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1. Wprowadzenie
1.1. Dlaczego taki temat
Zamysłem autora przy wyborze tematu tego poradnika o
treści „Prawdziwe oblicze kobiety na tle utrudniania dziecku
kontaktów z ojcem” było pokazanie zgodnego z
rzeczywistością uzewnętrznienia osobowości kobiety w
sytuacji utrudniania dziecku kontaktów z ojcem.
Jednocześnie intencją autora książki było odkłamanie
rzeczywistości o utrudnianiu dziecku kontaktów z ojcem,
medialnie zniekształconej na gigantyczną skalę.
Przykładowo w ostatnim czasie (31.05.2019 r.) na jednym
z głównych portali internetowych pojawiła się kolejna
nagonka na ojców i „wybielanie” matek: „…kary za
utrudnianie kontaktów to zysk, a alimenty – straty, wojna
domowa może trwać wiecznie”.
Rzeczywistość jest dokładnie odwrotna – utrudnianie
kontaktów przez matki jest bezkarne, wojna domowa jest
głównie o pieniądze a drastycznie zaostrzone kary w 2017
r. za niealimentację są nadgorliwie wykonywane właśnie
wobec ojców.
Tragizm utrudniania dziecku kontaktów z ojcem przez
matkę polega na tym, że przemoc psychiczna jest dużo
trudniej wykrywalna i niesie za sobą dużo gorsze skutki
zdrowotne od przemocy fizycznej, a z drugiej strony w
społeczeństwie utrwalony jest wciąż mocno stereotyp, że
gdy dochodzi do krzywdzenia dziecka to robi to przede
wszystkim ojciec a już na pewno nie matka.
Krzywdzenie dzieci jest okrucieństwem. Krzywdzenie
dzieci przez matki jest wyjątkowym okrucieństwem.
_________
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Psychiczne znęcanie się matki nad dzieckiem 1 w sytuacji
utrudniania dziecku kontaktów z ojcem jest bestialstwem.
Alienacja rodzicielska to perfidna i wyrafinowana forma
przemocy wobec dziecka, które nie jest w stanie dostrzec
niezliczonych krzywd wyrządzanych mu przez kochanego
bezwarunkowo rodzica.
Kiedyś normą było, że mężczyzna ochraniał matkę swoich
dzieci i swoje dzieci, i dla nich gotów był ginąć na wojnie z
miłości i dla rodziny. Dzisiaj normą jest, że mężczyzna jest
niszczony przez matkę swoich dzieci wymiarem
(nie)sprawiedliwości a jego dzieci są izolowane od niego
przez matkę dzieci, najczęściej z zemsty i dla kasy.
Prawo dziecka do kontaktów z ojcem w Polsce jest
nagminnie łamane. W teorii, prawa dziecka do kontaktów z
matką i do kontaktów z ojcem są takie same. W
rzeczywistości to fikcja. Te same przepisy bardzo często
różnie są interpretowane przez sądy rodzinne w zależności
od tego czy dotyczą kobiety czy mężczyzny a sędziowie nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za krzywdzenie dzieci.
I co z tego, że utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów
dziecka pomiędzy osobami bliskimi, a takimi są kontakty
dziecka z ojcem, jest traktowane przez Europejski Trybunał
Praw Człowieka jako naruszenie art. 8 Konwencji z 4
listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności2.
Jakkolwiek niewiarygodne mogą się wydawać opisywane w
1

Takiego sformułowania używa też prof. W. Stojanowska, Władza
rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium
socjologiczno-prawne, Warszawa 2000, s. 198).
2
E. Holewińska-Łapińska, Realizacja prawa do kontaktów z dziećmi,
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011, s. 7.
_________
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tej książce sytuacje (bywa, że nawet matki ojców, którym
utrudniane są kontakty z dzieckiem nie są w stanie
uwierzyć w podłości matek dzieci) to autor niniejszej
publikacji dołożył wszelkich starań, aby były one
przedstawione
jak
najmniej
subiektywnie,
z
poszanowaniem punktu widzenia obu płci, z dochowaniem
wymogów badań naukowych i oczywiście w zgodzie z literą
prawa.
Książka ta wydaje się być pierwszym w Polsce, głośnym
apelem do społeczeństwa w takiej formie, odkrywającym
prawdziwe oblicze kobiety w sytuacji utrudniania dziecku
kontaktów z ojcem.
Należy w tym miejscu podkreślić, że zamysłem autora nie
było sugerowanie, że kobiety są gorsze od mężczyzn bo
ojcowie też utrudniają dzieciom kontakty z matkami i
niestety zasadne jest przewidywanie, że w ramach odwetu
będzie coraz więcej takich ojców (w tym ojców
wychowanych przez alienujące matki).
Wieloletnie obserwacje autora tej publikacji skłaniają go do
przekonania, że kobiety w Polsce są po prostu
wykorzystywane przez System, który jawnie pomaga
matkom w izolowaniu dzieci od ojców. Najwyraźniej łatwiej
jest skłócić kobietę wobec mężczyzny niż odwrotnie, m.in.
z uwagi na emocjonalną konstrukcję osobowości kobiety i
wpajane mężczyznom przekonanie, że mają chronić
kobiety.
Wychowywane w ten sposób pokolenia mają być
wystraszone, potulne w wykonywaniu poleceń władzy,
niezdolne do samodzielnego myślenia i do stawiania oporu

_________
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rządzącym3.

1.2. Kto skorzysta z tego poradnika
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie skali i
znaczenia już społecznego problemu utrudniania dziecku
kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica. Problem ten
dotknął od 1989 roku ponad 1.500.000 okaleczonych
psychicznie dzieci w Polsce4.
Przedstawiciele instytucji państwa polskiego zobowiązani
do ochrony dzieci udają, że takiego problemu nie ma, a jeśli
jest to rzekomo podnoszą go ojcowie, którzy nie chcą płacić
alimentów. Utrudnianie dziecku kontaktów z ojcem przez
matkę ma miejsce często 5 w sytuacji rozstania rodziców
posiadających wspólne dziecko/dzieci, w szczególności w
wyniku rozwodu.
W sprawach rozwodowych, sądownie opieka nad dziećmi
jest powierzana w ok. 95% matkom6 (przy pozostawieniu
pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w ok. 33% i
tak miejsce pobytu ustala się przy matce) a ojcowie
3

Zbieżne z takim stanowiskiem są wyjaśnienia zawarte w publikacji C.
Risé, Ojciec. Niezgoda na nieobecność, Kielce 2005, s. 83 i n.
4
W jednym tylko roku 2013 rozstrzygnięciami rozwodowymi zostało
dotkniętych ponad 55259 małoletnich dzieci, nie wliczając dzieci ze
związków nieformalnych (por. M. Domański, Powierzenie
wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w wyroku
rozwodowym, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014,
s. 1).
5
Próbę ustalenia skali utrudniania dziecku kontaktów z ojcem przez
matkę podjęto na potrzebę publikacji M. Domańskiego,
Powierzenie…, op.cit., s. 48; takie utrudnianie stwierdzono w 23,9%
przypadków; z obserwacji i badań autora niniejszej książki wynika,
że skala tego zjawiska jest przynajmniej dwukrotnie większa.
6
Por. W. Stojanowska, Władza rodzicielska…, op. cit., s. 76.
_________
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otrzymują na papierze tak zwane kontakty, których prawie
zawsze nie są w stanie w praktyce wyegzekwować. Dzieci
stają się wówczas bezbronnymi ofiarami bezpardonowej
walki rodziców,
którzy najczęściej
bezwzględnie
wykorzystują dzieci jako narzędzie w tej walce, gdzie
zazwyczaj cel uświęca środki.
Wartość dodaną poradnika zwiększa ponad 330 stwierdzeń
– nierzadko szokujących - opartych na faktach (cytatów),
uzyskanych od ojców w trakcie badań naukowych przez
autora niniejszej publikacji w zakresie związanym z
utrudnianiem dzieciom kontaktów z rodzicem przez
drugiego rodzica oraz dwie relacje już dorosłych dzieci
dotkniętych tym problemem.
Poradnik ten na pewno powinni przeczytać (potencjalni)
ojcowie, aby zgłębić swoją świadomość i być w stanie lepiej
ochronić dzieci (także i siebie bo dziecko potrzebuje ojca
nawet w dorosłości) w przypadku utrudniania dziecku
kontaktów z ojcem. Potencjalny ojciec niestety zakłada, że
matka nie zrobi dziecku krzywdy a już na pewno nie zrobi
krzywdy wybranka jego serca. Rzeczywistość jest taka, że
matka dziecka jest w stanie uczynić piekło na ziemi ojcu
dziecka, wykorzystując dziecko jako narzędzie w walce z
ojcem dziecka.
Dostarczona wiedza i opisywane sytuacje w tej książce nie
są zmyślone. Naprawdę nadszedł już czas, aby polskie
społeczeństwo – dla własnego przetrwania - poznało
prawdziwe zachowania kobiet w sytuacji utrudniania
dziecku kontaktów z ojcem.
Niestety sami mężczyźni mają problem z dostrzeżeniem
_________
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wad kobiet, postrzegając ich cechy charakteru przez
pryzmat pożądania (chemia…) i mylnego utożsamiania
uroku zewnętrznego z wewnętrznym kobiety (te złe
teściowe też kiedyś były piękne i młode…).
Ten poradnik kierowany jest także do licznych matek
utrudniających dzieciom kontakty z ojcami, aby pomóc im
dostrzec negatywne skutki takiego utrudniania dla zdrowia
dziecka ale także, aby spróbować przekonać, że w dłuższej
perspektywie czasu takie utrudnianie często obraca się
przeciwko matkom, np. w formie nienawiści dziecka do
matki albo trafienia na synową, która będzie utrudniała
kontakty wnukowi/wnuczce7.
Autor niniejszej publikacji ma nadzieję, że dotrze
przynajmniej do niewielkiej grupy przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwości, policji, kuratorów i biegłych sądowych,
których sumienie poruszy ta książka i znajdą w sobie siłę,
aby nie uczestniczyć w systemowym krzywdzeniu dzieci.
Pozostając w głębokim przekonaniu, że nikt nie zastąpi
dziecku mamy i taty, albo taty i mamy, jak kto woli, a ono
samo pragnie najmocniej w świecie kochających się i
szanujących rodziców, życzę Czytelnikowi miłej lektury i
poczucia, że warto było poświęcić czas na jej przeczytanie.
Wszelkie konstruktywne opinie dotyczące tematyki
poruszanej w niniejszym poradniku są mile widziane
(planowane jest ich uwzględnienie w kolejnej wersji książki)
na dedykowanym forum lub na adres e-mailowy
opinie@prawdziweobliczekobiety.pl.
7

Autor tej publikacji ma nadzieję na otrzymanie argumentacji zwrotnych
i na ewentualną publiczną polemikę zamiast bezzasadnej krytyki i ataku
medialnego na jego osobę przez matki utrudniające dzieciom kontakty
z ojcami.
_________
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Szczególnie mile widziane są informacje zwrotne od
dorosłych dzieci, które doświadczyły utrudniania kontaktów
z ojcem przez matkę (dane osobowe pozostaną do
wiadomości tylko autora książki).
Robert Grzelakowski – w latach 2011-2015 odbył studia doktoranckie
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
(badania naukowe przywołane w tej książce wykonywane były na
potrzeby rozprawy doktorskiej); odbył też studia podyplomowe
„Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne” w Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej; posiada doświadczenie jako kurator społeczny oraz ławnik
sądowy w sprawach rozwodowych; przez kilka lat pomagał społecznie
skonfliktowanym rodzicom, koncentrując się na dobru dziecka;
niezależnie od powyższego ta książka nie powstałaby, gdyby nie dane
mu było doświadczać trudów ojcostwa dla dwóch córek.

1.3. Układ treści poradnika
Rozdział pierwszy to dedykowane do adresatów tej
publikacji słowo wstępne autora o jego inspiracji dla
powstania książki i o tym, dlaczego warto przeczytać
poradnik.
Prezentacja okoliczności prawdziwych zachowań kobiety
na tle utrudniania dziecku kontaktów z ojcem poprzedzona
jest przedstawieniem ważności bliskości fizycznej, zarówno
matki jak i ojca na prawidłowe wychowanie dziecka oraz
wyjaśnieniem dlaczego utrudnianie dziecku kontaktów z
ojcem jest zagrożeniem dla dobra dziecka. Takie
przedstawienie zostało dokonane w rozdziale drugim.
W rozdziale trzecim Czytelnik dowiaduje się jakie są
przyczyny utrudniania dzieciom kontaktów z ojcami przez
matki. Część takich przyczyn zależy zapewne od postawy i
zachowania ojców ale należało w szczególności
uwzględnić przyczyny niezależne od postawy/zachowania
_________
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ojców.
Z przyczynami utrudniania kontaktów ściśle związane są
metody jakimi matki utrudniają dzieciom kontakty z ojcami.
Takie metody zostały opisane w rozdziale czwartym.
Skutki dla dzieci utrudniania im przez matki kontaktów z
ojcami – wskazane w rozdziale piątym – oraz zapobieganie
takim skutkom, w tym propozycje zmian legislacyjnych i
systemowych, oraz sposoby ochrony dzieci w sytuacji
utrudniania im przez matki kontaktów z ojcami – wskazane
w rozdziale szóstym – stanowią najważniejszą część
poradnika.
Rozdział siódmy stanowi podsumowanie poradnika oraz
zawiera petycję autora książki do rządzących, którzy mają
realny wpływ na zmianę tragicznej sytuacji dzieci w Polsce.
Liczba stron tego poradnika jest efektem kompromisu
wynikającego z dołożenia staranności w prezentacji tematu
i zakładanego ograniczonego czasu Czytelników na
czytanie książek.
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