
"To, czego dzieci potrzebują w obfitości
dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową
miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru,
komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze,

ciasteczka."
                                  

                                                              Rudolph Giuliani



Relacje z dziadkami kształtują u wnuków
postawę lojalności, zainteresowania,

troskliwości, oddziałują na inteligencję
emocjonalną i społeczną.



Dziadkowie kochają bezwarunkowo
Mimo że często wcześniej – jako rodzice – byli wymagający, to 
w roli dziadków – dzięki zmianie w podejściu – zyskują możliwość
okazywania wnukom bezwarunkowej miłości i cierpliwości. 
Wnuki przy nich czują się kimś ważnym. Dzieci szybko orientują
się, że u dziadków jest inaczej niż w domu, że mają specjalne
prawa. Uczą się tym samym, że można mieć różne ustalenia. 



Wiele życiowej wiedzy zawdzięczamy dziadkom

Kontakt z dziadkami daje możliwość obcowania z przeszłością, 
w tym również z historią rodzinną. Dziadkowie przekazują

zwyczaje, tradycje, opowieści związane z rodzinnymi pamiątkami
przechowanymi w starej skrzyni, opowiadają o przodkach,

których wizerunki zachowują stare albumy ze zdjęciami. Dzięki
dziadkom poznajemy swoje dziedzictwo, swoje korzenie.



Dziadkowie mogą być rodzinnymi stałymi punktami odniesienia,
szczególnie gdy rodzina doświadcza trudności czy zachodzą w niej
zmiany.
Mogą być rodzinnymi „ochroniarzami”, stojącymi na straży trwałości
rodziny, zapewniającymi wsparcie i pomoc.
Bywają arbitrami w sporach między własnymi dziećmi a wnukami,
pełniąc rolę negocjatorów w trakcie konfliktów. Pomagają młodszym
zrozumieć zachowania ich rodziców.
Dziadkowie są też rodzinnymi historykami.

Amerykański psycholog społeczny i gerontolog V. L. Bengston opisuje
cztery zadania, jakie babcia czy dziadek mogą spełniać w życiu wnuków.

.

Znaczenie relacji  wnuki - dziadkowie



Typy relacji  wnuki - dziadkowie

Zdystansowany
 

W tej relacji dziadkowie rzadko widują wnuki i
mają niewielki bezpośredni wpływ na ich życie.

Rola babci i dziadka wydaje się być mniej ważna
w porównaniu z innymi rolami, które pełnią. Tacy

dziadkowie są bardziej skupieni na sobie –
karierze, własnym zdrowiu, przyjemnościach, 
niż na trosce o wnuki. Zbytnia koncentracja 
na własnej osobie może grozić poczuciem
samotności i brakiem wsparcia ze strony

wnuków w przyszłości.



Zaangażowany
 

W tej relacji dziadkowie współuczestniczą 
w opiece i wychowaniu wnuków, zaspokajając

potrzebę bliskości, bezpieczeństwa 
i afiliacji, kształtują w nich poczucie zaufania do

siebie, świata i innych ludzi. Taki typ relacji
występuje w wielopokoleniowych rodzinach,
zamieszkujących wspólnie lub bardzo blisko
siebie. Zbytnia koncentracja na innych może
przyczynić się do mniejszej dbałości o siebie,

zdrowie, zainteresowania i kontakty
pozarodzinne.



Towarzyski
 

Trzeci typ relacji, nazywany towarzyskim, opiera się
na ciepłych relacjach z wnukami. Dziadkowie

poświęcają im dużo czasu, zaspokajają ich potrzebę
ciekawości, zabawy, eksploracji, eksperymentowania,

a to wzmacnia aktywność dziecka w różnych
dziedzinach życia. Bywa, że ich rozpieszczają, nie

zastępując jednak rodziców w wychowaniu i opiece
nad dzieckiem. Rola dziadków na plan pierwszy

wysuwa opiekowanie się innymi. 
 


