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Przedstawione w artykule badania ukazuj� prze�ycia dzieci, których ojcowie byli internowani po 
wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981. Takich dzieci było w Polsce około 20 tysi�cy. 
Badania były przeprowadzone w�ród 30 matek, które opowiedziały o reakcjach 54 dzieci w wieku 
od 1 do 18 lat. Matki opowiedziały o zmianach w zachowaniu dzieci, a to, co wyraziły dzieci w tes-
tach projekcyjnych, było zgodne z relacjami matek. Dzieci, niezale�nie od wieku, zareagowały 
t�sknot� za ojcem, a jednocze�nie poczuciem zagro�enia, podwy�szonym poziomem niepokoju 
i l�kiem, który wyra�ał si� pragnieniem spania z matk� i ci�głego przebywania z ni�. L�kiem spo-
wodowane były liczne objawy psychosomatyczne i spadek ogólnej odporno�ci organizmu. U dzieci 
młodszych w wi�kszo�ci wypadków nast�piła regresja w czynno�ciach samoobsługowych, zakłóce-
nie snu, l�k przed ciemno�ci�, zrywanie si� z krzykiem, zaburzenie nastroju, grymasy i płaczliwo��. 
U dzieci starszych równie� znacznie wzrósł niepokój, ale wyst�piły tak�e inne zmiany. Ich l�k był 
bardziej konkretny (strach przed milicjantami, przed konieczno�ci� emigracji), ale jednocze�nie 
okazywały dum� z ojca i w wielu wypadkach starały si� przejmowa� niektóre jego role, opiekowa�
si� matk� i młodszym rodze�stwem. Niektóre z opisywanych wy�ej zachowa� dzieci s� podobne do 
tych, które wyst�puj� w innych sytuacjach separacji od ojca, ale ł�cznie zaobserwowane zmiany 
stanowi� syndrom osobny. 
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„Nie mam teraz czasu dla ciebie, 
Nie widziała ci� długo matka, 

Jeszcze troch� poczekaj, doro�nij,  

Opowiemy ci o tych wypadkach...” 

Ten artykuł piszemy 25 lat po „tych wypadkach”, ale badania, na których si�
on opiera, zostały przeprowadzone w pierwszych miesi�cach roku 1982. Badania 

były prowadzone pospiesznie, w zdenerwowaniu i smutku; nie było zbyt wiele 

czasu na zastanawianie si� nad strategi� badawcz�. Chodziło nam o zapisanie 

cz��ci tego, co powinno by� kiedy� opowiedziane dzieciom Solidarno�ci. Dzi� s�
ju� dorosłe i pora na t� opowie��. 

 I. WPROWADZENIE 

Rodzin� traktuje si� współcze�nie jako system, w którym wszystkie osoby s�
ze sob� wzajemnie powi�zane (Minuchin, 1974). Podej�cie to zostało najpierw 

wykorzystane w praktyce psychoterapeutycznej (Salem, 1987), a nast�pnie stało 

si� podstaw� licznych bada� naukowych (np. Braun-Gałkowska, 1992). W podej-

�ciu tym przyjmuje si�, �e zmiana zachodz�ca w �yciu ka�dego z jej członków 

zmienia cała rodzin�. Je�eli zachowanie jednej z osób jest zaburzone, to przenosi 

si� to na cał� rodzin� (Radocho�ski, 1987). Rodzina jest podmiotem zachodz�-
cych w niej zmian, ale jednocze�nie przedmiotem oddziaływa� otoczenia (Dy-

czewski, 1981). Chodzi tu o wpływ zmian zachodz�cych w całym społecze�stwie, 

jak np. urbanizacja (Tyszka, 1984), a tak�e o wpływ wydarze� bardziej lokalnych, 

ale doniosłych, np. powód� (Strelau i in., 2002). Do oddziaływa� tego drugiego 

typu zaliczy� mo�na skutki wprowadzenia stanu wojennego. 

Dnia 13 grudnia 1981 r. rano gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił w Polsce stan 

wojenny, ale wiele dramatycznych wypadków rozegrało si� kilka godzin wcze�-
niej, kiedy o północy milicja aresztowała około 10 tysi�cy osób. Liczba ta jest 

powszechnie znana i do�� powszechnie znany jest los internowanych. Mniej wia-

domo natomiast o ich rodzinach. Je�eli przyj��, �e przeci�tnie rodziny te składały 

si� z czterech osób, internowanie dotkn�ło bezpo�rednio około 40 tysi�cy osób, 

w tym około 20 tysi�cy dzieci. Celem naszej pracy było zbadanie, jak na interno-

wanie ojców zareagowały dzieci (niestety, nie udało si� nam dotrze� do dzieci 

internowanych matek). 
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Ka�dy z członków rodziny ma w rodzinie okre�lon� rol� i ka�dy oddziałuje 

na wszystkie pozostałe osoby nale��ce do systemu rodzinnego. Członkowie ro-

dziny maj� dla siebie wzajemnie znaczenie wtedy, gdy s� w rodzinie obecni, ale 

oddziałuj� tak�e przez nieobecno��, do której dochodzi z własnej woli lub z przy-

czyn losowych. Długotrwała separacja od rodziny wywołuje stres, ró�nie prze�y-

wany w zale�no�ci od czasu separacji, jej przyczyn i czynników osobowo�cio-

wych (Plopa, 2005). Separacja ta wpływa równie� na pozostałych członków ro-

dziny. Nieobecno�� na ogół dotyczy m��czyzn, poniewa� cz��ciej wykonuj� oni 

zawody wi���ce si� z długotrwałymi wyjazdami, a w razie rozbicia rodziny dzieci 

na ogół pozostaj� z matk�. Du�o rzadsza w rodzinie jest nieobecno�� matki i z tej 

przyczyny badania rodzin niepełnych dotycz� najcz��ciej sytuacji rodziny bez 

ojca (Lachowski, 1988).  

Rola ojca w rodzinie dawniej była niedoceniana, ale obecnie liczne badania 

(por. Ole�, Ole�, 2001) ukazały jego znaczenie dla rozwoju dziecka, a tak�e nega-

tywny wpływ jego nieobecno�ci psychicznej lub fizycznej (Braun-Gałkowska, 

2001). W literaturze opartej na badaniach empirycznych najcz��ciej wymieniane 

s� nast�puj�ce skutki separacji z ojcem: wy�szy poziom niepokoju, problemy 

z identyfikacj� płciow�, obni�ona samoocena u dzieci matek owdowiałych, ide-

alizowanie nieobecnego ojca, nieprzystosowanie społeczne, utrata autorytetu 

przez ojca przebywaj�cego w wi�zieniu, gorsze kontakty z grup� rówie�nicz�
(Giera, 1984; Janiszewski, 1986; Lachowska, 1998; Pospiszyl, 1980). Badania te 

prowadzone były za pomoc� ró�nych metod i w ró�nych grupach, trudno je wi�c 

uogólnia�, ale samo znaczenie nieobecno�ci ojca nie ulega ju� w�tpliwo�ci. Skut-

ki wywoływane s� bezpo�rednio – przez brak kontaktu z ojcem – lub po�rednio – 

przez pogorszenie warunków finansowych, zmiany w postawach rodzicielskich 

matek, w ustosunkowaniu si� otoczenia itp., a zale�� te� od przyczyny nieobecno-

�ci, która zmienia cał� sytuacj�. 
Sytuacja rodziny bez ojca jest ró�na w zale�no�ci od przyczyn jego niebecno-

�ci. Przyczyn� mo�e by� (1) �mier� ojca; (2) praca zarobkowa wymagaj�ca długo-

trwałej nieobecno�ci (np. marynarze); (3) odbywanie długoletniej kary wi�zienia; 

(4) przebywanie w wojsku na froncie; (5) rozwód lub separacja (por. Kozdrowicz, 

Pilch, 1984).  

Internowanie wywołało w rodzinie specyficzn� sytuacj�, odmienn� od 

wszystkich innych przyczyn nieobecno�ci ojca, który �yje, dziecko mo�e wi�c 

liczy� na jego powrót, ale w przeciwie�stwie do wyjazdu w celach zarobkowych, 

nie mo�na przewidzie�, kiedy powróci. Nie mo�na te� si� spodziewa� poprawy 
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sytuacji materialnej i prezentów; przeciwnie, rodzina prze�ywa du�e trudno�ci, 
potrzebna jest jej pomoc dalszych krewnych i ludzi obcych. Ojciec internowany, 
podobnie jak wi�zie� kryminalny, przebywa w wi�zieniu lub w innym strze�o-
nym przez uzbrojonych stra�ników miejscu, ale dziecko nie wstydzi si� tego, bo 
wie, �e nie popełnił on niczego złego. Przeciwnie, jest dumne z takiego ojca, ale 

ma te� swiadomo�� tego, �e nie ze wszystkimi mo�e o tym rozmawia�. Na temat 

tej specyficznej sytuacji nie znalazły�my �adnych bada�. 

II. STRATEGIA BADA�

Internowanie ojca spowodowało zmian� sytuacji dziecka przez pozbawienie 

go kontaktu z ojcem, ale tak�e przez niepokój prze�ywany przez matk� i wzrost 

napi�cia w otoczeniu bli�szym i dalszym. Nasze badania były prowadzone 

w ci�gu paru pierwszych miesi�cy stanu wojennego. Nie s� wi�c oparte na rela-

cjach retrospekcyjnych, ale na opisie sytuacji aktualnie prze�ywanej.  

1. Pytanie badawcze  

Podczas internowania odseparowanie od ojca odbywało si� niespodziewanie, 

najcz��ciej w nocy, niejednokrotnie w sposób bardzo brutalny, bez wcze�niejsze-

go przygotowania na to zdarzenie. Rodziny zostawały nagle pozbawione �ródła 

utrzymania, cz�sto były poddawane niespodziewanym rewizjom, nieustannej 

inwigilacji i innym szykanom, np. bezpo�rednio po internowaniu m��a zwalniano 

z pracy �on� lub obni�ano dziecku stopie� ze sprawowania. Zdarzało si�, �e wie-

lokrotnie internowano t� sam� osob�, co powodowało, �e nawet po powrocie ojca 

do domu istniało realne zagro�enie ponownym aresztowaniem. Wszystko to po-

wodowało poczucie zagro�enia w całej rodzinie. Mimo �e rodziny te były otacza-

ne opiek� s�siadów, znajomych i dalszych kr�gów społecznych – co do pewnego 

stopnia łagodziło przykre prze�ycia – cała sytuacja była bardzo trudna. Dla dzieci 

stawała si� jeszcze trudniejsza, gdy� okoliczno�ci polityczne zdarzenia cz�sto 

przekraczały mo�liwo�ci ich zrozumienia, co mogło dodatkowo powodowa� nasi-

lenie niepokoju.  

Celem naszych bada� było poznanie tego, jak w sytuacji internowania ojca 

zmieniało si� zachowanie dziecka i jakie uczucia były przez dzieci prze�ywane. 

Problem dotyczył około 20 tysi�cy dzieci. Oczywi�cie ka�da sytuacja była inna 

w zale�no�ci od wieku dziecka, liczby rodze�stwa, reakcji matki, wsparcia oto-
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czenia społecznego, sposobu internowania itd., niemo�liwe wi�c było zbadanie 

grupy reprezentatywnej. Jednak�e zbadanie pewnej przypadkowo dobranej grupy 

dzieci mo�e do pewnego stopnia zilustrowa� to, co si� działo. W naszych bada-

niach nie chodziło o testowanie hipotez wynikaj�cych z jakich� zało�e� teore-

tycznych, ale o eksploracj� sytuacji nietypowej (por. Babbie, 2004). Dane uzy-

skane na podstawie bada� pozwalaj� na pewne ich uogólnienie i poznanie tego, 

co prze�ywały dzieci osób internowanych.  

2. Grupa badawcza 

Badaniami zostało obj�tych 30 rodzin (13 z Lublina, 10 ze �widnika i 7 

z Kielc). Najwi�cej (53,3%) było rodzin czteroosobowych, wi�kszo�� z nich 

(76,6%) mieszkała bez dziadków, czyli po internowaniu m��a matka zostawała 

w domu jako jedyna osoba dorosła. Były to rodziny młode – przeci�tny wiek 

dziecka wynosił 7,5 roku. Warunki mieszkaniowe badanych rodzin w niemal 

połowie przypadków (46,6%) były złe (stancje, hotele robotnicze, budynki prze-

znaczone do rozbiórki). Wi�kszo�� rodziców miała wykształcenie wy�sze i �red-

nie zawodowe (nie było osób z  wykształceniem jedynie podstawowym). Sytuacja 

materialna okre�lana była najcz��ciej jako przeci�tna, co wówczas znaczyło: ra-

czej trudna lub trudna (tylko w pi�ciu przypadkach – dobra). W tej ci��kiej sytu-

acji pomoc finansow� niosły rodziny, znajomi, koledzy z pracy, Ko�ciół, a w Lu-

blinie (co było podkre�lane przez badanych) – �rodowiska zwi�zane z Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim. 

Badania dotyczyły 54 dzieci zró�nicowanych pod wzgl�dem wieku (od 1. do 

18. roku �ycia) i płci (25 dziewczynek, 29 chłopców). Dzieci młodszych (w wie-

ku niemowl�cym, poniemowl�cym i przedszkolnym) było 18, a dzieci starszych 

(w wieku szkolnym) – 25. 

W ocenie matek wi�kszo�� badanych rodzin (86%) miała prawidłowe relacje. 

Ojcowie brali udział w wychowywaniu dzieci i interesowali si� sprawami �ycia 

codziennego, mimo �e – w odczuciu 80% matek – w ostatnim okresie du�o prze-

bywali poza domem, gdy� anga�owali si� w sprawy społeczne i zwi�zkowe. 

Dzieci tak�e okre�lały kontakt emocjonalny w rodzinie jako dobry (np. Moja ro-

dzina traktuje mnie jak powinna, to znaczy kocha. W porównaniu z wi�kszo�ci�

innych, moja rodzina jest jedn� z lepszych). Potwierdzały to równie� wykonane 

przez dzieci rysunki, które najcz��ciej nie zawierały projekcji konfliktów rodzin-

nych. 
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3. Sposób przeprowadzenia bada�  

Ze wzgl�du na wyst�puj�ce u dzieci du�e poczucie zagro�enia niemo�liwe 
było zastosowanie w badaniach jakichkolwiek kwestionariuszy. W celu poznania 

zmian w zachowaniu dzieci posłu�yły�my si� wi�c rozmow� kierowan� z matk�  
– prowadzon� według przygotowanego schematu, ale w swobodnej formie – oso-

ba badaj�ca starała si� wytworzy� klimat zaufania i zmniejszy� napi�cie spowo-

dowane tematem. Rozmowa stawała si� niejednokrotnie okazj� do rozładowania 

i uzewn�trznienia uczu� prze�ywanych przez matk�, a w przypadku małych dzie-

ci była jedynym �ródłem informacji. 

W badaniach dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dodatkowo zastoso-

wano nast�puj�ce metody projekcyjne: Test Zda� Niedoko�czonych (w zmodyfi-

kowanej wersji J. M. Sacksa i J. Kostrzewskiego) i Test Rysunku Rodziny 

(w wersji M. Braun-Gałkowskiej) z instrukcj�: Narysuj jak�� rodzin�. Rysunki 

wykonało 32 dzieci. Wszystkie badania zostały przeprowadzone w mieszkaniu 

badanych rodzin; ka�de trwało od 2 do 4 godzin. 

Ze wzgl�du na znaczne zró�nicowanie wiekowe badanych dzieci i unikalne 

okoliczno�ci, w jakich znajdowały si� rodziny, nie zastosowano grupy kontrolnej, 

a jedynie opis zachowa� i uczu� grupy b�d�cej przedmiotem bada�. Taka strate-

gia badawcza nie pozwala oczywi�cie na uogólnianie wyników bada�, umo�liwia 

jednak opis sytuacji, która w naszym przekonaniu jest warta tego opisu. 

III. WYNIKI BADA�

Uzyskane w naszych badaniach wyniki pozwoliły odpowiedzie� na zasadni-

cze pytanie pracy: jak zmieniły si� zachowania i emocje dzieci po internowaniu 

ojców. 

1. Zmiany w zachowaniu dzieci 

  

Według relacji matek, u wszystkich dzieci nast�piły zmiany w zachowaniu, 

które cz��ciowo ró�niły si� u dzieci starszych (w wieku szkolnym) i młodszych.

Dlatego zostały wyodr�bnione dwie grupy: dzieci młodsze (do 7. roku �ycia) 

i dzieci starsze (powy�ej 7 lat), i opisano je osobno. Wymienione problemy doty-

cz� tylko tych zachowa�, które pojawiły si� jako nowe (np. obgryzanie paznokci), 
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znacznie nasiliły (np. potrzeba czuło�ci) lub miały charakter regresji (np. mocze-

nie nocne u tych dzieci, u których ju� nie wyst�powało).  

Zachowania, które w opinii matek pojawiły si� po internowaniu ojców, i ich 

cz�stotliwo�� w grupie dzieci młodszych, tzn. poni�ej 7. roku �ycia (N = 29), 

uło�one według cz�sto�ci ich wyst�powania, przedstawia tabela 1.  

Tab. 1. Zmiany w zachowaniu dzieci młodszych w wyniku internowania ojca 

Zachowanie dzieci 

Liczba dzieci,  

u których wyst�piły 

zmiany w zachowaniu

% 

Ch�� spania z matk� 27 93,1 

Pragnienie ci�głego przebywania z matk� 26 89,6 

T�sknota za ojcem 26 89,6 

M�czliwo�� 25 86,2 

Zmniejszona odporno�� organizmu   25 86,2 

Poczucie zagro�enia 25 86,2 

Nasilenie niepokoju 25 86,2 

Regresja w czynno�ciach samoobsługowych 17 58,6 

Psychiczne zwi�zanie z matk� 16 55,1 

Potrzeba wi�kszego zainteresowania i czuło�ci 16 55,1 

Moczenie nocne 11 37,9 

Utrata apetytu 11 37,9 

L�k przed ciemno�ci� 10 34,4 

Niespokojny sen, zrywanie si� z krzykiem 10 34,4 

L�k przed obcymi przychodz�cymi do domu  10 34,4 

Bóle brzucha, wymioty 09 31,0 

L�k przed pozostaniem samemu w domu 09 31,0 

Ogólne osłabienie organizmu 08 27,5 

Stany podgor�czkowe 08 27,5 

Strach przed osobami umundurowanymi 08 27,5 

Obwinianie matki 08 27,5 

Odczucie zmiany w sytuacji rodzinnej 08 27,5 

Chwiejno�� nastroju 07 24,1 

Nadpobudliwo�� ruchowa 06 20,6 

Histeryczny płacz 05 17,2 

Cz�stsze nieposłusze�stwo 05 17,2 

Obgryzanie paznokci 04 13,7 

Tiki nerwowe twarzy 03 10,3 
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Wymienione zmiany zachowania u dzieci maj� charakter negatywny i wska-
zuj� na powa�ne nasilenie niepokoju.  

Zmiany w zachowaniu starszych dzieci (N = 25) przedstawia tabela 2. 

Tab. 2. Zmiany w zachowaniu dzieci starszych w wyniku internowania ojca 

Zachowania dzieci 
Liczba dzieci,  

u których wyst�piły 

zmiany w zachowaniu
% 

Ch�� spania z matk�  23 92,0 

Potrzeba wi�kszej blisko�ci z matk� 22 88,0 

T�sknota za ojcem 22 88,0 

M�czliwo�� 21 84,0 

Zmniejszona odporno�� organizmu  21 84,0 

Nasilenie niepokoju i strachu 21 84,0 

Usamodzielnienie si� psychiczne 21 84,0 

Wzrost poczucia odpowiedzialno�ci za rodze�stwo 20 80,0 

Ch�� przejmowania niektórych ról ojca  18 72,0 

Wzrost autorytetu ojca  17 68,0 

Wzrost empatii, szczególna troska okazywana matce 16 64,0 

Samorzutne wł�czanie si� do spraw domowych 15 60,0 

Wzrost postaw prospołecznych 15 60,0 

Agresja słowna 11 44,0 

Obni�enie wyników w nauce i stopni ze sprawowania 9 36,0 

Postawa brania i oczekiwania  5 20,0 

Bóle głowy, wymioty  4 16,0 

U dzieci starszych, prócz zmian wskazuj�cych na podwy�szenie niepokoju, 

nast�piły te� zmiany o innym charakterze. Dzieci te starały si� pomaga� matce, 

wzrastało ich poczucie odpowiedzialno�ci, a tak�e pojawiała si� u nich agresja 

słowna. 

Nawi�zuj�c do bada� nad reakcjami na sytuacje stresowe (np. Kornacka-         

-Skwara, 2004; Błaszczak, 2004), zmiany w zachowaniu dzieci mo�na podzieli�
na adaptacyjne i nieadaptacyjne. Porównanie liczby tych zmian pokazuje tabela 3. 



REAKCJE DZIECI NA INTERNOWANIE OJCÓW 149

Tab. 3. Liczba zmian adaptacyjnych i nieadaptacyjnych                                                       
wyst�puj�cych u co najmniej 50% badanych 

Zmiana 
Grupa 

adaptacyjna nieadaptacyjna 

Młodsza  0 10 

Starsza  7 06 

  �
2 
= 7,73; p<0,01 

Z przedstawionego porównania wynika, �e wi�cej zmian adaptacyjnych wy-
st�piło (w sposób statystycznie istotny) u dzieci starszych ni� u młodszych, a wi�c 

u dzieci starszych niektóre pojawiaj�ce si� reakcje mogły mie� pozytywne zna-

czenie dla ich dalszego rozwoju.  

U wszystkich dzieci, niezale�nie od wieku, wyst�piły zachowania wskazuj�ce 

na wzrost niepokoju. Poniewa� badania prowadzone były w formie rozmowy, dla 

ilustracji tego wniosku przytaczamy niektóre wypowiedzi matek. 

Szczególnie cz�sto dzieci chciały spa� z matk� i ci�gle przebywa� w jej 

obecno�ci:  

– Dzieci nie chciały same spa�, zostawa� wieczorem w swoim pokoju. Co noc 

przybiegały do mnie i spali�my wszyscy na jednym tapczanie. Pocz�tkowo nie 

bardzo chciałam si� godzi�, ale sama poczułam, �e jest mi lepiej, kiedy je mam 

blisko siebie. 

Wiele dzieci bało si� same przebywa� w domu. Szczególny wpływ na utrat�
poczucia bezpiecze�stwa miał sposób, w jaki przebiegało internowanie ojca. Naj-

trudniejsze chwile prze�yły te dzieci (spo�ród badanych było to pi�� rodzin), któ-

re były bezpo�rednimi �wiadkami aresztowania dokonanego w sposób brutalny, 

z wywa�aniem drzwi oraz z u�yciem siły i przemocy wobec ojca: 

– Córka od dawna nie obawiała si� sama zosta� w domu. Drzwi były zamyka-

ne od �rodka, a ka�dy z domowników miał klucz. Po m��a przyszli w nocy 13 

grudnia, gdy nikt jeszcze nie wiedział, co si� dzieje. Gdy nie otwierali�my drzwi, 

w obecno�ci córki wywa�yli drzwi i sił� wtargn�li do mieszkania. Córka bardzo to 

prze�yła, nawet mowy nie ma, by zostawała sama w domu, chocia� nie jest ju�

dzieckiem. 

W cz��ci wypadków internowanie odbywało si� poza domem lub w domu, 

ale na tyle spokojnie, �e młodsze dzieci nawet si� nie przebudziły. Jednak potem 

okazywało si�, �e ojciec znikn�ł w ci�gu nocy. To te� budziło l�k i obaw� o to, by 

podobnie nie znikn�ła matka: 
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– Marta cz�sto płakała zupełnie bez powodu, nieraz długo w nocy nie potrafi-

ła zasn��, spala nerwowo, niespokojnie. W nocy, jak si� przebudziła, zawsze si�

upewniała, �e jestem: „mamo, �pisz?”.

– Po tym, jak m��a internowali, robiłam wszystko, aby �ycie w domu toczyło 

si� normalnie, ale czułam, �e dzieci bardzo chc� by� razem ze mn�, nawet prze-

nosiły zabawki do kuchni, gdy długo co� robiłam; nie pozwalały mi nigdzie wy-

chodzi� bez nich. 

– Zauwa�yłam, �e Robert coraz bardziej uzale�nia si� ode mnie i próbuje 

mnie od siebie uzale�ni�. 

Bardzo cz�sto pojawiała si� regresja, je�li chodzi o czynno�ci samoobsługo-

we. 

– Jak m��a zabrali, Renatka stała si� nieposłuszna, kaprysiła przy jedzeniu, 

domagała si�, by j� karmi� przy ka�dym posiłku, czego nie robiłam od prawie pół 

roku. To samo było z ubieraniem. Potrafiła sama si� ubiera�, a teraz stoi i czeka 

a� do niej podejd� i j� ubior�. Zrobiła si� taka nieporadna, trzyma si� tylko mat-

czynej spódnicy. 

Jednocze�nie z nadmiern� blisko�ci� u młodszych dzieci pojawiały si� reakcje 

zło�ci na matk�. Nie zawsze znały one prawd� o tym, co si� stało, i nie pojmuj�c 

tego, co si� dzieje, przypisywały matce win� za sytuacj�, której nie były w stanie 

zrozumie�.  
– Córka mówiła: „gdyby tatu� był z nami, to by tak nie było”. 

U wielu dzieci wyst�piły objawy psychosomatyczne: moczenie nocne, utrata 

apetytu, bóle brzucha, wymioty, stany podgor�czkowe, nawet tiki. W czasie nie-

obecno�ci ojca o�mioro dzieci z grupy młodszej przebywało pod opiek� pediatry 

z powodu ogólnego osłabienia. U wszystkich dzieci wyst�piły jakie� symptomy 

zmniejszenia odporno�ci organizmu. 

– Chłopak z dnia na dzie� mizerniał w oczach. W ogóle nie chciał je��, zacz�ł 

wymiotowa�, skar�ył si� na bóle głowy. W ko�cu poszłam z nim do lekarza, nic 

nie stwierdził powa�nego, powiedział tylko, �e to na tle nerwowym. 

Prócz zwi�kszonego niepokoju u dzieci starszych matki obserwowały te�
zmiany pozytywne: zwi�kszenie poczucia odpowiedzialno�ci oraz próby pomocy 

i opieki nad matk�. Były to zachowania bardziej dojrzałe ni� te, jakie wystapiły 

u małych dzieci, chc�cych nieustannie przebywa� z matk�, ale niew�tpliwie rów-

nie� wskazuj�ce, �e niepokoj� si� one o utrat� matki, podobnie jak utraciły ojca. 

– Starszy syn, odk�d ojca internowali, zacz�ł regularnie wychodzi� po mnie 

na przystanek wieczorem, kiedy wracałam z drugiej zmiany. 



REAKCJE DZIECI NA INTERNOWANIE OJCÓW 151

– Od pewnego momentu ustały dyskusje na temat tego, kto jutro kupi mleko, 

a kto dzi� wyniesie �mieci. Dzieciaki staraj� si� wył�czy� mnie z wielu spraw: ty 

sobie mamo odpocznij, mówi�. 

– Pewnego razu, kiedy długo nie wracałam do domu, synowie zacz�li mnie 

szuka� po wszystkich znajomych, powa�nie zaniepokojeni, co si� ze mn� stało.

Dzieci starsze znały pogl�dy polityczne rodziców i podzielały je, dlatego po 

internowaniu ojca cz�sto wzrastał u nich jego autorytet, dzieci były z niego dum-

ne i podziwiały go. W wi�kszo�ci wypadków matki zauwa�ały, �e wzrosła popu-

larno�� dzieci w�ród rówie�ników, ale zdarzały si� tak�e nieporozumienia mi�dzy 

chłopcami a ich kolegami na temat internowania ojca. Ko�czyły si� one bójkami, 

których skutkiem bywało obni�enie stopnia ze sprawowania. W niektórych szko-

łach nauczyciele obni�ali dzieciom oceny z zachowania bezpo�rednio po interno-

waniu ojca. 

Trudno�ci rodzin były cz��ciowo łagodzone dzi�ki pomocy okazywanej im 

przez ró�ne komitety pomocy. Ofiarowywane rodzinom dary wywoływały trojak�
reakcj� u dzieci: jedne cieszyły si�, inne reagowały niech�ci� (Nie jeste�my dzia-

dami), u jeszcze innych budziła si� postawa roszczeniowa (To si� nam nale�y). 

2. Zachowanie dzieci podczas widze� z ojcami

Widzenia miały wielkie znaczenie i dla rodziców, i dla dzieci, gdy� umo�li-
wiały bezpo�redni kontakt rodziny. Cz�stotliwo�� widze� zale�ała od zezwolenia 

odpowiednich władz i odległo�ci miejsca internowania od stałego miejsca za-

mieszkania. Cz�sto – ze wzgl�du na dług� i uci��liw� podró� oraz wielogodzinne 

oczekiwanie przed bram� obozów (w zimie podczas mrozu) – najmłodsze dzieci 

nie były zabierane na widzenia z ojcem. 

Zachowanie dzieci podczas widze� z ojcem zale�ało od tego, jaki okres czasu 

upłyn�ł od internowania do pierwszego widzenia, od zmiany wygl�du ojca oraz 

od charakteru miejsca internowania i zachowania stra�ników. Widzenia odbywały 

si� w du�ej sali, gdzie jednocze�nie przebywało wiele rodzin. Zdarzało si�, �e ze 

wzgl�du na zmian� w wygl�dzie ojca (zapuszczenie brody, schudni�cie) i niezna-

ne, obce otoczenie dzieci młodsze nie poznawały ojca, bały si� go, płakały pod-

czas spotkania. Je�eli doszło do tego agresywne zachowanie stra�ników (którzy 

czasem byli przychylnie nastawieni), napi�cie emocjonalne było tak du�e, �e 

dzieci po widzeniu stawały si� rozdra�nione, miały stany podgor�czkowe, a na-

wet odmawiały wyjazdu na nast�pne widzenie.  
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W przewa�aj�cej jednak liczbie wypadków reakcja na widzenia była pozy-

tywna. Dzieci (tak�e starsze) siadały ojcu na kolanach, tuliły si� do niego, doma-

gały si�, by po�wi�cał im cał� swoj� uwag�, nie chciały odej�� po sko�czonym 

widzeniu. Niektóre z nich zachowywały si� w sposób bardziej dojrzały; nie płaka-

ły, nawet starały si� pociesza� ojca, aktywnie wł�czały si� w przygotowania do 

widzenia. 

Wszyscy oczekiwali�my przed bram�, czas rozpocz�cia widze� ci�gle si�

przesuwał. Dzieciaki zacz�ły bawi� si� i jako� zajmowa� sob�. Mi�dzy innymi 

ogl�dały, co które przyniosło w koszyczku wielkanocnym dla swojego ojca. Kiedy 

spostrzegły, �e który� tatu� b�dzie miał czego� wi�cej, a który� mniej, zacz�ły 

sprawiedliwie przekłada� do koszyczków, tak aby – jak mówiły – „ka�dy tatu�

miał po równo”. 

Prócz widze� osobom internowanym sporadycznie udzielane były przepustki 

(od 24 godzin do dwóch tygodni). Ten czas rodziny zawsze sp�dzały wspólnie, 

ale rozstanie po przepustce było tak bolesne i trudne dla wszystkich, �e nieraz 

ojcowie decydowali si� na niewykorzystanie przepustki.  

Cz��� dzieci pisała do ojców listy i przygotowywała staranne rysunki i laurki. 

W�ród badanych dzieci około 50% cz�sto pisało do ojca listy i miało z nim cz�ste 

widzenia, 42,8% rzadko miało mo�liwo�� pisania do ojca i odwiedzania go, za�
7,2% nie miało z ojcem �adnych kontaktów. 

3. Uczucia wyra�one przez dzieci 

W Te�cie Zda� Niedoko�czonych, który starsze dzieci wypełniały same, 

a młodsze (je�li ju� potrafiły to zrobi�) dyktowały odpowiedzi osobie badaj�cej, 

dzieci wyraziły par� rodzajów uczu�. U wszystkich dzieci było to poczucie nega-

tywnej zmiany, t�sknota za ojcem i pragnienie blisko�ci z nim, a u dzieci star-

szych – tak�e l�k o przyszło�� rodziny. Miały one poczucie, �e co� złego stało si�
w rodzinie, jednak młodsze dzieci nie umiały okre�li�, na czym to polega. Poni�ej 

podajemy przykłady uzupełniania zda� niedoko�czonych przez badane dzieci. 

Dawniej moja rodzina ..... była inna. 

Dawniej moja rodzina ..... była lepsza, ni� jest teraz. 

Dawniej moja rodzina ..... była zawsze razem, a teraz nie. 

W swoich wypowiedziach dzieci wyra�ały wielk� miło�� do ojca. 
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Kocham moj� matk�, lecz ..... tat� te� kocham. 

Chciałabym, aby mój ojciec ..... był cały czas z nami. 

S�dz�, �e mój ojciec jest ..... bardzo dobry. 

Moim najwi�kszym zmartwieniem jest ..... jak tatu� nie pojawi si� w domu. 

Gdyby tylko mój ojciec zechciał ..... zabiłbym si� dla niego. 

S�dz�, �e mój ojciec ..... jest bardzo dobry i wspaniały. 

Miło�� ł�czyła si� z t�sknot� za ojcem i pragnieniem jego blisko�ci.  

Chciałbym, �eby mój ojciec ..... nigdzie nie wyje�d�ał. 

Chciałbym bardzo, aby ..... mój ojciec bawił si� ze mn�. 

Gdybym wyje�d�ał na bezludn� wysp� ..... to wzi�łbym ze sob� tat� i wszystkie swoje 

misie. 

Dzieci młodsze cz�sto nie mogły zrozumie�, dlaczego ojciec nagle je opu�cił. 

Gdyby tylko mój ojciec zechciał ..... wzi�� mnie do parku na spacer. 

Gdyby tylko mój ojciec zechciał ..... to byłby zawsze ze mn�. 

Dzieci starsze znały przyczyn� nieobecno�ci ojca i lepiej rozumiały sytuacj�
społeczno-polityczn�, dlatego ich l�ki wyra�ały si� w konkretny sposób: przed 

milicj�, przed internowaniem, przed wyjazdem z kraju.  

Najbardziej boj� si� ..... milicjantów. 

Najbardziej boj� si� ..... aby tatusia znów nie zabrali. 

Nie chc�, aby ..... mój tatu� wyjechał. 

Moim najwi�kszym zmartwieniem jest to ..... �e tatu� jest internowany. 

Byłabym bardziej szcz��liwa ..... gdyby nasza rodzina została w kraju. 

Byłabym bardziej szcz��liwy ..... gdyby moja rodzina nie chciała wyjecha�. 

Dzieci młodsze wyra�ały poczucie ogólnego zagro�enia. 

Najbardziej boj� si� ..... kiedy jestem sama. 

Badane dzieci, pomimo �e chciały ci�gle przebywa� z matk�, niekiedy to 

wła�nie jej przypisywały przyczyn� niekorzystnych zmian. Matki walcz�ce o byt 

rodziny i samotnie opiekuj�ce si� dzie�mi cz�sto były zm�czone i zdenerwowane. 
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Dlatego dzieci, które wyra�ały si� wył�cznie pozytywnie o swoich ojcach, miały 

niekiedy pretensje do matki. 

Kocham matk�, lecz ..... chc�, aby mnie bardziej kochała. 

Kocham moja matk�, lecz ..... nieraz gniewam si� na ni�. 

Kocham moj� matk�, lecz ..... czasem nie. 

Kocham moja matk�, lecz ..... nie lubi�, jak na mnie krzyczy. 

Im bardziej matka czuła si� zagro�ona, tym bardziej dziecko, któremu zabra-

kło psychicznego wsparcia, reagowało l�kiem. Chocia� zasadniczym przedmio-

tem naszych bada� były reakcje dzieci, wypowiedzi matek pokazywały ich trudne 

prze�ycia. 

– Jestem teraz bardzo nerwowa, ci�głe płacz�, jest we mnie taka boja�� i pe-

symizm, straciłam wiar� w sens �ycia, obawiam si� przymusu wyjazdu z kraju. 

Ci�gle o tym my�l� i nie mog� spa� po nocach. Gdy tylko słysz� kroki na scho-

dach, my�l�, �e znów id� do nas. Ten niepokój i ci�gły l�k wyka�czaj� mnie. 

Z rozmów wynikało te�, �e je�li chodzi o wi�� mał�e�sk�, to pojawiały si�
dwie ró�ne tendencje. Czasem było to zwi�kszenie blisko�ci, wzajemna wyrozu-

miało�� i wzrost miło�ci, czasem, ze wzgl�du na brak perspektyw na przyszło��
i niejednokrotnie obaw� przed konieczno�ci� wyjazdu z kraju, powodowały �al 

i rozdra�nienie, co prowadziło do napi�� i konfliktów.  

Ró�nica w zrozumieniu sytuacji mi�dzy dzie�mi młodszymi i starszymi zna-

lazła wyraz tak�e w Te�cie Rysunku Rodziny. Dzieci młodsze, które rzadziej 

umiały zwerbalizowa� swoje obawy, rysuj�c swoj� rodzin� wyra�ały je projek-

cyjnie, poprzez wska�niki opisane w literaturze (Braun-Gałkowska, 2002), co 

przejawiało si� przede wszystkim w wielkich pustych przestrzeniach, małych 

postaciach, braku ruchu i przedmiotów dodanych oraz przesuni�ciu zasadniczej 

cz��ci rysunku w dół lub w lewo. Taki sposób rysowania �wiadczy o wysokim 

poziomie niepokoju, stłumieniu emocjonalnym i prze�yciach smutku, cho� autor 

rysunku nie umie okre�li� ich przyczyny. Dzieci tak rysuj�ce mo�na scharaktery-

zowa� jako wybuchowe, wewn�trznie napi�te, skłonne do zmartwie�, nie rozu-

miej�ce siebie i innych, mało odporne na stres, nie�miałe, a cechy te s� uwarun-

kowane �rodowiskowo (Braun-Gałkowska, Steuden, 1987). 

Dzieci starsze, które lepiej rozumiały �ródła swoich obaw i umiały je zwerba-

lizowa�, najcz��ciej rysowały w inny sposób. W ich rysunkach pojawił si� bardzo 

rzadki wska�nik, który na podstawie do�wiadczenia oceniam, �e dotyczy on oko-

ło 2%  ogólnej populacji. W mojej (i moich współpracowników) wieloletniej 
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praktyce w stosowaniu rysunków projekcyjnych w�ród ró�nych grup dzieci jest to 
jedyna grupa, która w wi�kszo�ci wypadków rysowała rodzin� w ten sposób.  

Dzieci te przedstawiały na rysunku rodziny zupełnie inne ni� własna rodzina 

badanego. Były to rodziny zwierz�t, np. delfinów, a w dwóch wypadkach – �wi�-
ta Rodzina w szopce. Takie rysunki �wiadcz� o nieakceptowaniu swojej sytuacji 

rodzinnej (Corman, 1970), ale poniewa� nie ma w nich graficznych wska�ników 

konfliktów rodzinnych, przyczyn nieakceptacji trzeba dopatrywa� si� w czynni-

kach zewn�trznych w stosunku do rodziny. Relacje w rodzinie s� dobre i dziecko 

dobrze si� w niej czuje, ale rodzina jako cało�� jest zagro�ona. Mo�na przypusz-

cza�, �e takie przedstawienie rodziny stanowi projekcj� nieakceptowania zaistnia-

łej sytuacji, a jednocze�nie ch�� ukrycia rodziny i zabezpieczania jej przed dal-

szymi represjami – rodzinom narysowanym jako „zupełnie inne” nie grozi stan 

wojenny i mog� �y� spokojnie.  

 Ró�nice mi�dzy rysunkami dzieci starszych i młodszych mog� �wiadczy�
o odmiennym charakterze niepokoju. U dzieci młodszych niepokój jest spowo-

dowany utrat� poczucia bezpiecze�stwa, której przyczyna jest dla dziecka niejas-

na i nieznana. U starszych niepokój wi��e si� ze �wiadomo�ci� zewn�trznego 

zagro�enia swojej rodziny, a jego �ródło jest wyra�niej zlokalizowane.  

Najciekawszych informacji o projekcji poczucia zagro�enia i niepokoju w ry-

sunkach po internowaniu ojca mogłoby da� porównanie rysunków przed i po 

internowaniu. Poniewa� nikt nie mógł przewidzie� tego, co si� stanie, takie bada-

nia były oczywi�cie niemo�liwe. Mamy tylko po dwa rysunki dwóch braci – Mar-

cina i Krzysia – na temat Narysuj jak�� rodzin�. Dwa pierwsze wykonane 
w sierpniu 1981 roku, a drugie – po internowaniu ojca. Chłopcy pochodz� z ro-

dziny o dobrych warunkach materialnych i mieszkaniowych. Oboje rodzice maj�
wy�sze wykształcenie. Kontakty mi�dzy rodzicami, a tak�e mi�dzy rodzicami 

a synami, były bardzo dobre. Ojciec sp�dzał du�o czasu, rozmawiaj�c i bawi�c si�
z nimi. Do internowania doszło poza domem, dzieci nie były wi�c �wiadkami 

tego zdarzenia. Starszy chłopiec doskonale rozumiał zaistniał� sytuacj�, co wyra-

�ało si� ogromnym napi�ciem emocjonalnym. Młodszy nie u�wiadamiał sobie 

wagi wydarze�, ale niejednokrotnie dawał wyraz t�sknoty za ojcem. Pocz�tkowo 

cała rodzina cz�sto je�dziła do miejsca internowania, ale po przewiezieniu ojca 

w Bieszczady stało si� to niemo�liwe. 

W rysunkach wykonanych wcze�niej (podczas wakacji) nie wyst�pił �aden ze 

wska�ników niepokoju. Kartki s� całkowicie wypełnione, rysunki zajmuj� cał�
przestrze�, s� kolorowe, przedstawiaj� rodzin� w ruchu i we współdziałaniu, po-
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stacie s� du�e, narysowane zostały te� tzw. przedmioty dodane (czyli nie nale��ce 

w �cisłym sensie do tematu), a mianowicie drzewa, trawa, sło�ce, rzeka, bocian. 

Na tym tle zmiana rysunków po internowaniu ojca jest bardzo znacz�ca. Na ry-

sunkach pojawiły si� wszystkie wska�niki niepokoju. Du�a cz��� kartki jest nie-

wykorzystana, a rysunki s� mniej barwne, kolory ciemniejsze. U Marcina postacie 

s� du�o mniejsze i nieruchome, a u Krzysia – przesuni�te w dół. Ojciec – pomimo 

nieobecno�ci w domu – nie został pomini�ty na rysunku, ale jest na nim przed-

stawiony bez ruchu. Cała rodzina stoi nieruchomo, nadmiernie blisko w porów-

naniu do niewykorzystanego miejsca, jakby zabrakło jej przestrzeni. Reszta kartki 

nie jest zapełniona, tylko u młodszego chłopca w prawym rogu wida� sło�ce, 

które ma kolor br�zowy. W rysunku starszego chłopca (Marcina) pojawił si�
wska�nik �wiadcz�cy o tendencji do opieki nad młodszym bratem. 

IV. DYSKUSJA 

Wyniki bada� umo�liwiły odpowied� na pytanie o reakcje dzieci na interno-

wanie ojca. Wszystkie, niezale�nie od wieku, zareagowały t�sknot� za ojcem, 

a jednocze�nie poczuciem zagro�enia, podwy�szonym poziomem niepokoju i l�-
kiem, z którym zwi�zane były liczne objawy somatyczne. Dzieci starsze ujawnia-

ły te� dum� z ojca i w wielu wypadkach próbowały opiekowa� si� matk� i ro-

dze�stwem. Niektóre z tych zachowa� i uczu� s� podobne do ujawniaj�cych si�
w innych sytuacjach separacji od ojca, ale ł�cznie stanowi� syndrom osobny.  

Bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie najwa�niejsze: czy prze�ycia wy-

wołane internowaniem ojca zostawiły w dzieciach – dzi� ju� osobach dorosłych – 

trwały �lad negatywny, czy te� budz�ce si� wtedy poczucie odpowiedzialno�ci 

i postawy prospołeczne rozwin�ły si� z po�ytkiem dla nich samych i ojczyzny. 

Nie wiadomo tak�e, czy dalsze skutki prze�ytego stresu zale�� od wieku, w któ-

rym stres nast�pił, czy od innych czynników, takich jak reakcja matki i dalsze 

dzieje rodziny. Warto te� doda�, �e dzieci�stwo jest nie tylko czasem przygoto-

wania do wieku dorosłego, ale stanowi du�� cz��� �ycia. Tysi�ce dzieci, których 

dotycz� przedstawione badania, niezale�nie od tego, jak potoczyły si� ich dalsze 

losy, na skutek internowania ojca prze�yły wielkie cierpienie.  
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CHILDREN’S REACTIONS TO THEIR FATHERS’ INTERNMENT

S u m m a r y  

The tests show what children experienced during the time their fathers were interned under martial 
law in December 1981. Such children numbered in Poland ca. 20.000. The tests were conducted 
among 30 mothers who talked about the reactions of 54 children aged 1 to 18. They reported on the 
changes in their children’s behaviour. What their children said in projective tests was coherent with 
mothers’ reports. The children, irrespective of their age, yearned after their fathers. At the same time 
they lived under threat, manifested a heightened level of anxiety and fear. Therefore they wanted to 
sleep with their mothers and be always close to them. Their fear was associated with numerous 
psychosomatic symptoms and a fall of general immunity. In younger children there was in most 
cases a regression in self-service activities, their sleeping patterns were disturbed, they were afraid 
of darkness, often woke up and screamed, disturbance of mood, grimaces, and weepiness. In older 
children their anxiety considerably increased, but at the same time there were other changes. Their 
fear was more concrete (fear of militiamen, fear of necessity of emigration). At the same time they 
were proud of their fathers, and in many cases sought to take on some roles, took care of their moth-
ers or younger brothers and sisters. Some of the reported patterns of behaviour were similar to those 
in other situations when children are separated from their fathers, but in total the changes in question 
constitute a different syndrome.  

Key words: father, political repression. 

Translated by Konrad Janowski 


