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W PALCÓWCE OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZEJ DLA REALIZACJI
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Ur.19.07.1983 roku w Głubczycach. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim – kierunek Pedagogika – specjalizacja Resocjalizacja. Autorka i realizatorka programów resocjalizacyjnych
skierowanych do młodocianych skazanych. Dotychczasowe publikacje są związane z pedagogiką
penitencjarną jak i również socjoterapią młodzieży. Ponad trzy lata pracuje na stanowisku wychowawcy w Domu Dziecka w Chmielowcach. Realizuje III rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Opolskim, kierunek Pedagogika. Zainteresowania naukowe: andragogika, socjoterapia, pedagogika
penitencjarna, logoteoria.

Najmniejszą i najważniejszą grupą społeczną, stanowiącą podstawowe i niezastąpione środowisko wychowawcze jest
rodzina. Gwałtowne przemiany, jakie
dokonują się we współczesnym świecie
powodują zmianę dotychczasowego modelu rodziny. Postmodernistyczna rzeczywistość charakteryzując się dużym postępem informatycznym, relatywizmem,
pluralizmem oraz upadkiem wielkich metanarracji, przyczyniła się jednocześnie
do wyzwolenia „ryzyka egzystencjalnego”1 w wielu obszarach życia ludzkiego.
W społeczeństwie ryzyka, pełnym niepewności i nieprzewidywalności, funkcjonowanie głównej mikrostruktury społecznej, jaką jest rodzina napotyka na trudności. Niepokojące jest, iż spośród szeregu
symptomów współczesnych przeobrażeń
rodziny zachodzących w skali globalnej,
światowej, europejskiej czy polskiej, pod1

kreśla się przede wszystkim pogłębiające
się natężenie zjawisk patologicznych lub
dewiacyjnych2. W sytuacji codziennego
życia rodziny jak i w refleksji naukowej
spotykamy się z kryzysem ojcostwa. Kryzys ten przybrał tak skrajną postać, że
współczesną cywilizację nazywa się nierzadko cywilizacją bez ojca. Polega on zarówno na barku ojca w rodzinie jak i na
dewaluacji ojcostwa3.
Rola ojca w rodzinie i jego wpływ
na rozwój i wychowanie dzieci ulegały
zmianom na przestrzeni wieków. W tradycyjnej rodzinie ojciec był jej głową,
decydował o większości spraw oraz
dostarczał środki finansowe. Ponadto
był uosobieniem siły, sprawności oraz
odporności psychicznej. Do zmiany roli
ojca w rodzinie przyczyniły się między
innymi długoterminowe wyjazdy ojców
z domów w celach zarobkowych, na mi-
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sje wojskowe, wyjazdy dyplomatyczne4.
Dużym problemem, oprócz nieobecności fizycznej jest również nieobecność
psychiczna, która objawia się brakiem
wrażliwości na życie emocjonalne dziecka. Współczesny ojciec na „boisku życia” nierzadko sam schodzi z pola, gdyż
obawia się odpowiedzialności związanej
z wejściem w rolę ojcowską, która wymaga aktu woli, co do zaangażowania,
nakładu czasu i energii5.
W życiu rodzinnym niejednokrotnie występuje splot negatywnych czynników takich jak: syndrom sytuacyjny, alkoholizm,
ustawiczne sytuacje konfliktowe, które
wywierają destrukcyjny wpływ na rozwój
ich członków, wychowanie, socjalizację.
Skumulowanie czynników patogennych
oraz brak czynników wewnętrznie integrujących rodzinę, powoduje często konieczność izolowania dzieci od negatywnych wpływów i umieszczanie ich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Jedną z takich placówek o charakterze
socjalizacyjnym zapewniającym całodobową opiekę i wychowanie jest dom
dziecka. W związku z faktem, iż większość
dzieci tam przebywających ma żyjących
naturalnych rodziców, którym ograniczono lub pozbawiono władzy rodzicielskiej,
głównym celem działania placówki jest
podtrzymywanie więzi wychowanka z rodziną. Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ma charakter przejściowy – do czasu powrotu do rodziców
lub umieszczenia w rodzinie zastępczej6.
Realizacja powyższych postulatów w dużej mierze zależy od urzeczywistnianych
postaw rodzicielskich.

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi
na pytanie: jakie konsekwencje wynikają
z pobytu dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej dla realizacji ojcostwa.
Prezentowany materiał jest efektem badań przeprowadzonych w Domu Dziecka
w Chmielowcach. Do powyższego celu
dążono poprzez szczegółowe zapoznanie
się z postawami ojcowskimi urzeczywistnianym i partycypowanymi przez wychowanków. Skupiono się także nad rozpoznaniem więzi oraz kontaktów występujących pomiędzy dziećmi i ich ojcami.
Biorąc pod uwagę obrany przedmiot badań, którym stały się postawy ojcowskie,
posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. W celu zgromadzenia materiału empirycznego wykorzystano techniki:
dyferencjału semantycznego, wywiadu,
obserwację oraz analizę dokumentów.
Fakt, iż autorka jest wychowawcą pracującym ponad trzy lata w placówce umożliwił dogłębne zastosowanie powyższych
technik. Dom Dziecka w Chmielowcach
jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, położoną w Województwie Opolskim. Placówka działa
w oparciu o ustawę o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004, na podstawie której
następuje realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa i programu wychowawczego. Placówka mieści się w zabytkowym pałacu otoczonym parkiem
i w bieżącym roku została poddana generalnemu remontowi. W domu zatrudnia
się specjalistyczną kadrę psychologiczno
– pedagogiczną: siedmiu wychowawców,
pedagoga, psychologa oraz pracownika
socjalnego. Obecnie w placówce przeby-
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Tabela 1. Okres pobytu wychowanka w placówce a typ szkoły.
Okres pobytu
w placówce

Szkoła
Podstawowa

Gimnazjum

Gimnazjum
specjalne

Ch %

Dz%

Ch%

Dz%

Ch%

Dz%

Ch%

Dz%

Szkoła
Zawodowa
Specjalna
Ch%
Dz%

Od 2 do 4 lat
Od 4 do 6 lat
Od 6 do 8 lat
Od10do12lat
Ogółem

11,1
11,1
11,1
−
33,3

−
−
−
−
−

−
−
11,1
−
16,6

11,1
11,1
−
5,5
27,2

−
−
5,5
−
5,5

−
5,5
−
−
5,5

−
−
−
5,5
5,5

−
5,5
−
−
5,5

−
−
−
5,5
5,5

Szkoła
Zawodowa

−
−
−
−
−

Razem
%
22,2
32,3
27,7
16,5
100

Źródło: Badania własne.
wa 18 wychowanków w wieku od 8 do 18
lat, w tym jedenastu chłopców i siedem
dziewczyn. Szczegółową charakterystykę
wychowanków z uwzględnieniem okresu
pobytu w placówce, typu szkoły oraz płci
przedstawia tabela 1.
Z zaprezentowanych danych wynika,
iż najwięcej wychowanków, bo aż 32,3%
przebywa w placówce od 4 do 6 lat. Nieznacznie mniejszą grupę stanowią osoby,
których pobyt w palcówce wynosi od 6 do
8 lat. Z kolei wychowankowie, odznaczający się najkrótszym czasem zamieszkiwania w domu dziecka tworzą najmniej
liczną grupę. Zdecydowaną liczebną przewagę w populacji objętej badaniem mają
chłopcy, stanowią oni 60,9 % respondentów. Najwięcej z nich uczęszcza do Szkoły
Podstawowej w Chmielowcach, z czego
czterech z nich jest uczniami klas I – III,
a dwóch chodzi do piątej klasy. Najmniejszy procent wychowanków, w związku
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności uczęszcza do szkół specjalnych:
gimnazjum oraz szkoły zawodowej.
Najwięcej wychowanków (43,8%),
w tym aż 27,2% dziewcząt jest uczniami
Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach. Tym samym w palcówce występuje
przewaga osób w wieku od 14 do 16 lat.
Uczniowie szkół zawodowych kształcą
się w zawodach: kucharza, fryzjerki oraz

malarza i wszyscy mają 18 lat. Należy zaznaczyć, że u blisko 40% mieszkańców
domu dziecka wystąpiło zjawisko drugoroczności. Ponadto tylko 16,7% nie posiada w placówce rodzeństwa.
Wszyscy wychowankowie, za wyjątkiem dwóch chłopców posiadają żyjących
biologicznych ojców. Głównymi przyczynami umieszczenia dzieci w placówce
były: alkoholizm rodziców, niewydolność
wychowawcza, uniemożliwiająca prawidłowe zaspokajanie potrzeb biologiczno
– psychicznych potomstwa. Wśród objętej badaniem grupy ojców tylko jeden
z nich, stanowiący 6,25% badanej populacji nie ma problemów z alkoholem.
Przeszło ponad połowa (62,5%) ojców nie
zamieszkuje z matkami wychowanków,
a 31, 25% z nich nigdy nie zawarło związków małżeńskich.
Prawie wszyscy respondenci bo 93,7 %
posiadają potomstwo jedynie z matkami
wychowanków. W placówce obecnie przebywa tylko jedno rodzeństwo przyrodnie,
które ma wspólną matkę. Należy zaznaczyć, iż we wszystkich przypadkach ojców oprócz jednego, całe ich potomstwo
było lub jest wychowankami placówek
opiekuńczo – wychowawczych. Wszyscy
respondenci legitymizują się wykształceniem zawodowym lub podstawowym,
a ich wiek mieści się w przedziale od 28
do 47 lat. Znaczna większość ojców miało
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lub nadal ma przydzielonych kuratorów,
natomiast 12,5% odbywało lub obecnie
odbywa karę pozbawienia wolności. Połowa ojców wychowanków jest bezrobotna, 31,25% podejmuje tylko prace dorywcze, a najmniej z nich, bo jedynie 12,5%
ma stałą pracę. Powyższy fakt sprawia, iż
zaledwie jeden z ojców dzieci przebywających w placówce jest zobowiązany do
uiszczania opłat za pobyt syna. Pozostali
mężczyźni z powodu zerowego dochodu
są z tego nakazu zwolnieni. Ukazanie
konsekwencji wynikających z pobytu
dziecka w domu dziecka dla realizacji
ojcostwa nastąpi poprzez deskrypcję postaw rodzicielskich.
Analiza materiału badawczego uwzględniając trzy klasyczne dla postaw komponenty: behawioralny, emocjonalny i poznawczy, umożliwiła zbudowanie modelu
głównych wzorców urzeczywistnianego
ojcostwa. Wyróżniono następujące modele ojcostwa: pozbawionego władzy rodzicielskiej, odnalezionego, rekreacyjnoświątecznego, unikający - obwiniający,
owładniętego nałogiem, mieszkającego za
granicą, które szczegółowo przedstawia
poniższy wykres.
Wykres 1. Modele wzorców ojcostwa.

308

Z badań wynika, iż największy odsetek
respondentów prezentuje wzorzec ojcostwa „owładniętego nałogiem”. W tym
przypadku realizacja ojcostwa jest uzależniona od tego, na jakim etapie cyklu
alkoholowego znajduje się mężczyzna.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie
w niesystematycznych kontaktach zarówno bezpośrednich jak i pośrednich
z dziećmi przebywającymi w placówce.
Ponadto ojcowie często okłamują, składają fałszywe obietnice dotyczące brania udziału w ważnych wydarzeniach
w życiu potomstwa takich jak: urodziny, pierwsza komunia święta, rozpoczęcie roku szkolnego itp. Ojcowie nie
interesują się sytuacją szkolną dziecka
jego problemami, sukcesami oraz nie
motywują potomstwa do systematycznego zdobywania wykształcenia. Podczas krótkich odwiedzin, nie okazują
dzieciom zbyt dużej czułości, a w ich
komunikatach werbalnych występuje
agresja słowna. Ponadto znaczna część
omawianej grupy charakteryzuje się
postawami buntowniczymi wobec personelu placówki, przypisując mu winę
za ograniczenie władzy rodzicielskiej.

ARTYKUŁY
W analizowanym wzorcu ojcostwa
można zaobserwować stopniowe oddalanie się od dziecka, o czym świadczą
coraz rzadsze kontakty oraz rezygnacja
z ubiegania się o otrzymanie zgody na pobyt dziecka w domu rodzinnym w czasie
weekendów, świąt lub wakacji. Powyższa
sytuacja występuje u niewielkiego odsetka respondentów, jednak w indywidualnym przypadku jest sytuacją niezwykle
trudną dla dziecka. Ograniczona władza
rodzicielska respondentów nie wpływa
na zmianę ich zachowań. Należy zaznaczyć, iż żaden z mężczyzn nie wyraża chęci poddania się leczeniu alkoholowemu.
Z dalszej analizy zestawionych danych
wynika, iż najmniejszą grupę tworzą respondenci zakwalifikowani do modelów
ojcostwa: „odnalezionego” i „mieszkającego za granicą”.
Ojciec mieszkający za granicą utrzymuje pośrednie ( telefoniczne) systematyczne kontakty z dzieckiem, wywiązuje
się głównie z ekonomicznych funkcji rodzicielskich. Posiada zgodę na urlopowanie, jednakże rzadko widuje potomstwo.
Podczas bezpośrednich kontaktów stara
się nadrobić stracony czas z dzieckiem,
obdarowując go licznymi prezentami. Za
granicami kraju założył rodzinę i nie jest
w stanie powrócić do ojczyzny. Wzorzec
prezentowanego ojcostwa uniemożliwia
zaspokojenie wielu potrzeb emocjonalnych dzieci, co sprawia, iż nie chcą one
zamieszkać z ojcem i jego nową rodziną.
Drugim modelem najrzadziej występującym w próbie badawczej jest „ojciec
odnaleziony”. Ten wzorzec występuje
u mężczyzn, którzy relacje z potomstwem
nawiązują dopiero, po tym jak dziecko
trafia do placówki. Do tego czasu przebywało ono z matką, a ojciec biologiczny nie
uczestniczył całkowicie w jego wychowa-

niu. Ojciec odnaleziony buduje więź emocjonalną z dzieckiem poprzez kontakty
pośrednie i bezpośrednie wizyty. W miarę
zacieśniania się więzi ubiega się o zgodę
na urlopowanie oraz aktywnie włącza się
w proces opiekuńczo- wychowawczy, poprzez uczęszczanie na zebrania szkolne,
finansowanie wycieczek.
Jego rodzicielstwo wiążąc się w dużej
mierze z wypełnianiem funkcji ekonomicznej ( łącznie z ponoszeniem opłat
całkowitych za pobyt dziecka w placówce), nie wpływa jednak na wzrost jego
odpowiedzialności za potomstwo. Nie
chce podjąć trudu wychowywania dziecka i nie ubiega się o odzyskanie pełnej
władzy rodzicielskiej, tym samym wpisuje się we wzorzec ojcostwa rekreacyjno – świątecznego.
Ojcowie rekreacyjno – świąteczni stanowiąc 21% badanej populacji, jak sama nazwa wskazuje wypełniają wobec dziecka
głównie funkcję rekreacyjną i przebywają
z nim podczas świąt i wakacji. Wszyscy
respondenci z wymienionej grupy uzyskują zgody na urlopowanie dzieci w czasie wolnym od nauki. Niewielki procent
spośród nich spędza z potomstwem każdy weekend, systematycznie zabierając je
do swojego domu.
W przypadku omawianego modelu
zauważamy jedną z najpoważniejszych
konsekwencji dla realizacji ojcostwa,
brak poświecenia się dla dziecka. Ojcowie
nie chcą zrezygnować ze stylu dotychczasowego życia i podjąć się całkowitej opieki nad dzieckiem, która wymaga objęcia
wszystkich płaszczyzn jego egzystencji,
a nie tylko zaspokajania potrzeb rekreacyjno- wypoczynkowych.
Jedną z najpoważniejszych konsekwencji wynikających z pobytu potomstwa
w placówce opiekuńczo – wychowawczej
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dla realizacji ojcostwa jest pozbawienie
władzy rodzicielskiej. Powyższy problem
dotyczy 21% mężczyzn zakwalifikowanych do badań i jest wskaźnikiem braku jakiegokolwiek zainteresowania dzieckiem,
przejawiającego się nie utrzymywaniem
żadnych form kontaktów. Miejsce przebywania ojca jest trudne do określenia lub
odbywa on karę pozbawienia wolności.
W związku z powyższym faktem dzieciom
sąd przydziela opiekuna prawnego i są one
zgłaszane do ośrodka adopcyjnego. Więź
obiektywna oparta na podstawie prawnej
zostaje przerwana, co nie wyklucza utrzymywania dalszej więzi emocjonalnej.
Jednakże w tym przypadku inicjatywa
wypływa ze strony wychowanków, którzy wysyłają kartki do ojca przebywającego w zakładzie karnym lub samodzielnie,
jak ma to miejsce w przypadku starszych
wychowanków, podczas zwolnień z placówki odwiedzają tatę. Próby nawiązania ponownych relacji poprzez kontakt
pośredni są widoczne jedynie ze strony
respondentów odbywających wyrok.
Trzecim modelem wzorców ojcostwa,
obejmującym swoim zasięgiem taki sam
odsetek mężczyzn, co dwa poprzednio
zaprezentowane, stanowi ojcostwo unikająco - obwiniające. Ojcowie z tej grupy
prezentują postawy w dużym stopniu
podobne do postawy obojętnej, której
deskrypcji dokonała Maria Ziemska. Charakteryzując się w dużej mierze obojętnością uczuciową, nie dążą do kontaktów
z dzieckiem oraz nie przejawiają zainteresowania jego życiem7. Podczas sporadycznych lub przypadkowych kontaktów,
przypisują potomstwu negatywne cechy,
które ich zdaniem są wynikiem procesu odziedziczenia genów po matce biologicznej, z którą są w separacji lub nie
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utrzymują żadnych relacji. Powyżej zaprezentowane modele wzorców postaw
ojcowskich ukształtowały się w trakcie
pobytu potomstwa w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
W związku z tym, każda z nich obrazuje sposób realizacji ojcostwa, którego
wspólną cechą jest brak odpowiedzialności i umieszczenia dziecka na szczycie
osobistej hierarchii wartości, która będąc
tym „co jednostkę pociąga, wzbogaca
i ukierunkowuje tworząc jej egzystencję
we wszystkich jej przejawach i dążeniach”8 umożliwia prawidłowe działanie.
Działania te decydując o jakości życia jednostki i społeczeństw chronią przed patologiami, pozwalają przerwać syndrom
zamkniętego koła i koncentrują się na
szeroko pojętym dobru dziecka. Autorka
dążąc do dogłębnego rozpoznania przedmiotu badań, w drugim etapie pracy zbadała jak postawy ojcowskie są partycypowane przez wychowanków.
W tym celu posłużyła się techniką dyferencjału semantycznego pt. „Mój tato”,
którego szczegółową ilustrację przedstawia poniższy diagram 1.
Z analizy zestawionych danych wynika,
iż wychowankowie bardzo dobrze odbierają ojców, co wynika z faktu przypisywania im przez znaczny odsetek dzieci
pozytywnych cech. Najwięcej wychowanków, bo aż ponad 70 % twierdzi, że ich
tato jest kochający. Wysokim odsetkiem
wskazań (ponad 50 %) cieszyły się następujące cechy: miły, troskliwy, dobry, cierpliwy. Prawie blisko połowa wychowanków uważa, że tato jest także spokojny
i łagodny. Analizując rozkład wskazań negatywnych cech, najwięcej dzieci ponad
30 % stwierdziło, że ojciec jest agresywny
i nietroskliwy. Ponadto 20% wychowan-

7
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Diagram 1. Dyferencjał semantyczny „Mój tato”
X
Zły
Miły
Troskliwy
Agresywny
Kochający
Sprawiedliwy
Surowy
Sympatyczny
Cierpliwy

Bardzo X

Średnio X

AniX
Ani Y

Średnio Y

Bardzo Y

Y

−
56,25%
43,75%
−
68,9%
43,75%
−
50%
37,5%

12,5%
6,25%
12,5%
31,3%
6,2%
25%
18,75%
18,75%
31,25%

25%
12,5%
12,5%
18,7%
−
12,5%
31,25%
12,5%
6,25%

18,7%
18,7%
18,7%
25%
12,5%
12,5%
37,5%
6,25%
18,75%

43,7%
12,5%
12,5%
25%
12,5%
6,25%
12,5%
12,5%
6,25%

Dobry
Niemiły
Nietroskliwy
Spokojny
Niekochający
Niesprawiedliwy
Łagodny
Niesympatyczny
Niecierpliwy

ków uważa swojego rodziciela za niesprawiedliwego, niesympatycznego i niecierpliwego. Zauważamy, że co czwarty respondent nie odczuwa miłości ojcowskiej
i nie wie czy jego tato jest dobrym, czy
też złym człowiekiem. Wychowankowie
największe problemy mieli z ustosunkowaniem się do przeciwstawnej pary cech:
surowy – łagodny, o czym świadczy 30%
odsetek wskazań w kafeterii opatrzonej
etykietą „ani x ani y”. W dalszej części,
respondenci określali częstotliwość wizyt
składanych im przez ojców, co obrazuje
wykres 2. z uwzględnieniem wieku wychowanków.
W świetle uzyskanych wyników, zauważamy, iż blisko połowa wychowanków stwierdziła, że ojcowie składają im
wizyty tylko raz w roku. Z kolei raz na trzy

miesiące i nigdy nie jest odwiedzanych
prawie 19% dzieci. Najmniej liczną grupę
tworzą osoby, które znajdują się w przedziale wiekowym 8-10 lat i są odwiedzane
raz w tygodniu oraz raz w miesiącu. Ponadto, co czwarty wychowanek w przedziale wiekowym 8-10lat oraz 14-16 ma
bezpośredni kontakt z ojcem, jednakże
u większości z nich występuje on jedynie
raz w roku. Należy zaznaczyć, iż wszyscy
wychowankowie deklarowali chęć częstszych odwiedzin ze strony ojców w placówce. Tym samym dzieci twierdziły, iż
ojcowie ich nie odwiedzają ponieważ: nie
mają pieniędzy, pracują, chorują lub odbywają karę pozbawienia wolności. Tylko
w jednym przypadku wskazano, iż przyczyną doświadczanego stanu rzeczy jest
lenistwo i pijaństwo.

Tabela 2. Częstotliwość wizyt ojców według wieku wychowanków.
Częstotliwość
wizyt ojców
w placówce
Wiek
Raz w roku
Raz na trzy miesiące
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Nigdy
Razem

Wiek wychowanków
8-10 lat
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
−
25%

Źródło: Badania własne.

11-12 lat
6,25%
−
−
−
−
6,25%

14-16 lat
25%
12,5%
−
−
12,5%
50%

18 lat
12,5%
−
−
−
6,25%
18,75%

Ogółem
49,5%
18,75%
6,25%
6,25%
18,75%
100%
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Wykres 2. Okazywane przez ojców zainteresowanie życiem wychowanków w ich percepcji.

Zaprezentowane dane wskazują, iż ojcowie utrzymując dość rzadki kontakt
z potomstwem, nie są w stanie zaspokajać ich potrzeb emocjonalnych oraz
wywiązywać się z szerokiego wachlarzu
funkcji rodzicielskich. W związku z czym,
przypisywanie im przez tak znaczny odsetek wychowanków pozytywnych cech,
jest efektem idealizacji. Dalsza analiza
materiału badawczego (wykres 2 oraz tabela 3), potwierdziła powyższy wniosek.
Analiza danych jasno wykazuje, że zdecydowana większość wychowanków uważa, że ojciec wykazuje zainteresowanie ich
życiem. Przeciwne zdanie ma zaledwie 7
% wychowanków, którzy nie odczuwają
ze strony ojców zainteresowania. Ponadto 19% odsetka respondentów, nie potrafi
na podstawie partycypowanych postaw
rodzicielskich udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Omawiana grupa mając słaby
lub brak kontaktu z ojcem, nie przypisuje
mu jednak negatywnych formy zachowań.
Wartym uwagi jest również fakt, iż prawie
wszyscy bo 99% wychowanków stwierdziło, że lubi spędzać czas z ojcem. Nikt z gru-
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py badawczej, nie udzielił odpowiedzi negatywnej, gdyż 1% odsetka ustosunkowań
do powyższej kwestii stanowi odpowiedź
„nie wiem”. Została ona udzielona przez
osiemnastoletnią wychowankę, której ojciec przejawia model ojcostwa obojętno
– obwiniającego.
Należy także zaznaczyć, iż część respondentów spytana o ulubione czynności wykonywane z tatą, nie była w stanie udzielić odpowiedzi, co dowodzi, iż
nie spędzają z nim wiele czasu. Dwoma
najbardziej popularnymi czynnościami,
deklarowanymi przez dzieci było: oglądanie TV oraz gra w piłkę nożną. Pozostałe
odpowiedzi respondentów były znacznie
zróżnicowane. Obejmowały czynności,
które wykonywali z ojcami przed przybyciem do placówki („rżnięcie drzewa,
przygotowywanie kanapek, wyjścia do
lasu”) lub podczas obecnego urlopowania
(„obchód po sklepach”). W dalszej części
procesu rozpatrzono czy dzieci deklarują
chęć bycia podobnym do ojca. Problem
ten rozpatrzono pod względem wieku
oraz płci wychowanków (tabela 3).
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Tabela 3. Deklaracje bycia podobnym do ojca wg. wieku i płci wychowanków.
Deklaracje
bycia podobnym do ojca

Wiek wychowanków
8-10 lat

10-12 lat

14-16 lat

16-18 lat

Razem

Dz

Ch

Dz

Ch

Dz

Ch

Dz

Ch

%

Negatywne

-

6,6%

-

6,6%

20%

-

13,3%

6,6%

53,2%

Trudne do
określenia

-

-

-

-

6,6%

-

-

-

6,6%

Pozytywne

-

6,6%

-

13,3%

6,6%

13,3%

-

-

39,9%

Ogółem

-

13,3%

-

19,9%

33,3%

13,3%

13,3%

6,6%

100%

Rozpatrując powyższy kwestię zauważamy, iż ponad połowa wychowanków nie chce być podobnym do swojego
ojca, z czego największy odsetek ponad
30% stanowią dziewczęta. Negatywne
deklaracje złożyło tylko 6,6% chłopców ze wszystkich przedziałów wiekowych z wyjątkiem przedziału 14-16 lat.
Tym samym chłopcy stanowią najbardziej liczną grupę, która wyraziła chęć
upodobnienia się do taty, z czego największy odsetek wskazań został udzielony przez respondentów w wieku 1012 lat oraz 14-16 lat. Wychowankowie
głównie chcieliby naśladować pracowitość ojca, która w jednym przypadku została szczegółowo określona jako
umiejętność „naprawiania aut”.
Najmniejszą grupę ( 6,6%) stanowią
dziewczęta, które nie wiedzą czy chcą
być podobne do ojca. Należy zaznaczyć,
iż znaczna część chłopców, składając
pozytywne deklaracje, nie potrafi określić, w czym chciałaby być podobna do
ojca, co jest kolejnym argumentem potwierdzający założenie, że partycypowany przez nich wzorzec ojcostwa jest
wyidealizowany.
Reasumując, głównymi konsekwencjami pobytu dziecka w palcówce opiekuńczo- wychowawczej są zaprezento9

wane w niniejszym artykule postawy
ojcowskie, których wspólną cechą jest
brak odpowiedzialności, obojętność
oraz wybiórcze i niesystematyczne wywiązywanie się z funkcji rodzicielskich.
Wychowankowie odczuwając poczucie
krzywdy, odrzucenie oraz tęskniąc za
autentycznie urzeczywistnianą miłością idealizacją ojców. Dzieci przegrywają w walce z nałogiem, wygodnym
stylem życia, nową rodziną, egoizmem.
Nie zajmując właściwej pozycji w hierarchii wartości swoich ojców, nie doświadczają autentycznej obecności tego
„najważniejszego innego”9, który nie
chce towarzyszyć im w dojrzewaniu do
pełni człowieczeństwa.
Streszczenie
Artykułu prezentuje badania ukazujące konsekwencje pobytu dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla realizacji ojcostwa. Przedmiotem badań są postawy ojcowskie
z uwzględnieniem ich komponentu
emocjonalno- poznawczo – behawioralnego. Wszechstronne rozpoznanie tego
zjawiska następuje poprzez deskrypcję
postaw ojcowskich urzeczywistnianych
oraz partycypowanych przez wychowanków. Autorka na podstawie anali-

K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007, s. 17.
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zy jakości kontaktów dziećmi z ojcami
i kształtujących się więzi, wyróżnia
modele ojcostwa: min. pozbawionego
praw rodzicielskich, mieszkającego za
granicą, rekreacyjno-wypoczynkowego,
owładniętego nałogiem, odnalezionego,
obwiniająco – unikającego. Druga część
artykułu przedstawia proces idealizacji
obrazu ojca, jakiego dokonują wychowankowie. Badaniami zostali objęci wychowankowie Domu Dziecka w Chmielowcach. W ramach metody sondażu
diagnostycznego zostały wykorzystane
techniki: dyferencjału semantycznego, analizy dokumentów, obserwacja
uczestnicząca, wywiad. Zaprezentowane wyniki badań, uwzględniając powyższe kwestie, dostarczają wiedzy na temat procesu kształtowania się wzorców
modeli postaw ojcowskich wobec dzieci
przebywających w placówce.
Summary
The consequences the children’s staying
in outpost-educational outpost for the fatherhood.
The article presents the consequences
the children’s staying in outpost-educational outpost has for the attitudes of
fathers. The researches take into consideration emotional-incentive-behavioral
component. The comprehensive reconnaissance of this phenomenon follows
through the description of the fathers
attitudes realized and perceived by
pupils. The author studies the quality
of contacts and ties between children
and their fathers and presents models
of paternity: devoid of parental rights,
living abroad, recreational – holiday,
seized with addiction, father found

314

and father blaming and ignoring. The
researches embrace the pupils of the
Children Home in Chmielowice. In the
diagnostic survey of the phenomenon
the analysis of documents, the semantic
differential, the participating observation and interviews have been used. The
analysis of the results of researches on
above-mentioned problems supplies the
knowledge about the process of forming
the models of father’s attitudes toward
children staying in outpost.
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