w pracy, to one rzeczywiście cały dzień były w domu, na przykład okres 
wakacji, czy ..., czy nawet szkoły to też - rano szły do szkoły, po południu wracały i 
były w domu same, czy tam u koleżanek gdzieś sobie. W zasadzie decydowały 
trochę więcej o swoim życiu, a z chwilą kiedy ja się pojawiłam, to mogły to poczuć 
troszeczkę za bardzo tak uciążliwie i dlatego może mąż mnie tak hamował też i ja 
nie byłam taka już mocno napastliwa w sumie, ze muszą być takie reguły, ale tak 
stopniowo te reguły staraliśmy się właśnie jakoś wypracowywać i wydaje mi się, że 
- no - że mamy efekty tego właśnie i że ... No, nawet właśnie te kłamstwa, które na 
początku bardzo mnie na przykład zaskakiwały i szokowały nawet, bo jak czasami 
na przykład coś ustaliliśmy sobie i już za chwilę, albo na drugi dzień, czy tam za 
dwa-trzy dni na przykład ja się dowiadywałam, że na przykład wczoraj to była 
nieprawda, co mi się powiedziało wczoraj, bo dzisiaj jest prawda na przykład. No, 
to ... A za kilka dni znowu już mogłam znać nas..., zupełnie inną prawdę też. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: To było takie trudne dosyć właśnie. Ale myślę, że się z tym uporaliśmy. Albo się na 

przykład właśnie ..., w jakimś momencie, to uważałam , że się uporaliśmy z tym 
problemem, ale na przykład teraz właśnie, to myślę, że jeżeli chodzi o Kamilę, to 
może ona się po prostu tak bardziej jakby zakamuflowała właśnie z tym, ... 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: ... bo jednak nadal kłamie właśnie. 
 
Frau J.: Tak, mhm. 
 
Befargte: I troszkę, wydaje mi się, że ona taką fantazją żyje. Trochę mi jej właśnie nawet tak 

szkoda, że ona nie umie tak realnie na życie spojrzeć, mimo że zbyt realne 
patrzenie też nie jest piękne, ale trochę realizmu, wydaje mi się, że jest potrzeba w 
życiu, nie można tylko żyć fantazją i wyobrażeniami, bo... na tym się niczego nie 
zbuduje, mi się wydaje. Nawet właśnie ona na przykład poznała chłopaka w 
zeszłym roku też, takiego chłopaka, zupełnie to osoba nieodpowiedzialna, wyszedł 
z więzienia tam gdzieś, tutaj, z naszego środowiska. No i nas to strasznie 
załamało. No, to ona w ogóle powiedziała, że ona... Mąż zdecydował, że ona nie 
będzie do szkoły jeździła, tylko tam ..., ponieważ on jeździ codziennie do Olsztyna, 
to będzie ją woził, ona będzie z nim wracała ... . 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: I on tak kategorycznie dosyć sprawę postawił, no to ona zdecydowała, że nie, że 

ona w takim razie będzie w Olsztynie, to ona nie będzie do nas przyjeżdżała, ale 
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ona będzie w Olsztynie, ona będzie się uczyła i nie będzie ..., a z tym chłopakiem 
nie będzie chodziła, ale po kilku tam tygodniach okazało się, że ona sobie do 
Miłakowa tu przyjeżdżała do tego chłopaka właśnie, ... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... poza tym zaproponowała temu chłopakowi nawet, że ona weźmie dziekankę, 

jemu pomoże skończyć maturę, zrobić, a on nawet zawodówki nie ma zrobionej, 
ale ona tego po prostu ..., żyje sobie swoim wyobrażeniem takim właśnie. Na 
szczęście z tego się wyleczyła, już z tej miłości - chyba - mam nadzieję właśnie, bo 
już, no, tak przynajmniej ja ... z Tomkiem więcej rozmawiam, z tym jej bratem... 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: Tomek też się bardzo cieszy, że się tam się wyleczyła, bo jego to też stresowało 

właśnie. No i ona w tej chwili uważam, że  troszkę łapie może jakąś równowagę 
właśnie taką życiową ... . 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No, ale tak, na przykład przede mną, to taką rolę jakby skrzywdzonego dziecka 

troszeczkę odgrywa, tak jak bym to ja była winna jej ewentualnych jakichś błędów, 
ale no, mi się wydaje, że jest za duża właśnie na to. Ja..., ja na przykład nie 
wezmę na siebie tej odpowiedzialności, ... 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: ... żebym ją usprawiedliwiła właśnie. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Chciałam Panią zapytać, co..., co przez te wszystkie lata nauczyła się 

Pani szczególnie cenić? 
 
Befragte:  Cierpliwość na pewno. A najbardziej mnie nauczył cierpliwości właśnie ten mały 

chyba... Uważam, że cierpliwością i spokojem najwięcej można osiągnąć, znaczy 
jeżeli chodzi w ogóle o rodzinę. Na przykład nie staram się reagować 
natychmiastowo. Gdy mam zaalarmowany jakiś problem, to najpierw go analizuję, 
trawię, dopiero potem próbuję do niego podejść właśnie. I nie sama, zawsze 
czekam na męża. Ja już swoje zdanie nawet wypracowuję, ale jeszcze czekam, 
żeby się pojawił mąż, wspólnie musimy przedyskutować i dopiero wtedy właśnie 
decydujemy, jak sobie z tym poradzić.  

 
Frau J.: Gdyby ktoś dał Pani szansę cofnięcia się w czasie do pewnego momentu, kiedy to 

mogłaby Pani rozpocząć wszystko jeszcze raz od początku, czy coś zmieniłaby 
Pani? 

 
Befragte: Nie, pomimo problemów, które napotykam, one są na porządku dnia, ale bardzo 

lubię swoje życie. Lubię swoją rodzinę, swoje otoczenie, swoją pracę. 
 
Frau J.: Bardzo mi się podoba to stwierdzenie: „Lubię swoje życie”.  
 
Befragte: Nie chciałabym, żeby to było zrozumiane, że mam w tym życiu lekko, bo i w pracy 

mam problemy i wszędzie. Ja po prostu tak rozumiem życie, że problemy po prostu 
muszą być, bo życie byłoby nudne. Po prostu trzeba umieć tak odpowiedni 
podejść, żeby jak najlepiej je rozwiązać, choć nie zawsze się tak da. Ale właśnie 
nie chciałabym niczego zmienić. Wszystko mi się w moim życiu podobało. 
Chciałabym, żeby tak było nadal. 

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
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Frau J.:  Wiele matek mówi, że od narodzin dziecka myślą już tylko o przyszłości swojej 
rodziny. Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? Czego – pani zdaniem- 
potrzebuje pani rodzina, co jest dla niej niezbędne? 

 
Befragte:  Ja się boję wojny tylko. Bo tak to myślę, że jakoś potrafimy dzieci przygotować do 

dorosłego życia, żeby umiały żyć szczęśliwie, żeby umiały być zadowolone ze 
swojego życia. Nie wyobrażam sobie na przykład tego, kim by miały w życiu być. 
Wydaje mi się, że same muszą to zdecydować, obrać sobie same tam... nie wiem, 
czy zawód będą wykonywały..., ta decyzja należy do nich właśnie. Zależy to też od 
jakichś zdolności, umiejętności. Nie muszą tam piastować jakichś stanowisk, czy 
być jakimiś osobami szczególnymi, ale dla mnie ważne jest, żeby umiemy znaleźć 
odpowiednią osobę w życiu, żeby mogły być szczęśliwe. 

  
Frau J.:  Czyli myśląc o tym, czego chciałaby Pani dla swoich dzieci ... 
 
Befragte: ... boję się strasznie wojen, uważam, że my żyjąc o tyle szczęśliwie w latach, że 

właśnie to nam zostało zaoszczędzone, a jakoś tak mnie to przeraża, że co pewien 
czas jednak się... to jest taka reguła, że one występują po sobie i boję się, że to 
może przypaść na czas, kiedy moje dzieci będą właśnie...  

 
Frau J.: ... czyli życzyłaby Pani dla swoich dzieci bezpiecznego życia, a cala reszta będzie 

od nich zależała? 
 
Befragte: Tak. Ja myślę, że dałam im takie podstawy, żeby umieli się w życiu znaleźć. 
 
Frau J.:  Czego Pani chce dla swego małżonka? 
 
Befragte: Nie wiem, mnie się wydaje, że on ma wszystko. Staram się go odciążyć od tych 

obowiązków, pracę ma dobrą, jest z niej zadowolony, myślę, że z rodziny jest też 
zadowolony. Nie wiem, może ma jakiś swoje skryte marzenia, których mu się nie 
udało jeszcze zrealizować, no to życzyłabym, żeby je zrealizował. Nawet mu 
chętnie w tym pomogę. Ale nie zdradza mi się z ukrytymi, raczej powinien być też 
zadowolony z życia. W tej chwili przynajmniej. To jest bardzo ważne, że ma prac 
na przykład, prace, która lubi. Jest w niej doceniany, myślę, że to jest bardzo 
ważne. No i wydaje mi się, że też jest szczęśliwy. W domu jest czasami jak gość 
(śmiech). Ja uważam dom za taką oazę spokoju, gdzie człowiek powinien sobie 
właśnie po tych wszystkich stresach całego dnia, moc przyjść i odpocząć. 
Mieszkamy sobie dość ładnie w M-3, jeszcze nie mamy mieszkania wykończonego 
w takim domu jednorodzinnym, znaczy bliźniaczym, niedokończony jeszcze, ale 
myślę sobie, jeszcze życie przed nami, jeszcze zdążymy sobie wszystko 
wykończyć, uporządkować, dopieścić go. Na dzień dzisiejszy, uważam, to, co 
osiągnęliśmy, to jest też bardzo dużo. To bardzo cieszy, myślę, że męża też. Na 
pewno, bo on mi to mówi, że on jest bardzo szczęśliwy.  

 
Frau J.:  Jeszcze chciałabym zapytać... 
 
Befragte: Nie mamy jeszcze możliwości, jeżeli chodzi o jakiś wypoczynek, właśnie praca 

nasza taka jest. U mnie w domu kultury to właśnie też jest ten sezon urlopowy, że 
musze organizować jakieś imprezy, także ja też nie mogę sobie pozwolić za 
bardzo na jakiś urlop. Tydzień, dwa czasami uda się wykroić. Mąż też ma pracę 
właśnie taką, gdzie on to w ogóle nie ma takich możliwości, żeby skorzystać z 
urlopu właśnie. Też mu się ten urlop dzieli właśnie na takie drobne w ciągu roku. 
No już ze trzy, cztery lata, w zasadzie jak się pojawił ten mały, to nigdzie nie 
wyjeżdżaliśmy na taki dłuższy pobyt, a to by się nam marzyło właśnie. Bo już 
troszeczkę za długo to trwa, że nie możemy nigdzie wyjechać. Chociaż ja bardzo 
lubię Miłakowo bardzo i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. Troszeczkę dla 
relaksu to uważam, że taka zmiana otoczenia przydałaby się. 

  
Frau J.:  A czego Pani chciałaby dla siebie? 
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Befragte: W tej chwili w ogóle, czy tak w życiu? Obecnie jestem bardzo zmęczona. Jeszcze 
się uczę właśnie też. Wychowuje to dziecko małe, co jest dla mnie takim bardzo 
dużym obciążeniem właśnie, bo ze starszymi to już nie ma problemu. Prowadzenie 
domu to jest też takie przyjemne. Na a to właśnie, że ten mały absorbuje mi tak 
czas właśnie, a musze się też uczyć, tak że mnie to wszystko trochę rozkojaża i 
chciałabym mieć troszeczkę więcej czasu, chciałabym móc skorzystać z urlopu 
właśnie, nawet już nie musiałabym wyjeżdżać, nawet tak w domu pobyć sobie, 
pocieszyć się troszeczkę domem, rodziną, to by mnie bardzo troszeczkę 
odprężyło, uspokoiło. W tej chwili to się czuje bardzo taka rozkojarzona, rozlatana, 
znerwicowana. A tak w życiu to bym chciała... uważam, że największym sukcesem 
to by było, gdyby się dzieciom dobrze ułożyło. To bym była najbardziej 
zadowolona, znaczy uważałabym swoje życie za udane wtedy.  

 
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.: Dziękuję serdecznie za tę rozmowę, dziękuję Pani za szczerość i że w ogóle 

zdecydowała się Pani przyjść i porozmawiać ze mną.  
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Interview 25 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.:  Proszę o krótkie przedstawienie Pani rodziny: z ilu członków składa się Pani 

rodzina, ile ma Pani dzieci? 
 
Befragte: Jest nasz razem 4: ja, mąż i dwóch synów mamy. 
 
Frau J.:  W jakim wieku są Pani dzieci? 

 

Befragte: Starsze ma 8, 5 roku , młodszy - 5,5. Równo 3 lata, 3 lata różnicy między nimi jest. 
 
A.J.: Czyli starsze chodzi do szkoły, a to młodsze jest przedszkolakiem. 
 
Mama: Tak - do drugiej klasy, a młodsze jest w 5-latkach. 
  
Frau J.:  Czym zajmuje się Pani zawodowo? 
 
Befragte: A ja pracuję w tej chwili w szkole - uczę języka niemieckiego. 
  
Frau J.:  Czym zajmuje się Pani małżonek? 
 
Befragte: Mój mąż z wykształcenia to jest fizjoterapeutą, ale w tej chwili prowadzi piekarnię - 

wspólnie ze swoim bratem. 
  
Frau J.:  Jak długo jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: 10 lat. 
 
Frau J.:  Ile ma Pani teraz lat? 
 
Befragte: Ja - 34 lat. 
  
Frau J.:  Piękny wiek. 

 

Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym jak przedstawiła Pani swoja rodzinę, chciałabym Panią poprosić, o 

spojrzenie w przeszłość, kiedy nie była Pani jeszcze zamężna. Przyjrzyjmy się 
najpierw Pani rodzinnemu domowi. Czy przypomina Pani sobie sytuacje z Pani 
domu rodzinnego, które przeżywała Pani szczególnie pozytywnie? 
 

Befragte:  Tak, ja myślę, że tak. Ja pochodzę w ogóle z rodziny wielodzietnej bardzo. Nas 
było dziewięcioro w domu, tyle że moje rodzeństwo było dużo starsze ode mnie - ja 
się urodziłam po takiej już przerwie, po 10 latach przerwy, gdzie między nimi 
wszystkimi były różnice 2-3 lat, a ja po 10 i praktycznie jak ja się urodziłam, to już 
najstarszych kilkoro nie było w domu, bo niektórzy nawet mieli swoje dzieci - są 
starsi ode mnie wnukowie (śmiech) moich rodziców. Tak. No i właściwie takim 
dzieckiem byłam ..., dzieckiem nawet swojego rodzeństwa, bardziej traktowana niż 
jako siostra czy braciszek, ale w związku z tym, oczywiście, dobrze mi było w 
sumie (śmiech), wszyscy się mną tak bardzo zajmowali. No, myślę, że taka więź 
rodzinna jednak ... - nie wiem, czy to jest skutek tej rodziny wielodzietnej, że ciągle 
nas było w domu dużo ... - to ja do dzisiaj utrzymuję bardzo ścisłe kontakty z 
rodziną. Dlatego na przykład nie wyobrażam sobie mieć jednego dziecka (śmiech), 
bo tak mi się wydaje, że potrzebny jest ten kontakt z rodzeństwem na co dzień.  
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Frau J.: Czy były w Pani rodzinnym domu także sytuacje, które trudno było Pani 
zaakceptować? 

 
Befragte: Ja wiem? Takie trudne do zaakceptowania ... – no, może czasami takie sytuacje 

pojawiają się gdzieś tam ... - że brakowało mi ojca czasem, tak na co dzień, bo 
rzeczywiście pracował zawodowo i w tej chwili jest już człowiekiem w takim wieku, 
że rzeczywiście jest w domu, i - no - po czasie, to poświęciłby cały czas już w tej 
chwili rodzinie, ale kiedyś było tak, że rzeczywiście mama się nami zajmowała, 
ojciec oprócz tego, że pracował zawodowo, to miał po pracy czas na to, żeby 
gdzieś wyjść z kolegami. Nie było go często w domu.  

 
Frau J.: Powszechnie uważa się, że polska rodzina kulturowo bardzo związaną jest z 

tradycją. Jakie wyobrażenie rodziny miała Pani wówczas? 
 
Befragte: Widząc, że w domu mama ma tak dużo obowiązków, chociaż nie pracowała 

zawodowo, zajmowała się głównie dziećmi. Poza tym mieliśmy taki małe 
gospodarstwo na wsi, wychowywaliśmy się i ona praktycznie robiła też wszystko, 
też na gospodarstwie – no, to wiadomo, że mnie moja wizja przyszłości odbiegała 
od tego schematu, że jednak mąż powinien być więcej w domu - mój przyszły, że 
powinniśmy się bardziej wspólnie zajmować dziećmi, i nie tylko ja jako ich matka. 
No, właściwie to głównie o pracy zawodowej wtedy tak intensywnie jeszcze nie 
myślałam. To się pojawiło jak skończyłam szkołę i zaczęłam pracować - 
spróbowałam i wtedy, rzeczywiście, nie wyobrażałam sobie, żebym mogła wrócić 
na stałe do domu. Dopiero wtedy.  

 
Frau J.:  Czego Pani chciała wówczas dla siebie? 
 
Befragte: Ja wówczas? Skończywszy szkołę zaczęłam pracować. Mieszkaliśmy w 

Warszawie wtedy. Praktycznie nie wyobrażałam sobie powrotu do mojego 
miasteczka rodzinnego. Wydawało mi się, że może tam będę chciała zostać - tam 
się czułam dobrze i myślałam tylko o tym, żeby właściwie zdobyć mieszkanie w 
Warszawie, żeby udało się nam tam ustawić, i tam żyć. 

  
Frau J.:  Czy istniał wówczas dla Pani jakiś wzorzec rodziny? 
 
Befragte: Nie tak, żeby tak się na kimś szczególnie wzorować. Nie przypominam sobie nic 

takiego.  
 
Frau J.: Spójrzmy teraz na kobietę w roli matki. Jak Pani sądzi, czy można się jakoś 

przygotować do spełniania zadań w rodzinie jako matka i żona? Kto może w tym 
pomóc? 
 

Befragte: Ja myślę, że jednak rodzice nasi mają w tym bardzo dużą rolę, bo nawet takie 
wzrastanie od małego i obserwowanie tych ról rodziców, szczególnie może matki, 
potem nawet chyba - jeżeli się nie chce, to w jakimś stopniu to samo tak postępuje, 
że naśladuje się tą matkę, w jakimś stopniu się naśladuje, czyli - jeżeli ona była 
bardzo troskliwa, poświęcała nam dużo czasu - ja na przykład mam takie poczucie, 
że czasami za mało poświęcam czasu swoim dzieciom, gdy moja mama siedziała, 
rozmawiała ze mną, opowiadała mi na przykład ... - teraz akurat tak na czasie - 
moje dziecko było u pierwszej komunii (śmiech) w ubiegłą niedzielę i właśnie tak 
sobie mówię, że ja z nią tak rzadko kiedy siadam, żebym mogła opowiadać o religii 
coś - moja mama opowiadała zawsze, że ja chodząc do kościoła to bardziej 
pamiętałam opowieści mojej mamy z biblii, i w ogóle o religii, o ... - tak wydaje mi 
się bardziej tylko to co na katechezie jest, że mniej ma ode mnie tego. Myślę, że to 
od mamy jednak.  

 
Frau J.: Czy uważa Pani, że młodzi mężczyźni też powinni być przygotowywani do 

pełnienia roli ojca w rodzinie? 
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Befragte: Ja myślę, że tak - powinni się przygotowywać, tym bardziej, że wydaje mi się, że 
kobiecie łatwiej nawet bez jakiegoś przygotowania, że ma jakieś silniejsze instynkty 
macierzyńskie i łatwiej jej jest w tej rodzinie poradzić sobie niż mężczyźnie, bo 
mężczyzna jest długo takim chłopcem, który właśnie nie jest przygotowany do 
przyjęcia na siebie takich obowiązków w rodzinie. No, znam wiele takich 
przykładów, że są kłopoty, bo on myśli - jeszcze długo po ślubie, mając dzieci - o 
tym, że on by poszedł grać w piłkę i tak dalej. I na pierwszym miejscu to jest. 
Myślę, że dużą rolę ma tutaj wychowanie dziecka i też na pewno ojciec ma dużą 
rolę. Jak dziecko też obserwuje ... . Chłopcy obserwując ojca, że ojciec nie trzyma 
się na dystans taki od rodziny, że przynosi pieniądze i tam wszystko tak jest z tymi 
dziećmi ... . Poza tym matka też jest jednak ... - nie tylko daje wzór, ale jednak 
chłopca jakoś tak przygotować, szczególnie dzisiaj, gdzie zanikły już takie podziały 
w rodzinie na jakieś tam męskie obowiązki i żeńskie, to też tych chłopców trzeba 
przygotować do tego, żeby potrafili coś w domu i zrobić. Ja na przykład pod tym 
kątem też patrzę, bo mam 2 synów tylko i nawet dla mnie samej, bo: „Ja jestem - 
mówię – sama, was jest trzech. Ja nie mogę tego wszystkiego robić, więc (śmiech) 
proszę mi tu pomagać. A poza tym - mówię - zobaczcie jak dobrze, gdy tatuś jest 
przez mamę nauczony swoją, że potrafi wiele rzeczy zrobić.” Tak że może dlatego, 
że ja do swojej teściowej mam duży szacunek - nie żyje w tej chwili, ale - że 
rzeczywiście mój mąż opowiada, że ona go po prostu uczyła: to się robi, to się robi 
tak. Mówi: „Nigdy nie wiadomo, co cię w życiu spotka i będziesz musiał sobie 
radzić, żebyś wiele rzeczy umiał.” I rzeczywiście, ja z tego korzystam świetnie w tej 
chwili (śmiech) - z tych jego umiejętności.  

 
Frau J.: Wiele młodych kobiet mówi, że chcą mieć jedno, dwoje czy troje, czy jeszcze 

więcej dzieci, albo że w ogóle nie planują dzieci. Jaki obraz swoich przyszłych 
dzieci nosiła Pani w sobie? 

 
Befragte: Tak. Zawsze myślałam o tym, żeby mieć dwójkę, ewentualnie trójkę dzieci. Nigdy 

nie chciałam mniejszej rodziny, nigdy. Jakoś tak to jest, właśnie to, że pochodzę z 
wielodzietnej rodziny – tak że mniejszej rodziny nigdy nie wyobrażałam sobie. 
Zawsze chciałam mieć 2 albo 3 dzieci. Wiadomo, że zawsze się planuje chłopca i 
dziewczynkę przeważnie – no, ale (śmiech) akurat mamy 2 chłopców, tak że tak 
musi być na razie. 

 
Frau J.: A jaki obraz tego przyszłego dziecka czy przyszłych dzieci Pani w sobie nosiła? 
 
Befragte: Na pewno wyidealizowane, na pewno - że moje dzieci będą – no, mądre, będą 

grzeczne, że będą się dobrze uczyły, że będą takie ufne. Zawsze sobie tak 
marzyłam, że będą tacy ufni w stosunku do swoich rodziców, że będą potrafili z 
nami rozmawiać, zwierzać się z różnych kłopotów. Tak to w praktyce inaczej 
wygląda, jak mówię, bo tak trzeba teraz przyjąć pewien dystans, dać im prawo to 
tego, żeby posiadali własne jakieś tajemnice, własne sprawy, ponieważ ... . To 
trudno jest - nie bierze się tego pod uwagę właśnie w takich wyobrażeniach chyba, 
bo tak myślałam, że to będzie inaczej. Ewentualnie, że później się zaczną jakieś 
takie te swoje sprawy i tajemnice, a tu widzę, że nie już bardzo wcześnie oni tak 
we dwóch, czasami jeden do drugiego coś sobie potajemnie mówią i tak staramy 
się to z mężem uszanować, chociaż mówię ciężko - tak mnie korci, żeby podejść i 
wyciągnąć, co on ci powiedział na przykład. (śmiech) 

 
Frau J.: Wiele matek z rozrzewnieniem przypomina sobie chwile, kiedy ich malutkie dziecko 

właśnie usypiało. Widok śpiącego dziecka zawsze je wzrusza. Czy mogłaby Pani 
opisać sytuacje, w których odczuwała Pani niezwykle silnie emocjonalną więź z 
Pani dziećmi? 

 
Befragte: Tak. To są takie chwile ... - może u mnie takie szczególne, ponieważ ja miałam 

takie duże kłopoty w ogóle ze swoimi ciążami i porodami, i z pierwszym dzieckiem. 
Właśnie było to ... Urodziłam go przez cesarskie cięcie. Jak leżałam po operacji tak 
w szpitalu - był taki na średnim poziomie - nikt się nie zainteresował tym na 
przykład, że ja go nie widziałam w ogóle, czyli taką pierwszą mocną więź, którą 
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poczułam, to jak mi się udało do niego dotrzeć chyba w trzeciej dobie jak wstałam i 
jak po prostu nie mogłam odejść od tego inkubatora zupełnie. (mama prawie 
płacze) I po tym właśnie tam ... przez różne komplikacje nie mogłam go karmić 
piersią, to właśnie ja usypiałam go, ja usypiałam na rękach i bardzo długo go 
trzymałam po tym jak już spał. I to były właśnie takie chwile, gdzie tak najbliżej go 
miałam siebie, a potem z drugim to takie momenty już karmienia - jednak jak się 
karmi, nawet już tak na noc, wykąpany - karmi się piersią, tak zasypia i tak trudno 
go odciągnąć, oderwać. ( śmiech) To rzeczywiście są takie momenty najmilsze 
chyba. 

 
Frau J.: Czy zdarzają się dzisiaj i takie chwile z Pani dziećmi, które Panią szczególnie 

przygnębiają? 
 
Befragte: Starsze dziecko może nie tyle, bo chociaż był wcześniakiem, były problemy, ale to 

wszystko było tak właściwie w normie – no, można powiedzieć - nie chorował za 
dużo – myślę, że to takie było wszystko trzymające się w jakichś tam ramach, w 
jakichś tam normach i nie musieliśmy jakoś tak szczególnie się martwić, natomiast 
z młodszym – tak, były sytuacje przygnębiające, bo chorował, miał powtarzające 
się zapalenie krtani, co jest bardzo niebezpieczne, duszności były silne i 
praktycznie do 3 roku życia to mu się powtarzało. Tak że to nas tak męczyło, no i 
tak to tkwi gdzieś tam jeszcze w podświadomości, że teraz nawet jak jest 
przeziębiony, to tak się po prostu szczególnie ..., to myślę, że chyba właśnie takie 
zdrowotne tylko dolegliwości jeśli chodzi o małe dzieci. Póki co nie ma jeszcze 
innych problemów. 

 
Frau J.: Wiele kobiet przeżywa nowe zadania w rodzinie jak stres. Czy i Pani znany jest 

strach przed stresem związanym z dziećmi i obowiązkami wynikającymi z 
posiadania dzieci? 

 
Befragte: Jest ten strach, ten strach jest. Na przykład jest to ... - ja się zawsze boję, że 

czegoś ..., że za mało czasu im poświecę, że nie dopilnuję czegoś. To jest chyba 
taki dzisiejszy świat, że po prostu idziemy do pracy, idziemy tu, tu i może te 
niebezpieczeństwa, które na nich czyhają, czekają, na przykład - nie wiem, ale 
podświadomie się bardzo boję narkomanii, boję się, że przyjdzie moment, że oni 
będą wiedzieli, że coś takiego jest, i że będą chcieli spróbować, i że nam się może 
nie udać upomnieć ich przed tym, że właśnie możemy mieć za mało czasu dla nich 
- że chyba jakoś tak, to najbardziej mnie nurtuje.  

 
Frau J.: Czy są wokół Pani ludzie wspierający Panią i pomagający w wypełnianiu 

obowiązków rodzinnych, którzy pomagają Pani na co dzień zachować równowagę? 
 

Befragte: Tak. myślę że jedyną osobą jest ... - znaczy pierwszą osobą, nie – jedyną - jest mój 
mąż - chyba najważniejszą w tym wszystkim, który rzeczywiście – no, dzieli 
praktycznie ze mną wszystkie obowiązki. Nie mamy takiego podziału na jakieś tam 
obowiązki moje i jego w domu, tylko jak ja pracuję, to on się zajmuje dziećmi, 
potem jest odwrotnie i opieka nad dziećmi, i jednocześnie wszystko, co jest do 
zrobienia w domu. Czyli nie ma tak, że ja muszę przygotować: „tu macie to zjeść to 
i to”, tylko ja po prostu jadę do szkoły, to ja wychodzę, i jadę, to oni zostają, i sobie 
świetnie radzą. To myślę, że tak psychicznie to mi pozwala nie myśleć o tym i 
czuję się tak swobodnie, nie zdenerwowana, a poza tym jest mój brat. Na przykład 
mam takiego jednego najbliższego brata, z którym najbliżej mieszkam - to może 
dodatkowo jest to, że on nie ma swoich dzieci i on rzeczywiście zajmował się 
bardzo dużo moimi dziećmi od urodzenia - praktycznie oboje z bratową bardzo 
nam pomagali, z tym, że zawsze zastrzegali, że to nie jest jakaś tam pomoc tylko, 
że to jest im potrzebne, że to jest dla nich, bo rzeczywiście moje dzieci też ich 
kochają bardzo. Czasami nawet jest tak, że stawia..., wujek jest przed mamą i tatą, 
bo jeszcze wiadomo, że wujek ma mniejsze wymagania w stosunku do nich od 
rodziców (śmiech) – tak że ma większe fory czasem, i rzeczywiście możemy 
zawsze na nich liczyć, no bo na rodziców to niespecjalnie moich ze względu na 
wiek już ich, bo tak jak mówię, byłam takim późnym dzieckiem, że mój tata ma 90 a 
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moja mama 80 lat w tej chwili jeszcze na szczęście sobie radzą sami, ale nie 
można ich obarczać już na pewno dziećmi.   

 
Teil 3:  Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.:  Jeśli Pani pozwoli, spójrzmy teraz na aktualną sytuację Pani rodziny. Gdzie widzi 

Pani jej mocne strony? 
 

Befragte:  Taką mocną stroną - ja myślę - jest to ... - więź emocjonalna chyba w mojej 
rodzinie, że jesteśmy z mężem bardzo związani emocjonalnie, jest to jakieś 
uczucie, które od początku pielęgnujemy, że – praktycznie - niewiele się chyba 
zmieniło przez te wszystkie lata (śmiech), chociaż już 13 lat małżeństwem i wydaje 
mi się, że jednakowo mocno kochamy dzieci, obydwóch, i to chyba tak spaja, i 
łączy nas cały czas.  

 
Frau J.:  Co uważa Pani za największy dotychczasowy sukces Pani rodziny? 
 
Befragte: To - ja myślę - że jednak właśnie to, że mamy dwoje wspaniałych dzieci, które – 

wiadomo - dla nas dla rodziców są najwspanialsze po prostu, bo obserwując inne 
to jest jakiś tam nerwus, ten to, a ten tamto, a my zawsze się tak podnosimy na 
duchu, że nam się udało, że oni są spokojni, są tacy zrównoważeni, że potrafią się 
dogadać z dziećmi dokoła i wydaje nam się, że chyba największym sukcesem 
jednak ... - z mężem na przykład zawsze sobie chwalimy, że doszliśmy do takiego 
momentu, że coraz mniej się kłócimy o jakieś drobiazgi nawet, bo wcześniej to 
wiadomo, zanim się tam dotrze para to różne szczegóły potrafią skłócić, jakieś tam 
drobiazgi czasami, a tak w tej chwili doszliśmy do wniosku, że właściwie to tak z 
wiekiem chyba oboje się zmieniamy, że jakieś drobne rzeczy to już nawet nie 
stanowią jakiegoś powodu do kłótni, to nie warto zaczynać, bo tam przejdzie, minie 
(śmiech) – tak, że myślę, że to jest osiągnięcie takiego pewnego już poziomu 
zrozumienia się i akceptacji drugiego człowieka. To jest najważniejsze. 

 
Frau J.: Na czym polegają problemy Pani rodziny? Na czym polegałoby rozwiązanie 

problemów Pani rodziny? 
 
Befragte:  No, nie - chyba nie ma takich, specjalnie jakiś takich istotnych problemów nie 

mamy. Nie mamy też problemów finansowych. Myślę, że to jest dość ważne dla 
rodziny jeżeli są dzieci i trzeba myśleć o tym, że brakuje dla nich szczególnie 
pieniążków - takich problemów nie mamy. Też nie jest to problemem, bo mamy 
praktycznie na wychowaniu - może za dużo słowo - to jest już dorosły brat mojego 
męża, ponieważ rodzice mojego męża nie żyją, mama zmarła bardzo, bardzo 
dawno, jeszcze mój mąż miał 18 lat, tak że wychowywał ich przez jakiś czas ojciec 
i ojciec też później zmarł, ale my byliśmy małżeństwem, i wtedy właśnie ten 
najmłodszy brat mojego męża był dzieckiem, chodził do szkoły jeszcze. No ale w 
tej chwili to mówię, uzyskaliśmy tyle, że on pierwszy rok na studiach, tyle że 
myślimy o nim zawsze po prostu tak samo długo i tak to jest trudniejsze może 
nawet niż wychowanie własnego dziecka, bo wiedzieliśmy, że trzeba pomóc, że 
trzeba nim się zajmować, i ta odpowiedzialność jest innego stopnia niż za własne 
dzieci jednak, tak że no teraz to już myślę, że najgorsze za nami, bo to już dorosły 
chłopak, zaczął studiować. W tym roku będzie kończył już 1 rok ekonomii, tak że 
myślę, że wszystko już jest na dobrej drodze. 

 
Frau J.: Czyli z tego co zrozumiałam, to państwo w jakimś stopniu po śmierci Pani teścia 

przyjęliście jakąś taką odpowiedzialność za tego ... 
 
Befragte: Tak. My wspólnie jeszcze z jednym bratem, bo ich było trzech - mój mąż ma dwóch 

braci i ten drugi jest tylko trochę młodszy od mojego męża. Też ma swoją rodzinę, 
no i tak było wspólnie właściwie - najmłodszy miał taki wybór jak chciał - to był u 
nas, chciał - to był tam. Różnie. 

 
Frau J.: Dla wielu rodziców wcale nie łatwo jest zidentyfikować potrzeby ich dzieci. 
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Befragte: No, trudno mi powiedzieć tutaj czy chodzi o jakieś takie tylko podstawowe rzeczy, 

to myślę to, że matka sama, sami rodzice – prawda? - ich zaopatrują, a coś więcej 
nie myślę, że ciężko jest rzeczywiście, że nie potrafią dzieci na przykład gdybym 
się sugerowała tylko tym co moje dziecko chce, to od wieku prawie 9 lat 
praktycznie by chyba prosiłoby o zabawki cały czas tylko. Tak że rzeczywiście 
musimy sami decydować o tym, że powinien zajmować się innymi rzeczami i 
ewentualnie coś tam mu kupować, tak że trudno jest. Trzeba ... musimy sami o tym 
myśleć, nie można liczyć na niego w tym względzie jeszcze. 

 
Frau J.: W jakich sytuacja Pani dziecko potrzebuje częściej Pani, a w jakich Pani męża? 
 
Befragte: Tak, ja widzę to dokładnie, że oni na przykład zdecydowanie potrzebują 

pocieszenia, to jest mama. Czyli każdy upadek, każde jakieś tam ... ból, to jest w 
pierwszej kolejności mama: do całowania i przytulania. Myślę - tata też, nie 
powiem, że jakoś tak zupełnie odsuwają męża – nie, ale najpierw mama i 
szczególnie u starszego to obserwuję, że jeżeli już coś chce powiedzieć, wydusić z 
siebie, to łatwiej to mu przychodzi w stosunku do mnie, łatwiej jeżeli już się coś 
przydarzyło, i widzę, zresztą mu jest trudno to ukryć, bo jego mina zdradza - on nie 
umie kłamać, to jest dziecko, że on zamyka w sobie, ale z drugiej strony jak ja już o 
coś zapytam, ja podejrzewam coś, to on zawsze mówi prawdę. Mam nadzieję, że 
to tak się utrzyma jeszcze długo, ale nie umie kłamać - od razu oczy, mina i 
zdradza go to od razu (śmiech), i jak już ma jakiś taki, że chce coś powiedzieć, to 
zdecydowanie wcześniej przychodzi do mnie niż do męża. Do męża wyczuwają, że 
tata prędzej kupuje zabawki, łatwiej tatę przekonać o konieczności posiadania 
kolejnej /?/, przy tym tatę już wyczuli, że łatwiej przekonać do zrobienia jakiegoś 
tam zakupu kolejnego, który ja twierdzę, że niekoniecznie potrzebny, no ale tatę 
łatwiej, no i tak chyba to już tak bardziej tradycyjnie, że jednak tata rower naprawi, 
coś się stanie, to tata prędzej wyprowadzi, pomoże, w piłkę pograć - to już bardziej 
tradycyjne podejście do taty. 

 
Frau J.: Czy Pani dzieci są w stanie, odpowiednio do ich wieku, informować Panią lub ich 

ojca o swoich problemach 
? 
Befragte: Więc tutaj oni są bardzo różni w tym względzie. Starszy – nie. Starszy się zamyka 

w sobie. Ja często się o takich sytuacjach dowiaduję od kolegów jakiś tam takich 
niesnaskach na podwórku, które mają miejsce czy też młodszy chodzi o tym mówi 
- młodszy jest bardziej otwarty, ma inny charakter i rzeczywiście wracając z 
przedszkola cały czas papla, opowiada co się działo: to dziecko tak, Karolina 
zrobiła to, Piotrek to, Basia tamto -słyszymy w opowieściach i o sobie też nie 
zapomina przy tym, a starszy syn zawsze taki był, zawsze był inny, zawsze był 
poważny i zamknięty w sobie 

 
Frau J:  Czyli jest to różnica jak gdyby charakterów chłopców? 
 
Befragte: Myślę, że tak to już jest. 
 
Frau J.:  Co nauczyła się Pani przez te lata szczególnie cenić? 
 
Befragte: Myślę, że bliskość drugiej osoby, to, że może z kimś by a przede wszystkim 

polegać na kimś, że można wiedzieć, że cokolwiek by się nie stało, to można na 
kogoś liczyć - na mojego męża czy też na mojego brata na przykład, że nie jestem 
sama po prostu, że zawsze ktoś jest kto w każdej sytuacji gotów jest mi pomóc. 
Myślę, że to jest jednak ta najważniejsza i staram się to doceniać.  

 
Frau J.: Czy jako matka miewa Pani często inne zdanie niż Pani mąż na kwestie 

wychowania dzieci? Czy często idzie pani w takich sytuacjach na kompromis? 
 
Befragte: Tak, różnimy się, różnimy się rzeczywiście, to znaczy - mąż tutaj takie stanowisko 

troszeczkę ... on by chciał zbytnio ich usamodzielnić, że tak powiem. Mi to nie 
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zawsze podoba. Ja czasami coś chcę – no, moim zdaniem też nie za dużo, nie 
rozpieszczam ich, wydaje mi się - nie za dużo, chociaż mąż twierdzi, że można by 
jeszcze mniej. Tego typu, że ja zawsze za nich chcę coś zrobić, coś pomóc, a on 
tak bardziej nie - niech sobie radzą, żeby jakoś umieli tak sobie dawać radę w 
życiu. Może dlatego, że on właśnie sobie musiał radzić bardzo wcześnie sam i 
jakoś ich może pod tym kątem stara się przygotować, a ja jakoś tak ... no, 
chciałabym im pomóc, to wiadomo. Starszy odrabia lekcje na przykład, więc ja bym 
mu tam ... - zeszyt mu obłożę, ja bym mu dała tu: masz czysty blok, tu mazaki, 
żeby to wszystko było w tym plecaku poukładane, a mąż: zostaw, niech on sam 
sobie włoży, niech on wie, że on ma tego pilnować - mówi - a nie ty. Tak że chyba 
takiej samodzielności więcej - według mnie - wymaga niż ja. 

 
Frau J: W tych różnicach zdań na tematy wychowawcze, kto z Państwa częściej idzie na 

kompromis? 
 
Befragte: Ja wiem kto częściej? Chyba ja. Tak po prostu staram się postawić na swoim 

częściej. Tak że ja wymuszam czasami kompromis na moim mężu chyba. (śmiech)
  
 

Frau J.: Proszę sobie wyobrazić, że może Pani jeszcze raz założyć swoją rodzinę. Co 
zrobiłaby Pani inaczej? 

 
Befragte: Jeżeli chodzi o rodzinę to może ... może nie. Nie, bo nie ma praktycznie czego 

żałować. Życie moje jest rzeczywiście życiem udanym, tak że dlatego chciałabym 
powtórnie wyjść za mąż za mojego męża, gdybym miała jeszcze raz wybierać i 
myślę, że też to w dobrym momencie pojawiły się moje dzieci: nie było to zbyt 
wcześnie, ani zbyt późno. Jedyną rzeczą jaką bym chciała zmienić to byłoby to, że 
studiowałabym wcześniej, nie zdawałabym na studia dzienne. Skończyłam po 
maturze studium języków obcych w Warszawie, to było finanse i rozliczenia 
międzynarodowe, i to w tym momencie wydawało mi się, że mi starczy, bo 
dostałam fajną pracę w Warszawie. Wtedy był taki moment, że w Warszawie 
handel zagraniczny tak potrzebował sił takich i oni nas przyjmowali wtedy w takim 
studium bez problemu, tak że ja tam dostałam ciekawą pracę i nie myślałam o 
studiach, a teraz – no, jednak kosztuje mnie to sporo czasu i mam takie wyrzuty w 
stosunku do rodziny, że czasami rzeczywiście zabieram, kradnę po prostu im czas, 
który mogłabym poświęcić dzieciom, no ale już poświęcić nauce. Tak że na pewno 
studiowałabym wcześniej, nie mając jeszcze dzieci, nawet jeżeli zaocznie by to 
mogło być, to też jeszcze zanim bym urodziła dzieci. To chyba tylko to.  

 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie  
 
Frau J.:  Wiele matek mówi, że od narodzin dziecka myślą już tylko o przyszłości swojej 

rodziny. Jak wyobraża Pani sobie przyszłość Pani rodziny? Czego – pani zdaniem 
- potrzebuje Pani rodzina, co jest dla niej niezbędne? 

 
Befragte: Też myślimy o tym z mężem. Oczywiście tego się nie da uniknąć. To znaczy – 

wyobrażenia - ja nie mam jakiś takich sprecyzowanych wyobrażeń, to są raczej 
marzenia, a nie wyobrażenia. Każdy marzy, żeby to dziecko ukończyło szkołę, no - 
jak najlepszą szkołę – prawda? - żeby coś w życiu mógł osiągnąć, żeby dostał 
dobre wykształcenie i znalazł ciekawą pracę, żeby oczywiście założył też rodzinę w 
przyszłości. Każda matka będąc matką to cieszy się ma myśl o wnukach – 
wiadomo, że to dalekosiężne (śmiech), to już może wybiega w przyszłość, ale 
myśli się o tym, że oni będą mieli dzieci i żeby też mieli szczęśliwe, udane rodziny. 
Przede wszystkim, żeby mieli dobre żony. Jeśli chodzi o materialne sprawy, to ... 
/?/..., bo takim - nie wiem - trudno mi jest powiedzieć, nie wiem, czy dobrze 
rozumiem - wie pani - ...mamy mieszkanie, to wiadomo, że wtedy się myśli o 
posiadaniu domu – no, z tym, że nie jest to dla mnie coś tak istotnego, że ja za 
wszelką cenę bym to chciała posiadać to już blisko, ale – no – w jakiejś tam 
odległej przyszłości na pewno o tym myślimy. 
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Frau J:  Po prostu poprawianie jak gdyby komfortu życia Pani rodziny, prawda? 
 
Befragte: Taka ..., tak.  
 
Frau J.:  Czego Pani chce dla swoich dzieci? 
 
Befragte: W tej chwili to już tak właściwie głownie, żeby się uczyli, żeby chcieli się uczyć, bo 

już są w takim wieku, że już jeden jest w drugiej klasie i młodszy lada dzień też 
pójdzie do szkoły, tak że praktycznie kłopotów jako takich zdrowotnych już nie 
mają, powyrastali już z tych takich najcięższych lat, że tak powiem, więc właściwie 
głównie to o czym myślę, to jest właśnie to, żeby mieli chęci do nauki, żeby nie 
sprawiało to im kłopotu, żeby się uczyli.  

 
Frau J.:  Czego Pani chce dla swego małżonka? 
 
Befragte : Dla mojego małżonka chciałabym, żeby mu dopisywało zdrowie rzeczywiście, bo 

trochę tam ma takich problemów z kręgosłupem – na przykład, żeby nie dawało mu 
tam szczególnie się odczuć i żeby był zadowolony ze mnie i z dzieci po prostu, 
które będą z nami i szczęśliwe. 

 
Frau J.:  Czego Pani chce dla siebie samej? 
 
Befragte A ja w jak najbliższej przyszłości no to chciałbym skończyć studia i chciałabym 

poczuć taki komfort psychiczny, że ja sobie siadam bez wyrzutów sumienia 
żadnych, robię coś, że zajmuję się na przykład domem czy cokolwiek, żeby nie 
mieć wyrzutów sumienia, że powinnam w tym momencie robić coś innego, bo to w 
ostatnich latach to mnie tak męczy, że siadając, pozwalając sobie obejrzeć na 
przykład sobie kawałek filmu, to już myślę, że tam mam nie napisane coś tam, 
mam coś nie zrobione, a znowu siadając do nauki myślę, że dzieci tutaj siedzą, co 
chwilę któryś zagląda i ja: jeszcze chwilę, jeszcze chwilę synku, nie przeszkadzaj. 
No i tak chciałabym, właśnie tak odczuć taki komfort psychiczny. 

 
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Na zakończenie tej dla mnie niezwykle interesującej rozmowy chciałabym 

powiedzieć o swoich wrażeniach z niej. Obraz rodziny, którą stwarzają przede 
wszystkim bardzo szczęśliwi małżonkowie, kochający się ludzie, ludzie, którzy za 
największy swój sukces uważają swoje dzieci, są gotowi poświęcić wszystko, 
myślą o przyszłości swoich dzieci, pragną ich dobrego wykształcenia po to, żeby 
sobie samodzielnie radziły w życiu. Pani mąż cały czas już teraz stara się dzieci 
usamodzielnić i jak gdyby być wzorcem do naśladowania dla dzieci, ale sądzę, że 
przede wszystkim ta więź emocjonalna, która łączy Pani męża i Pani dzieci jest 
największym gwarantem sukcesu Pani rodziny, i życzę, żeby wszystko rozwijało 
się na przyszłość zgodnie z Pani marzeniami, zgodnie z Pani życzeniami, planami, 
żeby nigdy nie musiała się Pani rozczarować życiem rodzinnym. Dziękuję 
serdecznie za tę rozmowę i życzę Pani rodzinie samej pomyślności na przyszłość. 
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Interview 26 
 
 
Teil 1: Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Na początek chciałabym prosić, żeby Pani przedstawiła swoją rodzinę, to znaczy, 

żeby Pani powiedziała z ilu członków składa się Pani rodzina, ile dzieci, w jakim 
wieku są dzieci? 

 
Befragte: Z ilu członków? Czworo nas jest w tej rodzinie i dwoje dzieci w tym: mąż, żona i 

dwoje dzieci. 
 
Frau J.: Tak. I w jakim wieku są Pani dzieci? 
 
Befragte: Starsza chodzi do 5-ej klasy, a młodsza do 3-ej, to znaczy - tak trzeba przeliczyć, 

nie? 
 
Frau J.: Tak, czyli dwie córeczki, tak? 
 
Befragte: Dwie córeczki. 
 
Frau J.: Czyli młodsza skoro do 3-ej, to ma pewnie 9 lat, tak? 
 
Befragte: 9, a starsza ... 
 
Frau J.: ...a starsza 11. 
 
Befragte: ... 11. Ja to zawsze mówię ... klasami. 
 
Frau J.: Tak. Czy może Pani powiedzieć, czym się Pani zawodowo zajmuje? 
 
Befragte: To znaczy - ja obecnie jestem na bezrobotnym, nie mam pracy. 
 
Frau J.: Mhm, rozumiem. 
 
Befragte: Na początku pracowałam w biurze - mój zakład się rozpadł i bez pracy zostałam. 
 
Frau J.: Rozumiem, mhm, mhm. A czym zawodowo zajmuje się Pani mąż? 
 
Befragte: Zawodowo pracuje na przędzalni w Miłakowie i jest jak ... jak to się mówi? - 

wózkiem jeździ, jako taki ... 
 
Frau J.: ... wózkowy... 
 
Befragte: ... w transporcie, coś takiego. 
 
Frau J.: Mhm, aha, rozumiem. Jak długo Państwo jesteście małżeństwem? 
 
Befragte: Od 89 roku, to jest - jedenaście? - dwanaście ... 
 
Frau J.: 12 lat. 
 
Befragte: Dwanaście. Ale korowód - tutaj już zapamiętałam. /śmiech/ 
 
Frau J.: Czy może Pani powiedzieć ile Pani ma lat? 
 
Befragte: 38. 
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Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: 38. Dziękuję. Chciałabym po tym, jak Pani przedstawiła swoją rodzinę, zapytać 

Panią o troszeczkę odleglejsze czasy od ... o czasy, kiedy Pani jeszcze była w 
swoim domu rodzinnym. Czy są..., czy przypomina Pani sobie takie sytuacje ze 
swojego domu rodzinnego, które przeżywała Pani szczególnie pozytywnie? 

 
Befragte: To znaczy ... - chyba raczej tak, dlatego, że u nas w rodzinie było tak, że zawsze 

byliśmy: mama, tata - tata chciał jak najlepiej dla nas; siostry też miałam dwie - 
oczywiście i byłyśmy bardzo takie zżyte - bardzo miło wspominam. I do tej pory 
zresztą się odwiedzamy - siostry przyjeżdżają, przecież już dorosłe, nie? - z 
dziećmi. Jest taka jedność u nas, że raz w miesiącu, bo dalej mieszkają, czy dwa 
razy w miesiącu - zawsze przyjadą, zawsze na telefon: jak tam zdrowie, jak ... - na 
tej zasadzie. 

 
Frau J.: Mhm, to wspaniale, mhm. A czy przypomina Pani sobie ze swojego domu 

rodzinnego też takie chwile, takie sytuacje, które trudno było Pani zaakceptować? 
 
Befragte: Nie. 
 
Frau J.: Nie. 
 
Befragte: Nie. U nas było tak - znaczy ja to może bardziej przeżywam, bo tatę straciłam, to 

tak jakoś mi ... 
 
Frau J.: Rozumiem - na świeżo to jest jeszcze, mhm. 
 
Befragte: Ale nie, u nas w domu było zawsze tak na „cacy” - rodzice chcieli jak najlepiej, 

żebyśmy się trzymali - do tej pory się trzymamy - nie wyróżniali, że ta córka jest 
taka, taka, taka - zawsze było - „cacy”. No, znaczy - ja nie ukrywam, bo gdybym 
chciała - przecież to jest anonimowe, nie? - mogłabym powiedzieć, że a - starcia 
takie siakie - nie, raczej nie. U nas było, jest tak kochająco. 

 
Frau J.: To wspaniale, to tylko można pozazdrościć takiej wspaniałej rodziny, prawda? 
 
Befragte: No, właśnie. Tak, zgadza się. 
 
Frau J.: Uważa się tak powszechnie, że polska rodzina jest tradycyjną rodziną jeśli chodzi i 

jej ... o podział ról w rodzinie, prawda?, o to kto ... kto, co prowadzi do wykonania? 
Czy Pani jako młoda osoba jeszcze w swoim domu rodzinnym myślała także o 
tym, że ... o swojej przyszłej rodzinie, czy potrafiła Pani sobie wyobrazić, jak 
mogłaby wyglądać Pani rodzina w przyszłości i czy jakiś wzór takiej rodziny miała 
Pani? 

 
Befragte: Właśnie, właśnie chciałam powiedzieć. To znaczy jak byłam, jak to się mówi, 

panienką i jak chciałam założyć rodzinę, to zawsze wzorem moim był ... moi 
rodzice - że tak naprowadzali nas, że nas uczyli, że żeby była jedność i to mój 
wzór był - moich rodziców. I tak samo, podobnie ja postępuję ze swoją rodziną. 

 
Frau J.: Tak, tak, mhm. 
 
Befragte: Kochamy się, dzieci - nie to, że na przykład to jest lepsze, to jest gorsze - z mężem 

jednakowo na przykład podchodzimy do tego, nie to, że na przykład ty to robisz, ja 
... - wspólnie, wszystko wspólnie - coś takiego. 

 
Frau J.: Mhm, rozumiem, mhm. A jak Pani sądzi, czy młode kobiety - takie właśnie 

wchodzące w życie, dopiero w życie dorosłe, czy one w jakiś sposób powinny być 
przygotowywane do tego co je czeka w przyszłości w rodzinie, do ..., 
przygotowywane do zadań matki, do zadań żony? 
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Befragte: To znaczy - przygotowywane, przygotowywane - ja nie wiem, czy 
przygotowywane, bo mi się wydaje, że to się wynosi z rodziny. No, skąd ona 
weźmie przykład? Zależy jaka rodzina. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Są różne rodziny. Akurat ja trafiłam na taką wspaniałą, że ja miałam przykład, ale 

czy przygotowywane? Życie samo uczy. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czy sądzi Pani, że młodzi mężczyźni, młodzi, prawda, 

kawalerowie,  też w jakiś sposób, no, powinni zostać przygotowani do tego co ... co 
... co mają potem w rodzinie robić? A jeżeli tak, to kto mógłby tutaj pomóc, czy ... 
zaszkodzić? 

 
Befragte: Ja wiem, czy przygotowywani? Na przykład mój mąż też jest młody - młodo ożenił 

się - jak to się mówi... 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... i nie był przygotowywany do tego - tak samo z rodziny wyniósł to wszystko. No, 

ja nie mogę powiedzieć na przykład, że te mł..., tych młodych chłopców trzeba 
przygotować, ale kto ich przygotuje? No, tak jak powiedziałam - życie to ... do tego 
... rok za rokiem i przygotowywuje do życia. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Nie ma takich placówek, że: „Słuchajcie, mamy spotkania ... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... i uczymy się”. Po prostu nauka to samo z siebie musi być. 
 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: No, coś takiego. 
 
Frau J.: No, właśnie, na pewno, mhm. Chciałam Panią zapytać, czy ... - no, to znaczy 

przypuszczam, że jako młoda osoba, jako panienka, myślała Pani o tym, że ..., 
żeby wyjść za mąż. Czy miała Pani jakiś taki wzorzec, jakiś taki obraz swojego 
przyszłego partnera życiowego, mogła Pani sobie wyobrazić jak wyglądałoby 
wasze wspólne życie? 

 
Befragte: Tak. I tak można powiedzieć, że się sprawdziło to wyobrażenie: ... 
 
Frau J.: Tak? 
 
Befragte: ... wygląd, charakter - tak mu akurat może szczęście dopisało, bo taka prawda. I 

tak jak jest, no to tak właśnie moje te ... te moje marzenia raczej ... raczej się 
spełniły. Można powiedzieć, że w połowie, bo są na razie nie są jeszcze takie 
dorosłe bardzo, nie? 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Piąta, trzecia klasa, no, ale raczej ... spełniły  się marzenia. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. A o jakim partnerze życiowym marzyła Pani? 
 
Befragte: Szczerze powiedzieć? To znaczy tak - żeby nie lubiał pić, a to nie lubi tego 

zazwyczaj; żeby był za rodziną, żeby na przykład kochał dzieci, żebyśmy wspólnie 
cokolwiek, no - tworzyli, dorabiali się i tak jest. 
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Frau J.: No, to wspaniale, to wspaniale. 
 
Befragte:  No, taka prawda, przecież nie będę ukrywała. 
 
Frau J.: Mhm. Młode dziewczyny też często właśnie marzą czy rozmawiają, mówią, że 

chciałyby mieć dwoje dzieci w przyszłości, albo troje. Dzisiaj może raczej się młode 
osoby skłaniają ku jednemu dziecku, albo niektóre panie w ogóle rezygnują, czy 
chcą zrezygnować ... 

 
Befragte: A to jest błąd, to jest błąd. 
 
Frau J.: Prawda? Czy Pani jako młoda osoba też myślała o tym ile chciałaby Pani mieć 

dzieci, jakie dzieci, jaki obraz dzieci nosiła Pani w sobie? 
 
Befragte: To znaczy tak - na pewno chciałam zawsze, myślami byłam przy ... dwoje, no i 

mam dw... - znaczy tylko, że dwie córki - zawsze mówi się, jedno i drugie żeby było 
- no, ale dwie córeczki kocham jak najbardziej. Gdyby inna sytuacja była - żeby 
człowiek pracował, to wiadomo, że chciałoby się nawet troje mieć, ale ja tak za... 
podchodzę do tego, że jakie utrzymanie później na przyszłość im dam, jeżeli ja nie 
pracuję? 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: A z jednej nie da rady - dzieci jak małe, to małe potrzeby, jak większe, to przecież - 

tym bardziej, że się dobrze uczą i żeby nie zapeszyć i skąd ja wezmę pieniążki na 
dalsze utrzymanie i tak dalej? No, ale przeważnie się myśli o dwojgu, bo jedno, to 
jest taka ... nieszczęśliwe dziecko. Nieprawda? - prawda. 

 
Frau J.: Tak, tak. Ma Pani rację. A jak Pani sądzi, czy to wcześniejsze Pani wyobrażenie o 

dzieciach jakie chciałaby Pani mieć odpowiada temu obrazowi dzieci, jakie dzisiaj 
Pani ma? 

 
Befragte: Moich? 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Tak. Tak. No, z tym się zgodzę i tak jest, że raczej - no, muszę przemyśleć, nie? - 

raczej są ... no, bo są małe dzieci, chcą się uczyć, są za sobą i nie, na przykład, że 
ty masz to, ja to i ja jestem zła na ciebie - nie. Jednej zabraknie - gdzieś tam 
pójdzie, kupuje w sklepie - dla tej drugiej musi być. Tak jak w domu - tak jak wrócę 
do domu - byliśmy za sobą i moje dzieci też są za sobą. Może skądś to wynoszą - 
jedno z drugiego. 

 
Frau J.: Na pewno, na pewno, na pewno, mhm, mhm. Wiele matek mówi, czy też 

wspomina, że odczuwają niezwykle silną więź emocjonalną ze swoim dzieckiem, 
czy ze swoimi dziećmi w niektórych sytuacjach, na przykład kiedy dzieci są 
wykąpane, nakarmione, położone spać - ten widok śpiącego dziecka wyzwala 
właśnie w matce taką szczególnie, szczególnie silną więź emocjonalną. Czy Pani 
też ma takie sytuacje, takie chwile? 

 
Befragte: Tak, tak. To znaczy - jak były młodsze jeszcze, bo teraz  no, wiadomo że już, ale 

też jak się wykąpią, to człowiek by tak wycałował, wycałował, popatrzył, nawet jak 
usną - spanie - ta rączka w górze gdzieś tam, to takie ... taka ... te serce aż tak ... 
cieszy, że to jest moje, takie kochane - taka prawda, no - taka prawda, każda 
matka tak ... - znaczy - każda ... - przeważnie, bo są matki a matki. A ja to mam 
takie ..., że dziecko to powinno do ostatniej, jak to się mówi, cały czas kochane. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy przypomina sobie Pani także takie chwile z Pani dziećmi, które 

w jakiś sposób przygnębiały Panią? 
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Befragte: Nie, nie. Nie miałam jeszcze, do tej pory nie miałam, może dlatego, że jeszcze są 

małe, ale raczej ..., raczej nie będę miała, tak czuję, że raczej nie. Tak jak moi 
rodzice ze mną - takie mam wrażenie, że nie przeżywali ...  

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Ja ich uczę tego, żeby oni ... one dla mnie też były takie ..., no, taką podporą, ... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... taką radością. Chyba raczej nie będzie. Z charakterów zauważyłam - nie są 

takie złe. 
 
Frau J.: To wspaniale. Ale wiele matek przeżywa życie rodzinne i swoje zadania w rodzinie 

jako prawdziwy stres. Czy i Pani znane jest takie uczucie właśnie takiego stresu w 
rodzinie, czy takiego strachu przed stresem związanego ..., związanym z dziećmi, 
z obowiązkami wynikającymi z posiadania dzieci? 

 
Befragte: Coś takiego miałam, dopóki ... znaczy, jak zaczęła ta starsza córka chodzić do 

pierwszej klasy: „O, matko, żeby się dobrze uczyła, żeby  pojęła”; ta druga poszła - 
żeby tylko potrafiła, żeby umysłowo, że ... A teraz, jak już w transie są nauki, to już 
nie, odeszło. Widzę, że są zdolne i to najważniejsze. Ja mówię zawsze, że nau... 
zdrowie, nauka - to jest najważniejsze, dlatego, że jak nie ma zdrowia, nie ma 
chęci do nauki, to przecież też nie zabije się dziecka. 

 
Frau J.: Oczywiście. 
 
Befragte: Nie można katować. No, ale raczej ... raczej u mnie jest, no, że mówię - w 

porządku. 
 
Frau J.: To wspaniale, to gratuluję Pani. Chciałam się zapytać, czy są wokół Pani osoby, na 

których może Pani w trudnych sytuacjach, w trudnych chwilach polegać, które 
wesprą Panią - w różny sposób? 

 
Befragte: Tak, mam, mam, to znaczy tak - do tej pory ..., znaczy cały czas miałam i mam 

siostry, przede wszystkim siostry - jak coś się - krzywda mi jakaś choroba, czy coś 
się działo, to zawsze one za mną - tak, że pocieszały mnie; no, mama - mama jak 
mama - no, wiadomo, że każda matka chce jak najlepiej, tylko, że już starsza jest 
osoba, to teraz ja muszę dla niej okazać bardziej  serce i przy niej chodzić; i tatuś, 
który odszedł - zawsze, zawsze taką był moją podporą, taką pewnością; no i 
koleżankę taką jedną serdeczną mam - można wymienić. No, mam takich ... 

 
Frau J.: Tak, tak. Sprawdzone osoby. 
 
Befragte: ... sprawdzonych, sprawdzonych. Tak, że zawsze w biedzie mi przetłumaczą i tak 

dalej. 
 
Frau J.: To wspaniale, to wspaniale - nie każdy może się pochwalić, prawda?, takim ... 
 
Befragte: Zgadza się. 
 
Frau J.: ... wsparciem. To wspaniale, mhm. 
 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: A przyglądając się takiej aktualnej sytuacji Pani rodziny - jak Pani sądzi, na czym 

polegają mocne strony Pani rodziny? 
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Befragte: Mocne strony ... Mi się wydaje, że to więź przede wszystkim, rodzinna więź. My 
wszyscy do siebie zawsze. No, tylko to, no bo co innego powiem. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Każdy ma swoje życie, ale więź taka rodzinna się zawsze ... zlot jest, jak to się 

mówi. Bo ja jestem w ogóle chowana i jak wyszłam za mąż, to w domu rodzinnym 
zostałam, bo siostry powyjeżdżały - ja byłam najmłodsza i to wszystko jedzie w te 
... w ten punkcik do nas - nie to, że jak - mówi się, że jak tatuś odszedł, to już nie 
będziemy odwiedzali - nie, mimo wszystko jadą do nas. To jest taki punkt 
dzieciństwa i takiej, no, wspólnoty, żeby była wspólność - no, coś takiego. 

 
Frau J.: Jak ptaki do gniazda wracacie. 
 
Befragte: O, właśnie - zgadza się - gniazdo, takie rodzinne. Tak ciężko ... 
 
Frau J.: Tak mi się skojarzyło przez Pani gesty, że ... że to jest... 
 
Befragte:  ... Gniazdo pokazuję. 
 
Frau J.: Mhm. A gdybym zapytała:  co Pani uważa za największy dotychczasowy sukces 

Pani rodziny, to co by mogła Pani wymienić? 
 
Befragte: Ojejku... , ciężko powiedzieć - sukces  w rodzinie... To znaczy - ja bym tak nie 

chciała zbytnio wymieniać, bo ... To znaczy sukces, to był przykład taki jak - mogę 
mówić, śmiało? - jak tatuś zachorował, praktycznie od  /w ogóle 5 lat chorował/... 
od czerwca, jak już tak nie wstawał, do września, to tak - jedno, że to wakacje, 
wszyscy brali urlopy i tylko, żeby z tym tatusiem siedzieć – no, to było: czerwiec, 
lipiec, sierpień - 3 miesiące non stop, tylko na chwilę pojechały do do..., tak, taki 
sukces, że to wszystko tak pokazało takie serce dla tego człowieka. 

 
Frau J.: Tak, tak, tak. 
 
Befragte: O to chodzi, tak no to co innego można powiedzieć, no, przecież no sukces, no... 

Nie będę mówiła, że tam pieniądze rozdają i tak dalej - temu lepiej - temu gorzej, 
nie? Przecież wiadomo, że każdy jakoś musi żyć, ma swoje dzieci, a najważniejsze 
jest serduszko okazane dla wszystkich i tylko to. 

 
Frau J.: To bardzo wiele. 
 
Befragte: Właśnie - to, bo tak jak co niektórzy mówią - pieniądz. Pieniądz jest rzecz nabyta - 

jak nie ma serca, nie ma zdrowia, nie ma w rodzinie tego, to ... to pieniądz się nie 
liczy. Wiadomo, że liczy się w jakimś stopniu, bo trzeba przetrwać, ale co z tego, 
że ja będę miała bogactwo, jak nie będzie radości, więzi, sama będę. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Tylko to. 
 
Frau J.: A czy są jakieś problemy, z którymi aktualnie Pani rodzina musi się szybko 

uporać? 
 
Befragte: Nie. Nie mamy takich. 
 
Frau J.: Nie ma takich. 
 
Befragte: Nie mamy, nie mamy. Jeden problem - to znaczy, nie problem - zmartwienie, to że 

się dowiedzieliśmy, tylko to, że tatuś - ja tylko cały czas wracam do tego, bo 
jeszcze jestem na ... 
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Frau J.: Rozumiem, rozumiem, tak, oczywiście. To może teraz, jeśli Pani pozwoli, 
porozmawiajmy chwilę o różnych problemach związanych z wychowaniem dzieci. 
Niektórym rodzicom nie jest łatwo jak gdyby odgadnąć, zidentyfikować potrzeby ich 
dziecka - z różnych powodów. Czy Pani córki potrafią informować Panią o swoich 
potrzebach, o swoich problemach, ... 

 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: ... o swoich sukcesach? 
 
Befragte: Tak. To znaczy - głównie chodzi o szkołę, bo to małe dzieci. Jak jakieś problemy, 

kłopoty mają - przychodzą do nas i mówią: „Mamo, to-tamto”, czy „Tato ...”, jak jest 
tatuś, to też - mówi się ogólnie, nie? 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: Przeważnie ja siedzę w domu, bo nie pracuję, ale jak przychodzą, jakieś kłopoty 

mają, to mi mówią, na przykład dostała 6-kę - też się zwierzają: „Mamo, to - mamo, 
tamto” - to jest takie ... - ja nie mam kłopotu z wychowaniem, bo one raczej tak 
może liczą na mnie i wiedzą, że mogą mi się zwierzyć ... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: O, coś takiego. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Dla tatusia też, tylko mówię, że jak tatuś pracuje, to przecież nie ma czasu, żeby 

usiąść i z nimi - chociaż pod wieczór siada i „co tam w szkole” się pyta zawsze. 
 
Frau J.: Aha, aha. 
 
Befragte: Sprawozdanie. 
 
Frau J.: Czyli, gdybym zapytała Panią, w jakich sytuacjach Pani dzieci potrzebują Pani 

bardziej, a w jakich sytuacjach Pani męża, to pewnie ... 
 
Befragte: To znaczy - raczej nie. W szkole, jeżeli coś takie... potrzeba do szkoły - no, nieraz 

coś trzeba w szkole zrobić - no, wiadomo, że tatuś zrobi - takie męskie sprawy, no, 
przecież ja nie polecę, nie będę latała po drabinie, ale jeżeli na przykład coś jakaś 
dekoracja: „Mamo, przyjdziesz, bo pani prosiła” - no, to już mama leci. 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: No, na zebrania, oczywiście - mama, bo ja od początku, od pierwszej klasy jak się 

chodzi, to już tak mąż mówi: „A, to ty już idź” - zawsze: „A, to już idź ty” - tym 
bardziej, że wszystkie znajome nauczycielki. 

 
Frau J.: Aha, rozumiem, rozumiem, mhm. A czy Państwo macie jako rodzice wspólny 

pogląd na wychowanie dzieci, czy też zdarzają się Państwu różnice zdań? 
 
Befragte: Raczej wspólny - wspólność taka, że na przykład te same zdania są z wychowa..., 

znaczy no, tak jak mamy postępować. Nieraz tam odchyłki jakieś tam nieraz tam 
są, że ja nieraz mówię, że za mocno tam ciśniesz. On tam mówi „powtórz”, no 
przypuszczalnie, coś tam z matematyki tłumaczy się, nieraz, bo dziecko wiadomo, 
ze wszystkiego od razu z lekcji nie zapamięta... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
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Befragte: ... no to nieraz mąż przyciska, a ja mówię: „Daj jej spokój - ona dojdzie do tego”, bo 
zdolne. Ale mąż by tego... raczej chciał ją tak mocniej, a ja - no to mi się wydaje - 
wspólnie, wspólnie - tak mamy. 

 
Frau J.: Wspólnie, mhm. Czyli, że nie ma takich sytuacji, że ... 
 
Befragte: ...że szarpiemy się. 
 
Frau J.: ... na przykład Pani musi no, na przykład ulegnąć dla świętego spokoju... 
 
Befragte: Nie, nie. 
 
Frau J.: ... pójść na kompromis, czy też odwrotnie - mąż ustępuje Pani jeśli chodzi o 

wychowanie dzieci? 
 
Befragte: Nie, nie - raczej, raczej jest tak jednakowo. 
 
Frau J.: Jednakowo, wspólnie. 
 
Befragte: Zgadza się - wspólnie. 
 
Frau J.: Mhm,mhm. Co nauczyła się Pani przez te wszystkie lata cenić szczególnie? 
 
Befragte: Cenić..., cenić - ja wiem? - to co mam, czego się dorobiłam, dzieci - że na przykład 

jest wszystko w porządku w rodzinie i to trzeba najbardziej, jak najwięcej do siebie 
- tulić to wszystko. To, to, to co na dzień dzisiejszy mam, a jutrzejszy dzień okaże 
się jaki będzie. To co jest w domu - moje gniazdo. 

 
Frau J.: Mhm. A co by Pani odpowiedziała, gdybym zadała Pani takie pytanie, albo 

gdybym, prawda, miała czarodziejską różdżkę i powiedziała, że ma Pani szansę 
rozpocząć Pani życie, dorosłe życie jeszcze raz od początku. Co Pani by zmieniła, 
co Pani chciałaby inaczej? 

 
Befragte: Nic by nie zmieniła, dlatego że jest ... - lepiej by na pewno nie było, bo jest bardzo 

dobrze - tylko to. No, no, no co ja bym mogła zmienić? to znaczy - jedynie co bym 
zmieniła, to bym chciała pracę, tylko pracę, nic więcej, bo to każdy leci za tą pracą, 
ale nie ma. Ale w tym..., w mojej rodzinie, to to co chciałam, to się tak stało, jak ..., 
moje marzenia się sprawdziły - więcej nic, tylko praca, nic więcej. 

 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Mhm, mhm. Często matki mówią, że odkąd dziecko przyszło na... ich dziecko 

przyszło na świat, to praktycznie myślą już tylko o przyszłości - o przyszłości 
związanej z dzieckiem, związanej z rodziną. Czy i Pani myśli ... 

 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: ... często?  Jak wyobraża Pani sobie przyszłość swojej rodziny? 
 
Befragte: To znaczy - przyszłość..., to znaczy - jak dziecko przychodzi na świat, to już się 

myśli tak: jak się będzie uczyło?; jak dojdzie do tej klasy już, że ma skończyć tą, 
ten, to gimnazjum - się mówi teraz, to żeby na przyszłość, żeby mi starczyło, żeby 
dalej puścić dziecko, żeby miało ..., żebym miała za co, żeby nie to, żeby  
zatrzymać jej tą stopę taką, że ”halt! - ja nie mam pieniędzy, nie pójdziesz” - nie. 
Na przyszłość już myślę, że ..., kalkuluję, żeby było dobrze, żeby mnie było stać, 
żeby parę groszy - jak to się mówi - odłożyć jednej i drugiej. 

 
Frau J.: Tak, tak.  
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Befragte: Nie to, że - koniec - podstawówka skończona, już w domu musisz siedzieć i do 
pracy - nie. Dopóki chcą się uczyć i dobrze się uczą, to dalej muszę - myślami być 
dalej. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czy jest coś, czego Pani rodzina potrzebuje, że tak powiem, 

niezbędnie do tego, żeby funkcjonować dalej prawidłowo? 
 
Befragte: Nie, nie - nie. 
 
Frau J.: Nie. Mhm, mhm, mhm. Czyli dla swoich dzieci chciałaby Pani dobrego 

wykształcenia, tak?, które otworzy im jak gdyby drogę do dorosłego życia, tak? 
 
Befragte: Tak, tak właśnie. Do tego dążę i chciałabym... 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. A czego chciałaby Pani dla swojego męża? 
 
Befragte: No co ja bym chciała, no? No co bym ... Mi się wydaje, że ... to co chciałabym, to 

ma - no, pracę ma, żeby tylko zdrowie dopisywało, jak to się mówi, na przyszłość - 
zdrówko, no i ... tylko to. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. 
 
Befragte: I żeby tą pracę miał do końca i dopóki będzie mógł, to żeby pracował. 
 
Frau J.: A czego chciałaby Pani dla siebie? 
 
Befragte: Pracę, pracę. 
 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Tylko to. 
 
Frau J.: Tylko to. 
 
 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.: Bardzo dziękuję, to była ciekawa rozmowa. Jeśli Pani pozwoli, to na koniec 

podsumuję i powiem Pani jaki ja mam w tej chwili obraz Pani rodziny. Jeśli gdzieś 
nie zgadzałaby się Pani ze mną, to proszę mnie poprawić. No, przede wszystkim 
jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Pani mi powiedziała o swojej rodzinie, 
także o swoim domu rodzinnym, o tym jak bardzo Państwo jesteście ze sobą 
związani; jak bardzo Pani to ceni właśnie - tę więź rodzinną. Myślę, że 
największym jakimś takim sukcesem - zresztą Pani to także nazwała - i największą 
wartością Pani rodziny jest to, że miała Pani fantastyczne wzorce od swoich 
rodziców, prawda? I te wzorce przenosi Pani teraz dla swoich dzieci, pokazuje 
Pani jak życie powinno wyglądać - myślę, że to jest najlepsza szkoła życia. Myślę, 
że ... że ważne jest także to, że bardzo Pani dba o wykształcenie córek - na 
szczęście się dobrze uczą, więc nie ma z tym problemu, ale w dzisiejszych 
czasach - prawda - jest to w jakiś sposób zapewnienie bezpiecznej przyszłości - 
prawda? - dobre wykształcenie. 

 
Befragte: Tak, zgadza się. 
 
Frau J.: I życzę Pani z całego serca, żeby praca, o której Pani powiedziała, nie była 

nieosiągalna, żeby mogła Pani wkrótce ją podjąć i cieszyć się także i z tego. 
 
Befragte: Dziękuję. 
 
Frau J.: Wszystkiego dobrego dla Pani rodziny i jeszcze raz dziękuję za ten wywiad. 
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Interview 27 

 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Czy może Pani na początek przedstawić swoją rodzinę? Z ilu członków składa się 

rodzina? Z ilu dzieci? W jakim wieku są Pani dzieci? 
 
Befragte: Mam 5-osobową rodzinę, mam troje dzieci, to: najstarszy syn jest w wieku 9 lat, 

później drugi syn jest w wieku 8-u i mam córeczkę w wieku 2 lat. 
 
Frau J.: Aha, to wspaniale. Mhm. A czym Pani się zajmuje zawodowo? 
 
Befragte: Zawodowo, to ja się niczym nie zajmuję, siedzę w domu - wychowanie dzieci, tak 

że nie ma szans w ogóle, a skończyłam tylko ogólniak, nie - no  niestety urodził się 
syn i tak później ... bardzo ciężko wyrwać, żeby gdzieś uczyć się. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A ..., a czym zajmuje się Pani mąż? 
 
Befragte: Mój mąż ma firmę budowlaną, pracuje w Olsztynie. 
 
Frau J.: Aha. A proszę powiedzieć ... od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: Jesteśmy od dziesięciu lat małżeństwem. 
 
Frau J.: I może Pani powiedzieć ile ma Pani teraz lat? 
 
Befragte: Ja teraz mam 29 lat. 
 
Frau J.: 29 lat. 
 
Befragte: Mąż ma 32. 
 
Frau J.: Aha. Dobrze. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym jak przedstawiła Pani swoją rodzinę chciałabym zapytać Panią o ..., o 

troszkę przeszłe wydarzenia z Pani domu rodzinnego, kiedy Pani jeszcze była w 
swoim domu rodzinnym, u swoich rodziców. czy są takie sytuacje, które wspomina 
Pani szczególnie pozytywnie - właśnie z czasów, kiedy była Pani jeszcze 
dzieckiem. 

 
Befragte: Najbardziej pozytywne mi się wydaje wychowanie. To było ... Chociaż wcześniej 

wydawało mi się, że mama za bardzo ..., za duży nacisk kładzie na nasze 
wychowanie, że za dużo nam zabrania, ale okazało się, że to było jednak 
najlepsze w tym wszystkim, no, bo przeniosło się jednak teraz na moje życie i 
myślę, że swoje dzieci też właśnie w ten sposób wychowuję. Jednak uważam, że 
całkiem bezstresowe wychowywanie, to nie jest super, bo te dzieci są za bardzo 
rozpuszczone, chociaż ja już mniejszy nacisk na to kładę, niby tłumaczę, ale 
właśnie jeszcze w domu takie tradycje jak świąteczne - to bardzo mi utkwiło w 
pamięci. Naprawdę było pielęgnowane to i do dzisiejszego dnia. Też się staram to 
wszystko przenosić. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A czy przypomina sobie Pani także sytuacje ze swego domu 

rodzinnego, które trudno było Pani wtedy zaakceptować? 
 
Befragte: Właśnie zakazy i to głównie, bo... - mój tato, to raczej się nie wtrącał do niczego, 

on tylko pracował sobie, za bardzo chyba wszystko nam pobłażał, no – ale właśnie 
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mama, to: nie pójdziesz tam, nie pójdziesz tam, nie wolno. Czasami płakałyśmy - 
bo miałam dwie siostry jeszcze - płakałyśmy, że mama o, jeny, jak nam zabrania. 
A teraz jak sobie pomyślę, to ja swoim dzieciom chyba też bym nie pozwoliła - na 
przykład iść nad jezioro. „Wszyscy idą dookoła, a my nie możemy!” „Nie, jesteście 
za małe. Bez opieki nigdzie nie pójdziecie”. No i teraz też tak w sumie patrzę, że 
chyba jednak miała rację. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm, tak. Powszechnie uważa się, że polska rodzina jest taką dosyć 

tradycyjną rodziną. Czy Pani wówczas jeszcze jako bardzo młoda kobieta też 
miała jakieś wyobrażenie swojej przyszłej rodziny, czy jakiś wzorzec, jakiś model 
tej rodziny wówczas już gdzieś tam w Pani ... w Pani głowie kiełkował? 

 
Befragte: Wydaje mi się, że tak, że jednak ... No, na pewno jak każdy chciał mieć najlepszą 

rodzinę, nie?, tak sobie wyobrażałam, że moja no, super, dokładnie super, że będę 
starała się ... zawsze myślałam o porządkach, bo denerwowało mnie na przykład 
jak mama wchodziła czasem, bo mieszkaliśmy na wsi i mama gospodarstwo miała 
i wchodziła czasami w brudnych butach, tylko zdążyłam posprzątać - to było chyba 
najgorsze i sobie zawsze mówiłam, że jak będę miała swoją rodzinę, będę miała 
dom, to zawsze będę miała czyściutko, wysprzątane. I co jeszcze? No, nie wiem. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Tak ciężko zebrać myśli szybko. 
 
Frau J.: A wtedy, kiedy jeszcze była Pani bardzo młodziutką osobą, czy ..., czego Pani 

chciała dla siebie ... wówczas? 
 
Befragte: Czego ja chciałam dla siebie? 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Chciałam na pewno skończyć dobrą szkołę, ale niestety tak wyszło jak wyszło, że 

tylko ogólniak - to było podstawowe marzenie i właśnie mieć taką dobrą rodzinę. 
Zawsze marzyłam o dwójce dzieci, chciałam mieć chłopca i córeczkę. No, a jest 
trójka, ale też się cieszę bardzo - są łobuziaki, no nie da się ukryć, zwłaszcza 
chłopaki, ale jakoś trzeba. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. No, właśnie. Powiedziała już Pani, że myślała Pani o dzieciach, o 

swoich przyszłych dzieciach, prawda?, a czy miała Pani także wyobrażenie o ... 
partnerze, o przyszłym Pani mężu? Wyobrażała sobie Pani, kto to może być, jakimi 
cechami miałby się odznaczać? 

 
Befragte: Zawsze miał być wysoki, czarny - wszystko się mija. On nie jest wcale czarny, nie 

jest bardzo wysoki, ale za to jest bardzo kochany. No, zawsze chciałam męża mieć 
z bardzo dobrym charakterem i tu właśnie trafiłam. Naprawdę - charakter ma 
świetny i mówię - dużo osób mi zazdrości - dokładnie. 

 
Frau J.: To wspaniale. 
 
Befragte: Jest naprawdę, no, świetnym człowiekiem jest - można polegać we wszystkim - od 

..., począwszy jak z reguły mężczyźni nie potrafią dzieci ubrać ... 
 
Frau J.: Spójrzmy na..., na..., na rolę kobiety jako matki - rolę matki i żony w rodzinie. Jak 

Pani sądzi, czy młoda kobieta może się jakoś przygotować do... do tych przyszłych 
ról, które ma pełnić w rodzinie? 

 
Befragte: Wydaje mi się, że tak, że na pewno w jakimś stopniu może się przygotować do 

tego - na przykład obserwując dorosłe osoby, bo jednak na błędach człowiek się 
uczy, nie? Zawsze jakiś błąd się popełni i później na tych błędach się uczy. I 
obserwując właśnie społeczeństwo dookoła, jakie są ..., jakie ludzie mają 
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naprawdę problemy, można po prostu później w jakiś sposób unikać tego, 
bynajmniej starać się. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A sądzi Pani ... Czy sądzi Pani, że są jakieś ...no, czy osoby, czy 

instytucje, które mogłyby pomóc tej kobiecie wejść w życie rodzinne? 
 
Befragte: Tak naprawdę tym się nigdy nie interesowałam, ale z tego co wiem są jakieś 

instytucję, które pomagają i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, bo jeżeli na 
przykład kobieta wywodzi się z jakiegoś środowiska takiego ... z rozbitych rodzin 
na przykład, nie?... 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... i to w sumie później przenosi się - no, nie zawsze, chociaż niektóre kobiety się 

starają zupełnie inaczej, żeby było niż w domu, ale często przenoszą to dalej 
właśnie na swoje rodziny, nie potrafią jakoś pozbierać się z tym wszystkim, bo 
wydaje się, że w domu tak było i tak musi być i właśnie takie instytucje są bardzo 
potrzebne, żeby uświadomić tą osobę, bo to są - szczególnie młode kobiety są, 
prawda? I wiem na swoim ... w swoim własnym przypadku, że byłam bardzo 
młoda, miałam 19 lat przecież, ale gdyby nie sytuacja jaka była w domu, to nie 
wiem, czy też bym potrafiła sobie tak dać radę jak sobie do tej pory daję ze 
względu na to, że właśnie jest tyle dookoła zła teraz, jest naprawdę - popatrzeć, to 
jest koszmar, dosłownie koszmar i ludzie nie potrafią się czasami odszukać, jest 
brak pracy, nie ..., są ... są po prostu bezradni, bezsilni i później przyjdzie na świat 
dziecko i taka matka nie wie, co z nim zrobić, a jeszcze nie wiadomo jaki jest ojciec 
... I nie wie, co zrobić właśnie z tym dzieckiem, jak ... jak się zachować. Czasami 
często dochodzi do takich sytuacji, że porzucają te dzieci. 

 
Frau J.: Tak, mhm. A jeszcze wracając właśnie do tego przygotowania do ... do życia 

rodzinnego - jak Pani sądzi, czy młodzi mężczyźni też powinni się  jakoś 
przygotowywać do swoich przyszłych ról w rodzinie i kto mógłby im pomóc, kto tu 
może jako wzór zadziałać? 

 
Befragte: No, wydaje mi się, że też mogliby. Chociaż mężczyźni później dojrzewają, nie? i w 

sumie nie myślą o takich rzeczach  pewnie wcześniej, chociaż kobiety bardziej są 
romantyczne - tak mi się wydaje, no, ale mogliby, na pewno by mogli. Jeżeli już 
mają zamiar założyć rodzinę, no, to wydaje mi się, że powinni pomyśleć o tym i no, 
najbardziej takie wzory, to - nie wiem - wydaje mi się, że z domu - no, nie wiem - 
bynajmniej jest tak w moim przypadku, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte: ... że z domu jednak się wynosi jakieś - patrząc na tego ojca, na tą matkę - jeżeli 

nie jest tam alkoholikiem, to naprawdę dużo daje. 
 
Frau J.: Na pewno, oczywiście, tak, tak. 
 
Befragte: Tak mi się wydaje, bynajmniej. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Już Pani wcześniej powiedziała, że jako młoda osoba chciała 

Pani mieć dwójkę dzieci, prawda?, chłopczyka i dziewczynkę. Czy ten obraz 
dziecka, czy dzieci, które Pani wówczas w sobie nosiła urzeczywistnił się? Ma Pani 
... wśród ..., to znaczy - czy Pani dzieci dzisiaj jak gdyby odpowiadają temu 
obrazowi z przeszłości? 

 
Befragte: Szczerze mówiąc - nie bardzo. /śmiech/ Są na pewno kochane, ale są takie 

sytuacje, że normalnie czasami mówię - chyba mnie przerastają. Są, no - nad 
podziw, są bardzo aktywne takie dzieci, że ... W części się zgadza, w części się 
zgadza, ale - mówię - dużo się rozbiega, naprawdę, marzenia są zupełnie inne od 
rzeczywistości. 
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Frau J.: Tak, zgadza się, tak. Mhm. Wiele matek na przykład z rozrzewnieniem wspomina 

chwile, w których ich malutkie dziecko nakarmione, wykąpane, położone spać 
usypia i śpi słodko i wtedy ta więź emocjonalna z dzieckiem jest taka szczególna, 
matki czują, prawda, że ta miłość wiąże nierozerwalnie je z ich dzieckiem. Czy i 
Pani przypomina sobie takie chwile, w których czuła Pani szczególną taką właśnie 
więź emocjonalną ze swoimi dziećmi? 

 
Befragte: Tak. To własnie dokładnie jak Pani powiedziała: jak są malutkie dzieci ... o, jeny, 

normal..., no, tego się nie da opisać, zwłaszcza jeżeli się karmi piersią dziecko. 
Starszego... najstarszego syna nie karmiłam długo, tylko 2 miesiące i on w ogóle 
jakoś od początku był tak, że on bardzo często do babci - babcia nie mogła się 
nacieszyć, no i tak że względu na to, że zaszłam w ciążę szybko z drugim 
dzieckiem, no - to dla mnie było ułatwienie na pewno i jednak on był taki już 
bardziej oddalony, odsunięty i to właśnie mogę sobie zarzucić, że to był mój błąd 
jednak, że powinnam to dziecko ciągle trzymać przy sobie - chociaż teraz już jest 
zupełnie inaczej, już wraca do tego normalnego trybu, nie chce już u babci 
zostawać - absolutnie. Z kolei ten drugi, który w ogóle nigdy wcześniej nie zostawał 
- zostaje, no, a właśnie moja córeczka, która ma dwa latka, to do tej pory - ciężko - 
nawet dzisiaj wychodziłam, to musiałam dziadka poprosić, żeby ją wziął na spacer, 
no, bo nie było innego wyjścia, żeby ona została - nie zostaje. Jest do tej pory ta 
więź - już dwa lata, mówię, jest tak mocna naprawdę więź. Przez rok czasu ją 
karmiłam piersią i to ..., no, tego się nie da opisać - normalnie to jest ..., to jest po 
prostu coś cudownego. 

 
Frau J.: Tak, na pewno. 
 
Befragte: Naprawdę, taka jest więź wtedy silna między dzieckiem a matką ... 
 
Frau J.: Tak, tak, z pewnością. 
 
Befragte: Mhm, bardzo. 
 
Frau J.: A czy przypomina sobie Pani też takie sytuacje z Pani dziećmi, które przygnębiały 

Panią? 
 
Befragte: No, na przykład jak czasami jest tak, że muszę coś zrobić, naprawdę się śpieszę, a 

wtedy jest najwięcej problemów - a to lekcje, a to: „mama, a on mnie bije, mama a 
to” - o jeny. Wtedy naprawdę jest - przytłaczające sytuacje. Bo tak większych 
problemów to tak z nimi raczej nie miałam. Są łobuzy, nie da się ukryć, ale ... 
jeszcze nie są tacy najgorsi. Tak, żeby większych problemów wśród dzieci, jak 
niektórzy przychodzą się skarżą, że tam coś się stało – no, to nic takiego jeszcze 
nie miało miejsca - mam nadzieję, że nie będzie miało. No, ale właśnie takie ... są 
czasami takie sytuacje, albo jak człowiek jest przygnębiony naprawdę coś tam ... 
no, różnie w życiu bywa, są różne sytuacje i czuje się taki przygnębiony i właśnie 
wtedy ... czasami jest ciężko właśnie. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Albo jak była duża przerwa, na przykład jak przyszła moja córka na świat, była 

duża przerwa między nimi - 6 lat - no, dla mnie było dużo, bo już byłam prawie 
swobodna. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: Chłopaki na ..., poszli sobie na podwórko, pobiegali i raptownie taki ..., właśnie 

takie uwiązanie. To musiałam tak gdzieś dwa miesiące, szczerze mówiąc, to 
musiałam się przyzwyczajać do tego. Bardzo się cieszyłam, że ona jest, bo bardzo 
chcieliśmy mieć z mężem dziewczynkę, ale naprawdę, te dwa miesiące pierwsze 
były trudne. 
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Frau J.: Wyobrażam sobie. Tak. 
 
Befragte: Z powrotem zaczęły się pieluchy - no, fakt - nie pieluchy - pampersy były, ale mimo 

wszystko - /śmiech/ - zaczęło się z powrotem i jednak to było ciężko się 
przyzwyczaić. A później już taka monotonia, że to musi być, to po prostu jest 
codzienność i tak da się żyć później. 

 
Frau J.: Mhm, na pewno, na pewno, mhm. Wiele, wiele kobiet przeżywa nowe zadania w 

rodzinie jak stres, jak prawdziwy stres. Czy ... czy i Pani nieobce jest to uczucie 
takiego stresu, czy też właśnie ... strachu przed stresem związanego, który miałby 
być związany z dziećmi, z przyszłością dzieci, czy z obowiązkami związanymi z 
posiadania dzieci? 

 
Befragte: Bardzo często, bardzo często. Na przykład jak sobie pomyślę - zwłaszcza mnie 

przeraża sytuacja w naszym kraju jaka jest - jak sobie pomyślę, to normalnie - no, 
nie wiem - ciężko sobie wyobrazić coś takiego, co te dzieci będą miały w 
przyszłości. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: I czasami mąż nawet śmieje się ze mnie, mówi: „Siedzisz cały dzień w domu, nie 

masz nic do roboty, posprzątasz, przypilnujesz dzieci - i mówi - siedzisz i myślisz - 
co to będzie?” Mówi: „Trzeba żyć życiem codziennym”. No, ale niestety, nie 
zawsze się tak daje. Na przykład ja bardzo się boję śmierci - to mówię szczerze. 

 
Frau J.: Mhm. 
 
Befragte: Jak sobie pomyślę - na przykład wczoraj była taka sytuacja, że dziewczynkę tutaj 

ze szkoły chowali 15-letnią - normalnie to był szok. i od razu się ma obraz swoich 
dzieci przed oczami, żeby - nie daj Boże, żeby coś takiego się stało. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: I to się myśli, naprawdę, no - nie wiem - bynajmniej nie jest mi to w ogóle 

absolutnie obce. 
 
Frau J.: Mhm, mhm, tak, tak. 
 
Befragte: Na temat dzieci ciągle myślę, ciągle są jakieś obawy, że może coś się stać, że ... 
 
Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Proszę powiedzieć:  a czy są wokół Pani ludzie, którzy 

wspierają Panią, na których może Pani polegać, którzy pomogą Pani zawsze w 
każdej  sytuacji? 

 
Befragte: To są moi rodzice, to na 100%. No, na męża też mogę polegać zawsze, tyle że 

wieczorami, bo dopiero wraca z pracy, ale zawsze mogę polegać, jeżeli o coś go 
poproszę, to - naprawdę mówię - i ubranie dzieci, bo wiadomo, że w tym 
Miłakowie, to jest - no, mała mieścinka taka i jak on jest codziennie w Olsztynie, no 
to tam bez problemów, nie? Mówię - to już naprawdę jest ... A rodzice, to gdyby ich 
nie było, to nie wiem, czy bym sobie poradziła. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Chociaż mieszkają 2 kilometry ode mnie, ale każde zebranie - zawsze, zawsze 

ktoś przychodzi do dzieci, tak, że nigdy nie musiałam jeszcze jak ... Daniel chodzi 
dwa lata do szkoły, to nie musiałam nigdy jeszcze z dzieckiem, z Patrycją iść do ..., 
na zebranie do szkoły. Tak, że naprawdę mogę już ..., to jest na 100%, że w 100% 
mogę na nich polegać. 
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Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
 
Frau J.: To wspaniale, to wspaniale. A gdybyśmy tak właśnie dokładniej przyjrzały się 

aktualnej sytuacji Pani rodziny - jak Pani sądzi - na czym polegają mocne strony 
Pani rodziny? 

 
Befragte: Mocne strony? Jesteśmy bardzo zżyci. Wydaje mi się ... - chłopaki między sobą na 

przykład - biją się, bardzo często, ale jeżeli ktoś spoza otoczenia domu chciałby 
zrobić krzywdę - jeden drugiego broni - to jest ta właśnie ta obrona, to są mocne 
strony. Co jeszcze? - no, nie wiem, co Pani mogę w tej chwili tak powiedzieć? Co 
jeszcze u nas jest takiego mocnego? 

 
Frau J.: Co Pani uważa za największy sukces dotychczasowy Pani rodziny? 
 
Befragte: Sukces - Boże... Ciężko mi powiedzieć, naprawdę, w tej chwili tak... Nie wiem, no... 
 
Frau J.: Dobrze, to może dalej, może zapytam się: każda rodzina ma gdzieś mocne strony, 

ma jakieś sukcesy, ale są zawsze jakieś problemy, które ... które są ciągle do 
rozwiązania - czy i Pani rodzina też ma jakieś problemy, które niezbędnie trzeba 
rozwiązać w najbliższym czasie? 

 
Befragte: Takich strasznych problemów to my nie mamy w sumie, nigdy nie było takich. No, 

zawsze dla nas jest problemem mieszkanie - o, bo wynajmujemy to mieszkanie. 
Jest bardzo małe - w sumie ma 40 metrów tylko, ale jesteśmy w trakcie budowy i 
ciągle właśnie to jest ten ..., no, niby to jest ten sukces, że już coś zrobiliśmy, ale 
jeszcze sporo zostało do wykończenia i to jest znowu marzenie, żeby ja 
najszybciej to skończyć.  

 
Frau J.: No, właśnie, tak, tak - ma Pani rację, to jest przecież sukces, to jest wspaniały 

sukces, mhm. 
 
Befragte: To właśnie, no ... no ... chyba to jest takim największym  sukcesem w sumie, że 

zaczęliśmy to, jakieś tam perspektywy są na przyszłość. Tylko żeby jak najszybciej 
skończyć. Bo tak w sumie problemów to nie mamy na szczęście na razie. 

 
Frau J.: Mhm. Chciałabym teraz porozmawiać z Panią o kwestiach wychowawczych. 

Często bywa tak, że rodzice nie bardzo potrafią zidentyfikować potrzeby ich 
dziecka, niezależnie od tego w jakim to dziecko jest wieku. Czy ... czy nie miała 
Pani z tym nigdy problemów? Czy ... czy zawsze Pani dzieci, odpowiednio do 
swojego wieku, potrafiły Panią informować o swoich potrzebach, o swoich 
problemach? 

 
Befragte: Zawsze - aż czasami zanadto /śmiech/. Wszystko  szczerze mówią, nigdy nie było 

problemu, że im coś potrzeba, a ja nie mogłam dojść do tego, że oni akurat to 
chcą. Z tym nie mamy problemów - jest taka szczerość ... aż czasami mówię - 
zanadto, za dużo aż tej szczerości czasami. Oni wszystko by chcieli - nie z ... 
może być na wyrost, nie odpowiadające w  ich wieku, na wyrost zabawki dla dzieci, 
nie wiem - 18 letnich? Wszystko, wszystko jest na wyrost. Ale z tym nie miałam 
nigdy problemu, żebym wiedziała ..., żebym nie wiedziała, czego oni chcą. Są 
właśnie bardzo szczere dzieci. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. Czyli czy dobrze zrozumiałam, że po pierwsze: dzieci potrafią 

powiedzieć Pani o wszystkim ..., 
 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: ... ale jednocześnie, jak gdyby radzą sobie ze sprawami, tak jak Pani powiedziała - 

zabawkami, które są nawet dla starszych dzieci przewidziane... 
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Befragte: Tak. 
 
Frau J.: ... i ze wszystkim potrafią sobie poradzić. 
 
Befragte: Potrafią. 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte: Bynajmniej ta dwójka, nie wiem jak Patrycja. Jeszcze na razie takie ...w swoim 

wieku, dla takich 2-latków. 
 
Frau J.: Rozumiem. 
 
Befragte: Radzi sobie - nie wiem, jak później, ale chłopaki są naprawdę ... 
 
Frau J.: Mhm, to wspaniale. A w jakich sytuacjach dzieci Pani potrzebują Pani bardziej lub 

częściej, z kolei w jakich sytuacjach - Pani męża? 
 
Befragte: O Jezu! Na mojego męża, tak naprawdę, to mogą bardzo rzadko liczyć - to jest 

ewentualnie niedziela. W sumie on cały czas pracuje, no - to wtedy w niedzielę to 
tak: „tata, tata” i latają za tatą, to na ryby przeważnie jeździmy wtedy do mamy w 
niedzielę - to jest łapanie ryb i tam ganiają wkoło samochodu, i: „tata, tata” wtedy, a 
z reguły  tak wszystkie problemy jakie mają - czy w szkole coś im potrzebne jest, 
czy w domu, no - to już do mnie się zwracają z tymi problemami zawsze. Chyba że 
jest naprawdę coś poważniejszego, trzeba coś kupić takiego naprawdę, no to 
wtedy pytają się mnie i taty. 

 
Frau J.: Mhm, mhm, no tak. A jeśli chodzi o kwestie wychowawcze, czy macie Państwo, 

Pani i Pani mąż, wspólny pogląd na to jak wychowywać dzieci, czy też zdarzają się 
różnice zdań? 

 
Befragte: Czasami się zdarzają, na przykład: mnie jest szkoda uderzyć dziecko - chociaż 

czasami to robię, nie powiem, że nie robię w ogóle - klapsa czasami przyłożę, jak 
są już takie naprawdę sytuacje, że trzeba ingerować, a znowu mąż - wydaje mi się 
- on częściej by przyłożył, ale wtedy patrzy na mnie i czasami jak przyłoży jest 
wymiana zdań, tylko staramy się tak, żeby dzieci nie słyszały tego, staramy się to 
załatwić z boku. To czasami się zdarza - nie jest to często, ale czasami się tak 
zdarza. Po prostu nie wiem, chyba serce matki jest bardziej miękkie. 

 
Frau J.: Na pewno, na pewno. A w takich sytuacjach, kiedy właśnie macie Państwo te 

różnice zdań na tematy wychowawcze - kto częściej idzie na kompromis, kto 
częściej ustępuje - Pani czy mąż? 

 
Befragte: Mąż. /śmiech/ 
 
Frau J.: Mąż. /śmiech/ 
 
Befragte: Ja mam paskudny charakter szczerze mówiąc, naprawdę - jestem bardzo 

zawzięta. 
 
Frau J.: Mhm. Chciałam zapytać Panią jeszcze:  co nauczyła się Pani przez te lata 

szczególnie cenić? 
 
Befragte:  Miłość ... Co jeszcze cenię tak ... Na pewno jest to miłość i do dzieci, i względem 

rodziny. Nie wiem, co tam mogę powiedzieć? 
 
Frau J.: Bardzo dużo mi Pani powiedziała tym jednym słowem - miłość. A gdyby Pani miała 

możliwość rozpoczęcia wszystkiego jeszcze raz, od początku, czy coś Pani by 
zmieniła w swoim życiu, życiu swojej rodziny? 
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Befragte: Na pewno chciałabym właśnie skończyć jakąś porządną, dobrą szkołę, to jest moje 

marzenie i mam nadzieję, że jeszcze jak Patrycja troszeczkę podrośnie, to może 
jeszcze się uda, chociaż im człowiek starszy, to tym bardziej jest ciężej jest do tego 
podejść, wrócić, bo to jednak tyle lat przerwy, ale gdzieś tam w podświadomości 
cały czas mam zakodowane, że chciałabym gdzieś iść jeszcze dalej do szkoły, a 
chyba reszty bym nie zmieniała. 

 
 
Teil 4: Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Wiele matek mówi, że jak tylko dziecko pojawiło się na świecie, to praktycznie 

myśli już tylko ... myślą już tylko o przyszłości: o przyszłości tego dziecka, o 
przyszłości swojej rodziny. Jak ... Jak Pani widzi przyszłość swojej rodziny, jak 
Pani wyobraża sobie jak będzie się to rozwijało u was? 

 
Befragte: Na pewno chciałabym, żeby było jak najlepiej - jak każdy, ale nie wiem, normalnie 

nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć i ... bardzo się boję, bardzo się boję tej 
sytuacji, jaka jest obecnie w Polsce i to na pewno nie prowadzi - bynajmniej mi się 
tak wydaje, że to nie prowadzi ku lepszemu - być może się zmieni - daj Boże, 
chciałabym bardzo, ale się obawiam tego, że ..., że te dzieci nie będą miały żadnej 
przyszłości.  Bo w sumie tak jak teraz jest straszne bezrobocie, to takie - nie wiem, 
no już uczyć się, uczyć jak najwięcej i wtedy można jakąś pracę zdobyć. Bo jeżeli, 
na przykład, wykształcenie średnie - to teraz w zupełności nie wystarczy do 
niczego. Jest naprawdę ... no, i nie wiem - będę kładła nacisk na to chyba, żeby 
dopóki ... dopóki będę mogła będę im pomagała, żeby chyba się uczyły. 

 
Frau J.: Mhm. Czyli: dla swoich dzieci chciałaby Pani, żeby przede wszystkim zdobyły 

rzetelne wykształcenie. 
 
Befragte: ... wykształcenie... 
 
Frau J.: Mhm. A czego chciałaby Pani dla swojego męża? 
 
Befragte: Czego ja bym chciała dla niego? Żeby ... Co on ma? - takie największe 

marzenie..., żeby skończyć dom - to jest jego największe marzenie w tej chwili - to 
wiem na pewno i on bardzo chciałby mieszkać na wsi. Tak, że z biegiem czasu, 
jeżeli skończymy ten dom tutaj - może żeby gdzieś na wsi zamieszkać tak w 
spokoju. 

 
Frau J.: Mhm, mhm. A czego chciałaby Pani dla siebie? 
 
Befragte: Chyba tego samego i żebyśmy ciągle razem byli, i żeby nasza rodzina się nigdy 

nie rozpadła, no i żeby dzieci wyrosły na porządnych ludzi. 
 
 
Teil 5: Resümee 
 
Frau J.: Mhm. To była bardzo ciekawa rozmowa, bardzo pouczająca. Jeżeli Pani pozwoli, 

to na koniec jeszcze podsumuję, jak ja odebrałam, to co Pani powiedziała o Pani 
rodzinie. Przede wszystkim mam taki obraz rodziny, która się bardzo kocha. 
Rodzice - jest Pani przecież bardzo młodą osobą - podejrzewam, że Pani mąż 
także - macie Państwo trójkę dzieci kochanych, uwielbianych, chcianych dzieci, 
chcecie Państwo jak najlepiej dla nich na przyszłość, chcecie zagwarantować im 
bezpieczeństwo w życiu i w związku z tym zależy Pani na tym, żeby dzieci były 
wykształcone, dobrze wykształcone. Myślę, że taką najważniejszą ..., 
najważniejszy fundament Pani rodziny, to tak jak Pani powiedziała jest miłość, to 
wzajemne wsparcie, wzajemne zrozumienie, a także wsparcie ze strony 
najbliższych - Pani rodziców na przykład, prawda? 
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Befragte: Tak, dokładnie. 
 
Frau J.: Myślę także, że Pani jako osoba ... no, taka, która wie czego chce w życiu jeszcze 

ostatniego słowa, także na temat swojej przyszłości, nie powiedziała i myśli Pani o 
tym, prawda, także i, no, mam wrażenie, że potem, jak córcia zostanie trochę 
odchowana, dom zbudowany, to jeszcze i Pani będzie miała okazję swoje skrzydła 
szeroko rozłożyć. 

 
Befragte: Mam nadzieję, że jeszcze przed zbudowaniem domu, chciałabym, chciałabym jak 

najszybciej na pewno. Nie wiem ile nam czasu zajmie zbudowanie tego domu do 
końca - najgorsze jest wykończenie, no bo już dach jest, ale środek jest najgorszy, 
nie? A wiadomo, jak jest trójka dzieci, to są ciągle potrzeby jakieś ... 

 
Frau J.: Zgadza się. 
 
Befragte: I to im starsze, tym większe potrzeby, nie? Tak, że nie wiem ile nam czasu zajmie 

wykończenie tego domu, ale chciałabym właśnie bardzo chciałabym jeszcze 
wrócić do szkoły. 

 
Frau J.: Życzę Pani tego z całego serca, życzę Pani także i Pani rodzinie, żeby ... żebyście 

Państwo byli ze sobą tak jak to jest do tej pory, żebyście Państwo byli ze sobą 
szczęśliwi. 

 
Befragte: Dziękuję ślicznie. 
 
Frau J.: I  ja Pani bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję ślicznie. 
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Interview 28 
 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
   
Frau J.:  Proszę o krótkie przedstawienie Pani rodziny: z ilu członków składa się Pani 

rodzina, ile ma Pani dzieci? 
 
Befragte: To znaczy – czworo ... - 4 osoby jest , dwoje dzieci. 
  
Frau J.:  Aha. 

 
Befragte: Dwóch synów. 

 
Frau J.:  Aha.  I w jakim wieku są Pani dzieci? 

 
Befragte:  19 i 10 skończy dopiero. 
  
Frau J.: Mhm. Mhm. Czy może Pani powiedzieć, czym się Pani zawodowo zajmuje? 
 
Befragte:  To znaczy - ja opiekuję się synem niepełnosprawnym, ... 
 
Frau J.: Aha, aha. 
 
Befragte: ... bo jest jedno dziecko niepełnosprawne. 
 
Frau J.: I który z synów jest niepełnosprawne? 
 
Befragte:  19 lat syn co ma.  
 
Frau J.:  Ten starszy syn. Mhm. 
 
Befragte:  Tak, że wszystkie tamte ... - opieka po prostu, zasiłek stały - nie mogę podjąć 

pracy ze względu na syna. 
 
Frau J.:  Tak, oczywiście. Tak. A czym zawodowo zajmuje się Pani mąż? 
 
Befragte: To znaczy, mąż – no, różnie: i mechanik, i spawacz - po prostu wszechstronny ... 

zainteresowania i ... 
   
Frau J.:  Aha, aha. Rozumiem. Od jak dawna jesteście Państwo małżeństwem? 
 
Befragte: 20 lat. 
  
Frau J.:  20 lat – mhm. Czy może Pani powiedzieć, ile Pani ma teraz lat? 
 
Befragte: 40. 
  
Frau J.:  Mhm. 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Po tym jak przedstawiła Pani swoja rodzinę, chciałabym Panią prosić, żeby Pani 

troszkę sięgnęła pamięcią – nawet bardziej niż troszkę – do czasów, kiedy Pani 
była w swoim domu rodzinnym, u swoich rodziców. Czy przypomina Pani sobie 
takie chwile, które przeżywała Pani szczególnie pozytywnie – w domu swoich 
rodziców? 
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Befragte: No, raczej tak. W sumie dzieciństwo miałam niezłe. Co tam jeszcze?  
 
Frau J.: Może jakieś właśnie takie sytuacje, które Pani szczególnie miło wspomina. 
 

Befragte:  To znaczy ... Miło - wyjazdy szczególnie. Na przykład jako dziecko to ... będąc 
małym dzieckiem na Węgry pojechałam z rodzicami. Po prostu cieszyłam się nimi - 
wtenczas było ciężko, żeby w ogóle ktoś wyjechał, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 

Befragte: ... przecież nie było tak łatwo. Tak że nie było źle. 
  

Frau J.: A czy były takie sytuacje, takie chwile, które trudno było Pani zaakceptować w 
domu rodzinnym? 

 
Befragte: Nie wiem, chyba nie. Raczej nie było takich chwil. 
  
Frau J.: Mhm. To wspaniale. Mhm, mhm. Czy jako młoda osoba myślała Pani wówczas o 

tym, jak będzie wyglądało Pani przyszłe życie rodzinne? Czy miała Pani jakiś wzór 
rodziny, który chciała Pani naśladować? 

 
Befragte:   To znaczy: nikt nie wyobraża sobie jak będzie w ogóle, prawda?  

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  Nikt nie wiedział, że na przykład dziecko urodzi się niepełnosprawne. To w sumie, 

jakby nie było, przekreśla prawie życie – nie? - zawodowe czy ... 
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  Ja też podjęłam pracę, ale przecież musiałam zrezygnować i ... . Tak że – no – po 

prostu trudno wyobrazić sobie.  
 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  Dziecko niepełnosprawne przekreśla wiele, prawda? Co zrobić? Trzeba 

wychowywać. Do ośrodka oddać? Ciężko.  
 
Frau J.: Na pewno, tak. 
 
Befragte: To jest taka ... taka trochę trudna sytuacja, prawda? 
  
Frau J.: Mhm.  A spójrzmy jeszcze na rolę kobiety w rodzinie. Jak Pani sądzi, czy ... mają 

kobiety ..., czy kobiety powinny się jakoś przygotowywać do ... – czy mogą się 
przygotować – do spełniania ról, do spełniania swoich zadań w rodzinie jako matki i 
żony? Kto mógłby w tym pomóc przygotowaniu, jak Pani sądzi? 

 
Befragte: Ja wiem? Sami chyba powinni się przygotowywać, żeby później sobie poradzić - 

prawda? - w rodzinie. 
  
Frau J.: A czy – Pani zdaniem – mężczyźni, młodzi mężczyźni też powinni być 

przygotowywani do ... do przyszłych zadań w rodzinie? 
 
Befragte:  No, chyba tak. Nie liczyć tylko na kobiety – pomagać. 
 
Frau J.:  Mhm. A kto mógłby im w tym pomóc? 
 
Befragte:  Mężczyznom? 
 



 290

Frau J.:  Tak. 
 
Befragte: Też raczej my – ... 
 
Frau J.: Kobiety? 
 
Befragte: ... kobiety. Wspólnie pomagać sobie. 
  
Frau J.: Rozumiem. No, tak. Mhm. Proszę powiedzieć: jako młoda kobieta na pewno 

myślała Pani o tym, że w przyszłości dobrze by było wyjść za mąż. Czy wówczas 
jeszcze, jako bardzo młoda osoba, miała Pani jakieś wyobrażenie o swoim 
przyszłym partnerze? Mia... Marzyła Pani o kimś? 

 
Befragte: Ja wiem? Trudno tak marzyć, bo to w sumie prawie po szkole. Ja skończyłam... 

byłam w maturalnej klasie, prawda? Myślałam też o studiach - żeby dalej 
studiować, uczyć się, ale tak wyszło jak wyszło. Człowiek nawet nie pomyślał, że ... 
. My bardzo krótko się znaliśmy, tak że miesiące w sumie, nie - że tam latami - 
prawda? - poznają się. Tak nieoczekiwanie właśnie ... 

  
Frau J.:  Mhm, mhm. A czy wtedy ... 
 
Befragte:  ... przyszło wszystko. 
 
Frau J.: Mhm. No, tak. Młode kobiety często rozmawiają o tym, że chciałyby mieć w 

przyszłości na przykład jedno, dwoje czy troje dzieci, albo ... albo że w ogóle nie 
chcą mieć dzieci. Czy Pani, jako właśnie taka bardzo młoda osoba, też miała takie 
marzenia temat swoich przyszłych dzieci? 

 
Befragte:  To znaczy: tak. Jak jedno już miałam w ogóle – niepełnosprawne, nie? - to 

sądziłam, że już więcej nie. Bałam się, żeby zdecydować się na jeszcze jedno 
dziecko. No, ale tak jakoś się trafiło, że po prostu lekarka prosiła, żeby nie bać się, 
bo to każdego może spotkać, to jest takie dziecko, że po prostu każda matka może 
– nie? - takie dziecko niepełnosprawne się urodzić. No i tak się trafiło, że dwoje 
zostało i koniec. No, a tak to faktycznie, że każdy myśli, że jedno, dwoje góra - nie 
więcej. 

 
Frau J.: Tak, tak. Mhm. A jak Pani wyobrażała sobie swoje przyszłe dzieci jeszcze jako 

młoda osoba, jeszcze – prawda? - taka, która dopiero na świeżo wychodzi ze 
swojego domu rodzinnego, idzie w życie? 

 
Befragte: Ja w ogóle myślałam, że pójdziemy do miasta, bo tak - w sumie - planowaliśmy do 

Gdańska. Później jakoś tak wszystko ... - człowiek po rezygnował z wszystkiego i 
zostaliśmy jak zostaliśmy, nie? No i tak myślę, że inaczej tak - inny start mają 
dzieci, prawda?, w mieście. 

 
Frau J.: Z pewnością. Tak. Na pewno inaczej to wygląda. 
 
Befragte:  Mieliśmy do Gdańska właśnie iść. Mieliśmy mieszkanie. Mieliśmy szanse, bo na 

dziecko niepełnosprawne. W sumie ja tam byłam zameldowana, nie? - to większe 
szanse na mieszkanie, prawda? 

 
Frau J.:  Tak, tak.  
 
Befragte:  Ale jakoś tak za bardzo popuszczaliśmy wszystkiemu. Jakby człowiek się tak uparł, 

to by na pewno udało się to wszystko, ... 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... bo byśmy dostali mieszkanie na syna niepełnosprawnego, nie? A tak to – jak to 

mówię - człowiek słaby, zrezygnował i został na wsi. 



 291

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Ja to jestem za nerwowa. 
  
Frau J.: Wiele matek – wie Pani – tak wspomina chwile, kiedy ... kiedy ich dziecko było 

malutkie, kiedy – prawda? – wykąpane, nakarmione, położone do spa..., położone 
do snu – usypia i wtedy właśnie ten widok śpiącego dziecka wywołuje w nich taki 
..., taką szczególną więź emocjonalną, szczególną taką ... takie poczucie miłości, 
prawda? Czy przypomina sobie Pani sytuacje z Pani dziećmi, w których czuła Pani 
właśnie też taką bardzo silną więź emocjonalną? 

 
Befragte:  Tak. Jak dziecko śpi i człowiek go obserwuje, prawda? - za każdym razem 

podchodzi, obserwuje, przygląda się - to jest to silna więź. /?/ 
  
Frau J.: Mhm. A czy przypomina Pani sobie też takie sytuacje, gdzie ... – z Pani dziećmi, 

które ..., które przygnębiały Panią? 
 
Befragte: To znaczy: na pewno. Ze starszym to było wiele kłopotów, prawda? Przecież 

chodzić zaczął - prawie 2 lata. Ta nauka chodzenia, wszystkiego, to naprawdę było 
ciężko. Dziś mowa – prawda - jest ciężka ... dziecka. Cały czas mamy kłopot i w 
ogóle - opieka nad synem, szkoła, to wszystko. Trzeba go zawozić do szkoły i 
opiekować się cały czas. Żeby szkoła była na miejscu, prawda? Przedszkole w 
Miłakowie, a szkoła w Pieniaszu, to jest 2 kilometry. Trzeba było zawieźć samemu 
nie można było przecież. Ciężko tak jest. 

  
Frau J.: Mhm. Tak, na pewno. Wiele kobiet – wie Pani – no, na pewno i wśród Pani 

znajomych przeżywa życie rodzinne i swoje obowiązki w rodzinie jako stres. Czy i 
Pani nieobce jest takie poczucie stresu, takiego strachu właśnie o przyszłość, 
związaną z ... przyszłość dzieci czy stres związany z obowiązkami domowymi, z 
opieką nad dziećmi? 

 
Befragte: Jest. Na pewno. Każdy przeżywa stres. 
 

Frau J.: Mhm. 
 

Befragte:  Jest. Na pewno. Nie sądzę ... – chyba, że ktoś naprawdę już ma – prawda? - 
dobrze i wszystko się układa dobrze. Nie ma problemów z dziećmi czy ... - to może 
jest inaczej, ale tak jak zauważyłam - to za zwyczaj każdy...  

  
Frau J.: Mhm. A czy są wokół Pani ludzie, na których może Pani polegać? Którzy wesprą 

Panią, pomogą w trudnych chwilach? 
 
Befragte: Są, są. 
 
Frau J.: Może Pani powiedzieć kto to jest? 
 
Befragte: Jest na przykład moja ciotka, na przykład mój ojciec - to są naprawdę wspaniali 

ludzie. W ogóle mój mąż – też. Niektóry by się zniechęcił – prawda? - dziecko 
niepełnosprawne. Wiele jest takich przypadków. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte:  On jednak podporą. 
 
Frau J.:  To tylko należy się cieszyć – prawda? – że człowiek nie jest sam w trudnych 

chwilach. Mhm.  
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Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.: A spójrzmy teraz na ... na dzień dzisiejszy Pani rodziny. Jak Pani sądzi, na czym 

polegają mocne strony Pani rodziny? 
Befragte: Ja wiem? Może więź uczuciowa? Może taka ... dochodzenie do takiej zgody? 
 
Frau J.: Tak, na pewno - to są ważne rzeczy. 
 
Befragte: To jest najważniejsze, prawda? Tak mówię - czasami różnie jest finansowo – 

prawda? - w tych czasach.  
 
Frau J.: Tak. A czy są na dzień dzisiejszy jakieś problemy, które ... które Pani rodzina musi 

natychmiast rozwiązać, albo koniecznie rozwiązać? 
 
Befragte:  Problemy? No, na pewno - finansowe zawsze są. To jednak jest mało wszystko, 

zwłaszcza w tym ... w tej izbie warmińsko – mazurskiej - z pracą – prawda?  
 

Frau J.:  Tak. 
 

Befragte: Mąż jest na bezrobotnym. Tak że dorywczo, jak ma pracę, to dobrze. 
  

Frau J.:  Mhm, mhm. Tak. 
  
Frau J.: Nie zawsze – wie Pani – rodzice potrafią jak gdyby odgadnąć potrzeby i problemy 

swojego dziecka, niezależnie od tego, czy jest ono pełnosprawne, czy 
niepełnosprawne. Czy – jeśli chodzi o Pani dzieci – czy Pani dzieci, odpowiednio 
do swojego wieku, do swoich możliwości potrafią Panią informować właśnie o 
swoich potrzebach, o swoich problemach? 

 
Befragte:  Tak, informują, ale czasami nie rozumieją - zwłaszcza ten młodszy. Czasami jak 

coś chce czy w ogóle tam ... - to tłumaczy się. Jeszcze, jeszcze - jak to mówię - 9 
lat ma – 10 różnie myśli. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. Rozumiem, tak . Czy są takie sytuacje, w których Pani synowie 

potrzebują Pani bardziej niż na przykład Pani męża i odwrotnie – garną się do 
męża bardziej, niż do Pani? 

 
Befragte: Sytuacje? Ja wiem? Może ten młodszy to zawsze z nauką. Ze mną lekcje czy coś, 

to ... zawsze ze mną.. Odrabiać czy jakieś tam zajęcia techniczne, czy ... w ogóle, 
to - zawsze idzie do mnie.  

 
Frau J.: A starszy?  
 
Befragte: Starszy to czasami - ja wiem? - różnie bywa - mieszany jest taki: jak co potrzeba to 

do mnie, a jak nie to do męża i ... Ale więcej z dziadkami, bo dziadki są obok to ... 
 
Frau J.: Aha, aha.  
 
Befragte: Odszedł już. Jak ten młodszy to mu dokucza, bo przecież też czasami nie rozumie 

- to do dziadków. I faktycznie, że dużo odszedł do moich rodziców ... 
 
Frau J.: Mhm, mhm. 
 
Befragte:  ... od nas - niedobrze tak, bo czasami się trafi, że nie słucha nas, nie? - idzie do 

dziadka i koniec  
 
Frau J.: Mhm. Na pewno Państwo mieszkacie niedaleko siebie, tak? - dziadkowie i ... 
 
Befragte: Tak, tak, tak – obok. 
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Frau J.: Obok. 
 

Befragte:  To jest najgorsze właśnie, bo i ten młodszy to też za dużo pokazuje. No, bo jak 
dziadek jest, babcia jest - tak jest nieraz. (śmiech) Czasami lepiej faktycznie 
samemu jak blisko. No - nie słuchają się czasami. 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: No, jak coś tego - to zaraz: „Pójdę, powiem dziadkowi” i koniec.  
  
Frau J.: Aha. No, właśnie, w takich kwestiach wychowawczych: czy macie Państwo, Pani i 

Pani mąż, wspólne zdanie na temat tego, jak wychowywać dzieci, czy też czasami 
różnicie się? 

 
Befragte: Czasami różnie jest, czasami się różnimy. Mąż nieraz twardo postanowi, a czasami 

człowiek mówi, że nie, tak nie. A czasami jest niedobrze faktycznie, że tak ... jeden 
ma inne zdanie, drugi ma inne. 

 
Frau J.: Mhm. I kto w takich sytuacjach częściej ustępuje: Pani czy mąż? 
 
Befragte: Raczej ja. Ustąpię już. /śmiech/  
  

Frau J.: Mhm, mhm, mhm. Tak, tak, mhm, mhm. Chciałabym jeszcze zapytać, co Pani 
przez te lata nauczyła się szczególnie cenić? 

 
Befragte: Cenić? /pauza/ Może jakąś przyjaźń. /pauza/ Przyjaźń w ogóle, albo uczucia 

związane z rodziną .. czy dalszą.  Nie wiem, czy coś jeszcze.  
  
Frau J.: No, to co Pani powiedziała, to są rzeczy wręcz najważniejsze, prawda? Gdyby 

Pani miała możliwość jeszcze raz rozpoczęcia wszystkiego od początku: życie 
rodzinne na nowo, czy coś Pani zmieniłaby? 

 
Befragte: Na pewno. Na pewno nie chciałabym mieć od razu na przykład dzieci, nie? 

Prawda? Bo to pierwszy raz to taki jest trochę... . Myślę, że bym wyjechała, 
zarobiła... pieniądze porządne i dopiero pomyślała o dzieciach, żeby założyć 
rodzinę, prawda? 

 
Frau J.: Tak. Mhm, mhm. 
 
Befragte:  Jako młodzi na przykład z mężem czy tam wyjechać, czy coś i dopiero myśleć o 

dziecku – tak, żeby zapewnić lepszą przyszłość i myślę że na pewno bym dalej 
podjęła naukę, żeby skończyć, że to za szybko... się potoczyło, prawda? No, bo 
przecież matura, w sumie, po szkole średniej... - miałam start, prawda? Tym 
bardziej, że zdałam tą maturę. 

  
Frau J.:  No, właśnie. 
 
Befragte:  Mogłam iść dalej. A już miałam właśnie - teraz to Warmińsko-Mazurski, a przedtem 

ART było. 
 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte:  Tak. Jeszcze ojca kolega mówił: „No, to co? – mówił - na ART?” Ja mówię: „Tak”. 

Bo ja jestem po tej ... po rolniczej takiej - Technikum Hodowlane Drobiarskie, 
prawda? 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  Tak że tylko ... - zazwyczaj ART było. 
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Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  Tak, żeby tam iść... . Nie wróci się to co ... 
 
Frau J.: Nigdy nie jest niby za późno, prawda? 
  
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie 
 
Frau J.: Tak. Mamy często mówią, że od momentu, kiedy dziecko ... ich dziecko przyszło 

na świat, to myślą praktycznie już tylko o przyszłości: o przyszłości dziecka, o 
przyszłości rodziny. Jak ... jak Pani wyobraża sobie przyszłość Pani rodziny? 
 

Befragte: To znaczy: ja też tak w sumie myślę, że ten starszy to zawsze będzie przy nas, 
prawda? O tym młodszym to dużo myślimy, żeby naprawdę przygotować mu tą 
przyszłość, żeby poszedł gdzieś dalej, do szkoły. Żeby chociaż jeden, nie? - 

 
Frau J.: Tak. 
 
Befragte: ... po prostu ułożył sobie życie. To wykształcenie faktycznie najważniejsze. 
 
Frau J.:  A czego Pani chciałaby dla swojego męża? 
 
Befragte: Dla męża? On zawsze marzy ... o swojej pracy, o swojej działalności, prawda? 

Dużo właściwie ... . Mieliśmy szansę. Tylko taką tą szansę – mówię - człowiek 
młody – przegapił. Teraz tak samo - mąż marzy właśnie o swojej działalności, żeby 
rozpocząć swoją działalność ... i ... swój dom, prawda? - że nie mieszkanie tylko 
swój - nawet dla syna. 

 
Frau J.:  A...  a co chciałaby Pani dla siebie? 
 
Befragte: Dla siebie? Najważniejsze dzieci człowiek już o sobie zapomina. 
 
Frau J.: Trzeba pomyśleć o sobie. 
 
Befragte:  Chyba, że dorosną to może człowiek tam ... . Mówię, że w ogóle to by człowiek 

świata – prawda? - chciał zwiedzić - jak dorosną, nie? Nawet, nawet z tym 
starszym, co by przy nas był - prawda? Zabrać go kiedyś, ... 

 
Frau J.: Tak, tak. 
 
Befragte:  ... coś pokazać - żeby coś zobaczył. Podróże.  
 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  Ale to trudno, prawda? - przyszykować wszystko: i przyszłość dla młodszego i ... . 

Starszy to już naprawdę jest ..., już z nami będzie zawsze. Taka przyszłość. 
  
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.: Trudna ta przyszłość. Dziękuję Pani – chyba, że jeszcze Pani chce coś 

powiedzieć? 
 
Befragte: Nie, nie – dziękuję. 
 
Frau J.: To ... to cieszę się, że Pani zdecydowała się ze mną porozmawiać. Jeśli Pani 

pozwoli, to na koniec tak opowiem o swoich wrażeniach, jak ja widzę to co Pani 
powiedziała – Pani rodzinę. Jeśli w jakim... jeśli bym się pomyliła czy Pani inaczej 
sądzi, to proszę mnie poprawić. Z tej ..., z tego co Pani powiedziała o swojej 
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rodzinie wynika, że bardzo szybko, jak gdyby, obowiązki rodzinne – no, można 
powiedzieć – dopadły Panią i Pani przyszłego męża - aktualnego męża, szybko 
pojawiało się dziecko i to na dodatek dziecko, które jest niepełnosprawne i to jak 
gdyby zaważyło na państwa przyszłym życiu, ... 

 
Befragte: Tak. 
 
Frau J.: ... prawda? - zwłaszcza Pani, która zajmuje się od samego początku synem, i - tak 

jak Pani mówi - swoją przyszłość wiąże też Pani tylko ... no, z tym synem, prawda? 
- w tym sensie, że musi się Pani nim zaopiekować. Jest Pani osobą 
odpowiedzialną, ale – no, z tego co Pani mówi o rodzinie wynika także, że 
Państwo tworzycie taką zgraną parę z mężem: że kochacie się, macie jeszcze 
jedno dziecko, zależy Pani na dobrej przyszłości tego dziecka, zależy Pani na tym, 
żeby się kształciło, żeby w przyszłości po prostu miało lepiej. No i - jak Pani na 
zakończenie powiedziała - ma Pani także swoje marzenia, prawda? Chce Pani 
przecież dla swojej rodziny jak najlepiej na przyszłość, a marzenia jeśli człowiek je 
ma - mają szansę się spełnić. Więc ja mam nadzieję, że one się spełnią i że 
będzie Pani miała swoje chwile szczęścia w swojej rodzinie - tak jak i do tej pory. 

 
Befragte: Dziękuję. Może, może coś się spełni. 
 
Frau J.: Życzę Pani tego z całego serca. Dziękuję bardzo. To była bardzo ciekawa 

rozmowa. 
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Interview 29 

 
 
Teil 1:  Charakteristik der Familie 
 
Frau J.: Chciałabym, żeby Pani powiedziała z ilu osób składa się Pani rodzina, z ilu dzieci, 

w jakim wieku są dzieci. 
 
Befragte: Cztery osoby, czyli tradycyjnie: mąż, żona, dwójka dzieci w wieku 12 i 7 lat. 

 
Frau J.: A czy może Pani powiedzieć, czym się Pani zawodowo zajmuje? 
 
Befragte: Znaczy – pracuję w Telekomunikacji, w kasie Telekomunikacji jako instruktor, czyli 

obracam pieniędzmi, niestety nie swoimi. 
 
Frau J.: Tak. A małżonek? Czym małżonek ...? 
 
Befragte: Małżonek jest policjantem. 

 
Frau J.: Czy może Pani powiedzieć, jak długo Państwo jesteście małżeństwem? 
 
Befragte: Od 12 lat. 

 
Frau J.: Mhm. I jeszcze jedno intymne  pytanie: czy może Pani powiedzieć, ile ma lat? 
 
Befragte: 31. 
 
Frau J.: Piękny wiek. /śmiech/ 
 
 
Teil 2:  Bezug zu der Vergangenheit 
 
Frau J.: Chciałam najpierw Panią poprosić, po tym jak przedstawiła Pani swoją rodzinę, o 

taką refleksję na temat czasów, kiedy była Pani jeszcze w swoim domu rodzinnym, 
u swoich rodziców jako dziecko, potem jako nastolatka, potem – prawda – 
panienka. Czy przypomina Pani sobie chwile ze swojego domu rodzinnego, które 
szczególnie pozytywnie Pani przeżywała? 

 
Befragte: To znaczy – akurat w mojej sytuacji to jest dosyć ciężkie, dlatego że zmarła mi 

mama, kiedy miałam trzy lata i ojciec mój wrócił do kobiety, z którą był kiedyś tam 
związany i po prosto – no – byłam w rodzinie, w której już miałam dwie siostry 
przyrodnie, starsze, ... 

 
Frau J.: Rozumiem. 
 
Befragte:  ... no i nie za bardzo dobrze się, szczerze mówiąc, czułam. Z tym, że dopiero 

dochodziłam do tego wniosku w wieku późniejszym – w dzieciństwie nie za bardzo 
mi to przeszkadzało. Może nie dało się to odczuć zbytnio, ale później już tak 
odczuwałam to coraz bardziej. Tak że są owszem miłe chwile, ale ... jakoś 
zamknęłam tamten rozdział, ponieważ odkąd się usamodzielniłam, wyszłam za 
mąż – kobieta, która mnie wychowywała – mówiłam do niej mamo – przestała ze 
mną utrzymywać kontakty. Siostry również, no i po prostu tamten temat mam 
zamknięty i nie wracam do tego. 

 
Frau J.:  Rozumiem, mhm. Ale sądzę, że..., to znaczy... – no, bardzo bym chciała zapytać 

Panią o ... właśnie tamte czasy, kiedy była Pani jeszcze bardzo młodą osobą, 
wchodzącą dopiero w życie dorosłe. Czy Pani miała już jakieś wyobrażenie swojej 
własnej rodziny jako młoda osoba? Czy jakiś ...? 
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Befragte:  Tak, dlatego że – no, mówię – przede wszystkim chciałam... znaczy też – nie 

miałam matki, nie wiedziałam jak to jest z pełną rodziną i teraz, kiedy zaczęłam 
właśnie swą rodzinę tworzyć – musiałam się tego na dobrą sprawę wszystkiego 
uczyć: musiałam się uczyć gotować, jakieś tam rzeczy wykonywać, których 
wcześniej nigdy nie robiłam, bo ktoś tam za mnie robił i tak samo musiałam się 
nauczyć pewnej miłości do dzieci, bo... no... mimo, że w jakiś tam sposób 
zwracałam się do tej kobiety „mamo” – ona, nie powiem, żeby tam odganiała mnie i 
tak dalej, ale to nie jest to. Tak, że tego musiałam się po prostu uczyć i jeszcze w 
dalszym ciągu się uczę. 

 
Frau J.:  Rozumiem. No właśnie, jak Pani sądzi, czy młode dziewczęta wchodzące w życie 

powinny w jakiś sposób być przygotowywane do tego co czeka je..? 
 
Befragte:  Znaczy – do wielu rzeczy samemu się dochodzi i nie można narzucać, że „słuchaj, 

córko – ja robiłam to tak, tak czy tak”, bo może się to komuś nie podobać, ktoś 
może mieć inne upodobania i no ... . Pewnie, że pewne rzeczy należy 
wytłumaczyć, powiedzieć co i jak robić, na przykładowo takie głupie czynności jak 
gotowanie – to uważam, że akurat powinna w jakiś sposób matka, niekoniecznie 
córkom, ale ja mam akurat dwóch synów, im przekazywać, to doskonale mi to 
wychodzi i tak samo ja i mąż w jakiś tam sposób wpajamy właśnie te wartości w 
chłopców, żeby później nie było tak jak ja, że w wieku 19 lat nie umiałam wody 
ugotować. Tak, że musiałam się po prostu tego wszystkiego uczyć i takie rzeczy, 
ale na przykład jak wychowywać dzieci – uważam, że akurat do tego to powinien 
każdy rodzic sam dorosnąć, nie można – tak jak mówię – babcie by chciały tak czy 
tak, a swoje dzieci też inaczej wychowywały. 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  Tak, że do tego trzeba dorosnąć i samemu szukać ścieżek. 
 
Frau J.:  Mhm, a jak Pani uważa, czy młodzi mężczyźni też powinni być – to znaczy – czy 

powinni być w ogóle przygotowywani też do swoich przyszłych ról ojców i mężów w 
rodzinie? I kto... 

 
Befragte:  Na pewno. W dzisiejszych czasach, kiedy jest tak, że kobieta ma pracę – miejmy 

nadzieję i mężczyzna, ten podział taki, że ty robisz to, ja robię to, powinien być jak 
najbardziej zachowany, dlatego że – no, nie można zwalić wszystkiego na kobietę, 
że ona ma prać, gotować, sprzątać i wychowywać dzieci, a mąż będzie tylko od 
zarabiania pieniążków. Jeśli w tej chwili ja również pracuję zawodowo, ten podział 
musi być zachowany, co niestety nie zawsze tak wychodzi, ale ... czasami przy 
dobrym humorze męża /śmiech/ - obiad ugotuje. 

 
Frau J.:  A jak Pani sądzi, kto mógłby pomóc właśnie wprowadzać tak młodych ludzi w 

życie, dorosłe życie, w życie rodzinne – kto mógłby, albo kto... zaszkodzić może 
właśnie w jakimś tam procesie właśnie przyuczania do przyszłych ról? 

 
Befragte:  Znaczy u nas w tej chwili te wszystkie poradnie rodzinne i tak dalej, może tak 

jeszcze za bardzo wstydliwie podchodzi i nie chce się korzystać z tego. 
 
Frau J.:  Tak.   
 
Befragte:  Inaczej jest jak się właśnie ogląda filmy na razie te, które są produkowane na 

zachodzie – tam jak jakiś problem, to zaraz do poradni rodzinnej wysyłają i tak 
dalej. U nas to takie trochę wstydliwe jest. Samo to, że wysłanie tam dziecka do 
psychologa czy do kogoś w tym rodzaju, to już też tam jakiś niepokój budzi, no i 
może nie za bardzo, zresztą nie każdy też lubi, jak się wtrąca w jego życie i każdy 
uważa, że – a, jakoś tam będzie, jakoś się ułoży – tak, że ... 

 



 298

Frau J.:  A jako panienka – czy miała Pani jakieś wyobrażenie na temat przyszłego swojego 
partnera życiowego, czy Pani ... 

 
Befragte:  Znaczy – ja akurat z mężem oprócz tego, że już jesteśmy 12 lat po ślubie, to 

znamy się od szkoły podstawowej – tak, że tak jakoś tak w tamtym kierunku 
zawsze patrzyłam i ... i po prostu tak zostało. 

 
Frau J.:  Tak zostało – rozumiem. 
 
Befragte:  Tak, że to jest ten jeden od dłuższego czasu i... i tak jest. 
 
Frau J.:  Mhm, mhm, mhm. A wyobrażenie o dzieciach: czy jako panienka miała Pani 

wyobrażenie o... 
 
Befragte:  Nie, nie miałam, absolutnie żadnego pomysłu na dzieci, czy to akurat bym chciała, 

żeby to był chłopiec, czy dziewczynka, czy troje, czy czworo tych dzieci – nie 
myślałam o tym. Wiedziałam, że na pewno będę starała się zrobić wszystko, żeby 
je kochać i żeby dać im wszystko, to co będzie w moich możliwościach. 

 
Frau J.:  Mhm. Wiele matek mówi, że z takim szczególnym rozrzewnieniem wspominają 

chwile, kiedy dziecko nakarmione, wykąpane usypia... 
  
Befragte:  Śpi. 
 
Frau J.:  ... właśnie i ten widok śpiącego dziecka wyzwala w nich takie... bardzo silną moc, 

taką więź emocjonalną. 
 
Befragte:  Ja przestałam... Starszego karmiłam bardzo krótko i jakoś tak do tego mniej 

emocjonalnie podchodziłam, ale młodszego karmiłam i byłam zmuszona przerwać 
go karmić piersią, ponieważ musiałam wrócić do pracy i wiem, że jak przestałam 
go karmić – zostawiłam go u dziadków na ten okres, kiedy..., żeby się odzwyczaił 
ode mnie, no to strasznie płakałam i to wręcz w histerię wpadłam w tym momencie, 
tak że dla mnie to było silne przeżycie. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm, tak. 
 
Befragte:  Może właśnie nie tyle z tym pierwszym dzieckiem związane, co z drugim i tak... 
 
Frau J.:  Mhm, mhm. A czy może jakieś inne sytuacje z Pani dziećmi przypomina Pani sobie 

właśnie też tak szczególnie pozytywnie, bo właśnie ta więź emocjonalna, ta ... ta 
macierzyńska miłość, no w jakiś sposób była szczególnie przez Panią szczególnie 
odczuwana w tych momentach? 

 
Befragte:  To znaczy – cały czas, zawsze... zawsze, mówię, jakieś tam pierwsze kroki, 

pierwsze słowa, to jest zapamiętywane, to jest gdzieś tam zapisywane, jakieś 
zdjęcia robione i zawsze ilekroć oglądamy to na kasetach nagrywane jest, to 
zawsze z jakimś tam rozrzewnieniem na to się patrzy. 

 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte:  Tak, że mówię, same jakieś tam sukcesy dzieci w szkole, czy... czy w zerówce, to 

jest, to jest zawsze to, co każdy rodzic na pewno chciałby oglądać i... i widzieć u 
swoich dzieci. 

 
Frau J.:  Mhm. A czy przypomina sobie Pani takie sytuacje z dziećmi, które jednak w jakiś 

sposób przygnębiały Panią? 
 
Befragte:  Tak. Czasami jest tak – jak już w tej chwili ten starszy syn się zaczyna buntować, 

że nie zrobi tego, nie zrobi tego – mnie czasami tam nerw ponosi – zaczynam 
krzyczeć, bo... nie wiem – jakoś taką drogę sobie obrałam, że nie trzepnę, 
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powiedzmy, ścierką prze głowę, tylko wolę wykrzyczeć to wszystko i on mi się 
zaczyna już buntować, że... i też do mnie zaczyna w jakiś tam sposób krzyczeć, 
prawda? I to mnie wkurza i no... no, wkurza, no inaczej tego nie można nazwać. To 
właśnie wtedy tak sobie przypominam: jak było małe, to nie pyskowało, teraz coraz 
większe, to... to bardziej pyskate się robi. No i są takie właśnie chwile jak... 
czasami dziecko przychodzi i: „mamo, zrób mi to, mamo, pomóż mi to” i się nie 
chce, po prostu się nie chce, bo już jest człowiek  zmęczony i to takie – siłą rzeczy 
trzeba wstać z tego fotela i po prostu mimo wszystko jednak pójść i zrobić, bo 
może kiedyś się to przeciwko mnie obrócić, że po prostu kiedyś nie chciałam mu 
tego zrobić, to on teraz też mi powie, że on wcale nie chce akurat mi podać, 
powiedzmy, szklanki wody. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. Wiele kobiet mówi, że... że w zasadzie ich nowe zadania w rodzinie, to 

prawdziwy stres. Czy Pani też znane jest to uczucie stresu, albo strachu przed 
stresem z powodu właśnie dzieci, czy posiadania... 

 
Befragte:  To znaczy – ja akurat bardzo często jak się denerwuję wtedy stres dla mnie się 

objawia tym, że otwieram drzwi od lodówki i wszystko co w lodówce – znajduje się 
w moim żołądku, i po prostu to jest na tej zasadzie, że odreagowuję, ale bardzo 
często jest tak w tej chwili – dla mnie ten ostatni u mnie rok, dlatego, że mąż jest 
na szkole oficerskiej i nie ma go tu ze mną – przyjeżdża na weekendy i to po 
prostu, no – mówię – jestem: praca – dom – szkoła – dzieci. I bardzo często jest 
tak, że po prostu się muszę zastanawiać kto młodszego odbierze, kto da jeść 
dzieciom, kto to, kto tamto i no, mówię – czasami jest tak, że nie wszystko 
wychodzi po myśli, bo właśnie przychodzę zmęczona z pracy, a chłopcy się kłócą, 
bo któryś tam nie wysprzątał swojej części pokoju, no i wtedy, no – mówię – siada 
człowiek przed lodówką, otwiera lodówkę i wsuwa wszystko, a później 
momentalnie przychodzi ból żołądka – tylko i wyłącznie. Tak że nie, staram się po 
prostu też nie stresować, nie można znowu do tego tak podchodzić, bo co nam to 
da – więcej siwych włosów na głowie. 

 
Frau J.:  Tak, tak. 
 
Befragte:  Tak, że... 
 
Frau J.:  A czy są wokół Pani osoby, na których może Pani polegać, które wesprą Panią, 

pomogą, niezależnie... 
 
Befragte:  Tak, mam, mam dwie przyjaciółki i po prostu... Wiem, że w każdej chwili mogę 

zadzwonić do nich – jeśli trzeba – pomogą mi i nie ma z tym problemu, i tak samo 
jestem gotowa zawsze im pomóc. 

 
 
Teil 3: Bezug zur aktuellen Familiensituation 
 
Frau J.:  Mhm. A jeśli chodzi o aktualną sytuację Pani rodziny – jak Pani sądzi, na czym 

polegają mocne strony Pani rodziny? 
 
Befragte:  Tym, że jesteśmy dla dzieci, bynajmniej na razie, partnerami. Nie ma takiego, że... 

tam, powiedzmy, tata jak przyjeżdża na weekend – nie pojedzie z dziećmi na 
rower, nie ma czasu, żeby wyjść z nimi pograć w piłkę, czy ja nie mam czasu tam, 
żeby – o, właśnie poleżeć razem wspólnie, czy pograć nawet w karty, prawda, o – 
takie wspólne rzeczy robienie i... no - to, że jesteśmy razem. Mimo że jesteśmy 
właśnie już od 12 lat – jesteśmy młodym małżeństwem – zaczynaliśmy jako młodzi 
ludzie – jesteśmy nadal razem. To jest mocną stroną tego wszystkiego, no i mimo 
wielu trudności jakie tam gdzieś tam napotykaliśmy po drodze – wytrwaliśmy, no i 
mam nadzieję, ze wytrwamy dalej. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. A gdybym Panią zapytała o największy dotychczasowy sukces Pani 

rodziny – co Pani by się nasunęło tutaj na myśl w pierwszej kolejności? 
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Befragte:  O!, że mąż studia skończył. Że mąż studia skończył, no i może ja zacznę, ale to – 

na razie mi się nie chce, na razie po prostu idziemy w męża stronę. 
 
Frau J.:  Mhm, rozumiem. A czy są jakieś problemy czy problem, który uważa Pani – 

powinien być niezbędnie rozwiązany, po to żeby życie rodziny układało się 
harmonijnie? 

 
Befragte:  Znaczy – problem chyba w tej chwili każdy jednakowy ma – brak pieniędzy. 

Owszem, nie mogę narzekać, bo zdaję sobie sprawę, że – mówię – jestem w tej 
grupie akurat szczęśliwców, że ja i mąż mamy pracę, ale to jest zawsze mało. Tym 
bardziej, ze wymaganie, no, nie tyle dzieci, bo nie powiem, żeby tam dzieci w 
domu miały komputer, ale samo to, że „mamo, jakieś nowe trampki, mamo – jakieś 
bluzy”, niekoniecznie wcale jeszcze markowe, ale no - mimo wszystko – wiadomo, 
że tym bardziej, że chciałoby się dzieci kształcić – powiedzmy – jakiś tam język czy 
jakiś sport żeby uprawiały dzieci – to po prostu w tej chwili kosztuje. 

 
Frau J.:  Tak, tak, to prawda. 
 
Befragte:  Na razie staramy się to dzieciom zapewnić, a na jak długo starczy nam sił i 

gotówki? Dopóki nie zwolnią. 
 
Frau J.:  Tak, tak. Wielu rodziców przyznaje się do tego, ze trudno jest im zidentyfikować 

potrzeby dziecka. Czy Pani dzieci, niezależnie od ich wieku i formy, potrafią 
informować Panią o swoich potrzebach, o swoich problemach, o swoich 
sukcesach? 

 
Befragte:  To znaczy – jest tak, że ze starszego syna na przykład trzeba niektóre rzeczy 

wyciągać, trzeba go zmusić do tego, żeby zaczął mówić co tam w szkole, jak tam 
koledzy i wszystko, ale mówi. Jeśli zadać mu właśnie to pierwsze pytanie „co tam 
słychać?”, to zaczyna opowiadać i mówi. Młodszy to i tak mówi, czy go pytać, czy 
nie pytać, to i tak mówi. Tak, że wydaje mi się, że – no, jest jakaś tam więź między 
nami i synowie na razie jeszcze zwierzają się mamie tam z wszelakich problemów, 
tacie też tam już o dziewczynach zaczyna starszy opowiadać – tak, że ... na razie 
jeszcze mamy kontakt z dziećmi. 

 
Frau J.:  Mhm, czyli czy widzi Pani takie sytuacje, w których synowie częściej przychodzą 

do Pani, a z kolei inne, w których przychodzą do męża? 
 
Befragte:  No, teraz, przez ten rok akurat tak, prawda?, ale – mówię – młodszy syn rysował 

teraz najważniejszą osobę w rodzinie – myślałam, że to będzie mama, a to był tata, 
czym mnie zawiódł niesamowicie, ale niech mu będzie. Bo fakt faktem jest, że... 
więcej czasu ..., to znaczy więcej czasu – jeśli chodzi o jakieś tam gry, zabawy – o, 
właśnie – na podwórko w piłkę czy rowerami, no - to robią to z ojcem, ja się 
tłumaczę tym, że to są chłopcy i dlatego powinni mieć większy kontakt z ojcem, a 
nie z matką, prawda? No, ale mimo wszystko tak to wychodzi. 

 
Frau J.:  Rozumiem. A jeśli chodzi o kwestię wychowawczą, czy macie Państwo jeden 

wspólny pogląd na to jak wychowywać dzieci, czy też pojawiają się różnice? 
 
Befragte:  Raczej tak, z tym, że mi się wydaje, że mój małżonek podchodzi do tego zbyt 

właśnie – emocjonalnie, to może ja podchodzę, a on podchodzi... – tak musi być i 
koniec, o! Na tej zasadzie. Z tym, że ja wiem, że to jest dobre, to co mówi, no bo 
po przeanalizowaniu tego wszystkiego tak na spokojnie, no to faktycznie – ma 
rację i tak być powinno, ale z drugiej strony czasami właśnie jakieś tam: „a – 
przymknijmy na to oko”, no to wychodzi z mojej strony. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
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Befragte:  Jakieś takie: „weźmy to w żart obróćmy, nie znacie się na żartach” i tak dalej, to 
wychodzi z mojej strony. Z tym, że no, na razie wydaje mi się, ze dobrze mam 
wychowane dzieci. 

 
Frau J.:  Mhm. Czyli ten kompromis ewentualnie podsuwa Pani. Tak mężowi Pani raczej... 
 
Befragte:  Tak, ale bez..., tak, żeby dzieci nie widziały. 
 
Frau J.:  Tak, tak, tak. 
 
Befragte:  Tak, że jeśli dochodzi do jakiegoś spięcia na... 
 
Frau J.;  Tak, oczywiście. 
 
Befragte:  ... temat wychowania dzieci, to po prostu robimy to po cichu, żeby później nie było, 

że mamusia to, a tatuś to. Tak, że zawsze jest na przykład tak, że jeśli dzieci pytają 
czy ... pytają mnie najpierw – czy mogą obejrzeć, powiedzmy, jakiś tam program w 
telewizji – ja powiem – nie, to już na wszelki wypadek próbują z ojcem negocjować, 
no ale skoro mama powiedziała „nie”, no to „nie”, prawda? – na tej zasadzie> 

 
Frau J.:  Mhm. Czyli przepisy są jasne. 
 
Befragte:  Tak jest. 
 
Frau J.:  Co Pani nauczyła się szczególnie cenić przez te wszystkie lata? 
 
Befragte:  /pauza/ Przyjaźń, oddanie /pauza/ chyba taki spokój ogólny, że mam właśnie tą 

rodzinę i mogę na nich liczyć, na tą moją trójkę pozostałą, no i że dla nich bym 
gotowa była wszystko zrobić, a reszta - szczerze mówiąc – się nie liczy dla mnie. 

 
Frau J.:  Mhm. A gdyby Pani mogła mieć wpływ na to, że czas się cofa i może Pani 

rozpoczynać na przykład swoje życie dorosłe jeszcze raz od początku. Czy 
zmieniłaby Pani coś w takiej sytuacji? 

 
Befragte:  No, raczej nie, bo gdybym zaczęła nie od pracy i od rodziny, tylko zaczęła od 

studiów i później ewentualnie rodzinę, no to jak znam życie, to bym teraz może 
miała rodzinę, ale nie miała pracy... i to po prostu... – nie – jestem zadowolona z 
tego co mam. 

 
Frau J.:  Mhm, mhm. 
 
 
Teil 4:  Bezug zu der Zukunft der Familie  
 
Frau J.:  Wiele matek mówi, że odkąd dziecko przyszło na świat, to praktycznie myślami są 

cały czas już w przedzie, wybiegają cały czas w przyszłość dziecka i rodziny. Jak 
Pani widzi przyszłość swojej rodziny? 

 
Befragte:  Nie, no pewnie, że chciałoby się jak najlepiej dla swoich dzieci i tam niespełnione 

ambicje za młodu u siebie chciałoby się na dzieci przelać, ale to dziecko samo 
musi dojść do tego – nie mogę uszczęśliwiać dziecka na siłę i powiedzieć, że teraz 
– powiedzmy – ma trenować, no...  U nas na przykład było – przykład ze starszym 
synem, kiedy trenował pływanie – pływał już od lat czterech i teraz w piątej klasie 
było tak, że chodzili na basen na godzinę 6 rano – dzień w dzień łącznie z sobotą, 
co jest naprawdę niesamowitym wysiłkiem. No i bardzo chciałam, żeby 
kontynuował to pływanie. Przypuszczam, że to, że zerwał z pływaniem przeżyłam 
bardziej ja niż on, bo bardzo chciałam, żeby kontynuował, ale wiedziałam z drugiej 
strony, że on w tym momencie nie ma czasu na nic, bo jeśli wychodził o tej wpół do 
szóstej rano na basen, wracał o 18 wieczorem – również z basenu, tak że był, no – 
wypompowany, nie miał czasu kompletnie na nic. No, ale z drugiej strony miał ten 
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czas zapewniony, wiedziałam, że nic mu się nie dzieje, jest na basenie, dobrze mu 
to robi, rozwija się fizycznie fantastycznie, nie ma problemów z nauką i dobrze mu 
to robi. No i tak już – a może AWF gdzieś w przyszłości, no ale po półroczu 
dziecko powiedziało: „Mamo, no nie dam rady. Nie mogę.” I odpuściłam mu po 
prostu to. Tak, że nie zawsze to, co my chcemy – dziecko chce, no i nie można też 
na siłę uszczęśliwiać, bo co z tego, że ja bym powiedziała, że masz chodzić, jak on 
w tym momencie – powiedzmy – by... no, chodził, owszem, ale olewał – 
powiedzmy – trenera, czy w jakiś tam inny sposób się paskudnie sprawował. Za 
duży jest też na jakieś takie wszelakie rodzaje kar, że – „nie będziesz robił to czy 
to”, no bo – mówię – w tej chwili tak psychika dziecka, wydaje mi się, jest spaczona 
przez filmy i słychać o tych samobójstwach przeróżnych rodzajach... 

 
Frau J.:  Tak. 
 
Befragte:  ... że no – nie jest to dobre i po prostu uznaliśmy z mężem, że – nie chce – no, 

trudno, może w czymś innym się sprawdzi – okaże się zresztą, no – 12 lat to 
jeszcze też za mało, żeby podejmować jakieś decyzje, no ale nic na siłę. 

 
Frau J.:  Mhm. A więc dla swoich dzieci – czego Pani chciałaby dla swoich dzieci? 
 
Befragte:  Wiadomo, że wszystkiego co najlepsze, no i żeby rodzina w dalszym ciągu trwała. 
 
Frau J.:  Mhm. A dla swego męża – czego Pani chciałaby dla swego męża? 
  
Befragte:  Żeby z nas wszystkich był zadowolony i żeby się wszystko dobrze raczej układało. 
 
Frau J.:  A dla siebie – czego Pani chciałaby dla siebie? 
 
Befragte:  O!, żeby się moje kłopoty zdrowotne skończyły i tak jakoś wszystko wyciszyć się, 

wyluzować. A w tej chwili gdzieś wyjechać na trzy dni, odpocząć od mojej rodziny, 
bo po prostu tego potrzebuję po tym roku czasu, jak mąż teraz w czerwcu skończy 
oficerkę, to po prostu chciałabym – ani pracy, ani szkoły, ani domu – nic – poleżeć, 
poleniuchować i nie wiem czy bym długo wytrzymała, bo czasami jak mam dzień 
wolny z pracy, to jest dobre, ale tylko właśnie przez dzień, bo później już nie. 

 
 
Teil 5:  Resümee 
 
Frau J.:  Życzę Pani tego z całego serca, żeby wszystko o czym Pani marzy i czego Pani 

pragnie dla swojej rodziny, ale także dla siebie, żeby się spełniło. To była bardzo 
ciekawa rozmowa i bardzo za nią dziękuję. Dziękuję za szczerość. 

 
Befragte:  Dziękuję bardzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 303

Anhang 6               Thematische Verläufe 

 
Bezug zu der Vergangenheit der Befragten 

 
Frage 1. Frage 2. Frage 3. Frage 4. Frage 5 . Frage 6. Frage 7. 

 

Elternhaus: 
positiv 

Elternhaus: 
negativ 

Vorstellung der 
Familie damals 

Rolle der Frau als 
Mutter 

Rolle des Mannes 
als Vater 
(Vorbereitung?) 

Unterstützungs-
/Störfaktoren 

Bild des 
Lebenspartners 

Interview
 1 

Immer gab es Liebe, 
obwohl es finanziell 
nicht immer gut war. 

Kinder  mussten in 
der Wirtschaft 
helfen; viel Arbeit, 
wenig Vergnügen. 

Heirat nach dem 
Schulabschluss; 
einen Mann wie der 
Vater haben; 
Kinder; eigene 
Wohnung; gute 
Arbeit 

eine Vorbereitung 
in etwa; Großmutter 
und Mutter 
behilflich; Muster 
von Zuhause 

Vorbereitung ist nur 
in etwa; Verteilung 
der Pflichten 
zwischen 
arbeitende 
Elternteile; Muster 
von Zuhause 

(-) Druck von der 
Umgebung des 
Freundeskreises 

Es war da; tolerant, 
ehrlich, 
verständnisvoll, 
liebevoll. 

Interview
 2  

gemeinsame 
Ferien/-Reisen mit 
den Eltern; sie 
kommt oft in 
Gedanken ins 
Elternhaus zurück 

Streite der Eltern 
und die Angst, dass 
sie sich scheiden 
lassen 

Partnerschaft unter 
den Gatten; Kinder 
haben trotz der 
Angst vor der 
Entbindung 

Eine Vorbereitung 
ist nur teilweise 
möglich; sie hat von 
Büchern 
Kinderpflege 
gelernt; der 
Ehemann kann 
helfen, gute 
Atmosphäre in der 
Familie 

Die Vorbereitung -
schon vom 
Kindergarten an 
und durch gute 
Schulprogramme, 
die das 
Zusammenleben in 
der Familie 
beibringen. 

(+)Gute 
Atmosphäre in der 
Familie 

Nach dem intuitiven 
Gefühl; sie hat früh 
geheiratet einen 
Schulfreund, aber 
dies nie bereut; 
Freundschaft bis 
heute. 

Interview
 3 

entgegengebrachte 
Achtung 
zueinander; Liebe, 
Sicherheit und 
Geborgenheit 

Ewiger Krieg mit 
den Geschwistern 

die Suche nach 
Liebe und Achtung; 
Partnerschaft, 
obwohl die Rollen 
im Elternhaus fest 
verteilt waren. 

Ja, die 
Vorbereitung muss 
sein ; das 
pädagogische 
Studium hat ihr 
geholfen. 

Mehr Wissen soll 
Männern 
beigebracht 
werden; heute sind 
die Männer viel 
kooperativer, als 
früher. 

(+) Muster vom 
Elternhaus, 
Veröffentlichungen, 
Religion 

Kein Bild war 
vorhanden; das 
Leben so wie es ist, 
akzeptieren; Glück 
gehabt. 
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Interview
 4 

gemeinsame Ferien, 
Familienfeste auch 
mit den Großeltern; 
Achtung den Eltern 
gegenüber 

Ab und zu 
Belastung wegen 
der Schulpflichten 

keine Vorstellung 
damals; heute – 
Partnerschaft 
 

als Gattin- schwer 
mit der 
Vorbereitung; als 
Mutter - ihren 
Körper kennen 
lernen; Bücher 
helfen dabei. 

Ja; Männer über die 
Familienprobleme 
bewusst machen. 

(+) Fachleute, 
Therapie 

Nein 

Interview
 5 

große familiäre 
Wärme; 
gemeinsame 
Familienfeste und 
Ferien; Großmuter 
war sehr wichtig; 
Wohlstand 

Eltern haben sehr 
viel gearbeitet, 
waren oft 
außerhalb, hatten 
wenig Zeit für das 
Kind 

Sie wollte keine 
Familie wie ihr 
Elternhaus, hat 
aber heute die 
gleiche; das Vorbild 
– eine vollständige 
Familie 

Durch das Muster 
von der eigenen 
Mutter kann man 
lernen, viel darüber 
sprechen sollen. 

Ja; der Vater 
vermittelt in erster 
Linie Erfahrungen, 
Wissen etc. 

(+) Großmutter hat 
viele Erfahrungen 
vermittelt; Intuitives 
Verhalten ist auch 
wichtig. 

Der Partner ähnelt 
dem Vater der 
Befragten sehr. 

Interview
 6 

Geschieden Eltern, 
aber mit einem 
guten Verhältnis 
zueinander; 
gemeinsame 
Familienfeste; viele 
gute Erinnerungen 

Als Teenanger 
hatte sie keinen 
guten Kontakt 
besonders mit dem 
Vater. 

Vorstellung: der 
Mann arbeitet und 
verdient viel Geld; 
die Frau betreut die 
Kinder; das Vorbild 
– Großelternhaus 

die Eltern als 
Muster; Literatur 

Ja, aber es ist 
anders wie mit den 
Frauen, denn man 
braucht psychische 
Reife, die bei 
Männern oft noch 
nicht da ist. 

(-)Es fehlt den 
Männern dieses 
angeborene 
Gefühle des Sinnes 
für das 
Vaterwerden. 

Die Liebe war 
grundlegend in der 
Vorstellung. 

Interview
 7 

Mutter arbeitete 
nicht, war immer mit 
den Kindern daheim 
und war immer 
liebevoll zu den 
Kindern 

Keine anderen 
Angaben zu 
negativen Seiten, 
nur der Geldmangel

keine Vorstellung; 
traditionelles 
Familienmodell 

Die Vorbereitung ist 
möglich, wenn man 
es selbst will. 

Ja; es ist nötig; man 
muss es wollen. 

Unterstützung vom 
Partner, eher aber 
ist man auf sich 
selbst angewiesen; 
bei den Männern 
Reife gewünscht. 

Der wirkliche 
Lebenspartner 
entspricht der 
Vorstellung gar 
nicht. 

Interview
 8 

gutes, liebevolles 
Elternhaus; sie war 
ein adoptiertes Kind 
und wusste nichts 
davon; viel 
Unterstützung von 
den Eltern 

Der Vater hatte 
nicht genug 
Achtung für die 
Mutter. 

romantische 
Vorstellung: große 
Liebe; Strände und 
Reisen, Mahlzeiten 
beim Kerzenlicht; 
Achtung bei dem 
Mann 

Alles durch eigene 
Lebenserfahrung 
hat sie erlernt, nicht 
von den Büchern. 

Ihr Mann lernt ihre 
Kinder über 
Gespräche. 

Man lernt das 
meiste durch Leben 
und nicht von 
Büchern. 

schön und klug, 
verantwortlich 
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Interview
 9 

positive 
Erinnerungen vom 
Familienleben auf 
dem Lande; frohe 
Stimmung, lustige 
Mutter; Vater 
arbeitete bis spät 

Nichts, nicht einmal 
einen Streit 
zwischen den 
Eltern hat sie 
gehört. 

Sie wollte einen 
Mann und Kinder 
haben; eigene 
Wohnung, wo sie 
Hausfrau ist; jetzt 
lebt die Familie mit 
den 
Schwiegereltern 
zusammen. 

Alles hat sie selbst 
erlernt, aber auch  
in Gesprächen mit 
der Mutter, von den 
Büchern und 
Freundinnen 
manches hat sie 
erfahren. 

Ja; der Mann ist 
sehr hilfsbereit im 
Haushalt. 

die Situation im 
Elternhaus 

Nicht die 
Schönheit, nicht die 
Ausbildung ist 
entscheidend, 
sondern 
Freundschaft und 
Vertrauen.  

Interview
 10 

eine große 
kinderreiche 
Familie; sie wohnt 
immer noch im 
Elternhaus mit der 
Mutter zusammen 

Als Kind hatte sie 
keine schlechten 
Erinnerungen, aber 
der Vater war ein 
Alkoholiker. 

Eine große Familie 
haben, sie war 
nämlich immer 
dieses Vorteils 
bewusst; für sich 
selbst wollte sie 
immer gute 
Ausbildung haben. 

Mutter oder 
Großmutter als 
Muster, eventuell 
eine Lehrerin 

Ja; ein Mann 
braucht ebenso 
Muster wie eine 
Frau. 

der Vater, die 
Mutter und ein 
Gleichgewicht 
zwischen ihnen; der 
Mann sollte ein 
starkes Muster am 
besten im eigenen 
Vater haben. 

Sie weiß nicht mehr 
von ihrer 
Vorstellung; der 
Mann ist der 
richtige Partner; 
wahre 
aufgeschlossene 
Partnerbeziehung. 

Interview
 11 

viele angenehme 
Erinnerungen; 
Ausgehen mit den 
Schwestern; 
Nichtstun, 
Familienfeste, 
Familienbesuche 

Jüngere Schwester 
konnte viel mehr 
haben und tun  als 
sie.  

Sie wollte nicht auf 
dem Lande leben 
und in der 
Landwirtschaft 
arbeiten. 

keine konkrete 
Vorstellung;4 
Kinder und ein 
eigenes Haus 
haben 

Er soll der Frau im 
Haushalt helfen; 
Muster vom 
Elternhaus sind oft 
am besten. 

Sie lernt an eigenen 
Fehlern. 

kein 
Schauspielertyp, 
aber groß, 
schwarzhaarig und 
dunkelhäutig 

Interview
 12 

Mutter ist früh 
verstorben; 
Probleme mit dem 
Vater, trotzdem „war 
es gut im 
Elternhaus“ 
 

Der Vater war 
Alkoholiker. 

Sie hoffte auf eine 
Arbeitstelle. 

keine konkrete 
Antwort 

keine konkrete 
Antwort 

    

Interview
 13 

gute Beziehungen in 
der Familie mit den 
Geschwistern; gute 
Eltern 

keine  Situationen Sie wollte eine 
Familie haben wie 
ihr Elternhaus. 

Die Mutter war als 
Muster; sie wolle 
die Schule 
abschließen, guten 
Beruf haben, guten 
Ehemann haben, 
Familie gründen. 

Ja; der Vater soll 
als Muster dienen. 

  Sie kannte ihren 
Mann noch von der 
Schule, ihre 
Vorstellungen 
haben sich erfüllt, 
ein guter Mann. 
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Interview
 14 

glückliche Kindheit; 
Geborgenheit; 
Kinder waren das 
Wichtigste für die 
Eltern 

keine Situationen  Sie wollte immer 
eine Familie haben; 
Karriere war nicht 
wichtig; 
traditionelles 
Familienmodell 

Die Muster vom 
Elternhaus, obwohl 
es keine konkrete 
Vorbereitung gab. 

Ja; der Vater soll 
als Muster dienen. 

Die Eltern haben 
den größten 
Einfluss auf junge 
Leute. 

Er soll 
verständnisvoll für 
den anderen sein; 
man versteht sich 
ohne Worte; nicht 
die Schönheit ist 
entscheidend. 

Interview
 15 

Zwar haben die 
Eltern sehr viel 
gearbeitet, aber es 
gab am 
Wochenende 
gemeinsame 
Spaziergänge 

keine Situationen Sie hatte keine 
Vorstellung, denn 
sie wollte 
Ordenschwester 
werden. 

      keine Vorstellung; 
sie wollte keine Ehe 
haben. 

Interview
 16 

das Zusammensein  
in der Familie; 
Gespräche mit dem 
Vater  
 
 

Streite der Eltern, 
als der Vater 
betrunken war. 

Seine 
Vorstellungen 
existierten im 
Unbewussten; 
Elternhaus als 
Vorbild 
 

  Ja; bei ihm gibt es 
eine 
partnerschaftliche 
Familie. 

Die Eltern haben 
den größten 
Einfluss auf das 
Leben junger Leute.

keine Vorstellung 

Interview
 17 

positive 
Erinnerungen; 
gemeinsame 
Festtage, Reisen; 8 
Geschwister  

Die Mutter arbeitete 
sehr schwer; 
Geldmangel  

Sie wollte früh 
heiraten; einen 
liebevollen, 
sensiblen Mann 
haben, mit dem sie 
Gespräche führen 
könnte. 

        

Interview
 18 

gute Erinnerungen 
an die familiären 
Festtage 

Der Vater war 
selten zu Hause, er 
hat sehr viel 
gearbeitet. 

eine ideale 
Vorstellung des 
Familienlebens mit 
partnerschaftlichen 
Beziehungen 

Jetzt ist es mit der 
Vorbereitung umso 
schwieriger, dass 
die Frauen sowohl 
die Mutter- als auch 
die Frauenrolle 
lernen müssen, 
dazu kommt noch 
die Haushaltsarbeit. 

Ja; junge Männer 
sind oft 
unverantwortlich 
und die ganze Last 
des Alltags trägt die 
Frau. 

Vielleicht soll ein 
Fach in der Schule 
als Vorbereitung für 
das Familienleben 
gedacht werden. 

Charakterzüge sind 
am wichtigsten, 
Achtung, Liebe, 
Werte. 
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Interview
 19 

friedlich 
Beziehungen in der 
Familie  

Es gab viel Arbeit in 
der Wirtschaft für 
die Kinder; Armut. 

Einen guten Mann, 
3 Kinder, Arbeit 
haben; das hat sie 
alles heute. 
 
 
 

Alles hat sie an 
eignen Fehlern 
erlernt. 

  Muster vom 
Elternhaus 

  

Interview
 20 

Nur gute 
Erinnerungen sind 
bis heute geblieben.  

Die Verhältnisse 
zwischen den 
Eltern waren nicht 
immer gut. 

Sie hatte keine 
konkrete 
Vorstellung der 
Familie.  

Muster vom 
Elternhaus 

  Die Umwelt hat 
großen Einfluss auf 
junge Leute, 
trotzdem ist es 
schwer sich das 
Leben vorher zu 
planen; Unterricht 
darüber in der 
Schule. 

sympathisch, 
normal, vernünftig 

Interview
 21 

Immer gab es die 
Wärme des 
Zuhauses, obwohl 
sie nur die Mutter 
hatte. 

Sie fühlte sich Sie wollte immer 
Partnerschaft mit 
dem Mann in der 
Familie; 
Pflichtenverteilung. 
 
 

die Mutter, die 
Eltern, die Schule 
als Wissensquellen 

Die Mutter hat auch 
auf den Sohn einen 
großen Einfluss. 

  Sie hat sehr früh 
geheiratet aber 
lebte von Träumen 
und nicht der 
Realität. 

Interview
 22 

glückliche Kindheit keine Situationen Sie hat von der 
Mutter 
Haushaltsarbeit 
gelernt, aber sonst 
keine Vorstellung 
mehr. 
 

von der Mutter 
gelernt 

Männer lernen von 
Vätern.  

Familienmuster Sie wollte einen 
schönen großen 
humorvollen Mann 
haben. 

Interview
 23 

Sie denkt nicht mehr 
an die Kindheit. 

 keine Vorstellung Man braucht die 
Vorbereitung, aber 
sie wurde gar nicht 
auf die neuen 
Rollen vorbereitet. 

Ja; aber die Reife 
kommt erst mit der 
Zeit und Erfahrung. 

Familienmuster Sie hatte eine 
romantische 
Vorstellung, wollte 
einen zärtlichen 
Mann; jetzt ist sie 
enttäuscht, weil sie 
ihm unterordnet ist. 
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Interview
 24 

glückliches 
Elternhaus; 
Geborgenheit  

Als Teenanger 
leistete sie nur 
Wiederstand gegen 
die Hausregeln.  

Sie wollte Familie 
wie ihr Elternhaus 
haben, daher hat 
sie bis zum 34. 
Lebensjahr mit der 
Heirat verzögert. 
 

Muster vom 
Elternhaus 

Ja Familienmuster; 
vielleicht kann auch 
die Schule helfen. 

Keine konkrete 
Vorstellung, eher 
richtete sie sich 
nach der Intuition. 

Interview
 25 

eine glückliche 
Kindheit in einer 
kinderreichen 
Familie  

Es fehlte ihr immer 
der Vater, der sehr 
viel gearbeitet hat. 

Sie wollte den 
Mann zu Hause 
haben und 
gemeinsam mit ihm 
für die Kinder 
sorgen; sie wollte 
das Leben in einer 
Großstadt. 

Muster vom 
Elternhaus, vor 
allem von der 
Mutter 

Ja; der Vater dient 
als Muster, aber ihr 
Mann hat auch viel 
von der Mutter 
gelernt 
(Haushaltsarbeiten).

    

Interview
 26 

Sie war und ist sehr 
verbunden mit den 
Schwestern und den 
Eltern.  
 
 
 
 

Der Vater ist früh 
verstorben. 

Sie wollte eine 
Familie wie ihr 
Elternhaus. 

Muster vom 
Elternhaus 

Ja, aber wer soll 
das machen? Das 
Leben lehrt am 
besten. 

Eltern Das Aussehen und 
der Charakter des 
Partners entspricht 
dem, was sie es 
sich erträumt hat. 

Interview
 27 

Die Erziehung war 
positiv und die 
Pflege der Tradition. 

Es gab zu viele 
Verbote der Mutter, 
die sie heute aber 
als positiv bewertet.

Eine Superfamilie 
haben, alles glänzt 
vor Sauberkeit zu 
Hause; sie wollte 
gute Ausbildung für 
sich, gute Familie 
mit 2 Kindern. 

Durch die 
Beobachtungen 
anderer 
Erwachsenen und 
an ihren 
Erfahrungen hat sie 
gelernt. 

Die Männer reifen 
langsamer zu der 
Vaterrolle; 
Elternhaus als 
Muster . 

Vielleicht 
irgendwelche 
Institutionen, aber 
vor allem das 
Elterhaus 
unterstützt dabei. 

Ein großer und 
schwarzhaariger 
Typ; die Realität ist 
anders, aber sie ist 
mit dem Mann sehr 
zufrieden. 

Interview
 28 

Es war nicht 
schlecht; einmal war 
sie mit den Eltern in 
Ungarn zur 
Erholung.  
 
 

keine Situationen Sie hat nicht 
erwartet, dass sie 
ein behindertes 
Kind bekommt. 

Sie weiß es nicht; 
man muss selber 
lernen sich zu 
helfen. 

Ja; der Mann soll 
der Frau helfen. 

Ein Mann soll von 
der Frau lernen. 

Keine Vorstellung, 
sie heiratete sehr 
früh, gleich nach 
dem Abitur. 
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Interview
 29 

Sie war eine 
Stieftochter.  

Die Mutter ist 
gestorben, als sie 3 
Jahre alt war; heute 
kein Kontakt mit der 
Stiefmutter mehr. 
 
 

Keine Vorstellung, 
weil ihr das 
Muttermuster 
gefehlt hat; alles 
selbst erlernt. 

Sie hat alles selbst 
erlernt. 

Ja Hilfe bei 
Familienberatern 

Sie hat ihren Mann 
von der 
Grundschule 
gekannt, also an 
keinen anderen 
gedacht. 
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 Frage 8. Frage 9. Frage 10. Frage 11. Frage 12. Frage 13. 
 Vorstellung des/ der 

Kindes/ Kinder 
damals 

Bild des Kindes heute Situationen 
emotionaler Bindung 
mit dem Kind 

Deprimierende 
Situationen mit dem 
Kind 

Gleichen die 
Situationen dem 
Stress mit dem Kind 

Menschen, die helfen 

Interview
 1 

Sie wollte eine Tochter 
und einen Sohn; 
Ausbildung und Arbeit 
für die Kinder. 

Heute ist sie auf die 
Kinder stolz und 
glücklich; 4 Kinder; nur 
selten Probleme, ein 
Sohn ist zurückhaltend, 
aber die Mutter weiß 
mit ihm ins Gespräch 
zu kommen. 

Größere Bindung mit 
den natürlich 
geborenen Kindern, 
nicht so starke mit dem 
durch Keiserschnitt 
geborenen Sohn; 
Zufriedenheit und 
Liebe, Stolz auf sich 
selbst. 
 
 

Der Älteste will nicht 
mehr in die Schule 
gehen. 

Als das erste Kind zur 
Welt kam, gab´s 
Unsicherheit; nach 
Ratschlägen suchen; 
Stress - habe ich alles 
richtig gemacht und sie 
genug beaufsichtigt? 

Ja; die Schwestern 
helfen. 

Interview
 2 

Sie wollte zwei Kinder 
desselben 
Geschlechts; nicht zu 
großer 
Altersunterschied, 
damit sie sich gut 
verstehen 
 

Ihre Vorstellungen 
haben sich erfüllt; 
vielleicht noch ein Kind 
mit der Zeit haben. 

starke Bindung bis 
heute; die Kinder 
kommen gern ans 
Elternbett . 

Das Verhältnis mit der 
älteren Tochter, die mit 
Schwierigkeiten die 
jüngere Schwester 
akzeptiert, ist 
problematisch. 

nein Ja; der Ehemann, die 
Eltern 

Interview
 3 

Kinder waren sehr 
gewünscht. 

Sie mag kleine Kinder. Die Kleinste kommt 
gern zum Elternbett 
schlaffen. 

Mit der ältesten Tochter 
gibt´s Probleme, 
Streite; sie möchte 
keine Elternkontrolle 
mehr haben. 

Die Geburt des ersten 
Kindes gleicht dem 
Verlieren der Freiheit; 
die Zerrissenheit: 
Woanders leben, 
arbeiten, mit Leuten 
sein und nicht nur 
Kinder. 
 

Alles mit eigenen 
Kräften lösen gelernt; 
der Mann, die Eltern 

Interview
 4  

 
 
 
 
 

Sie wollte kein Kind 
haben und war auf sich 
selbst konzentriert. 

das schlafende Kind; 
mehr Bindung während 
der Krankheit des 
Kindes 
 
 
 

Sie stellt sich die 
Frage, ob sie Ihre 
Mutterrolle gut ausübt. 

positiver Stress, 
aufbauender Stress, 
motivierend 

ja (ohne nähere 
Erklärung) 
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Interview
 5 

zwei Kinder; sehr 
idealisiertes Bild des 
Lebens 

Sie hat nur ein Kind 
wegen der unsicheren 
Lebenssituation und 
vieler Arbeit. 

Übersensible Mutterm 
kontrolliert ständig die 
Situation mit dem Kind. 

nur Krankheiten des 
Kindes 

Anfänge der 
Kinderpflege nach der 
Geburt waren sehr 
schwer, sie war 
stressig, übersensibel. 
 
 

die Mutter, Freundinnen 
mit Ratschlägen 

Interview
 6 

Sie wolle schon immer 
Kinder haben z. B. drei. 

Jetzt will sie nicht mehr 
so viele Kinder haben. 

Viel intensivere 
Emotionen mit dem 
Kind als Partnerliebe 
schon von der Geburt 
des Kindes an. 
 
 
 

Bis zum 5. 
Lebensmonat des 
Kindes gab´s sehr viel 
Unsicherheit und 
Stress mit dem Kind. 

Bis zum 5. 
Lebensmonat, der 
Grund dafür – sie 
wusste nicht, sich 
selber zu helfen. 

die Mutter, der Mann 

Interview
 7  

2 Kinder In der aktuellen 
Situation will sie keine 
Kindern mehr haben. 

Sie ist mit dem Kind 
sehr verbunden. 

Das Kind begann erst 
spät zu sprechen; ihre 
Angst um das Kind war 
groß. 

Ja, aber keine 
Präzision bei der 
Antwort; sie wohnt mit 
den Eltern und 
Geschwistern in einer 
Wohnung zusammen. 
 
 

Eltern 

Interview
 8 

Sie wollte 
schwarzhaarige, 
dunkelhäutige Kinder; 
eine Tochter und einen 
Sohn. 

Besonders stolz ist sie 
auf ihren älteren Sohn. 

Das erste Kind hatte 
sie mit 17 Jahren, zu 
früh; die Eltern haben 
das Kind betreut; 
anders war es mit 
jüngeren Kindern. 
 
 

die Krankheit des 
Jüngsten 

Ja. Sie will nicht ihr 
Leben nur den Kindern 
unterordnen. 

früher die Eltern, jetzt 
Freunde 

Interview
 9 

gesunde Kinder Sie ist sehr mit den 
Kindern zufrieden und 
glücklich über sie. 

Sie liebt sehr kleine 
Kinder; um nah an sie 
zu sein, hat sie die 
Arbeit in einem 
Kindergarten 
angenommen. 
 
 

als die Kinder krank 
waren 

nein, kein Stress, nur 
Glück 

die Schwiegermutter 
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Interview
 10 

5 Kinder, also so wie im 
Elternhaus 

Sie lernt Beziehung zu 
Ihrem adoptierten Sohn 
herstellen. 
 

Tiefe Bindung hat sie 
zum ersten Mal 
während der  Krankheit 
des Sohnes erlebt. 
 
 
 
 

gesundheitliche 
Probleme des Kindes 

nein, kein Stress mit 
der aktuellen Situation, 
eher mit der Zukunft 
des Kindes 

die Mutter, die Tante, 
viele andere, z. B. 
Nachbarn 

Interview
 11 

keine konkrete 
Vorstellung 

Die Töchter 
unterscheiden sich sehr 
mit ihrem Benehmen 
voneinander. 

Als die Kinder 
eingeschlafen waren, 
hatte sie Zeit für sich; 
tiefe Bindung mit ihnen 
als die Kinder krank 
waren. 
 
 
 

ja; Probleme mit der 
Ältesten, kein 
Verständnis ihrerseits 
für die Situation der 
Eltern. 

sehr viele Situationen, 
z. B. die ersten Tage im 
Kindergarten, in der 
Schule etc.  

Eltern, der Mann, die 
Schwestern, viele 
Bekannte 

Interview
 12 

2 oder 3 Kinder 4 Kinder hat sie. Große Emotionen als 
die Kleinste Kolik hatte.
 
 
 
 
 

nein nein die Schwiegereltern 

Interview
 13 

keine konkrete 
Vorstellung 

Die früheren 
Erwartungen 
entsprechen der 
Realität 

Kinderschlaf; sie wartet 
am Kinderbett bis sie 
einschlafen. 

Sie erzieht allein die 
Kinder, der Mann arbeit 
seit 9 Jahren im 
Ausland, es ist 
manchmal schwer. 
 
 
 

Keine Stress, nur 
schwere Situationen, 
als der Mann 
weggefahren war und 
die Kinder klein waren. 

die Mutter, der Vater 

Interview
 14 

Sie wollte 2 Kinder, weil 
die finanzielle Situation 
keine mehr erlaubt. 

Sie hat ausgezeichnete 
Kinder und ist stolz auf 
sie. 

Beim ersten Kind war 
sie überempfindlich, oft 
reagierte mit Panik, 
aber dann weinte sie 
vor Glück, dass alles in 
Ordnung ist. 
 

als die Kinder krank 
waren 

Ein sehr großer Stress, 
weil sie viele Probleme 
überempfindlich 
wahrnahm. 

der Mann, auch andere 
Personen, mit denen sie 
sprechen kann. 
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Interview
 15 

  Das Kind kam zufällig, 
aber jetzt ist sie stolz 
auf es. 

Als das Kind 
geschlafen hat, hat sie 
es oft und gern geküsst 
und umarmt. 
 
 
 

Der Sohn lernt nicht 
gern. 

ja - viel Stress, 
Nervosität, auch 
gesundheitliche 
Probleme, keine Zeit 
für Entspannung 

keine Unterstützung 

Interview
 16 

keine konkrete 
Vorstellung 

Er ist jetzt mit den 
Kindern zufrieden. 

Als die Tochter 
geboren wurde, war er 
eifersüchtig um andere 
Familienmitglieder, die 
mit ihr gespielt haben. 
 
 
 

ja kein Stress Familie und wenige 
andere Personen 

Interview
 17 

2 Kinder Für mehr Kinder haben 
sie zu wenig 
Einkommen, denn der 
Mann arbeitet nur. 

Wenn die Kinder 
schlafen, denkt sie oft 
daran, warum sie auf 
die Kinder schreit. 

Die Krankheiten bei 
den Kindern, wenn sie 
unbedingt neues 
Spielzeug wollen; die 
Kinder haben es zu gut 
heute. 
 
 

ja, Stress wegen der 
Zukunft der Kinder, was 
mit ihnen passiert? 

Familienmitglieder 

Interview
 18 

Familie schaffen, 
Kinder haben, die 
Geburt der Kinder war 
ein Wendepunkt in 
ihrem Leben. 

Sie möchte noch eine 
Tochter haben (hat 2 
Söhne). 

immer Freude und 
Glück mit den Kindern; 
mehrmals am Tag 
Küsse und 
Liebkosungen mit den 
Kindern 
 
 

Krankheiten der Kinder  Geschwister, Eltern 

Interview
 19 

3 Kinder Alles hat sie erreicht, 
was sie wollte. 
 
 

Starke Bindung war 
besonders als die 
Kinder krank waren. 

Normale 
Alltagssituationen 
regen auf, aber Kinder 
sind nur Kinder; Eltern 
sollen ihnen klar 
machen, was gut und 
was schlecht ist. 
 

Es sind nur wenige 
solche Momente, die 
belasten. 

der Mann, auch die 
Kinder, aber vor allem 
verlässt sie sich auf sich 
selbst. 
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Interview
 20 

keine Vorstellung  
 
 
 
 
 
 

 Das Kind ist überaktiv; 
wenn es schläft, kann 
die Mutter sich erholen.

kein Stress der Mann, die Mutter 

Interview
 21 

Eine kinderreiche 
Familie wollte sie. 

Nur ein Kind hat sie 
wegen der finanziellen 
Situation. 

Wenn das Kind schläft, 
spürt sie die tiefste 
Bindung. 
 
 
 
 
 

Die Mutter fühlt sich 
müde und belastet mit 
dem Kind. 

kein Stress, eher 
Müdigkeit 

die Mutter, der Mann 

Interview
 22 

3 Kinder Nur ein Kind hat sie; ist 
mit dem Kind zufrieden, 
keine Probleme. 
 
 
 
 
 

in vielen 
Alltagssituationen 

nur Krankheiten kein Stress der Mann, die Eltern 
früher; jetzt nur die 
Mutter, Freunde 

Interview
 23 

Sie wollte mehr Kinder 
haben, damit sie sich 
nicht einsam fühlen. 

Sie hat 3 Kinder; ist 
müde von den Streiten 
der Kinder, aber kann 
sich auf sie verlassen. 

Die tiefste Bindung gab 
es mit dem 2. und 3. 
Kind; mit dem jüngsten 
Kind ist sie sehr 
verbunden. 

Als sie gespürt hat, 
etwas geht nicht richtig 
mit der Entwicklung des 
Kindes (der Maßstab 
waren die Bücher über 
Kinderentwicklung), 
bekam sie Angst. 
 
 

Es gibt Stress; sie 
versucht alle Probleme 
der Kinder allein zu 
lösen, und hat das 
Gefühl, es ist nicht 
richtig. 

die Familie 

Interview
 24 

Sie wollte 2 Kinder, 
wenn die finanzielle 
Lage es ermöglicht. 

Sie hat ein eigenes 
Kind und zwei 
Stiefkinder. 
 
 
 

Gleich nach der Geburt 
des Sohnes entwickelte 
sich dies Bindung. 

Die älteste Tochter ist 
eifersüchtig um den 
Kleinsten; es gab 
Probleme mit den 
Stiefkindern immer und 
jetzt noch mit der 
erwachsenen Tochter. 

der Stress nur wegen 
des jüngeren Sohnes, 
Angst um ihn 

die Eltern und der Sohn 
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Interview
 25 

2-3 Kinder, nie eine 
kleine Familie haben, 
ein idealisiertes Bild 
anständiger Kinder, die 
den Eltern vertrauen. 
 
 

2 Söhne hat sie, die 
auch ihre Geheimnisse 
haben, was sie 
akzeptieren gelernt hat 

Gleich nach der Geburt 
der Kinder war die 
Bindung da; sie hatte 
Probleme mit der 
Schwangerschaft. 

Krankheiten der Kinder Es gibt Angst darum, 
dass sie zu wenig Zeit 
den Kindern widmet. 

der Mann, der Bruder 

Interview
 26 

2 Kinder 2 Töchter; wenn die 
finanzielle Situation 
anders wäre, möchte 
sie noch ein Kind 
haben. 
 
 

Liebkosen als die 
Kinder klein waren 

keine Als die Tochter zur 
Schule kam, hatte sie 
Angst, ob sie gut lernen 
kann. 

Schwestern, die Mutter 

Interview
 27 

2 Kinder, einen Sohn 
und eine Tochter 

Manchmal weiß sie 
nicht mehr mit 
überaktiven Kindern 
umzugehen. 

Als sie die Kinder 
gestillt hat, war die 
Bindung sehr lebendig. 

Kleinigkeiten des 
Alltags, wenn die 
Kinder nicht anständig 
sind; als die jüngste 
Tochter geboren 
wurde, war die Mutter 
psychisch belastet. 

Stress wegen der 
Angst um die Zukunft 
der Kinder 

Eltern, der Mann, wenn 
er am Abend von der 
Arbeit kommt. 

Interview
 28 

2 Kinder haben; sie 
wollte in einer 
Großstadt wohnen. 

2 Kinder; nach der 
Geburt des behinderten 
Kindes wollte sie keine 
Kinder mehr. 
 
 
 

wenn die Kinder 
schlafen 

Es gab immer 
Probleme mit der 
Behinderung des 
Kindes, Angst um das 
Kind. 

Es gibt Stress, wie fast 
bei jedem. 

die Tante, der Vater, der 
Mann 

Interview
 29 

keine konkrete 
Vorstellung; sie war 
aber sicher ihrer Liebe 
für die Kinder. 

 Bei dem jüngeren Sohn 
musste sie schnell zur 
Arbeit, konnte ihn nicht 
länger stillen und 
weinte darüber; viele 
Momente des 
Aufwachsens der 
Kinder bringen 
Emotionen mit sich. 

Manchmal, wenn die 
Kinder nicht anständig 
sind oder Wiederstand 
gegen Regeln leisten, 
kommt Ärger. 

Den Stress reagiert sie 
mit der Fresslust ab. 

zwei Freundinnen 
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Bezug zur aktuellen Familiensituation der Befragten 
 
 Frage 14. Frage 15. Frage 16. Frage 17. Frage 18. Frage 19. 
 Stärken der Familie Der größte bisherige 

Erfolg der Familie 
Probleme der Familie 
heute 

Lösung dieser 
Probleme 

Wer kann helfen? Bedürfnisse des 
Kindes identifizieren 
können 

Interview
 1 

Liebe, Vertrauen, 
Arbeit der Mutter, 
gegenseitige 
Hochachtung; die 
Kinder helfen der 
Mutter 
 

eigene Wohnung, 
Kinder 

Arbeit für den ältesten 
Sohn; 
Berufsausbildung für 
andere Kinder 

Unterstützung der 
Mutter bei den 
Schulaufgaben 

jemand von der Familie  

Interview
 2 

Wir sind zusammen, 
lieben uns, finden 
immer Zeit füreinander. 

 nicht mit Kindern, eher 
manchmal Belastung 
wegen der finanziellen 
Situation; manchmal 
mit Sex 
 

Prioritäten bestimmen; 
positives Denken 

Freunde, Gespräche 
mit ihnen 

Körperliche -problemlos; 
schlechter ist es mit 
emotionalen 
Bedürfnissen der 
älteren Tochter 

Interview
 3 

Die Kinder sind begabt, 
sportlich; sie sind die 
Stärke der Familie. 
 
 
 
 

 Sie versteht sich selber 
als Problem, ist zu 
nervös 

 Kaum nach Hilfen hat 
sie gesucht. 

 

Interview
 4  

Mutter und Vater  sind 
wie Muster für das 
Kind; beide Eltern sind 
Pädagogen; Kinder 
sind die Stärke. 
 

Kind; eigene Wohnung, 
Auto, gemeinsamer 
Urlaub; beruflicher 
Aufstieg 

keine, nur 
Meinungsunterschiede 
in  Alltagssituationen 

   

Interview
 5 

große Liebe, 
Kompromisse 
eingehen können, das 
Beste ist das Kind 

 Arbeitslosigkeit des 
Mannes, Gesundheit, 
gute Erziehung für das 
Kind 
 
 
 

  sehr gut; 
aufgeschlossenes Kind 
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Interview
 6 

Ruhe und Harmonie Liebe zum Kind Finanzen und 
Prioritäten bei 
Ausgaben setzen, 
keine eigene Wohnung
 
 

 Eltern, bes. der Vater Sie ist die meiste Zeit 
mit dem Kind. 

Interview
 7  

 der Sohn; seine 
überwundene 
Krankheit; keine 
Berufserfolge 
 
 
 

keine  die Schwester, die 
Eltern 

 

Interview
 8 

Alles im Leben hat sie 
sich selbst errungen. 

gute Kontakte mit 
ehemaliger 
Schwiegermutter 
 
 
 

die aktuelle Situation 
mit dem Lebenspartner

 allein lösen  

Interview
 9 

gute Familie, gute Ehe  keine eigene Wohnung leider nicht, beide 
Eltern verdienen zu 
wenig. 
 
 
 

Sie sparen Geld.  

Interview
 10 

Sie sind zusammen; 
der Mann ist seiner 
Rolle in der Familie 
sehr bewusst. 

Vor allem der Sohn, 
aber auch die Bindung 
mit der ganzen Familie, 
den Geschwistern und 
ihren Familien, ist 
wichtig. 
 

Geldmangel und damit 
verbundene Probleme 

mit dem 
Arbeitswechsel 

 Sie lernt es immer noch, 
aber hat keine 
Probleme damit. 

Interview
 11 

gesichertes Leben und 
Wohnen 

Erfolg noch vor ihr 
dank den Kindern; sie 
sind alle zusammen. 
 
 
 
 

Geldmangel und damit 
verbundene Probleme 

nur eine feste 
Arbeitstelle für den 
Mann 
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Interview
 12 

die gesunden Kinder  Geldmangel 
 
 
 
 
 
 

hoffnungslos - wenig 
Chancen auf die Arbeit 

die Schwiegereltern Ja, aber sie weiß nicht, 
wie es weiter damit 
geht. 

Interview
 13 

Sie ist doch mit 
Kindern zusammen; 
gute Gesundheit 

 der Mann ist weg, die 
Kinder brauchen den 
Vater   
 
 
 
 

   

Interview
 14 

gute Beziehungen in 
der Familie, 
Sicherheitsgefühl, gute 
finanzielle Situation 
 
 
 

Zufriedenheit mit der 
Kindererziehung und 
allem, was sie im leben 
erreicht hat. 

keine 
Familienprobleme, 
sondern manchmal 
Eheprobleme 

  keine Probleme damit 

Interview
 15 

schwer zu sagen 
 
 
 
 
 

keine Erfolge   Gespräche mit der 
Mutter und der 
Schwester 

 

Interview
 16 

Liebe vor allem, 
Familie 
 
 
 
 

 Geldmangel für die 
Renovierung der 
Wohnung 

Wenn es liebe gibt, ist 
der Wille auch immer 
da, Probleme zu lösen.

 Eher sprechen die 
Kinder mit dem  Vater. 

Interview
 17 

Liebe vor allem, 
Familie 
 
 
 
 

gegenseitige Achtung Geldmangel, weil nur 
der Mann arbeitet. 
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Interview
 18 

Wir schämen uns 
unserer Gefühle nicht, 
die Söhne 
berücksichtigen auch 
die Bedürfnisse der 
Mutter, sind behilflich; 
Geborgenheit und 
Liebe 
 

  Es fehlt der Vater und 
der Mann in der 
Familie, den Söhnen 
fehlt das Vatermuster. 

  Andere 
Familienmitglieder sind 
ein gutes Muster für 
die Söhne. 

keine Probleme damit 

Interview
 19 

Sie sind als Familie 
zusammen, friedlich; 
beide Eltern erziehen 
die Kinder. 
 
 
 

 heute keine größeren 
Probleme 

  Mit der Zeit ist es 
schwieriger den Kontakt 
mit Kindern zu behalten. 

Interview
 20 

stabile 
Familiensituation 

keine Erfolge, einfach 
normal 
 
 
 
 
 

kein Probleme    

Interview
 21 

sind glücklich 
zusammen, die Familie 
gibt die Sicherheit 

 finanzielle Probleme  Sie weiß nicht, wer; sie 
muss die Problem 
selber lösen, d. h. in 
die Arbeit gehen. 
 
 
 
 

keine Probleme damit 

Interview
 22 

Sie sind zusammen, 
lieben sich, haben eine 
Wohnung und die 
Arbeit. 
 
 
 
 

 keine konkreten 
Probleme 

  keine Probleme damit 
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Interview
 23 

Sie sind zusammen in 
der Familie, 
unterstützen sich 
gegenseitig, vertrauen 
sich, können  
sich aufeinander  
verlassen 
 
 

 keine großen 
Probleme, nur zu 
wenig Geld 

  keine Probleme damit 

Interview
 24 

Sie versteht sich gut 
mit ihrem Mann und sie 
lösen zusammen alle 
Probleme. 

 Der Mann enttäuscht 
sie ein wenig bei der 
Lösung der Problem 
mit der Tochter und 
dem jüngsten Sohn. 

  Sie meint, sie hat keine 
Probleme damit (als sie 
heiratete, hatte sie das 
Gefühl, sie sei von 
Stiefkindern akzeptiert). 
 
 
 

Interview
 25 

emotionale Bindung in 
der Familie, Liebe 

2 Söhne, Verständnis 
und Akzeptanz für den 
anderen Partner 
 
 
 
 

   Es ist nicht einfach, 
aber die Eltern sollen 
daran denken. 

Interview
 26 

Familienbindung Als der Vater todkrank 
war, haben alle Kinder 
ihn gepflegt. 
 
 
 
 

nein, kein Probleme     keine Probleme damit 

Interview
 27 

Alle sind miteinander 
sehr verbunden. 

Keine eigene 
Wohnung; sie haben 
mit dem Bau des 
Hauses angefangen. 
 
 
 
 

finanzielle Anstrengung   keine Probleme damit 
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Interview
 28 

emotionale Bindung in 
der Familie, 
Friedlichkeit trotz der 
finanziellen Probleme 
 
 
 

 Geldmangel, 
Arbeitslosigkeit des 
Mannes 

   

Interview
 29 

Die Eltern sind Partner 
für die Kinder, sie sind 
zusammen. 

Der Mann hat eben 
sein Studium 
abgeschlossen. 

Sie haben nicht genug 
Geld, obwohl beide 
arbeiten. 
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Frage 20. Frage 21. Frage 22. Frage 23. Frage 24. Frage 25.  
Wann braucht das 
Kind die Mutter? 

Wann braucht das 
Kind den Vater? 

Was haben Sie 
besonders schätzen 
gelernt? 

Sind die Kinder im 
Stande Sie über ihre 
Probleme zu 
informieren? 

Meinung in Frage: 
`Kindererziehung`; 
`Kompromisse` 

Was würden Sie 
anders machen, wenn 
Sie Ihre Familie noch 
einmal gründen 
könnten? 

Interview
 1 

Sie steht immer den 
Kindern zur Verfügung. 

wenn die Älteren Geld 
brauchen 

Alles, was sie selbst im 
Leben erreicht hat; 
schlechtes Gewissen 
wegen der Scheidung 

nicht immer und nicht 
jedes von 4 Kindern 

weniger Geduld für die 
Kinder vom Exgatten; 
die Mutter schreit auf 
sie auch, und sie 
bereut es. 

Anfänge der Ehe unter 
großen Einflüssen 
anderer 
Familienmitglieder; 
gemeinsames Wohnen 
mit den Schwiegereltern 
-negativ; besser wäre 
Selbstständigkeit von 
Anfang an 
 

Interview
 2 

Sie ist strenger als der 
Vater, anspruchsvoller. 

Beide Töchter 
bevorzugen den Vater, 
spielen gern mit ihm. 

Gemeinsames 
Handeln mit dem 
Mann, das 
Zusammensein in der 
Familie; materielles 
Gut - eigenes Haus. 
 
 
 

 Gemeinsame Meinung, 
aber die Frau gilt als 
Pädagogin. 

nichts 

Interview
 3 

Hausaufgaben, 
Einkäufe und 
vorwiegend ist die 
Mutter da. 

Sport Wohlfühlen, Freude, 
Ruhe und Gesundheit 

nicht immer; kein gutes 
Verständnis mit der 
Ältesten 

Vorwurf: Der Mann ist 
nicht konsequent; er 
geht öfter 
Kompromisse ein. 
 
 
 

 

Interview
 4  

nicht festgestellt, beide 
Elternteile 

   Es gibt Meinungs-
Unterschiede, sie geht 
Kompromisse ein. 
 
 
 
 

Diverse Situationen 
wollte sie anders sehen. 
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Interview
 5 

Das Kind benimmt sich 
anders, wenn es nur 
mit der Mutter ist 

und anders, wenn es 
mit dem Vater ist. 

Zusammensein, große 
Familie des 
Ehemannes, 
Unterstützung durch 
andere 
Familienmitglieder 

 Sie ist zu streng für 
das Kind nach ihrem 
Mann und geht keine 
Kompromisse ein. 

ein paar Kleinigkeiten: 
keine Streite bei dem 
Kind; Lebenstempo 
bremsen; sie erinnert 
sich nicht mehr an viele 
Situationen mit dem 
Kind, als es noch ganz 
klein war. 
 

Interview
 6 

meistens vor dem 
Schlafengehen 

Geburt des Kindes, 
Liebe, Verständigung 
mit dem Mann 

Ja, mit dem Weinen, 
wenn die Eltern weg 
sind. 

Es gibt 
Meinungsunterschiede, 
der Mann ist strenger, 
konsequenter. 
 
 
 

nichts 

Interview
 7  

immer mit der Mutter  Wahrheit, Vertrauen, 
Liebe, Ruhe 

Erst jetzt beginnt das 
Kind über den 
Kindergarten zu 
sprechen; alles ist in 
Ordnung. 

Unterschiedliche 
Meinung; der Ex-
Ehemann ruft nur an; 
es ist kein Anteil an der 
Erziehung des Kindes 
 
 

 

Interview
 8 

   Ja, immer im Gespräch 
mit der Mutter; nur mit 
der Tochter ist es 
problematisch. 
 
 
 
 

Gemeinsame Meinung, 
sie entscheidet aber 
öfters. 

 

Interview
 9 

Eher kommen die 
Kinder mit Problemen 
zu der Mutter 

  Der ältere Sohn ist 
sehr aufgeschlossen, 
kleine Problem gibt´s 
mit dem Kleinen, der 
zurückhaltend ist. 
 

Manchmal Meinungs-
unterschiede; der 
Mann will weniger 
Mutterbetreuung für die 
Kinder; sie gibt Ihm 
recht zu. 
 
 

nichts 
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Interview
 10 

  der tiefe Glaube an 
Gott 

 Sie hat nie mit ihrem 
Mann darüber 
gesprochen, wie sie 
ihren Sohn erziehen 
sollen, aber in den 
Gesprächen mit 
anderen hatten sie 
immer dieselbe 
Meinung darüber. 

Sicherlich nicht, alles ist 
so wie es sein sollte. 

Interview
 11 

Bei den 
Schulproblemen hilft 
die Mutter. 

Gespräche mit dem 
Vater 

Gesundheit, Ruhe Problem mit der 
ältesten 
zurückhaltenden 
Tochter 

Gemeinsame Meinung 
gibt es, aber manchmal 
braucht sie mehr 
Unterstützung von dem 
Mann, sie ist mehr 
nervös als der Mann. 

Sie würde ihren Mann in 
vielen Alltagssituationen 
nicht mehr ersetzen, z. 
B. bei Reparaturen, und 
die älteste Tochter nicht 
mehr mit Spielzeug 
verführen. 

Interview
 12 

Bei den 
Schulproblemen hilft 
die Mutter; auch 
Gespräche. 

Manchmal haben 
Kinder Angst vor dem 
Vater; er gibt ihnen 
aber das Geld. 

Liebe in der Familie, 
Wahrheit sagen 

 Es gibt verschiedene 
Situationen, aber 
schlimm ist es nicht; 
sie geht Kompromisse 
ein. 
 
 

Arbeit für sie, dann 
könnte sie ihren Kindern 
helfen, sie ausbilden. 

Interview
 13 

  die Liebe und die 
Gesundheit 

guter Kontakt mit den 
Kindern 

Über 
Meinungsunterschiede 
kann man bei ihnen 
nicht sprechen. 
 
 
 

Eher nichts ändern, nur 
noch andere Ausbildung 
für sich selbst möchte 
sie. 

Interview
 14 

Bei Schulproblemen ist 
die Mutter da. 

Unterhaltung mit dem 
Vater 

die Wärme des 
Zuhauses, Raum für 
eigene Aktivitäten 

guter Kontakt mit den 
Kindern 

Lange Zeit gab es die 
gleiche Meinung, jetzt 
nicht mehr; ihr Mann 
will mehr 
Selbstständigkeit für 
die Kinder, und meint, 
sie sei überaktiv ihren 
Kindern gegenüber. 
 

Einige Sachen würde 
sie doch ändern, z. B. 
mehr Vertrauen für alle 
Familienmitglieder 
geben; einige Dinge 
hätte sie mit mehr 
Distanz behandelt 
können. 
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Interview
 15 

  Familie, Gesundheit, 
sich selbst 

guter Kontakt mit dem 
Sohn 

 Sie hätte die Fehler 
verbessert, die sie 
begangen hat. 
 
 
 
 

Interview
 16 

Die Tochter berät sich 
bei der Mutter 

Gespräche mit dem 
Vater 

Liebe, Bindung, 
Partnerschaftlichkeit in 
der Familie, Achtung 
der Kinder den Eltern 
gegenüber 
 
 
 

gute Kontakte mit  den 
Kindern 

gleiche Meinung nichts ändern 

Interview
 17 

Der Sohn spricht lieber 
mit der Mutter; wenn 
die Kinder krank sind, 
brauchen sie die 
Mutter mehr. 

Die Tochter spricht 
lieber mit dem Vater. 

die Ehrlichkeit in der 
Ehe 

Probleme mit der 
Tochter, sie ist 
geschlossen. 

Nicht immer gibt´s 
gleiche Meinung, sie 
muss immer reagieren.

mit dem Schulabschluss 
fertig sein, aber in der 
Familie oder Ehe keine 
Änderungen 
 
 
 
 

Interview
 18 

Die Kinder sprechen 
auch gern mit der 
Großmutter, der ältere 
Sohn ist wie Vater für 
den jüngeren. 
 
 
 

 Ruhe und Sicherheit in 
der Familie 

  andere Verhältnisse mit 
dem Lebenspartner 

Interview
 19 

  Gerechtigkeit, 
Ehrlichkeit 

 gleiche Meinung, wenn 
nicht, dann Gespräche 
der Eltern darüber 
 
 
 
 
 

nichts 
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Interview
 20 

Alltagsdinge - die 
Mutter 

Unterhaltung mit dem 
Vater 

Familienverhältnisse Das Kind informiert 
nicht immer über seine 
Probleme z. B. im 
Kindergarten. 
 
 
 

gleiche Meinung nichts 

Interview
 21 

in allen Situationen Unterhaltung mit dem 
Vater und der Oma 

Familienwärme  Sie haben manchmal 
andere Meinung, und 
sie setzt ihre Meinung 
durch. 

Sie ist mit ihrem Leben 
zufrieden, nur den 
Schulabschluss hätte 
sie anders organisiert, 
dann die Arbeit und die 
Familie. 
 
 
 

Interview
 22 

beide Eltern Reisen mit dem Vater Familie, Liebe guter Kontakt mit dem 
Kind 

nur manchmal 
Meinungsunterschiede; 
der Mann geht öfter 
Kompromisse ein 
 
 
 

nichts 

Interview
 23 

  Der älteste Sohn 
spricht lieber mit dem 
Vater. 

Die Familie hält 
zusammen. 

Der älteste Sohn ist 
zurückhaltend, jüngere 
Kinder sind sehr 
aufgeschlossen. 

Der Mann entscheidet 
manchmal allein, das 
gefällt ihr nicht; also 
manchmal gibt es 
Meinungsunterschiede.
 
 
 

Eher nichts ändern, 
aber sie denkt 
manchmal daran, was 
wäre, wenn sie erst jetzt 
die Familie gründen 
würde. 

Interview
 24 

    Geduld   Es gibt Meinungs-
Unterschiede, aber 
jetzt gibt ihr der Mann 
recht. 
 
 
 
 

nichts andern 
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Interview
 25 

Trost und 
Liebkosungen bei der 
Mutter, der älteste 
Sohn kommt zum 
Gespräch zu der 
Mutter. 

Einkäufe und 
Unterhaltung mit dem 
Vater 

sich auf jemand 
verlassen können, 
emotionale Nähe 

Der älteste Sohn ist 
zurückhaltend, der 
Jüngere ist viel mehr 
aufgeschlossen 

Es gibt 
Meinungsunterschiede; 
der Mann möchte mehr 
Selbstständigkeit für 
die Söhne, sie zwingt 
den Mann zu den 
Kompromissen. 
 
 

Nichts im Familienleben 
möchte sie ändern, nur 
ihre Ausbildung hätte 
sie früher 
abgeschlossen. 

Interview
 26 

Schulprobleme - immer 
die Mutter 

Gespräche mit dem 
Vater 

Alles, was sie hat: die 
Familie, das Zuhause. 

  Gemeinsame Meinung, 
aber der Mann stellt 
den Kindern manchmal 
zu hohe 
Anforderungen. 
 
 
 

Nichts ändern bis auf 
die Arbeit, sie möchte 
arbeiten. 

Interview
 27 

immer mit der Mutter nur sonntags, 
gemeinsame Freizeit 

Liebe zu den Kindern 
und zum Mann 

keine Probleme damit manchmal 
Meinungsunterschiede; 
der Mann gibt auf. 
 
 
 
 

Sie hätte eine gute 
Schule abschließen 
können, sonst keine 
Änderungen. 

Interview
 28 

Der jüngere Sohn 
kommt immer zu der 
Mutter, der ältere geht 
zu den Großeltern. 

Der ältere  Sohn 
kommt immer zum 
Vater oder geht zu den 
Großeltern 

Freundschaft, 
Beziehung mit der  
weiteren Familie 

nicht immer guter 
Kontakt 

oft 
Meinungsunterschiede; 
sie geht Kompromisse 
ein. 

Zunächst hätte sie Geld 
verdient, Ausbildung 
abgeschlossen, erst 
dann wäre die Familie 
gewesen. 
 
 

Interview
 29 

  Der Vater ist sehr 
wichtig für beide 
Söhne, er kommt nur 
für das Wochenende 
nach Hause. 
 
 

Freundschaft, Ruhe, 
Familie 

Schwierigkeiten mit 
dem älteren Sohn 

Es gibt auch 
Meinungsunterschiede, 
sie sucht immer nach 
Lösungen. 

keine Änderungen 

 



 328

Bezug zu der Zukunft der Familie 
 

Frage 26. Frage 27. Frage 28. Frage 29. Frage 30.   
Vorstellung der 
Zukunft der Familie 

Was ist für die 
Familie 
unentbehrlich? 

Wünsche für die 
Kinder 

Wünsche für den 
Ehepartner 

Wünsche für sich 
selbst 

Sonstige 
Informationen 

Interview
 1 

Kinder sollen Schulen 
abschließen, Arbeit 
bekommen, Familien 
gründen. 

 Schnell selbstständig 
werden; den Kontakt 
mit dem Elternhaus 
nicht verlieren; 
gemeinsame 
Familienfeste 
 

 einen Lebenspartner 
für das Altern 

 

Interview
 2 

Gute Ausbildung für 
die Kinder, sie sollen 
glücklich sein 
 
 
 

 Ausbildung, Studium, 
Fremdsprachen 

weniger Stress in der 
Arbeit als Unternehmer 
haben, mehr 
Vergnügen 

berufliche 
Zufriedenheit 

unsere berufliche 
Aktivitäten als Muster 
für die Kinder 

Interview
 3 

Kinder gründen eigene 
Familien, Teilnahme an 
der Erziehung der 
Enkelkinder, mehr 
Freiheit  
 

 eigene Familien Gesundheit und mehr 
Zeit für die Familie 

Urlaub allein, weit von 
der Familie 

 

Interview
 4  

Nein, sie denkt nicht 
daran. 

 kluge Eltern und 
Lehrer, Gesundheit 

Zufriedenheit mit dem 
Zuhause, mit der Frau 
und dem Kind. 
 
 
 

Gesundheit  

Interview
 5 

Sie denkt daran, wie 
sich Situation in Polen 
entwickelt; um gute 
Ausbildung für das 
Kind zu sichern, wird 
sie schwer arbeiten 
müssen. 
 

 guten Start ins Leben 
sichern 

Glück, Zufriedenheit 
mit der Frau und das 
Kind, Stolz auf seine 
„Frauen“ 

gesundes Kind, 
Hochschätzen bei dem 
Mann, Zufriedenheit 
des Kindes mit den 
Eltern 
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Interview
 6 

harmonische Situation 
in der Familie, gute 
Ausbildung für das 
Kind, aber die 
Akzeptanz in seinem 
So-Sein 
 
 

  gute Ausbildung und 
Unterstützung im 
Leben 

sich Ausruhen von der 
Arbeitssituationen, 
weitere Entwicklung im 
Berufsleben 

vollständige 
Ausbildung, keine 
Ehescheidung, Liebe 
für das Kind und den 
Mann 

  

Interview
 7  

eine vollständige 
Familie gründen 

  Es soll im Leben es 
besser haben. 

  Es soll besser sein; 
eine große Familie 
gründen können. 
 
 
 
 

  

Interview
 8 

Der älteste Sohn hat 
gute Aussichten auf die 
Arbeit in der Armee, 
die Tochter will 
studieren, der Jüngste 
hat noch Zeit. 
 
 

  Ausbildung und die 
Arbeit für die Kinder 

  Arbeit, Führerschein Sie ist sehr stolz auf 
den ältesten Sohn. 

Interview
 9 

gute Ausbildung für die 
Kinder, bessere 
zufrieden stellende 
Arbeit; deren Familien; 
Glück 

nur die Wohnung gute Ausbildung für die 
Kinder, bessere 
zufrieden stellende 
Arbeit; ihre Familie; 
Glück 
 
 
 

Gesundheit, Arbeit, 
weiteres gemeinsames 
Leben 

Gesundheit, Arbeit, 
eigene Wohnung 

  

Interview
 10 

Sie denkt schon an 
weitere Kinder, 
vielleicht auch 
adoptierte. 

 Glück für das Kind, 
egal was es in Zukunft 
sein sollte. 
 
 
 
 
 

abgeschlossene 
Hochschulausbildung 

Auch 
Hochschulabschluss 
haben, Arbeit, die mehr 
Zufriedenheit gibt. 
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Interview
 11 

Als die Kinder klein 
waren, hat sie nicht an 
ihre Zukunft gedacht, 
jetzt überlegt sie, wo 
sie weiter lernen 
sollen. 

 keine Probleme in der 
Schule, guten Beruf, 
zufrieden stellende 
Arbeit, gute Männer 
und schöne Häuser für 
ihre Familien 
 
 

Viel Arbeit haben, die 
auch genug Geld bring, 
dass man auch eine 
Reise einplanen darf; 
vielleicht ein Auto, viel 
Gesundheit. 

viel Geld, Gesundheit, 
stabile finanzielle 
Situation 

 

Interview
 12 

Die Kinder sollen es 
besser im Leben 
haben, ihre Familien 
gründen und arbeiten - 
das ist das Wichtigste. 
 
 

Arbeit, sonst 
unterhalten die Familie 
nur die 
Schwiegereltern. 

Gesundheit, gute 
Familie, Liebe, Arbeit 

Gesundheit Arbeit und Gesundheit sehr pessimistisch, 
hoffnungslos 
(Anspielungen auf einen 
Selbstmord) 

Interview
 13 

Sie kümmert sich um 
die Zukunft der Kinder, 
keine guten Aussichten 
für die Ausbildung und 
die Arbeit. 

 Für die Ausbildung und 
Arbeit müssten die 
Kindern von Milakowo 
wegfahren. 

Er sollte mit der 
Familie sein, an Ort 
und Stelle die Arbeit 
haben. 

Arbeit für sie und 
dadurch könnte sie 
dem Mann helfen. 

Milakowo gibt keine 
Aussichten auf gute 
Zukunft der Kinder und 
der Familie, deswegen 
musste der Mann 
woanders die Arbeit 
suchen 
 

Interview
 14 

Sie will in Zukunft nicht 
mehr mit den Kindern 
und ihren Familien 
wohnen, aber in der 
Nähe. 
 
 
 

 Zufriedenheit mit der 
Ehe 

 Zufriedenheit mit dem 
glücklichen würdigen 
Leben 

 

Interview
 15 

Sie möchte im Alter 
von dem Sohn betreut 
werden. 
 
 
 
 
 

 Glück, Schulabschluss, 
Beruf und die Arbeit 

 Gesundheit und Arbeit geschiedene Mutter, 
allein erziehend 
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Interview
 16 

Man lebt für die Kinder, 
sie sollen es besser im 
Leben haben. 

 Ausbildung, 
Berufschancen 

Einen besseren Mann 
wünscht er seiner 
Frau, damit sie nicht so 
schwer arbeiten muss. 

Er will mit vielen 
Sachen fertig werden, 
damit man sich erholen 
und nicht sorgen 
könnte. 
 
 
 

der Vater 

Interview
 17 

Sie denkt an die 
Zukunft der Kinder, 
ihre Ausbildung, aber 
auch an ihre Zukunft. 

 Gesundheit, gute 
Ausbildung 

Gesundheit und 
glückliches Leben mit 
ihr (Angst vor der 
Ehescheidung) 

Gesundheit, Abschluss 
der Schule und Arbeit; 
dadurch kann sie ihrem 
Mann helfen. 
 
 
 
 

 

Interview
 18 

Schwer ist etwas zu 
planen, aber die 
Ausbildung erleichtert 
den Start ins Leben der 
Kinder; ein besseres 
Leben für sie. 
 
 

 gute Ausbildung als 
besserer Start 

 Sie denkt nicht an ihr 
Leben, will aber ein 
glückliches Leben für 
ihre Söhne 

geschiedene Mutter, 
allein erziehend, sehr 
mit dem Eheleben 
enttäuscht 

Interview
 19 

eigene Familien für die 
Kinder, Arbeit für sich 
selbst 

 Arbeit für die Kinder, 
damit sie verdienen 
können, auch für die 
Wohnungen 
 
 
 
 

ein Einfamilienhaus ist 
sein Traum 

Arbeit und vielleicht 
dieses Einfamilienhaus

 

Interview
 20 

Sie denkt an weitere 
Erziehung des Kindes, 
fühlt sich unerfahren 
und ratlos. 
 
 
 

Das Kind ist ohne 
Geschwister einsam. 

gute Schule mehr Freizeit und 
keine Probleme in der 
Arbeit 

Sie freut sich darüber, 
was sie hat und 
möchte es weiter 
haben. 

sehr ratlos die Mutter, 
gestresst als Mutter 
(mein Eindruck) 
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Interview
 21 

Ein besseres Leben 
durch bessere Arbeit; 
wenn das Kind größer 
wird, mehr Freizeit und 
Erholung 
 
 

 gute Ausbildung dem 
Kind sichern können 

Zufriedenheit mit der 
Familie und mit der 
Arbeit, Glück, eigenes 
Haus 

gute Arbeit  

Interview
 22 

Sie denken an die 
Zukunft aber nicht so 
weit. 

 Freunde in der 
Umgebung, 
Selbstsicherheit, keine 
Einsamkeit 
 
 
 
 

weiteres 
Zusammenleben und 
Zufriedenheit 

Glück und Gesundheit  

Interview
 23 

Sie denkt an die 
bessere Zukunft der 
Kinder, aber die Eltern 
müssen ihnen helfen. 

 gute Ausbildung Den beruflichen 
Aufstieg für ihn will sie, 
aber ohne Stress ist es 
auch selten möglich. 
 
 
 
 

Sie hat alles.  

Interview
 24 

Sie möchte Sicherheit 
für die Familie, 
Frieden. 

 sicheres, glückliches 
Leben mit dem 
entsprechenden 
Lebenspartner 
 
 
 
 

Der Mann ist mit der 
Familie zufrieden, aber 
braucht mehr 
Erholung, Urlaub, 
Freizeit. 

mehr Freizeit für sich, 
Urlaub; wünscht sich 
gelungenes Leben für 
die Kinder 

 

Interview
 25 

Sie denken an die 
Zukunft, vor allem an 
die Ausbildung der 
Kinder. 

 Die Kinder sollen Spaß 
am Lernen haben, gut 
lernen. 

Gesundheit, 
Zufriedenheit mit der 
Familie, Glück über die 
Kinder und die Frau 
 
 
 
 

Studium abschließen, 
psychischen Komfort 
genießen 
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Interview
 26 

Sie denkt an die 
Zukunft der Kinder, 
ihre Ausbildung, 
finanzielle Hilfe für die 
Kinder. 
 
 
 

nichts Gute Ausbildung, die 
den Start ins Leben 
ermöglicht 

Gesundheit Arbeit  

Interview
 27 

Angst vor der  Zukunft, 
vor der Situation in 
Polen, vor 
Arbeitslosigkeit 

 gute Ausbildung mit dem Bau des 
Hauses fertig werden, 
ruhiges Leben auf dem 
Lande 

Dasselbe; dass die 
Familie zusammenhält, 
aus den Kindern 
ordentliche Menschen 
werden. 
 
 
 

 

Interview
 28 

Der ältere Sohn bleibt 
mit den Eltern, aber 
der jüngere soll 
Ausbildung 
abschließen. 
 
 
 

 gute Ausbildung für 
den jüngeren Sohn 

Arbeit und eigenes 
Haus 

Reisen und sichere 
Zukunft für den 
jüngeren Sohn 

 

Interview
 29 

Sie will das Beste für 
die Familie. 

 das Beste, feste 
Familie 

Zufriedenheit mit der 
Familie und mit der 
Arbeit, Glück, eigenes 
Haus 
 
 
 
 

Gesundheit, 
Entspannung von den 
Familiepflichten haben 
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Anhang 7:                Themenmatrix 

 
 

 
Bezug zu der Vergangenheit der Befragten 

 
1.  2.  3.  4.  5.  

Betrachten wir zuerst Ihr 
Elternhaus. Erinnern Sie sich 
an Situationen, die Sie als 
Kind in Ihrem Elternhaus 
besonders positiv erlebt 
haben? 

Gab es für Sie als Kind 
Situationen in Ihrem 
Elternhaus, die Sie schwer 
akzeptieren konnten?  

Man glaubt, dass die polnische 
Familie sehr kulturorientiert an 
der Tradition hängt.  
Welche Vorstellung von der 
Familie hatten Sie damals? 
Gab es damals für Sie so 
etwas wie ein Muster von 
einer Familie? 

Betrachten wir die 

Rolle der Frau als Mutter. Wie 

meinen Sie, kann man sich 

auf die neuen Aufgaben in der 

Familie als Mutter und Frau 

vorbereiten? 
Wer könnte hierbei helfen? 

Meinen Sie, dass junge 
Männer auf ihre zukünftige 
Vaterrolle auch vorbereitet 
werden sollen?  
 

∗ Familienfeste (8) 
∗ gute Erinnerungen an die 

Kindheit (7) 
∗ Liebe (5) 
∗ das Gefühl der 

Geborgenheit (4) 
∗ glückliche Kindheit (4) 
∗ gemeinsame Ferien (3) 
∗ Hochachtung den Eltern 

gegenüber (2) 
∗ materielle Sicherheit (2) 
∗ emotionale Wärme (2) 
∗ die Mutter war immer da 

(2) 
∗ kinderreiche Familie (2) 
∗ gute Eltern, gute 

Geschwister (2) 
∗ Großeltern wichtig (1) 
∗ geschieden Eltern, aber 

positives Verhältnis 

∗ keine Probleme oder 
schlechten Erinnerungen 
(8) 

∗ Eltern arbeiteten viel, 
wenig Zeit für die Kinder; 
Vater fehlte (4) 

∗ Streite der Eltern oder 
keine gute Beziehung 
zwischen ihnen (3) 

∗ Armut (3) 
∗ Alkoholismus des Vaters 

(3) 
∗ Kinder mussten viel in der 

Landwirtschaft arbeiten 
(2) 

∗ Krieg mit Geschwistern 
(2) 

∗ als Teenanger kein guter 
Kontakt mit den Eltern (2) 

∗ wenig Vergnügen (1) 
∗ Belastung durch die 

∗ keine Vorstellung, keine 
Pläne (7) 

∗ Kinder haben (6) 
∗ gute Arbeit haben (5) 
∗ Partnerschaft mit dem 

Mann (4) 
∗ einen guten liebevollen 

Mann haben (4) 
∗ traditionelles 

Familienmodell (4) 
∗ Familie wie eigenes 

Elternhaus (4) 
∗ eigene Wohnung/eigenes 

Haus (3) 
∗ gute Ausbildung für sich 

haben (3) 
∗ nicht im Dorf sondern in 

der Stadt wohnen (2) 
∗ einen Mann wie Vater 

haben (2) 

∗ Muttermuster (9) 
∗ Muster von Zuhause (8) 
∗ alles selbst erfahren, an 

eigenen Fehlern lernen (5)
∗ von Büchern, Literatur 

lernen (4) 
∗ eine Vorbereitung nur in 

etwa möglich (2) 
∗ Großmutter behilflich (2) 
∗ Lehrer, Schule behilflich 

(2) 
∗ Freundinnen behilflich (1) 
∗ Schwierigkeiten bei der 

Vorbereitung auf die 
Mutterrolle (1) 

∗ Schwierigkeiten bei der 
Vorbereitung auf die 
Ehefraurolle (1) 

∗ als Mutter, eigenen Körper 
kennen lernen (1) 

∗ eine Vorbereitung ist 
nötig  (24) 

∗ Muster vom Elternhaus 
(5) 

∗ Vatermuster (4) 
∗ psychische Reife kommt 

später bei Männern (3) 
∗ der Frau helfen, Pflichten 

gerecht verteilen (3) 
∗ Mutter hat den größten 

Einfluss (2) 
∗ Vorbereitung in etwa 

möglich (1) 
∗ das Leben lehrt am 

besten (1) 
∗ von Kind an vorbereiten 

(1) 
∗ mehr Wissen beibringen 

(1) 
∗ Männer sind heute 
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zueinander (1) 
∗ frohe Stimmung (1) 
∗ Ausgehen, Nichtstun (1) 
∗ Es war gut trotz 

Probleme. (1) 
∗ Kinder, das Wichtigste für 

die Eltern (1) 
∗ Eltern arbeiteten viel, 

aber das Wochenende 
immer für die Kinder (1) 

∗ Gespräche mit dem Vater 
(1) 

∗ friedliche Familie (1) 
∗ positive Kindererziehung 

(1) 

Schulpflichten (1) 
∗ Vater hatte nicht genug 

Achtung für die Mutter (1) 
∗ Einsamkeit wegen keiner 

Geschwister (1) 
∗ Vater früh verstorben (1) 
∗ Mutter früh verstorben, 

keine gute Beziehung zu 
der Stiefmutter (1) 

∗ zu viele Verbote der 
Mutter (1) 

 

∗ schnell nach dem 
Schulabschluss heiraten 
(1) 

∗ Wohlstand haben (1) 
∗ keine Arbeit, nur 

Kindererziehung zu 
Hause (1) 

∗ romantische Vorstellung: 
Reisen, Strände, 
Kerzenlicht (1) 

∗ Hochachtung beim Mann 
haben (1) 

∗ kinderreiche Familie 
haben (1) 

∗ Superfamilie, alles glänzt 
vor Sauberkeit (1) 

∗ keine Familie wie  
Elternhaus (1)) 

∗ Ordenschwester werden 
wollen (1) 

∗ sie hat nicht erwartet, ein 
behindertes Kind zu 
bekommen 

∗ Vorbereitung ist möglich, 
wenn man sie will (1) 

∗ an der Erfahrung anderer 
lernen (1) 

∗ keine Vorbereitung (1) 
∗ ich weiß nicht (1) 
∗ keine konkrete Antwort (1)

kooperativer (1) 
∗ Männer über 

Familienprobleme 
bewusst machen (1) 

∗ keine konkrete Antwort 
(1) 

Erlebnisse 
Beziehungen 
Familiäre Grundstimmung 

materielle Probleme 
Beziehungsprobleme 
Erziehungsstil/-probleme 
Zeit-/ Arbeitsbelastung 

Ehe 
Materielle Wünsche 
Kinderwunsch 

Vorbilder 
Eigene Erfahrungen 
Sekundärerfahrungen,  z. B. 
Literatur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 336

6.  7.  8.  9.  
Wer könnte Ihres Erachtens hierbei 
besonders vorbildhaft wirken? 
 
Was könnte dabei stören? 

Hatten Sie als junge Frau ein Bild 
Ihres zukünftigen Lebenspartners im 
Kopf? 
Wie haben Sie sich die Beziehungen 
mit Ihrem zukünftigen Ehepartner 
vorgestellt? 

Viele junge Frauen sagen, dass sie z. 
B. ein oder zwei oder drei oder noch 
mehr, andere sagen, dass sie gar 
kein Kind haben wollen. 
Welches Bild von Ihrem/Ihren 
Kind/Kindern haben Sie damals in 
sich getragen? 

Stimmen diese Vorstellungen mit dem 
heutigen Bild Ihres Kindes/Ihrer 
Kinder überein? 

∗ gute Muster vom Elternhaus (8) 
∗ gute Atmosphäre in der Familie 

(2) 
∗ Familienberatung, Therapie (2) 
∗ Unterstützung des Partners (2) 
∗ Vater als Muster (2) 
∗ ein Fach in der Schule (2) 
∗ Literatur (1) 
∗ Religion (1) 
∗ pädagogisches Studium (1) 
∗ Großmutter als Vermittlerin der 

Lebenserfahrung (1) 
∗ intuitives Reagieren (1) 
∗ durch eigene Lebenserfahrung 

lernen (1) 
∗ an eigenen Fehlern lernen  
 
Störfaktoren 

∗ Druck des Freundeskreises (1) 
∗ Den Männern fehlt das 

angeborene Gefühl des Sinnes 
für das Vater-Werden. (1) 

∗ Man ist eher auf sich selbst 
angewiesen (1) 

∗ gewisse Lebensreife gewünscht 

∗ keine Vorstellung (8) 
∗ der aktuelle Mann ist der richtige 

Partner (5) 
∗ lange Bekanntschaft mit dem 

Mann von der Schule noch (3) 
∗ sich nach der Intuition richten (2) 
∗ nicht die Schönheit ist 

entscheidend (2) 
∗ schön, groß, schwarzhaarig (4) 
∗ romantische Vorstellung, Träume, 

nichts Reales (2) 
∗ ähnelt dem Vater (1) 
∗ entspricht der Vorstellung nicht (1) 
 
 
 
genannte Charaktereigenschaften: 
 
tolerant, ehrlich, verständnisvoll,  
liebevoll, humorvoll, klug, freundlich, 
vertrauensvoll, sympathisch, normal, 
vernünftig, zärtlich 
 

∗ 2 Kinder, eine Tochter und ein 
Sohn (13) 

∗ keine Vorstellung der Kinder (6) 
∗ 3 Kinder (4) 
∗ eine Kinderreiche Familie (4) 
∗ idealistisches Bild anständiger 

Kinder (2) 
∗ Ausbildung und Arbeit für die 

Kinder (1) 
∗ Kinderwaren sehr gewünscht (1) 
∗ gesunde Kinder (1) 

∗ wegen der unsicheren finanziellen 
Situation weniger Kinder als 
geträumt (5) 

∗ zufrieden und glücklich über die 
Kinder (5) 

∗ stolz auf die Kinder (4) 
∗ die früheren Erwartungen 

entsprechen der Realität (3) 
∗ selten gibt es Probleme (2) 
∗ noch ein Kind haben wollen (2) 
∗ sie lernt Beziehung mit dem 

adoptierten Sohn herzustellen (1) 
∗ überaktive Kinder, Müdigkeit der 

Mutter (1) 
∗ Kinder haben unterschiedlichen 

Charakter (1) 
∗ sie hat mehr Kinder als geplant 

(1) 
∗ das Kind war nicht geplant, jetzt 

aber stolz auf es (1) 
∗ nach der Geburt eines 

behinderten Kindes wollte sie 
keine Kinder mehr haben (1) 

∗ ein leibliches Kind und 2 
Stiftskinder (1)  

Familie 
Institution(en) 
Religion 
Literatur 

innere/ äußere Werte  (eher) positive Übereinstimmung 
negativ erlebte Abweichung 
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10.  11.  12.  13.  

Viele Mütter erinnern sich gern an die 
Situation, als ihr kleines Kind gerade 
eingeschlafen ist. Das Bild ihres 
schlafenden Kindes hat sie immer 
gerührt. 

Könnten Sie Situationen mit Ihrem 
Kind/Ihren Kindern beschreiben, in 
denen Sie besonders starke 
emotionale Bindung fühlen? 

Gibt es heute Situationen mit Ihrem 
Kind/Ihren Kindern, die Sie 
besonders niederdrücken? 

Viele Frauen erleben die neue 
Lebensaufgabe in der Familie als 
Stress.  

Kennen Sie auch Angst vor dem 
Stress mit den Kindern und den damit 
verbundenen Pflichten? 

Gibt es Menschen, die Sie in der 
Ausführung Ihrer Familienpflichten 
unterstützen und damit Ihnen helfen, 
eine Balance zwischen Belastung und 
Entlastung herzustellen? 

∗ das schlafende Kind (6) 
∗ wenn es krank ist/war (5) 
∗ anders mit jeweiligen Kindern (4) 
∗ starke Bindung von der Geburt an 

(4) 
∗ immer Freude und Glück mit den 

Kindern; mehrmals am Tag 
Liebkosungen; Bindung auch in 
vielen Alltagssituationen (4) 

∗ überfürsorgliche Mutter kontrolliert 
ständig die Situation (3) 

∗ Kinder kommen gern ins Ehebett 
der Eltern (2) 

∗ Bindung als das Kind gestillt 
wurde (2) 

∗ Eifersucht um das Kind (1) 
∗ wenn die Kinderschlafe, denkt sie 

daran, warum sie auf sie schreit 
(1) 

∗ Krankheit des Kindes (10) 
∗ das Verhalten der Kinder 

untereinander, wenn sie nicht 
anständig sind (5) 

∗ Schul-, Lernprobleme (2) 
∗ -Pubertätsalterprobleme (2) 
∗ die Mütter stellen sich die Frage, 

ob sie ihrer Rolle als Mutter  in 
Zukunft gerecht werden können 
(2) 

∗ viel Stress, Unsicherheit als das 
Kind ganz klein war (2) 

∗ viele Situationen im Alltag (für 
Alleinstehende) (2) 

∗ normale Alltagssituationen; 
Kinder sind nur Kinder (2) 

∗ Angst um das Kind (2) 
∗ keine Situationen, die 

niederdrücken (2) 

∗ nein, kein Stress (9) 
∗ Stress wegen der Zukunft der 

Kinder (3) 
∗ Angst um das Kind (2) 
∗ großer Stress für eine 

überbesorgte Mutter (2) 
∗ als das Kind zur Welt kam; 

Freiheit wurde verloren (2) 
∗ es ist ein guter aufbauender 

Stress, der motiviert (1) 
∗ nur der erste Tag des Kindes im 

Kindergarte, in der Schule (1) 
∗ selten Stress, eher Müdigkeit (2) 
∗ allein alle Problem lösen müssen 

(1) 
∗ zu wenig Zeit für das Kind (1) 
∗ Stress, wie fast bei jedem (1) 
∗ den Stress reagiert sie mit der 

Esslust ab (1) 
∗ keine konkrete Antwort (1) 

∗ Mann/Lebenspartner (12) 
∗ Eltern (11) 
∗ Mutter (7) 
∗ Geschwister (5) 
∗ Familienmitglieder (5) 
∗ Freunde (5) 
∗ allein alles lösen (2) 
∗ Schwiegereltern (2) 
∗ Bekannte (1) 
∗ Kinder (1) 
∗ Nachbarn (1) 
∗ es gibt Unterstützung (1) 
∗ keine Unterstützung (1) 

 Krankheit 
Verhalten (des Kindes) 
Erziehung 

Zukunftssorgen 
Eustress/ Motivation 
Verlust der Freiheit/ 
Selbstbestimmung 
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Bezug zur aktuellen Familiensituation  
 

14.  15.  16.  17.  
Schauen wir uns, wenn Sie gestatten, 
der aktuellen Situation Ihrer Familie 
an.  
Worin sehen sie die Stärken Ihrer 
Familie? 

Was halten Sie für den größten 
bisherigen Erfolg Ihrer Familie? 

Worin liegen Probleme Ihrer Familie?  Wer könnte Ihnen dabei eventuell 
helfen? 

∗ gute Familie, Bindung, 
Friedlichkeit (9) 

∗ Liebe (7) 
∗ wir sind zusammen (6) 
∗ Geborgenheit, sicheres Leben 

und Wohnen (5) 
∗ gesunde Kinder (4) 
∗ Vertrauen (4) 
∗ Arbeit (2) 
∗ die Kinder helfen im Haushalt (2) 
∗ gute Ehe, seiner Rolle bewusster 

Mann (2) 
∗ stabile finanzielle Situation (2) 
∗ gegenseitige Achtung (1) 
∗ die Zeit füreinander (1) 
∗ Kompromisse eingehen können 

(1)-Ruhe und Harmonie (1) 
∗ alles im Leben selbst errungen 

(1) 
∗ gute Gesundheit (1) 
∗ alle Problem zusammen lösen (1) 
∗ die Eltern sind Partner für die 

Kinder (1) 
∗ schwer zu sagen (1) 

∗ Kind/Kinder, zufriedenstellende 
Kindererziehung (6) 

∗ positive Familienbeziehungen (4) 
∗ gegenseitige Achtung (2) 
∗ keine Erfolge, alles normal (2) 
∗ eigene Wohnung (1) 
∗ Baus des Eigenheimes (1) 
∗ Auto (1) 
∗ beruflicher Aufstieg (1) 
∗ gemeinsamer Urlaub (1) 
∗ überwundene Krankheit des 

Kindes (1)  
∗ der Mann hat ein Studium 

abgeschlossen (1) 

∗ Belastung wegen der finanziellen 
Lage (12) 

∗ keine größeren Probleme (8) 
∗ die Situation mit dem 

Lebenspartner (5) 
∗ Arbeitslosigkeit des Mannes (2) 
∗ keine eigene Wohnung (2) 
∗ Sorge um die Arbeit für die Kinder 

(1) 
∗ Ausbildung den Kindern sichern 

können (1) 
∗ sie versteht sich selbst als 

Problem, ist zu nervös (1) 
∗ unterschiedliche Meinung in den 

Alltagssituationen (1) 
∗ schlechte Gesundheit (1) 

∗ Mann (12) 
∗ Eltern (11) 
∗ Mutter (7) 
∗ Familie (5) 
∗ Schwester/-n (5) 
∗ Freunde (5) 
∗ Schwiegereltern (2) 
∗ alles allein lösen gelernt (2) 
∗ Kinder (1) 
∗ Nachbarn (1) 
∗ Bekannte (1) 
∗ niemand (1) 

Familiäre Grundstimmung 
Beziehung 
Ablauf (des Alltags) 

Materielle/ Immaterielle Erfolge Materielle Probleme 
Beziehungsprobleme 
Sorge um Zukunft 
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18.  19.  20.  21.  
Für viele Eltern ist es gar nicht 
einfach, die Bedürfnisse ihrer Kinder 
richtig zu identifizieren. 
 

In welchen Situationen braucht Ihr 
Kind Sie häufiger? 

In welchen Situationen braucht Ihr 
Kind häufiger Ihren Mann? 

Was haben Sie als Mutter in diesen 
Jahren besonders schätzen gelernt? 

∗ keine Probleme damit (10) 
∗ sehr gut damit umgehen können 

(2) 
∗ körperliche Bedürfnisse – 

problemlos identifizieren können 
(1) 

∗ emotionale Bedürfnisse – 
schwieriger zu identifizieren (1) 

∗ Gespräche (1) 
∗ mit der Zeit ist es schwieriger den 

Kontakt mit den Kindern zu 
behalten (1) 

∗ es ist nicht einfach (1) 

∗ sie steht immer zur Verfügung (6) 
∗ Gespräche (4) 
∗ -vorwiegend die Mutter (3) 
∗ bei Hausaufgaben, 

Schulproblemen (3) 
∗ beim Einkaufen (1) 
∗ wenn die Kinder krank sind (1) 
∗ bei Alltagsproblemen (1) 
∗ Trost und Liebkosungen (1) 
∗ das Kind benimmt sich anders, 

wenn es nur mit der Mutter oder 
nur mit dem Vater ist (1) 

∗ sie ist anspruchsvoller als der 
Vater (1) 

 
∗ nicht festgestellt, eher beide 

Eltern (2) 
∗ auch Großeltern wichtig (2) 

∗ Gespräche (6) 
∗ Unterhaltung, Spiele mit dem 

Kind (6) 
∗ den Kindern Geld geben (2) 
∗ Sport (1) 
∗ vor dem Schlafengehen (1) 
∗ beim Autofahren (1) 
∗ Einkäufe (1( 
∗ ist sehr wichtig für die Kinder, 

aber er ist nur am Wochenende 
da (1) 

∗ das Zusammenleben in der 
Familie, die Geborgenheit (14) 

∗ Liebe (7) 
∗ Ruhe (5) 
∗ gute Gesundheit (4) 
∗ Ehrlichkeit in der Ehe (4) 
∗ sich selbst und was man alleine 

erreicht hat (3) 
∗ Wohlstand (2) 
∗ Lebensfreude (1) 
∗ Vertrauen (1) 
∗ Gerechtigkeit (1) 
∗ Unterstützung von anderer 

Familienmitgliedern (1) 
∗ die Geburt des Kindes (1) 
∗ Verständigung mit dem Mann (1) 
∗ tiefer Glaube an Gott (1) 
∗ Raum für eigene Aktivitäten (1) 
∗ Achtung der Kinder den Eltern 

gegenüber (1) 
∗ Geduld (1) 
∗ sich auf jemanden verlassen 

können (1) 
∗ emotionale Nähe (1) 
∗ Freundschaft (1) 

   Materielle Werte 
Beziehung(smomente) 
Gemeinsame Erlebnisse/ gemeinsam 
verbrachte Zeit 
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22.  23.  24.  
Sind Ihre Kinder - gemäß ihres 
Alters – imstande, Sie oder ihren 
Vater über ihre Probleme zu 
informieren? 
 

Haben Sie hin und wieder als Mutter eine andere 
Meinung in Fragen der ‚Kindererziehung’ als Ihr 
Lebenspartner?  
Gehen Sie dann oft Kompromisse ein? 

Stellen Sie sich vor, wenn Sie noch einmal Ihre Familie gründen 
dürften, was würden Sie anders machen?  
 

∗ ja, keine Problem damit (9) 
∗ nicht jedes von den Kindern 

kann die Eltern richtig 
informieren (9) 

∗ nicht immer (4) 

∗ es gibt Unterschiede (15), manchmal (4) 
∗ die gleiche Meinung (9) 
∗ sie ist überfürsorglich für das Kind, er möchte mehr 

Selbstständigkeit für das Kind (3) 
∗ sie entscheidet öfters (2) 
∗ die Mutter hat mehr Geduld für die Kinder (1) 
∗ sie schreit auf die Kinder, aber bereut es (1) 
∗ der Mann ist nicht konsequent (1) 
∗ sie ist zu streng für die Kinder (meint der Mann) (1)-

er ist strenger, konsequenter (1) 
∗ der Mann nimmt an der Kindererziehung gar nicht 

teil (1) 
∗ sie braucht mehr Unterstützung von ihrem Mann (1) 
∗ der Mann entscheidet manchmal allein (das will sie 

nicht) (1) 
∗ der Mann stellt zu hohe Anforderungen an die 

Kinder (meint sie) (1) 
 
Kompromisse 

∗ der Mann geht Kompromisse ein (7) 
∗ die Frau geht Kompromisse ein (4) 

∗ nichts ändern (15) 
∗ Ausbildung abschließen (4) 
∗ Arbeit haben, dann könnte sie den Kindern helfen, sie 

ausbilden (3) 
∗ mehr Selbstständigkeit für sich von Anfang an der Ehe (1) 
∗ kein gemeinsames Zuhause mit den Schwiegereltern (1) 
∗ den Einfluss anderer Verwandten auf die Ehe beschränken 

(1) 
∗ diverse Situationen im Leben ändern (1) 
∗ nur ein paar Kleinigkeiten ändern (1) 
∗ nicht in der Anwesenheit des Kindes streiten (1) 
∗ die Mutter hat dem kleinen Kind zu wenig Zeit gewidmet und 

erinnert sich nicht mehr an viele Situationen, als es klein war 
(1) 

∗ sie würde ihren Mann in vielen Alltagssituationen nicht mehr 
ersetzen, z. B. Reparaturen (1) 

∗ die Kinder mit Spielzeug nicht mehr verführen (1) 
∗ mehr vertrauen allen Familienmitgliedern geben (1) 
∗ einige Dinge hätte sie mit mehr Distanz behandelt (1) 
∗ sie hätte Fehler verbessert, die sie begangen hat (1) 
∗ andere Verhältnisse mit dem Lebenspartner (1) 
∗ die Familie vielleicht nicht so früh gründen (1) 
∗ andere Reihenfolge der Lebensereignisse: Geld verdienen, 

Abschluss der Ausbildung, erst dann die Familie (1) 
  Selbstständigkeit im Hinblick auf 

 Beruf 
 Familie 

Erziehung 
Beziehung 
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Bezug zu der Zukunft der Familie 
 

25.  26.  27.  28.  29.  
Viele Mütter sagen, ab der 
Geburt ihres Kindes denken 
sie nur noch an die Zukunft 
ihrer Familie.  
Wie könnten Sie sich die 
Zukunft Ihrer Familie 
vorstellen? 

Was brauchen Sie Ihres 
Erachtens auf jeden Fall für 
Ihre Familie, was 
unentbehrlich ist? 

Was wollen Sie für Ihre 
Kinder? 

Was wollen Sie für Ihren 
Ehepartner? 

Was wollen Sie für sich 
selbst? 

∗ gute Ausbildung für die 
Kinder (11) 

∗ Kinder sollen es besser im 
Leben haben (6) 

∗ gute Arbeit für die Kinder 
(5) 

∗ Kinder gründen eigene 
Familien (5)-mehr Freiheit, 
Freizeit, Erholung für sich 
haben (3) 

∗ Sorge/Angst um die 
Zukunft der Kinder wegen 
der Wirtschaftssituation in 
Polen (3) 

∗ glückliches Leben für die 
Kinder (3) 

∗ Teilnahme an der 
Erziehung der Enkelkinder 
(1) 

∗ um den Kindern 
Ausbildung zu sichern, 
wird sie mehr arbeiten 
müssen (1) 

∗ harmonische Situation in 
der Familie (1) 

∗ Akzeptanz für die 
Lebensentscheidungen 
der Kinder (1) 

∗ Die Wohnung (1) 
∗ Die Arbeit, das 

Einkommen (1) 
∗ Geschwister für das Kind 

(1) 

∗ gute Ausbildung (Studium, 
Fremdsprachen) (17) 

∗ zufriedenstellende Arbeit, 
gute Berufschancen (8) 

∗ eigene Familien gründen 
(4) 

∗ Glück (4) 
∗ gute Gesundheit (3) 
∗ gute Lebenspartner (3) 
∗ eigene Häuser (3) 
∗ schnell selbständig 

werden (1) 
∗ den Kontakt mit dem 

Elternhaus nicht verlieren 
(1) 

∗ gemeinsame familienfeste 
(1) 

∗ kluge Eltern und Lehrer 
für die Kinder (1) 

∗ guten Start ins Leben den 
Kindern sichern (1) 

∗ Kindern Unterstützung 
geben können (1) 

∗ es soll besser im Leben 
haben (1) 

∗ Liebe (1) 
∗ gute Freunde in der 

Umgebung (1) 

∗ gute Gesundheit (7) 
∗ Zufriede4nheit mit der 

Familie (6) 
∗ Glück, glückliches Leben 

(5) 
∗ eigenes Haus (5) 
∗ mehr Vergnügen, Freizeit 

(4) 
∗ Zufriedenheit mit der 

arbeit, Berufsaufstieg (4( 
∗ Arbeit (4) 
∗ weiteres Zusammenleben 

in der Familie (4) 
∗ mehr Zeit für die Familie 

(1) 
∗ Studium abschließen (1) 
∗ Geld für eine reise, ein 

Auto (1) 
∗ einen besseren Mann, 

damit die Frau nicht so 
schwer arbeiten muss (1, 
der Befragte) 

∗ ruhiges Leben auf dem 
Lande (1) 

 

∗ Arbeit, zufriedenstellende 
Arbeit (12) 

∗ gute Gesundheit (8) 
∗ Urlaub allein, sich von 

Familiensorgen erholen 
(6) 

∗ abgeschlossene 
Ausbildung (4) 

∗ besseres, 
zufriedenstellendes, 
würdiges Leben (2) 

∗ eigene Wohnung, 
Eigenheim (2) 

∗ glückliches Leben für die 
Kinder (3) 

∗ emotionale Balance 
genießen können (2) 

∗ sie hat alles; es soll so 
bleiben, wie es ist (2) 

∗ einen Lebenspartner für 
das Altern (1, 
Alleinstehende) 

∗ gesundes Kind (1( 
∗ Achtung beim Mann und 

Kindern haben (1) 
∗ keine Ehescheidung 

erleben (1) 
∗ Liebe für das Lind und 
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∗ noch eine vollständige 
Familie bilden 
(Alleinstehende) (1) 

∗ mehr Kinder 
haben/adoptieren (1) 

∗ kein gemeinsames 
Wohnen, aber in der Nähe 
(1) 

∗ als Seniorin möchte sie, 
dass ihr Sohn sich um sie 
kümmert (1) 

∗ Arbeit für sich selbst (1) 
∗ sie denkt nicht an die 

Zukunft (1) 
∗ sie denkt nicht so weit an 

die Zukunft (1) 
∗ als die Kinder ganz klein 

waren, hat sie an ihre 
Zukunft nicht gedacht (1) 

∗ sie denkt an die Zukunft 
und fühlt sich ratlos (1) 

∗ Eltern müssen die Kinder 
finanziell unterstützen (1) 

∗ Selbstsicherheit (1) 
∗ keine Einsamkeit (1) 
∗ Spaß am Lernen haben 

(1) 
∗ das Beste für das Kind (1) 

den Ehemann (1) 
∗ Führerschein (1) 
∗ stabile finanzielle 

Familiensituation 
∗ Glück (1) 
∗ aus den Kindern sollen 

ordentliche Menschen 
werden (1) 

∗ die Familie soll 
zusammenhalten (1) 

  Materielle Wünsche 
Berufsbezogene Wünsche 
Gesundheit 
Familie 

Zeit 
Finanzielle/ materielle 
Wünsche 
Berufs-/ Arbeitsbezogene 
Wünsche 

Beziehung 
Beruf 
Materielle Wünsche 
Familie/ Kinder 
Zukunft 

 
 
 
 


