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Streszczenie 

 

W związku z demograficznymi, społeczno-kulturowymi i ekonomicznymi zmianami w drugiej 
połowie XX wieku zmianie uległa rola babci /dziadka. Podjęcie tej roli pozostaje jednym z niewielu 
normatywnych wydarzeń rozwojowych środkowej dorosłości, ale dzisiejsi dziadkowie są bardzo 
zróżnicowani pod względem wieku. Coraz powszechniejszy model rodziny wielopokoleniowej stwarza 
okazję na rozwinięcie bliższych, pozytywnych międzygeneracyjnych relacji. Zmianie ulega również 
wizerunek babci/dziadka, wiąże się z nim między innymi szersze spektrum podejmowanych przez 
dziadków ról. Różnice w relacji wnuka z babcią i dziadkiem. Można wyróżnić trzy typy związków 
między dziadkami a wnukami: (1) związek zaangażowany, (2) towarzyski, (3) zdystansowany, a w 
każdym z nich inaczej kształtuje się relacja między troską o siebie a troską o wnuki. Rola 
babci/dziadka ma swoje różne aspekty. Dziadkowie są rodzinnymi „kotwicami”- stanowią stały punkt 
odniesienia dla młodszych, są rodzinnymi ochroniarzami/opiekunami, arbitrami/negocjatorami między 
pokoleniem rodziców i dzieci oraz rodzinnymi historykami. Każdy z wymienionych aspektów wiąże się 
z określonym znaczeniem dla rozwoju wnuków. Kontekst, w którym żyją dzisiejsi dziadkowie i ich 
wnuki wpływa na charakter relacji dziadkowie – wnukowie i wpływ jaki mają na siebie wzajemnie 
najstarsi i najmłodsi członkowie rodzin.  
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1. Wprowadzenie 

W związku z demograficznymi, społeczno-kulturowymi i ekonomicznymi 

zmianami, których byliśmy świadkami w drugiej połowie XX wieku relacje rodzinne 

uległy znacznym zmianom. Zmieniła się struktura rodziny, co jest spowodowane 

wydłużeniem się średniej przewidywanej długości życia, podjęciem przez większość 

kobiet roli zawodowej i późniejszym zawieraniem związków małżeńskich oraz 

niestabilnością małżeństwa (częstszymi rozwodami i ponownymi małżeństwami), 

posiadaniem mniejszej ilości dzieci. W nowym kontekście zmianie uległa również rola 

babci i dziadka. Pojawia się więc pytanie jakie są współczesne babcie i dziadkowie?  

Dziadkowie to zawsze ważne osoby znaczące dla swoich wnuków, ale 

kontekst w którym dzisiaj przebiega rozwój pokoleń modyfikuje to znaczenie. W 

różnych kontekstach odmienne aspekty roli są szczególnie istotne. Skłania to do 

postawienia kolejnego pytania: jakie znaczenie mają dziś dziadkowie dla rozwoju 

swoich wnuków? A ponieważ w relacjach międzyludzkich wpływ jest obustronny to 

zastanawiające jest również jakie znaczenie ma współcześnie wypełnianie roli 

babci/dziadka dla nich samych?   

A. Brzezińska (2001) zwraca uwagę, iż podejmowanie roli babci i dziadka ma 

zawsze swoją lepszą i gorszą stronę. Ta pierwsza to poczucie, iż jest się źródłem 

miłości i zrozumienia dla wnuków (częściej tak czują babcie) oraz źródłem wiedzy, 

mądrości i doświadczenia (częściej dotyczy to dziadków). Dziadkowie czują, że są 

potrzebni, bo opiekują się wnukami, czasem zastępują rodziców, są towarzyszami 

zabaw i przewodnikami. To buduje ich zadowolenie, powoduje wzrost poczucia 

własnej wartości. Jest jednak i ciemniejsza strona, gdyż dla wielu ludzi pojawienie się 

wnuków to kolejny, wyraźny znak ich starzenia się, poza tym między dziadkami i 

rodzicami mogą pojawić się konflikty związane z metodami wychowania dzieci. 

Napięcia mogą ujawniać się także wtedy, gdy dochodzi do rozdźwięku pomiędzy 

oczekiwaniami rodziców oraz samych dzieci a aktywnością babci czy dziadka na polu 

zawodowym, towarzyskim czy społecznym. Obie skrajności, czyli z jednej strony  

poświęcanie się dla dzieci i wnucząt (często czasami mogą oczekiwać młodzi 

rodzice), a z drugiej strony skupienie się na sobie, korzystanie z życia i nie 

troszczenie się o młodsze pokolenia nie sprzyja rozwojowi generatywności.  
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2. Charakterystyczne cechy roli babci/dziadka 

Unikalne aspekty roli dziadka/babci związane są z faktem, iż relacje dziadek – 

wnuk są upośrednianie przez środkowe pokolenie, czyli rodziców. Charakterystyczne 

dla roli babci/dziadka jest to, iż jej podjęcie nie jest zdeterminowane ani jedynie 

własnymi cechami dziadków ani jedynie kwestią ich wyboru lecz zależy również od 

ich dzieci. Tylko w części mamy wpływ na to, czy będzie nam dane pełnić tę rolę. 

Jeśli podjęliśmy decyzję o posiadaniu potomstwa to w dalszej perspektywie możemy 

również mieć nadzieję na posiadanie wnuków. Jednak spełnienie się tych nadziei 

zależy od naszych dzieci. Również czas, kiedy to doświadczenie staje się udziałem 

danej osoby zależy po pierwsze od czasu, kiedy sama podjęła decyzję o urodzeniu 

dziecka, jak również od czasu, gdy taką decyzję podjęło jej dziecko. Mimo, iż 

podjęcie tej roli pozostaje jednym z niewielu normatywnych wydarzeń rozwojowych 

środkowej dorosłości to współcześnie obserwujemy znaczne zróżnicowanie 

rozwojowych ścieżek ludzi dorosłych i dzisiejsi dziadkowie są bardzo zróżnicowani 

pod względem wieku.  

Współcześnie, ze względu na sytuację na rynku pracy, wzrost bezrobocia 

wśród ludzi młodych w wielu rodzinach pojawia się problem przedłużonego 

rodzicielstwa, kiedy dorosłe dzieci nie usamodzielniają się lub wracają do rodzinnego 

domu. Badania amerykańskie (Putney, Bengtson, 2001) pokazują, iż ok. 40% 

młodych dorosłych wraca do rodziców, po krótszym lub dłuższym okresie życia na 

„własną rękę”, co jest spowodowane rozwodem lub problemami ekonomicznymi. 

Ponieważ 30 – 40 % rodziców w wieku 40 – 60 lat mieszka z dorosłym dzieckiem 

znacznie wzrosła też liczba wnuków wychowywanych przez dziadków. Coraz 

powszechniejszy, po okresie dominacji rodziny nuklearnej, staje się ponownie model 

rodziny wielopokoleniowej. A długi czas wspólnego życia trzech, czterech pokoleń 

stwarza okazję na rozwinięcie bliższych, pozytywnych międzygeneracyjnych relacji 

dziadkowie - rodzice – dzieci i umożliwia dawanie sobie więcej wsparcia niż kiedyś. 

Ale też z nową siłą dają o sobie znać normatywne dla roli babci/dziadka 

sprzeczności, jakim dziadkowie muszą stawić czoła – z jednej strony oczekiwanie 

nieingerowania w relację rodzice – dzieci a z drugiej strony oczekiwanie pomocy w 

opiece i wychowaniu dzieci. 

Szersze spektrum podejmowanych przez dziadków ról to kolejna 

charakterystyczna dla dzisiejszych babć i dziadków cecha. Często, gdy myślimy o 
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dziadkach i babciach mamy wyobrażenie kogoś o siwych włosach, w okularach, 

twarzy pokrytej zmarszczkami, będącego emerytem. W rzeczywistości jednak 

większość ludzi zostaje dziadkami w okresie swojej środkowej dorosłości (40 – 60 

lat). Stąd zmianie ulega wizerunek babci i dziadka. Współcześnie są to często osoby 

aktywne zawodowo, mające swoje zainteresowania oraz angażujące się w różne 

sfery życia społecznego.  

Ponieważ współcześnie średni wiek rodzenia dzieci ulega podwyższeniu 

moment zostania dziadkiem w wielu przypadkach nieco się opóźnia w porównaniu z 

doświadczeniem poprzednich pokoleń. A co wtedy, gdy następuje wcześniej, niż się 

tego oczekuje, nim jest się gotowym na taką zmianę w swoim życiu? Takie 

niepunktualne wydarzenie (por. Brzezińska, 2003) ma miejsce wtedy, gdy dwie 

kolejne generacje zostają rodzicami jako nastolatki. Badania pokazują (Burton, 

1995), iż wiele młodych babć nie doświadcza zadowolenia, jakie zwykle niesie ze 

sobą podjęcie tej roli. Bycie babcią nie pasuje bowiem do ich wyobrażenia o sobie i 

ich stylu życia. Uważają, że są zbyt młode, by zostawać babciami, sądzą, że w opinii 

innych będą uchodziły za starsze niż w rzeczywistości są. Jednym trudnym 

doświadczeniem życiowym było dla nich wczesne rodzicielstwo teraz muszą radzić 

sobie z kolejnym wyzwaniem - wczesnym zostaniem babcią. 

W związku z długim okresem wypełniania roli babci/dziadka pojawia się też 

pytanie w jaki sposób wraz z wiekiem ulegają zmianie relacje dziadkowie - 

wnukowie? Silverstein i Long (1998) przez 23 lata prowadzili badania dotyczące 

kontaktu dziadków z dorosłymi wnukami. Badacze do scharakteryzowania interakcji 

pomiędzy pokoleniami wykorzystywali model solidarności międzygeneracyjnej 

opierający się na sześciu powiązanych ze sobą dymensjach (por. Rys. 1.)  

Zaobserwowali, że siła uczuć między dziadkami i wnukami zmniejszała się nieco w 

ciągu pierwszych 14 lat, a następnie wzrastała gdy dziadkowie osiągnęli wiek 70 – 80 

lat. Gdy porównujemy dwie kohorty dziadków to ci młodsi ujawniają znaczne 

zmniejszenie kontaktu i bliskości wraz z upływającym czasem w porównaniu z 

wcześniej urodzonymi dziadkami. Autorzy sugerują, iż być może jest to 

spowodowane większą mobilnością młodszej grupy, wcześniejszym wiekiem 

emerytalnym, lepszym stanem zdrowia wśród współczesnych dziadków 

umożliwiającym im podejmowanie także innych ról społecznych, a nie jedynie 

koncentrowanie się na roli dziadka – babci (Silverstein i Long, op.cit.)   
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Starsza kohorta dziadków potwierdza silniejszy niż młodsza związek z 

wnukami. Co może być związane z tym, iż częstotliwość kontaktów między 

dziadkami a wnukami wzrasta w związku z problemami zdrowotnymi, dorosłe wnuki 

są bowiem dla swoich dziadków źródłem ważnego wsparcia. Co ciekawe, wyniki 

badań pokazują też, iż wnukowie, którzy mają regularny kontakt ze swoimi rodzicami 

mają też częstszy kontakt z dziadkami. Relacja dziadkowie – wnuki, ich bliskość jest 

w dużej mierze uzależniona od pozytywnych relacji między pokoleniem rodziców a 

pokoleniem dziadków. Środkowe pokolenie ma kluczowy wpływ na siłę lub słabość 

relacji dziadkowie – wnukowie, co można najwyraźniej zaobserwować w sytuacji 

rozwodu rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Różnice w relacji wnuka z babcią i dziadkiem 

W związku z wydłużeniem się spodziewanej średniej długości życia 

doświadczenie bycia dziadkiem stało się prawie uniwersalnym zadaniem 

rozwojowym człowieka, wypełnianym przez dużą część życia. Dorośli, w 

szczególności kobiety przez trzy do czterech dekad swojego życia pełnią role babć i 

towarzyszą w rozwoju swoich wnuków najpierw jako niemowląt, przedszkolaków, 

nastolatków a później jako młodych dorosłych. Większość babć dożywa obecnie 

solidarność strukturalna (structural solidarity)                 

możliwość interakcji, jakie stwarza struktura rodziny, włączając w to 
takie czynniki jak wielkość rodziny, jej układ, geograficzna bliskość, 
stan cywilny poszczególnych członków rodziny, płeć, wiek i zdrowie 

 

solidarność normatywna (normative solidarity)  

postrzeganie zobowiązań i oczekiwań dotyczących 
związków między pokoleniami 

 

solidarność funkcjonalna (functional solidarity)  

pomoc i wsparcie wymieniana między generacjami 
zarówno emocjonalna jak i instrumentalna 

solidarność asocjacyjna (associational 

solidarity) częstotliwość kontaktów i dzielenie 
wspólnej aktywności i czas spędzany razem 

 

solidarność zgodności i podobieństwa (consensual solidarity)  

wielkość międzygeneracyjnego podobieństwa i zgodności przekonań i 
wartości – traktowanych jako pierwotne źródło międzygeneracyjnej i 

społecznej kontynuacji 

 

solidarność emocjonalna (affectual solidarity) 

stopień emocjonalnej bliskości między generacjami 

Rys. 1. Model solidarności międzygeneracyjnej  
Źródło: opracowanie własne  
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wieku dorosłości przynajmniej swojego najstarszego wnuka i blisko dwie trzecie 

doświadcza narodzin swoich prawnuków. Zatem można powiedzieć, że wiele kobiet 

spędzi prawie połowę życia jako babcie (Silverstein, Long, 1998). Inaczej jest w 

przypadku mężczyzn, którzy rzadko dożywają dorosłości swoich wnuków i urodzin 

swoich pierwszych prawnuków.  

W ciągu dwudziestego wieku nastąpiła również zmiana w sekwencji 

wchodzenia w kolejne role. Wcześniej, nim w ich rodzinie pojawił się pierwszy wnuk, 

kobiety zwykle najpierw zostawały wdowami, a mężczyźni pracowali zawodowo 

przez całe swoje życie. Obniżenie wieku emerytalnego i wydłużenie się średniej 

przewidywanej długości życia powoduje, że więcej mężczyzn może doświadczyć 

bycia dziadkiem (Schaie, Willis, 2002). Jest to dla nich nowe doświadczenie, w które 

zaczynają się coraz bardziej angażować, aktywnie pełnić tę rolę i czerpać z tego 

satysfakcję. 

Mimo to jednak ciągle mamy do czynienia ze znaczną feminizacją związków 

rodzinnych. Bycie dziadkiem/babcią to ważna rola scalająca rodzinę szczególnie w 

odniesieniu do babć, które zwykle mają częstszy kontakt z wnukami w porównaniu z 

dziadkami. Silverstein i Long (op. cit.)  wskazują, iż babcie mają większy wpływ na 

swoje wnuczęta przy czym jeszcze większy na wnuczki niż wnuków. Badania 

pokazują, iż niezwykła bliskość relacji babcia - wnuczka może być wyjaśniana tym, 

że to kobiety zwykle pełnią rolę scalającą rodzinę zapewniając emocjonalne i 

instrumentalne warunki egzystencji, które pozwalają zachować rodzinę jako całość 

(Eggebeen i Hogan, 1990; Rossi i Rossi, 1990). Rozwiedzeni dziadkowie, żyjący w 

separacji czy ci żyjący w kolejnych małżeństwach mają mniej kontaktów ze swoimi 

wnukami niż żonaci. Można stąd wyprowadzić wniosek, że kontakt dziadkowie wnuki 

jest upośredniany przez babcie, które dbają nie tylko o własne relacje z wnukami, ale 

także o dobre relacje dziadkowie – wnuki.   

Niektóre badania pokazują, iż istnieją jeszcze inne różnice w relacji między 

wnukami a babciami i dziadkami. Babcie bardziej koncentrują się na związkach 

interpersonalnych, dziadkowie natomiast bardziej służą radą dotyczącą nauki, pracy, 

finansów (Hagestad, 1985). 
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Tab. 1. Różnice między rolą babci i dziadka 

 Babcia Dziadek 

Długość 
okresu 
bycia w roli 

Dłużej, towarzyszenie wnukom na kolejnych 
etapach rozwoju do dorosłości 

Krócej, rzadko dożywa dorosłości swoich 
wnuków 

Siła wpływu 
na wnuki 

Większy wpływ, szczególnie na wnuczki, 
feminizacja związków rodzinnych 

Mniejszy wpływ, często upośredniany przez 
babcie 

Nowy 
aspekt roli 

Opieka i kontakt z wnukami razem z dziadkiem Bycie dziadkiem,  jako nowe doświadczenie, 
aktywne pełnienie roli, która staje się ważnym 
źródłem życiowej satysfakcji  

Centralny 
element 

Koncentracja na związkach interpersonalnych, 
bycie źródłem miłości i zrozumienia 

Służenie radą dotyczącą nauki, pracy, 
finansów, bycie źródłem wiedzy, mądrości i 
doświadczenia 

Źródło: opracowanie własne 

 

4. Rodzaje związków dziadkowie – wnukowie  

Helen Bee (2004) wymienia trzy typy związków między dziadkami a wnukami 

(por. Rys. 2.). Pierwszy to związek zdystansowany, gdy dziadkowie widują wnuki 

stosunkowo rzadko i mają niewielki, bezpośredni wpływ na ich życie. 

Zdystansowanie może być efektem fizycznego i/lub emocjonalnego oddalenia. 

Dziadków o chłodnym, pełnym dystansu stosunku do wnuków, zajętych przede 

wszystkim swoimi sprawami jest wg badań, jakie prowadzili A. J. Cherlin i F. F. 

Furstenberg (za: Bee, 2004) ok. 29 procent. A. Brzezińska (2001) nazywa ich 

“dziadkami – dalekimi krewnymi”. Dla nich rola babci/dziadka wydaje się być mało 

znacząca w porównaniu z innymi rolami, które pełnią. Dziadkowie ci zwykle są 

bardziej skoncentrowani na sobie, swoim zdrowiu, karierze, własnych 

przyjemnościach niż na trosce o młodsze pokolenia. 

Drugi rodzaj to związek zaangażowany, kiedy dziadkowie podejmują się 

współwychowywania wnuków i są aktywnie zaangażowani w stałą opiekę nad nimi, 

nierzadko zastępując zajętych pracą rodziców. Takie związki szczególnie często 

występują w wielopokoleniowych rodzinach zamieszkujących wspólnie. A “dziadków-

opiekunów” wg określenia A. Brzezińskiej (op. cit.) jest  około 16 procent. Ze względu 

na procesy zachodzące we współczesnych rodzinach wydaje się, że procent ten 

będzie wzrastał – bowiem coraz więcej wnuków wraz ze swoimi rodzicami zaczyna 

mieszkać z dziadkami. 

Trzeci to związek nazwany przez Helen Bee (op. cit.) towarzyskim, tworzą go 

dziadkowie budujący ciepłe relacje ze swoimi wnuczętami. Kochają oni wnuki, 

poświęcają im dużo czasu, często je rozpieszczają, ale nie podejmują związanych z 
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opieką nad dziećmi obowiązków, nie zastępują rodziców. Rola dziadków, choć 

ważna dla nich nie jest jedyną i centralną na której budują swoje życie. Starają się 

zachować korzystną dla rozwoju swojego i wnuków równowagę między troską o 

siebie a troską o młodsze pokolenia. Tacy “dziadkowie-towarzysze” stanowią 

najliczniejszą grupę, ok. 55 procent populacji dziadków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W każdym z typów związków inna jest relacja między centralnymi dla 

środkowej dorosłości, zgodnie z koncepcją E. H. Eriksona (1997, 2002), pojęciami 

jakimi są generatywność/ stagnacja (por. Rys. 3.). Mimo, iż w byciu babcią/dziadkiem 

na pierwszy plan wysuwa się potrzeba opiekowania się innymi, czyli wnukami to 

jednak nie można zapominać o sobie. Jedną z największych trudności okresu 

dorosłości jest znalezienie równowagi między zadaniami „dla siebie” a 

zadaniami „dla innych”  czyli wg określenia Lewickiego (1969) - między osobistą a 

społeczną funkcją zachowania. Szansą pełnego rozwoju jest osiągnięcie 

dynamicznej równowagi między dawaniem z siebie a dbaniem o siebie . 

Tylko bowiem, jeżeli inwestujemy w siebie i dbamy o swój własny rozwój - mamy z 

czego dawać innym. Orientacja na wartości indywidualne jest więc poniekąd 

warunkiem zachowań kooperacyjnych i prospołecznych (Waterman, 1982). Dlatego 

też związek określany jako towarzyski wydaje się być źródłem największych szans 

rozwojowych zarówno dla wnuków jak i dla dziadków. 

Rys. 2.   Typ związku dziadkowie – wnukowie a relacja między generatywnością a stagnacją 

Źródło : opracowanie własne 

Typ związku Korzyści dla wnuków 

 

Generatywność / stagnacja 

Związek zdystansowany, 

dziadkowie to  

„mało znani, dalecy 

krewni” 

 

jeżeli są obecni w życiu dziecka dzięki  

wspomnieniom i opowieściom rodziców 

mogą stać się znaczącymi w jego życiu 

osobami mimo braku fizycznego kontaktu  

 

dominuje koncentracja na sobie, 

zagrożenie poczuciem samotności, 

brakiem wsparcia ze strony 

wnuków w przyszłości 

Związek zaangażowany,  

dziadkowie to  

„troskliwi opiekunowie” 

 

zaspokojone są podstawowe potrzeby 

dziecka – bliskości, bezpieczeństwa, 

afiliacji, kształtuje się w nim poczucie 

zaufania do siebie, świata i innych ludzi 

Dominuje troska o innych, 

zagrożenie mniejsza dbałością o 

siebie, swoje zdrowie, 

zainteresowania i  kontakty  poza 

rodziną 

Związek towarzyski,  

dziadkowie to  

 „mądrzy towarzysze” 

 

zaspokojone są przede wszystkim potrzeby 

ciekawości, zabawy, eksploracji, 

eksperymentowania, co wzmacnia własną 

aktywność dziecka w różnych obszarach 

 

Równowaga między  troską o 

innych a troską o siebie 
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5. Znaczenie dziadków dla rozwoju wnuków 

Jakie znaczenie ma relacja z dziadkami dla rozwoju wnuków? Wpływ na wnuki 

jest silniejszy, jeśli dziadkowie są aktywnie zaangażowani i kiedy postrzegają rolę 

babci/dziadka jaka jedną z centralnych dla swojej koncepcji siebie (self concept). 

Dzieciństwo z dziadkami wpływa na to, jak wnukowie jako dorośli będą postępować 

w stosunku do własnych wnuków. Dziadkowie, którzy wierzą, że mają wpływ na życie 

swoich wnuków i pełnią bardziej aktywną rolę w ich życiu doświadczają częstszych 

kontaktów ze swoimi wnukami i wyższej jakości relacji, biorą udział nawet w 

dyskusjach wnuków dotyczących ich planów na przyszłość (King, Elder, 1998). 

Bengston (1985) opisuje cztery symboliczne role, które babcie/dziadkowie 

mogą pełnić w swoich rodzinach (por. Rys. 4.). Po pierwsze, mogą być rodzinnymi 

„kotwicami” (stabilizer) – stanowić stały punkt odniesienia, szczególnie ważny w 

czasach, gdy rodzina doświadcza kłopotów, albo podlega zmianie. Są świadectwem 

trwałości rodziny i koncentrują się na dbałości o kontakty rodzinne. Po drugie, 

dziadkowie mogą być rodzinnymi „ ochroniarzami” (family national guard), którzy 

stoją na straży trwałości rodziny, zapewniają ochronę i opiekę w niebezpieczeństwie, 

zapewniają wsparcie, gdy młodsi członkowie rodziny doświadczają problemów 

finansowych lub związanych ze swoją pracą zawodową. Po trzecie, są często 

arbitrami w sporach między drugim a trzecim pokoleniem, obniżają napięcie w 

sporach między rodzicami a dziećmi, pełnią rolę negocjatorów w trakcie konfliktów. 

 

 
mądrzy 

towarzysze 

mało znani, 
dalecy krewni 

 
 

troskliwi 

opiekunowie 

 

TROSKA O SIEBIE 

 TROSKA O WNUKI 

Rys. 3. Troska o siebie a troska o wnuki 
Źródło: opracowanie własne 
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Pomagają wnukom zrozumieć zachowanie ich rodziców, to od babci/dziadka mogą 

oni często usłyszeć zdanie: „Twoi rodzice martwią się o ciebie”. Po czwarte, 

dziadkowie są rodzinnymi historykami, pomagają rodzinie zobaczyć ciągłość między 

jej przeszłością a teraźniejszością. Przyjrzyjmy się zatem bliżej korzyściom jakie 

przynoszą poszczególne aspekty roli babci/dziadka, jakie znaczenie mają najstarsi w 

życiu najmłodszych członków rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Dziadkowie to rodzice naszych rodziców  

Dla dziecka, szczególnie małego, najważniejsi są jego rodzice, ale przecież 

nie tworzą oni „całego świata”. Znaczenie rodziców opiera się również na tym, że to 

głównie dzięki nim w tym najbliższym dziecku otoczeniu pojawiają się inni ludzie – 

rodzeństwo, dalsi krewni, właśnie dziadkowie, sąsiedzi, znajomi z pracy i przyjaciele. 

Dziadkowie to rodzice rodziców i ta relacja jest najważniejsza po rodzicielskiej. 

Dziecko obserwując zachowanie swoich rodziców względem ich rodziców uczy się 

szacunku wobec matki i ojca, sposobów okazywania uczuć osobom starszym od 

siebie, udzielania pomocy i opieki, uczy się, jak korzystać z tradycji, jak obchodzić 

różne domowe uroczystości, odkrywa różne czasami skrzętnie przed nim skrywane 

tajemnice rodzinne. Życie dzieci w znaczący sposób jest kształtowane przez 

Aspekty roli babci/dziadka 

„KOTWICA” / PUNKT 

ODNIESIENIA 

OCHRONIARZ / OPIEKIUN 

ARBITER / NEGOCJATOR 

HISTORYK 

Znaczenie dla rozwoju wnuków 

 dbanie o kontakty rodzinne, dziadkowie scalają rodzinę 

 źródło mądrości życiowej 

 pokazują sens opierania swego życia o istotne wartości 

 pomagają odkryć sens życia, sformować swoja tożsamość 

 wsparcie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi  

 wsparcie rodziców w trudnej sytuacji finansowej 

 źródło wsparcia, bliskości i bezwarunkowej akceptacji dla 

wnuków 

 dziadkowie zabiegają, by zachować rodzinę jako całość 

 dziadkowie to negocjatorzy w sporach z rodzicami 

 pomagają dzieciom zrozumieć zachowanie rodziców 

 dziadkowie ukazują ciągłość rodziny, powiązanie między 

jej przeszłością a teraźniejszością 

 są źródłem poczucia zakorzenienia i ciągłości pokoleniowej 

 są naturalnymi nauczycielami historii, dbają o 

pielęgnowanie rodzinnych tradycji 

Rys. 4. Aspekty roli babci/dziadka 
Źródło: opracowanie własne  
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splatanie się ich ścieżek rozwojowych ze ścieżkami rozwoju najstarszych pokoleń, 

czyli pokolenia dziadków oraz pradziadków, którzy ze względu na znaczne 

wydłużenie się współcześnie średniej długości życia są obecni w strukturach wielu 

rodzin.  

5.2. Wsparcie dla rodziców w procesie opieki i wychowania dzieci  

Dziadkowie w wielu rodzinach stanowią nieocenione wsparcie dla rodziców w 

procesie wychowywania dzieci, pomoc w zapewnieniu im ciepła i bezpieczeństwa, a 

także źródło realnej, wymiernej pomocy w codziennym zmaganiu się z trudnościami. 

Dla rodziców dodatkowe znaczenie może mieć fakt, że ich rodzice są opiekunami, 

którym mogą w pełni zaufać, którym mogą  powierzyć własne dziecko bez obaw o 

jego bezpieczeństwo. Dla dzieci dziadek i babcia są osobami znanymi, które od 

zawsze przebywały w ich otoczeniu, stąd poza trudnym doświadczeniem rozstania z 

rodzicami nie muszą równocześnie radzić sobie z drugą trudnością, jaką jest 

adaptacja do nowej, nieznanej im osoby. Sposób sprawowania opieki przez 

dziadków jest też dzieciom bliski, ponieważ często w ich sposobie zachowania, 

gestach, wypowiadanych do dziecka słowach rozpoznają zachowanie mamy czy taty, 

które ci przejęli od swoich rodziców.   Jednak we współczesnym świecie, gdzie coraz 

więcej rodzin z dwojgiem pracujących zawodowo rodziców korzysta z pomocy 

wykwalifikowanych opiekunek znaczenie babci i dziadka jako opiekuna troszczącego 

się o dziecko pod nieobecność jego rodziców nie wydaje się wcale najistotniejsze 

spośród tych wszystkich zadań, jakie wypełniają dziadkowie.  

Z drugiej jednak strony coraz częściej dziadkowie zostają zastępczymi 

rodzicami swoich wnuków. Warto zwrócić uwagę, iż wychowywanie wnuków w 

zastępstwie rodziców może wiązać się dla dziadków ze wzrostem poziomu stresu i 

obniżeniem dobrostanu (Putney, Bengtson, 2001). 

5.3. Źródło bezwarunkowej akceptacji i afirmacja dzieci  

Dziecku w każdym wieku do pełni jego rozwoju potrzeba zarówno 

dostarczania opieki, wsparcia, jak i stawiania wymagań. W rodzinach, którym zależy 

na  wszechstronnym rozwoju dziecka oddziaływania rodziców i dziadków wzajemnie 

się uzupełniają. Zarówno rodzice, jak i dziadkowie z jednej strony stawiają przed 

dzieckiem różne wymagania, a z drugiej wspierają je w osiąganiu celów, choć wydaje 

się, że inaczej rozłożone są akcenty w przypadku każdego z tych pokoleń. Rodzice, 

jako odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do samodzielnego życia oprócz tego, że 
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są dla nich źródłem wsparcia, poczucia bezpieczeństwa i bliskości w większym 

stopniu stawiają wymagania i wyzwania, ustalają i egzekwują zasady i obowiązki. 

Dziadkowie natomiast wolni od tej odpowiedzialności mogą w większym stopniu 

wspomagać swoje wnuki, spełniać ich zachcianki, marzenia, tracić czas na wspólne 

szaleństwa. Szczególnie wtedy, gdy rodzice pochłonięci są zarabianiem na życie i 

koncentrują się raczej na pilnowaniu, sprawdzaniu, organizowaniu zadań niż na 

wzajemnych kontaktach rozpieszczanie przez babcię i dziadka jest potrzebne dla 

zrównoważenia surowości rodzica. Rodzice, którzy przeznaczają duże środki na 

dobre wykształcenie dzieci i rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień, sami często 

pochłonięci pracą pozostają dla nich niedostępni. Dzieci pozbawione łatwo dostępnej 

więzi ze znaczącymi, bliskimi dorosłymi zostają same z koniecznością sprostania 

wymaganiom edukacyjnym, radzenia sobie z trudnościami życiowymi, co często 

przekracza siły i możliwości ich niedojrzałej jeszcze osobowości. Wtedy szczególnie 

znaczenie babci i dziadka, może być dla wnuków i ich rodziców nieocenione jako 

osób bliskich, ciągle dostępnych, mogących zaoferować swój czas, spokój, 

cierpliwość. Dziadkom udaje się nawiązać ze swymi wnukami szczególną więź, inną 

niż ta, która łączy dwa następujące po sobie pokolenia czyli rodziców z dziećmi. 

Najstarsi i najmłodsi członkowie społeczności stają się sobie szczególnie bliscy, 

potrafią cieszyć się samym faktem obcowania z sobą, doceniać chwile wspólnego 

bycia. Dzieci dorastają umysłowo i w sposób niezwykły dzięki kontaktowi, jaki mogą 

mieć z ludźmi najstarszymi w rodzinie czy sąsiedztwie (Erikson, 1997).  

5.4. Źródło sensu życia 

Już Seneka (1989) twierdził, że „człowiek zajęty najmniej jest zdatny do życia, 

ponieważ żadna umiejętność nie jest trudniejsza niż umiejętność życia. Biegłych w 

innych umiejętnościach jest wszędzie wielu, niektóre z nich nawet młodzi opanowali 

do tego stopnia, że i sami mogliby innych nauczać. Żyć jednak trzeba się uczyć przez 

całe życie, a czym zapewne jeszcze bardziej się zdziwisz, przez całe życie trzeba się 

uczyć umierać”. Rodzice uczą nas wielu ważnych życiowych umiejętności, tego, jak 

adekwatnie zachować się w określonych sytuacjach, jak radzić sobie z trudnościami, 

jak planować, organizować swoje życie, ale często są zbyt zabiegani, zajęci życiem, 

aby uczyć nas życia samego w sobie, cieszenia się jego drobnymi przyjemnościami, 

pięknem każdego dnia: kolorem liści, zachodem słońca, przyjemnością rozmowy z 

panią w kiosku, czy spotkaniem z sąsiadką... To częściej od dziadków dzięki ich 
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mądrości, bagażowi doświadczeń życiowych, wnukowie uczą się patrzeć na wiele 

życiowych spraw z innej perspektywy, oddzielać rzeczy naprawdę wartościowe od 

tych, które jedynie pozornie warte są zachodu i zaangażowania. Starsi pełnią ważną 

rolę „punktów oparcia”, kogoś, kto nie tyle doradza, ale potrafi wysłuchać. Kogoś, kto 

swoją postawą umie pokazać, że są w życiu rzeczy naprawdę ważne, trwałe, 

niezmienne, o które warto zabiegać (Brzezińska, Janiszewska-Rain, 2005). I nie 

chodzi o to, aby wnukowie kopiowali i przejmowali hierarchie wartości od swych 

dziadków, ale aby dostrzegli, że coś takiego jak hierarchia wartości, na której buduje 

się swoje życie jest potrzebna, że można w niej mieć oparcie w tak bardzo 

dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i trudnej do przewidzenia przyszłości. 

Dziadkowie wyprzedzają wnuków na drogach życia, od nich młodzi mogą się uczyć 

jak radzić sobie z trudnościami, z własną chorobą, ograniczeniem, jak przyjmować 

naturalne zmiany związane z procesem starzenia się ludzkiego organizmu, 

akceptować życie, jakie przeżyli. A gdy dojdą już do kresu swego życia najstarsi uczą 

najmłodszych jak umierać, jak nie bać się śmierci, jak ją przyjmować, jak rozstawać 

się z najbliższymi, z tym światem. To najstarsi pokazują, że jest jakiś głęboki sens we 

wszystkich ludzkich doświadczeniach, jakie spotykają człowieka i w tych 

przyjemnych, radosnych i tych trudnych, związanych z cierpieniem. Dzieci nie będą 

bały się życia, a będą potrafiły postrzegać ten świat jako miejsce bezpieczne, 

wartościowe, a otaczających je ludzi jako życzliwych, jeśli ich przodkowie osiągnęli 

na tyle dużą integralność, by nie bać się śmierci (Erikson, 1997). Zarówno małe 

dzieci, potrzebujące przewidywalności zdarzeń jak i dorastający nastolatkowie 

poszukujący własnej tożsamości, a także młodzi dorośli borykający się z nowymi 

życiowymi wyzwaniami, mogą zyskać poczucie sensu życia w kontakcie z osobami, 

które już przeżyły dużą część swojego życia i potrafią dostrzec w nim pewien 

porządek, ład i sens (por. Erikson, 2002).  

5.5. Poczucia zakorzenienia i poczucia ciągłości pokoleniowej 

Dzięki pradziadkom i dziadkom zyskujemy też poczucie zakorzenienia tak 

ważne dla młodych ludzi dopiero kształtujących swoją tożsamość. Nawet jeśli 

dziadkowie nie uczestniczą aktywnie w wychowaniu dziecka, nawet jeśli wiedza o 

nich pochodzi jedynie z rodzinnych opowieści są tymi, z których dziecko i jego 

rodzice się wywodzą. Stanowią korzenie, jakiś początek wspólnoty, której dzieci są 

integralną częścią. Stąd też stosunek dziecka do tej wspólnoty, poczucie 
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pochodzenia skądś i przynależenia do kogoś w dużej mierze zależy właśnie od 

dziadków. To oni są naturalnymi nauczycielami historii i tradycji. To z opowieści babci 

czy dziadka dzieci poznają dzieje swojej rodziny, zdobywają ciekawe i unikatowe 

informacje o swoich przodkach, o minionych czasach. To babcia z dziadkiem 

przechowują rodzinne pamiątki, stare fotografie, potrafią o nich opowiedzieć, 

pamiętają osoby, z którymi są związane, to z nimi zwykle wnukowie odwiedzają 

rodzinne groby, by wspomnieć tych, którzy umarli. Tylko babcia i dziadek potrafią 

nam opowiedzieć, jak to było, gdy nasi rodzice byli w naszym wieku. To w dużej 

mierze dzięki tej relacji młodzi ludzie potrafią odpowiedzieć sobie na pytanie: skąd 

pochodzę? a w konsekwencji dać odpowiedź także na inne ważne pytania okresu 

adolescencji: kim jestem? dokąd chcę zmierzać w swoim życiu? 

Dziadkowie dbają o pielęgnowanie rodzinnych tradycji. To babcia najlepiej 

wie, jak przygotować potrawy wigilijne czy wielkanocne, jak wyhaftować serwetkę, 

czy wydziergać coś na szydełku. To dziadek potrafi opowiedzieć o znaczeniu 

poszczególnych świąt narodowych, pomóc przygotować ciekawe wystąpienie na 

lekcję historii sięgając do różnych książek z rodzinnej biblioteki. A to wydaje się 

szczególnie istotne w czasach ciągłych zmian, powszechnej detradycjonalizacji, 

różnorodności i zmienności ofert, na skalę, z którą nie spotykaliśmy się nigdy 

wcześniej w historii. Dziadkowie mają poczucie, że trwają w swoich wnukach, widzą 

ciągłość swojego rodu po pierwsze poprzez przekazane geny, ale także przez 

możliwość przekazania im swojego dorobku życiowego, tego w wymiarze 

materialnym, ale także własnych wartości, wspomnień. Dzięki temu i najstarsi i 

najmłodsi rozwijają w sobie poczucie ciągłości. Dziadkowie pełnią ważną rolę 

scalającą rodzinę (kinkeeper role) – dzięki nim rodzina częściej się spotyka, dzieli 

więcej rodzinnych opowieści i zwyczajów, ma silniejsze poczucie rodzinnych więzów i 

silniejsze poczucie zobowiązania do wzajemnego wspierania się w razie potrzeby 

(Putney, Bengtson, 2001). 

6. Dziadkowie też potrzebują wnuków 

Znaczenie dziadków dla rozwoju wnuków jest oczywiste i nie do przecenienia, 

ale dziadkowie też potrzebują swoich wnuków. Można powiedzieć, iż tak, jak 

wnukowie korzystają z pomocy dziadków w swym najwcześniejszym okresie rozwoju 

tak sami mogą stać się podporą dla dziadków, gdy ci zaczynają się zmagać z coraz 

mniejszą własną sprawnością, z chorobami wieku podeszłego, co też utrwala w 
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dzieciach poczucie kompetencji, młodzi mają poczucie bycia rzeczywiście 

potrzebnymi, widzą, jak ich pomoc przynosi konkretne rezultaty, mają świadomość, 

że zajmują, się czymś rzeczywiście ważnym i potrzebnym. Jednak w okresie 

przemian kulturowych, społecznych, gdy nasza kultura nabiera cech 

prefiguratywności (Mead, 1978), co oznacza, że na plan pierwszy wychodzą dzieci, 

które jako najbardziej aktywne i mobilne najlepiej zdają się radzić sobie z nowością 

rola wnuków wykracza daleko poza potencjalne źródło opieki dla najstarszych. Starsi 

mają okazję wielu rzeczy nauczyć się od młodszych np. obsługi komputera, 

korzystania z Internetu, telefonu komórkowego. Wnukowie mogą stanowić 

przewodników swoich dziadków po świecie nowinek technicznych, które nie tylko 

mogą ułatwić życie, ale także uczynić je trochę ciekawszym czy bardziej aktywnym. 

Wnukowie mobilizują swoich dziadków do działania, np. pojechania na wycieczkę do 

lasu, pójścia na basen czy do zoo. Dzieci są też dla starszych osób „nośnikami” 

zmian w dziedzinie mody, kosmetyki.  

Można powiedzieć, iż relacja między najstarszymi a najmłodszymi daje szansę 

na zachowanie dynamicznej równowagi między zmiennością, z którą zwykle lepiej 

radzą sobie młodsi a stałością i ciągłością, której źródłem są starsi. Pozwala młodym 

nie zagubić się w świecie o niespotykanej nigdy dotąd dynamice zmienności, a 

starszym twórczo adaptować się do zachodzących zmian. Kontakt dziecka czy 

nastolatka z osobami najstarszymi w rodzinie to naturalna okazja do uruchamiania 

różnych kompetencji, wykorzystywania swej wiedzy i umiejętności, ale jednocześnie 

to niebywała możliwość poszerzania tych kompetencji, weryfikowania posiadanych 

poglądów, uzupełniania wiedzy, nabywania nowych umiejętności. Im bardziej 

zróżnicowane jest to najbliższe nam środowisko społeczne czyli im więcej w nim 

osób w różnym wieku, o różnych doświadczeniach życiowych, tym – co oczywiste – 

większa szansa nie tylko zyskania wsparcia i pomocy, ale także doświadczania 

konfliktów, napięć, niezgodności postaw czy poglądów, wielości i różnorodności 

punktów widzenia, pomysłów na to, jak rozwiązać jakiś problem, czyli większa 

szansa na dynamiczny rozwój. 

7. Zakończenie 

W dzisiejszych czasach ciężar odpowiedzialności za relacje między dziadkami 

a wnukami w ogromnej mierze spoczywa na mądrych rodzicach. Jeśli rodzicom uda 

się zadbać o znalezienie dla dziadków znaczącej pozycji w rodzinie oraz stworzyć 
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okazję do częstych ich spotkań z wnukami, to tym samym dadzą swym dzieciom 

szansę na odnalezienie w swoim najbardziej osobistym środowisku pewnego 

trwałego porządku międzypokoleniowego i poczucia trwałości więzi między kolejnymi 

pokoleniami, także tymi zachowanymi w pamięci czy na fotografiach, co musi mieć 

wpływ na formowanie ich własnej tożsamości. 

Dziadków z wnukami łączy wyjątkowa relacja stwarzająca różnorodne okazje 

do wzajemnego wspomagania swojego rozwoju. Relacja ta w czasach 

współczesnych, które charakteryzuje nie spotykana nigdy wcześniej dynamika 

zmienności wydaje się nabierać szczególnego znaczenia.  Dlatego przechowując w 

pamięci cenne wspomnienia o własnych dziadkach, jesteśmy wdzięczni swoim 

rodzicom, obserwując, jak wobec naszych dzieci podejmują tę rolę. I tak trwa sztafeta 

pokoleń...  
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