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Dzień dobry, 
 

Dziękujemy za informacje dotyczące Pani dzieci. Fundacja Obrony Praw 

Dziecka Kamaka występuje w takich sprawach jak opisana przez Panią 

jako interwenienci uboczni, pełnomocnicy dzieci, przedstawiciele 

społeczni, amicus curiae (przyjaciele sądu) i przygotowuje opinie dla sądu 

z zaleceniami w zakresie orzecznictwa.  

Wnioskujemy do Prokuratora Generalnego o ściganie osób fizycznych oraz 

instytucji za przemoc na tle alienacji rodzicielskiej. Prowadzimy mediacje i 

oferujemy kilkadziesiąt form innej pomocy w takich sytuacjach. W tym 

terapie sprawców przemocy na tle alienacji rodzicielskiej do których 

należy również “ojciec” Pani dzieci. 

Najlepiej jeślibym stawił się na Pani rozprawach w sądzie. Przeprowadził 

rozmowy mediacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne z “ojcem” dzieci, 

zgłosił fundację do spraw jako pełnomocnika dziecka, złożyl naszą opinię 

do akt itp. 

W związku z tym, że pomoc w Pani przypadku wymaga bardzo 

wyspecjalizowanej pomocy psychologicznej i prawnej obejmującej również 

lobbing na rzecz zmiany obowiązujących przepisów nie jesteśmy teraz w 

stanie pomóc Pani całkowicie za dramo.  

Szukamy dofinansowania do naszej działalności. Jego uzyskanie 

praktycznie uniemożliwia jednka Mateusz Brust z bocheńskiej policji i 

Marcin Staręga z bocheńskiej prokuratury. Dlatego przestał nas wspierać 

Urząd Miasta w Bochni. Bocheńska policja i prokuratura traktuje 

Rodziców kochajacych swoje dzieci jak przestępców lub jak osoby chore 

psychicznie i zajmuje się organizowaniem, za pieniądze podatników, 

takich akcji jak, na przykład, ta w lutym 2019 roku: 

http://opiekawspolna.org/wp-content/uploads/2016/02/4.pdf 

 

 

http://opiekawspolna.org/wp-content/uploads/2016/02/4.pdf
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Czelkamy jeszcze na decyzję Fundauszu Inicjatyw Obywatelskich: 

 
 

 

 
 

Z wyrazami szacunku, 
 

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka 

Tel. 606-515-686 

Specjalista z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania 

 

z zespołem Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka realizująca działalność pożytku 

publicznego 

 

 

www.opiekawspolna.org 

www.opiekawspolna2.pl.tl 
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mediacje, negocjacje, poradnictwo prawne i psychologiczne, terapia rodzinna, małżeńska, 

indywidualna, problemy wychowawcze z dziećmi, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, 

lobbing na rzecz zmian prawa 

 

 
 

Dzień dobry, 
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Jestem mamą 2 dzieci, córka ma 13 lat a syn 11, dzieci są przez cały czas 

nastawiane przez ich ojca. Nie chcą ze mną rozmawiać ani spotykać. Nie 
wiem czy słowa są w stanie wyrazić jak bardzo jestem krzywdzona ja i 

moje dzieci. 
Mąż mści się na mnie ponieważ postanowiłam się z nim rozwieść i do tej 

walki wykorzystuje dzieci. 
Mąż zawsze był i jest osoba bardzo agresywna w stosunku do mnie jak i 

do dzieci. Wyzwiska, obrażanie, umiejszanie mojej wartości w trakcie 
trwania naszego małżeństwa były na porządku dziennym i to wszystko 

odbywało się w obecności dzieci. teraz z perspektywy czasu widzę, że maż 
od dłuższego czasu nastawiał dzieci przeciwko mnie. Kiedy nie było mnie 

w domu cały czas piętnował moje zachowanie nazywając je 

złym  podważał mój autorytet. np. to że zaczęłam studia i jeździłam na 
uczelnię było przedstawiane dzieciom, że je zostawiam i się nimi nie 

zajmuje. Cały czas mówił, że tylko tata jest głową rodziny i to on decyduje 
o wszystkim. 

 
Mimo, że się bardzo bałam mojego męża podjęłam definitywną  decyzję o 

rozwodzie poinformowałam go o tym 01.06. 18r. Najpierw była złość i 
agresja ze strony męża potem prośby i obietnice, że się zmieni. W 

momencie kiedy zobaczył, że nie przynoszą efektu jego działania 
podstępem wyrzucił mnie z domu. Okazało się ze miałam podłożony 

podsłuch i założony GPS w samochodzie.Z tego co juz wiem to nagrania są 
z okresu od ________. 

Nagrywane były moje rozmowy w pracy jak i w samochodzie. 
_______ r zawiózł mnie rano do pracy ponieważ powiedział, że jeden z 

samochodów się zepsuł byłam z nim umówiona, że przyjedzie po mnie do 

pracy. Przyjechał i w połowie drogi do domu zatrzymała się w _________ i 
oznajmił, że moje rzeczy są w bagażniku i  mam "wypierdalać". Oznajmił, 

że zabrał mi klucze od domu i pozakładał kłódki na bramę.  Dzieci zostały 
gdzieś wywiezione i nie miałam kontaktu z nimi gdyż miały wyłączone 

telefony. Pojechałam na Policję ale zostałam poinformowana, że jest to 
sprawa cywilna i oni nie mogą nic zrobić. 

Dom, w którym mieszkaliśmy nie jest oddany do użytku i został 
pobudowany na działce, która została nabyta przez męża przed naszym 

małżeństwem. Nie byłam tam zameldowana. 
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Próbowałam się kontaktować z dziećmi ale mój mąż powiedział im, że 

wyprowadziłam się do kochanka i ich już nie chcę więc nie chciały ze mną 
rozmawiać. Zatrzymałam się u siostry w _______ na weekend.  Cały 

tydzień tj _______ podjeżdżałam pod dom prosząc aby pozwoliła się 
zobaczyć sie z dziećmi ale bez skutku. Dzieci mówiły, że się mnie boją i 

nie chcą mnie widzieć taką informację przekazywał mi mój mąż. Nie 
wiedziałam co się dzieje z moimi dziećmi wiec w piątek ___.06. 18 jadąc 

kolejny dzień zakupiłam nożyce do cięcia metalu aby dostać się na 
podwórko i zobaczyć czy moje dzieci są w domu i nic im nie jest. Okazało 

się ze mojego męża nie ma w domu ale wiedziałam, że ktoś jest bo 
zobaczyłam zamykające się drzwi. Wydawało mi się, że widziałam córkę 

męża Paulinę (pierwszego małżeństwa, pukałam i dzwoniłam na tel. 

Pauliny ale nie zostały otworzone mi drzwi. Okazało się , że drzwi 
tarasowe nie były zamknięte więc weszłam przez nie do domu. Zastałam 

moje dzieci i Paulinę schowane w łazience. Siedziały przy zgaszonym 
świetle w łazience. Paulina słuchała poleceń swojego taty który strasznie 

krzycząc na dzieci zabraniał wpuszczania mnie do domu. Dzieci były 
bardzo roztrzęsione bały się bardzo konsekwencji jakie poniosą w związku 

z tym, ze weszłam do domu. Krzyczał do Pauliny,że jest "pierdoloną 
idiotką, kretynką, że mam mnie wypierdolić z domu". Dzieci były w szoku. 

Próbowałam z nimi rozmawiać ale nic do nich nie docierało. powtarzały 
przez cały czas, że nie mogę tu być bo to nie jest mój dom tylko dom 

taty.Starałam się je uspokoić ale cały czas mówiły tylko,że tata się 
wścieknie. 

Szukając kluczy od domu znalazłam pendrive, którym mój mąż mnie 
podsłuchiwał i w tym momencie zostałam zaatakowana przez Paulinę, 

która próbowała mi go odebrać. Była w ogromnym stresie i bardzo bała się 

reakcji ojca. W krótkim czasie wrócił do domu mój maż i od razu zostałam 
przez niego zaatakowana szarpał mnie, wyzywał, wykręcał ręce, miotał 

mną jak marionetką. Próbował wyrwać mi z ręki telefon jednak udało mi 
się w tej szarpaninie zadzwonić na komisariat i to spowodowało, że puścił 

mnie. (obdukcja lekarska) 
Przyjechała Policja zostałam pouczona, że mogę zrobić obdukcję i założyć 

sprawę mojemu mężowi a on został pouczony,że może założyć mi sprawę 
o naruszenie miru domowego, i tak też uczynił.  Mam Sprawę karna za 

naruszenie miru domowego. 
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Po całym zajściu udało mi się chwilę porozmawiać z dziećmi na tarasie bez 

jego obecności, dzieci rozmawiały normalnie i chciały obym w najbliższych 
dniach je zabrały i z nimi spędziła weekend ale w momencie gdy pojawił 

się mój mąż i powiedziałam mu o tym, że dzieci spędzą weekend ze mną 
wystarczyło tylko jedna wypowiedź mojego męża przy dzieciach "ale 

przecież dzieci nie chcą z tobą  nigdzie jechać" i w tym momencie dzieci 
powiedziały, że nie chcą. Potem jeszcze pozwolił mi przyjechać w 

następny weekend do dzieci w sobotę 07.07.18 i w niedziele spędziłam  4 
godz. ale niestety w jego towarzystwie ponieważ nie pozwolił dzieciom 

nigdzie ze mną wyjść. Gdy dzieci zostawały ze mną na chwile same 
rozmawiały ze mną normalnie a gdy pojawiał się ich ojciec stawały się 

bardzo opryskliwe i niechętne na wszelkie moje propozycje. 

Potem mój mąż dołożył wszelkich starań aby dzieci nie chciały ze mną 
rozmawiać ani spotykać. Nie jestem w stanie zadzwonić ponieważ 

zablokował mój nr w ich telefonach abym nie mogła z nimi rozmawiać. 
Cały czas straszy dzieci moją osobą np. że przyjadę i zabiorę im psa z 

podwórka albo go wypuszczę na złość dzieciom. Nagrał się nie chcący na 
mojej poczcie głosowej.  Wmówił dzieciom, że mama kłamie. Dzieci 

uważają, że je zostawiałam wyprowadzając się do kochanka. 
Próbowałam spotkać się z dziećmi w szkole ale też jest to nie możliwe, 

ponieważ dzieci reagują panicznym strachem na mój widok wpadają w 
histerię. Z informacji ze szkoły wiem, że dzieci są zaniedbane syn nie 

przynosi przyborów szkolnych ani materiałów na plastykę nie ma 
odrobionych prac domowych, jak również nie jest przygotowany do zajęć.  

W 2016 roku byliśmy na terapii małżeńskiej, na którą zapisał nas mój mąż 
ponieważ jak mówił "nie radził sobie ze mną gdyż jestem chora 

psychicznie". Motywacją do pójścia na terapię było to, że terapeuta miał 

zmienić mnie w żonę jaką on chciałby abym była. Terapię zakończył 
terapeuta, ponieważ nie widział sensu dalszego kontynuowania jej. Moim 

zdaniem mój mąż jest bardzo niestabilny psychicznie i do tego ma 
ogromne zdolności manipulacyjne.  

Dzieci są już do tego stopnia zmanipulowane, że opowiadają już rzeczy, 
które nigdy nie miały miejsca. 

Dzieci są wciągnięte w konflikt przez mojego męże, wszelkie rozmowy 
toczy przy dzieciach. Odtrącają mnie jak również członków mojej rodziny 

(babcia, ciocie, wujkowie) 
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Na dzień dzisiejszy zostałam pozbawiona kontaktów z dziećmi. Nie mogę 

do nich zadzwonić ponieważ mój nr jest zablokowany w ich telefonach. 
Czasami udaje mi się porozmawiać z dziećmi przez telefon ich ojca ale są 

to rozmowy kontrolowane przez niego i dzieci nie chcą ze mną rozmawiać 
bo mogłoby to się nie spodobać tacie. 

Zostało im wgrane, że nie potrzebują mamy i nie muszą mnie w ogóle 
słuchać, ponieważ z nimi nie mieszkam a nowa przyjaciółka taty jest 

bardzo fajna.  
Nie jestem w stanie porozumieć się w ogóle z moim mężem. Nie docierają 

do niego żadne argumenty, że dzieci potrzebują mamy i jak wielka dzieje 
się im krzywda. Cały czas zasłania się tym, że to jest przecież decyzja 

dzieci, że nie chcą się ze mną widzieć ani ze mną rozmawiać. 

 
Jestem załamana sytuacją, w której się znajduję, nie jestem w stanie 

wyrazić słowami w jakiej jestem rozpaczy i jaki to jest dla mnie ogromy 
ból.  

 
Jestem w bardzo trudnej sytuacji materialnej, pracuję i zarabiam 1900 zł 

netto z tym, że na mnie są kredyty, miesięczne raty to około 1000zł, 
ponieważ mój mąż ostatnie 5 lat nie pracował. Nie posiadam własnego 

domu ani nie jestem w stanie niczego wynająć mieszkam kontem u 
znajomej. Dom, w którym mieszka obecnie mój mąż z dziećmi został 

pobudowane na działce, która należała do niego przed małżeństwem i 
podobno mam tylko prawo do zwrotu nakładów. 

Obecnie będzie złożone w sądzie zabezpieczenie kontaktów z dziećmi ale 
już wiem, że to na nic się zda, ponieważ dzieci maja powiedziane, że nikt 

ich nie zmusi do kontaktów ze mną a mąż robi wszystko aby nie chciały 

się ze mną widzieć. 
Sytuacja dzieci i moja  jest dramatyczna i nie wiem co mam robić, zdaję 

sobie sprawę jak to co się dziej będzie miało negatywny wpływ na dalsze 
życie moich dzieci. 

 
Może Państwo są w stanie udzielić mi pomocy, jakie kroki powinnam 

podjąć? Jak mam uratować moje dzieci, które cały czas są pod wpływem 
ojca, który stosuje przemoc. 

 
pozdrawiam, 
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Kamila ___________ 
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