
Wi´kszoÊç rozwodzàcych si´ rodziców w ciàgu pi´ciu
lat po rozwodzie po raz drugi wst´puje w zwiàzki ma∏-
˝eƒskie. Powtórne ma∏˝eƒstwo stawia ich w trudnej
sytuacji. Muszà budowaç swoje nowe zwiàzki w kon-
tekÊcie stosunków, które majà z dzieçmi i by∏ym partne-
rem. Nowy partner to tak˝e nowi krewni, a cz´sto rów-
-nie˝ dzieci z poprzedniego zwiàzku. Muszà wypracowaç
co najmniej znoÊne relacje z tymi wszystkimi ludêmi.
Muszà te˝ okreÊliç rol´ ojca/matki, którà powinien
spe∏niaç nowy mà˝/˝ona.

Dzieci majà wielkà, naturalnà potrzeb´, by mieç przy
sobie oboje rodziców. Na samym poczàtku musimy im
wyraênie powiedzieç, ˝e nasze ma∏˝eƒstwo si´ skoƒczy-
∏o i nie da si´ go ju˝ naprawiç - by przesta∏o si´ ∏udziç,
˝e rodzin´ mo˝na jeszcze uratowaç. JeÊli po rozwodzie
dzieci zostajà pod opiekà matki, efekty powtórnego
ma∏˝eƒstwa b´dà ró˝ne dla ch∏opców i dla dziewczàt.
Zachowanie ch∏opców w tej sytuacji z regu∏y poprawia
si´ w porównaniu z zachowaniem ch∏opców mieszka-
jàcych z matkami, które ju˝ si´ z nikim nie zwiàza∏y.
SpecjaliÊci uwa˝ajà, ˝e powodem takiej poprawy jest
obecnoÊç m´˝czyzny i przywrócenie m´skiego wzorca
w domu. Odwrotnie jest w przypadku dziewczynek.
Zwykle w rodzinach z nowym m´˝czyznà zachowujà
si´ one gorzej. Jak twierdzà spejaliÊci, jest to wynik
utraty bliskoÊci z matkà. Te reakcje odzwierciedlajà
jedynie ogólne tendencje i nie sà jednakowe dla wszyst-
kich dzieci.

Dzieci doznajà upokorzenia, kiedy to zaraz po roz-
wodzie nominowane sà do roli partnera. Dziewczyn-
ka zaczyna byç gospodynià i troszczyç si´ o tatusia; al-
bo ch∏opiec jest awansowany do roli partnera i oparcia
matki. Wtedy to pojawienie si´ ojczyma czy macochy
jest detronizacjà  i dodatkowym zranieniem.

Nowy tata czy nowa mama powinni zaczàç budo-
wanie relacji z dzieçmi swych wybranków od spotkaƒ
z ca∏à rodzinà na oboj´tnym gruncie, np. podczas
spacerów czy wspólnych wycieczek i powstrzymaç si´
od szybkiego, wspólnego zamieszkania w zast´pstwie
rodzica, który si´ wyprowadzi∏.  B∏´dem jest ustawienie
siebie w pozycji konkurenta wobec biologicznego
rodzica. Lepiej szanowaç jego pami´ç i obecnoÊç,
pe∏niàc, szczególnie w trudnym okresie porozwodowym,
raczej rol´ mediatora, który u∏atwia dziecku kontakty
z prawdziwym ojcem lub matkà. Takà postawà zjednamy
sobie szacunek i zaufanie dziecka, a tak˝e uchronimy
je przed bolesnym konfliktem lojalnoÊci. Nie b´dzie
musia∏o prze˝ywaç obaw i niepokoju, ˝e obecnoÊç ma-
cochy czy ojczyma wymusza koniecznoÊç rezygnacji
z tak wa˝nych dla niego kontaktów z prawdziwym ro-
dzicem.

Zdarza si´ niestety, doÊç cz´sto, ˝e macocha lub oj-
czym wchodzà ze swym nowym partnerem w koalicj´

przeciwko ma∏˝onkowi, który odszed∏. Jest to sytuacja
szkodliwa dla dziecka i dla tego zwiàzku. Prawdziwà
tragedià dla dziecka jest, jeÊli ta koalicja zawiàzana jest
równie˝ przeciwko niemu. Stwarza to otwarty konflikt,
a dziecko staje w sytuacji osoby nikomu niepotrzebnej.

¸atwoÊc nawiàzania dobrego kontaktu z nowym
mamà czy tatà jest ró˝na w zale˝noÊci od wieku.  Najtru-
dniej przychodzi to nastolatkom, które sà bardziej wy-
czulone na sprawy takie jak szacunek, lojalnoÊç czy
wolnoÊç. Z ma∏o wra˝liwym nowym cz∏onkiem rodziny
mo˝e dojÊç do trwa∏ego konfliktu.

Podobnie jak w przypadku rozwodu, dla dzieci is-
totniejszy ni˝ powtórne ma∏˝eƒstwo  jest sposób, w ja-
ki rodzice kszta∏tujà nowà sytuacj´. Mo˝na pomóc dzie-
cku dostosowaç si´ do niej w nast´pujàcy sposób:

• Do minimum ogranicz zmiany. JeÊli to mo˝liwe
zostaƒcie w tej samej okolicy, nie zmieniajàc dziecku
przedszkola czy szko∏y. Niech spotyka si´ ze swoimi
przyjació∏mi.

• Nie zapomnij o budowaniu dobrej relacji z dziec-
kiem. Nie dopuszczaj do tego, by mia∏o uczucie, ˝e je-
go miejsce zajà∏ nowy partner.

• Du˝o rozmawiaj z dzieckiem; znajdê czas na zaj´cia,
w których b´dziecie uczestniczyç tylko we dwoje.

• WyjaÊnij dziecku, jakie role rodzicielskie spe∏nia
twój nowy partner. Nie powinien on próbowaç stawaç
si´ g∏owà rodziny, lecz pomagaç ci w wype∏nianiu zadaƒ
rodzica.

• Nie pozwól dziecku rozdzieliç ci´ z partnerem.
• Wyka˝ si´ du˝à cierpliwoÊcià. Zaakceptowanie

przez dziecko nowej sytuacji wymaga czasu, mi∏oÊci
i wyrozumia∏oÊci. Najwa˝niejsze to otworzyç przed
dzieckiem serce. Trzeba przy tym bardzo uwa˝aç, bo
stàpamy po cienkim lodzie. ¸atwo pope∏niç b∏àd i g∏´-
boko zraniç uczucia dziecka. Oswajanie musi trwaç
d∏ugo i wymaga od doros∏ych delikatnoÊci i umiaru.
Na pewno nie jest to ∏atwe, ale warto podjàç trud stwo-
rzenia bliskich relacji i zadbania o to, by ka˝dy odnalaz∏
swoje miejsce w rodzinie.
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Informujemy, i˝ konkurs na nazw´ dla ko∏a
teatralnego zorganizowany przez MCK w Ciecho-
cinku wygra∏ Miron Karlewski, autor nazwy Ko∏o
Teatralne „Trema”. Nagrodà jest podwójna wejÊ-
ciówka na dowolny seans filmowy do kina „Zdrój”.
Gratulujemy!


