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4 PAŹ 2019, 23:47 

 

Mam 2 pytania: 1) Czy Wasza Fundacja dysponuje jakimiś danymi odnośnie tego, czy dzieci z syndromem 

G., albo PAS w przyszłości (życiu dorosłym) szukają kontaktu z rodzicem, którego początkowo odrzucały 

(na skutek alienacyjnych zachowań matki)? - Chciałabym znaleźć jakieś materiały, żeby pocieszyć moich 

klientów - alienowanych ojców, że dzieci kiedyś znajdą do nich drogę. 2) pytanie dotyczy tego, czy Wasza 

Fundacja sysponuje wyrokami Sądów Karnych, w których rodzic dopuszczający się alenacji został skazany 

za przestępstwo (np. z 207 kk)? Jestem radcą prawnym, przez 10 lat pracowałam w sądzie rodzinnym, a 

obecnie prowadzę w ________  kancelarię pomagającą rodzicom walczyć o kontakt z dziećmi. Często są to 

beznadziejne przypadki - gdzie dziecko jest tak negatywnie nastawione do ojca, że wykazuje ogromną 

agresję i oświadcza że nie chce widzieć ojca (wg opinii OZSS dziecko robi to na pokaz, żeby przypodobać 

się matce). Czy prowadzicie jakieś terapie dla takich dzieci? - możnaby sądownie przymusić matkę do 

zapisania dziecka na taka terapię. Proszę o odpowiedź. Z poważaniem: radca prawny ________  

_________ 

 

Dzień dobry, 

 

Odpowiadając na pytania: 

 

I. 

 
1) Czy Wasza Fundacja dysponuje jakimiś danymi odnośnie tego, czy dzieci z syndromem G., albo PAS w 

przyszłości (życiu dorosłym) szukają kontaktu z rodzicem, którego początkowo odrzucały (na skutek 

alienacyjnych zachowań matki)? - Chciałabym znaleźć jakieś materiały, żeby pocieszyć moich klientów - 

alienowanych ojców, że dzieci kiedyś znajdą do nich drogę. 

 
Informuję, że Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka dysponuje wynikami badań 

naukowych własnych i cudzych z których wynika, że dzieci alienowane i w końcu 

wyalienowane nigdy nie znajdują drogi do wyalienowanej od nich części rodziny. Na tym 

polega przemoc alienacji rodzicielskiej żeby doprowadzić do zniszczenia w dziecku potrzeby 

takich kontaktów.  

Twierdzenie, że dzieci kiedyś zrozumieją i jak dorosną to wrócą do Pana (pani) 

sklasyfikowałem jako jeden z mitów alienacji rodzicielskiej. Dziecko w dniu swoich 18-tych 

urodzin nie budzi się z przekonaniem, że najbliższa mu osoba na świecie („matka” alienująca) 

przez ostatni kilka lub kilkanaście lat go oszukiwała wmawiając mu, że ojciec biologiczny nie 

jest mu do niczego potrzebny, że nic od niego nie potrzebuje i nie powinno brać od niego 
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żadnych prezentów, dzwonić do niego w dniu imienin i w Dniu Ojca – bo wszystko zapewnia 

mu ona i jej nowy partner.  

Dziecko po osiągnięciu pełnoletności żyje tak jak mu wmawiała „matka” przez ostatnie lata. 

Nie kontaktuje się z ojcem biologicznym i nie przywozi do niego wnuków. Zastosowanie tych 

samych technik wychowawczych powodowało, że dzieci z Komsomołu płakały na wieść o 

śmierci Stalina, a dzieci z Hitler-Jugend były szczęśliwe, że mogły zginąć w obronie Berlina 

w 1945 roku.   

Pocieszanie w ten sposób ofiar państwa zgadzającego się na koszmar alienacji rodzicielskiej 

ma taki sam sens jak mówienie chorym na raka, którym lekarze dają kilka miesięcy życia, że 

wszystko będzie dobrze i wyzdrowieją – ogranicza depresje i zmniejsza liczbę samobójstw 

tych rodziców dla których dzieci są wszystkim. Proces alienowania dziecka też przypomina 

nowotwór złośliwy. Tylko natychmiastowe cięcie chirurgiczne w postaci orzeczenia opieki 

wspólnej - naprzemiennej może go wyleczyć.  

 

Jeśli chce Pani faktycznie pomagać swoim klientom proszę stosować metody opracowane 

przez Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka, w tym jak najczęściej skarżyć na Polskę w 

Strasburgu bo tylko tam jest nadzieja na zmianę przepisów prawa w kierunku 

obowiązkowego orzekania opieki wspólnej – naprzemiennej w kraju gdzie od 70 lat nie ma 

woli politycznej aby takie przepisy wprowadzić.  

 

Niech Pani nie występuje w sądzie jako radca prawny – pełnomocnik procesowy tylko jako 

radca prawny – konsultantka Fundacji Obrony Praw Dziecka. Znakomite efekty daje też 

działanie w duecie. Wprowadzenie do sprawy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka i 

współpraca z adwokatem lub radcą prawnym kopiującym wnioski i działania procesowe 

fundacji. 40% zleceń otrzymujemy od adwokatów i radców prawnych którzy czują, że bez 

pomocy interwenienta ubocznego nie wygrają tej sprawy. 

Proszę też nie dopuszczać do opiniowania spraw przez OZSS – bo to OZSS-y odpowiadają za 

tą patologię. Od 20 lat uczę je, że dzieci mówią to co im każe „rodzic” alienujący i powoli się 

tego uczą. Czasami nawet użyją określenia „alienacja rodzicielska” które wprowadziłem do 

Polski ja razem z Komitetem Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica. Ale co z tego skoro 

ciągle zalecają sądom orzekanie tak, że alienacja rodzicielska w ich wyniku rozkwita. 

Niech Pani wnosi o opiniowanie przez zespół specjalistów Fundacji Obrony Praw Dziecka 

Kamaka. W apelacji poznańskiej połowa takich spraw nie jest opiniowana przez OZSS przy 

Sądzie Okręgowym w Poznaniu tylko przez inne instytucje.     

Proszę też wnosić o przesłuchanie mnie w roli specjalisty w zakresie przeciwdziałania 

alienacji rodzicielskiej a także o skierowanie dziecka i rodziców na terapie do nas. 

Jeśli sąd oddali te wnioski i oprze orzeczenie na opinii OZSS a nie na naszej niech Pani 

podnosi przed sądem odwoławczym, że nie rozpoznał sprawy w sposób prawidłowy 

pomijając istotne dla rozstrzygnięcia dowody i nie oparł się na opinii instytucji prowadzącej 
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od 30 lat badania w kierunku problematyki alienacji rodzicielskiej tylko na opinii OZSS które 

to zjawisko generują i nie znają technik jego badania. A ja takie autorskie metody 

opracowałem.        

Jeśli to nie pomoże trzeba pisać od razu do Strasburga. 

 

Oto fragment jednej z opinii którą przedstawiłem w sądzie: 

 

Sygnatura akt: VI Nsm __________/18 

 

 

 

UWAGA: Prosimy dostarczyć do sędziego przed terminem wysłuchania małoletniego:  

_________ 2019r. o godz. 15:00 

 

 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich 

01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 

 

Sprawa o ustalenie zakresu kontaktów z dzieckiem  

Wnioskodawca: _________________________ 

Uczestniczka:____________________________; 

Przedstawiciel społeczny / Interwenient uboczny / Amici curiae / Pełnomocnik dziecka: 

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA, Bochnia 32-700, ul. Heleny Modrzejewskiej 29. 

 

Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka przedstawia opinię dotyczącą sytuacji rodzinnej i 

opiekuńczej małoletniego ________ ________ wraz z wnioskami i zaleceniami dla sądu i 

wnosi o włączenie jej w poczet dowodów. 
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OPINIA Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dotyczącą sytuacji rodzinnej i 

opiekuńczej małoletniego __________________ __________ wraz z wnioskami i 

zaleceniami dla sądu w zakresie orzecznictwa  

 

Podstawa prawna przygotowania i przedłożenia opinii: 

Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka powstała w latach 90-tych i została 

zarejestrowana w listopadzie 2009 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie w Wydziale XII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego celem 

przeciwdziałania negatywnym skutkom opinii wystawianych przez opiniodawcze zespoły 

specjalistów sądowych (OZSS dawniej RODK) które funkcjonują przy sądach okręgowych i 

generują patologię alienacji rodzicielskiej. To samo dotyczy tzw. przesłuchań małoletnich 

przez sędziów.  Sędziowie rodzinni w Polsce nie posiadają wiedzy na temat zjawiska alienacji 

rodzicielskiej. Nie zdają sobie sprawy, że przesłuchują dzieci zindoktrynowane przez 

„rodziców” alienujących, którzy dopiero wtedy wnoszą o ich przesłuchanie kiedy SĄ 

PEWNI, że ich dzieci powiedzą sędziemu to czego oni oczekują: że nie chcą spotykać się z 

Rodzicem alienowanym. Identycznie zachowują się ofiary sekt. Dzieci po wkroczeniu w 

trzeci etap Zespołu Dziecka Alienowanego (zaawansowaną fazę Syndromu Gardnera) 

zaczynają wymyślać i dodawać od siebie to czego oczekuje od nich „rodzic” alienujący. 

Opisują sędziom wymyślone sytuacje przedstawiające Rodzica alienowanego w jeszcze 

gorszym świetle niż robi to „rodzic” alienujący. W literaturze przedmiotu to zjawisko nazywa 

się fenomenem niezależnego myśliciela. Mają czarno-biały obraz swojej sytuacji rodzinnej: 

wszystko co robi i mówi Rodzic alienowany jest złe a wszystko co mówi i robi „rodzic” 

alienujący jest dobre. Wszystko to dotyczy ___________ __________ i jego alienującej go od 

ojca matki ____________ ____________. Dowody na to znajdują się, miedzy innymi, w 

treści jej pisma z dnia 21 grudnia 2018 roku złożonego do tej sprawy i do tego sądu w dniu 2 

stycznia 2019 roku i zatytułowanego: „Odpowiedź na wniosek z dnia 26 listopada 2018 

roku”. Pani ____________  ________opisuje w tym piśmie formy przemocy emocjonalnej na 



5 
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA realizująca działalność pożytku publicznego 

KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362; Tel.606-515-686 

www.opiekawspolna.org , www.opiekawspolna2.pl.tl ; e-mail: k-kokoszka@wp.pl 

32-700 Bochnia, ul.Heleny Modrzejewskiej 29; Skype:Krzysztof Mariusz Kokoszka 

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676 

 

Kancelaria Adwokacka przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA  
KRS 0000341653; Tel. 606-515-686, 32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29  

 

 
 

tle alienacji rodzicielskiej jakich dopuszczała się i nadal dopuszcza się wobec własnego 

dziecka czym doprowadziła go do Zespołu Dziecka Alienowanego z poziomem 

wyalienowania 81 jednostek – a po uwzględnieniu parametru adolescencyjności (19 

jednostek) 62 jednostek. Parametr adolescencyjności uwzględnia fakt, że alienowane 

nastolatki dojrzewając buntują się przeciwko dorosłym, szukają granic swojej niezależności 

od rodziców – co czasami daje objawy podobne do objawów wyalienowania. 

Niektóre objawy Zespołu Dziecka Alienowanego do których doprowadziła matka opisuje 

kurator zawodowy ___________ _________ przedstawiając tut. Sądowi raport z dnia 21 

grudnia 2018 r. z wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania _________: 

1. Uczęszczanie na  psychoterapię. 

2. Objawy depresji. 

3. Pogorszenie samopoczucia. 

4. Pogorszenie wyników nauczania. 

5. Indywidualny tok nauczania. 

6. Rezygnacja z realizacji zainteresowań w formie zajęć pozalekcyjnych.  

„Matki” alienujące wychowują synów na swoich obrońców. Domagają się od nich aby stanęli 

po ich stronie w konflikcie z ojcem. W przypadku braku oczekiwanej przez siebie reakcji ze 

strony dziecka karzą je na przykład swoim niezadowoleniem. Kiedy dziecko po powrocie od 

taty cieszy się z tego co z nim robiło i z tego co od niego dostało w prezencie – mamusia jest 

smutna. Dziecko alienowane zaczyna czuć się winne, że skrzywdziło mamusię która go kocha 

i którą ono kocha. ____________, tak jak wszystkie dzieci w jego sytuacji, szybko nauczył 

się że lepiej powiedzieć mamie, „że jest przez Ojca źle traktowany i poniżany” [3. strona 

pisma matki do tut. sądu z dnia 21 grudnia 2018 roku, wiersz 14. Od góry]  i nie mieć 

wyrzutów sumienia wobec niej niż wychwalać tatę pod niebiosa po powrocie od niego i 

cierpieć z powodu konfliktu lojalności wobec matki z którą mieszka i spędza z nią większość 

czasu.” 

 

II. 

 

„możnaby sądownie przymusić matkę do zapisania dziecka na taka terapię” 

Tak robimy takie rzeczy. Sąd ją może przymusić. 

 

III. 

 

W sytuacji kiedy zachowania z zakresu alienacji rodzicielskiej nie są 

penalizowane wnioski Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka do Prokuratora 
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Generalnego o ściganie „matki” za przemoc alienacji rodzicielskiej z art. 207 

k.k. najszybciej modyfikują jej naganne zachowania. 
 

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka 

Tel. 606-515-686 

Specjalista z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania 

 

z zespołem Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka realizującej działalność pożytku 

publicznego 

 

 

www.opiekawspolna.org 

www.opiekawspolna2.pl.tl 

 

mediacje, negocjacje, poradnictwo prawne i psychologiczne, terapia rodzinna, małżeńska, 

indywidualna, problemy wychowawcze z dziećmi, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej, 

lobbing na rzecz zmian prawa 
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