
Twoje dzieci i rozwód. 
 

Rozwód to coś więcej niż techniczny problem nieobecności 

jednego z rodziców, to też coś więcej niż emocjonalna niewygoda 

i stres przez jakiś czas. 

 

Rozwód to zbudowanie w dziecku trwałego przeświadczenia                    

o niemożności tworzenia trwałych, stabilnych związków 

międzyludzkich. To zabicie w nim nadziei, na to, że możliwe jest 

trwałe, niezachwiane szczęście między ludźmi. 

 

Chcesz pokazywać swojemu dziecku świat w taki sposób, aby 

czerpało z Twojej opowieści siłę i nadzieję na przyszłość… ? 

 

Rozwód to lekcja życia, której nie powinieneś dawać swojemu 

dziecku – to lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie 

ma nic trwałego, pewnego, stałego. 

 

 

Rozwód to również skutki krótkoterminowe dla dzieci: 

 

Jak pokazują badania, statystycznie dzieci rozwiedzionych 

rodziców: 

• są bardziej agresywne w stosunku do nauczycieli i 

rodziców, są bardziej depresyjne, 

• mają więcej problemów z nauką, w czym mieści się 

także przerywanie nauki, porzucanie szkół, 

 

• cierpią na większe problemy emocjonalne niż ich 

rówieśnicy z pełnych rodzin, 

• są bardziej skłonne do zachowań destrukcyjnych – 

więcej z nich jest diagnozowanych i leczonych z ADHD, 

 

• są dwa do trzech razy częściej kwalifikowane przez 

szkoły do  pomocy psychologicznej, 

• są częściej hospitalizowane, także ze względu na 

problemy psychiatryczne. 

 

 

Rozwód to także rzadko uświadamiane skutki 

długoterminowe. 

 

Statystycznie dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców: 

 

• jako nastolatkowie wcześniej angażują się w aktywność 

seksualną, mają więcej partnerów seksualnych (co za 

tym idzie – wyższą zachorowalność na choroby 

weneryczne), 

• zarówno w okresie dojrzewania, jak i w dorosłości mają 

więcej dzieci pozamałżeńskich niż osoby z rodzin 

pełnych, 

• częściej uznają aborcję za rozwiązanie problemu 

niechcianego dziecka poczętego z przypadkowym 

partnerem, 
 

• w 25% jako nastolatkowie (w porównaniu z 9% 

nastolatków z rodzin pełnych) sięgają po alkohol lub/i 

narkotyki przed ukończeniem 14 roku życia, 

• aż w 85% sięgając po alkohol lub/i narkotyki uzależniają 

się od nich zanim ukończą 17 rok życia (w porównaniu             

z 24% nastolatków z rodzin pełnych), 
 

• uzyskują niższe wykształcenie, mniejszy prestiż 

zawodowy i gorzej zarabiają niż dorośli z rodzin pełnych, 

• dorastając w stabilnej rodzinie porozwodowej osiągają 

podobne wyniki w nauce jak dzieci z żyjących                              

w ubóstwie rodzin pełnych, 
 

• jako dorośli mężczyźni trzykrotnie częściej doświadczają 

myśli samobójczych niż mężczyźni z rodzin pełnych, 

• jako dorosłe kobiety o 83% częściej doświadczają myśli 

samobójczych niż kobiety z rodzin pełnych, 
 

• mają dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo 

wystąpienia zawału niż u osób z rodzin pełnych (nawet 

gdy bierze się pod uwagę wpływ takich czynników jak 

ogólny stan zdrowia, otyłość, palenie papierosów, 

konsumpcja alkoholu itp.), 
 

• rzadziej wstępują w związek małżeński i częściej się 

rozwodzą, 

• doświadczają poważniejszych i częstszych problemów 

psychicznych niż ludzie wychowani w rodzinach 

pełnych. 

 

Inne ośrodki pomocy: 
 

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl, www.dda.pl 

www.oat.com.pl – terapia Zakroczym 

www.nadzieja.net.pl - dla zniewolonych narkotykami 

www.kuwolnosci2.republika.pl ;  www.onanizm.pl                   

www.slaa.pl – uzależnienia od seksu, anoreksja… 

www.odwaga.oaza.org.pl - pomoc duchowa                                                    

i terapeutyczna, www.homoseksualizm.edu.pl 

www.sekty.net - gdy istnieje obawa, że to sekta 

 

Jak ratować małżeństwo ? 

 
«Czy nie czytaliście,  

że Stwórca od początku stworzył ich  

jako mężczyznę i kobietę?  

 

I rzekł:  

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę                                    

i złączy się ze swoją żoną,  

i będą oboje jednym ciałem.    

A tak już nie są dwoje,                         

lecz jedno ciało.                                                                   

Co więc Bóg złączył,                                                              

niech człowiek nie rozdziela”. 

                                                                                                Mt 19,4-6   

 

www.rozwodprzemyslto.pl 



Działania małżonków, które umacniają i rozwijają miłość 
wg. badań prof. J.Gottmana z Waszyntońskiego uniwersytetu w Seattle 

 
 

1. Wspólne działania. – ustalacie codziennie jakąś jedną wspólną 

rzecz, którą zrobicie razem danego dnia. Może być to wspólny 

obiad, wyjście po zakupy, gra itp. I dotrzymajcie nawzajem słowa 

– wykonajcie co zaplanowaliście. 
 

2. Rozmowa. Pod koniec dnia prowadźcie jedną mniej więcej                    

20 minutową, rozładowującą stres rozmowę. Aby rozmowy 

dobrze wam robiły – oboje musicie mieć okazję zarówno się 

wypowiedzieć, jak i udzielić kochającego, pełnego zrozumienia 

wsparcia. Nic tak dobrze nie buduje miłości jak wyrażanie 

zrozumienia i współczucia (empatii). Jeśli jesteście wierzący 

zakończcie rozmowę wzajemnym przebaczeniem  i zawierzeniem 

Bogu Waszych niepokojów, obaw i radości np.:  
 

„Jezu obecny w Sakramencie Małżeństwa, dziękujemy Ci…                

i zawierzamy nasze troski… Ojcze nasz…  Matko, która zauważyłaś braki 

na weselu w Kanie Galilejskiej, uproś nam to, czego brakuje nam dla 

pięknej miłości… Zdrowaś Maryjo… Aniele Boży bądź z nami i naszymi 

dziećmi na drogach codziennego życia, w domu i pracy…” 
 

3. Czułość. Ważne jest,  by w każdym akcie małżeńskim 

dominowała czułość i troska o drugą osobę. Istotna jest też 

okazywana pozaseksualnej fizycznej czułości. Przytulanie się, 

trzymanie za ręce, dotyk …(przynajmniej 4 razy dziennie!). 
 

4. Jedna randka tygodniowo. W jeden wieczór w tygodniu warto 

uwolnić się od wszelkich trosk, zostawić dzieci pod opieką, pójść 

na spacer lub do kawiarni – by w atmosferze luźnej „randki” 

pielęgnować swą miłość. (To ważna  inwestycja w małżeństwo. 

Powinna być uwzględniona w budżecie rodzinnym! ) 
 

5. Podziw i uznanie. Przynajmniej raz dziennie powiedz coś 

miłego współmałżonkowi. Zdecydowaliście się na ślub, bo 

ujrzeliście w drugiej osobie coś wyjątkowego, niepowtarzalnego,                             

co odróżniało tę osobę od setek innych. Do tych dobrych rzeczy 

łatwo się przyzwyczaić. Dlatego dobrze jest codziennie na nowo 

uświadamiać sobie tę wyjątkowość drugiej osoby i rozwijać 

miłość, mówiąc jej o tym. (przypominaj Jej , że ją kochasz,                       

że jesteś z nią, że jest piękna, że ma piękne oczy…  - jemu, że jest 

wspaniały, doceniaj jego pracę, jego odwagę i moc. 

 

Co można zrobić nawet, jeśli wydaje się, 
że sytuacja jest beznadziejna? 

 

1. Podjąć wspólną pracę nad jakością relacji 
 

2. Nie ignorować wczesnych sygnałów ostrzegawczych  
 

3. Jak najszybciej podjąć terapię małżeńską,                                         

    gdy sami sobie nie radzicie. 

Wczesne i charakterystyczne sygnały ostrzegawcze 
 

1. Brak porozumienia – nawet niewielkie problemy pozostają 

nierozwiązane. Zamiast rozwiązania szukacie winnego, lub też 

unikacie rozmawiania o sytuacjach problemowych. 
 

2. Częste (jawne lub ukryte) konflikty związane z błahostkami. 

Jeżeli każde niemal zachowanie żony/ męża Cię drażni,  co 

prowadzi do kąśliwych uwag, ewentualnie obgadywania 

współmałżonka ze znajomymi – jest to bardzo wyraźny sygnał 

zaburzonej relacji małżeńskiej. 
 

3. Brak intymności. Zbliżenia małżeńskie podejmujecie z poczucia 

obowiązku lub, jako próbę uzyskania poczucia bliskości, jednak 

towarzyszą Wam negatywne emocje, obojętność, poczucie, że 

mimo fizycznego zbliżenia jesteśmy sobie odlegli. 
 

4. Emocje. Ostatni zestaw sygnałów ostrzegawczych to emocje, 

jakie wywołuje druga osoba. W zaburzonych małżeństwach 

dominuje poczucie zniecierpliwienia,  irytacji. Często pojawiają się 

złośliwości, przytyki, robienie sobie na złość.  W rezultacie mąż 

lub żona czuje się lepiej,  gdy drugiej osoby nie ma w domu. 
 

Najczęstsze przyczyny rozwodów  
 

Wydawałoby się, że po rozwód sięgają głównie osoby zdradzane, 

lub maltretowane. A jednak najczęstsze trzy przyczyny rozwodów 

według badania przeprowadzonego przez portal prawnik-

online.eu w 2010 roku to:  45%   „niezgodność charakterów” 

 21% alkoholizm , 

 17% zdrada. 

   4% przemoc 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„Ani Was zwalczą z losem zapasy, ani Was zgnębią                   
wrogów gonitwy, 

Gdy w sercach Waszych przebywać będzie 
Siła modlitwy!” 

 

Modlitwa w Kryzysie małżeńskim 
 

Ojcze nasz, zwracam się z pokorą i żarliwą prośbą do Ciebie.                

Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa                       

i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci. 

Nie sądziłem, że osoby, które się miłują, tak mogą się wzajemnie 

ranić. Boże, pośpiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to 

właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak 

trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały/a jeszcze jestem. 

Uczyń mnie wielkodusznym/ą, bym umiał/a przebaczać. Daj mi 

cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w 

codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się 

wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać 

wiernym/ą do końca. Amen.  
     

Oprac.:  o Romuald ISCHP, na podstawie strony: www.rozwodprzemyslto.pl,                   

Rozpadają się pary, które podejmują terapię zbyt późno! 
Jak nie teraz, to kiedy? 

 

W kwietniu 2010 r. w czasopiśmie naukowym  Journal of Consulting and 

Clinical Psychology opublikowane zostały wyniki badań nad możliwością 

ratowania małżeństw. 
 
 

Przez 6 lat śledzono losy 134 par, które czuły się trwale nieszczęśliwe w 

związku. Pary te miały dwie cechy wspólne. Po pierwsze, mimo tego, że 

uważały swoje małżeństwo za skończone, zdecydowały się podjąć próbę 

ich ratowania. Drugą cechą wspólną był fakt, że mimo dobrych chęci 

małżonkowie nie potrafili samodzielnie rozwiązać swych problemów 

małżeńskich  i czuli się nieszczęśliwi. 
 

 

Pary te skierowano na terapię małżeńską. W ciągu roku odbyli 26 spotkań 

z terapeutą. Pracowali nad umiejętnością komunikacji i rozwojem 

inteligencji emocjonalnej – podejście to nazywa się integracyjną terapią 

par (autorzy Andrew Christensen i Neil Jacobson). Chodziło w tym nie 

tylko o rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów, lecz rozumienia 

potrzeb emocjonalnych drugiej osoby, pracę nad codziennymi 

zachowaniami. 
 

Po pięciu latach od zakończenia terapii: 25% par rozwiodło się, jednak 

ponad jedna trzecia par czuła się całkowicie szczęśliwa w małżeństwie. 

Kolejne kilkanaście procent doświadczyło znaczącej poprawy relacji,                   

a reszta pozostawała z małżeństwie, mimo braku poprawy. 
 

 

Jakie były przyczyny niepowodzeń terapii. Okazało się, że rozpadły się te 

pary, które podjęły terapię zbyt późno – to znaczy w sytuacji gdy jedna 

osoba była przekonana o konieczności rozwodu, jednak zgodziła się na 

terapię by mieć poczucie: „zrobiłem wszystko by małżeństwo ratować, 

mam czyste sumienie”. 
 
 

Co budzi największy optymizm ? Fakt, że uratowane terapią małżeństwa 

wcześniej oceniane były jako przypadki beznadziejne, skazane na 

rozstanie. 

 

Gdzie szukać pomocy? 
 

Ogólne trudności w dialogu, kryzys w małżeństwie: 
 

www.spotkaniamalzenskie.pl - tel.: 22 887 42 03 

Warszawa; ul. Freta 20/24a;  
 

Ostre konflikty, przy jednoczesnej chęci współpracy,                

ale zamknięcie na wyjazd weekendowy. 
 

www.poradninafreta.pl;  tel.: 664 050 178;  adres jw. 
 

Poradnia przy stowarzyszeniu psychologów 

chrześcijańskich: www.spch.pl, tel.: 22 828 54 83 

Warszawa, ul. Bednarska, 28/30 
 

Osoby porzucone przez współmałżonka,                                    

osoby we wtórnych związkach po rozwodzie 

www.sychar.alleluja.pl tel.: 22 818 27 15 wew. 338 lub 368 

Warszawa, ul Skaryszewska 12 (wejście od lubelskiej) 

lub 22 517 34 86, wnoksj@gmail.com 


