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Bliska więź
buduje silną rodzinę.

Otwórz serce i umysł.
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Wprowadzenie
Rodzicielstwo bliskości (ang. Attachment Parenting), 
w skrócie nazywane w Polsce RB, jest ideą sformułowa-
ną przez małżeństwo Searsów: Williama  – pediatrę oraz 
Marthę – pielęgniarkę i doradczynię laktacyjną. Swą kon-
cepcję rozwinęli w myśl psychologicznej teorii przywiąza-
nia, według której silna więź od samych narodzin między 
dzieckiem a osobą znaczącą (rodzicem, opiekunem) ma 
kluczowy wpływ na całe życie dziecka: zarówno emocjo-
nalne, jak i społeczne.

W idei Searsów kluczowe jest zrozumienie, że dziecko po-
szukujące bliskości wysyła różnorodne komunikaty. Dlate-
go rodzice RB starają się być responsywni, co oznacza, że 
ich zachowanie i wypowiadane słowa stanowią (dostoso-
waną do wieku i potrzeb) odpowiedź na działanie dziec-
ka. Taka postawa, polegająca na odpowiadaniu z wyczu-
ciem na potrzeby dziecka, pozwala na uniknięcie frustracji 
związanej z niezrozumieniem dziecięcych zachowań, dzię-
ki czemu rodzicielstwo staje się radośniejsze i bardziej au-
tentyczne.

Jednak RB to nie tylko otwarcie serca i umysłu na dziec-
ko! To również szacunek i zrozumienie dla potrzeb pozo-
stałych członków rodziny.



Krzyk (płacz) 
niemowlęcia

jest formą komunikacji – 
wołaniem o pomoc.

Zapewnij płaczącemu 
dziecku kontakt wzrokowy 

i fizyczny (czuły dotyk).

2 



www.fiszki.pl

Krzyk (płacz) niemowlęcia
Krzyk (płacz) jest bardzo ważnym sposobem komunika-
cji. W  ten sposób niedojrzałe jeszcze ośrodki mózgowe 
niemowlęcia reagują na ból, manifestują emocje (strach, 
złość), informują np. o głodzie. Kluczowe jest więc zrozu-
mienie, że niemowlę nie krzyczy, żeby ćwiczyć płuca czy 
żeby coś wymusić, ale po to, żeby coś „powiedzieć”.

Rodzicielstwo bliskości
Dlatego tak istotna jest odpowiednio empatyczna reak-
cja rodzica, a  nie kara lub obojętna postawa. Czuła od-
powiedź (kołysanie, przytulanie, kontakt „skóra do skóry”) 
wyzwala w  mózgu niemowlęcia oksytocynę, niezbędną 
do poczucia zadowolenia i szczęścia. Zapewnienie dziec-
ku bezwarunkowej i całkowitej uwagi pozwala na zbudo-
wanie silnych więzi, które przyczyniają się do harmonijne-
go życia w rodzinie.

Natomiast brak czułej reakcji (samotne wypłakiwanie się 
dziecka) skutkuje podwyższeniem ciśnienia krwi w  mó-
zgu, zmniejszeniem poziomu tlenu i  spadkiem energii. 
Jednak najdotkliwszym efektem jest zaburzenie zaufania 
niemowlęcia do rodzica, co prowadzi do apatii oraz defi-
cytów w rozwoju neurologicznym (stany lękowo-unikające 
lub ambiwalentne).



Karmienie piersią
wspiera harmonijny rozwój dziecka 

i wzmacnia jego więź z matką.

Staraj się, żeby karmienie stało się 
intymnym momentem więzi.
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Dziecko karmione piersią
Zbadano, że niemowlęta karmione metodą naturalną za-
spokajają potrzebę bliskości, dzięki czemu rozwijają się 
harmonijnie i są bardziej podatne na komunikację z matką. 
Dziecko karmione naturalnie i według potrzeb utrwala co-
raz to silniejsze przywiązanie do matki.

Rodzicielstwo bliskości
Należy dążyć do tego, żeby chwila karmienia była intym-
nym momentem wypełnionym szacunkiem i  delikat-
nością. Pozwólmy zdecydować dziecku o  czasie posiłku 
i ilości wypijanego mleka. Pamiętajmy, że ten swoisty, do-
broczynny rytuał karmienia polega na ważnych aktach: 
na objęciu ramionami, na bezpośrednim dotyku skóry, na 
odczuwaniu ciepła, zapachu, bicia serca oraz na kontak-
cie wzrokowym. Te bodźce sensoryczne wzbogacają do-
świadczenia dziecka i przyczyniają się do wyciszania nie-
przyjemnych emocji.

Również jeżeli karmimy niemowlę z butelki, możemy wcie-
lać w życie zasady RB. Wtedy należy pamiętać zwłaszcza 
o potrzebie czułości – zawsze brać dziecko w ramiona (nie 
karmić go w łóżeczku) i starać się o kontakt „skóra do skó-
ry” oraz o kontakt wzrokowy. To są bardzo ważne elemen-
ty budujące więź.


