
Ojczym i Macocha 

Wraz z rosnaca liczba rozwodów wzrasta takze liczba rodzin zakladanych przez osoby 
rozwiedzione. Rodzina taka staje wobec specyficznych problemów. Kazdy z jej czlonków 
przezywa jeszcze strate wynikajaca z rozpadu poprzedniego zwiazku, a juz go czeka zlozony 
proces przystosowania sie do nowej sytuacji rodzinnej i nowych wewnatrzrodzinnych relacji. 
 
Czlonkowie nowo zalozonej po rozwodzie rodziny nie maja jeszcze wspólnych doswiadczen, nie 
znaja swoich przyzwyczajen, czesto maja rózne przekonania religijne i rózne upodobania. Bywa, 
ze nowi malzonkowie spedzili ze soba niewiele czasu przed slubem i dopiero teraz poznaja sie 
na co dzien. Dzieci sa obarczone dodatkowo z powodu wewnetrznego rozdarcia pomiedzy 
uczuciem do rodzica, z którym przebywaja na stale, a uczuciem do rodzica, którego tylko 
odwiedzaja (bo mieszka gdzie indziej). 
 
W nowo powstalej rodzinie wytworza sie jednak trwale wiezi, jesli wszyscy jej czlonkowie 
beda sie starali je budowac. Temu celowi sluzy: 

• pogodzenie sie kazdego ze stratami,  
• wypracowanie razem metod podejmowania decyzji w nowej rodzinie,  
• coraz lepsze poznawanie sie nawzajem oraz emocjonalne zblizanie sie do siebie i 

wzmacnianie tych nowych zwiazków,  
• solidarne wspieranie sie nawzajem w róznych sytuacjach,  
• sprzyjanie kontaktom dzieci z naturalnymi rodzicami.  

 Pomimo tego, ze spelnienie powyzszych warunków bywa niekiedy trudne, wiekszosci nowo 
powstalych rodzin sie to udaje. Czesto zwracaja sie o pomoc do dziadków, dalszej rodziny, do 
ksiedza, uczestnicza w spotkaniach grup samopomocowych, a nawet w specjalnych programach 
edukacyjnych prowadzonych dla takich rodzin. 
 
Zdarza sie, ze w nowej sytuacji dziecku potrzebna jest pomoc psychiatryczna. Rodzice powinni 
pomyslec o konsultacji u psychiatry dziecieco-mlodziezowego, jesli obserwuja u dziecka 
uczucia, z którymi jego psychika sobie nie radzi: 

• poczucie osamotnienia w przezywaniu straty,  
• wewnetrzne rozdarcie pomiedzy miloscia do matki i do ojca oraz przywiazaniem do 

jednego i drugiego domu,  
• poczucie wykluczenia z zycia rodziny,  
• zamykanie sie w sobie w poczuciu winy i gniewu,  
• zagubienie w ocenach, co jest dobre, co zle,  
• skrepowanie i zazenowanie w zachowaniu wobec naturalnych rodziców i rodzenstwa 

oraz wobec ojczyma lub macochy i przybranego rodzenstwa.  

 Zwrócenie sie o pomoc psychiatryczna nie tylko dla dziecka, ale i dla calej rodziny nalezy 
rozwazyc w nastepujacych przypadkach (jesli nie ma szans, ze sytuacja sie poprawi): 

• gniew dziecka skierowany jest zawsze przeciwko temu samemu czlonkowi rodziny,  
• dziecko wyraznie daje do zrozumienia, ze potepia naturalnego lub przybranego rodzica,  
• jedno z rodziców jest pod wplywem tak silnego stresu, ze nie jest w stanie sprostac 

zwiekszonym potrzebom emocjonalnym dziecka,  
• macocha/ojczym lub matka/ojciec wyraznie faworyzuje któres z dzieci, a problemy 

wychowawcze macocha pozostawia ojcu lub ojczym matce, zamiast je wspólnie 
rozwiazywac,  



• czlonkowie rodziny nie czerpia zadnej przyjemnosci i satysfakcji z codziennych zajec, 
które przedtem ich cieszyly: dotyczy to zarówno pracy i szkoly, jak i spotkan z 
przyjaciólmi lub rodzina.  

Wiekszosc rodzin zalozonych przez ludzi, którzy sie rozwiedli, ma szanse na szczesliwe zycie. 
Musza jednak miec troche czasu na wypracowanie nowych wiezi i stworzenie nowych rodzinnych 
tradycji. Staja sie wtedy trwalymi wspólnotami, w których dobrze sie czuja i dorosli, i dzieci, 
znajdujac w nich zawsze wsparcie dodajace sil i odwagi. 


