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Wstęp

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dzietność  

w Polsce, czyli średnia liczba urodzeń przez kobietę, wynosiła  

w 2019 roku 1,42. Przyjmuje się, że minimalna wartość tego współ-

czynnika gwarantująca zastępowalność pokoleń to 2,1. Ostatni raz 

taki wynik zanotowano w 1988 roku. Dla porównania w 1960 roku  

współczynnik ten wynosił 2,981.

Dzietność w Polsce 1960 - 2019

Dzieci w Polsce rodzi się coraz mniej, co powoduje liczne społeczne 

i ekonomiczne implikacje. Dzietność na poziomie niższym niż 2,1 
1 Dane GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/struktura-ludnosci,16,1.html [DOA: 7.05.2021].
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świadczy o ujemnym przyroście naturalnym, postępującym zmniej-

szaniu się liczby ludności, a przede wszystkim o zmianach demogra-

ficznych w strukturze wieku w społeczeństwie, czyli starzeniu się 

jego. 

Zastępowalność pokoleń była fundamentem wielu programów spo-

łecznych wprowadzanych po II wojnie światowej. Jest na przykład 

podstawą funkcjonowania aktualnego systemu emerytalnego, w któ-

rym pokolenia będące w wieku produkcyjnym utrzymują osoby,  

które pracowały przez 40‒50 lat swojego życia. Mniejsza liczba dzieci  

dziś to mniej rąk do pracy za 20‒30 lat, kiedy z emerytury będą chcieli 

skorzystać dzisiejsi 30‒40-latkowie. 

W badaniach opublikowanych przez Warsaw Enterprise Institute  

w 2015 roku2 zadano Polakom pytanie: „Co powstrzymuje Cię przed 

posiadaniem dzieci?”. 61 procent zgodziło się ze zdaniem, że jest to 

między innymi lęk przed pogorszeniem warunków materialnych, 

48 procent ‒ konieczność zrezygnowania z  dotychczasowego sty-

lu życia, 47 procent ‒ odpowiedzialność związana z wychowaniem 

dzieci. Dowodzi to tezy, że współcześnie żyjącym dorosłym oso-

bom w wieku rozrodczym towarzyszy duża niepewność związana 
2 „Badanie postaw i przekonań Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej” https://wei.org.pl/wp-con-
tent/uploads/2017/12/old/images/file-da993e2b58fe1ecd04481f4ef7552545.pdf
[DOA: 7.05.2021].
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z posiadaniem potomstwa. Wiele pytań wydaje się pozostawać bez 

konkretnej odpowiedzi: W jaki sposób dziecko wpłynie na moją  

sytuację materialną? Jak zmieni się moje życie towarzyskie? Czy ma-

cierzyństwo to same wyrzeczenia?

Musimy być świadomi, jak ogromne konsekwencje niesie ze sobą  

decyzja o posiadaniu lub nieposiadaniu dzieci. I jest to istotne nie 

tylko dla nas, ale również dla społeczeństwa, systemu i gospodar-

ki, które tworzymy. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze zaplanować 

tworzoną przez nas najmniejszą komórkę społeczną, jaką jest rodzina.  

Od czego zacząć? Zacznijmy od… lektury tego poradnika.
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ROZDZIAŁ I – TEORIA
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ROZDZIAŁ I – Teoria

Po co mieć dzieci 

Kobiecość: poziom mistrzowski, czyli… 

co może mi dać macierzyństwo? 

M
acierzyństwo pozwala odkryć kobiecie nową jakość życia.  

Otwiera drzwi do nowej rzeczywistości, której nie da się po-

znać, jeśli zerkamy na nią jedynie przez dziurkę od klucza. 

Oznacza to, że nigdy tak naprawdę nie dowiemy się w pełni, jak wspania-

łą przygodą  jest rodzicielstwo, dopóki nie zaznamy go osobiście. Nie da 

się nauczyć macierzyństwa czy rodzicielstwa, myśląc jedynie o nim, czy  

planując je. Nowej roli uczymy się wtedy, gdy rzeczywiście stanie się ona  

naszą rzeczywistością.

Kobieta, która zaczyna piastować rolę mamy, powoli odkrywa piękno 

stworzenia i swoje naturalne powołanie. Nie bez przyczyny mówi się,  

że podczas porodu rodzi się nie tylko dziecko, ale też matka. Kobieta 

znacznie lepiej poznaje samą siebie, swoje cechy i możliwości w obliczu 

nowych wyzwań. I choć te wyzwania mogą wydawać się początkowo 

nie do udźwignięcia, z czasem nabiera się do nich dystansu i odkrywa się, 

jak wiele dobra wniosły. 
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Wbrew temu, co jest często sugerowane, macierzyństwo to szansa  

na nieprawdopodobny rozwój. W mgnieniu oka nowo narodzona mama 

musi stać się ekspertem od spraw neonatologii, pediatrii, sensoryki, roz-

szerzenia diety, fizjoterapii. W tym samym czasie piastuje role żony i pani 

domu,  a oprócz tego prawdopodobnie zajmuje się milionem innych spraw.  

Z czasem mama nabiera doświadczenia. Pojawiają się kolejne pociechy,  

a wraz z nimi większa pewność, większy spokój wewnętrzny i lepsza  

organizacja. Na każdym etapie rozwoju dziecka mama stara się dać mu to,  

co najlepsze. Poznaje budowę anatomiczną motyla i sikorki, by przedstawić 

ją swoim maluchom. Odpowiada 4-latkowi na skomplikowane pytania 

egzystencjalne, by zaspokoić jego ciekawość. Mama – pierwszy nauczy-

ciel swojego dziecka. Czy da się wskazać bardziej rozwojowe zajęcie dla 

kobiety, jak nie to wypływające z jej powołania? W której pracy kobieta 

ma dostęp do tak szerokiej wiedzy z przeróżnych dziedzin? Odpowiedź 

jest prosta – tylko w macierzyństwie. 

Macierzyństwo to również synonim samowychowania. Jak inaczej  

nauczyć dzieci dobrych cech i zachowań, jak nie poprzez własny przykład? 

Bycie rodzicem motywuje do pracy nad sobą, do wprowadzania nowych 

nawyków, bycia lepszym człowiekiem – tak, aby dać swoim dzieciom 

wszystko, co najlepsze. Wiele kobiet przyznaje, że największą motywację  

do wprowadzenia zmian w nawykach żywieniowych zyskały  

wciąży. Nie podczas studiów czy pierwszej pracy, ale właśnie  

BEZPŁ
ATNY FR

AGMENT



- 10 -
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w ciąży – kiedy liczyły się nie tyle wizualne efekty zdro-

wej diety, co zdrowie i dobro maleńkiego dziecka. Kobieta, będąc  

matką, rozwija się wewnętrznie w taki sposób, jaki nie jest  

możliwy do osiągnięcia w żadnym innym przypadku. Czasem  

trudno to dostrzec, gdy rutyna zaczyna dominować  

w naszym życiu i każdy dzień wydaje się być taki sam, ale gdy  

spojrzymy na codzienność z perspektywy czasu, widzimy kolosalne  

zmiany w swoim zachowaniu, podejściu, ocenach trudnych sytuacji.  

W trudach matczynej codzienności, doskonalimy się jako kobiety.  

Instamacierzyństwo, czyli…  

czy to wygląda tak, jak w mediach? 

K iedy przyjrzymy się promowanemu obecnie w mediach 

 obrazowi matki i rodziny, rzadko kiedy znajdziemy w nim 

 piękno. Filmy i seriale, a nawet reklamy i kampanie wielkich  

koncernów skupiają się raczej na podtrzymywaniu krzywdzących  

stereotypów dotyczących matek i ojców. Bycie żoną i mamą 

przedstawiane jest z reguły jako opresyjna rola, uniemożliwia-

jąca rozwój i „stawianie na siebie”. Dom jest przedstawiany jako  

miejsce, w którym nie kobieta niema na nic wpływu i w którym nie 
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Kiedyś kobietę pokazywano na obrazach i ilustracjach, koncentru-
jąc się na jej pięknych kobiecych cechach. Wśród dzieci, w przy-
tulnym domu, w posprzątanej kuchni, ozdobionej kwiatami,  
podarowanymi przez kochającego i doceniającego męża.  
A dziś? Pani domu to raczej przeżytek, a kobiety, które z własne-
go wyboru chcą pozostać w domowym zaciszu, postrzega się jako 
zaniedbane i zahukane „kury domowe”, które nie mają chęci ani 
możliwości, aby się rozwijać. 

The Reading Lesson, John Dawson Watson, 1855
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