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Bycie rodzicem jako jedna z najtrudniejszych  

ról naszego życia 

 

 

Bycie rodzicem jest… jak praca na pełny etat, przez cały czas. 
 Plus ciągle godziny nadliczbowe. 

Mitchard Jacquelyn 
 

 

Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym wyzwaniem w życiu 

człowieka jest zbudowanie rodziny i wychowanie dzieci. Jest to zadanie 

bardzo trudne, gdyż nikt nie dołącza żadnej instrukcji obsługi, nie ma 

przepisu czy konkretnych wskazówek, jak być dobrym mężem/żoną ani 

jak być dobrym rodzicem (Eyre, 1996). 

Rodzina jest pierwotną i najpowszechniejszą grupą społeczną, 

należy do pierwszego środowiska dającego człowiekowi możliwość 

wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb i wprowadzania go w 

świat wartości i norm społecznych, dostarcza dziecku modeli osobowych 

oraz przygotowuje do pełnienia ról społecznych. Rodzice stanowią 

„istotne oparcie w procesie kształtowania się osobowości dziecka, jego 

świata myśli, uczuć, dążeń oraz przy wyodrębnieniu poczucia własnego 

„ja” i tworzeniu się obrazu samego siebie” (Ziemska, 1979; Kawula i in., 

2002; Przetacznik–Gierowska, 2006).  



Dobrze funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby swych dzieci, a 

środowisko rodzinne stanowi źródło miłości i akceptacji dając bardzo 

ważne poczucie bezpieczeństwa. Rodzice stanowią dla dziecka najbliższe 

wzory osobowe asymilowane w procesie naśladownictwa i identyfikacji. 

Dzięki rodzicom dziecko przyswaja sobie różnorodne formy społecznego 

zachowania, a atmosfera jaka panuje w rodzinie ma ogromny wpływ na 

rozwój jego osobowości i charakteru. Rola pierwszych doświadczeń w 

życiu dziecka jest szczególnie istotna i ma duży wpływ na jego dalszy 

rozwój. Miłość rodzicielska wyraża się w konkretnym stanowisku wobec 

dziecka i decyduje o stylu wychowania i skuteczności wszelkich środków 

wychowawczych (Kowalski, 1986; Rembowski, 1986; Ziemska, 1999). 

Rodzina to na początku małżeństwo – mąż i żona, jeszcze bez dzieci, 

tylko we dwoje. Są to ludzie którzy wybrali siebie, aby iść razem przez 

życie. Często mają inne plany, temperamenty, przyzwyczajenia. Pierwszy 

etap życia rodzinnego to czas dający wiele radości, ale także czas uczenia 

się wspólnego życia. Małżonkowie pochodzą z różnych rodzin, muszą 

porozumieć się w wielu sprawach, nauczyć się siebie nawzajem i 

wypracować własny styl życia.  

Kolejny etap w jaki wchodzą małżonkowie to czas opieki nad małym 

dzieckiem. Przyjście na świat małego człowieka zupełnie zmienia ich 

sytuację, plany, perspektywy, ilość wolnego czasu, nic nie jest już takie 

jak przedtem. Czas który rodzice mieli tylko dla siebie muszą podzielić 

między siebie i dziecko. W tym czasie małżonkowie, którzy zostają 

rodzicami, mają do wypełnienia nową rolę życiową – rolę rodzica. Jest to 

okres zmian także dla rodziców owych małżonków, którzy w momencie 

pojawienia się dziecka stali się dziadkami. Dotychczasowe życie rodzinne 

ulega diametralnej zmianie (Termińska, 2008) Często jest to okres 

kryzysowy, małżonkowie stają przed nowymi zadaniami, tj. znalezienie 

nowego, większego mieszkania, nowe wydatki, mogące powodować 



problemy finansowe czy kwestia uzgodnienia podziału obowiązków. Jeśli 

małżonkom uda się poradzić sobie z nowymi zadaniami, będą mogli 

wspólnie cieszyć się z bycia ze sobą (Braun-Gałkowska, 2008). 

Przeżywanie macierzyństwa i ojcostwa dostarcza rodzicom nie tylko 

wiele radości i satysfakcji, wzbogaca ich dalszy rozwój osobowy, ale także 

pochłania dużo czasu i energii młodych rodziców. Potrzeba posiadania 

rodziny i dziecka pojawia się w okresie wczesnej dorosłości i ujawnia się 

między dążeniem do osiągnięcia stabilizacji życiowej i zabezpieczenia 

materialnych potrzeb rodziny. Jedni bardzo chcą zostać rodzicami i 

posiadanie dziecka jest dla nich źródłem szczęścia i radości, dla innych 

wychowanie dziecka wiąże się wyłącznie ze zmęczeniem, trudnościami, 

wyrzeczeniami, burzy dotychczasowy porządek a także stawia pod 

znakiem zapytania karierę zawodową. Stopień zaangażowania aktywności 

człowieka, koncentrujący się wokół pracy zawodowej oraz własnej 

rodziny, zależy od płci. Mężczyźni realizują się głównie w pracy 

zawodowej, a kobiety są bardziej pochłonięte życiem rodzinnym. Wiele 

kobiet czerpie satysfakcję ze swojej pracy zawodowej a w chwili 

pojawienia się dziecka, staje przez dylematem: obowiązki rodzinne czy 

zawodowe (Harwas-Napierała, Trempała, 2006). Dlatego też nie wszyscy 

podejmują decyzję o byciu rodzicem, bo w tych dwóch słowach zawiera 

się nie tylko wielki przywilej, wielka szansa, ale i wielka odpowiedzialność 

za drugiego „małego” człowieka (Boyd, Bee, 2008).  

Rola rodzica jest bardzo trudna, a paradoksalnie powierzona 

zupełnym amatorom, gdyż nikt nie uczy nas jak być rodzicami i nikt nie 

ukończył szkoły „Bycia dobrym rodzicem”, nie ma też konkretnego 

programu wychowania, trzeba go tworzyć od podstaw.  

Jak stwierdza w swojej książce Virginia Satir (2002) „Od rodziców 

wymaga się wiele, a tak mało się im daje”. Młodzi rodzice muszą nauczyć 

się wielu rzeczy, powinni wykorzystać nie tylko swoją wewnętrzną 



mądrość, ale także powinni uczyć się od innych i korzystać z ich wsparcia 

np. ze strony swoich rodziców. Zwłaszcza u młodych małżeństw taka 

pomoc jest niezwykle istotna, choćby podczas pielęgnacji małego dziecka. 

Jeśli w ogóle można przygotować się do rodzicielstwa, to chyba 

jedynie poprzez rozwinięcie w sobie otwartości na to, co nowe i nieznane, 

poczucia humoru i samoświadomości. Warto zwrócić uwagę też na fakt, 

że jeśli dorośli ludzie tworzący nową rodzinę nie są w pełni dojrzałymi 

jednostkami, to cały proces staje się o wiele bardziej skomplikowany i 

trudny, choć oczywiście możliwy (Tamże).  

Wraz z narodzinami dziecka para zamienia się w rodzinę, a 

partnerzy w rodziców.  

Jest to ogromna „rewolucja” w życiu pary i wymaga od nich 

ogromnych zmian. Nawet przy najbardziej sprzyjających warunkach 

zewnętrznych zadanie stojące przed rodzicami trudno nazwać łatwym. 

Bycie rodzicem to praca bez urlopów, dni wolnych, awansów, czy 

podwyżek przez 24 godziny na dobę. Konieczność natychmiastowego 

zaspokajania potrzeb niemowlęcia – wymagająca ciągłej obecności i 

uwagi przynajmniej jednego z rodziców – sprawia, że niezbędny jest 

podział obowiązków. Zmienia się także hierarchia wartości i podejście do 

różnych spraw, od pór spania po pory jedzenia, od sposobu spędzania dni 

i nocy po sposoby spędzania weekendów. Nadal od czasu do czasu będzie 

można pozwolić sobie na obiad poza domem, lecz nie w eleganckiej 

restauracji, tylko w rodzinnym lokalu, gdzie praktykuje się dostawianie 

wysokich krzesełek dla dzieci. Skończą się też błogie wieczory poza 

domem, czy wyjścia do kina, a jedwabne bluzki zostaną zastąpione łatwo 

piorącymi się ubraniami (Murkoff, Eisenberg, Hathaway, 2008).  

Dziecko całkowicie przejmuje kontrolę nad życiem młodych 

rodziców, pojawia się zmęczenie, nieprzespane noce, bezradność i lęk, 

brak czasu dla siebie. Bardzo często rodzicielstwo przeistacza się w 



trudne i przytłaczające zadanie i spycha w cień małżeńskie życie pary, 

trzeba jednak pamiętać o tym, że bycie rodzicami jest kontynuacją 

związku i nie można zatracić tej więzi.  

Rodzice powinni zaspokajać podstawowe potrzeby psychospołeczne 

swojego dziecka tj. miłość, akceptacja i poczucie bezpieczeństwa, które 

sprawiają, że czuje się ono kochane, dowartościowane, pełne wiary we 

własne możliwości, czuje się po prostu szczęśliwe. Jak pisze w swojej 

książce Maria Braun–Gałkowska (2008): „żeby dziecko mogło się dobrze 

rozwijać, musi być otoczone miłością i musi odczuwać, że do kogoś 

należy, jest dla kogoś najważniejsze”. W każdym okresie życia rodzice 

stanowią dla dziecka wzory osobowe, to dzięki nim dziecko zdobywa swój 

własny system wartości. To właśnie od rodziców, od postaw 

wychowawczych i od stylu wychowania jaki prezentują zależy jak będzie 

rozwijało się dziecko, dlatego bardzo ważne jest, by mądrze wprowadzić 

je w otaczający świat.  

Przygotowanie dziecka do życia poza domem rodzinnym jest 

jednym z najdonioślejszych zadań społecznych należących do roli 

rodzicielskiej. Jakość związków rodzinnych wywiera głęboki i istotny 

wpływ na rozwój psychiczny dzieci. Rodzina, która jest zdolna do 

wykonywania konsekwentnie i z powodzeniem swych rodzicielskich 

zadań, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i więzi każdemu ze swoich 

członków; nadaje sens ich zamierzeniom, kierunkom działania, 

osiągnięciom i daje poczucie własnej wartości (Ziemska, 1979). Rodzina „ 

z pewnością pozostanie najważniejszym środowiskiem wychowawczym, 

wywierającym na dziecko ogromny wpływ, którego konsekwencje ponosi 

ono przez całe niemal życie” (Łobocki, 2003).  

Przez pierwsze lata życia dziecka rodzice są tymi, którzy pokazują 

dziecku świat, są dla nich wzorami, nauczycielami, przewodnikami.  



Ale jak stwierdza Jan Paweł II wychowanie jest obdarzaniem 

dwustronnym, „rodzice obdarzają swym człowieczeństwem nowo 

narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i 

świeżością człowieczeństwa, które ze sobą przynosi na świat” (za: Kalicki, 

1991). 

Dzieci to wielka odpowiedzialność, ale też wielka szansa dla rozwoju 

osobistego rodziców to „one umacniają wspólnotę małżeńską i powodują, 

że rodzice przechodzą od postawy biorcy do postawy dawcy. Obecność 

dzieci w sposób naturalny uczy wyrzeczeń i myślenia o innych, nie o 

sobie. Świadomość tego, że naśladują zachowania ludzi dorosłych, budzi 

refleksję i obowiązek doskonalenia się. Ciekawość dziecięca każe się 

dokształcać i niekiedy powoduje przemyślenie na nowo przyjętych prawd 

i pogłębienie życia religijnego” (Braun-Gałkowska, 2008).  

Rodzicielstwo wymaga odpowiedzialności na każdym etapie jego 

realizacji – począwszy od planowania liczby dzieci, poprzez decyzję o 

poczęciu dziecka, aż przez wszystkie etapy jego rozwoju. Do osiągnięcia 

sukcesu potrzeba wielkiego rozsądku, zaangażowania, poczucia humoru i 

taktu oraz ogromnej miłości, cierpliwości, świadomości, mądrości i 

wiedzy. Jednocześnie praca ta przynosi największą satysfakcję i jest 

najbardziej radosnym doświadczeniem ludzkiego życia.  

Bycie rodzicem to jedna z najtrudniejszych ról życia, jest to rola 

przewodnika dla nowej, jedynej w swoim rodzaju jednostki ludzkiej. W 

chwilach kiedy dziecko uśmiechnie się po raz pierwszy, weźmie za rękę, 

czy postawi pierwsze kroki odkrywa się ogromne szczęście, rzeczy 

zwyczajne czy wcześniej nawet niezauważalne, widziane oczami dziecka 

nabierają nowego znaczenia. Pieszczoty, pocałunki, spojrzenia, sekrety, 

zabawy, czas na mleko, buziak na dobranoc są obecne, a dla każdego 

rodzica ogromną radością jest usłyszeć „Kocham Cię Mamo”, „Kocham 

Cię Tato” (Satir, 2002)  



Bez wątpienia rodzina jest najlepszym miejscem na świecie, w niej i 

mając ją u boku nic złego się nie przydarzy. Wspomnień z czasów 

dzieciństwa w domu rodzinnym nigdy się nie zapomina. Na zawsze 

pozostają w sercu i pomagają ludziom znowu stać się jak ten patyczek, co 

powinien podtrzymywać inne małe roślinki. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Boyd D., Bee H. (2008), Psychologia rozwoju człowieka, tłum J. 
Glinkiewicz, A. Wojciechowski, Zysk i S-ka, Poznań. 

Braun-Gałkowska M. (2008), Psychologia domowa, Wydawnictwo KUL, 
Lublin. 

Eyre R. i L. (1996), Jak stworzyć trwałą i szczęśliwą rodzinę, 
Wydawnictwo PRIMA. 

Harwas-Napierała B. , Trempała J. (2006), Psychologia rozwoju 
człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Kalicki P. (1991), O miłości, małżeństwie i rodzinie: od starożytności do 
Jana Pawła II, Wydawnictwo Roy, Kowno. 

Kowalski S. (1986), Socjologia wychowania w zarysie, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 

Kuwala S., Brągiel J., Janke A.W. (2002), Pedagogika rodziny, obszary i 
panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń. 

Łobocki M. (2003), ABC wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin. 

Murkoff H., Eisenberg A., Hathaway S.E. (2008), Pierwszy rok życia 
dziecka, tłum. M. Czubak, H.Elandt – Pogodzińska, M. 
Horała, M. Rozwarzewska, Dom Wydawniczy REBIS, 
Poznań. 

Przetacznik-Gierowska M. (2006), Psychologia rozwoju człowieka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Rembowski J. (1986), Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa. 



Satir V. (2002), Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk. 

Termińska K. (2008), Rodzina i ty, Wydawnictwo ENETEIA, Warszawa. 

Ziemska M. (red.) (1979) Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa. 

Ziemska M. (red.) (1999) Rodzina współczesna, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 

 


