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POŁOŻNA 

Jak budować więź z dzieckiem  
w prenatalnym okresie jego rozwoju  

 



 
 

Rodzi się człowiek – czyli narodziny całej rodziny 
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Narodziny dziecka sprawiają, że każda z osób w systemie rodzinnym nagle 

staje się „kimś innym”: 

 

 żona dla męża staje się matką jego dziecka, 

 mąż dla żony staje się ojcem jej dziecka   

 córka staje się dla swoich rodziców matką ich wnuka  

 syn staje się dla swoich rodziców ojcem ich wnuka 

D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, Wydawnictwo KUL,  

Lublin 2009, s. 94.  

 



 
 
  
 
 
 
Poczęcie dziecka przez kobietę i mężczyznę jest jednocześnie 
poczęciem ich jako rodziców – jako matki i ojca.  

                      Smolińska B., Macierzyństwo drogą ku wolności, w: Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. 

                                                                                                       Rodzina, J. Augustyn (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 393-397. 
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Wzajemne obdarowanie nowym życiem 
 

Dr n. teol. Urszula Tataj - Puzyna 

• Rodzice obdarowują swoim życiem dziecko; 
 
• Dziecko umożliwia małżonkom bycie rodzicami; 

 
• Wszyscy wzajemnie obdarowują się nowym życiem; 
         

        Smolińska B., Macierzyństwo drogą ku wolności, w: Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo.  

        Rodzina, J. Augustyn (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 393-397. 
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Stawanie się rodzicami jest wielkim wyzwaniem  

[…] skok rozwojowy, jaki dokonuje się w człowieku poprzez 

przyjęcie ojcostwa i macierzyństwa, choć na ogół mniej 

dramatycznie przeżywany, ma większą wagę aniżeli wielka 

ewolucja młodzieńczego dojrzewania. 
E. Sujak, Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Rubikon, Warszawa 1998, s. 21. 
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Poczęcie dziecka wymusza na rodzicach  potrzebę budowania 
nowych więzi  

  
 

Relacje budujemy w bezpiecznym miejscu w DOMU 
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Dla dziecka pierwszym domem jest ciało kobiety   

Rozwój psychologii i pedagogiki prenatalnej uświadomił rodzicom, że 
dziecko w fazie życia prenatalnego odbiera sygnały, jest gotowe do 
kontaktowania się z nimi, dzięki temu świadomie uczestniczą w jego 
rozwoju fizycznym i emocjonalnym.  
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Urealnienie obecności dziecka na wczesnym etapie jego życia pomaga 

rodzicom bardzo wcześnie nawiązać relację z dzieckiem, inicjuje budowanie  

i  pogłębianie relacji również między nimi.  

D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna, s. 165. 
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Okres prenatalny jest bardzo ważny w życiu człowieka 

Rozwój dziecka w okresie jego życia prenatalnego zależy od tego, na ile 
matka użyczy mu nie tylko swego ciała ale wejdzie z nim w kontakt, na ile 
symbioza z jej ciałem nie będzie tylko natury fizycznej. Jeśli nawiąże z nim 
dialog poprzez codzienne myślenie o nim, śpiewanie, czytanie mu bajek, 
rozmowę z nim, dotykanie - głaskanie brzucha, ułatwi mu harmonijny, 
psychofizyczny rozwój (Kornas-Biela, 1999 s. 165). 
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Ciąża jest bardzo trudnym doświadczeniem dla kobiety: 
- stres, lęk, obawy, ambiwalentne uczucia, kryzys egzystencjalny…. 

 

Może również przyczynić się do osobistego rozwoju kobiety: 

• uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka; 
• wyostrza intuicję i empatię;  
• uzdolnia do pochylenia się nad tym, co słabe i bezbronne; 
• uwrażliwia kobietę na wartości serca; 
• rozwija zdolność do obdarowania sobą;  
• uczy okazywania miłosierdzia, dobroci, i czułości; 



Dziecko w łonie matki jest odrębnym organizmem:  
ma inne DNA, może mieć inną grupę krwi  

Od poczęcia w łonie matki rozpoczyna się historia każdego człowieka,  
każdego z nas. Dziecko od samego początku jest członkiem rodziny i na swój 
sposób uczestniczy w życiu rodziny.  
 
Dziecko już w fazie prenatalnej: 
 
• może rozwijać się zgodnie z niepowtarzalnym i jedynym planem swojego życia;  
• kształtuje się jego osobowość; 
• jest w pełni autonomiczną osobowością; 
• jest odrębną istotą; 
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Zmysł dotyku jednym z najsilniejszych zmysłów 
 
 

Dziecko „odbiera” bodźce od matki na kilku poziomach, ale szczególnym 
bodźcem jest DOTYK.  

 
• Działanie układów zmysłu „wyższego rzędu”, tj. słuchowego i wzrokowego, jest 

stymulowane przez bodźce płynące z dotyku (dziecko słyszy matkę poprzez czucie 
głębokie); 

• Układ dotykowy, oddziałując na inne układy zmysłowe i ruchowe pobudza wiele różnych 
poziomów i obszarów w mózgu dziecka; 
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„Doświadczenie dotyku jest pierwszym 
wrażeniem, jakiego doznajemy i ostatnim, 

który tracimy”  
(Knill, 1997).  
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Karol Wojtyła już w 1969 roku napisał, że czucie własnego 
ciała jest nieodzownym czynnikiem w przeżywaniu 
integralnej podmiotowości człowieka. W przeżyciu tym ciało  
i świadomość są jakby związane z sobą przez czucie, które 
stanowi najelementarniejszy przejaw ludzkiej psychiki  
a zarazem najbardziej psychiczny refleks ludzkiej somatyki. 

 (Wojtyła,  

1969) 

 



Doświadczenie dotyku 

Poczucie istnienia jako istoty cielesnej, 
kształtowanie się schematu ciała, jego 
świadomości i obrazu, a wreszcie integracja Ja 
cielesnego z Ja psychicznym - czyli proces 
wcielenia, upodmiotowienia ciała, dokonuje się 
poprzez doświadczenie dotyku.  
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Dotyk potrzebny jest człowiekowi, by mógł on przetrwać, być 
zdrowym i by mógł się wszechstronnie rozwijać 

 

                              Dr n. teol. Urszula Tataj – Puzyna 



Dziecko nasiąka tym, co przeżywa matka 

Ta symbioza dziecka w fazie prenatalnej z matką 
sprawia, że „nasiąka” ono tym co przeżywa 
matka. Będąc w łonie matki nieświadomie 
uczestniczy w jej przeżyciach, „uczy się” od niej 
jaki jest świat, wrogi czy przyjazny.  
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„Wykąpać” dziecko w neurohormonach szczęścia 
 

Nie jest obojętne w jakim stanie psychicznym kobieta przeżywa czas 
swojej brzemienności, jakie emocje towarzyszą jej każdego dnia i czy po 
stresujących i trudnych emocjonalnie przeżyciach, umie dostarczyć 
dziecku pozytywne emocje - neurohormony szczęścia. 
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Mężczyzna - ojciec dziecka 
 
„Mężczyzna — mimo całego współudziału w rodzicielstwie — 
znajduje się jednak „na zewnątrz” procesu brzemienności i 
rodzenia dziecka i musi pod wielu względami od matki uczyć 
się swego własnego „ojcostwa”. 
                               Jan Paweł II, List apostolski MD , 18. 
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 Obecność ojca w narodzinach dziecka  

 

„(…) powinien się jednak świadomie zaangażować w oczekiwanie mającego 
się narodzić dziecka, o ile to możliwe także w samym momencie jego 
przyjścia na świat.  
 
Dla „cywilizacji miłości” jest sprawą zasadniczą, ażeby mężczyzna czuł się 
obdarzony macierzyństwem kobiety, swojej żony”.  
                                                                                                                                                                                 Jan Paweł II, LdR Gratissimam Sane, 16 
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Choć biologicznie ojciec jest odsunięty od procesu dojrzewania 
dziecka w okresie prenatalnym, jednak ma wpływ na jego rozwój.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokonuje się to na dwóch płaszczyznach: 
- pierwszą jest pośrednia droga, przez osobę matki,  
- druga realizuje się w bezpośrednim kontakcie ojca z dzieckiem.  



 
 Relacja miłości mężczyzny do kobiety oczekującej dziecka, 
wyrażana przez gesty czułości, dotyku, bliskości fizycznej  
i psychicznej, zainteresowania jej odmiennym stanem, tworzą 
w domu atmosferę bezpieczeństwa, która wpływa na rozwój 
dziecka w fazie prenatalnej.  
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 Kontakt  ojca z dzieckiem 

 

Bezwzględnym warunkiem trwałego małżeństwa jest nawiązanie 
serdecznej więzi uczuciowej ojca z dzieckiem.  
 
Jednym z najczęstszych czynników przyczyniających się do 
rozwodów w ostatnich latach jest fakt, iż ojcowie coraz rzadziej dbają 
o nawiązanie serdecznej więzi ze swoimi dziećmi. 
                                               

                                                                                                                    Dröscher V. B., Rodzinne gniazdo. Wiedza Powszechna, Warszawa 1988, s. 213-216. 

 
                                                            



 

 Kontakt  ojca z dzieckiem 
 

Nie tylko fakt bliskiego i wczesnego kontaktu z noworodkiem jest ważny dla 
rozbudzenia ojcowskiego przywiązania, ale także czas trwania tego kontaktu: im dłużej 
ojciec miał dziecko w swoich rękach (zwłaszcza nagiego, z możliwością dotyku „skóra – 
skóra”), tym jego więź z nim jest silniejsza i bogatsza. 
                                                                                       

                                                                                      Kornas-Biela D., Wokół początku życia ludzkiego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002, s. 145. 

 
 
 
                                                            



Proces dojrzewania do ojcostwa  
 

„Geniusz kobiety”  
 

 „zaprosić” ojca dziecka do intymnego kontaktu z dzieckiem; 

 zaangażować ojca dziecka do opieki i pielęgnacji dziecka;  

 zbudować „pomost” między ojcem a dzieckiem; 

 być „wspólnym oddechem” ojca i dziecka; 
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Podsumowanie 
 
 
 

• Jednym z najważniejszych warunków prawidłowego funkcjonowania człowieka są związki  

z bliskimi osobami, zwłaszcza pozytywne i trwałe więzi z rodzicami. Od momentu poczęcia 

stanowią one fundament prawidłowego rozwoju człowieka, kształtują model bezpiecznego 

nawiązywania relacji w dorosłym życiu. 

 

• Poczucie „ja” człowieka, jego tożsamość dojrzewa w relacji już w fazie życia prenatalnego. 

Człowiek tęskni za obecnością „drugiego” w swoim życiu, bo tylko ona może dać mu 

spełnienie, nadać sens jego życia.  
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Podsumowanie 
 
 
 

•„Dom” jest pierwszym miejscem, w którym dziecko doświadcza miłości. Pierwszym DOMEM 

dla poczętego dziecka jest ciało kobiety. To właśnie tu dziecko kształtuje swoją tożsamość, swoją 

osobowość, doświadcza że jest kochane. 

 

•Fundamentalną więź biologiczną, emocjonalną i duchową, rodzice budują ze swoim dzieckiem 

angażując się w akty wyrażenia miłości: poprzez dotyk, bliskość, zaangażowanie, już w fazie 

prenatalnej i po porodzie wspierają i rozwijają tożsamość dziecka oraz swoje człowieczeństwo.  
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”By przeżyć, trzeba czterech 
uścisków dziennie, by zachować 
zdrowie, trzeba ośmiu uścisków 
dziennie, by się rozwijać trzeba 
dwunastu uścisków dziennie” 
 

Virginia Satir 
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