
Idź do

Katalog ksiazek

Twój koszyk

Cennik i informacje

Spis tre�ci

Nowo�ci

Bestesllery

Zamów drukowany
katalog

Przykładowy
rozdział

Dodaj do koszyka

Zamów cennik

Zamów informacje
o nowo�ciach

Wydawnictwo Helion SA
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl

Dziadkowie na medal

Autor: Phill Williams
T³umaczenie: Monika Lipiec-Szafarczyk
ISBN: 978-83-246-1323-6
Tytu³ orygina³u: Insiders Guide to Being 
a Brilliant Grandparent
Format: A5, stron: 136

W czasie deszczu dzieci siê nudz¹� 
a z dziadkami nie nudz¹ siê nigdy! 

� Jak pomagaæ w wychowaniu? 
� Jakich b³êdów nie pope³niaæ? 
� Jak byæ idealnym dziadkiem? 

Zadaniem dziadka jest chodzenie z wnukami do zoo i czytanie im bajek. Rol¹ babci jest 
karmienie maluchów s³odko�ciami. Tyle w kwestii stereotypów. Twoje dziecko 
uszczê�liwi³o Ciê niedawno nowin¹, ¿e Wasza rodzina wkrótce siê powiêkszy? Pewnie 
siê cieszysz, ale z drugiej strony masz sporo obaw, czy podo³asz tej roli. Bycie 
wspó³czesnym dziadkiem to nie bu³ka z mas³em. Starsze pokolenie przesta³o byæ 
postrzegane jako �ród³o wiedzy o �wiecie. Mo¿e czas to zmieniæ? Przed Tob¹ spore 
wyzwanie. 

Autor ksi¹¿ki jest prawdziwym specjalist¹ od kontaktów z wnukami � zosta³ obdarzony 
przez los siedmiorgiem wnucz¹t. Teraz, wraz z gronem innych dziadków, dzieli siê 
z Tob¹ do�wiadczeniami zdobytymi w czasie �pracy w terenie�. Znajdziesz tu sporo 
cennych rad i zabawnych anegdot. Ale uwaga! Prawda jak zwykle le¿y po�rodku � 
poradnik zawiera wiêc równie¿ uwagi samych wnuków. Zanim przetestujesz swoje 
pomys³y wychowawcze na przedstawicielach najm³odszego pokolenia, zobacz, jak inni 
robili to przed Tob¹. Unikaj pu³apek i niemi³ych wpadek. Ciesz siê czasem spêdzonym 
ze swymi wnukami. B¹d� idealnym dziadkiem, zostañ babci¹ na medal! 

� Opieka nad wnukami � czyli ustalanie zasad. 
� Metody wychowawcze � sprzeczno�æ interesów. 
� Drudzy dziadkowie � jak wypracowaæ dobre relacje. 
� Rozwój dzieci � zabawy i edukacja. 
� Odleg³o�æ � prze³amywanie problemów z komunikacj¹. 
� Wakacje � wspólny wyjazd, opieka nad nastolatkami. 

�Dziecko mo¿e nauczyæ doros³ych trzech rzeczy: cieszyæ siê bez powodu, byæ ci¹gle czym� 
zajêtym i domagaæ siê � ze wszystkich si³ � tego, czego pragnie� 

Paulo Coelho 
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7
Opiekowa� si�
czy si� nie opiekowa�?

— Ciesz� si�, �e przysz�a�, babciu. (Babcia by�a matk� mamy Jasia).

— Dlaczego, Jasiu?

— Bo chc� zobaczy�, jak tatu� robi t� sztuczk�.

— Jak� sztuczk�?

— S�ysza�em, jak obiecywa� mamie, �e nast�pnym razem, jak przyjdziesz,
b�dzie chodzi� po �cianach.

Ul�y� rodzicom
Bycie dziadkiem lub babci� mo�e by	 przyjemne, ale jednocze�nie
niesie ze sob� pewn� odpowiedzialno�	. Poza kwesti� regularnego
pomagania rodzicom w wychowywaniu dzieci b�d� chwile, gdy po-
czujecie, �e chcecie zaproponowa	 dzieciom, �e we�miecie na troch�
wnuki do siebie. Propozycja  pomocy, aby umo�liwi	 zm�czonym
rodzicom na�adowanie akumulatorów, jest czym�, co z pewno�ci�
doceni�.

Oczywi�cie b�d� te� chwile, gdy nawet najlepsze ma��e�stwa b�d�
przechodzi	 kryzys. To kolejny moment, kiedy dziadkowie mog�
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zaproponowa	 pomoc, zajmuj�c si� wnukami, gdy m�odzi ma��on-
kowie b�d� starali si� skierowa	 swój zwi�zek na w�a�ciwe tory.

Mo�liwo�	 udzielenia od czasu do czasu pomocy w trudnych chwilach
jest jedn� z przyjemno�ci bycia dziadkiem czy babci�. Owszem,
mo�e to oznacza	 konieczno�	 zmiany trybu �ycia, by	 mo�e rezy-
gnacj� z wtorkowych obiadów na mie�cie albo z gry w bryd�a, ale nie
wahajcie si� — jest to zobowi�zanie, które niesie ze sob� wiele zalet.

Niektórzy dziadkowie to uwielbiaj� — maj� szans� prze�y	 na nowo
dni, gdy opiekowali si� w�asnymi ma�ymi dzie	mi, u�y	 znów w�a-
snych umiej�tno�ci wychowawczych, co dla nich jest wspania�ym
do�wiadczeniem. Pewna babcia napisa�a:

 „Szczególnie lubi�am mo�liwo�	 niesienia pomocy w trudnych
chwilach, np. gdy mama dziecka by�a bardzo zm�czona albo
kiedy rodzice po prostu potrzebowali chwili oddechu”.

Inni nie tak ochoczo si� z tym zgadzali, jak na przyk�ad ta babcia:

 „Trudno jest odmówi	 pro�bom o zaj�cie si� moimi ma�ymi
wnukami, kiedy rodzice potrzebuj� wsparcia. Ale wychowa�am
troje dzieci jako samotna matka, a teraz, gdy przesz�am na
emerytur� i wreszcie mog�am si� cieszy	 szans� na nadcho-
dz�ce lata bez dzieci, pojawi�y si� wnuki. Uwielbiam moje
wnuki i nigdy nie odmawiam pro�bom o pomoc. Ale nie mog�
nic poradzi	 na to, �e mam wra�enie, �e mi si� co� narzuca
wbrew mojej woli, a potem mam poczucie winy z powodu
takich uczu	”.

Jeszcze inna babcia mia�a wra�enie, �e najlepsza w zajmowaniu si�
wnukiem by�a wiedza, �e wkrótce odda dziecko w r�ce rodziców,
a jej odpowiedzialno�	 za nie si� sko�czy.
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Kolejna babcia dotkn��a innego rodzaju kwestii emocjonalnej — miej-
sca w sercu dziecka.

 „Po ca�ym dniu zajmowania si� wnukami trzeba zaakceptowa	
to, �e zignoruj� ci� i pobiegn� rzuci	 si� w obj�cia rodziców,
gdy ci tylko si� pojawi�”.

Jeszcze inni dziadkowie odkryli, �e zdarzaj�ce si� od czasu do czasu
pro�by o pomoc mog� si� nasila	, a� stan� si� norm� i codziennym
obowi�zkiem, który mo�e by	 nie do zniesienia. Pewni dziadkowie
nawet przeprowadzili si� na drugi koniec kraju, �eby unikn�	 cz�stych
telefonów od m�odych rodziców z pro�bami o pomoc. To oczywi�cie
ekstremalny przyk�ad, ale dotyka kluczowego problemu.

Proszenie o pomoc w drobiazgach, jak odbieranie wnuczków ze szko�y
albo gdy pojawi si� nieoczekiwana potrzeba — by	 mo�e wtedy,
gdy wnuczek w wieku szkolnym zachoruje, a jest za ma�y, �eby sam
zosta� w domu, albo gdy opiekunka niespodziewanie zawiedzie —
jest zupe�nie inne od sta�ego zobowi�zania.

Proponowanie regularnej, sta�ej opieki nad wnukami jest zdecydo-
wanie czym� innym i nale�y to bardzo starannie przemy�le	.

Zobowi�zanie do opieki
W naszym kraju mamy bardzo wysoki odsetek kobiet pracuj�cych.
Wiele z tych kobiet to matki, cz�sto ma�ych dzieci. Dni, gdy kobiety
zam��ne rzadko wraca�y do pracy po urodzeniu dziecka lub przy-
najmniej czeka�y z tym, dopóki dzieci nie podrosn� na tyle, �eby
mog�y same sobie poradzi	 w dzie�, dawno ju� odesz�y. Dzisiaj wi�k-
szo�	 matek, podobnie jak ojców, chce móc wróci	 do pracy — do-
tyczy to równie� matek ma�ych dzieci. Oczywi�cie prawo wprowa-
dza mo�liwo�	 urlopu po urodzeniu dziecka, zarówno dla matki, jak
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i dla ojca, wi�c tu� po urodzeniu si� ma�ej Natalii wymagania sta-
wiane przez prac� nie przeszkadzaj� w cieszeniu si� rodzicielstwem.
Ale co zrobi	, gdy ko�czy si� urlop? Trzeba poszuka	 opieki nad
ma�� Natalk�, gdy jej rodzice wróc� do pracy.

Je�li jedno z rodziców du�o zarabia, ma��e�stwo mo�e ustali	, �e to
drugie zrezygnuje z pracy, aby zaj�	 si� domem i dzieckiem w pe�nym
wymiarze godzin. Albo rodzice mog� ustali	, �e oboje b�d� pracowa	
na cz��	 etatu.

Jednak wiele par woli zachowa	 swoje miejsca pracy, by	 mo�e z po-
wodu tego, �e nie mog� sobie pozwoli	 na rezygnacj� z jednej pensji,
a mo�e oboje lubi� swoj� prac�. Rodzice mog� zarabia	 wystarczaj�co
dobrze, �eby op�aci	 ��obek w ci�gu dnia, a niektórych sta	 na opie-
kunk�. W takich okoliczno�ciach problemy znacz�co malej�. Ale nie
wszyscy mog� sobie na to pozwoli	. Zatem w wi�kszo�ci sytuacji
trzeba szuka	 innych opcji. Dziadkowie!

Dziadkom mo�na zaufa	, znaj� dziecko i mo�e nie mieszkaj� zbyt
daleko — w ankiecie przeprowadzonej niedawno okaza�o si�, ze 60%
widuje swoje wnuki przynajmniej raz w tygodniu. Nie wszystkie
dzieci jednak maj� tak blisko, jak Sonia, która napisa�a:

 „Mieszkam bardzo blisko dziadków. Jedna babcia z dziadkiem
mieszka tu� obok, a druga babcia i dziadek mieszkaj� na ulicy
przy mojej szkole”.

Nawet je�li dziadkowie mieszkaj� daleko, mo�na ich poprosi	 o przy-
jazd. „Po co mamy w ogóle zastanawia	 si�, czy zap�aci	 za opiek� nad
naszym dzieckiem komu� obcemu, je�li mo�na skorzysta	 z pomocy
dziadków?” — pytaj� rodzice. A je�li jeste�cie na emeryturze, macie
mnóstwo czasu, zdaniem Waszych dzieci. Wydaje im si�, �e nawet
potrzebne s� Wam jakie� obowi�zki, �eby Wam si� nie nudzi�o. Jasne,
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mruczycie do siebie, my�l�c o swoim klubie bryd�owym, o znajomych,
zwi�zku ogrodników, grze w kr�gle, wyjazdach, porankach sp�dza-
nych na grze w badmintona, stowarzyszeniu… stop! Poproszono
Was o zaj�cie si� ma�� Natali�. Czy powinni�cie si� zgodzi	?

Kwestia opiekowania si� wnukami, podczas gdy ich rodzice pracuj�,
by�a jedn� z najwa�niejszych w naszej ankiecie. Niektóre opinie an-
kietowanych podajemy poni�ej.

Po pierwsze, b�d�cie przygotowani, na wypadek je�li zostaniecie
poproszeni o pomoc. Nawet jeszcze zanim urodzi si� ma�a Natalia,
dobrze jest pomy�le	, w jakim stopniu jeste�cie w stanie i chcecie po-
móc. A je�li nie macie co do tego pewno�ci, lepiej zdecydujcie si�
na bardziej skromn� wersj� na pocz�tek. Gdy przyzwyczaicie si� do
nowych obowi�zków, b�dziecie mogli zdecydowa	, czy jeste�cie
gotowi na wi�cej; a oferta zwi�kszenia wymiaru pomocy jest zawsze
milej widziana ni� zapowied� zmniejszenia udzia�u z konieczno�ci,
cho	by nawet naprawd� nie by�o innego wyj�cia.

Nast�pnie przemy�lcie w�asne zobowi�zania. Z jakich zaj�	 musie-
liby�cie zrezygnowa	? Jak wp�yn��oby to na Wasze �ycie towarzyskie
i przyja�nie? Pomy�lcie równie� o odpowiedzialno�ci. Ma�e dzieci
to naprawd� spora odpowiedzialno�	, jak dobrze wiecie.

 „Pami�tam, jak by�am niegrzeczna i ci�gle wybiega�am z domu
babci na ulic�, ubrana tylko w pieluch�, a babcia si� gniewa�a”
— Zosia, lat 10.

„Kiedy� zawsze t�uk�em kieliszki w eleganckich restauracjach.
I zawsze robi�em kup�, kiedy dziadek mnie przewija�”
— Tomek, lat 10.
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Zastanów si� nad odpowiedzi� na trzy poni�sze pytania.

1. Czy b�dziecie szcz��liwi, gdy ma�a Natalka b�dzie si� codziennie
pojawia�a u Was w domu, gdy jej mama b�dzie si� spieszy�a do
pracy, i b�dziecie si� ni� zajmowa	, dopóki jej tata nie odbierze
jej po po�udniu?

2. Czy nie b�dziecie czu	 �alu, wiedz�c, �e robicie to, �eby Wasze
dzieci mog�y korzysta	 z dwóch pensji, podczas gdy Wy by	 mo�e
macie tylko skromne emerytury?

3. Czy b�dzie Wam przykro, gdy po ca�ym dniu zajmowania si�
Wasz� wnuczk�, kiedy tylko mama i tata pojawi� si� w drzwiach,
ma�a Natalka pobiegnie do nich, ignoruj�c Was ca�kowicie?

Je�li potraficie z czystym sumieniem po�o�y	 sobie r�k� na sercu
i odpowiedzie	: „tak” na pierwsze pytanie, nast�pnie „nie” na drugie
i trzecie — moje gratulacje. Jeste�cie idealni do roli opiekunów
wnucz�t.

Wypróbujmy to
Je�li macie w�tpliwo�ci, je�li czujecie si� nieswojo na my�l o tej od-
powiedzialno�ci, która nieodwo�alnie wi��e si� z opiek� nad ma�ymi
dzie	mi, albo je�li czujecie, jak jedna z ankietowanych osób, której
wypowied� pojawi�a si� wcze�niej, �e to Wasz czas i chcecie go wyko-
rzysta	 dla siebie, �eby robi	 to, na co nigdy wcze�niej nie mieli�cie
czasu, nie zgadzajcie si�, nawet je�li czujecie, �e powinni�cie. Mo�ecie
te� zaproponowa	 okres próbny, zanim podejmiecie decyzj�. Wtedy,
je�li uznacie, �e to zbyt wiele, powinni�cie da	 rodzicom wystarcza-
j�co wiele czasu, aby mogli wypracowa	 inne rozwi�zanie, zanim
si� wycofacie.
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Jednym z minusów okresu próbnego jest potencjalna trudno�	 z wy-
cofaniem si�, chocia� od pocz�tku jasno okre�lili�cie swoje intencje.
Zatem zamiast proponowa	 prób� w pe�nym wymiarze godzin, mo�e-
cie zaoferowa	 pomoc ograniczon� czasowo, na przyk�ad przez kilka
godzin dziennie albo raz w tygodniu. Mo�ecie odkry	, �e to dobry
pomys� na pocz�tek. A mo�e uznacie, �e dobre b�dzie zapropono-
wanie konkretnej roli, jak pewien dziadek, który napisa�:

 „Jednym z moich najprzyjemniejszych zaj�	 jest przyprowa-
dzanie mojego wnuczka ze szko�y codziennie. Naprawd� do-
brze si� dzi�ki temu poznali�my”.

Je�li nie zgodzicie si� na regularne, codzienne zajmowanie si� dziec-
kiem, nie oznacza to jeszcze, �e od czasu do czasu nie mo�ecie pomóc,
gdy sytuacja b�dzie tego wymaga�a. Pewna ch�tna do tego babcia
doda�a w�asne warunki:

 „Zawsze pomog�, je�li b�dziesz w kropce, moja droga, ale nie
w czwartki, chyba �e naprawd� nie b�dzie innego wyj�cia. Wte-
dy gram w golfa i musia�abym anulowa	 rezerwacje i umówione
spotkania”.

Babcia — niania z zamieszkaniem
To kolejna sprawa zwi�zana z opiek�. Niektórzy dziadkowie, a cz��ciej
babcie, maj� silne poczucie, �e je�li rodzice chc� pracowa	, to one
musz� zaj�	 si� wnuczkiem czy wnuczk�. Lepiej samej zaopiekowa	
si� ma�� Natali�, ni� pozwala	 rodzicom na korzystanie z ci�gle
zmieniaj�cych si� opiekunek lub ��obka — my�l�. Zatem proponuj�
przeprowadzenie si� do m�odych rodziców i staj� si� bezp�atn�
niani� na sta�e, z mieszkaniem.
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Jest to propozycja, jak� mo�e by	 trudno odrzuci	 wielu rodzicom,
gdy� od razu rozwi�zuje wszystkie ich problemy. Ale je�li chcesz
z�o�y	 tak wspania�omy�ln� ofert�, zastanów si� nad swoj� motywacj�.
Robisz to dla ma�ej Natalii i jej rodziców czy dla siebie? Kto b�dzie
prowadzi� dom? Jaki wp�yw b�dzie mie	 ta sytuacja na Twoje stosunki
z mam�? By	 mo�e czujesz, �e ca�odobowa niania — czyli Ty, babciu
— zajmuj�ca si� ma�� Natalk�, gdy rodzice s� w pracy, to znacznie
lepsze wyj�cie ni� umieszczenie ma�ej w ��obku. Ale nie jeste� niani�
— jeste� babci�, a to ró�nica.

Krótko mówi�c, dobrze przemy�lcie spraw�, zanim zaproponujecie
opiek� nad wnukami. Nie bez powodu do�wiadczone babcie maj�
wra�enie, �e rozwi�zanie tego problemu wymaga prawdziwych umie-
j�tno�ci. Warto te� jeszcze raz podkre�li	, �e znacznie �atwiej jest
zwi�kszy	 wymiar pomocy, ni� si� z niej wycofa	, co mo�e doprowa-
dzi	 do niesnasek, gdy oczekiwania rodziców zostan� zawiedzone.

Zatem podsumujmy:
� To kontrowersyjna kwestia.

� Gdy oboje rodzice pracuj�, dziadkowie s� cz�sto najbardziej oczywistym
	ród�em opieki nad dzieckiem.

� Uwa�ajcie — przemy�lcie dobrze to, z jak� propozycj� pomocy mo�ecie
wyst�pi�.

� W szczególno�ci pami�tajcie, �e pomimo wielu zalet, jakie ma budowanie
relacji z wnukami:

� ma�e dzieci wi��� si� z olbrzymi� odpowiedzialno�ci�;

� zakres oferowanej pomocy mo�e mie� wp�yw na Wasze finanse i �ycie
towarzyskie;

� w oczach dziecka nigdy nie zast�picie rodziców.
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� Wi�kszo�� dziadków lubi pomaga� w sytuacjach nieprzewidzianych
— od czasu do czasu.

� 
atwiej jest zwi�kszy� zakres pomocy, ni� zmniejszy�, zatem rozwa�cie
okres próbny w ograniczonym wymiarze godzin albo zaproponujcie
na pocz�tek tylko konkretne us�ugi.

� Przemy�lcie wszystko dok�adnie, zanim zaoferujecie zamieszkanie
z wnukami.




