
OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIEĆMI  

czyli dwa tygodnie u mamy, dwa u taty 

 

Od pewnego czasu sądy w Polsce, w orzeczeniach dotyczących opieki na dziećmi przyznają 

rodzicom, którzy podjęli decyzję o rozstaniu, sprawowanie opieki naprzemiennej. Oznacza to, że dziećmi na 

zmianę opiekuje się mama i tato. Szczegóły organizacyjne ustalają między sobą sami rodzice lub proszą 

o pomoc mediacyjną. Sąd jedynie zatwierdza podjęte ustalenia.  Nie jest to rozwiązanie wybierane często, 

ale coraz częściej. Taki podział obowiązków między rodzicami ma swoje wady i zalety. Wszystkie głosy na 

tak, które prześledziłam, skupiały się na wypunktowaniu skutków pozytywnych i negatywnych tego 

rozwiązania, dla rodziców. Nieliczne głosy psychologów przebijające się w Internecie zwracają uwagę na 

dobro dziecka, odnoszą się do wiedzy o rozwoju małego człowieka oraz warunków niezbędnych, by rozwój 

ten przebiegał prawidłowo. 

A przecież dziecko jest tu najważniejsze. Ono jest strona najbardziej pokrzywdzoną, która w dodatku 

nie ma prawa głosu, która musi poddać się woli dorosłych i ponosić być może do końca życia konsekwencje 

ich nieudanych wyborów, ich decyzji, ich przepychanek i braku dojrzałości i autentycznej 

odpowiedzialności za dobro dziecka. 

Dziecko przede wszystkim potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, które zapewnia mu stałość sytuacji, 

miejsca, metod wychowawczych, powtarzalność w życiu codziennym. Dorośli także często przywołują 

powiedzenie: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jak czuje się dziecko mające dwa domy, dwa łóżka, 

wszystko po dwa? Amerykanie, którzy wymyślili opiekę naprzemienną postawili kilka warunków 

niezbędnych: najlepiej jeden dom do mieszkania dla dzieci, a zmieniający się w nim rodzice (niestety 

potrzebne byłoby trzecie mieszkanie wspólne, w którym mieszkają dzieci, a rodzice na przemian, co jest 

kosztowne, ale ma sens). Ewentualnie niewielka odległość mieszkań obojga rodziców oraz podwójny zestaw 

wszystkich niezbędnych rzeczy dla dzieci, aby nie przenosiły ich z jednego mieszkania do drugiego i nie 

„mieszkały na walizkach”. Zadajmy sobie jednak, my dorośli, pytanie: czy chcielibyśmy mieszkać w dwóch 

domach? Musieć pamiętać czy mam u taty lekturę, którą musze przeczytać na poniedziałek? A rakietka do 

tenisa stołowego, gdzie ona jest, została u mamy? Piłka do kosza? Mój ukochany miś? Czy zasnę bez niego? 

Czy ukochany miś może być podwójny? Czy ten drugi, duplikat, to wciąż ten sam ukochany miś? 

Mnie taka perspektywa przeraża. Znam dzieci, które pomieszkują raz u taty raz u mamy. 

W wariancie polskim to wygląda tak, że dzieci wędrują z torbami, one muszą pamiętać co, gdzie, kiedy 

zabrać. Niby ćwiczą pamięć, ale co, jeśli czegoś ważnego zapomną? Czy dorosły pojedzie przez całe miasto 

lub co gorsza jeszcze dalej, by tę ważną rzecz przywieźć dziecku? Wątpię. 

Jest jeszcze aspekt wychowywania: wychowywanie w duchu określonych wartości, co wiąże się 

z wpajaniem od wczesnego dzieciństwa ważnych umiejętności, zachowań, nawyków, które muszą być 

pielęgnowane stale, codziennie, by się utrwaliły i stały częścią nowego człowieka. To także pokazywanie 

sposobu myślenia o otaczającym świecie, dokonywania wyboru tego co dobre i złe, co ważne i mniej ważne. 

Jeśli rodzice wyznają identyczne wartości, poglądy, sposoby na życie, to wspaniale. Jednak trudno w to 

uwierzyć wiedząc, że wspólne życie im nie wyszło i postanowili się rozstać. A więc nie dość, że dzieci mają 

dwa łóżka, to jeszcze rozdwojenie w kwestii sposobu życia, pielęgnowanych wartości i tych różnych 

drobiazgów, z których składa się codzienność. Powiedzmy, że jeden z rodziców dba o to, by dzieci kłaniały 

się sąsiadom i ogólnie znanym sobie dorosłym – nauczycielom, znajomym. A drugi rodzic uważa, że to 

nieistotne, że to przeżytek i nie ma przyszłości. Albo jedno  uważa, że gry komputerowe mogę wiele dzieci 

nauczyć i nie należy przesadnie im kontaktu z komputerem ograniczać, a drugie wprowadziło u siebie 

zasadę, że na komputerze, telefonie można pograć jedynie w piątki i soboty i tylko w gry zaakceptowane 

przez dorosłego. Jeden rodzic wychowuje dziecko w światopoglądzie świeckim, drugi jest głęboko 



wierzący. Jak to pogodzić? Powiedzmy, że ten świecki nie ma nic przeciwko temu, by dziecko chodziło na 

religię i do kościoła, ale przecież, gdy dziecko jest  u tego świeckiego to ten nie pójdzie z nim na niedzielną 

mszę, na roraty czy drogę krzyżową. Dziecko będzie musiało pójść samo, a dla małego dziecka, to już 

bardzo trudne. Może starsze dzieci, tak od 12 roku życia, radzą sobie z tym życiem w dwóch światach lepiej, 

mają już ukształtowane podwaliny osobowości, zaczynają dorastać, coraz lepiej same rozpoznają co dla nich 

dobre, a co nie oraz chętnie nawet chodzą same do kościoła czy jeżdżą na trening sportowy. Ale dziecko do 

tego 12 roku życia potrzebuje jasnych, jednolitych wskazówek. Pedagogika i psychologia wciąż powtarzają, 

że rodzice mają mówić do dziecka jednym głosem. Nawet w pełnych rodzinach. Jak mają różne zdania, to 

powinni o tym porozmawiać poza dziećmi, bez ich obecności, a dzieciom przedstawiają wspólne stanowisko 

w kluczowych kwestiach. Dlatego moim zdaniem nie da się pogodzić niezbędnej dla prawidłowego rozwoju 

dziecka stałości we wszystkich aspektach życia i mieszkania w dwóch domach, często dwóch różnych 

rodzinach.  

Jak więc rozwiązać problem opieki nad dziećmi rodziców, którzy nie chcą być już rodziną? 

W każdym przypadku inaczej. Nie ma jednej recepty. To zależy od woli dorosłych, gotowości do zawierania 

kompromisów, od ich dojrzałości i tego czy są nastawieni na siebie i swoje potrzeby czy biorą pod uwagę 

przede wszystkim dobro dziecka. Dziecko powinno mieć jedno łóżko. Skoro dorośli powołali je na świat 

i teraz namieszali w jego życiu niech sami będą elastycznie, niech się dostosowują, a nie zmuszają do tego 

małą istotę, którą ponoć kochają nad życie. Drugi rodzic, u którego dziecko nie mieszka, może być z nim 

codziennie, jeśli naprawdę to dla niego ważne, a nie tylko alimenty, których w opiece naprzemiennej nie 

musi płacić. Może codziennie odbierać dziecko z przedszkola czy szkoły i spędzać z nim czas, odrabiać 

lekcje. Może zabierać dziecko na treningi sportowe, grę na pianinie, czy balet, a potem odwozić do domu, 

by zasnęło w swoim łóżeczku, z ukochanym misiem. Rodzic, u którego dziecko mieszka powinien 

udostępnić mieszkanie do kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, nie marudzić, nie komentować tylko 

biorąc pod uwagę dobro dziecka dać przestrzeń do kontaktów, by dziecko czuło się u siebie, a jednocześnie 

miało mamę i tatę. To z pewnością niełatwe. Ale nie niemożliwe. To kwestia tego, co rzeczywiście 

najważniejsze dla nas są nasze egoistyczne potrzeby, nakarmienie własnego ego czy dobro dziecka, jego 

prawidłowy rozwój, jego przyszłość. 

Ludzie, którzy nie mieli w dzieciństwie stałego miejsca do życia łatwo jako dorośli przystosowują się do 

nowych miejsc, okoliczności, ale też nie potrafią zbudować trwałego związku, przywiązać się do miejsca, 

stworzyć własnym dzieciom bezpiecznej przystani. Ludzie, szczególnie w dzieciństwie, uczą się głównie 

przez naśladownictwo. Jeśli nie mają właściwych wzorców do naśladowania nie będą potrafili wejść w rolę 

odpowiedzialnego dorosłego, zaopiekować się własnym dzieckiem (czyli wnukiem obecnych rodziców), 

być rzetelnym pracownikiem, i lojalnym przyjacielem. Może stać się tak, że wszystko dla nich będzie 

płynne, do zmiany. Bo przecież tego nauczycieli się od rodziców, że wszystko można zmienić, na nowo 

poukładać. Zastanawiam się czy w ogóle będą jakieś rodziny, a jeśli będą, to będzie ich coraz mniej.  
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