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Jakim jesteś ojcem? Raport z badań. PA R T N E R  A K C J I :

Bycie ojcem to najważniejsza rola w życiu mężczyzny. I najtrudniejsze zadanie. Wychować dzieci tak, żeby 

wyrosły na dobrych ludzi. Żeby były mądre. Szczęśliwe. Żeby umiały kochać i żeby były kochane. Żeby… 

Czy dzisiejszy mężczyzna potrafi  je tego nauczyć? Czy potrafi  sprawić, że oprócz szczęśliwego życia, do którego 

chce przygotować swoje dzieci, będą one miały także szczęśliwe dzieciństwo? 

Zapytaliśmy dojrzałych mężczyzn, użytkowników serwisu Facetpo40.pl, jak traktują swoje ojcostwo, jak postrze-

gają swoją rolę jako współczesnych ojców i jak ją oceniają w odniesieniu do tego, jak sami zostali wychowani.   

Charakterystyka grupy badanej (struktura próby)
Ankietę wypełniło  1 000 ankietowanych, dominującą grupą wiekową są mężczyźni w wieku 40-49 lata, sta-

nowią oni prawie 85%. 

Ze względu na rozkład wieku, należy pamiętać, że przedstawione w tym raporcie wnioski dotyczą przede 

wszystkim mężczyzn w wieku 40-49 lat. Liczebności osób z pozostałych grup wiekowych są na tyle małe, że 

nawet w przypadku wyraźnie odmiennych opinii nie zmieni to rozkładów uzyskanych od wspomnianej grupy 

dominującej.

Tabela 1. Przedział wieku mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu (N=1 000)

Wiek N %

mniej niż 30 lat 23 2,3%

30-39 lat 101 10,1%

40-49 lat 846 84,6%

50-59 lat 27 2,7%

60 i więcej lat 3 0,3%

Razem 1000 100%

Większość ankietowanych to mężczyźni z wykształceniem wyższym i  średnim (85%), 90% pochodzi z miast, 

jedynie 10% wskazuje wieś jako miejsce zamieszkania, prawie połowa mieszka w największych miastach 

w Polsce (powyżej 200 000 mieszkańców). 

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

3%

81%
37%

13%

Wykres 1.  Procentowy rozkład wykształcenia osób, które wzięły udział w ankiecie (N=1 000)
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Wykres 2. Rozkład % ankietowanych wg wskazanego miejsca zamieszkania (N=1 000)

Sytuacja rodzinna
85% spośród grupy badanych to osoby żyjące w związku, 65% z nich jest żonatych, 22% deklaruje, że ma 

partnerkę, niespełna 16% wskazało, że jest singlem. 

nie, jestem singlem

tak, mam żonę

tak, mam partnerkę

16%

63%

22%

Wykres 3. Czy jesteś w związku (N=1 000)

Tabela 2. Odp. na pyt.: Czy masz dzieci (N=1 000)

Czy masz dzieci ? N %

tak 876 88%

nie 16 2%

nie mam swoich, ale wychowuję dzieci partnerki 15 2%

mam swoje dzieci oraz wychowuję dzieci partnerki 93 9%

Razem 1000 100%

Większość ankietowanych ma własne dzieci (88%), jedynie 2% spośród badanych odpowiedziało, że nie mają 

swoich dzieci i wychowują dzieci partnerki. 9% posiada swoje dzieci oraz dodatkowo wychowuje dzieci swojej 

partnerki czyli  11% ankietowanych żyje w tzw. rodzinie patchworkowej. 
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Wśród facetów po 40. dominuje współczesny model rodziny,  przeważająca liczba dzieci w domu to  jedno  

(34%) lub dwoje (46%), 14% jest ojcem trojga, tylko 6% posiada rodzinę wielodzietną, czworo i więcej dzieci.  

6%

jedno

dwoje

troje

czworo i więcej

34%

14%

46%

Wykres 4. Liczba dzieci (rozkład %) (N=1 000)

Ponad 1/3 dzieci mężczyzn po 40. (36%) jest już pełnoletnich (18 lat i więcej), 2% dopiero się narodzi,  w prze-

ważającej części dzieci mężczyzn po 40. są w wieku szkolnym. 
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Wykres 5. Wiek dzieci (rozkład  %) (N=1 000)

Znaczna większość z odpowiadających ma dzieci z jednego związku (84%), 15 % posiada dzieci ze związku 

z inną partnerką, tylko 1% zadeklarowało, że wychowuje tylko dzieci swojej partnerki. Powyższe wskaźniki zdają 

się świadczyć, że facet po 40. nawet jeśli już wiąże się po raz kolejny to dzieci ma przeważnie tylko w jednym 

związku. 
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tak

nie

nie mam swoich,

ale wychowuję dzieci

partnerki

1%

15%

84%

Wykres 6. Odp. na pyt.: Czy wszystkie Twoje dzieci są z jednego związku?

FACET PO 40. jako ojciec  
Dojrzały mężczyzna raczej nie planuje kolejnych dzieci, 25% wskazało twierdzącą odpowiedź na pytanie „Czy 

chcesz mieć kolejne dzieci”, prawie połowa (48%) odpowiedziała zdecydowanie, że nie planuje kolejnego 

potomstwa, 14% w ogóle się nad tą kwestią nie zastanawiało, tyle samo osób przyznało, że rozważało po-

większenie rodziny.

tak

nie

nie zastanawiałem się

nad tym

rozważałem to
48%

24%

14%14%

Wykres 7. Odp. Na pyt.: Czy chciałbyś mieć kolejne dzieci? (N=1 000)

tak

rozważała to

nie

nie wiem

nie dotyczy

15%

12%

48%

12%

13%

Wykres 8. Odp. na pyt.: Czy Twoja partnerka chciałaby mieć kolejne dzieci?
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Prawie połowa ankietowanych (48%) jest przekonana, że ich partnerka nie chce mieć już dzieci, 15% uważa, 

że tak. Spośród mężczyzn, którzy chcieliby mieć dzieci tylko 40% uważa, że podobnie myśli ich partnerka. 

W większości (w 64% przypadków)małoletnie dzieci mieszkają z respondentami, ale ¼ ojców nie mieszka ze 

swoimi dziećmi. 

tak

nie

nie mam już 

małoletnich dzieci

25%

11%

64%

Wykres 9. Odp. na pyt.: Czy wszystkie Twoje małoletnie dzieci mieszkają z Tobą? (N=1 000)

Spośród ojców, którzy nie mieszkają ze swoimi małoletnimi dziećmi 44% widuje się z nimi raz w tygodniu lub 

częściej, ¼ nie raczej nie widuje swojego dziecka lub deklaruje, że nie widuje się z nim w ogóle. Jako powód 

podawano głównie, że „żona odcięła ojca od kontaktów z dzieckiem”.

30%
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10%

5%

0
codziennie
lub prawie
codziennie
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18%
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16%
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9%

nie widuję
dzieci

4%

w ogóle się 
z nimi nie 

widuję
(napisz dlaczego)

21%

Wykres 10. Odp. na pyt.: Jeśli Twoje małoletnie dzieci nie mieszkają z Tobą, to jak często się z nimi wi-
dujesz? (N=365) 
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Wykres 11. Odp. na pyt.: 22. Jak często spędzasz czas z dziećmi? (N=1 000)

Znacząca większość badanych ojców (prawie 70%) deklaruje, że stara się poświęcać czas swoim dzieciom co-

dziennie, 15% stara się znaleźć czas przynajmniej dwa dni w tygodniu. Niewielki odsetek sporadycznie widuje 

swoje dzieci lub ma znajduje dla nich czas w święta czy wakacje i są to głównie ojcowie, którzy na co dzień 

nie mieszkają ze swoimi dziećmi. 

Mimo, że tak duży odsetek deklaruje, że poświęca codziennie czas swoim dzieciom, ankietowani nadal mają 

poczucie, że jest go za mało, jedynie 18% przyznaje, że poświęca dzieciom wystarczająco uwagi żeby je dobrze 

wychować, 43% „poświęca tyle ile może, czasem myśli, że mogliby więcej”, 26% uważa, że nie pozwala im na 

to praca lub inne obowiązki. 

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
czytam

dzieciom
bajki

20%

pomagam im
odrabiać

 lekcje

25%

gramy
razem
w gry

33%

uprawiamy
razem sport
(piłka, tenis,
rower, rolki,

itp.)

37%

jeździmy
na wycieczki

38%

rozmawiamy

59%

chodzimy
razem

do kina
teatru

30%
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z nimi,
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40%

Wykres 12. Odp. na pyt.: Jak najczęściej spędzasz czas ze swoimi dziećmi? (N=1 000)

Najpopularniejszym modelem spędzania czasu ze swoimi dziećmi jest rozmowa, 59% ankietowanych wskazało 

tę opcję najczęściej, następna w kolejności jest zabawa, wspólne spacery (40%), aktywny wypoczynek; 38%  

jeździ razem na wycieczki, 37% uprawia wspólnie sport. Na tym tle tylko 25% pomaga dzieciom odrabiać lekcje, 

mimo, że większość respondentów ma dzieci w wieku szkolnym (66% ankietowanych oznaczyło wiek dzieci 
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jako 7-17 lat). Ojcowie również mało czytają bajek, może to wynikać z faktu, że w sumie tylko 36% z nich ma 

dzieci w wieku przedszkolnym (do 6 lat).

 Poza wymienionymi wyżej (wskazane jako inne) ojcowie ze swoimi dziećmi spędzają czas bardzo aktywnie, 

z reguły realizują wspólne zainteresowania, pasje,  są to wypady na mecze, koncerty, obserwowanie przyrody. 

Sporadycznie pojawia się jako „forma” spędzania wolnego  czasu pomoc w rozwiązywaniu problemów lub 

codzienne czynności (np. gdy matka jest w pracy). Generalnie czas ojca to czas rozrywki, aktywnego wypo-

czynku, wakacji i relaksu. 

dzisiaj

w ciągu ost. tygodnia

w ciągu ost. miesiąca

miesiąc temu

więcej niż 3 miesiące temu

nie dotyczy

2%

2% 3%

45%

37%

11%

Wykres 13. Odp. na pyt.: Kiedy ostatnio spędziłeś z dziećmi więcej niż godzinę?

W pytaniu „Kiedy ostatnio spędziłeś z dziećmi więcej niż godzinę” potwierdzają się wcześniejsze deklaracje, 45% 

wypełniając naszą ankietę zaznaczyło, że właśnie dzisiaj, 37 „w ciągu ostatniego tygodnia”, tylko 4% spędziło 

z dzieckiem więcej niż godzinę miesiąc temu lub więcej niż 3 miesiące temu. Jednocześnie ponad połowa an-

kietowanych chciałaby móc ograniczyć swój czas pracy na rzecz możliwości spędzania go z dziećmi (wyk.14), 

23% nie przedkłada dzieci ponad pracę a przynajmniej nie ma potrzeby w szczególny sposób ograniczania 

czasu pracy na rzecz dzieci. 

tak

nie

nie wiem

22%

23%
55%

Wykres 14. Odp. na pyt.: Czy chciałbyś móc ograniczyć czas swojej pracy na rzecz czasu spędzanego 
z dziećmi? (N=711)
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drużyny
sportowe

23%
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6%
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co lubią moje
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Wykres 15. Odp. na pyt. : Czy wiesz co lubią Twoje dzieci? (N=1 000)

Współczesny ojciec po 40. świetnie zna swoje dziecko, nie tylko ma dla niego czas i realizuje wspólne pasje, ale 

również ma orientację dotyczącą dziecięcych fascynacji, hobby, idoli; tylko 2% nie wie, co lubią jego dzieci, 6% 

ma jeszcze zbyt małe dzieci, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Pozostali najczęściej znają fi lmy, programy 

telewizyjne i gry (zabawy), jakimi pasjonują się ich pociechy. Najmniej orientują się w ulubionych gatunkach 

muzycznych i drużynach sportowych swoich pociech. Równie dobrze ankietowani ojcowie wiedzą, w jakim 

towarzystwie przebywają ich dzieci, 90% zna ich kolegów lub koleżanki. 

Połowa z badanych chodzi do przedszkola/ szkoły na wywiadówki, ale 40% nie robi tego w ogóle lub w wy-

jątkowych sytuacjach, kiedy partnerka nie może tego zrobić, 10% ma jeszcze zbyt małe dzieci, więc ta kwestia 

ich nie dotyczy.

tak

nie

tylko wtedy, kiedy moja 

partnerka nie może

moje dzieci 

już nie chodzą do szkoły

10%

50%17%

23%

Wykres 16. Odp. na pyt.: Czy chodzisz do przedszkola/ szkoły na zebrania rodziców, wywiadówki? 
(N=873)



TAKI JESTEM
FACETPO40 pl

11

Jakim jesteś ojcem? Raport z badań. PA R T N E R  A K C J I :

tak, mam do nich słabość

i nie potrafię im niczego odmówić

nie, uważam, że to bardzo

niepedagogiczne

tylko czasami, gdy mam dobry humor

tylko, jeśli naprawdę zasłużą

43%
35%

8%
14%

Wykres 17. Odp. na pyt.: Czy ulegasz zachciankom swoich dzieci? (N = 800)

Spora część ojców, bo 43% spełnia wszystkie zachcianki swoich dzieci twierdząc, że mają do nich taką słabość, 

że nie potrafi ą im niczego odmówić, 14% spełnianie zachcianek uzależnia od swojego dobrego humoru, 35% 

traktuje to w kategoriach nagrody i dopuszcza taką możliwość tylko, jeśli dzieci sobie naprawdę na to zasłużą, 

8% uważa takie zachowanie za niepedagogiczne.

Ojcowie są ekspertami od rozrywki (muzyki, gier, książek) oraz sportu – te tematy były wskazywane jako 

najczęstsze, z którymi zwracają się do nich dzieci. Nieco rzadziej z tatą rozmawia się o szkole, przyszłości, wy-

datkach, czy też porusza się tematy trudne, życiowe, takie jak śmierć, religia, fi lozofi a. Tylko 10% wskazało, że 

dzieci zwracają się do nich w sprawach seksu czy antykoncepcji. 
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mam za 
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Wykres 18. Odp. na pyt.: Często w rodzinie są tematy, z którymi dzieci zwracają się chętniej do ojca, 
a są takie, o których rozmawiają z mamą. O czym Twoje dzieci wolą rozmawiać z Tobą? (N=1 000)
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6%
1% 2%

dobrze się dogadujemy

czasem miewamy konflikty

trudno nam się dogadać

w wielu sprawach

praktycznie nie możemy

się pozrozumieć w żadnej sprawie

nie widzę dzieci

34% 57%

Wykres 19. Odp. na pyt.: Jak oceniłbyś porozumienie między Tobą i Twoimi dziećmi? (N = 839)

Ponad połowa ankietowanych dobrze rozumie się ze swoimi dziećmi, 34% czasem miewa z nimi konfl ikty, 

jedynie 7% uważa, że ma problem z komunikacją – trudno im się porozumieć w wielu sprawach lub to poro-

zumienie jest praktycznie niemożliwe. 

Dojrzały ojciec, jeśli już natrafi a na problemy wychowawcze – bo 24 % twierdzi, że to ich nie dotyczy – odwołuje 

się głownie do własnego doświadczenia, rozwiązując je we własnym zakresie. 18% ojców szuka wiedzy w po-

radnikach lub Internecie, 15% radzi się przyjaciół, tylko 2% rozmawia z innymi ojcami na forach internetowych. 

Jedynie 10% szuka pomocy u specjalistów.  
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Wykres 20. Odp. na pyt.: Jak radzisz (radziłeś) sobie z problemami wychowawczymi?

Generalnie połowa ojców uważa się za autorytet dla swoich dzieci (wyk. 21), 39% jest już w tej kwestii bardziej 

ostrożna twierdząc, że tak, ale nie we wszystkich sprawach, tylko 3% raczej już nie stanowi autorytetu, pozostały 

odsetek respondentów przestał już nim być lub jest autorytetem, ale nie dla wszystkich dzieci. 
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4%4%

3%

raczej tak

raczej nie

tak, ale nie we wszystkich 

sprawach

przestałem nim być

tak, ale nie dla wszystkich dzieci

50%39%

Wykres 21. Odp. na pyt.: Czy jesteś autorytetem dla swoich dzieci? (N = 805)

71% pomaga planować przyszłość swoim dzieciom podsuwając im pomysły, 21% stara się tego nie robić, 

ale bardzo interesuje się wyborami swoich dzieci. Jedynie 7% nie wtrąca się w plany dzieci a tylko 1% ściśle 

zaplanowało im przyszłość (wyk. 22).

Odpowiadając na pytanie: czy starasz się fi nansowo zabezpieczyć dzieciom przyszłość (wyk. 23) – 48% uzależnia 

swoją pomoc od sytuacji (pomogę jeśli będą tego potrzebowały), 20% twierdzi, że ich na to nie stać, ale 23% 

założyło dzieciom konta oszczędnościowe lub założyło polisę posagową/ ubezpieczeniową, tylko 2% prezen-

tuje bardzo radykalny pogląd, wychodząc z założenia, że skoro nikt im nie pomagał, to również nie zamierzają 

pomagać swoim dzieciom, bo to najlepsza szkoła życia dla nich. 

7%

1%

tak, podsuwam im pomysły

na przyszłość

tak, zaplanowałem im przyszłość

nie, nie wtrącam się w plany

moich dzieci

nie, ale bardzo interesują mnie 

ich wybory

71%

21%

Wykres 22. Odp. na pyt.: Czy pomagasz swoim dzieciom planować przyszłość (zainteresowania, szkoły,  
zawód)? (N = 831)
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Wykres 23. Odp. na pyt.: Czy starasz się fi nansowo zabezpieczyć dzieciom przyszłość? (N=1 000)

Jako dodatkową opcję zabezpieczenia przyszłości dzieciom wskazywano najczęściej mieszkania/nieruchomości 

lub fi rmę, którą odziedziczą po rodzicach, pojedyncze glosy wskazywały wykształcenie jako najlepszy kapitał 

na przyszłość. 

Facet po 40. myśli o zabezpieczeniu dzieci na wypadek swojej śmierci, 43% wykupiło polisę ubezpieczeniową, 

17% ma oszczędności/ majątek, który ma stanowić zabezpieczenie.  Tylko 4% nie dopuszcza myśli, że może ich 

zabraknąć, 14% jeszcze o tym nie pomyślało. 
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Wykres 24. Odp. na pyt.: Czy zabezpieczyłeś swoje dzieci na wypadek Twojej śmierci?  (N=1 000)
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wobec dzieci

tak, spełniają

nie spełniają wszystkich 

moich oczekiwań

21%25%

54%

Wykres 25. Odp. na pyt.: Czy Twoje dzieci spełniają Twoje oczekiwania? (N = 821)

Ponad połowa ojców twierdzi, że dzieci spełniają ich oczekiwania, 21% nie ma jakichś specjalnych oczekiwań 

wobec swoich dzieci, ¼ przyznaje, że dzieci nie spełniają pokładanych w nich nadziei. 

W przekonaniu respondentów dobry ojciec to taki, który przede wszystkim pokazuje cele i wzbudza w dziecku 

ambicje jak również jasno wyznacza granice, których dziecko nie powinno przekraczać. Ważne jest również, 

aby pozwalać dziecku na uczenie się na własnych błędach. 
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43%

Wykres 26. Odp. na pyt.: Twoim zdaniem dobry ojciec, to taki, który… (N=1 000)

Ciekawe, że mimo dostrzegania potrzeb dziecka, deklarowania, jak ważny jest czas, który mu się poświęca, 

(wydaje się, że te cechy budują obraz ojca świadomego swojej roli), respondenci postrzegają siebie samych 

raczej jako żywiciela rodziny (65%) niż wychowawcę. Uważają się przede wszystkim za ojców otwartych i przy-

jacielskich (odpowiednio 44% i 42%), w następnej kolejności  odpowiedzialnych (40%). Tylko 7% uważa się 

za surowych rodziców, a 4% za nieustępliwych. Zdecydowanie współcześni ojcowie twierdzą, że są lepszymi 

ojcami niż byli ich ojcowie – 68%, tylko 12% myśli, że wychowuje swoje dzieci gorzej niż sami zostali wycho-

wania, 20% stosuje te same metody wychowawcze. 
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żywiciela rodziny
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35%

65%

Wykres 27. Odp. na pyt.: Jaką rolę pełnisz w rodzinie przede wszystkim? (N=693)
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Wykres 28. Odp. na pyt.: Za jakiego ojca się uważasz? (N=1 000)

Większość credo, które ojcowie chcieliby przekazać swoim dzieciom, dotyczy życiowego pragmatyzmu, przepisu 

na odniesienie sukcesu: 26 % wskazało: „Znajdź sobie zajęcie, które pokochasz i wytrwale pracuj, to osiągniesz 

sukces”, kolejne 20%: „Tylko dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy osiągniesz wszystko”. Tylko 5% chciałoby prze-

kazać swoim dzieciom hedonistyczne postrzeganie świata: „Życie to krótka chwila, dlatego baw się i korzystaj 

z niego”. Większość ankietowanych stara się nastawiać dzieci pozytywnie do świata, tylko 3% wyznaje brutalną 

zasadę, że „Życie jest niesprawiedliwe, nie licz, że obejdzie się z Tobą łagodnie”.

Poza „praktycznym” podejściem związanym z osiąganiem celów, sukcesami, pojawiły się również opinie, że 

w życiu najważniejsza jest miłość, rodzina, postępowanie zgodnie z wartościami, ważne, aby mieć odwagę 

bycia szczęśliwym i szanować innych.



TAKI JESTEM
FACETPO40 pl

17

Jakim jesteś ojcem? Raport z badań. PA R T N E R  A K C J I :

Podsumowanie
Z powyższych badań wyłania się obraz ojca świadomego swej roli w rodzinie i tego, jak ważny jest w życiu 

swojego dziecka. Dojrzali mężczyźni chętnie poświęcają czas swoim dzieciom, większość nie przedkłada go 

nad pracę i obowiązki zawodowe i chętnie – jeśli byłaby taka możliwość – ograniczyliby swoje zaangażowanie 

zawodowe, żeby móc więcej czasu poświęcać dzieciom 

Facet po 40. jest ojcem, który poukładał priorytety w swoim życiu, myśli o przyszłości i zabezpieczeniu bytu 

swojej rodzinie w sytuacji, kiedy jemu by się coś stało. Większość wykupiła dzieciom polisy ubezpieczeniowe/ 

posagowe, założyła konta oszczędnościowe, ma polisy na życie lub nieruchomości traktuje jako rodzaj zabez-

pieczenia. 

Mają poczucie, że wychowują swoje dzieci lepiej, niż to robili ich ojcowie. Uważają się za ojców otwartych, 

tolerancyjnych, znających pasje i zainteresowania swoich dzieci, takich, którzy nie planują i nie narzucają 

swojej woli i modelu życia dzieciom. Tylko 1% twierdzi, że ściśle zaplanowało przyszłość swojemu dziecku, 

pozostali pozwalają im się rozwijać – wnikliwie obserwując z boku, żeby w razie sytuacji kryzysowej móc in-

terweniować. Chcą radzić, podpowiadać, inspirować, pozostawiając dzieciom suwerenne decyzje. Mimo tego, 

że z prezentowanych wyników wyłania się obraz ojca bardzo zaangażowanego w proces wychowawczy,  to 

większość z nich postrzega siebie raczej jako żywiciela rodziny, a nie wychowawcę.  W przypadku problemów 

najchętniej odwołują się do własnego doświadczenia, jedynie 10% ojców uznaje, że problem z dzieckiem to 

powód, aby zwrócić się z tym do specjalisty.  Wspólne spędzanie wolnego czasu z dziećmi to częściej rozrywka, 

relaks, wakacje (kino, koncerty, wyprawy, wycieczki) niż „problemy dnia codziennego”, przekłada się to również 

na zakres spraw, z którymi dzieci chętnie zwracają się do ojca, tutaj dominują sport, rozrywka, rzadziej trudne 

tematy,  jak śmierć, religia, fi lozofi a czy też przyjaźnie i miłości. 

Badanie wykonane przez serwis Facetpo40.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wrzesień, 2012 r.

Akcję wspierał serwis
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   KOMENTARZE EKSPERTÓW

Po 40. zmieniają się priorytety

Elżbieta Kluska – psycholog, trener
ekspert serwisu www.mamrodzine.pl

Jak dojrzały mężczyzna po 40. widzi się w roli ojca? Jest to pytanie, które przyświecało badaniu przeprowadzonemu 

wśród użytkowników serwisu Facetpo40.pl

Próbując udzielić na nie odpowiedzi, oprócz odwołania się do uzyskanych wyników, pozwolę sobie zwrócić uwagę 

na fakt, że mężczyźni biorący udział w badaniu (w większości w wieku 40-49) znajdują się w bardzo specyfi cznym 

okresie rozwojowym. W psychologii nazwany jest on – okresem przełomu połowy życia.  

Jest to czas bardzo specyfi cznych przemian. Objawiających się między innymi w dokonywaniu bilansu „zysku i strat” 

z pierwszej połowy życia, który może doprowadzić do decyzji o dokonaniu radykalnych zmian. W uświadamianiu 

sobie upływającego czasu (pytania typu: „ile czasu mi jeszcze pozostało?”).  Ponadto, w zmianach w priorytetach 

i wartościach. Przykładowo, niektórzy mężczyźni zaczynają swoje cele koncentrować na podniesieniu emocjonalnej 

jakości kontaktów z ludźmi (np. jeżeli w ich życiu dominowała głównie praca zawodowa, to nagle na plan pierwszy 

może wysunąć się życie prywatne, rodzina, przyjaciele).

Mając na uwadze ten krótki i uproszony opis przemian wewnętrznych, jakich może doświadczać mężczyzna będący 

w okresie połowy życia, łatwiej jest zrozumieć i zinterpretować odpowiedzi udzielone w ankiecie. 

Uzyskane wyniki ukazują nam obraz mężczyzny – ojca – który bardzo ceni sobie czas spędzany ze swoimi dziećmi. 

Pond połowa ankietowanych zadeklarowała, że stara się codziennie poświęcać czas swoim dzieciom, jednocześnie 

wyrażając pragnienie spędzania jeszcze większej ilości czasu z dziećmi nawet za cenę ograniczenia czasu swojej 

pracy. To wyraźny sygnał, że dla dojrzałych mężczyzn życie prywatne (rodzina) jest bardzo ważnym obszarem. Na 

tyle, że mogliby dla niego poświęcić swój czas pracy – tym samy rozwój kariery. Połowa ojców oprócz spędzania 

czasu z dzieckiem poświęca go również na zebrania w przedszkolu czy szkole. Być może jest to znak zmieniających 

się priorytetów – ze skupienia na karierze (co jest charakterystyczne dla okresu wczesnej dorosłości) na skupienie 

się na relacjach (co jest charakterystyczne dla przemian połowy życia). Tym bardziej, iż wprost pojawiały się takie 

opinie jak: „w życiu najważniejsza jest miłość, rodzina, postępowanie zgodne z wartościami, ważne, aby mieć odwagę 

bycia szczęśliwym i szanować innych.”

Interesujące są również wyniki dotyczące tego, jak ojcowie postrzegają relacje ze swoimi dziećmi. Uważają, że raczej 

dobrze się rozumieją i dogadują. Deklarują również żywe uczestnictwo w planowaniu przyszłości swoich dzieci, 

podsuwając im nawet pewne pomysły. Jednocześnie mając świadomość korzyści płynących z bycia partnerem, 

przyjacielem i  towarzyszem w wychowaniu a nie surowym i nieustępliwym rodzicem. W większości uważają, że 

dobry ojciec to taki, który wzbudza ambicje, pomaga określać cele i pozwala się uczyć na własnych błędach. 

Jest to postawa, którą można potraktować jako pewien subtelny przejaw generatywności. Jest to pojęcie ukute 

przez Eriksona, określające rodzaj orientacji prospołecznej przejawianej przez te osoby, które pozytywnie przeszły 

przełom połowy życia. Generatywność można określić jako międzypokoleniowe oddziaływanie, w którym relacja 

między pokoleniem „rodziców” a „dorastającymi dziećmi” jest nasycona wsparciem, otwartością i gotowością do 

dzielenia się między sobą doświadczeniami. Piękne jest to, że korzyści z tego mają obie strony. Dlatego takiej po-

stawy osobiście życzę wszystkim rodzicom i ich dzieciom. 

Podsumowując, jawi nam się obraz zaskakująco pozytywny - dojrzały, świadomy, odpowiedzialny i przyjazny ojciec 

po 40. Jest to wynik bardzo budujący, jednocześnie nie ukrywam, że wzbudza we mnie pewne wątpliwości. Od razu 
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w mojej głowie pojawia się pytanie: czy nie jest to przypadkiem obraz faceta po 40., jakim on sam chciałby być? Czy 

nie jest tak, że mężczyźni odpowiadając na pytania zadane wprost, ukazali swoje „idealne Ja” (taki, jakim chciałbym 

być) lub „powinnościowe Ja” (taki, jakim powinienem być) a nie swoje „rzeczywiste Ja” (taki, jaki jestem)? Pozwolę 

sobie, by postawione przeze mnie pytania zasiały na koniec również w Państwu ziarno wątpliwości i pozwoliły na 

spojrzenie z pewnym dystansem na uzyskane wyniki.

Ojcowie są najlepszymi partnerami dzieci

Adam Wojciechowski – psycholog kliniczny i pedagog
ekspert serwisu www.mamrodzine.pl

Ojcowie często czują się zmarginalizowani – wypchnięci z centrum życia rodzinnego na jego peryferie. Przydziela się 

im – lub sami sobie przydzielają – ograniczony zestaw ról, do których może, ale wcale nie musi zaliczać się zabawa, 

sport, rozrywka. Kiedy obecni ojcowie byli dziećmi, zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi było minimalne, 

że można je było nazwać zabawą w „opiekunkę do dziecka”. Nic więc dziwnego, że większość ojców (65%) postrzega 

siebie, jakby przez cały mecz siedziało na ławce rezerwowych. Wiele książek jeszcze wzmacnia to odseparowanie 

ojca od reszty rodziny, mówiąc na przykład, że najlepszą rzeczą, którą ojciec może zrobić dla dziecka, jest obdarzenie 

jego matki miłością i udzielenie jej jak największego wsparcia.

Ojcowie są zarazem rodzicami i mężczyznami. Niestety zostają znacznie lepiej przygotowani do roli mężczyzn niż do 

roli rodzica. Zdarza się, że ta edukacja do bycia mężczyzną wręcz przeszkadza w ojcostwie. Dzieje się tak zwłaszcza 

wtedy, kiedy trzeba nawiązać relację podczas zabawy lub na głębszym poziomie emocjonalnym. Mężczyźni czują 

się bezradni, bo nikt nie nauczył ich, jak pielęgnować uczucia innych. A większość mężczyzn nienawidzi uczucia 

bezradności.

Dziadkowie przyjechali w odwiedziny do nowonarodzonego dziecka, dziadek wziął je na ręce i trzymał, a ono za-

częło płakać. Dopiero co jadła i nie miała mokro, więc chciał je oddać mamie. Matka powiedziała: „Nie zrobię  nic, 

czego nie robisz teraz ty”. Nie posiadał się ze zdziwienia. Zawsze myślał, że kiedy dziecko płacze, trzeba zrobić coś 

tajemniczego i nadzwyczajnego, coś, czego on sam nie potrafi . To nie osamotniony przykład rodzicielstwa. Jednakże 

jednym z największych osiągnięć dziesięciu lat jest zwiększony udział ojców w opiece nad dziećmi. Kiedy mój syn 

był w przedszkolu na zajęcia plastyczne dla grupy z okazji „Święta jesieni” przyszło trzech ojców – włączając w to 

mnie. Wielu innych angażowało się w życie pociech zarówno w przedszkolu, jak i domu. Nie zmienia to faktu, że 

pracujący rodzice – zwłaszcza ojcowie – mają trudności z ponownym włączeniem się we wszystkie sprawy rodzin-

ne po powrocie z pracy. Pisarki feministyczne odsądziły od czci i wiary tzw. „drugą zmianę” – sytuację, gdy kobieta 

wraca z pracy do domu, by zabrać się za opiekę nad dzieckiem i obowiązki domowe, zdarzają się nawet w domach 

z obojgiem rodziców i o dwóch źródłach dochodów. Racja jest w tym, że kładzenie takiego ciężaru na barkach kobiet 

jest obciążeniem i niesprawiedliwością dla nich samych, ale oznacza także katastrofę dla mężczyzn, którzy zostają 

wyłączeni z codziennego udziału w rodzicielstwie.

Z jednej strony będą ojcowie – w zdecydowanej mniejszości – którzy przez kilka pierwszych miesięcy mieli więcej 

okazji do trzymania swoich dzieci na ręku niż ich ojcowie przez całe swoje życie. Na drugim biegunie znajdują się 

ojcowie, którzy kompletnie odseparowują się od swoich rodzin. Zrywają kontakt, nawet nie zdając sobie sprawy, jak 

wielką pozostawiają po sobie pustkę. Jak na ironię wielu mężczyzn ma okazję bycia ojcem dopiero po rozwodzie. 

Stają się wówczas ojcami na pół etatu, ale pierwszy raz w życiu – w te dni, kiedy akurat zajmują się dzieckiem – muszą 

sobie poradzić z każdym aspektem rodzicielstwa. Mężczyznom trudno jest uwierzyć, że są kochani i cenieni. Wielu 

ojców po latach odkrywa, że ich rodziny nie widziały poza nimi świata i naprawdę ich potrzebowały. Dorastające 

dzieci były zszokowane odkryciem, że ich ojcowie naprawdę chcieli do nich zbliżyć, ale nie wiedzieli jak, albo wy-

dawało się im, że nie mieli czasu lub siły.
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Jednakże to ojcowie są najlepszymi partnerami dzieci w zapasach. Wielokrotnie potwierdzano, że przepychanki 

z tatą są dobre dla dziecka, o ile nie są zbyt brutalne. Na przykład chłopcy, którzy siłują się ze swoimi ojcami, mają 

mniejsze trudności w kontaktach z innymi dziećmi. Ojcowie są specjalistami od efektów specjalnych: podrzucania 

małych dzieci na rękach, włączania w najbardziej wyjątkowe zabawy. Wszystko to są wspaniałe czynności, a dzieci 

naprawdę potrzebują tego typu zabaw. Nie zmienia to faktu, że zarówno ojcowie, jak ich dzieci, potrzebują też 

zwyczajnych, codziennych interakcji.  

Ojcowie i w ogóle mężczyźni mają olbrzymi potencjał wprowadzania wielkich, pozytywnych zmian w życiu swoich 

pociech. Dzieci potrzebują tego, w czym ojcowie są zazwyczaj świetni, czyli wszelakich zabaw fi zycznych. Potrze-

bują też, aby mężczyźni rozszerzyli swój repertuar zachowań o przytulanie, pocieszanie. Dlaczego to gra w piłkę 

jest typową zabawą ojca z synem? Sadzę, że dlatego, iż polega ona na przekraczaniu dystansu, a to z nim chłopcy 

i mężczyźni mają najwięcej trudności. Dzięki temu, że coraz więcej ojców wybiera bliskość zamiast dystansu, ojco-

stwo przestanie być problemem w rodzicielstwie. 
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