
Rozwod Rodzicow 

Rodzice, którzy sie rozwodza, zdaja sobie najczesciej sprawe z tego, ze ich decyzja bedzie miala 
negatywne konsekwencje dla dzieci. Choc borykaja sie z wlasnymi problemami, nie zapominaja o 
tym, ze dla wlasnych dzieci sa najwazniejszymi osobami na swiecie, i niepokoja sie, na ile i w jaki 
sposób ich dzieci zostana dotkniete skutkami rozwodu. 
 
Gdy chodzi o samych rodziców, to dla jednych rozwód bywa katastrofa, dla innych wyzwoleniem, 
jednak dzieci zawsze napawa lekiem jako wydarzenie, które zagraza ich poczuciu 
bezpieczenstwa i którego nie potrafia sobie wytlumaczyc. Niekiedy ojciec czy matka, pod 
ciezarem chwili i poczucia krzywdy, próbuja u dziecka szukac pocieszenia i wsparcia dla swej 
decyzji. Problem przerasta jednak dziecko i jesli rodzice nie wyjasnia mu, co sie dzieje, w jaki 
sposób sprawa go dotyczy i co z nim bedzie po rozwodzie, dziecko gubi sie we wlasnych 
interpretacjach sytuacji. 
 
Dziecko czesto dochodzi do wniosku, ze to ono jest przyczyna zaistnialego konfliktu miedzy 
rodzicami. Niejednokrotnie jest gotowe do wszelkich poswiecen, byle tylko doprowadzic do zgody 
miedzy nimi. Wstrzas w obliczu utraty matki czy ojca w nastepstwie rozwodu czyni dziecko 
podatnym na choroby somatyczne i psychiczne. Gdy jednak mimo kryzysu, rodzina potrafi 
zmobilizowac swe sily, a dzieci czuja sie kochane i otaczane opieka, to maja one szanse 
konstruktywnie poradzic sobie z sytuacja. 
 
W okresie rozwodu rodzice powinni zwracac uwage, czy zachowanie dziecka nie wskazuje na 
oznaki stresu. Dziecko traci wtedy zainteresowanie szkola, dotychczasowymi przyjazniami, nawet 
jakakolwiek zabawa i rozrywka. Znacznie wiecej lub znacznie mniej sypia, jest wyjatkowo 
nieposluszne i klótliwe. 
 
Dziecko musi wiedziec, ze matka i ojciec pozostaja jego rodzicami, mimo ze ich malzenstwo sie 
rozpada i nie beda juz mieszkac pod jednym dachem. Przedluzajace sie targi o to, z kim dziecko 
czy dzieci zamieszkaja, oraz wywieranie na dzieci presji, by opowiedzialy sie po jednej ze stron, 
sa szczególnie szkodliwe i poglebiaja destruktywne dla psychiki dziecka skutki rozwodu. 
 
Kluczowa dla dziecka sprawa jest swiadomosc, ze obydwoje rodzice opiekuja sie nim nadal z 
niezmiennym oddaniem. Gdyby mimo wszystko wystapily u dziecka niepokojace objawy stresu, 
lekarz rodzinny czy pediatra skieruje dziecko do psychiatry dziecieco-mlodziezowego. Oceni on 
stan psychiczny dziecka i w razie potrzeby podejmie odpowiednie postepowanie terapeutyczne. 
Jednoczesnie rodzicom doradzi, jak postepowac, by sytuacja rozwodowa jak najmniej obciazala 
czlonków rodziny. 
 


