
Fragment rozdziału „Mama i Tata  

jako równie zaangażowani rodzice”  

 
Tekst pochodzi z książki „Mamy dla Mamy”, tom II: Macierzyństwo 

MamyDlaMamy.pl 

 

 

Opinie o książce znajdziesz na stronach: 

• MamyDlaMamy.pl/recenzje 

• facebook.com/MamyDlaMamypl 

• lubimyczytac.pl/ksiazka/4871825/mamy-dla-mamy-ciaza---jak-
przygotowac-sie-na-zyciowa-rewolucje 

 

„Ta książka pochłonęła mnie totalnie! Jest w niej odpowiedź chyba na każde 
pytanie, które nurtuje świeżo upieczonych rodziców. Tego szukałam!” – Marzena 

(www.MamyDlaMamy.pl/recenzje) 

Książki kupisz na www.MamyDlaMamy.pl 

 
Jesteście we dwoje. Pojawia się 

dziecko. Ktoś całkowicie zależny od Was. 
Ktoś wymagający waszej uwagi  
i zaangażowania przez wiele godzin na 

dobę. I nagle okazuje się, że każde z Was, 
jako rodzic zachowuje się inaczej. Ty, 

droga Mamo, znacznie częściej budzisz 
się w nocy, utulasz, przewijasz, 

przebierasz, karmisz (nawet jeśli dziecko 
nie jest karmione piersią), organizujesz 

spacery, wyjścia na szczepienia itd. I 
mimo że życie kobiet i mężczyzn wygląda 
inaczej niż przed stu laty, wielu rodzinom 

wciąż trudno jest przełamać ten 
schematyczny podział, nawet jeśli ciąży 

on obojgu partnerom. Dlaczego tak się 
dzieje? Jak to zmienić? Co wpływa na 

zaangażowanie obojga rodziców? (…) 
 

Jeżeli uważasz, że tylko mama instynktownie wie, jak postępować z 

dzieckiem, jak złapać, podnieść, przewinąć, to będziesz dążyć do realizacji takiego 
założenia w praktyce. Jeżeli natomiast przyjmujesz, że jako rodzice jesteście 

„równi”, czyli poza ciążą, porodem i karmieniem piersią, całą resztę możecie robić 
oboje, to w swoim życiu dążysz do dzielenia się obowiązkami wokół dziecka, do 

zamieniania się nocnym wstawaniem, do wspólnych wypadów po pieluchy i 
zabawki. (…) 

Warto jeszcze w ciąży, po narodzinach dziecka, a potem na bieżąco 

rozmawiać z partnerem o tym, co myślicie o wychowaniu dzieci, jak wyobrażacie 
sobie opiekę nad nimi. Pamiętaj, droga Mamo, że jesteście dwiema dorosłymi 
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osobami, ze swoimi doświadczeniami, przekonaniami, wierzeniami, stereotypami, 

i że nie możecie bez rozmowy zakładać, co myśli druga osoba. (…) 
 

Spotykasz się zapewne z publikacjami, w których pojawia się wątek 
instynktu macierzyńskiego. Myślę, że najczęściej dorosłym towarzyszy po prostu 

instynkt opiekuńczy, w związku z tym, że są „duzi” i wiedzą, jak działa świat, 
mają ochotę opiekować się małymi, młodymi, mniej doświadczonymi osobami. I 

taki instynkt widać zarówno u matek, jak i u ojców. Jednocześnie są już tak 
mocno obudowani wytworami kultury i społeczeństwa, że trudno mówić o 
instynkcie, kiedy myśli się o zmianie pieluch, monitorze oddechu, czy 

odpowiednim odmierzeniu mieszanki o 3:30 w nocy. Przypisanie tego typu 
czynności jednej z płci to umowa społeczna, którą można kwestionować, 

zmieniać, dopasowywać do zmieniających się czasów. (…) 
 

Jednocześnie pojęcie to (instynkt MACIERZYŃSKI) zdejmuje 
odpowiedzialność z ojców – przecież trudno oczekiwać, żeby mieli instynkt 
macierzyński. O instynkcie ojcowskim w przekazach kulturowych znajdziesz 

naprawdę niewiele. (…) 
 

W obszarze opieki nad dzieckiem 
w pewien sposób – kulturowo – 

faworyzowane są kobiety1. Od początku 
życia dostajemy przekazy, że to nasza 
domena. Ojcowie, żeby opiekować się 

swoimi dziećmi na równi z partnerkami, 
muszą „przebić się” przez wzorce 

wyniesione z domu i otoczenia 
społecznego. To wszystko ma wpływ na 

zaangażowanie taty i jego przekonania o 
męskości i ojcostwie – warto zdawać 
sobie sprawę z tych czynników i 

rozmawiać o nich, nazywać po imieniu, 
kruszyć, jeśli to konieczne. (…) 

 
Jak angażować tatę? (…) Druga 

ważna kwestia to konieczność 
zaniechania ciągłej krytyki taty, sposobu, w jaki opiekuje się dzieckiem.  
„Mnie często korciło, żeby mężowi zwracać uwagę - że źle przewija, że źle założył 

body, że to, że tamto... I faktycznie czasem robił to źle, ale z drugiej strony - jak 
inaczej miał się tego nauczyć, jeśli nie przez doświadczenie? Kiedyś mi powiedział, 

że jak jeszcze raz będę go karciła w trakcie jego zajmowania się dzieckiem, on... 
przestanie to robić, skoro ja robię to lepiej. I wiecie co? Dałam spokój. Gryzłam się 

w język, bo oczywiście wciąż miałam ochotę czasem coś skomentować, ale on miał 
rację: ciągle słysząc, że to robię źle, że tego nie potrafię, że tamto ktoś robi lepiej 
itp., mnie też by się odechciało [...].”  (Mariola) 

A zatem – dziel się odpowiedzialnością i uwierz, że tata da radę.  
 

                                                 
1  Piszę tu o faworyzowaniu kobiet przez kulturę w kontekście reakcji na pojawienie się dziecka, poczucia, że 

wiemy, co robić z noworodkiem itp. Jednak pamiętajmy, że to przypisanie dzieci do kobiet ma też swoje koszty - 

trudniejsza sytuacja na rynku pracy, niesprawiedliwy podział obowiązków domowych, feminizacja zawodów 

opiekuńczych, samodzielne macierzyństwo (w tym matek dzieci z niepełnosprawnościami).   



Korzyści z zaangażowania ojca w opiekę nad dzieckiem. Sytuacja, kiedy 

dzielicie się obowiązkami, niesie mnóstwo korzyści dla wszystkich stron. Podjęłam 
próbę zebrania tych najważniejszych. 

Korzyści dla taty: 
• okazja do budowania silnej więzi z dzieckiem, 

• uczenie się, na czym polega codzienność z dzieckiem, opieka nad nim 
w pełnym tego słowa znaczeniu, 

• poczucie bycia fajnym, zaangażowanym, „prawdziwym” tatą, 
• poczucie mocy, sprawczości, kompetencji  – „potrafię to zrobić”, 
• możliwość wymiany doświadczeń z innymi ojcami. 

 
Korzyści dla mamy: (…) 

 

 
 
Podsumowując, dla całej rodziny wspieranie zaangażowania drugiego 

rodzica jest bardzo ważne i korzystne. Najczęściej nam – jako matkom – 
rodzicielstwo przychodzi nieco łatwiej – wspiera nas biologia i kultura, wspierają 

przekazy społeczne. Dlatego to Twoją rolą jest znaleźć te momenty, kiedy skupisz 
się na tacie dziecka i wesprzesz go w jego nowej roli. „Tata też człowiek” – też jest 
w procesie zmiany, też się uczy, też się boi i cieszy jednocześnie. Powinnaś w 

niego wierzyć, powinnaś mu o tym mówić i czasem także ugryźć się w język. 
Mężczyźni radzą sobie świetnie z dużo trudniejszymi projektami. Z dzieckiem też 

sobie poradzą, tylko trzeba im na to pozwolić.  
        

Małgorzata Jonczy-Adamska - mama Maćka i Igi, psycholożka, pedagożka, 
działaczka na rzecz praw kobiet. Matka Polka na emigracji. Autorka bloga 
joszkanorweska.blogspot.com. 

 
*(…) – ten symbol oznacza, że część oryginalnego została w tym pliku pominięta. 

Cały rozdział dostępny jest w książce „Mamy dla Mamy” tom II (Macierzyństwo). 
 

 
 



Książka: „Mamy dla Mamy” 

Autorki: 1200 kobiet (ekspertki będące jednocześnie mamami: m.in. lekarki, 
psycholożki, położne, farmaceutki, doradczynie laktacyjne, dietetyczki, 

fizjoterapeutki czy prawniczki) 
 

Co znajdziesz w książkach? 

• 259 ważnych tematów dot. okresu ciąży i macierzyństwa (dzieci 0-3 lat) 

• Aktualną wiedzę naukową podaną w przystępnej formie. 

• Obalanie stereotypów i dyskusję z tradycyjnym modelem wychowania. 

• Równorzędne traktowanie potrzeb mamy i całej rodziny. 
 
„Tak, tak, tak! POLECAM! Zaczęłam drugi tom i jestem zachwycona rzeczowością, 

tematami krok po kroku i zdrowym podejściem 😍😍😍” - Marta  

 

„Książki jak najbardziej godne polecenia! Powinny je przeczytać nie tylko młode 
mamy, ale również wszystkie babcie, ciocie i dziadkowie. Książki obalają tyle 
mitów, zabobonów, które przekazują nam starsze pokolenia, 
że na pewno wzbudziłoby to u nich wielkie zdziwienie.” – Paulina 

 
Więcej recenzji znajdziesz na www.MamyDlaMamy.pl/recenzje 
 

Książki „Mamy dla Mamy” kupisz:  

• w oficjalnym sklepie internetowym: MamyDlaMamy.pl  

lub w partnerskich punktach stacjonarnych: 

• Białystok, sklep Noski Eskimoski, ul. Gruntowa 9/1/lok 2 Zobacz na 
mapie>> 

• Kraków, Centrum Rodziny Parasolka, Czerwone Maki 45a/2 Zobacz na 
mapie>> 

• Sanok, Sokoliki Park, ul. Mickiewicza 13 Zobacz na mapie>> 

• Warszawa, Ursynów, sklep Pepito.pl, ul. Szczuki 2/50 Zobacz na mapie>> 

• Wrocław, Yongsters - Coffee, Club, Ludoteka, ul. Legnicka 57 J  Zobacz na 
mapie>> 
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