
Relacje w rodzinie. Matka-
córka 

 

Każda matka chce, aby jej córka wyrosła na pewną siebie, 
asertywną i mądrą kobietę. Dzisiejszy świat nie ułatwia 
mamom tego zadania. Nieustannie mówi się, że dziewczynki 
mają być grzeczne, posłuszne, ładnie ubrane i piękne. 
Najczęściej współczesne mamy nie chcą utrwalać tych 
stereotypów. Dlatego, jeśli jesteś mamą córki, zastanów się, 
jak widzisz swoją córkę w przyszłości i co robisz dziś, aby tak 
się stało? 

 

Kiedy na warsztatach dla rodziców pytam mamy, jaka ma być ich 

córka, to zwykle słyszę następujące odpowiedzi: 

• odważna 

• odpowiedzialna 

• mająca własne zdanie 

• wierząca w siebie 

• czuła 

• troskliwa 

• zaradna 

• niezależna 

Kiedy dopytuję: a jaka Ty jesteś? Czy Ty wierzysz w siebie, masz 

własne zdanie i potrafisz je zakomunikować światu? Co znaczy 

odważna kobieta i jak jest z odwagą u Ciebie? Wtedy zwykle pojawia 

się długie milczenie. Chcemy wyposażyć swoje córki w te cnoty, 

których często nam, jako mamom, brakuje. Czy to jest możliwe? 

Oczywiście nie zachęcam, żeby rezygnować z tych oczekiwań, 

ponieważ one wskazują cel naszych wychowawczych zabiegów. 



Jednak w tym kontekście nie da się przekazać drugiej osobie tego, 

czego sami nie posiadamy. 

Co robić, aby córka czuła się ważna i 
wartościowa? 

• Wzmacniać u niej poczucie własnej wartości – jeśli córka będzie 

miała świadomość, że jest ważna i wartościowa dla swojej 

mamy, wzmocni to u niej poczucie własnej wartości. Pozwól, 

aby Twoja córka miała swoje zdanie. Niech sama decyduje, nie 

tylko w kontekście tego, jak się ubrać i jakiej muzyki słuchać, ale 

też jakich wyborów życiowych dokonywać. W naukę 

decydowania wpisana jest porażka. Daj córce czas na smutek, 

żal, kiedy ją to spotka. Bądź wówczas dla niej wsparciem, pytaj 

„Jak mogę Ci pomóc?”. Słowami „A nie mówiłam. Trzeba było 

mnie słuchać” (nawet jeśli to prawda) nie wzmocnisz u córki 

poczucia własnej wartości, a wręcz przeciwnie. Taki komunikat 

pokazuje, że coś z nią jest nie tak, skoro nie potrafi przewidzieć 

trudności. 

• Dawać bezwarunkową miłość i akceptację – czyli komunikować 

słowami i czynami, że jest OK taka, jaka jest i że ją kochasz 

dlatego, że jest, a nie dlatego, że coś robi lub czegoś nie robi. 

To akceptacja również w momencie trudności, porażki, w 

chwilach przeżywania nieprzyjemnych emocji. 

• Wspierać ją, kiedy odniesie sukces – pokaż córce, że sukces to 

efekt jej pracy, a nie tzw. szczęśliwego zbiegu okoliczności. 

Kobiety często umniejszają swoje sukcesy. Jeśli i Ty do nich 

należysz, to pamiętaj, że Twoja córka obserwując Ciebie, uczy 

się, jak ma podchodzić do swoich osiągnięć. Dlatego ciesz się i 

celebruj sukcesy swoje i córki. Pokaż, że jesteś z niej dumna. 

• Akceptować wszystkie emocje córki, a przede wszystkim 

pozwalać jej na odczuwanie i wyrażanie złości. Najbardziej 

szkodliwe dla zdrowia emocjonalnego Twojej córki jest 

powiedzenie, że „złość piękności szkodzi”. Zarówno Ty, jak i 

Twoja córka macie prawo do przeżywania złości, irytacji, a 

Twoja rola polega na tym, żeby nauczyć ją, jak może sobie 



poradzić z tymi emocjami bez ranienia siebie i innych. Złość, 

podobnie jak i inne emocje, jest potrzebna. Kiedy ją odczuwamy 

to znaczy, że zostały naruszone nasze granice i najzdrowszą 

reakcją jest złoszczenie się. 

• Pozwalać na rozwijanie pasji i zainteresowań – zachęcaj córkę 

do podejmowania wyzwań. Pozwól, żeby realizowała własne, nie 

Twoje, marzenia i ambicje. Aby stała się niezależną kobietą, 

musi mieć możliwość samodecydowania i podążania swoją 

ścieżką. Szanuj jej wolność i indywidualność szczególnie, gdy jej 

decyzje są inne niż oczekiwania rodzinne czy społeczne - 

wspieraj ją. 

• Szanować jej NIE – w ten sposób dba ona o swoje granice i 

potrzeby. 

Pamiętaj, że Twoja córka to odrębna istota z własnym potencjałem, 

uzdolnieniami i pragnieniami – daj jej szansę na ich realizację. 

Lęk o córkę 

Często matkom towarzyszy lęk o córkę. Czy znajdzie właściwego 

partnera, czy będzie szczęśliwa, czy urodzi zdrowe dzieci. Boimy się, 

żeby nikt jej nie skrzywdził. Tego lęku jest tak dużo, że warto zadać 

sobie pytanie – jak to wpłynie na córkę. Jeśli matka nie uporała się z 

własnym lękiem i boi się życia, to właśnie taką postawę świadomie 

czy nieświadomie przekaże córce. Wówczas o odwadze i pewności 

siebie nie może być mowy. Dlatego jeśli jesteś mamą, która do tej pory 

nie poradziła sobie ze swoimi lękami, to w pierwszej kolejności 

uświadom to sobie, a w drugiej podejmij pracę psychoterapeutyczną. 

Aby wychować córkę bez nadmiernego lęku, sama musisz być jako 

matka świadoma i pewna siebie. 

Czego brakowało Ci w relacji z własną 
matką? 

Ty też byłaś lub nadal jesteś córką swojej matki. Refleksja, jaką miałaś 

z nią relację może pomóc Ci w budowaniu relacji z własną córką. Nie 

zapomnij przy tym o sobie, swoim modelu życia, przekonaniach i 



wartościach. Jeśli w pierwszej kolejności postawisz na siebie, własne 

spełnienie, to będzie najlepsza lekcja, jaką możesz dać córce. Ona 

patrząc na Ciebie, uczy się, co to znaczy być kobietą. Pamiętaj, że dla 

córki stanowisz wzór różnych ról - kobiety, żony, matki, przyjaciółki itp. 

Tylko od Ciebie zależy, jaki on będzie i czy Twoja córka zechce za nim 

pójść. 

 

W budowaniu relacji matki z córką nie bez znaczenia jest przykład, jaki 

mama daje córce swoim zachowaniem oraz to, w jaki sposób jest 

traktowana przez tatę. Zawsze powtarzam kobietom z którymi 

pracuję, że tylko szczęśliwa mama może mieć szczęśliwą córkę. 

Dlatego ciesz się swoją córką, jej sukcesami. Wierz w jej mądrość i 

szanuj jej zdanie. Tak, aby Twoja córka była „kobietą bez winy i 

wstydu”. 
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Relacje w rodzinie. Matka-
syn 

 

Relacje matki z synem wcale nie są ani proste, ani łatwe. 
Zwykle mama ma już za sobą wiele kontaktów z płcią 
przeciwną, np. z ojcem, bratem, mężem i wie jak postępować z 
mężczyznami. Jednak nie ma świadomości, jak ogromny 
wpływ ma jej relacja z synem na jego dorosłe życie. Zachęcam, 
aby się temu przyjrzeć. 
 

Steve Biddulph pisze, że mama dla syna to ktoś w rodzaju dziewczyny 

na próbę, ponieważ to właśnie ona uczy chłopca, jak budować dobre i 

satysfakcjonujące relacje z kobietami. Każda mama z czułością 

wspomina chwile, kiedy jej syn w bezgranicznym uwielbieniu mówił 

„ożenię się tylko z Tobą”. Mama jest pierwszą miłością syna. Brzmi 

dumnie, ale jest to duża odpowiedzialność. Relacja syna z mamą 

będzie bowiem wzorem jego przyszłych związków. Mama może 

pomóc synowi w zrozumieniu świata kobiet. Powinna mu 

wytłumaczyć, że dziewczynki lubią np. chłopców uprzejmych i 

odpowiedzialnych, mających swoje zdanie, otwartych i z poczuciem 

humoru. Mówi się, że poczucie własnej wartości dziecka zależy od 

jego relacji z rodzicem płci przeciwnej. To matka, jako pierwsza 

kobieta syna, mówi mu „jesteś OK taki, jaki jesteś, jesteś 

wystarczająco dobry”. Każda mama powinna pamiętać również o 

swoich własnych poglądach i doświadczeniach wyniesionych z relacji 

z ojcem, mężem czy bratem. Wypływają one na to, jak traktuje 

własnego syna. 

 

 



Czego syn może nauczyć się od mamy? 

1. Wyrażania uczuć – to nieprawda, że „prawdziwi mężczyźni nie 

płaczą”, że jeśli mama pozwoli swojemu synowi na wyrażanie 

żalu, smutku, to wychowa go na płaczliwego i nadwrażliwego 

mężczyznę. Uczucia nie mają zabarwienia płciowego. Płacz to 

nie oznaka słabości, a strategia na poradzenie sobie z 

trudnościami. Warto uczyć syna, że ma prawo prosić o pomoc i 

ją przyjąć, kiedy jej potrzebuje. Mama powinna dawać przestrzeń 

na wyrażanie uczuć, to jej wrażliwość na potrzeby syna nauczy 

go wrażliwości na potrzeby swoje i innych, w tym ważnych dla 

niego kobiet. 

2. Szacunku wobec kobiet – szacunek to nie tylko tzw. 

powierzchowna postawa dżentelmena. To dotrzymywanie 

słowa, obietnic czy branie odpowiedzialności za swoje 

zachowanie. To mama pokazuje synowi, że każdą kobietę należy 

traktować z równą godnością. To mama uczy syna, że NIE 

zawsze oznacza NIE, czyli brak zgody. Jak pisze Jesper Juul „w 

słowie NIE jest najwięcej miłości do siebie”. Słowo NIE w ustach 

mamy to najlepsza nauka szacunku granic fizycznych i 

emocjonalnych drugiej osoby. Dlatego każda mama powinna w 

zgodzie ze sobą ulegać lub nie prośbom syna. 

3. Szacunku do siebie – co wyraża się w tym, że mama liczy się ze 

zdaniem syna i nie upiera się w tych sytuacjach, kiedy 

syn walczy o swoją niezależność. W życiu każdego chłopca 

przychodzi taki czas, że zaczyna on poszukiwać swojej 

tożsamości, próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie „Kim 

jestem?”. Warto pamiętać, że kiedy syn odmawia nałożenia mu 

np. rajstop i często w sposób mało dyplomatyczny mówi „nie 

będę w tym chodził, bo to jest babskie”, to wszystko co może 

zrobić mama, to powiedzieć „ok, przepraszam, nie wiedziałam, 

że to dla Ciebie takie ważne”.  Niedopuszczalne jest, aby mama 

mówiła „nie przesadzaj, jest zimno i musisz założyć rajstopy”. 

Ponieważ te słowa zaprzeczają godności i pokazują synowi, że 

coś z nim jest nie tak, skoro nie słucha mamy. Wówczas 

chłopiec ma dwa wyjścia: 

 

 



• albo zbuntować się przeciwko mamie - co jest potem 

nazywane zaburzonym zachowaniem 

• albo się podporządkować, na czym traci jego osobowość. 

 

4. Zaufania do siebie i do świata – podstawą zaufania jest 

bezpieczeństwo, czyli okazywanie synowi troski i czułości. To 

przytulanie i fizyczna bliskość. Oczywiście inaczej będzie ona 

wyglądać w przypadku 5-latka, a inaczej 15-latka, ale obaj 

potrzebują matczynej czułości. 

 

5. Estetyki, dbania o ciało, odpowiedzialności za swoją przestrzeń, 

gotowania – zdarza się, że dorośli już synowie o swojej relacji z 

mamą oraz o tym, że pomimo swoich 30 lat nie chcą się 

wyprowadzić z domu, mówią, że nigdzie „nie znajdą tak dobrej i 

tak taniej oferty pobytowej”. Jakkolwiek brzmi to okrutnie, to 

często zdarza się , że mama wręcz „obsługuje syna”. Pierze, 

sprząta, gotuje, segreguje mu ubrania itp. Nie ma nic złego w 

samych fakcie wykonywania tych czynności. Jednak warto się 

zastanowić, jakim mężem czy partnerem stanie się syn w 

dorosłym życiu. Na jednym ze spotkań dla mam nastolatków 

zapytałam „czy chciałyby mieć takiego męża, jakim jest ich syn”. 

Żadna z obecnych mam nie odpowiedziała twierdząco. Trochę 

to smutne, że wychowując syna dla innej kobiety, same tymi 

kobietami nie chcemy być. Syn naprawdę może być 

odpowiedzialny za robienie zakupów, sprzątanie wspólnej 

przestrzeni domowej czy gotowanie. Pamiętajmy, że dziś 

oczekiwania współczesnych dziewcząt co do roli męża, partnera 

są zgoła inne niż 20 czy nawet 10 lat temu. 

Pułapki samotnego macierzyństwa 

Jeśli jesteś samotną matką, to w pierwszej kolejności pozwól 

swojemu synowi na bliską więź z ojcem lub innym mężczyzną, który 

mógłby być w tej roli. Chłopiec potrzebuje obserwować i 

doświadczać świata mężczyzn. Zdarza się jednak, że w sposób 

świadomy lub też nie, zniechęcamy go do tego świata, mówiąc np.: 

 

 



• “Zobacz, Twój ojciec się nami nie interesuje, zostawił nas. Teraz 

jesteśmy tylko we dwoje. Ty na pewno nie zostawisz mamusi jak 

on, prawda?” 

• “Ach Ty mój mały mężczyzno, tylko na Ciebie mogę liczyć”. 

Zwykle matki robią niemal wszystko, aby ich syn na zawsze pozostał 

małym chłopcem i nie zmieniał się w mężczyznę. Przypisują mu też 

często rolę partnera. Taki chłopiec zamiast rozwijać swoją 

autonomię,, coraz bardziej wikła się w stany emocjonalne mamy. W 

dorosłym życiu nawet jeśli zwiąże się z inna kobietą, to taka relacja 

jest skazana na porażkę. Ponieważ, jak pisze Jesper Juul, dochodzi 

do sytuacji, w której kobieta chce żyć z mężczyzną, a ciągle naprzeciw 

niej wychodzi chłopiec w trampkach. Bardzo ważne jest, aby samotna 

mama nie pomyliła syna z partnerem i pozwoliła mu odejść od siebie 

do innej kobiety, do świata. 

 

Syn od mamy potrzebuje bliskości, miłości, troski, czułości i 

akceptacji. To mama jest dla niego pierwszym i najważniejszym 

wzorem kobiecości. Z jej postępowania syn dowiaduje się, kim jest 

kobieta, jak należy ją traktować i zachowywać się w stosunku do niej. 

 

Przesłanie jakie mam dla wszystkich matek to, żeby pamiętały, że 

wychowując syna, nie tylko wychowujemy chłopca, ale czyjegoś męża, 

ojca. Jak pisze T.F. Hodge „matka jest pierwszą boginią syna i daje 

mu najważniejszą lekcję, jak kochać”. 
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Relacje w rodzinie. Ojciec-
córka 

 

Ile jest prawdy w powiedzeniu „córeczka tatusia”? Dlaczego 
ojciec jest tak kluczowy w życiu córki i jaką ma rolę do 
odegrania? Czy dla dziewczynki ważne jest, jakim mężczyzną 
jest tata w relacji z mamą? 

  

W książce „Facet przyzwoity” Ivan Jablonka pisze, że każdy ojciec 

może wychować swoją córkę na księżniczkę i na wojowniczkę. To 

ojciec zbroi córkę przeciwko wykorzystaniu przez płeć przeciwną i 

uczy, że nigdy nie powinna wątpić w siebie, że jest mądra, 

inteligentna, odważna, silna i godna podziwu. Taka dziewczynka, 

będąc kobietą, nie boi się świata. Potrafi stawiać czoła wyzwaniom i 

realizować swoje ambicje, również te zawodowe. Obecny w życiu córki 

ojciec pomaga jej w rozwinięciu niezależności i pewności siebie. Z 

drugiej strony ojciec, który ślepo jest zapatrzony w córkę, nie wymaga, 

nie dba o swoje granice, może przekazać jej przekonanie, że wszyscy 

powinni traktować ją jak księżniczkę. Ojciec buduje w oczach swojej 

córki krzywdzący obraz mężczyzny, pokazuje jej, że mężczyźni są 

pokorni i mają spełniać wszystkie zachcianki kobiet. To, jak Twoja 

córka będzie traktować siebie, co będzie o sobie myśleć, w dużej 

mierze zależy od Twojego stosunku do świata kobiet. Dlatego warto 

się zastanowić: 

• Jak traktujesz jej matkę i jak z nią rozmawiasz? 

• Jak traktujesz inne kobiety, czy mówisz o nich i do nich z 

szacunkiem czy lekceważeniem? 

• Jak komentujesz różne wydarzenia związane ze światem kobiet, 

które są przedstawiane w mediach? Czy rzucasz prześmiewcze 



hasła, ironizując, czy z szacunkiem i godnością wspierasz ten 

świat? 

Czego ojciec może nauczyć córkę?  

1. Asertywność – szczególnie wobec świata mężczyzn. Tego 

dziewczynka uczy się w relacji z ojcem. Jeśli uszanujesz zdanie 

córki, a ona będzie mogła je uargumentować, zostanie 

wysłuchania i potraktowana poważnie, to nabierze wiary w 

siebie. Nawet kiedy między Wami dojdzie do konfliktu, to po 

Twojej stronie jest doprowadzić sprawę do końca - nie oddawaj 

tego w ręce matki. To w relacji z ojcem, córka uczy się, jak 

radzić sobie z konfliktami z mężczyznami. Dziś tym mężczyzną 

jesteś Ty - ojciec, jutro będzie to jej chłopak, mąż czy szef. 

2. Niezależność i zaradność – naucz córkę wykonywać tzw. 

„męskie czynności”, np. skręcić szafkę, zatankować auto czy 

naprawić kran. Tym sposobem Twoja córka ma przekonanie, że 

jej wartość nie zależy do tego, czy jest obok niej jakiś 

mężczyzna, czy nie. 

3. Szacunek – uczysz go, kiedy pytasz córkę o zdanie i naprawdę 

interesujesz się tym, co ma do powiedzenia. Warto, aby Twoja 

córka wiedziała, że ma prawo mieć własną opinię na dany temat 

i że jej zdanie jest ważne. 

4. Mówienie NIE – uczysz tego swoją córkę, kiedy sam przyjmujesz 

jej NIE bez oburzania czy karania. Jeśli zaciekawisz się odmową 

swojej córki i ją uszanujesz, to otrzymuje ona od Ciebie 

szczególny dar. Uczy się, co to znaczy dbać o swoje potrzeby i 

komunikować naruszanie swoich granic. Jeśli córka ma odwagę 

powiedzieć NIE swojemu ojcu i zostanie to przyjęte, to będzie 

miała odwagę powiedzieć NIE światu, aby o siebie zadbać. 

5. Odpowiedzialność – dużo mówi się, że to chłopiec powinien być 

odpowiedzialny, a trochę zapomina się o odpowiedzialności 

dziewczynek. Co ona oznacza? To branie życia we własne ręce, 

podejmowanie decyzji przemyślanych i racjonalnych, a nie pod 

wpływem emocji. Powszechny stereotyp mówi, że kobiety 

szybciej działają niż myślą, co jest oczywiście mocno 

deprecjonujące i krzywdzące. Dlatego jako ojciec nie pozwól, aby 

przełożył się on na życie Twojej córki. Kiedy przyjdzie ona do 

Ciebie z jakimś pomysłem, który według Ciebie może i jest mało 



racjonalny, to zamiast krytykować, podważać jego sensowność 

czy oceniać, postaraj się z ciekawością zapytać: 

 

• Opowiedz mi więcej o tym pomyśle, jestem ciekaw. 

• Kto będzie go realizował? 

• Jakie mogą być tego skutki? 

• Co może Ci przeszkodzić w jego realizacji? 

• W czym ja Ci mogę pomóc? 

Akceptacja kobiecości 

Ojciec jest „pierwszym mężczyzną w życiu córki”. To, na ile będzie 

akceptował jej kobiecość, styl ubierania się itp., będzie wpływało na jej 

sposób postrzegania siebie i wartości swojej kobiecości. To bardzo 

ważne, aby córka dzięki bezwarunkowej akceptacji ojca dobrze się 

czuła sama ze sobą i ze swoim ciałem. Tragicznie kończą się 

uwagi ze strony taty o nadmiarowych kilogramach u córki czy jej 

zbytniej szczupłości. Zwłaszcza kiedy dziewczynka wchodzi w okres 

dojrzewania i jej ciało zmienia się, co jest dla niej trudne do przyjęcia - 

właśnie wtedy najbardziej potrzebuje bezwarunkowej akceptacji ojca. 

Niedopuszczalne są komunikaty: 

• Po co tyle jesz, będzie gruba i żaden chłopak Cię nie zechce. 

• Niedługo będziesz jak wieloryb. 

Akceptacja kobiecości córki to pochwały i komplementy ze strony 

ojca. To docenianie córki za jej dbałości o wygląd i ubiór, za jej 

sukcesy i osiągnięcia. Ojciec, który z entuzjazmem wypowiada się o 

przymiotach córki sprawia, że czuje się ona dla niego ważna i 

wartościowa, a w przyszłości będzie tak się czuła w relacji z 

mężczyzną, który ją pokocha. 

Dobry ojciec  

Meg Meeker pisze, że bycie dobrym ojcem to najważniejsze zadanie 

w życiu mężczyzny. Jaki jest dobry ojciec? 

 



• Jest przyjacielem – czyli jest dostępny emocjonalnie i fizycznie 

dla córki, cieszy się z jej obecności, lubi z nią przebywać, sam 

dzieli się swoimi radościami i smutkami oraz uważnie słucha 

tego, co córka ma do powiedzenia. 

• Jest doradcą i przewodnikiem – córka może zwrócić się do 

swojego ojca po pomoc, ponieważ czuje się przy nim 

bezpiecznie. Wie, że tata jej nie skrytykuje, tylko pomoże i 

zatroszczy się o nią. 

• Jest oparciem w trudnościach – córka wie, że zawsze może 

przyjść do taty ze swoim problemem. Tata jest dyskretny i 

potrafi dochować tajemnicy. 

• Jest towarzyszem – czyli jest obecny w życiu córki, interesuje 

się tym, co się u niej dzieje, chętnie spędza z nią czas. 

Dla swojej córki jesteś przykładem mężczyzny. Powstaje więc pytanie, 

jaki ma wzór? Czy jesteś dla niej i jej matki ostoją bezpieczeństwa i 

komfortu? Pamiętaj, że to, jak traktujesz córkę i jej matkę pokazuje jej, 

jak powinni traktować ją mężczyźni. To ojciec wprowadza córkę w 

męski świat, ucząc ją, jak budować zdrowe relacje z mężczyznami. To 

od Ciebie zależy czy Twoja córka w przyszłości będzie szukała 

partnera podobnego do Ciebie, czy też będzie on Twoim 

przeciwieństwem. Dlatego bądź dla swojej córki takim mężczyzną, 

jakiego chcesz, aby ona wybrała jako dorosła kobieta. 
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Relacje w rodzinie. Ojciec-
syn 

 

Mówi się, że dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, bo tacy 
po prostu nie istnieją. Potrzebują rodziców autentycznych i 
wystarczająco dobrych. Jaki jest więc wystarczająco dobry 
ojciec? To ojciec obecny w życiu dziecka. A co to znaczy być 
ojcem obecnym w życiu syna? Zapraszam do przeczytania 
artykułu. 
 

Dziś ojciec chce uczestniczyć w życiu swoich dzieci od narodzin. 

Popularne są tzw. „porody rodzinne”. Coraz więcej ojców decyduje się 

też na urlop rodzicielski czy tacierzyński. Z drugiej strony 

współcześni ojcowie są w bardzo trudnej sytuacji. Nie mogą już 

budować swojej roli na tym, co sami obserwowali w dzieciństwie, 

kiedy to ich ojcowie byli raczej nieobecni, wycofani, a ich 

podstawowym zadaniem było zapewnienie bytu finansowego rodzinie. 

 

Jeśli ojciec chce zbudować z synem bliską relację opartą na zaufaniu 

i trosce, to musi wiedzieć, że w 100% ponosi za to 

odpowiedzialność. Aby zbudować relację, ojciec musi być obecny w 

życiu syna. Bez autentycznej obecności (i tej fizycznej, i tej 

emocjonalnej) to się nie uda. Jak mówi Kazimierz Pospiszyl, ojciec ma 

szczególną rolę w życiu syna. To on pokazuje mu świat norm i zasad. 

Jest symbolem stabilności i przewidywalności. To od niego syn uczy 

się: Jak być dobrym i przyzwoitym człowiekiem: 

• Jak żyć w dzisiejszym świecie 

• Jak kochać kobietę 

• Co to znaczy, że się kogoś kocha 



Ojciec swoją postawą, nie słowami, uczy syna świata. 

Co najlepszego ojciec może zrobić dla syna? 

• Kochać go bezwarunkowo, czyli mówić mu, że jest OK taki, jaki 

jest, że jest wystarczająco dobry. 

• Być łącznikiem od ciepłego i bezpiecznego świata komfortu i 

relacji z mamą do świata zewnętrznego. Zaangażowany 

ojciec pokazuje synowi świat, uczy go, jak sobie w tym świecie 

radzić. Gra z nim w piłkę, biega, wspina się na drabinki. Bliskość 

między mężczyznami buduje się przez wspólne robienie czegoś. 

Ojciec powinien pokazać synowi, jak podejmuje się wyzwania. 

Zapewnić, że jest to bezpieczne i nic mu się nie stanie. Jeśli 

pomimo tego syn powie: „ale ja się boję”, zadaniem ojca jest go 

wesprzeć, chociażby słowami „chodź pomogę Ci”. Ten 

komunikat pokazuje, że tata poda rękę, kiedy będzie ciężko. 

Tylko wtedy syn może śmiało eksplorować świat, bo wie, że tata 

stoi za nim i czuwa. 

• Spędzać z synem czas, bawić się z nim, siłować. Kiedy syn 

przychodzi do ojca i prosi go, żeby poukładał z nim klocki albo 

zagrał w grę i słyszy od ojca „nie mam czasu”, to tym 

samym pokazuje mu, jak wygląda męski świat. W tym świecie 

mężczyzna zawsze ma jakieś ważne sprawy i musi być super 

zajęty. Spędzanie czasu z synem to bycie z nim na 100%, tak, 

aby wiedział, że nie musi konkurować z dzwoniącym telefonem 

czy powiadomieniami o ważnych sprawach. W tym wspólnym 

czasie ojciec uczy go wytrwałości, wysiłku, pokonywania 

trudności, nie poddawania się, radzenia sobie z frustracją, kiedy 

się przegra. 

• Nie walczyć z synem – przychodzi taki moment, że syn rośnie, 

staje się silniejszy i mocniejszy od ojca. Mądry ojciec nie ściga 

się z synem, nie walczy z nim, nie boi się „przegrać”, szanuje 

jego męskość, siłę i mądrość. Przypomina mi się opowieść 

jednego z ojców, który jeszcze jako mały chłopiec chętnie biegał 

ze swoim ojcem. W wyścigu ojciec zawsze był szybszy. Ale 

przyszedł taki moment, kiedy dorosły już syn coraz częściej 

wygrywał. Wtedy ojciec przestał z nim biegać, a na zaproszenie 

syna reagował irytacją i słowami „źle się czuję, idź sam”. Ten 

ojciec nie potrafił powiedzieć „jesteś lepszy” i być może dodać z 

humorem „ale pamiętaj, kto zaraził cię bieganiem”. 



• Pozwalać synowi na wyrażanie emocji – czyli zauważać w nim 

dziecko. Chłopcy mają prawo nie tylko do złości, ale i smutku, 

żalu czy łez. Kształtowanie męskości nie polega na tym, że syn 

ma być tzw. „twardzielem”, bo „prawdziwi mężczyźni nie 

płaczą”. Chłopcy też potrzebują czułości i bliskości. Warto, żeby 

ojciec mówił synowi wprost o swoich uczuciach i emocjach, 

ponieważ to pozwala dojrzeć w ojcu prawdziwego, czułego 

człowieka, z którym można podzielić się tym, co przeżywa się w 

sercu. 

W swojej pracy konsultacyjnej i warsztatowej z rodzicami słyszę od 

ojców, że ich synowie kurczowo trzymają się matki, a te z kolei nie 

pozwalają, aby ojciec zajął się synem i wprowadził go w tzw. „męski 

świat”. Zawsze wtedy dopytuję o to, jak ojciec traktuje swojego syna. 

Bo jeśli jest w stosunku do niego krytyczny, stawia mu zbyt wysokie 

wymagania, oczekuje od niego zbyt wiele, to syn nie będzie chciał z 

nim spędzać czasu. 

 

Syn obserwując swoich rodziców, to w jaki sposób się do siebie 

zwracają, uczy się, jak wygląda i na czym polega relacja dorosłego 

mężczyzny z dorosłą kobietą. Każdy ojciec musi sam wypracować 

swój wzór ojcostwa, własną drogę, zastanowić się, jakim chce być 

ojcem dla swojego syna. Warto przy tym zdobyć się na refleksję o 

swoim dzieciństwie oraz o tym, jakiego Ty miałeś ojca. Czy jego 

zachowanie budziło w Tobie lęk, smutek, złość, a może masz bardzo 

dobre wspomnienia wspólnych chwil z tatą, który był prawdziwym 

autorytetem, nie tym opartym na roli, ale autentycznym, 

wypracowanym w kontakcie i relacji z Tobą. 
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