
 

1 

 

Kiedy mamusia i tatuś postanawiają zamieszkać osobno…… 

 

Czy nam się to podoba czy nie, że coraz więcej małżeństw się rozwodzi. Z roku na rok 

rośnie współczynnik mierzący stosunek liczby rozwodów do nowo zawartych małżeństw: w 

roku 2013 wynosił 36%. Oznacza to, że ponad jeden trzecia par, które wstąpiły w związek 

małżeński, nie przetrwa. O tego dochodzą pary niezarejestrowane czyli związki partnerskie, 

o których statystyka nic nie wie. Jeśli para nie dochowała się potomstwa, ból rozstania oraz 

wszelkie tego konsekwencje dotyczą tylko dorosłych. Mnie natomiast niepokoi los dzieci - 

które przecież rodzą się w większości związków. To one zostają najmocniej zranione 

rozstaniem rodziców.  Im potrzebna jest stałość, niezmienność, codzienna nuda. Wtedy czują 

się dobrze, prawidłowo rozwijają, wzrastają. Dzieci chcą, by rodzice byli razem, kochali się, 

szanowali i by one były z nimi. Tylko i aż tyle. Co więc, gdy związek się rozpada, a 

mamusia i tatuś mają osobne mieszkania, osobne życia? Co ma zrobić dziecko? Jak sobie z 

tym poradzić?  

Objawy wynikającej z rozpadu rodziny traumy będą różne zależnie od wieku dzieci,  

zachowania samych rodziców, wrodzonych cech dziecka oraz jego wcześniejszych 

doświadczeń. Dzieci mogą zacząć się moczyć, mieć problemy gastryczne, zaburzenia snu, 

stracić apetyt, chęć do zabawy, mogą przejawiać zachowania destrukcyjne np. niszczyć 

zabawki. Mogą stać się nietowarzyskie, zamknięte w sobie, agresywne. Częstym objawem 

jest również lęk. Niektóre młodsze dzieci, po rozstaniu rodziców, nie odstępują na krok tego, 

z którym mieszkają. Amerykański psycholog Abraham Maslow stworzył piramidę potrzeb, 

do której, mimo upływu czasu, odwołują się wszyscy, których przedmiotem zainteresowania 

jest człowiek. Podstawę tej piramidy stanowią potrzeby związane z fizycznością człowieka, 

podtrzymujące życie. Głodni, spragnieni, z gorączką nie jesteśmy zdolni bawić się, uczyć, 

oglądać bajki. Niektórzy dorośli potrafią zapanować nad głodem i wyczerpaniem, ale pod 

warunkiem, że w dzieciństwie potrzeby te były w pełni zaspokajane i nigdy nie zaznali ich 

deficytu (w obozach koncentracyjnych w czasie drugiej wojny światowej najdzielniej znosili 

trudy życia ci, którzy mieli dobre dzieciństwo, którym niczego nigdy nie brakowało, a nie ci, 

którzy o wszystko musieli walczyć). Jesteśmy istotami fizycznymi i potrzeby naszego ciała 

dominują nad pozostałymi. Im młodszy organizm, tym lepiej można to zaobserwować. 

Drugą w kolejności potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa. Dziecko potrzebuje 

stałości, przekonania, że nic mu nie grozi, przewidywalności świata, w którym żyje. Jeśli 

jego poukładany dotychczas świat zmienia się ono samo nie ma oparcia. Stałe elementy 

znikają. Codziennośc jest nieprzewidywalna i przez to groźna. Prowadzi do lęku, braku 

zaufania do dorosłych, uciekania w świat marzeń lub towarzystwo rówieśników, nie zawsze 

odpowiednie, z dobrymi wzorcami. Trudno będzie i w dzieciństwie, i później w życiu 

dorosłym znów zaufać światu, innym ludziom. 

Trzecią potrzebą, bez zaspokojenia której rozwój człowieka nie będzie przebiegał 

prawidłowo, jest potrzeba miłości i przynależności. Musimy czuć się kochani, 
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bezwarunkowo akceptowani, należeć do jakiejś społeczności, by jako ludzie rozwijać 

fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie. By stać się w pełni człowiekiem. Gdy nasz świat się 

rozpada, nie mamy już tej pewności i możemy zacząć wątpić w zapewnienia bliskich, że nas 

kochają. Jak mnie kochasz, to dlaczego krzyczysz na mamusię/tatusia, która/który jest dla 

mnie najważniejsza/szy? 

Zaspokojenie wymienionych przeze mnie potrzeb jest warunkiem koniecznym do 

prawidłowego rozwoju jednostki i do tego, by pojawiły się kolejne potrzeby – uczenia się, 

szacunku, samorealizacji. Brak zaspokojenia w zakresie potrzeb fizjologicznych, 

bezpieczeństwa lub akceptacji w dzieciństwie (nie jednorazowy, ale trwający przez jakiś 

czas, powtarzający się), może odcisnąć piętno na naszej osobowości i przyszłym, dorosłym 

życiu. Takie osoby trudniej radzą sobie z przeciwnościami losu, łatwiej popadają w 

przygnębienie i depresję, mają niższą samoocenę i częściej borykają się z problemami w 

związkach, byciu rodzicem, pracownikiem, przyjacielem. Słowem we wszystkich sferach 

życia może im być niełatwo 

Podczas rozstawania się rodziców i rozpadu rodziny wszystkie trzy wymienione 

powyżej potrzeby mogą być niezaspokajane w jakimś stopniu. A przecież to oczywiste, że z 

chwilą pojawienia się na świecie naszego dziecka, do momentu, w którym poczujemy, że jest 

gotowe, by samo o siebie zadbać, jego potrzeby powinny być na pierwszym planie. Co robić, 

by także wtedy, gdy plan, by żyć z drugim człowiekiem długo i szczęśliwie runie, nie zrobić 

krzywdy dzieciom? Oto kilka wskazówek wynikających z mojej praktycznej wiedzy o 

dzieciach i doświadczenia zawodowego: 

 Mówić prawdę w odpowiedniej formie. Dzieci mają niewidzialne „antenki” do 

wyczuwania emocji w rodzinie, w rodzicach. Lepiej od razu powiedzieć dziecku prawdę niż 

narazić je na domysły, które mogą być źródłem niepotrzebnego stresu. W takiej rozmowie 

przede wszystkim trzeba je zapewnić, że postaracie się, aby jego życie zmieniło się jak 

najmniej, że zawsze będziecie przy nim i może na was liczyć. Będziecie mieszkać 

oddzielnie, ale starać się spędzać z dzieckiem, jak najwięcej czasu (niekiedy po rozstaniu 

rodziców rzeczywiście jedno z nich, dotąd rzadko spędzające czas z dzieckiem, jest bardziej 

dostępne i częściej rozmawia, bawi się, zabiera dziecko na wycieczki), 

 Poszukać wsparcia – przyjaciół, kogoś z rodziny, psychologa, kogoś, kto nas nie 

ocenia, ale też w razie czego powie prawdę np. „nie rób tak, bo krzywdzisz dzieci”. Pomoże 

też zająć się dzieciakami, gdy my jesteśmy w „złej” formie  (potrzeba pierwsza – dzieci 

potrzebują jedzenia, snu itd. Nie można odłożyć tego na później), 

 Być słownym wobec dziecka: umawiamy się na konkretną godzinę, na telefon, skypa, 

to jesteśmy lub dzwonimy i uprzedzamy, że nas nie będzie, spóźnimy się; bezwzględnie 

dotrzymujemy słowa (potrzeba bezpieczeństwa), jak najmniej obiecujemy, by potem nie 

zawieść. 

 Mimo zranionych uczuć i zawiedzionych nadziei szanujemy drugiego rodzica w 

kontaktach z dzieckiem i z nim samym. To rodzic naszego dziecka (sami go do tej roli 
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wybraliśmy), ono ma połowę jego genów, a dziecko kocha oboje, nie może słuchać złych 

słów wypowiadanych przez mamę o tacie i przez tatę o mamie; nie róbcie tego, proszę. 

Szanujemy decyzje rodzica, u którego dziecko mieszka, ewentualnie rozmawiamy o nich, ale 

na osobności, nie włączamy dziecka w dyskusje, które nie są miłe dla ucha. Rodzic 

sprawujący opiekę nad dzieckiem na co dzień musi je dyscyplinować, dbać o dobre 

żywienie, odpoczynek, wykonywanie obowiązków np. odrabianie zadań domowych. Nie 

zmieniajmy wszystkiego tylko dlatego, że to nasz weekend i przez trzy dni pozwalamy 

dziecku zapomnieć o dobrych nawykach i zgadzamy się, by robiło wszystko, co chce. To 

kusząca perspektywa dla rodzica, który widuje się z dzieckiem czasami. Przez moment 

jesteśmy tym „lepszym” rodzicem. Jednak, gdy rozważymy takie zachowanie z perspektywy 

wielu lat z pewnością uznamy, że dziecko powinno odrabiać zadania, myć zęby, chodzić 

spać o stałych porach, nie oglądać filmów ze scenami agresji itd. Lepiej więc dobre zwyczaje 

pielęgnować także w dni wolne. Uprzedzamy drugiego rodzica o swoich planach, zamiarach 

i wspólnie ustalamy, jak nasze dziecko spędzi święta, wakacje, weekend itd…Drugi rodzic 

też kocha dziecko, chce jego dobra.  

 Nie wchodzić za szybko w nowe związki, a jeśli już w nich jesteśmy, nie zapoznawać 

dziecka zbyt szybko z nowym partnerem. Jak długo poczekać? Nie ma jednej odpowiedzi. 

To zależy od wielu czynników. Jeśli będziemy uważni, i nastawieni na dobro dziecka 

będziemy wiedzieli, kiedy przyszedł odpowiedni moment. Nie możemy oczekiwać, że dzieci 

pokochają tego nowego partnera/partnerkę tak, jak my – to niemożliwe i byłoby nawet 

dziwne, gdyby tak się stało.  

 Pamiętać, że dzieci uczą się przez naśladownictwo, czyli obserwację tych, którzy są z 

nimi na co dzień. Potem będą zachowywać się wobec nas, jak my wobec nich i innych ludzi. 

Świadomość tego bardzo dyscyplinuje nasze zachowanie. Dzieci uczą się od nas, jak radzić 

sobie ze stresem, złością, jak dbać o siebie (dieta, mycie zębów, higiena osobista), jak 

traktować innych bliskich w rodzinie np. babcię, wujka, kuzynów. Chcemy, by dziecko było 

wobec nas czułe i opiekuńcze, gdy się zestarzejemy lub zachorujemy? Pokażmy mu, jak to 

się robi w zachowaniu wobec babci, dziadka, starszej sąsiadki, drugiego rodzica. 

 Często partner/partnerka byli nie w porządku wobec nas, ale byli dobrymi rodzicami 

wobec dziecka. Oddzielmy to. Nie wykorzystujmy dzieci w walce sądowej, w ustalaniu 

harmonogramu spotkań z dzieckiem, w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących go. 

Jedni rodzice każą dzieciom wybierać wprost, inni tylko pośrednio, ale w każdym przypadku 

jest to dla nich niemożliwe. Stawiamy je w ekstremalnie trudnej sytuacji. Dziecko nie może 

opowiedzieć się po żadnej stronie. Trzeba go przed tym chronić, by nie musiało wybierać 

między mamą i tatą. Nawet, jeśli jeden z rodziców ewidentnie krzywdził rodzinę, 

zachowywał się źle, to dziecko i tak jest z nim związane - myśli o nim, martwi się jego 

zdrowiem, losami.  

Czego pragną dzieci nade wszystko? By ich rodzice żyli w zgodzie i miłości. Gdy miłości 

zabraknie i postanowią się rozstać, niechże zadbają chociaż o zgodę w sprawach związanych 
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z dzieckiem. To takie oczywiste, a tak trudno to wdrożyć na co dzień. No cóż, pracy mi nie 

zabraknie: dzieci coraz częściej potrzebują psychologów. A przecież dzieciom powinni 

wystarczyć kochający ich rodzice. 

Pozdrawiam i zachęcam do ćwiczenia się w cierpliwości, zapomnianej cnocie. Zanim 

drugiej osobie wytkniemy wadę, spójrzmy krytycznie na siebie. Pamiętajmy też, że nie ma 

ludzi idealnych. Każdy ma wady. Wiele związków dałoby się uratować, gdyby z obu stron 

była wola powalczenia o niego. Ale sami sobie nie poradzimy. O ile dzieciom powinni 

wystarczyć rodzice, o tle skonfliktowanym parom często potrzeby jest profesjonalista. 

Terapeuta rodzinny lub zajmujący się parami. Warto wydać trochę pieniędzy i uratować 

rodzinę. Próbując rozmawiać samodzielnie, bez pomocy, narażacie się na kolejne fale 

emocji, które prowadzą tylko do pogłębienia konfliktu. 

Dorosłym polecam film „Dwoje do poprawki”, który w zabawny i wzruszający sposób 

pokazuje, jak taka terapia może przebiegać. Nie jest to łatwe i może być chwilami przykro, 

ale czasem wyjaśnienie jakiegoś drobiazgu, który jak śniegowa kula narastał latami, aż z 

niepozornej śnieżynki stał się lawiną, sprawia, że nagle odkrywamy pod zwałami śniegu to, 

co sprawiło, że wybraliśmy właśnie tę osobę na towarzysza życia. Nie zawsze jest happy 

end. Ale warto próbować. Życzę, by Wam się udało. 

Magdalena Cierpisz 


