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DLACZEGO ZANIEDBANIE I WADLIWA OPIEKA SĄ KRZYWDZENIEM 

• Dziecko, aby móc rozwijać się potrzebuje opieki dorosłego 

• Kluczem do rozwoju dziecka jest więź zbudowana w bliskiej relacji  

• Aby zbudować więź bezpieczną dziecko potrzebuje opiekuna, który jest 

responsywny 

• System przywiązania, jaki dziecko buduje ze swoim opiekunem, daje poczucie 

bezpieczeństwa i możliwość rozwoju 

• Kiedy dziecko doświadcza wadliwej wczesnej opieki, krzywdzenie przybiera 

często rozmiary, jakich sobie na co dzień nie uświadamiamy 

Do 48 miesiąca życia najbardziej traumatyczne są dla dziecka sytuacje, gdy jest 

ono świadkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla rodzica czy opiekuna, z 

którym jest związany (za: dr Ewa Odachowska, Konferencja „Barwy dzieciństwa”, 

Żary, 2018). Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w rodzinach, gdzie występuje 

przemoc. Dlatego najlepszym sposobem na uchronienie dziecka przed 

konsekwencjami sytuacji traumatycznych są współpracujący ze sobą i wspierający 

się rodzice, którzy są wrażliwi na jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Rodzice, 

którzy są obok, którzy pozwalają dziecku na przeżywanie złości, strachu, smutku. 

Rodzice, którzy tworzą bezpieczną więź z dzieckiem. 

NIE dla „klapsa” bo: 

 pogarsza więź z rodzicami i rzutuje na relacje z innymi; jeśli więź dziecka z 

rodzicem nie opiera się na poczuciu bezpieczeństwa oraz wzajemnym 

szacunku, to dziecko w swym dorosłym życiu będzie budować swoje relacje z 

innymi na zasadach, jakich nauczyło się od rodziców: na strachu i 

wykorzystywaniu przewagi fizycznej, nie szacunku; 

 sprawia, że dziecko kontroluje swoje zachowanie wtedy, gdy dorosły jest w 

pobliżu, a gdy go nie ma, robi, co chce; 

 daje dziecku informację o przedmiotowym traktowaniu (rodzic naruszając 

naturalną granicę ciała dziecka, pokazuje mu, że to obszar, który można łatwo 

naruszać, bez liczenia się ze zdaniem dziecka); 



 dziecko nabywa przekonania, że ukochana osoba może zadawać ból. 

 bijąc dzieci, uczy się je, że załatwianie spraw z użyciem przemocy jest 

dozwolone. Tak wyedukowany maluch może potem odwzorowywać 

zachowania rodzica i w sytuacjach konfliktowych też bić słabszych, np. 

kolegów na podwórku. Albo może wyrosnąć na osobę uległą, podatną na 

narzucanie mu woli przez innych ludzi.  

 klaps poniża (dziecko musi uznać przewagę silniejszego dorosłego), a 

poniżane dziecko traci wiarę we własne możliwości. 

 

UWAGA! 

Stosowanie przemocy wobec drugiej osoby zarówno pełnoletniej, jak i 

niepełnoletniej, jest w Polsce przestępstwem. Polskie prawo wyraźnie określa, że 

przemoc fizyczna wobec dziecka i dorosłego jest przestępstwem. Kodeks karny w 

art. 207 określa przestępstwo znęcania się nad rodziną. 

 


