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Wpro wad zenie teoret yczne

Problem badawc zy zosta³ sformu³owany na
podstaw ie teorii Levin sona (8), który na pod sta -
w ie w³asnych badañ idiog rafi cznych sformu³owa³ 
teoriê rozwoju cz³owieka, dziel¹c ¿ycie ludz kie
na cztery podstaw owe ery: dzieciñ stwa i adoles -
cencji (do 22 r.¿.), wcze snej doros³oœci
(17–45 r.¿), œred niej (40–65) oraz póŸnej do -
ros³oœci (od ok. 60 r.¿.). Najbard ziej intens ywne
zmiany zachodz¹ w czasie faz przejœciowych,
w czasie których trwa jesz cze era wcze œniejsza
a jedn oczeœnie zaczyna siê ju¿ era nastêp na
(ok. 17–22, 40–45, 60–65 r.¿.). W czasie tych faz 
przejœ ciowych dokon uje siê zazwyc zaj prze mia -
na tego, co najbard ziej podstaw owe dla da nej
osoby: jak ujmuje ona swoje ¿ycie, jakie stawia
sobie cele i jak je realiz uje – a wiêc struk tury
¿ycio wej. Struk tura ¿ycio wa jest to podstaw o wy
dla osoby w danym czasie wzorzec jej aktyw -
noœci oraz zwi¹zków z otoc zeni em (8, Tokars ka,
1995). Wzorzec ten tworz¹ relac je cz³owieka
z innymi ludŸmi i ze œrodo wiskiem oraz domin u -
j¹ce na danym etapie warto œci i cele. Podstaw¹
tej struk tury jest wybór dotycz¹cy sposobu ¿ycia
i sfery lub sfer, które zajm¹ centraln¹ pozycjê
w danym okres ie (rodzina, kariera...). W okres ie
prze mian zwi¹zanych z wcho dzen iem w okres
wcze snej doros³oœci (ok. 16–24 r.¿.) wiele osób
formu³uje marzen ie – domin uj¹cy cel lub wizjê
siebie w ¿yciu doros³ym jako cz³owieka ¿yj¹cego
w okreœ lony sposób i realiz uj¹cego okreœl one
cele. Marzen ie to mo¿e siê staæ podstaw¹ struk -

tury ¿ycio wej danej osoby, mo¿e zostaæ w niej
zawarte, ale jako peryf ery jne, a mo¿e w ogóle
nie zostaæ w niej uwzglê dni one, np. ze wzglê du
na inne, sprzecz ne cele lub brak wiary w mo¿ li -
wo œæ realiz acji.

W niniejs zej pracy terminu marzen ie bêdzie -
my u¿ywaæ w znaczen iu, jakie nadaje mu Levin -
son. Marzen ie mo¿e mieæ formê g³ównego celu
lub wizji siebie w doros³ym ¿yciu – jako cz³owieka 
prowadz¹cego okreœl ony styl ¿ycia i realiz uj ¹ cego
okreœl one cele. Marzen ie takie najlep iej ujmuje
to, co cz³owiek chce robiæ w swoim ¿yciu (8).
„Afekt ywnie nasyc ona koncepc ja poznawc za do -
tycz¹ca g³ównych celów ¿yciowy ch, lepiej ufor -
mow ana ni¿ zwyk³a fantaz ja, ale mniej uksz ta³to -
wana ni¿ przemy œlany plan” (11). Levin son (8) pi -
sze, ¿e marzen ie mo¿e byæ skrom ne lub bo hat er -
skie, niewy raŸn ie okreœ lone albo dok³adnie spre -
cyz owa ne. Mo¿e byæ pal¹c¹ nami êtn oœci¹ albo
cich¹ si³¹ prze wodni¹, Ÿród³em inspir acji i si ³y,
ale równie¿ trud nych konf liktów wewn êt rznych – 
w sytua cji gdy pozos taje w konflikc ie z innymi
zajêciami i altern aty wnymi sposob ami na ¿ycie. 

Marzen ie mo¿e mieæ kilka poziom ów, zawier aæ

aspekty œwiado me i nieœwi adome oraz ró¿ne ce -
le, aspir acje i warto œci. Z m³odzie ñcz ym mar ze -
n iem mo¿e byæ zwi¹zane wiele iluzji, np. taka, ¿e 
kiedy osoba zrealiz uje marzen ie, bêdzie szczêœ -
liwa i bêdzie mia³a wszyst ko, co napraw dê wa¿ -
ne. Form¹ realiz acji marzen ia jest spe³nianie
celów, marzen ie mo¿e te¿ istnieæ ponad nimi,
jako ogólna wizja czy filoz ofia ¿ycia. Stanowi
istotny elem ent poczuc ia to¿sam oœci, dotyk aj¹c
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równi e¿ kwestii egzys tencj alnych: celu i sensu
¿ycia. Mo¿e mieæ postaæ wyidea lizo wan¹ (mit
o bohat erze) albo przy ziemn¹ (byæ dobrym
w swoim fachu). Marzen ie rozwija siê we wcze s -
nym okres ie ¿ycia doros³ego, potem zostaje
zinteg rowa ne z d¹¿eniami cz³owieka albo prze -
chod zi w formê utajon¹. W okres ie prze miany po -
³owy ¿ycia poddane jest przewa rtoœcio wa niom,
a jednoc zeœnie stanowi kryter ium dla oceny po -
ra¿ek i sukces ów ¿yciow ych. Konfront a cja realiów 
z oczek iwan¹ wizj¹ ¿ycia doros³ego prowad zi do
modyf ika cji marzen ia i uzgadn iania go z kon cep -
cj¹ siebie (8). Jednym z zadañ po³owy ¿ycia,
a jed nocz eœnie jednym z warunków uzys kania
sa tysf akcji w wieku œrednim, jest w³¹czenie
marzeñ w realiz owan¹ wizjê ¿ycia.

Oleœ (11) ujmuje kryzys po³owy ¿ycia jako „pro -
ces intens ywny ch i subiekt ywnie trud nych prze -
mian osob owoœci, które dotycz¹ koncepc ji siebie,
œwiata wartoœci oraz zadañ ¿yciowy ch”. Kryzys
po³owy ¿ycia konstyt uuj¹ ró¿noro dne czyn niki:

11. Uczuc ie niespe³nienia pomimo zrealiz owa nia 

celów zwi¹zanych z przy stos owa niem do sa  -

mod zielne go ¿ycia w spo³eczeñ stwie, zwi¹  -

zane z tym, ¿e nastaw iaj¹c siê na zdobyw a -

nie pozyc ji spo³ecznej, jednostka nie rozwija³a

innych swoich potenc jalny ch mo¿liw oœci (7).

12. Konfront acja z treœciami, które dotychc zas

pozos tawa³y nieœw iado me – w tym z de -

struk c yj ny mi si³ami w psychice oraz ich

integ racja (5, 7).

13. Doœwi adcz enie prze mij ania i perspekt ywy

œmier  ci (7). Wi¹¿¹ siê z tym nastêpuj¹ce

za  dan ia:

• prze prac owa nie lêku przed œmie rci¹ i ak cep  -

ta cja skoñcz ono œci ¿ycia. (8),

• uzys kanie œwia domo œci, ¿e zosta³o ju¿ nie -

wiele czasu na podjêcie dzia³ania i zrealiz o -

wa nie marzeñ i celów, ¿e zrealiz uje siê je

„te raz albo nigdy”; zdolnoœæ do rezyg nacji z

niekt órych swoich d¹¿eñ,

• stawian ie pytañ egzys tencj alnych; „kim je s -

tem, dok¹d zmie rzam?”, „co napr awdê jest

w ¿yciu wa¿ne?” (5, 7),

• refleks ja nad sensem dotychc zaso wych ce -

lów i osi¹g niêæ (5, 7) i poszuk iwa nie takich

celów i war toœ ci, które uwzglê dni aj¹ pers -

pe kty wê œmierci (7),

• potrzeba odnies ienia swojego ¿ycia do

trans cend entnej rzecz ywis toœci (7).

14. Rozwij anie cech osobow oœci zwi¹zanych

kul  tur owo z p³ci¹ prze ciwn¹ (5, 7).

15. Integ racja przec iwie ñstw oraz równo wa¿e nie

funk cji psychiczn ych: myœlenia, uczuæ, intui -

cji, wra¿eñ (7).

16. Zadan ia wynik aj¹ce ze zmiany sytua cji ¿y -

cio wej:

• nawi¹zywan ie nowego typu relac ji z do ro  -

s³ymi dzieæ mi – rola mentora,

• opuszc za nie domu przez dzieci – zmusza

do szu  kan ia nowych celów i sensu w ¿yciu,

• konfront a cja z faktyczn ym stanem relac ji

miê dzy ma³ ¿onka mi i nowe problemy

w ma³¿eñstwie (8).

• od¿yw aj¹ problemy z rodzic ami, którzy

starzej¹c siê, zwra caj¹ siê ku swoim dzie -

ciom (5).

17. Gwa³towne fizjol ogi czne zmiany, które mo -

g¹ wywier aæ wp³yw na psychi kê.

18. Konfront acja realn ych osi¹gniêæ z wczeœ -

niejszymi planami (cz³owiek rozlic za siebie

z tego, co dotychc zas zrobi³, kim siê sta³,

a kim chcia³ zostaæ) oraz dostrzeg anie

zwi¹z ków miêdzy w³asnym postêpow ani em, 

a tym, jak uk³ada siê ¿ycie.

19. Uwaln ianie siê do wewnê trzn ych konfl iktów

i zewnêtrznych oczekiwañ.

10. Dokonywanie wyborów, które sta n¹ siê pod -

staw¹ nowej struktury ¿yciowej (8).

Podkr eœla siê równi e¿ ró¿ni ce miêdz y kry -
zys em po³owy ¿ycia u kobiet i mê¿czy zn, które
wydaj¹ siê byæ zwi¹zane zarówno z ró¿nym na si -
l eni em dotkl iwo œci zmian fizyczn ych (menop au -
za w odró¿ nien iu od androp auzy wi¹¿e siê
z utrat¹ mo¿liw oœci prokrea cji), jak i odmienn o -
œci¹ ról spo³ecznych pe³nionych przez kobiety
i mê¿ czy zn. Ró¿nice wynik aj¹ce z odmienn ej sy -
tua cji spo³ecznej obu p³ci wydaj¹ siê ostatn io za -
cieraæ, wraz ze zrówny waniem siê ról kobiec ych
i mêskich (zanik powsze chnoœci stereot ypu
kobiety opiek uj¹cej siê domem i dzieæ mi oraz
mê¿ cz yzny utrzym uj¹cego rodzinê). Na kobiety
wiêkszy wp³yw maj¹ zmiany hormon alne (11)
oraz œwiado moœæ utraty atrakc yjno œci fizyczn ej
(1, 15). Mê¿czyz nom trud niej przy chod zi zmiana 
relac ji z doras taj¹cymi dzieæ mi, które staj¹ siê
auton omi cznymi jednostk ami, a dla kobiet prze -
³omowe znaczen ie ma ich odchod zenie z domu
(11). Wiele kobiet, skon cent rowa nych dotychc zas 
na celach rodzinn ych, w wieku œrednim staje wo -
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bec faktu niezrea lizo wan ia tej czêœci ich marzeñ, 
które wi¹za³y siê z karier¹ zawod ow¹ i samor eal i -
zacj¹, oraz wobec poczuc ia, ¿e ju¿ najwy¿ szy
czas, byæ mo¿e ostatn ia szansa, aby te zadan ia
podj¹æ. Kobiety, które inwes towa³y w karie rê
zawod ow¹ kosz tem ¿ycia osob ist ego, mog¹ siê
w tym okres ie ¿ycia zwróc iæ bardziej ku tej
sferze. Nastêpuje zaanga¿owanie w realizacjê
tych marzeñ, które wczeœniej pozos tawa³y nie -
spe³nione (6, 13). Niektóre ko biety prze chodz¹
prze miany po³owy ¿ycia bez kryzysu, w formie
stop niow ych prze mian (17).

Levin son (8) podkr eœla znaczen ie stosunku do 
w³asnego najwiêk szego marzen ia ¿yciow ego dla
oceny w³asnych dokonañ w czasie kryzysu po -
³owy ¿ycia (oko³o czter dzies tego roku ¿ycia). Kie -
dy w okres ie prze miany po³owy ¿ycia cz³o wiek
prób uje ponown ie oceniæ swoje ¿ycie w okre sie
wcze snej doros³oœci, prób uje oceniæ miej sce,
jakie zajmowa³o w nim marzen ie. W jaki sposób
marzen ie zosta³o prze¿y te, czy sta³o siê przed -
miotem komprom isu, czy zosta³o porzuc o ne. Do -
konuje konfront acji swoich osi¹gniêæ z wczeœ -
nie j sz ymi planami, rozlic za siebie z tego, co
dotych c zas zrobi³, kim siê sta³, a kim chcia³ zo -
staæ. Czêsto ocenia swoje ¿ycie w zale¿no œci od
tego, czy uda³o mu siê zrealiz owaæ m³o dzieñc ze
marzen ie (8). W okres ie prze³omu po ³owy ¿ycia
cz³owiek dokon uje wybor ów, które stan¹ siê
podstaw¹ nowej struk tury ¿ycio wej. W tym okre s -
ie mo¿e zostaæ podjê ta decyz ja o rea liz acji b¹dŸ
rezyg nacji z marzeñ. Jung (7) zwraca uwa gê na
to, ¿e refleks ja nad sensem dotychc zaso wych
celów i osi¹gniêæ, a nierzadko zakwes tio no wan ie
ich wartoœ ci, mo¿e prowad ziæ do rewiz ji ma rzeñ
oraz stawian ia nowych celów opart ych na war to -
œciach uwzgl êdniaj¹cych per s p ektywê œmier ci.
Równi e¿ Levin son (8) wspo mina, ¿e jest to okres
prze war toœciowañ marzen ia, oddziel a nia od ma -
rzen ia elemen tów nierea list ycznych (np. iluzji, ¿e
zrealiz owa nie marzen ia zapewni cz³owiek owi
szczê œcie i rozwi¹¿e wszyst kie pro blemy). 

W okres ie po³owy ¿ycia nastê puje wyzwal anie
siê ze stereot ypo wych ról mêskich i kobiec ych;
kobiety rozwij aj¹ w sobie elem enty uwa¿ ane za
mêskie: si³a, auton omia, wolno œæ, zaufan ie do
siebie (5, 7), co mo¿e umo¿li wiæ „dopuszc zenie do
g³osu” tych marzeñ, które pozos tawa³y w sprze cz -
no œci z realiz owan¹ rol¹ (np. siêgan ie po wysok ie
stanow iska zawod owe czy podejm o wa nie pracy
zawod owej przez kobiety pe³ni¹ce wczeœn iej rolê

gospodyñ domowych). Z badañ Le vin sona (1987) 
wynika, ¿e w tym okres ie mê¿cz yŸ ni czêsto zwra -
caj¹ siê bardziej w kierunku rodziny, przy k³a -
daj¹c mniejsz¹ wagê do spraw zawod owy ch;
kobiety – odwrotn ie. 

 Z punktu widzen ia koncepc ji Eriks ona (4),
który zwraca uwagê na obecn oœæ w tym okres ie
kryzysu „twórcz oœæ – stagnac ja”, mo¿na po sta -
wiæ hipotezê, ¿e marzen ia zwi¹zane z dawan iem,
tworzen iem dla nastêpn ych pokoleñ, wnoszen iem
swojego udzia³u w kulturê mog¹ zast¹piæ m³o -
dzieñ cze marzen ia skon cent rowa ne bardziej na
osob ist ych korz yœc iach. Byæ mo¿e w niek tór ych
przy padk ach te same temat ycznie marzen ia
zmieni¹ akcenty z osob ist ych korz yœci na dawa -
n ie innym ludziom. Równie¿ zmiana sytua cji ¿y -
cio wej: doras tanie dzieci, opuszc zanie przez nie
domu rodzic ów – zmusza do szukan ia nowych
celów i sensu w ¿yciu (8).

Jednym z podstaw owy ch aspektów kryzysu

po³owy ¿ycia jest doœwia dczenie prze mij ania

i nie u chr onn oœci perspekt ywy œmierci oraz nie -

unikn ionej obecnoœci destrukc yjny ch si³ w cz³o -

wieku. Mo¿e to mieæ donios³e znaczen ie dla po -

stawy wobec w³asnych marzeñ. Poczuc ie ogra -

ni czonoœci czasu, jaki zosta³ do prze¿y cia,

„ostatn iego dzwon ka” – doœwi adczenie, ¿e nie

mo¿na ju¿ d³u¿ej odk³adaæ realiz acji marzeñ, ¿e

albo zrealiz uje siê je teraz, albo nigdy – mo¿e

pro wadz iæ do decyz ji o wpro wad zeniu ich w ¿ycie 

lub do ostat ecznej rezyg nacji z nich. Pragnien ie

sta bil iza cji (charakt ery sty czne dla wczeœn iej -

szego okresu) zostaje zast¹pione przez silny

wewnêt rzny imper atyw do dzia³ania i zmiany,

zwi¹zany z poczuc iem presji czasu – „cokolw iek

muszê zrobiæ, muszê zrobiæ to teraz” (5, 6).

A z dru giej strony œwiadomoœæ, ¿e mo¿na nie

zd¹¿yæ zrealizowaæ wszyst kich marzeñ i celów,

stawia zadan ie uzys kania zdol noœci do rezyg -

nacji z niekt órych swoich d¹¿eñ, dokon ania wy -

boru, które z pragn ieñ, marzeñ i celów s¹ naj -

wa¿ niejsze. Cz³owiek dokon uje wyboru warto œci

uwzgl êdn iaj¹cych pers p ekt ywê skoñc zon oœci

¿ycia; formu³uje cele oparte na tych warto œciach. 

Z kolei konie czn oœæ akcep t a cji istnien ia w cz³o -

wieku si³ destrukc yj ny ch mo¿e pro wadziæ do

oddziel enia marzeñ od zwi¹zanych z nimi iluzji,

co zwiêksza szanse ich realiz acji oraz w efekc ie

uzys kanie poczuc ia spe³ nienia (np. pozbyc ie siê

iluzji zwi¹zanych z ma rzen iem o idea lnym zwi¹z -
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ku mi³osnym, akcept acja negat ywny ch si³ zarów -

no w osobo woœci part nera, jak i w³asnej – stwa -

rza szansê uzys kania g³êbsz ego i bardziej

autent yczne go kontaktu z drugim cz³owiek iem).

Roberts i Newton (14) uzys kali dane na te -

mat treœci marzeñ. M³odzi eñcze marzen ia

kobiet oka za³y siê u wiêksz oœci badan ych z³o -

¿one (roz ga³êzione), obejm uj¹c sferê rodzinn¹

i zawod o w¹, co powod uje dylem at, który po -

wraca w okre s ie przew artoœciowañ po³owy ¿y -

cia: kobiety, któ re bardziej anga¿owa³y siê

w ¿ycie rodzinne, pragn¹ siê rozwijaæ zawod o wo

a te, które po stawi³y na karierê, zwra caj¹ siê ku

spr a wom oso b ist ym. Marzen ia mê¿czy zn czê œ -

ci ej koncent rowa³y siê na d¹¿eniu do osob is t ych 

doko nañ i sukc esów. Umie jêt noœæ sformu ³o wa -

nia marze n ia u progu doros³ego ¿ycia wi¹ za³a

siê z osi¹g niêci em wiêksz ej satysf akcji w wieku

œrednim. 

Drebing i Gooden (3) postaw ili hipot ezy

o zwi¹zku zdro wia psychiczn ego z: a) obec noœci¹ 

marzen ia i b) powod zeni em w jego realiz a cji.

Prze prow adz ili oni badan ia iloœc iowe na gru pie

mê¿cz yzn w wieku 36–55 (N = 68). Hipot e zy

potwierd zono. Obecnoœæ marzen ia ³¹czy³a siê

z mniej szym nasil eni em depres ji i niepok oju oraz

wy¿szym poczuc iem sensu ¿ycia. Treœæ marzeñ

dotyc zy³a najcz êœciej sfery zawod owej. Ci sami

badac ze (1995) prze bad ali tymi samymi metod a -

mi 90 kobiet w wieku 38–52 lat. Wyniki otrzym ane

na grupie kobiet okaza³y siê bardziej skom plik -

owa ne ni¿ w przy padku mê¿c zyzn. Ma rzen ia na

temat kariery w przesz³oœci oraz aktua lne marze -

n ia na temat ¿ycia osob ist ego i kariery maj¹ po -

zyt ywny zwi¹zek ze zdro wiem psychicz n ym.

Stwier dzono pozyt ywny zwi¹zek miêdzy porzuc e -

ni em marzen ia a nasil eni em lêku. Samo porzuc e -

nie marzen ia nie mia³o istotn ego zwi¹zku z de -

presj¹. Z depresj¹ ³¹czy³ siê brak wiary w mo¿li -

wo œæ realiz acji marzen ia. Marzen ia wiêksz oœci

kobiet by³y rozga³êzione. Stwier dzono, ¿e u du¿ej

czêœci kobiet w wieku œrednim nastêp uje przesu -

niêc ie g³ównego przed miotu marzen ia ze spraw

rodzinn ych na osob iste pragnien ia.

Cel badania

a) poszuk iwa nie zwi¹zków miêdzy poczuc iem
zrealiz owa nia marzeñ z okresu wcho dzen ia

w doros³oœæ (16–24 r.¿.) a nasil eni em kryzysu
po³owy ¿ycia (35–49 r.¿.) i poczuc iem sensu
¿ycia w tym okres ie,

b) poszuk iwa nie zwi¹zków miêdzy posiad ani em
i byciem w trak cie realiz a cji, zamiar em pod -
jêc ia dzia³añ zmie rzaj¹cych do realiz acji oraz
rezyg nacj¹ z realiz acji marzeñ i ce lów formu -
³owan ych w okres ie prze³omu po ³owy ¿ycia
a nasil eni em kryzysu po³owy ¿ycia (35–49
r.z.) i poczuc iem sensu ¿ycia w tym okresie.

Osoby badane

Prze bad ano 48 kobiet w wieku 35–49 lat,
zamieszka³ych w Krakow ie – dobór incyd enta l -
ny. Osoby badane podziel ono na 3 grupy wie -
kowe: 35–39 r.¿. (N = 8), 40–44 (N = 15), 45–49
(N = 25).

Metod olo gia badañ 

Kwestion ari usz Kryzysu Po³owy ¯ycia dla
Kobiet (KKP¯). Metoda powsta³a na bazie
Kwestion ari u sza Po³owy ¯ycia dla Mê¿czyzn
autors twa P. Olesia (10, 11). Z uwagi na specyf i -
kê prze mian w okres ie prze³omu po³owy ¿ycia
u kob iet, Oleœ i Baran owska na bazie kwestion a -
ri usza dla mê¿czyzn skon struo wali wersjê dla
kobiet (12). Kwestion ari usz Po³owy ¯ycia dla
Kobiet sk³ada siê z 98 twierdzeñ z 5 mo¿liwoœ -
cia mi odpow ie dzi: od „zdecyd owa nie praw dziwe” 
(5) do „zde cyd owa nie nieprawd ziwe” (1). Skale:

1. Bilans ¯y cia (BZ) – obejm uje poczuc ie
pora¿ki i straty, poczuc ie niezad owo len ia z ¿y -
cia, przewa rto œci owania oraz rozwa¿ ania bilan -
s owe nad wartoœ ci¹ zaanga ¿ow ania w ¿ycie
rodzinne i zawod o we, œwiad omo œæ zmian fizycz -
n ych i lêk zwi¹zany z up³ywem czasu, poczuc ie
wygas ania ról ro dzinn ych i zwi¹zane z tym
obawy.

2. Dojrza³oœæ (DO) – jego sens psychol ogi -
czny to zaanga¿ o wa nie w realiza cjê celów ¿y -
ciowo wa¿nych oraz zwi¹zane z tym poczuc ie
spe³nienia (pozyt ywny bilans), a tak¿e poczuc ie
skutec znoœci w realiz a cji celów oraz planow anie
¿ycia i motywa cjê do spe³niania d¹¿eñ, póki star -
czy si³ i energ ii.

3. Œwiadom oœæ Negat ywny ch Zmian (ŒZ) –
obejm uje nasil enie poczuc ia zmian zwi¹zanych
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z wiekiem, œwiadomoœæ osi¹gniêcia pó³metka,
po czucie straty zwi¹zane z prze mij ani em m³o doœ -
ci, poczuc ie presji czasu, potrze bê wpro wad ze -
nia zmian w ¿yciu i obawê przed przysz³oœci¹.

4. Depres ja (DE) – dotyc zy tego, na ile osobie
blis kie s¹ rozwa¿ania o œmierci i sensie ¿ycia
oraz o swoim przysz³ym losie.

5. Poczuc ie Samor eal i zac ji (SA) – obejm uje
nasil enie d¹¿enia do sa morealiz acji zwi¹zane
z poczuc iem niewys tarcz a j¹cego samos pe³nie -
nia w wybran ym typie aktywn oœci – rodzinn ej
b¹dŸ zawod owej.

Skala Poczuc ia Sensu ¯ycia PIL (Purpose in
Life Test) skon struo wana w 1964 przez J. Crum -
ba ugha i L. Mahol icka w oparc iu o konce pcjê
nerwicy noogenn ej Fran kla, pojaw iaj¹cej siê
w wyniku niezas poko jen ia potrzeby sensu ¿ycia.
W omaw iany ch badan iach wykor zyst ano czêœæ
A, sk³adaj¹c¹ siê z 20 twier dzeñ ocen iany ch na
7-punk tow ej skali nasil enia.

Ankieta dotycz¹ca marzeñ. Ankietê skon -
struo wano na podstaw ie teorii Levin sona. Za -
wiera ona 4 pytan ia zamkn iête oraz 5 pytañ
otwart ych dotycz¹cych: posiad ania oraz treœci
marzen ia z okresu wcho dzen ia w doros³oœæ,
oceny poziomu realiz acji tego marzen ia oraz
zwi¹zanego z tym poczuc ia spe³nienia lub roz -
czar owa nia, histor ii realiz acji marzen ia, posiad a -
nia i treœci aktua lny ch marzeñ u kobiet w wieku
œredn im, ich realiz acji lub zamiaru podjêc ia
dzia³añ zmie rzaj¹cych do realiz acji, innych zre -
aliz owa nych celów i planów oraz aktua lny ch
celów i planów. 

Wyniki

Uzys kane w badan iu wyniki pokaz uj¹ zwi¹zek 
miêdzy poszc zególnymi wymiar ami kryzysu po -
³owy ¿ycia i poczuc iem sensu ¿ycia u kobiet
a wiekiem (tabela 1, kolumna 1 i 2), poczuc iem
stop nia zrealiz owa nia marzen ia z m³odoœci (ta -
bela 1, kolumna 1 i 3), realiz acj¹, zamiar em reali -
z acji lub rezyg nacj¹ z realiz acji marzeñ aktua l -
nych w wieku œredn im (tabela 1, kolumna 1 i 4)
oraz aktua lnym status em marzeñ u kobiet
w wieku œrednim – (a) nadal aktua lne s¹ marzen -
ia z m³odoœci, (b) maj¹ one now¹ formê, (c) s¹ to

obecn ie inne marzen ia, (d) aktua lnie badana nie
posiada marzeñ (tabela 2).

Osoby badane podziel ono na 3 grupy wie ko -
we: 1 (35–39 r.¿.), 2 (40–44), 3 (45–49). Oblic za -
j¹c korel acje, dla zmien nych porz¹dkow ych u¿y -

to niepar ame try cznych korel acji r-Spearm ana.
Wiek korel owa³ pozyt ywnie ze Œwiado moœci¹
Negat ywny ch Zmian.

Kolumny 3 i 1: poziom realiz acji marzen ia
z m³o doœci a wymiary kryzysu po³owy ¿ycia i po -
czuc ie sensu ¿ycia: wyró¿n iono 3 stop nie po -
czucia zrealiz owa nia marzen ia: 0 – ocena, ¿e
marzen ie nie zosta³o zrealiz owa ne (N = 16), 1 –
ma rzen ie zosta³o zrealiz owa ne czêœcio wo
(N = 16), 2 – marzen ie zosta³o zrealiz owa ne ca ³ k -
owicie (N = 16). Jak widaæ w powy¿sz ej tabeli,
rea liz acja marzen ia z m³odoœci korel owa³a ujem -
nie z Bilans em ¯ycia. Oznac za to, ¿e im wy¿szy
po ziom realiz acji ma rzen ia, tym ni¿sze wartoœ ci
w B¯. Stopieñ po czuc ia zrealiz owa nia marzen ia
sfor mu³owan ego w okres ie wcho dzen ia w do -
ros³oœæ korel owa³ ne gat ywnie ze Œwiado moœci¹
Negat ywny ch Zmian. Poziom realiz acji marzen ia
z m³odoœci korel owa³ pozyt ywnie z Poczuc iem
Sensu ¯ycia. Korel acja ta nie jest istotna statys -
tycznie.

Kolumny 1 i 4: realiz acja marzen ia aktua lne go 
w okres ie prze³omu po³owy ¿ycia a nasil enie wy -
miarów kryzysu po³owy ¿ycia: 0 – badana obecn ie
nie posiada ¿adnych marzeñ lub po siada ma -
rzen ie, którego nie realiz uje ani nie za mier za
podj¹æ dzia³añ zmie rzaj¹cych do jego realiz acji,
1 – badana posiada obecn ie marzen ie – jest to
nadal aktua lne marzen ie z m³odoœci lub nowe
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Wymiary
kryzysu
po³owy ¿ycia

wiek Poczucie
stopnia
zrealizowania
marzenia
z m³odoœci

Posiadanie
i realizacja
aktualnych
marzeñ 

B¯ ,2744 -,2970* -,3036*

DO -,0403 ,1955 ,0623

ŒZ ,3842** -,3146* -,4073**

DE ,1844 ,0706 ,0244

SA ,2114 ,0733  -,0423 

PIL ,0051 ,2687 ,1055

Tabela1

* – p < 0,5, ** – p < 0,01



marzen ie, sformu³owane w póŸnie jszym okres ie
– i zamier za podj¹æ dzia³ania zmie rzaj¹ce do jego 
realiz acji, 2 – badana posiada obecn ie marzen ie
– jest to nadal aktua lne marzen ie z m³o doœci lub
nowe marzen ie sformu³owane w póŸnie jszym
okres ie i jest w trak cie jego realiz a cji.

Realiz acja obecn ego marzen ia korel uje ne -
gat ywnie z Bilans em ¯ycia i Œwiadom oœci¹ Ne -
gat ywny ch Zmian.

Odpow iedzi badan ych na pytan ie o treœæ ma -
rzen ia z okresu wcho dzen ia w doros³oœæ po -
dziel o no na nastêpuj¹ce kateg orie: Z – zawod o -
we (N = 10), R – rodzinne (N = 7), M – mieszane
(N = 18), I – inne (N = 6) oraz na marzen ie poje -
dyn cze (N = 22) i rozga³êzione (N = 18). Nie
stwier dzo no istotnych statys tycznie ró¿nic miê -
dzy wy nik a mi skal KKP¯, a sfer¹, której dotyc -
zy³o opis ywa ne z perspekt ywy wieku œredniego
ma rzen ie z m³odoœci. 8 kobiet zaznac zy³o w an -
kie c ie, ¿e nie mia³o lub nie pamiêta marzeñ
z m³odoœci. Nie stwier dzono istotn ego zwi¹zku
miêdzy wspo m nie n iem, ¿e badana nie posiada³a 
marzeñ w okre s ie wcho dzen ia w doros³oœæ, a kry -
zys em wieku œredni ego. Na podstaw ie odpow ie -
dzi na pytan ie 5 ankiety sformu³owano nastêp u -
j¹ce kateg orie dotycz¹ce obecn ej sytua cji bada -
n ych: 0 – badana obecn ie nie posiada marzeñ
(odp. 5), m. – obecn ie nadal najwi êkszym ma -
rzen iem ba dan ej jest zrealiz owa nie opis ane go
wcze œni ej marzen ia z m³odoœci (odp. 2), mz –
obecn ie na dal najwi êkszym marzen iem badan ej
jest zrea liz owa nie opis ane go wcze œni ej marze-
nia z m³o doœci, ale ma ono obecn ie inn¹ formê
ni¿ w okres ie wcho dzen ia w doros³oœæ (odp. 2),
mn – badana obecn ie ma inne marzen ie
(marzen ia) ni¿ w okres ie wcho dzen ia w do -
ros³oœæ.

Jak wynika z tabeli 2, badane nale¿¹ce do wy -
mien iony ch kateg orii ró¿ni³y siê w zakres ie œred -
ni ch wyników w skalach KKP¯. Jednak je dy n ie
dla wyniku w skali Œwiado moœci Negat ywny ch
Zmian (ŒZ) ró¿ni ce te s¹ istotne statys tycznie
(F = 3,26; p = 0,03).

Kobiety nie maj¹ce obecn ie marzeñ (0)
osi¹ gaj¹ wy¿szy œredni wynik w skali ŒZ od
kobiet maj¹cych marzen ie nowe (mn) – p = 0,01,
oraz od kobiet, któr ych najwiê kszym marzen iem
obecn ie jest zrealiz owa nie opis ane go wcze œni ej
marzen ia z m³odoœci, ale ma ono obecn ie inn¹
formê ni¿ w okres ie wcho dzen ia w doros³oœæ
(mz) – p = 0,007. 

Nie stwier dzono istotn ych statys tycznie ró¿n ic
miêdzy deklar owa nym poczuc iem spe³nienia
(N = 20) lub rozczar owa nia (N = 27) w zakres ie
realiz acji m³odzieñ cze go marzen ia a wynik ami
w skalach KKP¯.

Poczuc ie zrealiz owa nia marzeñ z m³odoœci
korel uje pozyt ywnie z poczuc iem sensu ¿ycia
mierzon ym PIL, ale korel acja ta nie osi¹ga
poziomu istotn oœci statys tycznej, co mo¿e byæ
zwi¹zane ze zbyt nisk¹ liczeb noœci¹ próby
badawc zej (N = 48).

Dyskus ja wyników i wnio ski

Wiêksz oœæ z prze bad any ch 48 kobiet (N = 40) 
pami êta³o swoje marzen ia z okresu doras tania
i wcze snej doros³oœci. Najliczn iejsza grupa
(N = 26) wymieni³a swoje marzen ia dotycz¹ce
sfery zawod owej (wykszta³cenie, wykon ywa nie
okreœ lon ego zawodu, kariera, sukces zawod o -
wy), z czego 10 kobiet napisa³o wy³¹cznie o ma -
rzen iach zawod owy ch, a pozos ta³e 16 mia³y ma -
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Aktualne
marzenia

B¯ DO ŒZ DE SA PIL

N Œrednie Œrednie Œrednie Œrednie Œrednie Œrednie

0 10,00 87,00 53,20 67,70 8,40 13,00 107,70

m. 9,00 80,11 53,00 62,00 7,33 14,22 108,11

mn 18,00 80,50 51,33 56,78 9,78 13,28 112,44

mz 11,00 79,64 53,82 54,18 8,45 13,82 115,18

Ogólnie 48,00 81,58 52,60 59,44 8,73 13,52 111,27

 Tabela 2

* – p < 0,5, * – p < 0,01



rzen ia rozga³êzione (z³o¿one z kompon enty za -
wod owej i innej). Nieznaczn ie mniej sza grupa
(N = 24) pisa³a o marzen iach zwi¹zanych ze
sfer¹ rodzinn¹ (ma³¿eñstwo, zwi¹zki mi³osne,
dzieci), z czego 7 pisa³o wy³¹cznie o marzen iach
zwi¹ zanych z rodzin¹, a 17 mia³o marzen ia
mieszane (zawier aj¹ce równie¿ cz³on dotycz¹cy
innej sfery). Dziewi êæ wymieni³o inne marzen ia
(sytua cja mater ialna, podró ¿e, hobby, twór -
czoœæ, pomag anie innym), z czego 3 mia³y ma -
rzen ia rozga³êzione (wymien ia³y równie¿ kom -
pone ntê zwi¹zan¹ ze sfer¹ rodzinn¹ lub zawod o -
w¹).

W badaniu stwier dzono wystêp owan ie ujemn ej
korelacji miêdzy poczuc iem stop nia zrealiz owa -
nia m³odzieñc zego marzen ia a Bilans em ¯ycia
oraz Œwiadom oœci¹ Negat ywny ch Zmian. Ozna -
c za to, ¿e kobiety, które maj¹ poczuc ie, ¿e zrea -
liz owa³y swoje marzen ia z m³odoœci, w wieku
œrednim doœwia dczaj¹ mniej szego nasil enia
kryzysu po³owy ¿ycia, a w szczeg ólnoœci jego
negat ywny ch kompo nent ów. Maj¹ mniej sze
poczuc ie pora¿ki i straty oraz s¹ bardziej zadow -
olo ne z ¿ycia, maj¹ mniej sze poczuc ie straty
zwi¹zane z prze mij ani em m³odoœci i mniej szy lêk 
przed przysz³oœci¹. Kobiety, które uwa¿aj¹, ¿e
nie zrealiz owa³y marzeñ z m³odoœci, maj¹ ten -
denc jê do dokon ywa nia ujemn ego bilansu swo -
jego ¿ycia – negat ywnej oceny przesz³oœci oraz
perspekt yw na przysz³oœæ. Doœwiadc zaj¹ wiêk -
sz ego lêku przed staroœci¹. Towar zyszy temu
obni¿ one samop ocz ucie.

Stwier dzono równie¿ zwi¹zek miêdzy nasil e -
ni em kryzysu po³owy ¿ycia a tym, czy kobiety
aktu aln ie – w wieku œrednim posiad aj¹ marzen ia,
które realiz uj¹ lub zamier zaj¹ wprowa dziæ w ¿y -
cie. Wspó³czyn niki korel acji wynosz¹ tu ok. (-30)
dla skali Bilansu ¯ycia oraz (-40) dla Œwiadom o -
œci Negat ywny ch Zmian. Oznac za to, ¿e kobiety
maj¹ce w wieku œrednim marzen ia, które
uczyni³y celami na okres œredni ej i póŸnej do -
ros³oœci i podejm uj¹ dzia³ania zmie rzaj¹ce do ich 
realiz acji – maj¹ nie tylko mniej szy lêk przed
przysz³oœci¹ i staro œci¹, ale równi e¿ mniej sze
tendenc je do dokon ywa nia negat ywne go bilansu 
swojego ¿ycia, nie maj¹ lub doœwia dczaj¹ mniej -
szego poczuc ia pora¿ki i s¹ bardziej zadow olo ne 
z ¿ycia. Stwier dzona korel acja mo¿e suger owaæ
ró¿ne zwi¹zki. Byæ mo¿e kobiety, które maj¹
odwagê formu³owania marzeñ i podejm owa nia
dzia³añ zmie rzaj¹cych do ich realiz acji, nie tylko

bardziej opty mis tycznie widz¹ swoj¹ przysz³oœæ,
ale w zwi¹zku z wy¿s zym samop ocz uciem nie
maj¹ tendenc ji do dokon ywa nia globaln ej niskiej
oceny siebie, przesz³oœci i przysz³oœci. Z kolei
prze chod zenie kryzysu po³owy ¿ycia i zwi¹zane
z tym obni¿e nie samop ocz ucia, dostrzeg anie
objawów starzen ia siê, lêk przed staroœci¹
i œmier ci¹, poczuc ie, ¿e po³owê ¿ycia maj¹ ju¿ za 
sob¹ – mog¹ wp³ywaæ ujemn ie na odwagê
formu³owania marzeñ i czynien ia ich celami,
os³abiaæ wiarê, ¿e s¹ w stanie marzen ia te zreali -
zowaæ oraz odbier aæ „si³y” potrzebne do wpro -
wad zenie marzeñ w dzia³anie. Praw dop odo bne
wydaje siê to, ¿e zwi¹zek jest „obustronny”:
poczuc ie niezrea lizo wan ia marzeñ z m³odoœci
oraz brak aktua lny ch marzeñ w wieku œredn im
lub brak decyz ji o wpro wad zeniu ich w ¿ycie –
wp³ywaj¹ na wiêk sze nasil enie kryzysu po³owy
¿ycia; a z kolei wiêksze nasil enie kryzysu mo¿e
wp³ywaæ na rezygn acjê z marzeñ lub ich realiz -
acji, gdy¿ towar zyszy mu brak wiary w mo¿li woœæ 
osi¹gniêc ia sukcesu. Mo¿liwe jest równie¿, ¿e
kobiety prze¿y waj¹ce silniejs zy kryzys maj¹
tendencjê do negat ywnej oceny swojego ¿ycia
i w zwi¹zku z tym maj¹ poczuc ie, ¿e w zakres ie
realiz acji marzeñ odnios³y pora¿kê.

Na podstaw ie otrzym any ch wyników mo¿na
sformu³owaæ prak tyczne suges tie do pracy
kliniczn ej z kobiet ami prze chodz¹cymi kryzys
po³owy ¿ycia – pracê z marzen iami: pomoc
w docier aniu do w³asnych autent yczny ch ma -
rzeñ, wspólna anal iza przy czyn ewent ual nej
pora¿ ki w zakres ie ich realiz acji, pomoc w sfor -
mu³owaniu celów uwzglê dni aj¹cych ma rze n ia
oraz byæ mo¿e wieloe tapo wej stra teg ii ich reali -
za c ji. Cza sem najwiê ksze marzen ia osoby
pokryw aj¹ siê z zadan iami narzuc any mi przez
dane œro dow isko spo³eczne, a czasami nie.
Nierzadko ludzie doœ wia dcz aj¹ konfliktu miêdzy
realiz acj¹ marzeñ a innymi celami ¿yciow ymi.
Kobiety czêsto prze¿y waj¹ konflikt miêdzy
samor eal i za cj¹ na polu ro dzinn ym i zawod -
owym. Wska zane by³oby stwo rzen ie prog ramów
prze znac zony ch w szcz egól noœci dla m³odzi e¿y, 
ale równ ie¿ dla osób do ros³ych z zakresu
³¹czenia w³asnych marzeñ z innymi celami
¿yciow ymi i integ racji ich w ogól nie jszy plan
¿ycio wy. Program taki zawiera³by strate giê
realiz acji planu ¿yciow ego uwzglê dni aj¹cego
marzen ia oraz inne cele, sche mat formu³owania
oraz osi¹gania celów cz¹stkow ych, radzen ia
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sobie z prze szkod ami zewn êtrzn ymi i wew nêtr z -
nymi, wska zówki, jak prac owaæ nad ci¹g³oœci¹
i kons ekw encj¹ w realiz acji celów pomimo
pojaw iaj¹cych siê trudn oœci. Mo¿na posta wiæ
hipot ezê, ¿e realiz acja marzeñ mo¿e wyzwal aæ
w cz³owieku „si³ê i energiê”, która mo¿e u³atwiæ
równie¿ realizacjê innych celów i zadañ.

Stresz czen ie

Celem pracy by³o poszuk iwa nie zwi¹zk ów
miê dzy poczuc iem zrealiz owa nia marzeñ z okre -
su wcho dzen ia w doros³oœæ oraz posiad ani em
i realiz acj¹ aktua lny ch marzeñ u kobiet w wieku
œredn im a nasil eni em kryzysu po³owy ¿ycia
i poczuc iem sensu ¿ycia. Prze bad ano 48 kobiet
w wieku 35–49 lat metod ami: KKPZ dla kobiet
(12), PIL, Ankieta Marzen ia (Ka³u¿na). Wyniki:
Poczuc ie zrealiz owa nia marzeñ m³o dzieñc zych
oraz posiad anie i realiz acja aktua l ny ch marzeñ
u kobiet w wieku œredn im korel uj¹ negat ywnie
z nasil eni em kryzysu po³owy ¿ycia (z wynik ami
w ska lach: Bilansu ¯ycia i Œwiadom o œci Ne ga -
tyw n ych Zmian KKP¯).

S³owa kluczowe: kryzys po³owy ¿ycia,

marzenia, kobiety

Summary

The aims of this work were: the search of
relat ionsh ips between: a) the sense of fulfillm ent
of dreams from the 16–24 age period and inten -
si fi cat ion of mid-life crisis and the sense of
purpose in life, b) current dreams of middle-aged 
women, their possession, realiz ati on, the intens -
ion of realiz ati on or giving up their realiz ati on and 
intens ifi cat ion of mid-life crisis and the sense of
purpose in life. The resea rch problem was
formul ated based on the Levin son theory. The
resea rch was conduct ed using a sample of 48
women (aged 35-49). Measur es were Midlif e -
crisis Questionn aire by Oleœ, Baran owska,
Purpose in Life Test and Daydream Question -
naire by Kaluz na. 

Results: realiz ing youthful dreams and the
possession of current dreams by middle-aged
women and their realiz ati on correl ates nega ti -
vely with the result of  Midlif ecrisis Question -

naire: Life Balance Scale and the Scale of
Consciou sness of Negat ive Chan ges. This
means, that the women, who have the feeling of
having realiz ed their youthful dreams, and the
women, who posses and realize current dreams
exper ience a lesser intens ifi cat ion of mid-life
crisis, and specif ica lly a lesser intens ifi cat ion of
its negat ive compon ents.

Key words: mid-life crisis, daydream, wo -

men
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