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na rozstajach

D
wo je lu dzi de cy du je
się roz stać lub jed no
de cy du je się odejść.
Cza sem w roz pa czy 

i gnie wie, cza sem ze smut kiem,
cza sem z ul gą, pra wie za wsze
ze stra chem, nie kie dy z na dzie ją.
Roz wód to zmia na. Tym trud -
niej sza, je śli lu dzie roz sta ją się
jako pa ra, a po zo sta ją zwią za ni
ja ko ro dzi ce. Czę sto zadają py -
ta nie: „Co zro bić, że by dziec ko

WYCHOWANIE rozwód rodziców

wyraź nie zo ba czyć, ja kie jest ich
osta teczne sta no wi sko. Jest nie -
grzecz ne w przed szko lu, za czy -
na się mo czyć w no cy, cho ru je.
Nie kie dy do ro śli ma ją wra że nie,
że nic do nie go nie do cie ra.
Dziec ko „wy łą cza się” i izo lu je,
bo nie wie, na co mo że li czyć.
Cza sem upar cie „pil nu je” jed ne -
go z ro dzi ców – każ de roz sta nie,
na wet od da le nie zwią za ne jest
z panicz nym lę kiem, sa mo dziel -

ne za sy pia nie nie wcho dzi w grę,
po sił ki naj chęt niej ja dło by na ko -
la nach ma my lub ta ty. Spraw dza
w ten spo sób, w ja kim stop niu
ma ma i ta ta są ra zem. Pró bu je
po łą czyć ro dzi ców, trzy ma jąc
ich rę ce na spa ce rze, przy cią ga
ich fi zycz nie do sie bie.

Ra dy dla ro dzi ców
Roz sta ją cym się ro dzi com łat-
wiej bę dzie uzgod nić no wy sy -
stem opie ki nad dziec kiem, je śli
uwzględ nią kil ka za sad. 
�OBO JE BĄDŹ CIE Z MA LU -
CHEM W CO DZIEN NO ŚCI. Le -
piej co dzien nie spo ty kać się
z dziec kiem na go dzi nę niż raz
w ty god niu na we e kend lub ca ły

Decyzja zapadła. Rozwód. Przestajecie być parą, ale wciąż
będziecie kochającymi rodzicami. I będzie wam zależało, żeby
wasze dzieci miały obecnych i aktywnych w ich życiu rodziców.
Tekst ALEKSANDRA KSOKOWSKA-ROBAK, KATARZYNA ZEH,  psycholożki z poznańskiej pracowni HUMANI
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te go nie od czu ło?”. Od po wia da -
my: „Nie da się. Ale moż na to -
wa rzy szyć dziec ku w tym trud -
nym cza sie, od dzie lać re al ne
oba wy od nie re al nych lę ków,
po ma gać w zdobywa niu no we -
go grun tu pod no ga mi”.

To na tu ral ne, że dziec ko
w tej sy tu a cji jest zde zo rien to -
wa ne. Cza sa mi pro wo ku je do -
rosłych do jas nych i moc nych
re ak cji, bo wte dy ma szan sę

Gdy rodzice się rozstają ,
dzieci odczuwają 

przede wszystkim smutek.

Drogowskazy

dzień. Ro dzic, któ ry prze sta je
miesz kać z dziec kiem, uczest ni -
czy wte dy w zwy czaj nych sy tu -
a cjach ta kich jak ką piel, prze wi ja -
nie, czy ta nie baj ki przed snem.
Ma to jed nak sens tyl ko wte dy,
gdy ro dzi ce nor mal nie się do sie -
bie odzy wa ją, nie wy ko rzy stu ją
sy tu a cji opie ki nad dziec kiem do
wy ty ka nia so bie błę dów. 
�IN FOR MUJ CIE. Ro dzi ce czę -
sto ma ją du że oba wy przed po -
wie dze niem o roz wo dzie. Ile
szcze gó łów ujaw nić? Czy zro bić
to wspól nie, czy osob no? Do -
brze by ło by, gdy by wspól nie
prze ka za li dziec ku tę wia do -
mość, ale czę sto nie jest to moż -
li we. Wte dy le piej, że by zro bił
to ten ro dzic, któ ry ma bliż szy
i częst szy kon takt z dziec kiem.
Jak to po wie dzieć? Jak naj pro -
ściej. „Nie mo gliś my się do ga dać,
du żo się kłó ci liś my. Pró bo wa liś -
my to zmie nić, ale się nie uda ło,
więc zde cy do wa liś my, że się
roz sta nie my”. Dla dziec ka nie jest
istot na in for ma cja, „czy ja to wi -
na”. Przed szko la ki war to in for -
mo wać też o tym, jak te raz bę -
dzie wy glą da ło ich ży cie: „Ty
i Fra nek bę dzie cie miesz kać ze
mną, z ta tą bę dzie cie spo ty kać
się w so bo ty u bab ci Ali”, „Ma ma
za miesz ka w blo ku obok, bę dzie -

cie u niej spać we wtor ki i so bo -
ty, bę dzie was co dzien nie od bie -
ra ła z przed szko la”. Je śli dziec ko
nie chce roz ma wiać, trze ba to
usza no wać, po cze kać, aż z cza -
sem za cznie za da wać py ta nia.
�ROZ MA WIAJ CIE O EMO -
CJACH. Nie mów cie za du żo,
a szcze gól nie nie mów cie źle
o dru gim ro dzi cu, ra czej skup cie
się na uczu ciach dziec ka. Gdy
dziec ko py ta „dla cze go?”, mó wi
o swo im za gu bie niu, smut ku,
zło ści, cza sem po czu ciu wi ny.
I o tym war to z nim roz ma wiać.
W sy tu a cji stra ty – a ta ką jest
roz sta nie ro dzi ców – po ja wia się
smu tek. Oka zu je się, że ro dzi -
com naj trud niej jest znieść
u dziec ka właś nie tę emo cję.
Pró by roz śmie sze nia smut ne go
przed szko la ka da ją krót ko trwa ły
efekt. Le piej dać dziec ku moż li -
wość „wy smu ce nia się” i to wa -
rzy szyć mu w tym. 
�ZA CHO WAJ CIE SPO KÓJ
W OBEC NO ŚCI DZIEC KA.
Nie cho dzi o uda wa nie spo ko ju,
ale o ta kie or ga ni zo wa nie kon -
tak tów, że by mog ły one prze -
bie gać naj spo koj niej, jak się da.
Bez oka zy wa nia nie za do wo le nia,
wro go ści i nie po ko ju. Dla dziec -
ka waż ne jest po czu cie, że wol -
no mu lu bić i ma mę, i ta tę.

�UTRZY MUJ CIE RYTM DNIA.
Istot na jest po wta rzal ność, prze -
wi dy wal ność, ta ki sam rytm
u jed ne go i dru gie go ro dzi ca,
utrzy my wa nie naj waż niej szych
pun któw w pla nie dnia. Ma lec,
spo ty ka jąc się z rodzicem, nie
po trze bu je atrak cji, chip sów na
ko la cję ani cho dze nia spać po 23.
Po trze bu je nor mal no ści.
�NAJ WAŻ NIEJ SZE SPRA WY
UZGAD NIAJ CIE WSPÓL NIE.
Prze de wszyst kim te, któ re do -
ty czą zdro wia i ży cia dziec ka.
Dru gi ro dzic mu si wie dzieć o le -
cze niu. Ak cep ta cja dru giej stro ny
po trzeb na jest też w ra zie wy -
jazdów z dziec kiem za gra ni cę.
Waż ne jest po in for mo wa nie
dru gie go ro dzi ca, do kąd i na jak
dłu go wy jeż dża dziec ko i w ja ki
spo sób moż na się z nim kon tak -
to wać, gdy dziec ko bę dzie prze -
by wa ło po za do mem – na wa ka -
cjach, wy pa dzie we e ken do wym,
u dal szej ro dzi ny. 

Po moc psy cho lo ga
War to po pro sić o po moc:
�Przed prze ka za niem dziec ku
in for ma cji o de cy zji roz sta nia,
gdy chce cie po roz ma wiać o sy -
tu a cji, oba wach, do ga dać się,
jak prze ka zać to dziec ku. 

�Gdy chce cie omó wić kwe stie
zwią za ne z opie ką nad dzieć mi,
po dzia łem obo wiąz ków, wza -
jem ny mi re la cja mi ro dzi ciel ski mi.
�Gdy mi ja ją ty god nie, a dziec ko
na dal jest bar dzo smut ne, za gu -
bio ne lub od dłuż sze go cza su
go rzej się za cho wu je, sta ło się
wy bu cho we i agre syw ne.
�Je śli chcie li by ście, a nie umie -
cie od dzie lić spraw wy cho waw -
czych od par tner skich, i po wo -
du je to wie le za draż nień.

Psy cho log po roz ma wia
z wa mi o tym, co jest po trzeb ne
dziec ku, uwzględ nia jąc je go wiek
i do świad cze nie. Pod po wie, jak
prze ka zać dziec ku in for ma cję
o roz sta niu, by by ła adek wat na
do je go moż li wo ści zro zu mie nia.
Po mo że roz wa żyć, jak od tąd bę -
dzie cie spra wo wać opie kę nad
dziec kiem oraz za wrzeć po ro zu -
mie nie w tej spra wie – w tych
kwe stiach sku tecz na mo że oka -
zać się tak że po moc me dia to ra.

W nie któ rych sy tu a cjach za -
pro po nu je spot ka nia in dy wi -
dual ne dla dziec ka. Być mo że
zapro po nu je ro dzi com pod ję -
cie in dy wi du al nej psy cho te ra pii,
udział w gru pie dla ro dzi ców lub
in ną for mę po mo cy. Roz wód to
sy tu a cja, w któ rej tak że do ro śli
po trze bu ją wspar cia. �

Reklama


