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Rz: Jak kochać dziecko? 

Dorota Zawadzka: Mądrze‚ zawsze. Bez ograniczeń. Od rana do wieczora i w środku nocy. Im 
więcej o tej miłości dziecku mówimy‚ tym lepiej. Słodkie, śliczne niemowlę łatwo jest kochać. A 
potem, gdy zaczyna mówić: "nie, ja, ja sam", a już zwłaszcza gdy zaczyna się szkoła, jest nam 
coraz trudniej. Pewna mama zwierzyła mi się‚ że mówi dziecku‚ że je kocha‚ jak ono już zaśnie. Co 
to za wyznanie? I komu to mówi - dziecku czy sobie? 

Jak karać dziecko? 

Nie ma rozbieżności między kochaniem a karaniem. Gdyby mi nie zależało na moim dziecku‚ to 
bym go nie karała. Zwracamy uwagę‚ karzemy je‚ bo musi znać konsekwencje swoich działań. Jeśli 
się tego nie nauczy jako dziecko‚ to nigdy nie będzie umiało. Nie mówię o karaniu przez bicie, choć 
niestety zbyt wielu rodziców uznaje bicie za dobrą metodę wychowawczą‚ a liczni dają dzieciom 
klapsy i uważają, że to jest dobra kara. To jest żadna kara‚ tylko głupota rodziców. Próbują 
przemówić do skóry, nie do rozumu. Jedyną dobrą metodą jest nagroda. Zawsze.Nagradzanie i 
wzmacnianie. Nie szukanie ciągle tego‚ co dziecko zrobiło źle. Jest pewien rodzaj karania, na który, 
gdy o nim słyszę, dostaję nieprofesjonalnej gorączki. Chodzi o odbieranie miłości - rodzice 
sugerują dziecku, że wskutek jego zachowania przestaną je kochać. Mama mówi: Będę cię kochać, 
jak będziesz grzeczny. Ja mówię: Masz kochać swoje dziecko nawet wtedy, gdy się niewłaściwie 
zachowuje. To ty musisz mu pomóc, pokazać, jak naprawić przewinienia. Trzeba ustalić granicę 
poczucia bezpieczeństwa dziecka. Gdy wie‚ co mu wolno‚ czego nie, to na ogół się tych granic 
trzyma. Jeśli jesteśmy konsekwentni. Natomiast jeżeli poza nie się wychyli‚ ważna jest rozmowa i 
ustalenie, co zrobiło nie tak. Potem pokazanie‚ że musi ponieść konsekwencje‚ które w naszym‚ 
dorosłym rozumieniu nazywają się karą. Dla dziecka karą będzie to‚ że mama z nim przez 15 minut 
nie rozmawia. To‚ że nie pójdą razem na lody. 

Czy popularność programu w Polsce (przed telewizorami zasiada trzymilionowa widownia) 
świadczy o kryzysie rodzicielstwa? A może jesteśmy bardziej otwarci na profesjonalną pomoc 
i nie boimy się mówić o naszych problemach? 

Zapotrzebowanie na poradnictwo rodzinne jest ogromne‚ jednak głównie na anonimowe. Dobre 
rady w prasie czy telewizji. Pójście do psychologa z własnym dzieckiem jest wciąż na granicy tabu. 
A przecież do psychologa można pójść, by ocenił, czy się prawidłowo rozwija. Tak jak chodzimy 
do pediatry na kontrolę. Ludzie, którzy się do nas zgłaszają‚ są zdesperowani. Mieli w sobie 
odwagę‚ żeby pokazać całej Polsce‚ że nie potrafią opanować dziecka. Nie radzą sobie z nim i ze 
sobą. Wzmacniam rodziców występujących w programie. To‚ że zdecydowali się szukać pomocy‚ 
dobrze o nich świadczy.Obnażają się przed kamerą‚ ale im nie chodzi o to‚ żeby się pokazać‚ tylko 
o to‚ żeby uzyskać realną pomoc. 

Ile rodzin zgłosiło się dotąd do programu? Czy zdarzyło się‚ że nie zdecydowała się pani zająć 
jakąś rodziną? 

Na początku około 20 tysięcy. Od wyboru rodzin jest redakcja. Nie zdarzyło się‚ żebym się nie 
zgodziła. Dwa razy było tak‚ że po obejrzeniu dokumentacji powiedziałam: chyba zwariowaliście. 
Miałam zająć się m.in. dwuletnią dziewczynką‚ która krzyczała 24 godziny na dobę. Mama miała z 
nią bezustanny silny kontakt fizyczny‚ a ona prężyła się‚ była na granicy bezdechu i darła się bez 



przerwy. Ta rodzina przesypiałatrzy - cztery noce w miesiącu. Okazało się‚ że rodzice nie rozumieli 
dziecka. Mówiło tylko dwa słowa: " am" i "nie"‚ a oni traktowali to dosłownie. Zaczęłam ich uczyć 
komunikacji z córką. W trakcie programu zmieniły jej się rysy twarzy‚ zaczęła się uśmiechać‚ 
przesypiać noce. 

Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do programu rodzice? 

Z problemami‚ które wynikają z braku wiedzy o rozwoju dziecka lub z braku empatii. Trudno nam 
się wczuć w emocje dziecka. Dzieje się tak zapewne dlatego‚ że zgubiliśmy dziecko w sobie. 
Wyobraźmy sobie, co byśmy czuli, gdybyśmy się przewrócili i bolało nas kolano. Nie mówmy 
chłopcu: nie płacz. Nie mówmy dziecku głupio: dziel się, gdy rodzeństwo nieustannie sięga po jego 
zabawki. Trzeba uczyć dzielenia się, ale też poszanowania własności. Poza tym muszę pokazywać 
rodzicom‚ jak powiedzieć dziecku nie. To podstawowy problem w wielu rodzinach. 

Przyjeżdża pani do rodziny na dwa tygodnie‚ daje wskazówki‚ radzi‚ uczy. Czy wychowanie 
dziecka jest rzeczywiście takie proste? Czy są to zmiany trwałe? 

Nie zawsze da się usunąć problem. Można pokazać, jak sobie z nim radzić. Czasami da się go od 
razu wyeliminować. Tak bywa w wypadku np. lęku przed zasypianiem czy ciągłego bicia się z 
siostrą. Pokazuję rodzicom‚ którędy mają pójść, jak zmienić swoje podejście do dziecka. Czy to 
robią? Mamy‚ które się do mnie odzywają po programie‚ raczej to robią. Z tatusiami jest problem. 
Mamy odsuwają mężczyzn od dzieci. W tym programie wychowuję rodziców. Staram się 
przemówić im do rozsądku. Dzięki telewizji ojciec z jednego odcinka zobaczył po raz pierwszy w 
życiu‚ jak jego synowie traktują jego żonę. Jego nie było w domu‚ nie widział‚ nie słuchał. Był 
zaszokowany. 

Do kogo jest skierowana pani książka? 

Najpierw jest trochę o dzieciach i o rodzicach‚ a potem pokazuję zwykły dzień i główne problemy. 
Mój poradnik jest dla tych‚ którzy chcą się dowiedzieć‚ czego oczekiwać od dziecka i od siebie. Jak 
być świadomym rodzicem. Dzieci to najlepsze‚ co nam się w życiu zdarza. 
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