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Dziecko w sytuacji rozwodu rodzic·w 

 

 

Wprowadzenie  

 

TytuĠem wstŗpu wyjaƑnione zostanň pojŗcia maĠƭeżstwo, rodzina i rozw·d, gdyƭ to wok·Ġ nich 

oscyluje tematyka niniejszego tekstu.  MaĠƭeżstwo jest to ăuznany i regulowany przez prawo zwiňzek 

mŗƭczyzny i kobiety zawarty dla utworzenia rodzinyó (Dunaj, 2003, s. 253). Idňc dalej rodzina to 

ăwsp·lnota skĠadajňca siŗ z maĠƭonk·w i ich dzieci oraz os·b zwiňzanych pokrewieżstwemó (Tamƭe, s. 

500). Zaspokaja ona takie potrzeby czĠowieka jak potrzeba miĠoƑci, potrzeba bezpieczeżstwa, potrzeba 

przynaleƭnoƑci i potrzeba samorealizacji (Szczepażski, 1970, s. 305-306). Ostatnim pojŗciem jest rozw·d, 

czyli ăsňdowne rozwiňzanie zwiňzku maĠƭeżskiegoó (tamƭe, s. 517).  

Problematyka maĠƭeżstwa i rodziny, do kt·rej zalicza siŗ miŗdzy innymi zjawisko rozwodu 

pozostaje zawsze aktualna bez wzglŗdu na to, w jakich czasach ƭyjemy. Kaƭde pokolenie, a wiŗc kaƭdy 

pojedynczy czĠowiek rodzi siŗ, rozwija i wychowuje w rodzinie. Nastŗpnie jako osoba dorosĠa zakĠada 

wĠasnň rodzinŗ, gdyƭ ănie jest dobrze byĻ samemuó (Rdz 2, 18). Obecnie Ƒwiat przemysĠowy nie docenia 

wartoƑci maĠƭeżstwa i rodziny. CzĠowiek zajŗty swoimi potrzebami traci kontakt z osobami najbliƭszymi, a 

p·ƫniej juƭ tylko krok od tragedii jakň jest rozbita rodzina. Skutek to nieszczŗƑliwi maĠƭonkowie oraz 

nieszczŗƑliwe dzieci (Skrzydlewski, 1991, s. 7-11). 

Dzisiejsze czasy sň niezwykle trudne dla maĠƭeżstwa i rodziny. Obserwuje siŗ niedomagania tej 

podstawowej kom·rki spoĠecznej. Z coraz wiŗkszň ĠatwoƑciň maĠƭonkowie decydujň siŗ na zerwanie 

Ġňczňcej ich wsp·lnoty caĠego ƭycia. Odchodzň od siebie raniňc siŗ nawzajem oraz zadajňc b·l swoim 

dzieciom. Kryzys maĠƭeżstwa i rodziny, kt·rego skutkiem moƭe byĻ rozw·d powoduje, ƭe naukowcy 

wielu dziedzin zadajň pytanie o przyszĠoƑĻ tej podstawowej kom·rki spoĠecznej (Adamski, 2013, s. 148). 

Ɛwiŗty Jan PaweĠ II wskazywaĠ na przyczyny kryzysu maĠƭeżstwa i rodziny wymieniajňc brak szacunku dla 

ƭycia ludzkiego, rozpad jednoƑci i nierozerwalnoƑci maĠƭeżstwa, czy rezygnacjŗ z prawdziwej miĠoƑci na 

rzecz tak zwanych ăwolnych zwiňzk·wó. Wobec zagroƭeż papieƭ nawoĠywaĠ do podejmowania trudu 

ratowania, popierania i wskazywania wartoƑci rodziny (Rosset, 1986, s. 162-163).  

Na potrzeby niniejszego tekstu podjŗta zostaĠa tematyka sytuacji dzieci rozwiedzionych rodzic·w. 

Stanowi on jeden z gĠos·w w dyskusji. Dziecko jako niewinna ofiara dramatu rodzinnego zostaje 

postawione przed faktem dokonanym. Rodzice nie tylko nie pytajň go o zdanie, ale bardzo czŗsto 

informujň o podjŗtej decyzji, czy wrŗcz wciňgajň juƭ kilkuletnie dziecko we wzajemne przepychanki. 

Warto, a wrŗcz konieczne jest podejmowanie problematyki rozwodu z perspektywy dzieci uƑwiadamiajňc 
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osobom dorosĠym jak wielki dramat rozgrywa siŗ w sercu maĠego czĠowieka, kt·rego rodzice postanowili 

rozstaĻ siŗ na zawsze. Rozw·d to poraƭka maĠƭonk·w. Nic nie usunie krzywdy zadanej drugiemu 

czĠowiekowi poprzez zĠamanie przysiŗgi maĠƭeżskiej, w kt·rej ƑlubowaĠo siŗ miĠoƑĻ, szacunek i wiernoƑĻ 

do Ƒmierci (Wallerstein, Blakeslee, przeĠ. Urbażski, 2005, s. 179). Krzywdzňc siebie wzajemnie zadajň ciosy 

takƭe dzieciom, gdyƭ czŗsto nie potrafiň oddzieliĻ emocji zwiňzanych z rozpadem maĠƭeżstwa od troski o 

dobro najmĠodszych. Zapominajň, ƭe maĠƭeżstwo i rodzicielstwo to osobne sprawy, gdyƭ rozstanie 

maĠƭonk·w ze sobň nie jest rozstaniem z dzieckiem (Cudak, 2005, s. 36-37).  

 

1. Rodzina w ƭyciu czĠowieka  

 

Rodzina to miejsce, w kt·rym czĠowiek rodzi siŗ i dorasta. W jej skĠad wchodzň rodzice i dzieci. 

KiedyƑ byli to takƭe dziadkowie, czy nawet pradziadkowie. Obecnie odchodzi siŗ od wsp·lnego 

zamieszkiwania kilku pokoleż w jednym gospodarstwie domowym. Dzieci wychowywane sň, a 

przynajmniej powinny byĻ w atmosferze miĠoƑci, zaufania, troski, serdecznoƑci i wiele innych. Jako 

pierwsza wskazana jest miĠoƑĻ, kt·ra najpierw Ġňczy mŗƭczyznŗ i kobietŗ, a wiŗc maĠƭonk·w. Nastŗpnie 

maĠƭonkowie-rodzice przelewajň jň na dzieci, kt·rymi B·g ich obdarzy. Nowy czĠowiek to dar Stw·rcy. 

Dziecko jako istota niekompletna oraz bezbronna potrzebuje os·b dorosĠych, aby obdarzyli je miĠoƑciň i 

opiekň (Rubinkiewicz, 1995, s. 39). W pierwszej kolejnoƑci rola ta zostaĠa zadana rodzicom. 

Dom rodzinny stanowi pierwsze i najwaƭniejsze miejsce wzrastania, rozwoju, wychowania i 

edukacji czĠowieka (Izdebska, 2006, s. 24). Relacje na pĠaszczyƫnie rodzice-dziecko oraz relacje z osobami 

bliskimi wsp·lnie zamieszkujňcymi jak na przykĠad dziadkowie, czy rodzeżstwo to prototyp wszystkich 

p·ƫniejszych relacji miŗdzyludzkich. Dlatego waƭne jest, aby dziecko w rodzinie doƑwiadczaĠo miĠoƑci, 

akceptacji, szacunku, radoƑci, czy zrozumienia. Tym sposobem dziecko nauczy siŗ kochaĻ innych ludzi, 

pomagaĻ im, wsp·ĠodczuwaĻ ich emocje, a przede wszystkim dobrze im ƭyczyĻ wystrzegajňc siŗ 

zadawania b·lu drugiemu czĠowiekowi. Pierwsza i najwaƭniejsza jest miĠoƑĻ do dziecka, kt·ra ăwyraƭa siŗ 

w tym, ƭe dajemy mu dom; tŗ cudownň rzeczywistoƑĻ, kt·ra w swym materialnym wymiarze staje siŗ 

przestrzeniň zakorzenienia, wymiany uczuĻ i poczucia bezpieczeżstwa a zarazem zamienia siŗ na wartoƑĻ 

duchowň, kt·ra niesie czĠowieka poprzez ƭycie, dajňc mu punkt oparcia i odniesienia, czyniňc go bogatym i 

radosnymó (Wilk, za: Izdebska, 2006, s. 11). Dziecko to dar, a maĠƭonkowie wsp·ĠdziaĠajň w akcie 

stworzenia z samym Bogiem. Mŗƭczyzna i kobieta stajň siŗ na zawsze odpowiedzialni za nowego 

czĠowieka ð za jego ƭycie, rozw·j i wychowanie (Skrzydlewski, 1994, s. 188-193). We wspomnianň 

odpowiedzialnoƑĻ za dziecko wpisuje siŗ takƭe odpowiedzialnoƑĻ za trwaĠoƑĻ i jednoƑĻ maĠƭeżstwa i 

rodziny.   

Reasumujňc rodzina to miejsce, w kt·rym ksztaĠtuje siŗ osobowoƑĻ czĠowieka (Cudak, 2010, s. 

44). Rodzice to osoby odpowiedzialne za rozw·j i wychowanie dziecka. To od nich zaleƭy z jakim 

ăbagaƭemó wyruszy ono w ƭycie oraz czy bŗdzie szczŗƑliwym lub przegranym czĠowiekiem. Stosunek do 

ƭycia, innych ludzi, czy rzeczy formuĠuje siŗ w domu rodzinnym. Normy i wartoƑci, kt·rymi dziecko 

bŗdzie ƭyĠo to czŗsto te same normy i wartoƑci, kt·rymi ƭyje jego rodzina generacyjna. Postawy spoĠeczne 



DYLEMATY DOTYCZ CCE WYCHOWANIA  

 

ISSN 2082-7067 1(25)2016 KWARTALNIK NAUKOWY  

r·wnieƭ ksztaĠtujň siŗ w rodzinie oraz charakteryzujň siŗ trwaĠoƑciň nawet w wyniku konfrontacji z innymi 

postawami reprezentowanymi przez osoby z r·ƭnych Ƒrodowisk, w kt·re czĠowiek wchodzi na dalszych 

etapach ƭycia. Rodzice to osoby znaczňce w ƭyciu dziecka, gdyƭ Ġňczň ich najmocniejsze wiŗzi 

emocjonalne. To, co przekazujň potomstwu, czyli wartoƑci i normy spoĠeczne, postawy, czy role 

spoĠeczne to wzorce funkcjonowania osoby w dorosĠym ƭyciu (tamƭe, s. 158-159). Czas, miejsca, wsp·lne 

rytuaĠy, czy uroczystoƑci rodzinne chroniň i scalajň rodzinŗ (Pipher, przeĠ. Horosiewicz, 1999, s. 310-330). 

Obecne czasy stawiajň na indywidualizm oraz tworzň czĠowieka tak zwanego ăkonsumentaó. Liczy siŗ, aby 

wiŗcej mieĻ niƭ byĻ. Ludzie bliscy oraz dbaĠoƑĻ o budowanie wiŗzi schodzň na dalszy plan. W tym 

wszystkim znajdujň siŗ dzieci, kt·re nie otrzymujňc odpowiednich wzorc·w idň w dorosĠe ƭycie 

ănieuƑwiadomienió jak budowaĻ szczŗƑliwe i trwaĠe relacje miŗdzyludzkie. Wobec zagroƭenia rodziny, 

jakim jest wzrastajňca liczba rozwod·w naleƭy podejmowaĻ siŗ trudu ăreklamowaniaó wartoƑci i waƭnoƑci 

maĠƭeżstwa i rodziny.  

 

2. WpĠyw rozwodu na maĠoletnie dzieci 

 

W zdecydowanej wiŗkszoƑci przypadk·w maĠoletnie dzieci po rozwodzie pozostajň przy matce. 

Sytuacja ekonomiczna mŗƭczyzny i kobiety w znaczny spos·b wpĠywa na ustalenie warunk·w dalszego 

ƭycia rodziny niepeĠnej. TrudnoƑci finansowe wpĠywajň na sytuacjŗ mieszkalnň rodziny, gdyƭ zdarza siŗ, ƭe 

po orzeczeniu przez sňd ustania zwiňzku maĠƭeżskiego partnerzy nadal zamieszkujň pod wsp·lnym 

dachem. Napiŗcia oraz kĠ·tnie, kt·rych nie spos·b uniknňĻ majň negatywny wpĠyw na maĠoletnie dzieci 

(Graniewska, 1986, s. 74-77).  

Dziecko to niewinna ofiara dramatu rozpadu rodziny. Jako osoba nieletnia nie jest w stanie broniĻ 

siŗ przed zaistniaĠň sytuacjň. W zaleƭnoƑci od wieku najmĠodsi w indywidualny sobie spos·b pr·bujň 

przetrwaĻ. Powaƭnie zagroƭony jest psychiczny rozw·j dziecka. R·wnieƭ po rozwodzie, kiedy wydaje siŗ, 

ƭe teraz zapanuje spok·j i bŗdzie Ġatwiej maĠy czĠowiek odczuwa brak ojca lub matki (Tamƭe, s. 78). 

Rozw·d rodzic·w stanowi dla dziecka traumŗ. Czŗsto nie rozumie ono powod·w rozpadu rodziny, gdyƭ 

jego Ƒwiat jest prosty. JeƑli mama i tata kĠ·cň siŗ to mogň przestaĻ to robiĻ. JeƑli mama i tata przestali siŗ 

kochaĻ to mogň pokochaĻ siŗ na nowo. Jednak pomimo takiego pojmowania dziecko doƑwiadcza wielu 

negatywnych konsekwencji sytuacji, w kt·rej rodzice postanowili rozwiňzaĻ wsp·lnotŗ ƭycia rodzinnego.  

MaĠoletnie dziecko pomimo, ƭe rodzice odchodzň od siebie a nie od niego doƑwiadcza uczucia 

odrzucenia i porzucenia. Rozw·d jest dla niego czymƑ w rodzaju Ƒmierci, a wiŗc podobnie jak po Ƒmierci 

bliskiej osoby takƭe po rozpadzie rodziny przeƭywa okres ƭaĠoby. Dziecko bardzo czŗsto ƭywi nadziejŗ, ƭe 

rodzice wr·cň do siebie, a nawet podejmuje dziaĠania zmierzajňce do scalenia maĠƭeżstwa rodzic·w i 

rodziny. Jeƭeli tak siŗ nie dzieje, a rodzice nie tylko ƭyjň osobno, ale takƭe ukĠadajň sobie ƭycie z nowym 

partnerem odczuwa do nich zĠoƑĻ. Powaƭnň trudnoƑĻ stanowi fakt, gdy rodzice rozstajň siŗ a nastŗpnie do 

siebie wracajň. W dziecku zostaje rozbudzona nadzieja. Natomiast ponowne rozejƑcie siŗ rodzic·w 

sprawia im zaw·d i duƭy b·l (Herbert, przeĠ. Sawicka-Chrapkowicz, 2005, s. 12-15).  
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Spos·b przeƭywania rozstania rodzic·w przez dziecko jest zaleƭny od jego wieku. Po kr·tce 

zostanň opisane poszczeg·lne etapy ƭycia dziecka, w trakcie kt·rych zmienia siŗ jego podejƑcie do 

rozwodu. Pierwszy etap to okres 1-3 lat. Istotne dla dziecka jest zapewnienie mu bezpieczeżstwa, opieki i 

ochrony oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb. KĠ·tnie rodzic·w powodujň lŗk, problemy ze snem, 

brak apetytu, czy pĠacz. Dziecko utoƭsamia siŗ z uczuciami matki, czy rodzeżstwa dlatego jeƑli odczuwajň 

oni smutek to staje siŗ on takƭe ich smutkiem. DoroƑli powinni doĠoƭyĻ wszelkich staraż, aby nie 

dochodziĠo do spor·w w obecnoƑci dziecka. Waƭne jest zapewnianie dziecka o ich miĠoƑci i trosce, kt·re 

nie zmieniň siŗ r·wnieƭ po rozwodzie. Kolejny etap 3-6 lat. Dziecko doƑwiadcza poczucia winy z powodu 

rozwodu rodzic·w. Ƭyje na zasadzie tu i teraz dlatego martwi siŗ, gdzie przebywa rodzic, kt·ry odszedĠ. 

Ich troski oscylujň wok·Ġ tego, czy ma gdzie spaĻ, co jeƑĻ i kiedy go zobaczň. Waƭne, aby rodzice spŗdzali 

z dzieckiem czas. Ponadto naleƭy pom·c mu rozr·ƭniĻ rzeczywistoƑĻ od wyobraƭeż. Okres 6-9 lat to czas, 

kiedy dziecko zaczyna uczyĻ siŗ empatii, co wpĠywa na jego chŗĻ niesienia pomocy innym ludziom. Jednak 

pojawia siŗ tutaj ryzyko, ƭe nie wyksztaĠci w sobie postawy asertywnoƑci oraz szacunku dla swoich 

potrzeb. Istotne jest, aby rodzice doĠoƭyli staraż celem unikniŗcia stawiania dziecka w sytuacji wyboru 

pomiŗdzy nimi, gdyƭ konflikt lojalnoƑci moƭe stanowiĻ trudnoƑci w nawiňzywaniu prawidĠowych relacji z 

r·wieƑnikami. Od 9 do 12 roku ƭycia dziecko staje siŗ bardziej samodzielne, dlatego potrzebuje wsparcia 

oraz uznania ze strony os·b bliskich. Rozw·d rodzic·w w tym okresie ƭycia sprawia, ƭe dziecko wstydzi 

siŗ przed r·wieƑnikami z tego powodu oraz stawia pod znakiem zapytania poczucie wĠasnej wartoƑci. 12-

15 lat to czas, kiedy dziecko i mĠody czĠowiek jest zajŗty sobň. Waƭniejsze od relacji rodzinnych stajň siŗ 

kontakty z r·wieƑnikami. Zdarza siŗ, ƭe przejmuje odpowiedzialnoƑĻ za rodzica, z kt·rym mieszka. 

Ponadto, jeƑli w ƭyciu rodzica pojawia siŗ nowy partner reakcjň dziecka jest gniew i sprzeciw. Oddƫwiŗk 

dziecka na rozw·d rodzic·w moƭe byĻ r·ƭny. Czŗsto wydaje siŗ, ƭe problem zostaĠ juƭ przepracowany 

podczas, gdy w kolejnym okresie ƭycia oraz zwiňzanych z nim zmian odƭywa na nowo (Jaede, przeĠ. 

Kleszcz, 2007, s. 16-21). Naleƭy zaznaczyĻ, ƭe spos·b w jaki dziecko upora siŗ z rozstaniem rodzic·w 

zaleƭy od nich samych. To oni jako pierwsi wychowawcy sň odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do 

ăp·jƑcia w Ƒwiató. ZdolnoƑci, w kt·re je wyposaƭň gwarantujň mu szczŗƑliwe ƭycie lub klŗskŗ. ğatwiej 

bŗdzie dziecku uporaĻ siŗ z rozwodem, jeƑli w domu bŗdzie mniej kĠ·tni, panowanie nad konfliktami, 

wzajemny szacunek oraz wĠaƑciwa postawa wychowawcza zakĠadajňca szacunek dla dziecka, 

zainteresowanie jego sprawami, okazywanie zrozumienia, stawianie granic, ustalanie reguĠ i zadaż w 

rodzinie (Jaede, przeĠ. Kleszcz, 2007, s. 63-76). 

Rodzice rozdzierajňc serce dziecka nie bŗdň mogli sprawowaĻ opieki i wychowania swoich dzieci 

w odpowiedni spos·b dop·ki nie dojdň do harmonii w swoich wnŗtrzach. Po rozwodzie juƭ zawsze bŗdň 

to inni rodzice niƭ przed. Kobieta, czy mŗƭczyzna po rozpadzie zwiňzku z wieloma problemami r·wnieƭ z 

wychowaniem dzieci bŗdzie musiaĠa radziĻ sobie sama (Wallerstein, Blakeslee, przeĠ. Urbażski, s. 20-22). 

Rodzic, kt·ry zostaje z dzieckiem, czy dzieĻmi nie moƭe juƭ liczyĻ na pomoc drugiego rodzica tak jak 

wczeƑniej. W sytuacji choroby, trudnoƑci wychowawczych, czy innych trosk jest zdany tylko na siebie. 

Ponadto to on jest tym opiekunem, kt·ry musi trzymaĻ dyscyplinŗ stajňc siŗ w oczach dziecka rodzicem 

ăsurowszymó niƭ ten, kt·ry nie mieszka z dzieckiem (tamƭe, s. 22-23). Rodzina niepeĠna jako skutek 


