
Zespoły alienacji rodzicielskiej (Parental Alienation Syndrome PAS) 

Fragment książki Krzysztofa Mariusza Kokoszki którą można zamówić tutaj 

 

(…) 

O zespołach alienacyjnych można mówić bo zachowanie rodziców którym odbierze się 

dziecko jest takie samo w Zakopanem co w Sopocie, Szczecinie czy w Rzeszowie. Podobne 

są też ich przeżycia wewnętrzne. Z drugiej strony identyczne sposoby alienowania obmyślają 

alienatorzy w miastach i wioskach oddalonych od siebie o setki kilometrów. I to nie 

kontaktując się z sobą i nie korzystając z porad i sugestii jakich pełno w internecie. 

W literaturze i mediach obcojęzycznych wszystkie opisane poniżej zespoły alienacji 

rodzicielskiej opisywane są tylko jednym terminem: Parental Alienation Syndrome, w 

skrócie: PAS. Opisując sytuację dzieci mówi się czasami o Syndromie Gardnera. Rozwijam te 

konstrukcje opisując: 

1. 2. (O) Zespół Dziecka Alienowanego i (O) Zespół Dziecka Alienującego, 

3.(O) Zespół Rodzica Alienowanego, który dzieli się na: 

a. (O) Zespół Alienowanego Taty i 

b. (O) Zespół Alienowanej Mamy, 

4. (S) Zespół Alienującego "Rodzica", który dzieli się na: 

a. (S) Zespół Alienującej "Matki" i 

b. (S) Zespół Alienującego "Ojca", 

5. 6. (O) Zespół Alienowanej Babci i (S) Zespół Alienującej Babki , 
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7. 8. (O) Zespół Alienowanej Cioci i (S) Zespół Alienującej Cioci, 

9. 10. (O) Zespół Alienowanego Wujka i (S) Zespół Wujka Alienującego, 

11. 12. (O) Zespół Alienowanego Sąsiada i (S) Zespół Sąsiada Alienującego, 

13.. 14. (O) Zespół Alienowanego Psa i (O) Zespół Psa Alienującego. 

Osoby biorące udział w dramacie alienacji rodzicielskiej dzielimy na: 

1. Ofiary alienacji rodzicielskiej i 

2. Sprawców a. r. 

Stąd wymieniając nazwy zespołów alienacji rodzicielskiej przy niektórych postawiłem 

znaczek O (od ofiary), a przy niektórych literę S (od S). 

Tylko w Polsce rozwijana są prace badawcze nad zjawiskiem alienacji rodzicielskiej. 

Powodem jest zacofanie polskiego sądownictwa rodzinnego i przekonanie, że przyklejanie 

dziecka do jednego rodzica i odcięcie go od drugiego jest lepsze niż orzekanie opieki 

wspólnej. Szeroki materiał do opracowań naukowych na temat zachowań zarówno sprawców 

jak i ofiar alienacji rodzicielskiej dostarcza też niska w Polsce kultura rozstań. 
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