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Alek san dra Go dlew ska
Psy cho log, Szko ła Pod sta wo wa nr 209 w War sza wie

Cho ciaż w ży ciu ma łe go czło wie ka ro lę pierw szo pla no wą
od gry wa ją ro dzi ce, to jed nak wła śnie dziad ko wie two rzą

nie po wta rzal ny kli mat dzie ciń stwa. Gdy się z ni mi prze by -
wa, świat wy da je się pięk niej szy, a cie płe wspo mnie nia
krze pią jak nic in ne go. Spo koj na, doj rza ła mi łość bab ci
i dziad ka jest dla mło de go czło wie ka wy cho wy wa ne go
przez za bie ga nych ro dzi ców praw dzi wym do bro dziej stwem. 

Bab cia i dzia dek na „po cząt ku dro gi”
Wia do mość o spo dzie wa nym wnu ku by wa dłu go i nie -

cier pli wie ocze ki wa na. Zda rza się jed nak, że jest za sko cze -
niem. Przy szła bab cia czu je się jesz cze mło do, a dzia dek
jest mę żczy zną w peł ni sił. To nie praw da, że z po wo du na -
ro dzin wnu ka dziad ko wie mu szą po czuć się przed wcze śnie

sta rzy. Wy da rze nie na ro dzin wnu ka z re gu ły jest po cząt -
kiem no we go, bar dzo uda ne go okre su w ich ży ciu, któ ry
przy no si wie le za do wo le nia. Dziad ko wie z ra do ścią mo gą
pa trzeć na roz wój dziec ka, któ re z bez rad ne go nie mow lę -
cia sta je się mło dym czło wie kiem z ce cha mi odzie dzi czo -
ny mi rów nież po dziad kach. Przez wie le lat bab cia i dzia -
dek bę dą od gry wać wa żną ro lę w ży ciu wnu ka i nikt ich
w tym nie mo że za stą pić.

Pa nu je ogól ne prze ko na nie, że wszy scy ko cha ją nie -
mow lę ta. Nie jed na ma ma po twier dzi jed nak, że nie po ko -
cha ła swo je go dziec ka z chwi lą na ro dzin. Czu ła za to, że

głę bo ka więź mię dzy nią a ma leń stwem two rzy się do pie -
ro w cią gu pierw szych ty go dni czy mie się cy je go ży cia. Po -
dob na re gu ła cza sem do ty czy dziad ków. Nie po win ni się
mar twić, gdy z po cząt ku czu ją ulgę, wy cho dząc z do mu,
w któ rym zo stał ich płacz li wy, ma lut ki wnuk. Do mi ło ści
i bli sko ści z dziad ka mi doj rze wa nie tyl ko dziec ko. Doj rze -
wa ją rów nież dziad ko wie, choć my śle li mo że, że są już
w ta kim wie ku, że nikt i nic nie mo że ich już zmie nić.

Dzia dek au to ry te tem
Pię cio let ni Krzyś spę dził więk szość minionych wa ka cji

u swo ich dziad ków. Po po wro cie do do mu ma ma z nie po -
ko jem ob ser wo wa ła, jak usiadł w ką cie na pod ło dze i za -
czął po pła ki wać. Ja do bab ci i dziad ka chcę ęę... Was nie
chcę ęę... Ani obiet ni ce za ba wy z ta tą, ani pro po zy cja po -
czy ta nia czy pój ścia na spa cer z ma mą i sio strą nie oka -
za ły się le kar stwem na tę sk no tę i smu tek. Chłop czyk dłu -
gi czas po pła ki wał. Po tem nie ustan nie wspo mi nał
dziad ków. Ro dzi ce z za sko cze niem za uwa ży li, że za cho -
wu je się ina czej niż daw niej: szyb ko się ra no ubie ra, trzy -
ma wi de lec jak do ro sły, a wie czo rem wca le nie ma ocho -
ty na oglą da nie do bra noc ki. Wy cho dzi na bal kon
w po szu ki wa niu nie to pe rzy, mó wiąc: Ma mu siu, a dzia dek
po wie dział, że ka żdy nie to perz jest in ny i ka żdy ma swo ją
ta jem ni cę. Sło wa a dzia dek po wie dział by ły jesz cze wie lo -
krot nie uży wa ne przez Krzy sia. Dzia dek stał się dla nie go
wiel kim au to ry te tem.

Ty le ra zem ro bi my
Z bab cią pie cze się cia sto, le pi pie ro gi, szy je ubran ka

dla la lek. Jest wy ro zu mia ła jak w wier szy ku: Na wet gdy
stłu cze się szklan ka, po wie: a to nie spo dzian ka! Stłu kło się,
bo by ło szkla ne, przy nieś szczot kę. I już po za mia ta ne. Bab -
cia na wszyst ko ma ra dę: wie, jak wy le czyć ka tar do mo -
wym spo so bem, usu nąć pla my z dy wa nu, a na wet co po -
ra dzić na zły hu mor. Ma pu deł ko cia ste czek, któ re „ni gdy
się nie koń czą”, i szka tuł kę peł ną sta rych ko ra li, gu zi ków
i in nych skar bów. Dzia dek za bie ra na spa cer, po gra w chiń -
czy ka. Uczy wnu ki nazw drzew i ziół. Zna mnó stwo cie ka -

Styczeń to miesiąc, w którym dzieci szykują
niespodzianki dla babci i dziadka. Rola dziadków
w życiu wnuków jest nie do przecenienia.
Wzajemne relacje mogą być źródłem wielu
ważnych i cennych doświadczeń.

Bywa, że mama czy tata obserwując swoich
rodziców w roli dziadków, zupełnie ich nie poznają. Dla
nich rodzice w dzieciństwie nie mieli czasu, byli surowi
i wymagający, a teraz są ciepli, kochający i bardzo
rozpieszczają wnuki.
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wych hi sto rii. Pa mię ta cza sy, kie dy ro dzi ce by li ma li, jak
ta ta bał się od ku rza cza, bo my ślał, że to prze ra ża ją cy, ry -
czą cy smok. Dziad ko wie ta kie hi sto rie mo gą opo wia dać
go dzi na mi, a wnu ki z uwa gą i chę cią słu cha ją. Bab cia
i dzia dek za wsze ma ją czas (w prze ci wień stwie do ro dzi -
ców), by po czy tać al bo opo wie dzieć baj kę na do bra noc.
Cier pli wie od po wia da ją na py ta nia i po tra fią słu chać
z uwa gą, dla te go mo żna z ni mi po wa żnie o wszyst kim po -
roz ma wiać.

Wspól ne spra wy, wspól ne zmia ny
Gdy dziad ko wie prze by wa ją z wnu ka mi, mo gą być za -

wsze „na lu zie”. Nie mu szą się mar twić, że wnu czek ma
za ma łe bu ty i trze ba ku pić no we, nie my ślą, kie dy trze ba
pójść na szcze pie nie czy ze bra nie do szko ły. Nie są tak jak
ro dzi ce ob cią że ni co dzien ny mi obo wiąz ka mi, wy cho wy wa -
niem i po czu ciem od po wie dzial no ści za ży cie i zdro wie

dziec ka. Je śli po tra fią zna leźć czas dla wnu ka, mo gą być je -
go po wier ni kiem i przy ja cie lem do pusz czo nym do ta jem -
nic, o któ rych za bie ga ni ro dzi ce nic nie wie dzą. Mo gą na -
uczyć wnu ka wie lu umie jęt no ści cie ka wych i przy dat nych
w co dzien nym ży ciu. Dzię ki swo jej mą dro ści i do świad cze -
niu wpły wa ją na to, jak so bie po ra dzi w do ro słym ży ciu. Po -
za tym, że ob da rza ją – sa mi rów nież się bo ga cą, czer piąc
sa tys fak cję z tych re la cji. Uczą się od wnu ków wy sy ła nia 
e -ma ili czy SMS -ów, jak w kom pu te rze zna leźć roz kład jaz -
dy tram wa ju nr 17, do wia du ją się, co to smart fon czy pro -
gram An dro id. 

Wy cho wa nie, roz piesz cza nie
Dziad ko wie ko cha ją ina czej i po zwa la ją na wie le, bo nie

mu szą swo ich wnu ków wy cho wy wać. Twier dzą, że ro dzi ce
są od wy cho wy wa nia, a bab cia i dzia dek od… ko cha nia
i roz piesz cza nia. Mo gą więc po zwo lić so bie na speł nia nie
wszyst kich ży czeń wnu ków. Ro dzi ce są bar dziej su ro wi,
czę ściej mó wią dzie ciom: Nie!, ma jąc świa do mość, że są
od po wie dzial ni za to, ja ki mi ludź mi sta ną się ich dzie ci
w przy szło ści. Dla dziad ków wnu ki to sa ma ra dość. Nie
ma ją wo bec nich ta kich ocze ki wań jak kie dyś wo bec swo -
je go po tom stwa. Wnu ki ni cze go nie mu szą, wy star czy, że
po pro stu są. Cza sa mi w swo jej wiel kiej mi ło ści cał ko wi cie
się za tra ca ją. A ma lu chy za chwy co ne po by tem u nich ro bią
to, co chcą, i wte dy, kie dy chcą, nie na ra ża jąc się przy tym
na żad ne przy kre kon se kwen cje. Kto nie pra gnął by ta kie go
ra ju? Nie ste ty, po byt u dziad ków ozna cza cza sa mi kło po ty
dla ro dzi ców.

I kto tu rzą dzi?
Choć dziad ko wie czę sto po ma ga ją opie ko wać się dzieć -

mi, to cza sa mi, gdy zbyt je roz piesz cza ją, sta no wi to spo ry

pro blem. Wnu ki, wra ca jąc do do mu, na dal chcą, by ma ma
po zwa la ła ska kać po łó żku i jeść przed snem cze ko la dę.
Prze sta wie nie dzie ci na nor mal ny tryb za bie ra du żo cza su
i ener gii. Na koń cu za wsze oka zu je się, że ma ma i ta ta są
okrop ni, a dziad ko wie ta cy do brzy… Za czy na ją się ro dzin ne
spo ry. W pew nych spra wach na le ży więc prze strze gać za -
sad usta lo nych przez ro dzi ców. Je śli ro dzi ce pro szą, by
wnu ko wi nie po zwa lać oglą dać go dzi na mi te le wi zji czy wy -
rzu cać na pod ło gę pa pier ków po cu kier kach, to dziad ko wie
po win ni te proś by re spek to wać. Je śli pro szą, by przy ko lej -
nej wi zy cie nie przy no sić no wej za baw ki, nie ku po wać
na spa ce rze ba to ni ka tuż przed obia dem, nie da wać pie -
nię dzy za wsze w cza sie od wie dzin, to bab cia i dzia dek po -
win ni się do te go za sto so wać. Nie pod wa ża ją wte dy au to -
ry te tu ro dzi ców i nie po wo du ją nie po trzeb nych kon flik tów.
A dziec ko czu je się bez piecz niej, gdy w obu do mach pa nu -
ją po dob ne za sa dy. Wie dzą, że to ro dzi ce „rzą dzą”, a dziad -
ko wie to sza nu ją i nie da ją so bie wcho dzić na gło wę. 

„Do bre” ra dy i przy słu gi 
Trud no okre ślić, kie dy słu że nie do brą ra dą sta je się nie -

po żą da ną in ge ren cją, a do bre in ten cje zmie nia ją się w nie -
dźwie dzią przy słu gę. Naj le piej po le gać na wła snej in tu icji
i roz sąd ku, bio rąc pod uwa gę cha rak ter sto sun ków z ro dzi -
ca mi wnu ka. Dziad ko wie mu szą pa mię tać, że od cza su, kie -
dy oni mie li ma łe dzie ci, bar dzo zmie ni ły się po glą dy
na wy cho wa nie. Nikt nie twier dzi, że po dej ście bab ci czy
dziad ka jest błęd ne, ale nie ko niecz nie mu si być po dej -
ściem je dy nym wła ści wym i słusz nym. Naj lep szym le kar -
stwem na ża le, pre ten sje i kon flik ty jest szcze ra roz mo wa
o swo ich uczu ciach i ra cjach. 

Czę sto dziad ko wie chcie li by jak naj wię cej cza su spę -
dzać z wnu kiem. Ale bez wzglę du na to, jak bar dzo go ko -
cha ją, mu szą pa mię tać, że nie jest on ich dziec kiem. Więk -
szość ro dzi ców wo li, gdy dziad ko wie za cho wu ją re zer wę,
niż gdy sta ją się za bor czy i na ka żdym kro ku da ją do zro zu -
mie nia, że wie dzą naj le piej, jak się nim zaj mo wać.
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Do miłości i bliskości z dziadkami dojrzewa nie tylko
dziecko. Dojrzewają również dziadkowie, choć myśleli
może, że są już w takim wieku, że nikt i nic nie może ich
już zmienić.
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