
Dlaczego nie należy bić dzieci? 

 

 

 Wyobraźmy sobie ogromną dłoń wielkoluda, wyższego od nas dwukrotnie, która wymierza nam 

klapsa w pupę. Dłoń i jej właściciel są na tyle duże, że nawet jeśli klaps jest lekki popycha nas trochę do 

przodu, powoduje zachwianie równowagi i wywołuje mały wstrząs w całym ciele. Ponadto jesteśmy 

zaskoczeni, klaps spadł znienacka kiedy byliśmy pochłonięci odkrywaniem świata. Może zapatrzeni na 

krzątaninę czerwonych robaczków weszliśmy nieświadomie na jezdnię... A może byliśmy bardzo 

zaciekawieni dziwnymi dziurkami w ścianie, które aż proszą się, żeby włożyć do nich palce...Mogło się też 

zdarzyć, że nie chcieliśmy jeść i zaciskaliśmy kurczowo usta, ponieważ duży człowiek bez pytania oderwał 

nas od pasjonującej zabawy przerywając w najciekawszym momencie. Jak się czuje ktoś pochłonięty 

swoimi sprawami pacnięty nagle w intymną część ciała? Często wielkolud wymierzający klapsa wykrzywia 

twarz i wydaje z siebie niemiłe odgłosy, jest po prostu straszny! 

 Zastanówmy się po co, dlaczego dorośli biją dzieci. Bicie jest jednym z rodzajów stosowanych kar. 

Chyba nie ma na świecie człowieka, który nie dostał w życiu choć jednego klapsa. A więc po co rodzice, 

opiekunowie to robią ?  

 

Uczestnicy prowadzonych przeze mnie i koleżankę zajęć „Szkoły dla Rodziców” mówią tak: 

- żeby nauczyć co wolno, a czego nie wolno, 

- żeby dziecko się poprawiło i nie powtarzało błędów, 

- z bezsilności, 

- żeby podtrzymać autorytet rodzicielski, 

- dla bezpieczeństwa, 

- bo ja byłem bity i wyrosłem na porządnego człowieka, 

- bo trzeba jakoś ukarać, a lepiej dać klapsa niż gadać, 

- żeby się „nie zepsuło”, 

- bo się samo prosi. 

 

Przypomnijmy sobie czy klaps lub lanie wywoływało w nas chęć poprawy ? Czy może raczej 

skupialiśmy się na naszym upokorzeniu i bólu? Jedni już w trakcie wymierzania takiej kary obmyślali 

zemstę, rosła w nich złość i chęć odwetu; inni chcieli jak najszybciej uciec w samotność, zaszyć się w 

swoim kąciku, może poszukać pocieszenia w ramionach babci, a może tuląc ulubioną zabawkę lub 

zwierzątko wypłakać się, uspokoić. Jak bardzo zagubione musi czuć się dziecko.  

Ktoś kogo kocha, komu ufa, kto jest dla niego wzorem, przewodnikiem i kto ma zapewnić mu 

bezpieczeństwo, ochronić przed złem tego świata, kto sprawia, że nieznane i straszne przedmioty okazują 

się przyjazne i ciekawe, ten wielki KTOŚ nagle zmienia się w złą bestię i robi coś co dziecku zagraża, jest 

złym, okrutnym, wywołuje w dziecku strach. Komu w tej sytuacji ufać? Do kogo zwrócić się po pomoc w 

trudnych chwilach? Kto jest przyjacielem, a kto wrogiem? 

 Pomyślmy chwilę, poszukajmy w swoim otoczeniu osoby, z którą czujemy się dobrze, spokojnie, do 

której zwracamy się, gdy mamy poważny problem albo gdy dopadnie nas chandra. W towarzystwie tej 

osoby czujemy się  swobodnie, możemy być sobą bez udawania czegokolwiek. Macie kogoś takiego? Jeśli 

tak, zastanówcie się jakie cechy posiada ta osoba, co takiego robi, że jest Wam z nią dobrze. Czy 

kiedykolwiek uderzyła was, krzyknęła, skrytykowała, zagroziła, że jeśli czegoś nie zrobicie to przestanie się 

z Wami przyjaźnić? Czy ta osoba upokorzyła Was kiedykolwiek publicznie, wyśmiała lub zlekceważyła?  

 Ja, dorosła, ukształtowana pod względem fizycznym i osobowościowym osoba poszukuję kontaktu z 

tymi, którzy są łagodni, akceptują mnie taką jaka jestem, nie podnoszą na mnie głosu, ani nie karzą w żaden 

inny sposób. Zauważają moje błędy i mówią mi o nich, ale w sposób życzliwy wskazując, jak mogę to 

naprawić. Z takimi osobami czuję się bezpiecznie, a jednocześnie wiem, że w ich otoczeniu rozwijam się, 

bez lęku odważam się na nowe doświadczenia, mniej dotkliwie przeżywam porażki. Mam szczęście mieć 

wokół siebie takie osoby, m. in. są to moje córki. Dzieci, mimo, że bywamy  jako rodzice wobec nich 

okropni, potrafią wiele wybaczyć, są ogromnie tolerancyjne i mądre. 

   

 

 

 



Co mówią eksperci o karach i biciu dzieci... 

 

„Karanie jest bardzo nieefektywną metodą utrzymania dyscypliny. Rzecz dziwna, kara często daje ten efekt, 

że uczy dziecko zachowywać się dokładnie odwrotnie, niż chcielibyśmy, aby się zachowywało! Wielu 

rodziców stosuje kary po prostu dlatego, że nikt nie nauczył ich lepszego sposobu utrzymania dyscypliny.”  

 

„Dyscyplina, aby skutkowała wymaga wzajemnego uszanowania i zaufania. Natomiast stosowanie kary 

wymaga zewnętrznej kontroli nad osobą karaną poprzez używanie przemocy i przymusu.” 

 

„Stosowanie przez rodziców kar fizycznych nie powstrzymuje agresji, a nawet do niej zachęca. Karanie 

bowiem frustruje dziecko i jednocześnie daje mu wzór do naśladowania i uczenia się zachowań 

agresywnych.” 

„Zakłopotani i zdezorientowani rodzice mają fałszywą nadzieję, że kara przypuszczalnie przyniesie rezultat. 

Nie uświadamiają sobie, że ich metody prowadzą donikąd. Stosowanie kar tylko pomaga dziecku rozwinąć z 

większą siłą opór i nieposłuszeństwo” 

 

„Stosowanie kar może prowadzić do przyswojenia sobie przez dziecko zachowań niezamierzonych przez 

rodziców. Może ono nauczyć się, jak unikać poczucia winy za złe zachowanie poprzez ustalanie czasu, w 

którym kara anuluje „przestępstwo”, i że potem płacąc za psoty – dziecko może popełniać je znowu bez 

poczuwania się do winy. Dziecko, które robi wszystko, aby „dostać w skórę”, nosi ukryty dług w rejestrze 

grzechów, który ma być starty przez rodziców przy pomocy bicia.” 

 

  Dzieci uczą się w 70% przez naśladownictwo, a maleńkie dzieci nawet w 90%. Nie dziwmy się 

bijąc je (klaps, kilka klapsów, lanie pasem czy innym narzędziem), że potem potrafią klepnąć babcię lub 

dziadzia, biją rodzeństwo, kolegów na podwórku, w przedszkolu, szkole.  

 Gdy dziecko dostanie jedynkę w szkole, to ona sama jest dla niego dotkliwą karą za to, że zaniedbało 

obowiązki. Gdy rodzic potem w domu krzyczy, daje lanie lub zakazuje jakichś przyjemności, to karze 

dziecko po raz drugi za to samo. Rodzic ma być ostoją, pogotowiem ratunkowym i pocieszycielem w tej 

strasznej sytuacji. Najpierw współczuć, a potem zaproponować pomoc. Tylko, że tak powinno być między 

dzieckiem a rodzicami od początku edukacji, ponieważ jeśli będziemy karać podwójnie, dziecko szybko 

nauczy się ukrywać porażki („lepiej jedno lanie po wywiadówce, niż po każdej jedynce osobno”). Wybór 

należy do nas – czy będziemy prokuratorami ścigającymi złe uczynki naszych dzieci i wymierzającymi im 

konsekwentnie kary strażnikami czy raczej życzliwymi przyjaciółmi, którzy wskazują, jak naprawić szkody, 

nie popełniać błędów, zmienić swoje zachowanie na lepsze.  

Doświadczenie wielu dorosłych szukających pomocy z powodu problemów natury psychicznej 

pokazuje, że to właśnie brak autentycznego oparcia w rodzicach w dzieciństwie jest powodem ich kłopotów 

w życiu dorosłym. Nie wierzą w siebie, zaniżają swoje możliwości, nie potrafią zbudować 

satysfakcjonujących związków z drugim człowiekiem, często godzą się na stosowanie wobec nich 

przemocy. Dziecko bite przez rodzica nie może mu się przeciwstawić, a nawet jeśli może nie robi tego z 

lęku, że utraci jego miłość i akceptację. Potem w dorosłym życiu też nie potrafi przeciwstawić się 

agresorowi – jest ofiarą przemocy domowej lub mobbingu w pracy. Pamiętajmy o tym ulegając pokusie 

szybkiego rozładowania własnych emocji i załatwienia sprawy poprzez użycie siły fizycznej wobec dziecka.  

Zróbmy przegląd stosowanych w naszym domu kar i odpowiedzmy sobie na pytanie czy 

rzeczywiście są skuteczne, a jeśli nawet, to na jak długo? Czy nasze dziecko będzie postępowało tak, jak 

wymagamy także wtedy, gdy nie będzie nas w pobliżu lub będziemy daleko? 

 Szukajmy w dzieciach diamentów i cieszmy się nimi, unikajmy bycia agresywnymi potworami. 

Anthony de Mello napisał „Gdy dzieci przebywają w atmosferze miłości, to ją odbijają. Kiedy miłości 

nie ma, nie mają czego odbijać” 

 Rodziców oraz wychowawców poszukujących innych niż tradycyjne rozwiązań wychowawczych 

odsyłam po raz kolejny do książek A. Faber i E. Mazlish („Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak 

słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; „Rodzeństwo bez rywalizacji”; „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone 

dzieci”).  
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