
Bycie rodzicem wymaga dobrej kondycji fizycznej.
Musimy byç dla dzieci kompanami nadà˝ajàcymi za tem-
peramentem najpierw kilkuletniego szkraba, potem
nastolatka. Po to, by jak najd∏u˝ej i jak najlepiej to-
warzyszyç naszym dzieciom, musimy dbaç o swo-
je zdrowie i w∏asnà dobrà form´.

Rodzicielstwo, które nie jest ani za wczesne,
ani za póêne, niesie same po˝ytki. Kiedy to obojgu
ma∏˝onkom udaje si´ dokonaç czegoÊ w sprawie kariery
zawodowej, osiàgnàç jakàÊ pozycj´ spo∏ecznà i status
materialny - nie muszà ju˝ tak za˝arcie walczyç o byt.
Dzi´ki temu majà wi´cej czasu dla dziecka ni˝ na przy-
k∏ad dorabiajàca si´ m∏odzie˝ u progu doros∏oÊci.
Dzieci ludzi dojrzalszych, ˝yciowo ustabilizowanych
majà rodziców spokojniejszych i mniej „zabawowych”.
M∏odzi rodzice, kierowani silnà potrzebà kontaktów
towarzyskich, lubià bawiç si´ wieczorami z przyjació∏mi
kosztem samotnych wieczorów ich dzieci. Starsi okres
m∏odzieƒczych szaleƒstw majà ju˝ za sobà, dzi´ki cze-
mu chcà i potrafià byç bardziej obecni w ˝yciu swoich
dzieci. Rodzicielstwo po 30 roku ˝ycia jest przemy-
Êlane, a dziecko zazwyczaj oczekiwane i traktowane
odpowiedzialnie. Jest szansa, ˝e tacy rodzice sà màd-
rzejsi i bardziej Êwiadomi, prze˝yli ju˝ wiele, mnóstwo
us∏yszeli i przeczytali. Z wiekiem na ogó∏ zwi´ksza si´
nasza zdolnoÊç do prze˝ywania uczuç. Im jesteÊmy
dojrzalsi, tym wi´kszà mamy zdolnoÊç do kochania,
tym bardziej jesteÊmy sk∏onni doceniaç dobre i radosne
strony ˝ycia zwiàzane z bliskoÊcià, z dzieçmi. Ustabili-
zowana sytuacja materialna starszych rodziców powo-
duje, ˝e pojawienie si´ dziecka nie staje si´ k∏opotem,
jak to si´ cz´sto dzieje w ma∏˝eƒstwach rozpoczy-
najàcych doros∏e ˝ycie. Dziecko rodziców dojrzal-
szych ˝yciowo ma na pewno lepszy ˝yciowy start.
Nie przeszkadza rodzicom w nauce, w robieniu karie-
ry, w ˝yciu towarzyskim i nie jest ci´˝arem. Jest êród-
∏em mi∏oÊci i radoÊci.

Z kolei rodzicielstwo spóênione niweluje pozy-
tywne aspekty dojrza∏ego rodzicielstwa, ponie-
wa˝ z punktu widzenia dziecka jesteÊmy zbyt s∏a-
bi i za starzy. Cz´sto dzieci mocno starszych rodziców
sà w pewnym sensie pozbawione dzieciƒstwa. Rodzi-
com bardzo zale˝y na tym, aby szybko by∏o màdre i doj-
rza∏e. Za du˝à wag´ przywiàzujà do rozwoju intelektu-
alnego. Dziecko czuje silnà wi´ê z rodzicami, musi
wi´c zgodziç si´ na ich warunki. Rezygnujàc z dzieci´-
cego ˝ycia, staje si´ jakby partnerem rodziców, ponie-
wa˝ oni nie potrafià byç partnerami dla niego. Im sà
starsi, tym bardziej nie potrafià, nie chcà lub nie sà
w stanie sp´dzaç z dzieckiem czasu na jego warunkach.
Wciàgajà je w pseudodoros∏oÊç, ka˝àc przesiadywaç
na doros∏ych przyj´ciach, a potem gdy doroÊnie, pró-
bujà ˝yç jego ˝yciem, poniewa˝ ich w∏asne sta∏o si´

ma∏o interesujàce. Chcà o dziecku wszystko wiedzieç,
uzale˝niajà je emocjonalnie, uniemo˝liwiajàc rozpo-
cz´cie niezale˝nego ˝ycia. Niektórzy starsi rodzice ma-
jà odmienny problem. Nie ∏apiàc z dzieckiem kontak-
tu, ca∏kowicie tracà nad nim kontrol´. W takiej sytuacji
dziecko, pozostawione samo sobie, mo˝e zb∏àdziç.
Innym niebezpieczeƒstwem jest nadopiekuƒczoÊç,
która hamuje rozwój dziecka. Takie „trzymanie pod
kloszem” nie wyposa˝a w umiej´tnoÊç samodzielnego
radzenia sobie i podejmowania ˝yciowego ryzyka. Cza-
sami m´˝czyêni po pi´çdziesiàtce wst´pujà w zwiàz-
ki z kobietami w wieku rozrodczym i chcàc zaspokoiç
ich macierzyƒskà potrzeb´, decydujà si´ na dziecko.
Starszy pan z trudem nadà˝a za ruchliwym, ˝ywym
i ha∏aÊliwym dzieckiem. Jedynym wyjÊciem mo˝e oka-
zaç si´ wtedy ograniczanie dziecka, nadmierne wymu-
szanie pos∏uszeƒstwa lub nadopiekuƒczoÊç.

W zbyt póênym rodzicielstwie, podobnie jak
w zbyt m∏odym, dziecko jest dla rodziców k∏opo-
tem. M∏odzi, ˝eby nadà˝yç za naukà, studiami, karie-
rà cz´sto podrzucajà rodzicom swoje dzieci. Za starzy
z kolei nie dorównujà maluchom fizycznie. Dzieci sà
przez nich ograniczane, t∏umione i zbyt wczeÊnie udo-
roÊlane oraz „delegowane” do opieki nad nimi.

Warto, by spóênieni rodzice zdawali sobie spraw´
z ograniczeƒ, jakie wià˝à si´ z ich wiekiem, i by spró-
bowali wyrobiç w sobie ch´ç przekroczenia ich, aby
w pe∏ni uczestniczyç w ˝yciu dziecka. JeÊli posiada-
nie dziecka w starszym wieku zmobilizuje rodziców
do dbania o siebie, o swojà kondycj´ fizycznà, po to
aby staç si´ atrakcyjnymi towarzyszami, a nie tylko
ucià˝liwymi i zm´czonymi opiekunami, to rodziciel-
stwo w starszym wieku mo˝e okazaç si´ czymÊ
dobrym dla wszystkich.
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Informujemy,
˝e osoby zainteresowane
archiwalnymi numerami

Gazety Samorzàdu Lokalnego
„Zdrój Ciechociƒski”

mogà otrzymaç je bezp∏atnie
w Urz´dzie Miejskim

w Ciechocinku,
przy ul. Kopernika 19 (pokój nr 22)

od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 7.30 - 15.30.


