
Dziecko w rozwodzie 

 

Świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny… 

Każdy człowiek wstępujący w związek małżeński zna te słowa 

i kolejne, które wypowiadał, gdy składał w urzędzie przysięgę 

małżeńską. W tamtej chwili każde z małżonków miało nadzieję, że całe 

wspólne życie będzie piękne, bez problemów, usłane tylko różami bez 

kolców. Znakiem czasu, w którym żyjemy, stał się rozłam rodziny. 

Coraz częściej, gdy pojawiają się trudne chwile czy kryzysy 

małżeńskie, dorośli podejmują decyzję o rozwodzie. 

Rozpad rodziny zawsze burzy znany i bezpieczny świat dziecka, 

bez względu na to, w jakim wieku to przeżycie je spotka. Zwykle 

towarzyszy mu wiele emocji takich jak gniew, żal, poczucie winy, 

smutek, rozpacz czy rozczarowanie przeplecione z szokiem. Dorośli – 

rodzice dziecka – zwykle zajęci są swoimi problemami i zapominają, 

by poświęcić czas dzieciom. Dzieciom, które często nie rozumieją 

całej sytuacji i czują, że cały ich świat wali im się na głowę. 

 

• Co zrobić, aby dziecko cierpiało jak najmniej? 
• Jak się nim opiekować? 
• Co mówić, jak rozmawiać? 



Najważniejszą sprawą jest, aby zmniejszyć niepokój dziecka. 

Trzeba jak najczęściej przytulać dziecko, być cierpliwym 

i wyrozumiałym. W rozmowach zapewnić pociechę, że jako rodzic 

rozumiesz, że dziecku jest smutno z powodu odejścia jednego 

z rodziców. Rolą rodzica, z którym dziecko zostało, jest, aby 

zapewniał dziecko o miłości obojga rodziców. Dobrze jest wyrażać 

nadzieję, że wszystko się ułoży. W tym trudnym czasie należy zadbać 

o higienę życia dziecka: stałe pory posiłków, różnych zajęć, spacerów 

oraz snu. W miarę możliwości trzeba starać się spędzać z dzieckiem 

każdą wolną chwilę, a gdy konieczne jest wyjście bez dziecka, 

dokładnie mu ten fakt wytłumaczyć: gdzie rodzic wychodzi i kiedy 

wróci, by nie czuło się opuszczone. 

Często dzieci odnoszą fakt rozejścia się rodziców do siebie, 

czują się winne, zamykają się w sobie, szukają przyczyn w swoim 

zachowaniu. Dobrze byłoby, żeby rodzice przyjęli wspólną taktykę 

i wytłumaczyli swemu dziecku, że winę za rozstanie ponoszą tylko oni 

– dorośli, którzy rozstają się ze sobą, bo nie potrafili dłużej żyć 

w zgodzie. Ważne jest, żeby mówić dziecku prawdę związaną z ich 

rozstaniem (prawdę dostosowaną do możliwości wiekowych dziecka), 

nie dawać obietnic bez pokrycia (np. że rodzice znów będą razem). 

Gdy w życiu mamy/taty pojawi się nowy partner, warto powoli oswoić 

dziecko z tym faktem. Należy podkreślać, że ta nowa sytuacja 

w żaden sposób nie wpłynie na pozycję dziecka w rodzinie ani na 

uczucie jakim darzą je rodzice oraz to, że dziecko jest dla rodziców 

najważniejsze pomimo, że nie są już razem. 

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku jest najistotniejsze, więc 

jeżeli np. dziecko przebywa na zmianę w dwóch domach, to w obu 

miejscach należy zapewnić mu takie warunki, aby dziecko czuło się 

zawsze jak u siebie, by było mu przyjemnie oraz żeby zmniejszyć 

napięcie, gdy czegoś mu zabraknie. 



Czego nie wolno rozstającym się rodzicom: 

• szukać w dziecku powiernika; 

• mówić niepochlebnych opinii o drugim rodzicu; 

• zabraniać spotkań z drugim rodzicem; 

• blokować okazywania przez dziecko gniewu czy złości; 

• zmuszać do rozmów na temat rozwodu rodziców, jeśli dziecko 

nie wyraża zainteresowania ani chęci; 

• użalać się przed dzieckiem; 

• oczekiwać, że dziecko natychmiast zrozumie i pogodzi się 

z rozpadem rodziny; 

• krzyczeć, denerwować się na dziecko, gdy nie rozumie, dlaczego 

rodzice nie są już razem; 

• manipulować dzieckiem; 

• traktować dziecko jako kartę przetargową; 

• bagatelizować uczuć dziecka; 

• kłócić się, gdy dziecko jest obecne; 

• zadawać trudnych pytań: „Z kim chciałbyś/chciałabyś 

zamieszkać?” 

Sytuacja rozpadu rodziny, w której znaleźli się dorośli i dzieci 

nie jest łatwa. Bazując na podpowiedziach, doświadczeniu i mądrości 

psychologów można się z tym bolesnym doświadczeniem uporać.  

Życzę wszystkim, którzy znaleźli się w tym problemie, siły! 

 

Wasz pedagog - Dorota Sosulska 
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