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I. 

Takie są konsekwencje nieorzekania opieki wspólnej – naprzemiennej: 

https://uwaga.tvn.pl/uwaga-po-uwadze,2680,n/dlaczego-otrul-siebie-i-

czteroletniego-syna-uwaga-po-uwadze-26-xi-2018-oficjalna-strona-programu-

uwa,280084.html 

 

II. 

Winna tragedii: 

 jest „matka”, która nie zgodziła się dobrowolnie na opiekę wspólną,  

 sędziowie którzy jej nie orzekli bez jej zgody  

 a także prokuratorzy którzy zaszczuli ojca orzekając zakaz zbliżania się 

do rodziny poza godzinami kontaktów. Taki zakaz jest dopuszczalny 

tylko w odniesieniu do żony a do dzieci tylko wtedy jeśli zakres czasu 

jaki ojciec spędza z dziećmi przekracza pół roku w rozliczeniu rocznym.  

 

III. 

Formy opieki wspólnej proponowane przez Fundację Obrony Praw Dziecka 

Kamaka we wnioskach do sadów w takich przypadkach. Od najlepszego do 

najmniej korzystnego: 

 Dzieci mieszkają z mamą a Tata może je odbierać codziennie z 

przedszkola lub szkoły. Jedzą u niego obiad, odrabiają lekcje. Spędzają z 

Tatą 2-5 godzin i wracają na noc do mamy. Dni wolne (wakacje, ferie, 

święta) dzielone są na pół. Co drugi weekend u Taty – od piątku do 

odprowadzenia do przedszkola lub szkoły w poniedziałek rano. 

https://uwaga.tvn.pl/uwaga-po-uwadze,2680,n/dlaczego-otrul-siebie-i-czteroletniego-syna-uwaga-po-uwadze-26-xi-2018-oficjalna-strona-programu-uwa,280084.html
https://uwaga.tvn.pl/uwaga-po-uwadze,2680,n/dlaczego-otrul-siebie-i-czteroletniego-syna-uwaga-po-uwadze-26-xi-2018-oficjalna-strona-programu-uwa,280084.html
https://uwaga.tvn.pl/uwaga-po-uwadze,2680,n/dlaczego-otrul-siebie-i-czteroletniego-syna-uwaga-po-uwadze-26-xi-2018-oficjalna-strona-programu-uwa,280084.html
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 Chłopczyk mieszka u Taty, dziewczynka u mamy. Wszystkie dni wolne 

od obowiązku szkolnego [czyli pół roku = 62 dni wakacji + 52 * 2 dni 

weekendowych + długie weekendy + przerwy świąteczno-noworoczne + 

16 dni ferii + Święto Niepodległości + Święto Nauczyciela itd., itp.]  

rodzeństwo spędza razem. Raz u mamy raz u taty. 

 Tydzień u mamy, tydzień u Taty.  

Matka mieszka w Warszawie, ojciec we Wrocławiu. To nie problem. Jeśli takie 

orzeczenie by zapadło – łatwiej się ojcu byłoby przeprowadzić do Warszawy 

niż:  

1. iść do więzienia za porywanie własnych dzieci - takie wyroki zapadają np. 

w Krakowie,  

2. na obserwację psychiatryczną bo kocha swoje dzieci (która w Polsce trwa 

od 3 tygodni do 20 lat) – tak działa np. Prokuratura w Bochni 

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

3. wybierać się z synkiem na drugi świat bo „w Polsce nie orzeka się opieki 

naprzemiennej”. 

Jako inżynier budowlany – inspektor nadzoru ojciec miałby więcej pracy i 

lepsze życie w Warszawie niż we Wrocławiu bo w Warszawie więcej się 

buduje. Mógłby np. wynegocjować  sobie z pracodawcą możliwość pracy do 

południa i wieczorami tak, aby móc odbierać dzieci z przedszkola i spędzać z 

nimi codziennie kilka godzin.  

 

IV. 

Jeden z Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka już kilkanaście 

lat temu wierszem opisał afekty alienacyjne i to, co czuł bohater reportażu kiedy 

musiał oddawać dzieci „matce” po „kontaktach” orzeczonych przez sąd (anty) 

rodzinny tylko 2 razy w miesiącu:  

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

Spędzone z Tobą 

Nie są przesiąknięte 

Ducha Przygodą 

  

Lecz przeniknięte 

Lękiem i trwogą 

Że już za kilka chwil 

Znów mi Cię odbiorą 

  

  

Tak moje serce tonie w rozterce 

Niemożności widzenia cię codziennie 

W tęsknoty męce 

  

  

Gdy oglądam zdjęcia 

Zrobione w plenerze 

Znowu się zanurzam 

W bolesności erze 

Bo to są zdjęcia 
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Jakby z czasów wojny 

Oglądając je nie mogę być 

Szczęśliwy i spokojny 

  

Ile chwil nam skradziono 

Pięknych bezgranicznie 

Które zaistnieć nie mogły 

Wyśmiane ironicznie 

  

Całość na: 

http://opiekawspolna.org/alienacja-rodzicielska-dzialania-ogolne-deklaracja-

poparcia-inicjatyw-ustawodawczych/173-2/mamo-nie-oddzielaj-mnie-od-taty/ 

 

V. 

Przestałem cenić TVN po obejrzeniu tego reportażu mimo, że zdarzało mi się 

nawet występować w „Uwadze”. Prowadzący program dziennikarze są bardziej 

alienujący niż występujący w nim sędziowie! Na siłę chcą zrobić z Ojca chorego 

psychicznie. Dyskryminujący, promujący „matki” system doprowadza najpierw 

ojców do desperacji i szaleństwa, niszczy im zdrowie psychiczne a potem 

zakazuje im kontaktów z dziećmi – bo są zaburzeni lub chorzy.  

Dla praktycznie wszystkich rodziców dzieci są jedynym sensem życia i jedyną 

radością. Obowiązki związane z opieką nad nimi i ich wychowaniem organizują 

im życie, nadają mu rytm. Utrata dzieci prowadzi do depresji, zaburzeń 

afektywnych dwubiegunowych, samobójstw. Taką tezę udowodnił, na przykład, 

http://opiekawspolna.org/alienacja-rodzicielska-dzialania-ogolne-deklaracja-poparcia-inicjatyw-ustawodawczych/173-2/mamo-nie-oddzielaj-mnie-od-taty/
http://opiekawspolna.org/alienacja-rodzicielska-dzialania-ogolne-deklaracja-poparcia-inicjatyw-ustawodawczych/173-2/mamo-nie-oddzielaj-mnie-od-taty/
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psychiatra dziecięcy dr hab. n. med. Maciej Pilecki w trakcie XII 

Ogólnopolskiej Konferencji „Kontrowersje w Pediatrii”, która odbyła się w 

Krakowie 8-9 lutego 2019 r. 

 

VI. 

Współczuję synom prowadzących program dziennikarzy, że nigdy nie byli ze 

swoimi ojcami na dachu. Podziwiać panoramę miasta albo sztuczne ognie w 

Sylwestra. Moi koledzy taternicy wspinają się na skałki nawet z dziećmi 3-

letnimi. Tylko dlatego Polska ma tak skutecznych Himalaistów! Mój syn 

najmilej wspomina z dzieciństwa, że w wieku 7 lat wszedł (bez zgody matki) ze 

mną na Rysy, a w wieku 6 lat, asekurowany przeze  mnie, zaliczył Zawrat i Orlą 

Perć w Tatrach. Matki nie pozwalają synom nawet wejść na drzewo bo „się 

boją”. Ojciec uczy syna podejmowania wyzwań, ryzyka, konkurowania z 

innymi, rywalizacji sportowej. To nie jest powód, żeby zabraniać chłopcom 

kontaktów z tatą – tak jak chcą dziennikarze TVN! Kiedy na świecie był 

porządek bo nie było feministek chłopcom w wieku 7 lat obcinano włosy i 

przekazywano pod wyłączną opiekę mężczyzn. Tak aby przestali się bać 

wszystkiego i umieli sobie w życiu poradzić.    

 

Krzysztof Kokoszka 
 

Tel.606-515-686 

e-mail: k-kokoszka@wp.pl 

 www.opiekawspolna.org 

www.opiekawspolna2.pl.tl 

mailto:k-kokoszka@wp.pl
http://www.opiekawspolna.org/
http://www.opiekawspolna2.pl.tl/
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