
Wstęp

Przemoc jest upokarzającym i powodującym 
cierpienie zjawiskiem, które może występować 
w rodzinie. Tworzy błędne koło w stosunkach 
międzyludzkich i dotyczy najczęściej najsłabszych 
przedstawicieli rodziny, jakimi są dzieci i osoby 
starsze. Zainteresowanie problemami ochrony jed-
nostki przed okrucieństwem ze strony najbliższych 
jest stosunkowo nowym zjawiskiem społecznym, 
które jest głównie obecne w systemach prawnych 
i w medycynie [1, 2]. Intensywny rozwój naukowego 

i społecznego zainteresowania tą problematyką za-
owocował powstaniem instytucji oferujących pomoc 
osobom dotkniętym przemocą. W poszukiwaniu 
skutecznych form jej przeciwdziałania i pomaga-
nia ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów 
i wolontariuszy, organizacji pozarządowych i spe-
cjalistycznych instytucji. Mogą one dzięki metodom 
interwencyjnym i edukacyjnym oraz procedurom 
oddziaływań psychologicznych pomóc pokrzywdzo-
nym, ci jednak muszą zdobyć się na odwagę i zgła-
szać zaistniałe incydenty. Nie jest to proste zadanie, 
ponieważ ze swojej istoty środowisko rodzinne 

 Streszczenie  Wstęp. Ochrona jednostki przed okrucieństwem ze strony najbliższych jest stosunkowo nowym 
doświadczeniem społecznym. Dotyczy głównie najsłabszych przedstawicieli społeczności, jakimi są dzieci oraz osoby 
starsze, nie jest problemem marginalnym, za to krępującym, dlatego trudno uchwycić jej prawdziwe rozmiary.
Cel pracy. Ocena rozmiaru przemocy w rodzinie w grupie słuchaczy UTW we Wrocławiu. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na podstawie autorskiej ankiety wśród 114 ze 120 słuchaczy UTW 
we Wrocławiu. 
Wyniki. Ankietowanymi były w większości kobiety (68%), wśród których 29% spotkało się ze zjawiskiem przemocy 
w rodzinie. W 91% była to przemoc psychiczna, w 27% także/lub fizyczna i dotyczyła w 73% osób starszych. 64% 
ankietowanych nie zgłosiło nigdzie tego faktu.
Wnioski. 1. Wśród słuchaczy UTW we Wrocławiu występuje zjawisko przemocy w rodzinie. 2. Wśród ankietowa-
nych najczęściej występowała przemoc psychiczna. 3. Badani nie zgłaszają aktów przemocy.
Słowa kluczowe: przemoc w rodzinie, osoby starsze, UTW.

 Summary  Background. Protection of the individual against domestic violence is a relatively novel social phenom-
enon. It mainly concerns the weakest of society members such as children and elderly people. It is not a marginal 
problem, but embarrassing because it is difficult to grasp its true dimensions.
Objectives. Assessment of the range of domestic violence among students at the University of the Third Age in 
Wroclaw.
Material and methods. The analysis was conducted basing on a specially designed questionnaire created by the 
authors, which encompassed 114 out of 120 senior UTA students in Wroclaw.
Results. Interviewees were mostly women (68%), amongst which 29% encountered domestic violence. In the case 
of 91% respondents, this was psychical violence, 27% witnessed also/or physical violence, in 73% it involved elderly 
people. 64% of the interviewees did not report this anywhere.
Conclusions. 1. A domestic violence phenomenon occurs amongst senior UTA students in Wroclaw. 2. Interviewees 
suffered mostly from psychical violence. 3. Victims do not report acts of domestic violence.
Key words: domestic violence, elderly people, UTA.
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Zjawisko przemocy w rodzinie występujące wśród 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy
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winno być skutecznie chronione przed ingerencjami 
zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową 
wymaga zarówno wnikliwego zrozumienia złożono-
ści zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak 
i szczególnej delikatności, troski i rozwagi w trakcie 
interwencji [3, 4]. Przeprowadzanie anonimowych 
badań dotyczących rozmiaru przemocy rodzinnej 
pozwala poznać jej zasięg i przedsięwziąć odpo-
wiednie środki zaradcze.

Cel pracy

Celem pracy było uzyskanie informacji doty-
czących rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie 
wśród słuchaczy UTW we Wrocławiu. 

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono w grudniu 2011 r. na 
podstawie autorskiej ankiety wśród 114 (95%) słu-
chaczy (z grupy 120 osób − 100%) UTW we Wro-
cławiu. W niektórych pytaniach istniała możliwość 
udzielenia kilku odpowiedzi. Badanie uzyskało 
zgodę kierownika jednostki. 

Wśród badanych przeważały kobiety (78 osób 
− 68%), mężczyźni stanowili jedynie 32% ankie-
towanych. Większość seniorów była stosunkowo 
młoda i mieściła się w przedziale wiekowym 
60−79 lat (111 osób − 97%), w badanej populacji 
znalazły się także 3 osoby mające poniżej 59 lat 
(3%), nie było nikogo powyżej 80. r.ż. W większo-
ści były to osoby mieszkające w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców (97%), utrzymujące się ze 
świadczeń emerytalnych (95%) i mające wykształ-
cenie wyższe (63%). Wśród nich jest 60 (53%) osób 
pozostających w związku małżeńskim, 24 (21%) 
owdowiałych, 21 (18%) rozwiedzionych, a 9 (8%) 
stanu wolnego. Największa statystycznie część 
ankietowanych mieszka samotnie (53%), 54 osoby 
(47%) mieszkają z innymi członkami rodziny, w tym 
47% z małżonkiem, a 11% dodatkowo z dziećmi 
lub z rodzicami/teściami (3%). 

Wyniki

Dla większości z ankietowanych starość jest ko-
lejnym, naturalnym etapem życia (76%), w którym 
największy odsetek badanych boi się niesprawno-
ści (71%), następnie zależności od innych (50%) 
oraz na równym poziomie samotności i chorób (po 
34%). Badani seniorzy w 82% są zadowoleni ze 
swojej pozycji zajmowanej w rodzinie, a więzy, ja-
kie ich z nią łączą, uznają za zadowalające (58%).

Wśród 114 badanych 33 (29%) osoby spotkały 
się ze zjawiskiem przemocy. Przy czym w 30 przy-
padkach (91%) była to przemoc psychiczna, a w 9 

(27%) także fizyczna. W największym odsetku prze-
moc w rodzinie dotyczyła samych respondentów 
(73%), następnie ich dzieci (18%) oraz wnuków 
(9%). Zaistniałe zjawisko było w 36% zgłaszane na 
policję, lekarzowi, sąsiadowi, rodzinie lub instytu-
cjom zajmującym się tego typu zdarzeniami.

Dyskusja

Przeprowadzone analizy potwierdzają donie-
sienia z literatury, że problem przemocy w rodzinie 
nie jest marginalnym i nie dotyczy tylko tzw. śro-
dowiska patologicznego [3, 5]. Badani pochodzą 
z dużych miast, w większości mają wykształcenie 
wyższe i są stosunkowo młodzi, co oznacza, że 
omawiane zjawisko ma duży zasięg i obejmuje nie 
tylko przemoc fizyczną, ale zwłaszcza psychiczną. 
Wszystkie przypadki przemocy fizycznej łączą się 
z przemocą psychiczną, natomiast zdarzają się sy-
tuacje, w których nie dochodzi do rękoczynów, ale 
ma miejsce poniżanie, wyzywanie czy zastraszanie 
[1]. Część seniorów wspomina także o przemocy 
ekonomicznej i zaniedbywaniu. Niepokojącym jest 
fakt, że wśród ankietowanych istotna statystycznie 
część to osoby mieszkające samotnie, które mimo 
to doświadczają różnego rodzaju pogwałceń ze 
strony najbliższych. Stosunkowo duży odsetek 
osób, które potwierdziły występowanie omawia-
nego zjawiska w ich rodzinie, może być też spo-
wodowany tym, że w przeważającym procencie 
ankietowanymi były kobiety, z których większość 
nadal przebywa w związkach małżeńskich. Jak do-
nosi literatura przedmiotu, to właśnie w stosunku 
do tej grupy społecznej najczęściej dochodzi do 
aktów różnego rodzaju przemocy i co ważne czę-
sto ze strony partnerów [2, 3]. Ciekawie kształtują 
się wyniki dotyczące obaw respondentów, gdzie 
połowa z nich boi się w starości uzależnienia od 
innych. W mniejszym stopniu ankietowani oba-
wiają się samotności, a nawet chorób. Ankietowani 
twierdzą, że są zadowoleni ze swojej pozycji, jaką 
zajmują w rodzinie, co w zestawieniu z danymi 
dotyczącymi częstotliwości występowania oma-
wianego zjawiska oznacza, że zaistniałe sytuacje 
są dla nich krępujące, co dodatkowo potwierdzają 
dane dotyczące częstości zgłaszania przemocy. 
Ludzie starzy funkcjonują zazwyczaj poza siecią 
struktur społecznych, które mogłyby przyczynić się 
do zwiększonej wykrywalności omawianego zjawi-
ska [3, 5]. W związku z tym nagłaśnianie tematu 
wadliwych relacji wewnątrzrodzinnych, przepro-
wadzanie w tym względzie badań empirycznych, 
rozwijanie sieci instytucji pomagającym ofiarom 
przemocy domowej, a także zachęcanie samych 
poszkodowanych do zgłaszania zdarzeń są głów-
nymi działaniami, jakie winny przyczynić się do 
zwiększenia wykrywalności i jednocześnie zmniej-
szenia występowania przemocy w rodzinie. 
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Wnioski

Wśród słuchaczy UTW we Wrocławiu występu-1. 
je zjawisko przemocy w rodzinie. 

Wśród ankietowanych najczęściej występowała 2. 
przemoc psychiczna.
Badani nie zgłaszają zaistniałych aktów prze-3. 
mocy.
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