
 

          Ojciec po rozwodzie 
 

 

 

           Rozwód jest to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. To co się zwykle 

dzieje w takiej sytuacji to wzajemne obwinianie się rodziców o rozpad małżeństwa i rodziny. Podczas 

prowadzonych kłótni i prześcigania się w ilości wzajemnych pretensji większość małżonków zapomina 

jednak o tym, że odpowiedzialność za rozwód powinna być dzielona między dwoje partnerów. 

Jednocześnie należy pamiętać, że dzieci najbardziej cierpią bezpośrednio po rozstaniu rodziców. 

Zazwyczaj jest tak, że to ojciec wyprowadza się z domu. I właśnie wtedy o wiele bardziej niż  

w jakimkolwiek momencie ważne jest, aby ojciec nadal był integralną częścią życia swoich dzieci. 

Niezależnie w jakim wieku jest dziecko to rozwód zawsze będzie dla niego trudnym doświadczeniem. 

Wszyscy członkowie rodziny potrzebują czasu na poradzenie sobie z sytuacją rozwodu. Jest to 

sytuacja kryzysowa i każdy będzie przechodził ją inaczej. Dzieci też będą potrzebowały czasu, aby się 

do nowej sytuacji dostosować. Ważne jest, aby dać im czas na przyzwyczajenie się do nowego życia. 

Wciąż będą potrzebowały ojcowskiej miłości i zrozumienia. To jaką ojciec przyjmie postawę i jak 

będzie się zachowywał ukształtuje wzajemne relacje na najbliższe lata.  

            Istotne jest, aby ojciec nie poddawał się przy próbach utrzymania kontaktu z dziećmi. Wielu 

mężczyzn rezygnuje, gdyż wszystko to co się dzieje wokół rozwodu, podziału majątku, opieki nad 

dziećmi staje się zbytnio skomplikowane. Często ograniczają się do płacenia alimentów, a to nie jest 

wszystko. Nie będzie dobrze, jeśli ojciec nie będzie miał kontaktu z dziećmi. Dzieci potrzebują ojca w 

swoim życiu, dlatego nie może usunąć się na drugi plan w wychowywaniu dzieci i oczekiwać, że to 

dzieciom nie zaszkodzi.  

W związku z powyższym w tym artykule zostaną omówione najważniejsze problemy rodzicielskie  

z punktu roli ojca w trakcie i po rozwodzie.  

Istotną sprawą jest rozważenie tego jak zakomunikować dzieciom, że rodzice się rozwodzą? 

          Najtrudniejszą rzeczą, jaką trzeba będzie zrobić to powiedzieć dzieciom, że ich rodzice się 

rozwodzą. Dlatego ważne jest ustalenie czasu i miejsca,  w którym rodzice (wspólnie, o ile to 

możliwe) przekażą informacje o rozwodzie. Zwykle to powinno odbywać się zanim jedno z rodziców 



(najczęściej ojciec) wyprowadzi się z domu. Po przekazaniu informacji ważne jest, aby pozwolić 

dziecku się smucić, płakać. Po wyprowadzce ojciec, odsuwając na bok swoją złość od matki, powinien 

zadbać o to, aby jego dzieci były w tym okresie bezpieczne pod względem emocjonalnym. Wymaga to 

odłożenia na bok swoich emocji. W tym celu ojciec powinien w miarę możliwości utrzymywać 

kontakt z matką swoich dzieci, starać się skupić na rozwiązywaniu aktualnych problemów, a nie 

szukać winnych, rozmawiać ze swoimi dziećmi i nauczyć się być lepszym słuchaczem.  

Wyprowadzka z domu 

         Jest bardzo ważne, aby dzieci wiedziały dokładnie, kiedy ojciec zamierza wyprowadzić się  

z domu, inaczej będą miały poczucie porzucenia, kiedy pewnego dnia zorientują się, że ojca już nie 

ma w domu. Dzieci mają prawo wiedzieć co się dzieje i kiedy to się stanie. Ojciec jest filarem w życiu 

dziecka i takim powinien zostać. W dzień wyprowadzki warto zadbać, aby dzieci w tym czasie nie było 

w domu, aby w pamięci dzieci nie pozostał obraz ojca zbierającego swoje rzeczy i opuszczającego 

dom. Warto wyprowadzić się gdzieś blisko dzieci tak, aby móc mieć z nimi częsty kontakt. 

Wyprowadzka ojca z domu powinna odbywać się jak najdelikatniej tak, aby złagodzić ten proces. O to 

kilka rad o co należy zadbać podczas wyprowadzki: 

- przypomnij dzieciom, że nie wyprowadzasz się daleko, 

- jeśli wiesz, gdzie będziesz mieszkał, zabierz je by mogły obejrzeć Twoje nowe miejsce zamieszkania, 

- powiedz dzieciom, kiedy się wyprowadzasz, 

- wyprowadzając się zostaw po sobie porządek, 

- napisz kilka słów do każdego dziecka i pozostaw tą wiadomość u jego pokoju.  

Urządzanie swojego nowego mieszkania przez ojca wymaga pomyślenia nie tylko o swoich 

potrzebach, ale zadbanie o potrzeby dzieci, kiedy będą przebywać u niego. Ważne jest zadbanie  

o miejsce do spania dla dzieci (jeśli jest możliwe także o pokój dla dzieci) oraz ich rzeczy, które będą 

należeć tylko do nich ( pościel, poduszki, szafki na swoje ubrania, zabawki). Dzieci powyżej 7 roku 

życia można zaangażować w urządzenie czy dekorowanie nowego domu, jest to dobry sposób, aby 

wiedziały, że to także jest ich dom i że z ich ojciec też sobie radzi emocjonalnie i bytowo.  

Opieka nad dziećmi i alimenty 

         Opieka nad dziećmi i alimenty zwykle stają się kością niezgody podczas każdego rozwodu. 

Dobrze jest zasięgnąć informacji na temat prawnej regulacji opieki nad dziećmi i kwestii płacenia 

alimentów. Zupełnie inaczej wygląda opieka naprzemienna nad dziećmi, a zupełnie inaczej ustalenie 

zasad przy widywaniu dzieci w weekendy, święta, wakacje. Niezależnie od tego jak nerwowo jest 

podczas i po rozwodzie dzieci potrzebują, żeby rodzice wzajemnie się szanowali. Dziecko chce, aby 

obydwoje rodziców je kochało i kocha ich obydwoje. Szacunek okazywany powinien być przez drobne 

gesty. Zamiast kłócić się o drobiazgi, to bądźcie uprzejmi i rozmawiajcie o czymś niezobowiązującym.  

          Ojciec powinien być świadomy swoich praw i obowiązków. Niezależnie od tego jak rodzice są 

zranieni i źli na siebie nawzajem, powinni zapanować nad swoimi emocjami, bo to jest korzystne  

i rozsądne zarówno dla nich samych jak i dla dzieci. Ojciec nie powinien ignorować matki swoich 

dzieci. Musi nauczyć się współpracować, by potrzeby dzieci zostały zaspokojone. Przy braku szacunku 

wszystko sprowadza się do tego, która strona jest w stanie najboleśniej zranić drugą. Często wynika 

to z niewyjaśnionych pretensji odnośnie relacji między byłymi małżonkami. Ta agresywna postawa 

nie jest korzystna, ani dla byłych partnerów, ani dla dzieci. Tego typu walka powoduje, że dzieci stają 

się pionkami w rozgrywce miedzy rodzicami. Należy pamiętać także, że długa batalia w sądzie 



wykańcza finansowo i emocjonalnie. Dlatego warto się próbować porozumieć w sprawach ważnych. 

Ojcowie mają prawo być obecni w życiu swoich dzieci. Nawet ograniczenie praw rodzicielskich tego 

nie zmieni, że ojciec ma prawo widzieć swoje dzieci. Należy pamiętać, że bycie rozwodnikiem nie 

oznacza skazania na spędzanie reszty życia w jednopokojowej kawalerce i oddanie wszystkiego. 

Jednak walczenie i wyszarpywanie każdej rzeczy ze wspólnoty majątkowej także nie jest wskazane. 

Należy pamiętać także, że podział majątku to coś zupełnie innego aniżeli płacenie alimentów na 

dzieci. Dziecko potrzebuje wzoru zdrowego i opiekuńczego ojca i nie da się tego zastąpić ani 

wynagrodzić alimentami. Szczęście i dobrobyt dziecka zależą od opieki i wsparcia obydwojga 

rodziców.  

           Sukcesy wychowawcze rodziców będą odbiciem ich własnego szczęścia i szczerości. Ojciec 

rozwiedziony czy nie, musi polegać na kontaktach matki z dziećmi. Ojciec rozwodnik powinien 

pracować nad relacjami z matką jego dzieci tak, aby matka wypowiadała się do dzieci o ojcu  

z szacunkiem. Jeśli dzieci dostają mieszane informacje to ojciec powinien wyjaśnić kwestie sporne  

z matką. Ojciec musi wyegzekwować swoje prawa jako ojca, jak najspokojniej, demonstrując, że jest 

konsekwentny w wychowywaniu dziecka. Ojciec musi mieć dostęp do dzieci ( poza kilkoma 

sytuacjami jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz stosowanie przemocy – wówczas 

ojciec nie jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo dzieci, bo nie radzi sobie ze swoimi emocjami  

i uzależnieniem ). Odmowa przez matkę tego dostępu z powodu np. zalegania z alimentami tak 

naprawdę szkodzi dziecku na całą resztę jego życia. Dziecko do właściwego rozwoju dziecka 

potrzebuje obydwojga rodziców.  

           Rodzice nie są już małżonkami i partnerami, ale do końca życia będą rodzicami. Dobrze jest, 

jeśli rodzice mają jednolity system wychowawczy i zbliżone umiejętności rodzicielskie, jednak nie jest 

to zbyt częste. Istotne jest, aby ojciec nie oceniał (krytykował) podejmowanych przez matkę decyzji 

wobec dzieci tak długo, jak nie narażają one na niebezpieczeństwo dzieci. Jeśli to możliwe ojciec  

powinien konsultować z matką wszelkie problemy wychowawcze jakie dostrzeże. Dzieci docenią fakt, 

że rodzice potrafią się ze sobą pozytywnie komunikować. Bywa, że część rodziców próbuje przebić 

drugiego rodzica w prezentach czy atrakcjach zapewnianych dzieciom. Jeśli ojciec tak robi, to 

powinien sobie zdać sprawę, że jest to podszyte poczuciem winy, że za mało czasu z nimi spędza, lub 

że nie mają „pełnej” rodziny. Zamiast „kupować” dziecko/ dzieci drogimi prezentami warto zapewnić 

zdrowe rozrywki czy spędzać czas na zwyczajnych czynnościach, które też mogą sprawiać radość  

(a mianowicie wspólne gotowanie posiłków, wspólne posiłki, spacery, piesze i rowerowe wycieczki, 

słuchanie muzyki). 

            Inną sprawą są telefony do matki, gdy dziecko jest z ojcem. Dzieci będą tęsknić za matką  

i najprawdopodobniej będą chciały do niej zadzwonić. Bronienie dzwonienia do matki podczas wizyt 

u ojca to oznaka niepewności i takie zachowanie będzie budziły tylko dalsze konflikty. Ważne jest, aby 

ustalić między sobą, że rodzic nie będzie się wtrącać w decyzje dotyczące dzieci podejmowane w ich 

drugim domu ( przy założeniu że nie chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, zdrowotne  i psychiczne). 

           Aby dziecko czuło się dobrze podczas wizyt u ojca musi też być aprobata i zachęta do tych wizyt 

ze strony matki, jeśli dziecko poczuje, że matka jest przeciwna to nie będzie chętne do wizyt u ojca  

a tym bardziej, kiedy już zamieszkał z nową partnerką. Należy też pamiętać, że dzieci nie są 

posłańcami i wielkim błędem jest wykorzystywanie dzieci do przekazywania wiadomości ich matce. 

Gdy tlą się różnice zdań lub konflikty to bezpośrednia komunikacja z matką dziecka jest jedynym 

rozwiązaniem. 



             Podsumowując istotne jest, aby dojść do porozumienia wychowawczego, które określi zasady 

wspólnej opieki nad dzieckiem. Czasem istotne będzie, aby takie porozumienie miało formę pisemnej 

umowy i wówczas powinno ono zawierać w sobie: 

• miejsce pobytu dziecka, 
• miejsce, czas i częstotliwość spotkań z drugim rodzicem (w tym wakacji, ferii, świąt), 
• sposób kontaktu z innymi członkami rodziny (np. dziadkami ze strony drugiego rodzica), 
• postanowienia dotyczące kształcenia dziecka, 
• kontakty rodziców z placówkami edukacyjnymi (szkołami, instytucjami organizującymi zajęcia 

pozalekcyjne), 
• udział rodziców w kosztach związanych m.in. z podręcznikami szkolnymi czy wyjazdami 

dziecka, 
• metody i finansowanie leczenia w przypadku choroby, 
• wysokość, termin płatności alimentów. 

            Kiedy dzieci są młodsze, zorganizowanie i zaplanowanie wspólnego czasu jest łatwiejsze. 
Inaczej wygląda ojcostwo u nastolatków. Zmienia się relacja ojciec – nastolatek, bo dzieci są coraz 
bardziej samodzielne. Gdy dzieci dorastają na pierwszy plan wysuwają się rówieśnicy i przyjaźnie  
z nimi, dlatego warto jest ułożyć plan spotkań i konsultować go z dorastającym dzieckiem tak, aby 
wizyta u ojca nie była odbierana jako przykry obowiązek i zło konieczne (zwłaszcza kiedy dziecko 
miało swoje plany).  

Budowa nowego związku, zamieszkanie z nową partnerką oraz rodziny patchworkowe 

           Coraz częściej się zdarza bezpośrednie wejście z kolejny związek tuż po rozwodzie. Dzieci czują 
się już i tak często porzucone przez sam rozwód i wyprowadzkę ojca, a tym bardziej, jeśli pojawiła się 
szybko inna kobieta ( to ją mogą obarczyć winą za rozwód rodziców). Jeśli to możliwe należy unikać 
spotęgowania tego uczucia poprzez wprowadzenie do ich życia obcej osoby zaraz po rozwodzie z ich 
matką. Należy pamiętać, że ojciec zwykle miał już możliwość poradzić sobie z faktem nieudanego 
małżeństwa, ale dziecko wymaga więcej czasu, aby sobie z tym poradzić. Ważne jest, by uszanować 
to ze czuje się zranione, niepewne i w szoku. Jeśli już zdecydowałeś się zamieszkać z nową partnerką 
to pamiętaj, że dzieci mogą reagować z różny sposób ( wycofanie się z kontaktu, urządzanie awantur, 
osłabienie ocen, zmiana nawyków żywieniowych, przesypanie całych popołudni). Należy oczekiwać, 
że przez dłuższy czas dzieci będą miały ojcu za złe, że bezpośrednio po rozwodzie związał się z inną 
kobietą. Toteż nowa partnerka powinna jak najdłużej unikać wychowywania i dyscyplinowania dzieci, 
bo wtedy jest mniejsze ryzyko, że zniechęci dzieci do siebie. To co może zrobić partnerka to 
spróbować nawiązać kontakt poprzez rozmowy. Należy pamiętać, że niezależnie czy ojciec zamieszka 
sam czy z inną kobietą to dzieci zawsze będą potrzebowały jednego - po prostu ojca i jego obecności 
w ich życiu.  

            Rodzina łączona może zdać egzamin, ale każdy musi rozumieć swoją rolę. Jeśli matka weszła 
także w drugi związek to dzieci często mają dwie rodziny. Najprawdopodobniej druga rodzina będzie 
funkcjonowała inaczej niż rodzina ojca. Czy uda się różne rzeczy ze sobą połączyć w dużej mierze 
zależy od determinacji każdej ze stron. Ważne jest także zastanowienie się jaką rolę będzie ojciec 
pełnił dla dzieci swojej nowej partnerki oraz czy jego dzieci zaakceptują partnerkę. Dzieci 
rozwiedzionego ojca muszą czuć się niezagrożone.  

            Ten artykuł pewnie nie wyczerpuje wszystkich ważnych trudności i problemów z jakimi boryka 
się większość ojców po rozwodzie, sygnalizuje jednak na co zwracać uwagę i w jakich momentach się 
zatrzymać, aby nie utracić dobrej relacji z dziećmi lub by ją zbudować od nowa. Błędy będą 
popełniane, ale ważne jest aby pamiętać że większość z nich można naprawić lub zniwelować 



powstałe szkody. Dziecko zawsze będzie kochało i potrzebowało dwojga rodziców i nikt ani nic nie 
zastąpi w ich w życiu dzieci. Aby dziecko prawidłowo mogło się rozwijać i być szczęśliwym 
człowiekiem potrzebuje obydwojga rodziców.  
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