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Praca ojca za granic�
a problem wychowania dziecka

Father's Work Abroad
and the Problem of Education of the Child

Abstract:

The separation of the father from his family, when he is working abroad, creates the  
abnormal emotional atmosphere in the educational environment of the child. Pres-
ence of  the predominant emotion (hankering, loneliness  and the lack of feeling of  
safety) disturbs the education of the child staying at home with his mother. Both par-
ents  should  be  present in  the educational  process  of  their  child.  The  presence  is  
broken  even  in  the  case  of  the  oscillating  presence  home  of  the  father,  working  
abroad. Apart from the emotional environment, separation disturbs the cognitive as-
pect  of the relation between the father and his child. There are disturbed the follow-
ing: learning of the child�s needs, its emotional state and problems.
Very important is father�s  authority.  Change of the traditional father�s role in  the  
family makes him look for the new shape of the authority. He has to build his author-
ity day by day, being near his children. The separation from the family, because of his  
work abroad disturbs this process.
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Przemiany ekonomiczne w ca ym wiecie, w� �  Polsce ostatniego dwudzie-
stolecia w szczególno ci, powoduj  konieczno  poszukiwania pracy w� � ��  odle-
g ych nieraz okolicach od miejsca zamieszkania.  Tym samym wielu ojców,�  
którzy poczuwaj  si  do obowi zku utrzymania rodziny staje przed dylema� � � -
tem wype nienia tego obowi zku za cen  roz ki ze wspó ma onk  i� � � �� � �� �  dzie mi.�  
W takiej sytuacji s  wszyscy ci, którzy pracy w�  s siedztwie miejsca zamiesz� -
kania znale  nie mog , b d  jest to praca, w�� � � �  której zarobione pieni dze nie�  
wystarczaj  na utrzymanie  rodziny.  W�  nieco  agodniejszej  formie  dylemat�  
ten prze ywaj  ojcowie decyduj cy si  na roz k  w� � � � �� �  celu poprawienia stan-
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dardu materialnego rodziny. Forma dylematu agodniejsza, poniewa  nie mu� � -
sz  ostatecznie wyje d a . Je li jednak na roz k  si  decyduj , jej skutki dla� � � � � �� � � �  
rodziny s  identyczne.�

Niniejsze  przed o enie podejmuje problem skutków roz ki  ojca, wyje� � �� �-
d aj cego do pracy za granic , z� � �  dzieckiem. Chodzi przede wszystkim o skut-
ki dla dziecka i procesu jego wychowania. Odpowiedzi na to pytanie nale y�  
poszukiwa  w�  dwu ods onach. Pierwsz  stanowi zaburzanie roz k  ojca, wy� � �� � -
je d aj cego do pracy za granic , relacji ma e skiej, która jest naturalnym� � � � �� �  
rodowiskiem ycia, funkcjonowania i� �  rozwoju dziecka. Drugi wymiar niniej-

szego przed o enia koncentruje si  na wybranych aspektach zaburzania roz� � � -
k  ojca z�� �  dzieckiem ich relacji, istotnej z punktu widzenia procesu wycho-

wania i kszta towania przez dziecko obrazu ojca.�

1. Roz ka z��  przyczyn ekonomicznych uwarunkowaniem rozwoju 
dziecka w rodzinie i jego wychowania

Naturalnym rodowiskiem pocz cia i� �  urodzenia dziecka jest trwa a relacja�  
ma e ska. Ta relacja pe ni, mi dzy innymi, funkcj  prokreacyjn , w�� � � � � �  jej dwu 
fundamentalnych  wymiarach:  p odno ci  w� �  znaczeniu  szerokim  i w skim.�  
P odno  w� ��  znaczeniu  szerokim  polega  na  rozwoju  to samo ci  osobowej� �  
m a jako m czyzny i�� ��  ony jako kobiety, poprzez wchodzenie w�  relacj  wza� -
jemnego, osobowego obdarowania wobec siebie na p aszczy nie poznawczej,� �  
emocjonalnej i behawioralnej. Coraz pe niejsze bycie osobowe ka dego z� �  nich 
rzutuje z kolei na rozwój samego procesu obdarowania sob  wspó ma onka.� � ��  
Oba aspekty p odno ci w� �  znaczeniu szerokim generuj  ostatecznie p odno� � �� 
w znaczeniu w skim, czyli uczestnictwo m a i� ��  ony w�  obdarowaniu yciem�  
nowego cz owieka,  dziecka.  Jest  ono wynikiem nie  tylko  ich dyferencjacji�  
p ciowej, ale tak e ich osobowych mo liwo ci kreacji p odno ci w� � � � � �  znaczeniu 
szerokim.  P odno  w� ��  znaczeniu szerokim stanowi zatem rodowisko poja� -
wienia si  dziecka i�  rodowisko jego rozwoju, wszak dziecko jest osob . To� �  
znaczy, e z�  osobowego obdarowania rodziców sob  wzajemnie ono pochodzi�  
i relacje  osobowego  obdarowania  stanowi  uwarunkowania  jego  pe nego� �  
i prawid owego rozwoju. One te  rzutuj  na proces wychowania dziecka jako� � �  
fundamentalne jego zasady.

Roz ka ma onków, z�� ��  powodu wyjazdu m a i��  ojca do pracy za granic ,�  
zaburza w sposób namacalny i ewidentny to rodowisko rozwoju i�  wychowa-
nia dziecka.
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a. Destrukturalizacja emocjonalnego rodowiska wychowania dziecka�  
w sytuacji roz ki spowodowanej prac  ojca za granic�� � �

Sytuacja  roz ki  ma onków z�� ��  przyczyn ekonomicznych charakteryzuje 
si , jak ujawniaj  badania� � 1, powstaniem specyficznego klimatu emocjonalne-
go w ma e stwie i�� �  rodzinie, dotkni tych tym do wiadczeniem. Rozpatruj c� � �  
kwesti  rodowiska emocjonalnego ycia i� � �  rozwoju dziecka w rodzinie, w sy-
tuacji roz ki ojca pracuj cego za granic , nale y przede wszystkim zwróci�� � � � � 
uwag  na dwie kwestie, które zosta y potwierdzone badaniami. Pierwsza to� �  
sprawa tzw. uczu  dominuj cych jako okre lonej atmosfery emocjonalnej pa� � � -
nuj cej w�  rodzinie, do wiadczaj cej roz ki z� � ��  którym  z�  rodziców z racji jego 
pracy za granic . Dotyczy to zarówno sytuacji, w�  której  za granic  pracuje�  
m ,  jak  i��  ona.  Nas  interesuje  sytuacja  roz ki  z� ��  m em,  który  pracuje��  
za granic , b d c jednocze nie ojcem dzieci,  pozostaj cych w� � � � �  domu razem 
z matk . Do tzw. uczu  dominuj cych nale  uczucie t sknoty, osamotnienia� � � �� �  
i poczucie bezpiecze stwa� 2.

Badania dowodz  jednoznacznie, e pod wp ywem roz ki, spowodowanej� � � ��  
prac  za granic  jednego z� �  ma onków, w��  tym wypadku m a i��  ojca, u obojga, 
czyli  u pozostaj cej  w�  domu ony,  podobnie  jak  u�  pracuj cego  za  granic� � 
m a i��  ojca, gwa townie ro nie cz stotliwo  do wiadczania uczu  t sknoty� � � �� � � �  
i osamotnienia,  oraz  spada  cz stotliwo  do wiadczania  poczucia  bezpie� �� � -
cze stwa. Ró nice dowodz ce zachodz cych zmian okaza y si  statystycznie� � � � � �  
istotne w porównaniu z cz stotliwo ci  do wiadczania tych uczu  przed za� � � � � -
istnieniem roz ki z��  przyczyn ekonomicznych. Mo na zatem mówi  o� �  tym, e�  
uczucia dominuj ce decyduj  o� �  innej, mo na rzec nienaturalnej, w�  stosunku 
do rodziny nie do wiadczaj cej roz ki z� � ��  przyczyn ekonomicznych, struktu-
rze emocjonalnej rodowiska ich ycia, rozwoju i� �  wychowywania si .  � Z tego 
punktu widzenia  warto  przytoczy  dane  dotycz ce  procesów  zachodz cych� � �  
w ramach poszczególnych uczu  dominuj cych, u� �  osób pozostaj cych w�  domu3, 
dlatego e to one pozostaj  w� �  bezpo redniej relacji z�  dzieckiem i ich stan emo-
cjonalny kreuje atmosfer  emocjonaln , w� �  której yje dziecko.�

Tabela  pierwsza  przedstawia  narastanie  cz stotliwo ci  do wiadczania� � �  
uczucia t sknoty u�  ma onka pozostaj cego w�� �  domu,  w sytuacji roz ki ze��  
wspó ma onkiem pracuj cym za granic , w� �� � �  porównaniu z okresem sprzed 
roz ki.�� 4

1 Por. K. WOJACZEK. Wi  ma e ska w�� �� �  sytuacji roz ki z��  przyczyn ekonomicznych. Opole 
2007.

2 Tam e� , s. 141.
3 W przypadku przytaczanych wyników bada  osoby pozostaj ce w� �  domu to naj-

cz ciej matki, których m owie pracuj  za granic .�� �� � �
4 K. WOJACZEK. Wi  ma e ska�� �� � �dz. cyt. s. 107.
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Tabela 1. Cz stotliwo  pojawiania si  uczucia t sknoty za wspó ma onkiem u� �� � � � ��  ma�-
onków pozostaj cych w� �  domu.

Kategoria Przed roz k�� � W czasie roz ki��

Stale i cz sto� 63,68 82,93

Czasem 19,24 13,28

Rzadko i nigdy 16,26 3,79

Brak danych 0,81 0,00

Ogó em� 100,00 100,00

C-Pearsona C=0,233 p<0,001

Jak wida  z�  wyników przedstawionych w tabeli, pod wp ywem roz ki ze� ��  
wspó ma onkiem, pracuj cym za granic , nast puje niemal 20% wzrost cz� �� � � � �-
stotliwo ci do wiadczania uczucia t sknoty. Wzrost ten dokonuje si  kosztem� � � �  
kategorii najni szych pojawiania si  tego uczucia (nigdy i� �  rzadko - spadek 
o 12,5%) i rednich (spadek o�  6%). Ró nice okaza y si  statystycznie istotne� � �  
przy poziomie istotno ci 0,001.�

Przedstawione wyniki  dowodz  jednoznacznie,  e pod wp ywem roz ki� � � ��  
ma onków, spowodowanej prac  jednego z�� �  nich za granic , atmosfera emocjo� -
nalna w domu, zwi zana ze stanem emocjonalnym wspó ma onka pozostaj� � �� �-
cego w domu, którym, w przypadku niniejszych bada  jest najcz ciej kobieta,� ��  
ona i�  matka, jest wyra nie ró na od sytuacji ma onków sprzed roz ki.� � �� ��  Jed-

nym z uczu , które dominuj  w� �  tej sytuacji jest w a nie uczucie t sknot� � � y.
Tabela  2.  ukazuje  narastanie  cz stotliwo ci  do wiadczania  uczucia  osa� � � -

motnienia, które, jak ujawni y badania, okaza o si  drugim z� � �  tzw. uczu  domi� -
nuj cych, w�  sytuacji roz ki ma onków z�� ��  przyczyn ekonomicznych.5

5 Tam e� , s. 111.
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Tabela 2. Cz stotliwo  do wiadczania uczucia osamotnienia przez ma onków pozo� �� � �� -
staj cych w�  domu.

Kategoria Przed roz k�� � W czasie roz ki��

Stale i cz sto� 20,86 55,83

Czasem 17,61 23,57

Rzadko i nigdy 59,89 20,32

Brak danych 1,62 0,27

Ogó em� 100,00 100,00

C-Pearsona C=0,395 p<0,001

Wyniki zamieszczone w tabeli wskazuj , e pod wp ywem roz ki z� � � ��  ma�-
onkiem pracuj cym za granic , wspó ma onek pozostaj cy w� � � � �� �  domu o wiele 

cz ciej do wiadcza uczu  samotno ci ani eli przed roz k . Ró nica w�� � � � � �� � �  kate-
gorii  najwy szej  do wiadczania  tego  uczucia  jest  o� �  prawie  35%  wy sza�  
w okresie bycia w sytuacji roz ki w��  porównaniu z okresem bycia ma onków��  
razem. Równie  w�  kategorii redniej  pojawiania si  tego uczucia nast puje� � �  
wzrost o prawie 6%.  Zmiany te dokonuj  si  g ównie kosztem kategorii naj� � � -
ni szej (nigdy i�  rzadko - spadek o  niespe na 40%). Ró nice okaza y si  staty� � � � -
stycznie istotne przy poziomie istotno ci 0,001.�

Z powy szego wida , e cz stotliwo  do wiadczania uczucia osamotnie� � � � �� � -
nia przez ma onka pozostaj cego w�� �  domu, w sytuacji roz ki ze wspó ma�� � �-
onkiem pracuj cym za granic  jest zdecydowanie wy sza ani eli w� � � � �  sytuacji 

pozostawania ma onków razem, czyli przed roz k . Z�� �� �  powy szego mo na� �  
wnioskowa  o�  dotkliwo ci sytuacji roz ki z� ��  ma onkiem pracuj cym za gra�� � -
nic  przez wspó ma onka pozostaj cego w� � �� �  domu6. Jest ma o prawdopodobne,�  
aby ta sytuacja nie rzutowa a na dziecko, czy dzieci, wychowywane przez on� � � 
i matk  pozostaj c  w� � �  sytuacji roz ki z��  pracuj cym za granic  m em.� � ��

6 Podobne wyniki uzyskano w deklaracjach ma onków, w��  tym wypadku najcz�-
ciej m ów i� ��  ojców pracuj cych za granic . Por. tam e, s. 110.� � �
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Znacz ce zmiany odnotowano równie  w� �  poczuciu bezpiecze stwa ma� �-
onków pozostaj cych w� �  sytuacji roz ki spowodowanej prac  jednego z�� �  nich 

za granic . Dane na temat cz stotliwo ci do wiadczania przez ma onka po� � � � �� -
zostaj cego w�  domu poczucia bezpiecze stwa przedstawia tabela 3.� 7

Tabela 3. Cz stotliwo  poczucia bezpiecze stwa u� �� �  ma onków pozostaj cych w�� �  domu.

Kategoria Przed roz k�� � W czasie roz ki��

Stale i cz sto� 58,81 35,50

Czasem 30,89 47,97

Rzadko i nigdy 7,86 15,72

Brak danych 2,43 0,81

Ogó em� 100,00 100,00

C-Pearsona C=0,241 p<0,001

Z uzyskanych wyników wida ,  e cz stotliwo  do wiadczania poczucia� � � �� �  
bezpiecze stwa, przez ma onka pozostaj cego w� �� �  domu, spada w kategoriach 
najwy szych, a�  ro nie w�  kategorii redniej i�  najni szych. Spadek w�  katego-
riach najwy szych przekracza 23% i�  rozk ada si  kolejno na kategori  red� � � � -
ni , gdzie obserwowany jest przyrost o�  17% i kategorie najni szych cz stotli� � -
wo ci poja� wiania si  poczucia bezpiecze stwa notuj ce przyrost o� � �  ponad 7%. 
Ró nice  okaza y  si ,  podobnie  jak  w� � �  przypadku t sknoty  i�  osamotnienia, 
istotne statystycznie przy poziomie istotno ci 0,001.�

Oprócz  kreowania  przez  uczucia  dominuj ce,  nienaturalnej  atmosfery�  
emocjonalnej,  w porównaniu  z sytuacj  niedo wiadczania  przez  rodzin� � � 
i dziecko roz ki, nale y zwróci  szczególn  uwag  na ostatnie dwa ze wspo�� � � � � -
mnianych uczu ,  mianowicie  osamotnienie  i�  spadek  poczucia  bezpiecze�-
stwa.  S  to bowiem uczucia  niekorzystnie wp ywaj ce na dziecko i� � �  proces 
jego rozwoju. Warto zwróci  uwag  na to, e ona i� � � �  matka, której m  pracuje��  
za granic  i�  która powinna tym dzieciom zapewni  poczucie bezpiecze stwa,� �  

7 Tam e� , s. 114.
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ju  i�  tak znacznie ograniczonego, ograniczonym kontaktem ojca z dzieckiem, 
sama  jest  poddana  presji  osamotnienia  i braku  poczucia  bezpiecze stwa.�  
Zwa ywszy na fakt zale no ci transmisji uczu  drog  komunikacji niewerbal� � � � � -
nej, niemo liwym jest aby do wiadczane przez ni  osamotnienie i� � �  brak po-
czucia bezpiecze stwa nie by y, cho by w a nie niewerbalnie, komunikowane� � � � �  
dziecku, pog biaj c i�� �  tak ju  nadw tlone brakiem obecno ci ojca jego osa� � � -
motnienie i poczucie bezpiecze stwa.�

Warto w tym kontek cie przytoczy  to co na temat dezintegracji emocjo� � -
nalnej rodziny pisze A. Kozubska. �Cz sta nieobecno  rodziców, którzy pra� �� -
cuj  w�  swoim przekonaniu i dobrej wierze po to, aby zapewni  dziecku lepsz� � 
przysz o , szans  na korzystanie z� �� �  zaj  dodatkowych, wielostronny rozwój��  
�  ogranicza  jednak  mo liwo  opieki  nad  dzieckiem.  Przesuni cie  rodka� �� � �  
ci ko ci w�� �  systemie warto ci niektórych rodziców na � «mie�», b d ce efek� � -
tem pewnej presji spo ecznej, a�  by  mo e tak e pewnego pogubienia si  we� � � �  
wspó czesnej rzeczywisto ci powoduje, e wiele dzieci ma luksus i� � �  samolub-
stwo ich dobrze sytuowanych rodziców, ale nie ma ich mi o ci i� �  wspólnego 
emocjonalnego obcowania��8

b. Niepe ne rodowisko wychowawcze dziecka w� �  rodzinie skutkiem 
roz ki ma on�� �� ków z przyczyn ekonomicznych

Uzyskane wyniki bada  wp ywu roz ki ma onków na wi  ma e sk� � �� �� �� �� � � 
dotycz  tzw.  oscylacyjnego (pulsacyjnego)  modelu roz ki.  Chodzi  o� ��  to,  e�  
ma onek  pracuj cy  za  granic ,  w�� � �  tym wypadku  najcz ciej  m  i�� ��  ojciec 
w miar  sys� tematycznie odwiedza swój dom, wspó ma onka i� ��  dzieci.9 Roz-
ró nienie to w�  tym miejscu jest znacz ce, poniewa  chodzi o� �  funkcjonowanie 
podstawowych mechanizmów wychowania, a mianowicie mechanizmu na la� -
downictwa, identyfikacji i modelowania. Obecno  obojga rodziców w��  tej ma-
terii jest nieodzowna dla dziecka, niezale nie od jego p ci, poniewa  równie� � � � 
dziewczynki potrzebuj  obecno ci ojca, aby wykrystalizowa  swoj  identyfika� � � � -
cj  z�  matk  przez odró nienie od roli m a i� � ��  ojca. Ponadto to z ojcem-m czy�� -
zn  nawi zuj  tu relacje przyja ni, które stan  si  w� � � � � �  przysz o ci podwalin� � � 
relacji z m em. Mimo tego, e w�� �  modelu oscylacyjnym roz ki ma onków,�� ��  

8 Rodzinne  uwarunkowania  agresji  m odzie y.  Dylematy  bezradno ci� � � .  W:  Wychowanie  
w rodzinie w teorii i praktyce. Red. A. W. JANKE. Toru  2008 s. 170.�

9 Innym modelem roz ki ma onków z�� ��  racji ekonomicznych jest tzw. model bez-
wzgl dny,  czyli  nieobecno  emigruj cego  ma onka  przez  kilka  przynajmniej  lat.� �� � ��  
Z takim modelem spotykamy si  przy wyjazdach za ocean (USA, Kanada. Australia�  
itp.). O nieodwiedzaniu domu decyduj  wzgl dy ekonomiczne (koszty) i� �  bardzo cz sto�  
formalne (wiza).
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m  i��  ojciec co jaki  czas pojawia si  w� �  rodzinie, co zdecydowanie poprawia 
sytuacj , w�  porównaniu z modelem bezwzgl dnej roz ki, to i� ��  tak wi kszo� �� 
czasu jest nieobecny, a jego oddzia ywanie w�  procesie wychowawczym dziec-
ka, je li jest, to znacznie ograniczone.�

Warto z tej perspektywy popatrze  na nast puj ce dane, uzyskane w� � �  bada-
niach.  Najpierw dane na temat liczby dzieci badanych ma onków, pozostaj�� �-
cych w sytuacji roz ki z��  przyczyn ekonomicznych. Przedstawia je tabela 4.10

Tabela 4. Liczba posiadanych dzieci.

Kategoria W domu Za granic�

1 dziecko 22,50 21,72

2 dzieci 37,75 36,87

3 dzieci 20,75 20,71

4 dzieci i wi cej� 9,00 9,85

Bezdzietni 9,50 10,35

Brak danych 0,50 0,51

Ogó em� 100,00 100,00

C-Pearsona C=0,024 p--

Jak wida  w�  powy szej tabeli ponad 89% badanych, pracuj cych za granic� � � 
deklaruje posiadanie dzieci. Spo ród nich prawie 67,5% posiada dwoje i�  wi�-
cej dzieci. Mimo tego, e próba badawcza nie jest socjologiczn   reprezenta� � -
cj  Opolszczyzny, na której badania zosta y przeprowadzone, to du a liczba� � �  
badanych, prawie 800 osób wskazuje, e problem dotyczy sporej cz ci dzieci,� ��  
pozostaj cych w�  czasowej roz ce ze swoimi ojcami.��

W przypadku roz ki oscylacyjnej, w��  ramach której ojcowie jednak co jaki� 
czas spotykaj  si  ze swoimi dzie mi, przyje d aj c cyklicznie do domu, nale� � � � � � -

10 K. WOJACZEK. Wi  ma e ska�� �� � �dz. cyt. s. 69-70.
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y zwróci  uwag  na d ugo  nieobecno ci ojca w� � � � �� �  domu pomi dzy poszcze� -
gólnymi przyjazdami. Dane na ten temat przedstawia tabela 5.11

Tabela 5. Przeci tny czas roz ki mi dzy poszczególnymi przyjazdami do kraju.� �� �

Tydzie� 12,12

2 tygodnie 21,21

Miesi c� 34,85

3 miesi ce� 22,47

D u ej� � 7,83

Brak danych 1,52

Ogó em� 100,00

Dane przedstawione w tabeli dowodz , e przeci tny okres nieobecno ci� � � �  
w kraju osób pracuj cych za granic  jest bardzo ró ny, od 1 tygodnia do wi� � � �-
cej ni  3 miesi cy. Z� �  perspektywy interesuj cego nas problemu warto zwróci� � 
najpierw uwag  na najd u sze okresy nieobecno ci w� � � �  domu ma onka pracu�� -
j cego za granic , w� �  tym wypadku najcz ciej m a i�� ��  ojca. Ponad 65% bada-
nych,  pracuj cych  za  granic  deklaruje  przeci tny  okres  nieobecno ci� � � �  
w domu, pomi dzy poszczególnymi przyjazdami od 1 miesi ca do wi cej ni� � � � 
3 miesi cy. Z�  tej liczby prawie po owa wskazuje, e ich przeci tny okres roz� � � -

ki z��  rodzin  wynosi 3 miesi ce i� �  d u ej. Oznacza to, e spora cz  dzieci,� � � ���  
których ojcowie pracuj  za granic  jest pozbawiona bezpo redniego kontaktu� � �  
z nimi ca ymi miesi cami. To jest czas, w� �  którym dzia anie omawianych me� -
chanizmów rozwoju dziecka i jego wychowania jest zdecydowanie utrudnio-
ne, je li nie powa nie zaburzone. Pozostaje ono wówczas wy cznie z� � ��  matk ,�  
która przejmuje w domu równie  rol  ojca. Wydaje si ,  e jest to sytuacja� � � �  
szczególnie trudna wychowawczo dla ch opców, cho  nie bez znaczenia jest,� �  
jak ju  wskazano wy ej, tak e dla dziewczynek.� � � 12

11 Tam e� , s. 76.
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Innym wska nikiem ograniczonego wp ywu wychowawczego ojca pozo� � -
staj cego w�  tzw. roz ce oscylacyjnej z��  rodzin  z�  racji ekonomicznych,  jest 
czas jego pobytu w domu mi dzy poszczególnymi wyjazdami za granic . Jest� �  
to czas realnego kontaktu ze wspó ma onkiem i� ��  dzie mi. Dane na ten temat�  
przedstawia tabela 6.13

Tabela 6. Czas pobytu w domu mi dzy poszczególnymi wyjazdami za granic .� �

Kategoria W domu Za granic�

Do 2 dni 15,50 14,89

2-7 dni 25,00 22,22

1-4 tygodni 26,75 28,28

1-6 miesi cy� 17,00 16,67

6 miesi cy i�  wi cej� 9,75 11,87

Brak danych 6,00 6,06

Ogó em� 100,00 100,00

C-Pearsona C=0,048 p--

W przypadku osób badanych w ramach przytaczanych bada , czas pozo� -
stawania w domu,  mi dzy poszczególnymi wyjazdami do pracy za granic ,� �  
zawiera si  w�  przedziale od bardzo krótkiego okresu nie przekraczaj cego 2�  
dni do wi cej ni  pó  roku. Ponad 65% badanych deklaruje czas pozostawania� � �  
w domu mi dzy poszczególnymi wyjazdami do pracy za granic  od bardzo� �  
krótkich okresów, nie przekraczaj cych 48 godzin a  do 1 miesi ca. Najkrót� � � -
sze okresy nale y czy  z� �� �  cz stszymi przyjazdami.  Okresy d u sze pobytu� � �  

12 Warto przeprowadzi  badania po wi cone bezpo rednio temu zagadnieniu. Ba� � � � -
dania,  których wynikami posi kujemy si  w� �  tej publikacji  by y ukierunkowane na�  
wp yw roz ki na wi  ma e sk , dlatego dostarczaj  jedynie po rednich danych na� �� �� �� � � � �  
interesuj cy nas temat. W�  jego ramach spraw  istotn  jest równie  w� � �  jakim wieku 
rozwojowym s  dzieci nie maj ce kontaktu z� �  ojcem z racji jego pracy za granic .�

13 Tam e, s. 77.�
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w domu wi  si  zwykle z��� �  rzadszymi przyjazdami do domu.  Spora grupa 
spo ród  badanych,  bo  ponad  28%  deklaruje  stosunkowo  d ugie  pobyty� �  
w domu. Zawieraj  si  one w� �  przedziale od 1 miesi ca do wi cej ni  pó  roku.� � � �  
Niew tpli� wie s  w ród nich osoby pracuj ce sezonowo i� � �  cz ciej zmieniaj ce�� �  
prac .  Z�  punktu  widzenia  rozwoju  i wychowania  dziecka  niew tpliwie�  
najbardziej korzystne s , je li ju  roz ka jest rzeczywi cie konieczna, jak naj� � � �� � -
d u sze i� �  najcz stsze przyjazdy ojca do domu. Jak wida  z� �  uzyskanych wyni-
ków te dwie warto ci pozostaj  w� �  stosunku do siebie w opozycji u wyje d a� � -
j cych do pracy za granic . Je li przyje d aj  cz sto, najcz ciej na bardzo� � � � � � � ��  
krótko i odwrotnie je li  pozostaj  w� �  domu d u ej,  wi e si  to najcz ciej� � �� � ��  
z d ugimi okresami nieobecno ci w� �  domu.14 Warto te  zwróci  uwag  na takie� � �  
zjawiska jak tymczasowo  pobytu w��  domu w czasie odwiedzin, pomi dzy�  
poszczególnymi okresami roz ki, emocjonalne napi cie i�� �  nerwowo  w��  cza-
sie bezpo rednio poprzedzaj cym ponowny wyjazd do pracy, które deklaruj� � � 
osoby do wiadczaj ce roz ki z� � ��  przyczyn ekonomicznych. Sytuacja ta dodat-
kowo zak óca ycie rodzinne i� �  funkcjonowanie procesu wychowania dziecka. 
Warto w tym miejscu przytoczy  opini  T. Olearczyk. Wskazuje ona, e cz� � � �-
ciej zaburzone s  relacje mi dzy dzie mi a� � � �  ojcem, ni  matk . W� �  tym kontek-
cie wymienia trudno ci  wynikaj ce  z� � �  braku umiej tno ci komunikowania� �  

si , unikania i�  niech ci tego kontaktu, a�  w kra cowych sytuacjach izolowania�  
si  ojca.� 15 Roz ka ojca z��  dzieckiem z przyczyn ekonomicznych dodatkowo 
komplikuje i utrudnia ich relacj .�

c. Zaburzenie aspektu poznawczego relacji ojca z dzieckiem � 
utrudnieniem procesu wychowania w sytuacji roz ki z��  przyczyn 
ekonomicznych

Pozostawanie w sytuacji roz ki ma onków z�� ��  przyczyn ekonomicznych 
skutkuje ewidentnym zaburzeniem aspektu poznawczego ich relacji ma e�� �-
skiej.  Badania  dowodz  wyst powania,  w� �  sytuacji  roz ki  z��  przyczyn  eko-
nomicznych, niekorzystnych zmian w zakresie rozpoznawania potrzeb wspó�-
ma onków,  rozpoznawania  stanów  emocjonalnych  u��  siebie  wzajemnie, 
a w konsekwencji utrudnienia empatii,  czyli wspó brzmienia emocjonalnego�  
i umiej tno ci spojrzenia na otaczaj cy wiat oczyma wspó ma onka.� � � � � ��

14 Jest to zagadnienie, które powinno sta  si  tematem kolejnych bada , chodzi� � �  
mianowicie o wp yw sprz enia cz stotliwo ci przyjazdów ojca do domu i� �� � �  d ugo ci� �  
jego pozostawania w domu na podstawowe mechanizmy wychowania: na ladownic� -
twa, identyfikacji i modelowania.

15 Sieroctwo  i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu wspó czesnej  rodziny� .  Kra-
ków 2008 s. 195.
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Przez analogi  mo na to samo powiedzie  o� � �  wp ywie roz ki ojca z� ��  dziec-
kiem na jego relacj  z�  dzieckiem. Sytuacja w wypadku relacji ojca z dzieckiem 
wydaje si  by  jeszcze trudniejsza ni  to jest w� � �  relacji ma e skiej, ze wzgl�� � �-
du na ró nic  w� �  ich rozwoju ontogenetycznym. Ojciec musi bowiem pokona� 
bariery wieku rozwojowego ró ni ce go z� �  dzieckiem, aby to dziecko zrozu-
mie , zrozumie  jego potrzeby, pozna  jego wiat emocji i� � � �  uczu , by wcho� -
dz c w�  jego wiat uczu , by  z� � �  nim blisko, wspiera  jego rozwój i�  inspirowa� 
podejmowanie trudnych wysi ków uspo ecznienia. Jest oczywistym jak prze� � -
biega rozwój i dojrzewanie mi o ci w� �  poszczególnych etapach rozwojowych 
ycia cz o� � wieka. Jest oczywistym równie , e nie jest to proces atwy i� � �  wcale 

poka na liczba ludzi ma z�  tym problemy. Tym wa niejsze jest zaanga owanie� �  
wychowawcze w tej materii ojca dziecka. 

Warto spojrze  z�  tej perspektywy na skutki roz ki ma onków najpierw dla�� ��  
rozpoznawania ich potrzeb wzajemnie u siebie, by u wiadomi  sobie skal  pro� � � -
blemu w relacji ojca z dzieckiem. Dane na ten temat przedstawia tabela 7.16

Tabela 7. Utrudnienie rozpoznawania potrzeb wspó ma onka pod wp ywem roz ki� �� � ��

Kategoria W domu Za granic�

Tak 41,75 36,61

Nie 45,50 46,97

Brak zdania 12,50 15,40

Brak danych 0,25 1,01

Ogó em� 100,00 100,00

C-Pearsona C=0,057 p--

Wyniki przedstawione w tabeli wskazuj , e niemal 42% ma onków pozo� � �� -
staj cych w�  domu i ponad 36% pracuj cych za granic  deklaruje utrudnienie� �  
rozpoznawania potrzeb wspó ma onka z� ��  racji roz ki spowodowanej  �� prac� 
za granic  jednego z�  nich. Wymowa tego wyniku jest podwójna. Niew tpliwie�  

16 K. WOJACZEK. Wi  ma e ska�� �� � �dz. cyt. s. 88.
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utrudnienie to zaburza funkcjonowanie relacji ma e skiej i�� �  rodowiska wy� -
chowania dzieci. Po wtóre trudno ci rozpoznawania potrzeb wspó ma onka� � ��  
nale y analogicznie rozci gn  na trudno ci rozpoznawania  � � �� � potrzeb dziecka 
przez nieobecnego, z racji pracy za granic .�  Warto w tym miejscu zwróci� 
uwag  na ró nic  pomi dzy deklaracjami ma onków pozostaj cych w� � � � �� �  domu, 
którymi s  najcz ciej ony i� �� �  matki, a pracuj cych za  � granic� - m ów i��  oj-
ców. Wydaje si , e t umaczy  je nale y wi kszym uwra liwieniem na sam pro� � � � � � � -
blem kobiet ani eli m czyzn, co dodatkowo utrudnia w a ciwe funkcjonowa� �� � � -
nie, zarówno w relacji ma e skiej, jak i�� �  relacji z dzieckiem m a i��  ojca.

Dane na temat utrudniania rozpoznawania stanów emocjonalnych wspó�-
ma onka,  pod  wp ywem  roz ki  z�� � ��  przyczyn  ekonomicznych  przedstawia 
tabela 8.17

Tabela 8. Wp yw roz ki na utrudnianie rozpoznania stanów emocjonalnych wspó� �� �-
ma� onka.�

Kategoria W domu Za granic�

Tak 39,50 31,56

Nie 44,50 45,71

Brak zdania 16,00 21,97

Brak danych 0,00 0,76

Ogó em� 100,00 100,00

C-Pearsona C=0,096 p<0,05

Niespe na 40% badanych pozostaj cych w� �  domu i ponad 31,5% badanych 
pracuj cych za granic  deklaruje utrudnienie przez roz k  rozpoznawania� � �� �  
stanów emocjonalnych wspó ma onka. Podobnie jak wy ej, utrudnienie to� �� �  
skutkuje dwojako negatywnie na proces wychowania dziecka: przez zaburza-
nie rodowiska jego wychowania, którym jest relacja ma e ska oraz bezpo� �� � -
rednie utrudnianie ojcu rozpoznawania stanów emocjonalnych dziecka. Po� -

17 Tam e, s. 90.�
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dobnie jak wy ej nale y t umaczy  ró nic  w� � � � � �  dostrzeganiu problemu mi dzy�  
pracuj cymi za granic  m ami i� � ��  ojcami a pozostaj cymi najcz ciej w� ��  domu 
onami-matkami. Wydaje si  natomiast, e w� � �  wypadku dostrzegania utrud-

nienia przez roz k  stanów emocjonalnych wspó ma onka pojawia si  do�� � � �� � -
datkowo wp yw wychowania m czyzn do nieujawniania emocji.  Dlatego ta� ��  
ró nica  deklaracji pozytywnych w�  ostatniej  kwestii,  mi dzy pozostaj cymi� �  
w domu a pracuj cymi za granic  jest wi ksza.� � �

Podsumowuj c pierwsz  cz  opracowania, nale y stwierdzi , e roz ka� � ��� � � � ��  
ojca z dzieckiem spowodowana jego prac  za granic  zaburza proces wychowa� � -
nia dziecka dwoma nurtami: przez zaburzenie rodowiska jego wychowania,�  
którym jest relacja ma e ska, oraz przez zaburzanie bezpo redniej relacji ojca�� � �  
z dzieckiem. Zaburzanie  relacji  ma e skiej  jako  rodowiska  wychowania�� � �  
dziecka dotyczy wszystkich trzech aspektów jej funkcjonowania, a mianowi-
cie emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego.

2. Wybrane aspekty kszta towania obrazu ojca u�  dzieci w sytuacji 
roz ki z��  nim z przyczyn ekonomicznych

Na podstawie tego co napisano wy ej nie ulega w tpliwo ci, e nieobec� � � � -
no  ojca w��  rodzinie z powodu jego pracy za granic  jest przyczyn  wielu� �  
zmian w procesie rozwoju dziecka i rzutuje na proces jego wychowania. W ni-
niejszej  cz ci opracowania pragniemy przedstawi  wybrane z�� �  uzyskanych 
wyników bada ,� 18 po wi conych kszta towaniu si  obrazu ojca u� � � �  dzieci w sy-
tuacji roz ki z��  przyczyn ekonomicznych. W niniejszym opracowaniu przyta-
czamy  wy cznie  te  wyniki  bada ,  które  okaza y si  statystycznie  istotne.�� � � �  
Z przeprowadzonych bada  wynika, e roz ka dziecka z� � ��  ojcem pracuj cym�  
za granic  ró nicuje jego postrzeganie w� �  zakresie wielu cech pozytywnych, 
jak i negatywnych.

Jedn  z�  wa nych cech obrazu wspó czesnego ojca jest postrzeganie go jako� �  
autorytetu. Zanikanie tradycyjnej roli ojca, opartej na autorytecie instytucjo-

18 Badania zosta y przeprowadzone przez G. Borys-Kciuk w�  szko ach rednich Na� � -
mys owa w�  dniach 12-25 lutego 2009 r. Przebadanych zosta o 254 uczniów (Liceum�  
Ogólnokszta c cego  im  J.  Iwaszkiewicza,  Zespo u  Szkó  Mechanicznych  i� � � �  Zespo u�  
Szkó  Rolniczych) z�  czego 203 to osoby, których ojcowie pozostaj  w�  kraju, natomiast 
51 pracuj  za granic . Wyniki bada  s  opublikowane w� � � �  pracy pt.  �Wp yw wyjazdów�  
zarobkowych na obraz ojca u dzieci na podstawie szkó  rednich w� �  Namys owie�� . Opole 2009, 
archiwum WTUO, mps, s. 55-56, oraz A. GLAGLA, Postrzeganie ojca przez dzieci w sytuacji  
roz ki z��  przyczyn ekonomicznych na podstawie bada  w�  Publicznym Gimnazjum w Tarnowie  
Opolskim. Opole 2010, archiwum WTUO, mps. W tym wypadku przebadano 178 dzieci 
z czego 51 to dzieci, których ojcowie pracuj  za granic , reszta pracuje w� �  kraju. S. 40-41.
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nalnym wymaga jego budowania jako autorytetu osobowo ci,  który  � jednak 
jest znacznie trudniejszy i wydaje si  niejednokrotnie przekracza  mo liwo� � � -
ci ojców. Nie ulega natomiast w tpliwo ci, e autorytet osobowo ci wymaga� � � � �  

bezpo redniego kontaktu ojca z�  dzieckiem, co jest zak ócone w�  sytuacji jego 
pracy za granic . Dane na temat postrzegania ojca jako autorytetu przez ba� -
danych przedstawia tabela 9.

Tabela nr 9. Ojciec jako autorytet w oczach dziecka.19

Kategoria Za granic� W kraju

Tak 69,60 73,00

Nie 10,00 10,30

Nie wiem 20,40 16,70

Ogó em� 100,00 100,00

73% badanych dzieci, których ojcowie pozostaj  w�  kraju postrzega ich jako 
autorytet, podczas gdy w podgrupie badanych,  których ojcowie pracuj  za�  
granic  tylko nieco ponad 69,5% w�  ten sposób postrzega ojca. Charaktery-
styczne jest to, e liczba dzieci wyra nie odmawiaj cych ojcu cechy �bycia� � �  
autorytetem� jest identyczna niemal dla obu grup badanych i kszta tuje si� � 
oko o 10%. � Znaczna liczba badanych nie potrafi si  wypowiedzie  w� �  tej kwestii 
i to w tej kategorii jest wi cej dzieci, których ojcowie pracuj  za granic .� � �

Pod anie przemian wspó czesnego autorytetu rodziców w�� �  kierunku auto-
rytetu osobowo ci, a�  nie autorytetu instytucjonalnego wi e si  z�� �  kszta towa� -
niem pewnych cech obrazu ojca. Dlatego  wa ne jest  wiedzie ,  jak  roz ka� � ��  
dziecka z ojcem pracuj cym za granic  przek ada si  na cechy zwi zane z� � � � �  au-
torytetem osobowo ci.  Jedn  z� �  takich  cech jest  niew tpliwie  blisko .  Nie� ��  
chodzi tu wy cznie o��  blisko  przestrzenn , ale blisko  psychiczn . Dane na�� � �� �  
temat postrzegania ojca jako bliskiego przedstawia tabela 10.

19 Tam e� , s. 111-115.
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Tabela nr 10. Ojciec jako osoba bliska w oczach dziecka.20

Kategoria Za granic� W kraju

Tak 74,50 84,20

Nie 11,80 9,80

Nie wiem 13,70 6,00

Ogó em� 100,00 100,00

Ponad 84% badanych dzieci, których ojcowie pozostaj  w�  kraju postrzega 
ich jako osoby bliskie. Spo ród dzieci, których ojcowie pracuj  za granic  na� � �  
t  cech  ojca wskazuje ponad 74,5% badanych, czyli niespe na 10% mniej. Po� � � -
nad 11,5% z nich wyra nie neguje t  cech  swojego ojca, a� � �  dalsze niemal 14% 
nie  ma  zdania  na  ten  temat.  W grupie  dzieci,  których  ojcowie  pozostaj� 
w kraju blisko  ojca neguje prawie 10%, a��  jedynie 6% nie ma wyrobionego 
zdania na ten temat.

Kolejn  cech  ojca, wa n  dla dziecka jest to, czy ojciec si  nim opiekuje.� � � � �  
Dane na ten temat przedstawia tabela 11.

Tabela nr 11. Opieka ojca nad dzieckiem.21

Kategoria Za granic� W kraju

Tak 64,70 76,40

Nie 9,80 11,30

Nie wiem 25,50 12,30

Ogó em� 100,00 100,00

20 Tam e� , s. 75-76.
21 Tam e� , s. 59-60.
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Prawie 76,5% badanych dzieci, których ojcowie pozostaj  w�  kraju postrze-
ga ojca jako tego, który si  nimi opiekuje. Spo ród dzieci ojców pracuj cych� � �  
za granic  na t  cech  ojca wskazuje nieco ponad 64,5% badanych, czyli nie� � � -
spe na 12% mniej. Nieco wi cej, bo 11.3% badanych dzieci ojców pozostaj� � �-
cych w kraju wyra nie deklaruje, e ojciec nie opiekuje si  nimi. W� � �  deklara-
cjach dzieci ojców pracuj cych za granic  takich wskaza  jest niespe na 10%.� � � �  
Natomiast ponad dwukrotnie wi cej dzieci, z�  tej grupy badanych, bo 25,5%, 
deklaruje brak zdania w analizowanej kwestii. W grupie dzieci ojców pozosta-
j cych w�  kraju takich wskaza  jest nieco ponad 12%.�

Bardzo blisko cechy, któr  jest opieka ojca nad dzieckiem le y jego pomoc� � -
no  dziecku w��  ró nych zadaniach i�  sytuacjach yciowych. Dane na ten temat�  
przedstawia tabela 12.

Tabela nr 12. Ojciec pomocny dziecku.22 

Kategoria Za granic� W kraju

Tak 58,80 71,90

Nie 23,00 18,20

Nie wiem 18,20 9,90

Ogó em� 100,00 100,00

Niemal 72% dzieci ojców pozostaj cych w�  kraju postrzega ich jako pomoc-
nych, wobec prawie 59% takich deklaracji u dzieci ojców pracuj cych za gra� -
nic . Ró nica wynosi 13% na korzy  ojców pozostaj cych w� � �� �  kraju. 23% dzieci 
ojców pracuj cych za granic  jest przeciwnego zdania, a� �  ponad 18% nie ma 
zdania w tej kwestii.  Analogiczne dane dzieci ojców pozostaj cych w�  kraju 
wynosz  18,2% i�  9,9%.

Blisko , opieka, bycie pomocnym dla dziecka niew tpliwie prowadz  do�� � �  
postrzegania ojca jako przyjaciela. Dane na ten temat przedstawia tabela 13.

22 Tam e� , s. 125-126.
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Tabela nr 13. Ojciec przyjacielem dziecka.23

Kategoria Za granic� W kraju

Tak 62,70 70,00

Nie 17,60 7,40

Nie wiem 19,70 22,60

Ogó em� 100,00 100,00

70% dzieci  ojców pozostaj cych w�  kraju  postrzega  go  jako  przyjaciela. 
O ponad  7% mniej dzieci ojców pracuj cych za granic  postrzega w� �  ten spo-
sób swojego ojca.  Uzyskane wyniki charakteryzuje równie  ponad 17,5% re� -
prezentacja dzieci ojców pracuj cych za granic , które wprost neguj  postrze� � � -
ganie ojca jako przyjaciela. Jest to ponad dwukrotnie wi cej ani eli w� �  grupie 
dzieci ojców pozostaj cych w�  kraju. Zbli one s  wyniki porównywanych grup� �  
w kategorii braku zdania na ten temat i kszta tuj  si  oko o 20%. � � � �

Rozpatruj c obraz ojca w�  kategorii autorytetu osobowo ci, wydaje si  na� � -
le y zwróci  uwag  na postrzeganie go przez dziecko jako tego, kto odznacza� � �  
si  m stwem, niezwyk ymi cechami, ofiarno ci  dla innych. Takie cechy gro� � � � � -
madzi w sobie poj cie �bohatera�.� 24 Wydaje si , e w� �  taki sposób powinien by� 
postrzegany przede wszystkim ojciec pracuj cy za granic , poniewa  praca ta� � �  
niew tpliwie niesie wi cej niezwyk o ci ni  praca w� � � � �  kraju. Dane na temat po-
strzegania przez badane dzieci ojca jako bohatera zawiera tabela 14.

Tabela nr 14. Postrzeganie ojca jako bohatera.25

Kategoria Za granic� W kraju

Tak 53,00 61,60

23 Tam e� , s. 107-108.
24 S ownik J zyka Polskiego PWN,� �  t. 1. Warszawa 1978 s. 184.
25 G. BORYS-KCIUK. Dz. cyt. s. 118-119.
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Nie 11,80 12,00

Nie wiem 35,20 26,40

Ogó em� 100,00 100,00

Ponad 61,5% badanych dzieci, których ojcowie pozostaj  w�  kraju, postrze-
ga swojego ojca jako bohatera, podczas gdy w grupie dzieci ojców pracuj�-
cych za granic  tylko 53% ojców jest  postrzeganych w�  taki sposób.  Liczba 
dzieci wyra nie przecz cych posiadaniu przez ich ojca takiej cechy jest po� � -
dobna w obu badanych grupach i wynosi oko o 12%.  Ró na jest  natomiast� �  
liczba dzieci nie posiadaj cych wyrobionego zdania na ten temat. W�  grupie 
dzieci ojców pracuj cych za granic  jest ich ponad 35%, natomiast w� �  grupie 
porównawczej  o prawie  9%  mniej.  Wst pne przypuszczenia,  e  to  przede� �  
wszystkim ojcowie pracuj cy za granic  b d  przez dzieci postrzegani jako bo� � � � -
haterowie nie tylko nie potwierdzi y si , ale okaza o si , e to przede wszyst� � � � � -
kim ojcowie pozostaj cy w�  kraju s  przez dzieci w�  ten sposób postrzegani.

W poszukiwaniu zmian zachodz cych w�  budowaniu przez dzieci obrazu 
ojca w sytuacji roz ki z��  nim, z racji jego pracy za granic , zapytano bada� -
nych o pewne cechy negatywne w postrzeganiu ojca. Jedn  z�  cech, która oka-
za a si  ró nicuj c  badane grupy w� � � � �  sposób statystycznie istotny jest oboj t� -
no  ojca. Dane na ten temat przedstawia tabela 15.��

Tabela nr 15. Ojciec postrzegany jako oboj tny.� 26 

Kategoria Za granic� W kraju

Tak 31,20 12,30

Nie 68,80 80,30

Nie wiem 0,00 7,40

Ogó em� 100,00 100,00

26 Tam e, s. 68-70.�
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Ponad 31% badanych dzieci ojców pracuj cych za granic  jest postrzega� � -
nych przez dzieci jako oboj tni. W�  grupie dzieci ojców pozostaj cych w�  kraju 
takich wskaza  jest nieco ponad 12%, czyli o�  prawie 19% mniej. Ponad 80% 
dzieci z grupy porównawczej nie wskazuje na tak  cech  ojca, podczas gdy� �  
w grupie w a ciwej jest ich niespe na 69%.� � �

Kolejn  cech  negatywn  obrazu ojca jest jego smutek. Dane na ten temat� � �  
przedstawia tabela 16.

Tabela nr 16. Ojciec postrzegany jako smutny.27

Kategoria Za granic� W kraju

Tak 19,60 7,40

Nie 68,60 73,90

Nie wiem 11,80 18,70

Ogó em� 100,00 100,00

Ponad 19,5% dzieci ojców pracuj cych za granic  postrzega swojego ojca� �  
jako smutnego. W grupie porównawczej tylko niespe na 7,5% dzieci, czyli o�  po-
nad 12% mniej widzi tak  cech  u� �  swojego ojca. Ponad 68,5% badanych z grupy 
dzieci ojców pracuj cych za granic  nie dostrzega takiej cechy u� �  swojego ojca, 
a prawie 12% nie ma wyrobionego zdania na ten temat. W grupie porównaw-
czej  dane te  kszta tuj  si  odpowiednio:  prawie  74%  nie  dostrzega  smutku� � �  
u swojego ojca, a ponad 18,5% nie ma wyrobionego na ten temat zdania.

Warto te  zwróci  uwag  na postrzeganie ojca przez dziecko w� � �  jego relacji 
z on , czyli matk  dziecka. Jako ciep ego wobec mamy postrzega go 58,8%� � � �  
dzieci pozostaj cych w�  roz ce z��  ojcem i 67,2% dzieci, których ojcowie pozo-
staj  w�  kraju.  Niemal  8,5%  ró nica  na  korzy  obrazu ojca  pozostaj cego� �� �  
w kraju mówi sama za siebie. Przeciwnie jako zimnego wobec mamy postrze-
ga ojca 17,6% dzieci pozostaj cych w�  roz ce z��  nim i 8,6% dzieci, których oj-
cowie pracuj  w�  kraju. W tym wypadku ró nica jest jeszcze wi ksza bo 9% na� �  
niekorzy  obrazu ojca pracuj cego za granic . Jako niemi y wobec mamy, oj�� � � � -
ciec pracuj cy za granic  jest postrzegany przez 19,6% dzieci. T  cech  obra� � � � -

27 Tam e, s. 63-64.�
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zu ojca pracuj cego w�  Polsce postrzega 10,3% badanych dzieci, czyli o 9,3% 
mniej ani eli u�  ojców pozostaj cych w�  roz ce ze swoimi dzie mi.�� � 28

Podobnie sprawa wygl da w�  ramach aspektu behawioralnego relacji m a��  
z on  obserwowanej przez ich dzieci. 17,6% dzieci pozostaj cych w� � �  roz ce��  
ze swoim ojcem, pracuj cym za granic  postrzega go jako tego, który bije� �  
mam . W ród dzieci ojców pracuj cych w� � �  Polsce 3,4% badanych dzieci wska-
zuje t  ce� ch  obrazu ojca. Pojawia si  wi c ró nica ponad 14% wskaza  na� � � � �  
niekorzy  obrazu ojca pozostaj cego w�� �  sytuacji roz ki ze swoimi dzie mi.�� �  
17,6% badanych dzieci pozostaj cych w�  sytuacji roz ki ze swoim ojcem po�� -
strzega go jako tego, który krzyczy na mam . W ród dzieci ojców pracuj� � �-
cych w kraju takich wskaza  jest 5,2%, czyli niespe na 12,5% mniej.� � 29

Przedstawione wyniki  dotycz ce kszta towania  si  obrazu ojca  u� � �  dzieci 
w sytuacji roz ki z��  nim spowodowanej jego prac  za granic  s  fragmen� � � -
taryczne,  uzyskane  na  stosunkowo  niedu ych  grupach  badanych  dzieci�  
i w niewielu miejscowo ciach.� 30 Nie ulega w tpliwo ci, e s  to uwarunkowa� � � � -
nia os abiaj ce ich si  dowodow . Niemniej jednak zosta y przeprowadzone� � �� � �  
w sposób metodologicznie poprawny i nie mog  zosta  zlekcewa one jako� � �  
ostrze enie przed istniej cym problemem kumulowania si  trudno ci rozwo� � � � -
jowych i wychowawczych dzieci pozostaj cych w�  sytuacji roz ki ze swoim��  
ojcem,  mimo e on przecie  pracuje na ich utrzymanie.  Pracuje daleko od� �  
nich, tak daleko, e zaburzony pozostaje jego wp yw wychowawczy na nie,� �  
które to zaburzenie mo e i�  prawdopodobnie b dzie mia o daleko id ce kon� � � -
sekwencje w yciu tych dzieci, ich yciu doros ym, przede wszystkim ma� � � �-
e skim i� �  rodzinnym, ale tak e w�  yciu spo ecze stwa, którego obywatelami� � �  

one zostan .�
Podsumowuj c  ca o  powy szego  wywodu,  nale y  raz  jeszcze  zwróci� � �� � � � 

uwag  na to, e nieobecno  ojca w� � ��  domu, spowodowana jego prac  za grani� -
c  prowadzi do daleko id cej destrukturalizacji rodowiska ycia i� � � �  rozwoju 
dziecka,  zaburzaj c  jego  rozwój  i�  funkcjonowanie  procesów  wychowania. 
Fragmentaryczne dane na temat kszta towania si  obrazu ojca w� �  sytuacji roz-

ki dziecka z��  nim z przyczyn ekonomicznych wydaj  si  potwierdza  powy� � � �-
sze ustalenia.

28 A. GLAGLA, Postrzeganie ojca przez dzieci�dz. cyt. s. 68-73.
29 Tam e� , s. 86-91.
30 Gimnazjum w Tarnowie Opolskim gromadzi uczniów Tarnowa Opolskiego, Koso-

rowic, Nak a, Raszowej oraz Walidróg. � Tam e� , s. 40.


