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Gazetnik, kat. dziennikarstwo specj alistyczne: problemy spoleczne

,,Pierwszy raz uderzyl mnie w 6smym miesi4cu ci4izy"

- To wszystko byla mojawina. Tak mi wmawial. Kaida awantula,
kaidy zadawany plzez niego cios - za wszystko winil mnie - pani Maria*,
mieszkanka jednej z gmin w powiecie pleszewskim zawieszana chwilg
glos. Przed oczami w ci42 ma pieklo, jakie przez ostatnie 29 lat zgotow al
jej m42. Grolby, bicie bez powodu, wieszanie na kablu, w kofcu pr6ba
zab6jstwa. Cudem unikngia Smierci. - Bctrdzo sig bojg. Bo chotbym nie
wiem gdzie ucieJrla, on ciqgle bgdzie z tytu mojej glowy. Wiem, ie nie
odpuici... - dodaje cicho kobieta. Mimo ogromnej traumy znalazla silg, by
opowiedzie6 o swojej gehennie innym. - Bo takich kobiet jak ja, sq setki...
- m6wi.

Poznali sig 31 lat temu. - Przez p6l roku chodziliimy ze sobq, p6iniej
wzigli go do wojska na dwa lata. Zaraz po powrocie pobraliimy sig i
zamieszkaliimy u teici6w. Tam pojawily sig tez pierwsze dzieci - wspomi.na
pani Maria. Ju2 wtedy zaczgly sig jednak pierwsze - z pozoru jeszcze

,,niewinne" - ale niepokoj4ce sytuacje. - Nie mialam nic do powiedzenia.
To byl dom, gdzie wedlug modelu rzqdzil mg|czyzna. Wszystko bylo
podporzqdkowane - wok6l teicia i mg2a. Kobieta nie mi.ala 2adnych praw,
pieniqdze byly mi wydzielane. Pojawily sig pierwsze kl6tnie, tak2e z
teiciami - opowiada kobieta. Po pigciu latach wraz z mElem i dzietmi
przeprowadzili sig ,,na swoje". - I wlainie wtedy zaczgla sig gehenna -
m6wi cicho kobieta.

Pierwszy raz
Pierwszy raz uderzyl j4, gdy byla w 6smym miesi4cu ciyLy . Bo

o3mielila sig zapyta1 dlaczego nie pomaga jej przy dzieciach i w domu. -
Mielilmy wtedy ju2 tr6jkg syn6w, w tym jednego niepelnosprawnego,
wymagajqcego calodobowej opieki. Bylo mi cigzko w takim stanie
pracowat przy dzieciach, wykonywat obowiqzki domowe. W mgzu nie
mialam wsparcia. Tego wieczora wr6cil p6ino od sqsiadki. I po moim
pytaniu uderzyl mnie w twarz... - opisuje pani Maria. Na kolejne razy nie
musiala dlugo czeka6...

Permanentna kontrola
Awantury sta.ly sig ,,normalno3ci4". - Wystarczyla blahostka I'lp Sdy

podalam mu zlq lyifu do zupy. Albo gdy buty w przedpokoju byly krzywo
uto2one. Wiciekal sig o byle co. A gdy odpowiedni ,,pow6d" juz sig znala.zl

w ruch szly wyzwiska i pig6ci.. . - Mqz pracowal wtedy w innym



wojew1dztwie i zje2d2al 4tlko naweekendy. Pamigtam, 2e czas, gdy go me

bylo, byl dla nas wszystkich ulgq psychicznq... - opowiadadrqczonaprzez
lata kobieta. Ale nawet wtedy kontrolowal j4. - Mialam zakaz wychodzenta

z domu. Nie moglam jeidzit do mamy. Pozwalal mi tylka jeidzit na

zakupy. Przedwyjazdem do pracy spisywal stan licznikqw samochodzie. I
gdy Qlko coi mu sig po powrocie nie zgadzalo, rozpgewal pieklo... Pani
Maria stracilate?prawo do wypowiadania sig. W domu ipozanim. - Gdy
ktoS do nas przychodzil najczgiciej siedzialam cicho, bo balam sig,2e po
wyjiciu goici ukarze mnie za jakiei niestosowne - wedlug niego - slowo.
CzuJam sig bezsilna, odpychal mnie swojq zaborczoiciq od spoleczeristwa,

uzale2nial od siebiew kazdym aspekcie 2ycia. Z czasem przestalam niemal
wychodzit, rozmawiat z kimkolwiek na wsi. A since starannie
maskowalam... - opisuje kobieta.

Zycie dla dzieci
Dlaczego bala sig powiedzie6 komukolwiek o swojej gehennie? Bo

jak m6wi dziecibytry male. - Musialam je wychowat, dla nich iyt A gdy,by

on sig dowiedzial, ze komui sig poskar2ylam... lVawet wolg nie myile6. A
musialam na co dzie{t mieszkac ze swoim oprawcq, byla.m uzalezniona ocl

niego finansowo. Wie pan, 2yjemy w malej spolecznoici. Gdzie niby
mialam szukat pomocy? Gdzie uciekat - bez irodk6w do zycia - z malym,i

dzietmi, w Qm jednym niepelnosprawnym? - pyta retorycznie kobieta.

,,Ja was pozabijam!'o
Znosrla wigc kolejne upokorzenia, wyzwiska, ciosy. Wszystko z

my3l4 o przyszlolci dzieci. AL przyszedl pamigtny dziefr, kilkanaScie lat
temu. Wtedy po raz pierwszy poczula, 2e zagrolona w domu jest nie tylko
ona, ale takZe wla3nie jej dzieci. - Mq2 stracil w tamtym czasie pracA.
Awantury byly co chwilg, zaczql naduzywat alkoholu. Pewnego dnia
zaczql lcrzyczet, 2e nas wszystkich pozabija. Wpakowalam przeraiona
dzieci do samochodu i pojechalam do opieki spolecznej w gminie. Pier"wszy
raz powiedzialam komui - co sig dzieje w domu. Zawieili mnie na policlg.
Zloiylam zeznania, przewieziono mnie tei tymczosol4)o do si6str do
Broniszewic. Sprawa trafila do prokuratury... - wspomina kobieta.
Wycofanie zeznair

- Musialam w koncu wr6cit do domu. I nie muszg chyba dodawac,
jak po Qm wyglqdalo mieszkanie z em czlowiekiem - opowrada cicho
kobieta. O to, 2e szybko pod jego naciskiem musiala wycofa6 swoje
wcze5niejsze zeznania nie muszg nawet dopytywal. - Sam zawozil mnie yv

Qm celu do prokuratury. l4/ykorzystal tei fakt, 2e bylam wtedy Hgbkiem
nerw6w i rozpoczglam leczenie u psychiatry. Gdy na trzeciej wizycie
odwaiylam sig - przy nim - powiedziet prawdg, droga powrotna do domu



stala sig prawdziwym koszmarem - wspomina pani Maria. Po tym jak
zloLyla po raz pierwszy wspominane zeznania przestal j4 tylko bi6. Za to
rlwietnie ni4 manipulowal. - M6wil, 2e to wszystko przeze mnie, ie muszg

wycofat zeznania, ieby wszystko bylo dobrze. Krzyczal, chot fahtycznie
rgki przez kolejne pigt lat nie podni6sl - opowiada kobieta. Do czasu...

,,Spalg ten dom"
Pewnego popoludnia wszedl nagle do domu z podw6rka. - Zapytal

mnie: co ty, kur..., robisz w tym domu? A nastgpnie, nie czekajqc na 2adnq
odpowiedl wziql plastikowq miskg i roztrzaskal mi jq na glowie. Po
wszystkim bez slowa poszedl - m6wi drz4cym glosem kobieta. Kolejne lata
zaczgLy mija6 w atmosferze ci4glej agresj t. - Kilka lat temu - wr6cil do

domu podwplywem alkoholu. Przywi1zl dwa kanistry benzyny i zaczql
rozlewat w kotlowni krzyczqc, ze spali caly dom. Byliimy przera2eni, syn' z
nimwalczyl, by nie doszlo do pozaru. Bylamw takim szoku,2e nawet tego

nigdzie nie zglosilam - opisuje pani Maria.
Jeden wielki strach

W migdzyczasie dzieci dorosly, wyprowadzily sig z domu. Zostala
samaz niepelnosprawnym synem. I wtedy zaczglaszukal sposob6w, by
wyrwa6 sig z piekla. Zycie wciq2 jednak bylo dla niej jednym wielkim
strachem. - Mieszkaliimy w osobnych pokojach. Mialam tam doclatkowe

zamki zalozone przez syn6w, balam sig wychodzit. Zawsze jak najszybcie.j

staralam sig wigc wykqpat syna, dat mu jeit itd. I uciekalam do siebie. Ilo
ten czlowiek byl nieprzewidywalny - dodaje.

Kamery w domu
Prawdziwe apogeum jej domowego horroru mialo miejsce pod

koniec ubieglego roku. - Zrobil awanturg, bo dalam obiad synowi, kt6ry
przyjechal do nas w odwiedziny. Zabranial mi ich karmit po tym, jak sig

wyprowadzili. A sam z kolei slar2yl sig mojej teiciowej, ze nie dajg mu
jeit. Chot zawsze mial podane do stolu... W wyniku tej awantury uderzytl
synaw twarz. Zglosilam interwencjg na policjg, zlozylam zeznania. I od
tego sig zaczglo ... - m6wi pani Maria. Po tej sytuacj i i zeznaniachjej kat
zamontowal w domu... kamery. - Opowiadal wok6l, ze dostalam na glotvg
i dlatego musial to zrobic. Zylam pod ich okiem dla niepelnosprawnegLl
syna... - opowiada kobieta. Cho6 kamery nie byly atrapami, Ladnanie
nagrala oczywiScie nigdy awantur, do kt6rych co chwilg dochodzilo w
domu... Nagrywa6 zaczgla jednak pani Maria.

,,Powieszg cig"
- Zawsze, gdy chodzil niespokojny po calym domu wiedzialam, 2e coi

sig szykuje. Wqczalam wtedy dyktafon, by rejestrowat te awantury. Pod
koniec ubieglego roka nagralam rozmowg, jak krzyczal, ze mnie powiest.



Zqdal, 2ebym wycofala zeznania. Zaciqgnql mnie do kotJowni i podw|jnie
owinql kabel v,okol szyi. Kazal wejit na lvzeslo... - m6wi drl4cym glosem

kobieta. - Blagalam go o opamigtanie, m1wilqm o niepelnosprawnym synu.

Dopiero gdy obiecalam, ze wycofam zeznania odpuicil. Jui wiedzialam, ze
muszg jak najszybciej uciekat, bo inaczej nigdy z tego domu nie wyjdg -
opowiada kobieta. Jeszcze tej samej nocy uciekla przez olcno. - Bieglam
przez pola do kuzynki mg2a. Tam zaalarmowano policjg, a.ja wraz z
niepelnosprawnym synem uzyskalam schronienie do czasu aresztowania
mgia. Za to chcialam jej bardzo podzigkowat - opowiada kobieta.
Szybki powr6t na wolnoS6

Areszt jej mg2a mial trwaf Irzy miesi4ce. Po ok. dw6ch tygodniachL

Maria dostala jednak telefon, 2e j ej oprawca. . . wychodzi na wolno36.
Dlaczego? Kobieta pokazuje mi dokumenty z s4du w Kaliszu. Okazalo sig,
2e m42 zlo2yl za2alenie na areszt, a s4d podwaZaj4c decyzlg wymiaru
sprawiedliwoSci z Pleszewa - pozwolil mu wyj56 zzakraL Pow6d?
Uznano, 2e Srodki zapobiegawcze takie jak doz6r policyj ny i zakaz
zbli2ania sig s4 wystarczaj1cym zabezpieczeniem. Ponadto s4d okrqgowl,
mial na wzglgdzie to, i2 ,,podejrzany ma stal4 pracg, auzyskiwane przez
n i e go do cho dy s 4 gl6wnym Lr o dl em utr zy mania r o dziny,, a tak2e
okolicznoS6, i2 zadeklarowai chgi opuszczenia wsp6inie z pokrzyw dzonzl
zajmowanego lokalu mieszkalnego" - czytamy w uzasadnieniu. - Tu ma
pan odpowied2, dlaczego ofiary bojq sig zglosit przemoc domowq.
Urzymanie rodziny? Tej, kt6rq drgczyl? |{a kt6rq nie dawal grosza? No61t

mialam w jednej sekundzie jak z waty. Bo c62 z tego, ze policjanci
wykonali wczeiniej dobrq pracA, ze go zatrzymali po atakach, jak sqd go
wypuicit? Wtedy widzialam, ie wr6ci i dokonczy - co zaczql - opowiada
kobieta. Nie pomylila sig.

Osaczenie

Jak opowiada przez kolejne miesi4ce czula sig osaczona przez mgla,.

- |ttriby opuicil dom, niby mial zakaz zbliiania sig do mnie i obowiqzek
stawiania na policjg raz w tygodniu. Ale czulam, ie elko sig czai na
okazjg, by mnie dorwat. (...) Jeidzil za mnq samochodem, obserwowal
mnie te2 z pola obok, gdzie chowal sig z lornetkq. Czulam sig wiginiem we
wlasnym domu. Synowie zamontowali monitoring, widat na nim jakw
nocy przyjezdial rowerem pod dom. Szukal okazji... - opowiada przera2ona
kobieta. I w kofcu j4 znalazl.

Atak
Maria postanowila skosi6 pewnego dnia trawg przed domem. Byla

7.00 rano. - Byl poniedzialek, myilalam, ie jest gdzie,i daleko w pracy.
Odwa2ylam sig wyjit na zewnqtrz. Gdy zjechalam na el domu, by



opr6init kosz, zobaczylam w winogronach postat. Mial kominiarkg,
czaplrg z daszkiem, bluzg z kapturem i ubranie w kolorze moro.

Wiedzialam, ze to on. Pr6bowalam uciekat. Dopadl mnie blyskawicznie,
zaatakowal gazem, skrgpowal rgce. Kopal mnie, wciqi psikal gazem,

ciqgnql po betonie... M6wil, 2e chcialam sig pan.oszyt w jego domu,
podczas gdy on bgdzie gnil w wigzieniu... Wiedzialam, ze to juz koniec, 2,e

chyba mnie zaraz zabije... W pewnym momencie zawl6kl mnie do kotlow,ni
lcrzyczal, 2e najpier.w powiesi tu mnie, a p6iniej siebie. Zawiqzal mi dwa
powrozy na szyi, jeden przywiqzal do kraty, drugi do hak6w bojlera. [l jtm
czasie penetrowal dom. Potem przyszedl, zalclei.l mi usta, zdjql jeden z
powroz6w i zaciqgnql do bagaznika. I'lie zamknql jednak klapy i wr6cil po
coi do domu. Pewnie by zacierat ilady, zabrat rejestrator z kamer. Bylam
otumaniona tym gazem i atakiem, ale na iwiezym powietrzu doszlam jako!
po chwili do siebie. Zsunglam nogi i zaczglam uciekat... Slvgpowana
dotarlam do firmy, kt6ra ma siedzibg obok naszego domu. On ucieH w
migdzyczasie, ale policjanci na szczgicie zlapali go gdziei na trasie... -

wspomina te traumatyczne chwile kobieta.

,,To wszystko miala byd moja wina"
Przez ostatni rok - najwigksze wsparcie - poza synami - pani Maria

miala wlaSnie w s4siadce z pobliskiej firmy. To ona pomogla jej po
pierwszym atakttz minionego roku - m.in. zabezpieczy(, dom - wstawic
kraty, rolety, oferowala nocleg. - Przera2ajqcejest to, ie gdyby pani sig
sama do mnie nie zglosila, to pewnie bym sig nie domyilila, co sig dzieje.
Ten czlowiek na zewnqtrz byl mily, dobrze sig maskowal - m6wi mi
s4siadka ofiary. Bo pani Maria wolala - jak m6wi - uciec i ukrywa6 sig po
awarrtvrze w krzakach przezkilka godzin ni|i36 do s4siad6w. - Dopiero

jak sqsiadka sig wprowadzila, odwa2ylam sig z czasem jej o wszystkim
powiedziet - wspomina. - I za to jej dzigkujg z calego serca - dodaje. Duiie
wsparcie kobieta otrzymalatak2e z OSrodka Interwencji Kryzysowej w
Pleszewie. - Takze na policjant6w nie mogg nic zlego powiedziet, byli na
ka2de werwanie - zaznacza. - Tylko co z tego, jak przez tyle miesigcy nie
odbyla sig 2adna rozprawa? A co jak go znor\)u sqd wypuici? - dodaje po
chwili przera2ona.

Strach do kor[ca Zycia
Pani Maria nie ukrywa, Ze pigtno przemocy domowej odbilo sig

takZe najej niepelnosprawnym synu. - Jego akurat nigdy nie uderzyl, ale
czul on przeciez tg agresjg jaka byla w domu. Dzi! muszg z nim jeidzit dc,

psychiatry, bo stal sig agresywny, sam sig okalecza... - opisuje. Jak
zaznac,za, najgorsze jestto,2ewci42nie mo2e czut sig bezpiecznie. -
Wiem, 2e mi nie odpuici. Za to, 2e ujawnila.m prawdg.... Gdy patrzg sig n,t



jego pok6j jestem przerazona. Bo niemal widzg, jak zn6w z niego
wychodzi...
* inig bohaterki zosralo zmienione

WYTI-,USZCZENIE

,,Przy"vvi6zl dwa knnistty benzyny i zaczql rozlewat w kotlowni krzyczqc, 2e

spali caly dom. Byliimy przerazeni, syn z nim walczyl, by nie doszlo do
pozaru " .

,,Zaciqgnql mnie do kotlowni i podw6jnie owinql kabel wolal szyi. Kazal
wejit na krzeslo. Blagalam go o opamigtanie, m6wilam o

ni epelno s pr aw nym synu " 
.

Gehenna w domu. Kiedy katem jest ktoS bliski

Dziesi4tki kobiet z powiatu pleszewskiego ka2dego roku doSwiadc;za
przemocy zrqk - teoretycznie - najblilszych im os6b. Tylko w minionymL
pomocy szukalo a2 68 os6b.

Przemoc w rodzinie mo2e zdarzyt sig kazdemu, bez wyj4tk6w. -
Niezaleznie od statusu spolecznego, wyksztalcenia, posiadanych pienigdz.y,
majqtku czy stanowiska - opisuje wprost Maria Przybyl, kierownik
O Sro dka Interwencj i Kryzys owej w P leszewie. J ak pr zy znaj 4 praktycy,
problem nie dotyczy tylko tzw. ,,patoiogii". Przemoc czgsto wi4Ze sig
oczywiScie z alkoholem, jednak nie jest to regul4. - 14/ r odzinach gdzie
wystgpuje nadu2ywanie alkoholu akty przemocy loystgpliq czglciej, jednak
wystgpujq one r6wnie2 w rodzinach gdzie nie ma problemu z alkoholem -
komentuje Kataruyna B4ba - pracownik PCPR w Pleszewie w obszarze
przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Do bicia - jak m6wi4 eksperci -

dochodzi takle w tzw. ,,normalnych i szanowanych" domach. Sprawcami
s4 bowiem r6wnie2 ludzie wyksztalceni, z dobrym zawodem ipozycj4.
Maskujq i osaczaj4

Sprawcy potrafiq sig doskonale maskowad. - Dop6ki przemocowiec
nie ma poczucia, 2e dana osoba jest juz w pelni ,,jego" - potrafi byt mity.
Dopiero, gdy ma poczucie, 2e druga osoba nie bgdzie mogla juz tak latwc,



wyjit ze zwiqzku - w6wczas pojawia si? przemoc - komenluje dr Piotr
Kwiatkowski, psycholog i terapeuta, kt6ry od lat zajmuje sig przypadkami
przemocy w rodzinie. I jak m6wi, zazwyczaj z zewn4trz nikt by nie
przyp'lszczal,2e dana osoba jest w stanie krzywdziI bliskich poptzez
stosowanie kt6rejkolwiek zform przemocy - zar6wto fi,zycznej,
psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. - Bywa te2 tah ie ludzie nie
chcq sig mieszat w iycie innych i nie reagujq, tlumaczqc stereolypowo, ie
przeciei kaidy sig ld6ci, nie ma idealnych zwiqzk6w. Osoby stosujqce
przemoc potraJiq w umiejgtny spos6b manipulowat innymi i zrzucat
odpowiedzialno,it za swoje czyny na innych w szczeg6lnolci na swoje
oJiary - dodaje r6wnie2 Maria Przybyl. Psycholodzy podkreSlaj4 ponadto,,

2e sprawca przygotowuje sobie grunt pod przyszLe dzialania.W
odpowiedni spos6b stara sig osaczyl ofiarg i uzaleznil od siebie, np.

finansowo, odci46 od rodziny, znajomych. - Do tego dochodzi nieodlqczny
czynnik wstydu - pytania Qpu ,, co ludzie powiedzq" - wylicza
Kwiatkowski. Bywa r6wnie2, 2e ofiara jest osob4 silnie wierzqc4 i nie chce
rozwieS6 sig ze swoim oprawc4. A ten w mistrzowski spos6b niq
manipuluje - dodaje r6wniez KatarzynaB4ba z pieszewskiego PCPR. Jal,l

dodaj4 eksperci w spoleczefistwie wci42 funkcjonuj4 pewne mity i
stereotypy. - Wiele z nich sprzyja przemocy, usprawiedliwia jq i postulujt:
powstrzymwanie sig od reakcji os6b z zewnqtrz. Jak np. ,,co to za ptak, co
we wlasne gniazdo kala? ", ,,to co sig dzieje w domu - nie m6w nigdy
nikomu" - opisuje Maria Przybyi. Dlatego cho6 zjawisko przemocy
domowej wystgpuje od zawsze, do niedawna niewiele sig o tym m6wilo.
Teraz zmienta sig to stopniowo, ale nadal czgsd spoleczefstwa posluguje
sig pewnymi stereotypami . - To mo2e byt jednym z wielu powod6w, dla
kt6rych przez lata osoby doiwiadczajqce przetnocy uloywaly problem.
Kolejnym mo2e byt brak gotowoici do podjgcia dzialait by mechanizm
przemocy przerwat. Kaida osoba musi znaleit w sobie silg by podjqt
dzialania - zaznacza pracownica PCPR.

Cierpi4 dzieci
Osoby, kt6re na co dzief pomagaj4 ofiarom przemocy przyznajy, ze -

poza gehenn4 bitych 2on - w takich sytuacjach tragedig prze2ywajEtei
dzieci. Bo rodzina, w kt6rej dochodzi do przemocy, nawet w sytuacji, gd.y

dziecko bezpoSredniojej nie doznaje., nie stwarza korzystnych warunk6w
do 2ycia. - Dlatego przyjmuje sig, ze w takich rodzinach dziecko jest
lcrzywdzone i r6wniez traktujemy je jako doznajqce przemocy. Dziecinstwo,
kt6re jest wypelnione problemem alkoholizmu kt6regoi z opiekun|w i
przemocy w rodzinie pod kaidq postaciq rzutuje na cale dorosle zycie -
opisuje kierownik OIK-u. Dlatego tak waZnym jest, by pomoc4



psychologiczn4 objq6 takhe dzieci. Niestety pleszewski oSrodek obecnie
nie dysponuje moZliwoSci4 skorzystania z psychologa dziecigcego. -
Potrzeby sq wigksze nii nasze mozliwoici - przyznaje MafiaPrzybyL.
Mog4 liczy6 na schronienie

Jak zaznaczaj4 eksperci, ofiary przemocy musz4 mie6 jednak
SwiadomoS6, ze nie s4 same ze swoimi problemami. I nie pozostan? same,
gdy o nich gioSno powiedzE. Zglaszaj4c sig do OIK-u mog4liczyi na
bezplatne poradnictwo psychologiczne i prawne, profesjonalne wsparcie i
calodobowe poradnictwo telefoniczne. OSrodek zajmuje sig r6wnie2
profilaktyk4 z zakresu przeciwdztalania przemocy w rodzinie jak r6wnie2
prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dia sprawc6w przemocy. - Galy

sytuacja tego wymaga pomagamy r6wniei osobie doiwiadczajqcej
przemo cy znalett s c hronie nie i zapewnit b ezpieczefistw o. WspLlpracuj emy
w6wczas ze Specjalistycznymi Oirodkami Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie, kt6re znajdujq sig na terenie l\tielkopolski. O,{rodki te
zapewniajq schronienie osobom doiwiadczajqcym przemocy na okres
trzech miesigcy -jednakw uzasadnionychwypadkach czas pobytu mo2e
byt przedluiony - opisuje Katarzyna B4ba. Jak dodaje, ofiary przemocy -

zgodnie z ustawQ - mog? teLliczyt na odizolowanie od sprawcy.- W
szczeg6lnoici chodzi o ochrong przed dalszym krzywdzeniem, przez
uniemo2liwienie osobom stosujqcym przemoc korzystania ze wsp6lnie
zajmowanego z innymi czlonkami rodziny mieszkania oraz zakazanie
kontaktowania sig i zblizania sig do osoby pokrzywdzonej - dodaje
pracownica PCPR.

Maria, ktora znalazLa w kofcu odwagg by opowiedzie6 glorino o

swoim problemie przyznale, ze z pleszewskiego OIK otrzymalaogromnE
pomoc. - I za to dzigkujg serdeczne. Mam nadziejg, ie takie historie jak
moja, bgdq impulsem, by inne kobiety, r6wniez znalazly silg i przerwaly w
koficu swoje pieldo... - dodaje na koniec.

RASTER

JESTES OFIARA PRZEMOCY? TUTAJ UZYSKASZ POMOC!
Po pomoc moLna zglosii sig do Powiatowego Centrum pomocy

Rodzinie w Pleszewie oraz Osrodka Interwencji Kryzysowej. Adres: ul.
Osiedlowa 1 w Pleszewie (przyjmuj4 pracownicy: Mariaprzybyl ,
kierownik OIK w Pleszewie, certyfikowany pracownik pCpR w pleszewlie

w obszarze przeciwdziaLania przemocy w rodzinie orazKalarzyna B4ba --
pracownik socjalny, certyfikowany pracownik PCPR w pleszewie w
ob s zar ze pr ze ciw dzialania przemo cy w ro dzin i e).



Nr tel. (stacjonarny) 62-7421-184 lub telefon calodobowy: 668 473 917
Mo2na takze zgLosrl sig bezpoSrednio na policjq, do pracownik6w
socjalnych z terenu swojej gminy lub skorzystai z Og6lnopolskiego
Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia" - tel.22 668
70 00; e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

LICZBY
145 - tyle os6b zgiosilo sig do O6rodka Interwencji Kryzysowej w
Pleszewie w roku 2017:

Pleszew - 98

Goluch6w - 13

Gizalki - 2
Czermin - 10

Chocz - 5
Dobrzyca - 1i
Osoby spoza powiatu - 6

NajczgSciej zglaszaLy sig osoby, kt6re do$wiadczaly przemocy w rodzinie
- bylo to aL 68 przypadk6w z czego 9 powi4zanych bylo z
uzaleZnieniem od alkoholu. 25 przypadk6w dotyczyio samych konfl ikttiw
w rodzinie, 4 - problem6w wychowawczych.
W O5rodku Interwencji Iftyzysowej w Pleszewie udzielono w roku
ubieglym:

21 0 porad interwenta,

93 porad psychologicznych,

7 poradprawnych.

,,Sprawca zarwyczaj czuje sig bezkarny,,

Z dr Piotrem Kwiatkowskim, psychologiem i psychoterapeut4 zZakladu
Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Uniwersytetu Marii
Sklodowskiej -Curie rozmawia Gazetnik

Czy istnieje jakiekolwiek logiczne wytlumaczenie, dlaczego ktoS jest w
stanie by6 agresywnym w stosunku do bliskiej mu - przynajmniej w
teorii - osoby? Dlaczego dochodzi do przemocy domowej wobec Zon,
dzieci itd.?
Swego czasu spotkalem sig z takim komentarzem: wy psychologowie
potraficie wszystko wytlumaczy6. Tymczasem tu przede wszystkim chodzi



o znalezienie pewnych mechanizm6w wyjaSniaj4cych dan4 sytuacjg - nitr
usprawiedliwiaj4cych jej w Zaden spos6b, ale wla6nie wyja6niaj4cych. A te
mechanizmy s4 zlolone. Te najpowa2niejsze to sytuacja, gdy ktoS ma
ograniczon4 samokontrolg i zwigkszon4 impulsywno6 6 przez r62nego
r o dzajt ch o ro by p sy chi czne, zabur zenia o s o b o wo S c i, zabur zenia
neurologiczne, w funkcjonowaniu m6zgu itd. S4 jednak takile przypadki
zaburzeh w radzeniu sobie z samym sob4, jakieS kompleksy, zLe wzorce
rodzinne, traumy z przeszNoici itd. S4 r6wni eL przypadki, gdy kto6 nie
radzi sobie w relacjach zhdLm| Na co dzieii - dla obcych - jest kulturalny,
mily, daje sobie nawet wejS6 niekt6rym ,,na glowg", ale p61niej musi to
odreagowad. A czlonkowie rodziny s4 - niestety - w miarg ,,bezpiecznymrl,'
- dla sprawcy - obiektami. W tym sensie, 2e zazwyczaj sprawca czuje sig
bezkarny - bo np. mal2onekjest uzaleZniony finansowo,jest slabszy
ftzycznre, ma ntLszy status spoleczny itd. S4 lakhe przypadki, gdy przemoc
dotyczy starszych rodzic6w, czy - co juL w og6iejest nieludzkie - dzieci.
W zaden jednak spos6b przemocowcy nie mog4 by6 usprawiedliwiani.
Zdiagnozowanie mechanizm6w, kt6re nimi kieruj4, pozwala jednak podj46
o dpowiednie dzialania - terapeutyczne, profi I aktyczne itd.
Czy moZliwe jest, 2e w kaZdym z nas ukryta jest jakaS bestia? Ze
czlowiek sam nie wie, co w nim drzemie?
Tylko je61i m6wimy o zaburzeniach osobowoSci i chorobach
psychicznych. Generalnie jednak jest to kwestia moralnoSci, systemu
wartoSci., tzw. kompetencji infrapsychicznych i interpersonalnych - to jak.

radzimy sobie ze stresem, napigciami. Je6ii nie mamy ztym problem6w to
zmniejsza sig ryzyko, 2e kiedyS sami staniemy sig przemocowcem. Im
mniej takich umiejgtnoSci' tym ryzyko jest wigksze.
Czy to teZ nie jest tak, i,e przyszli sprawcy przemocy domowej -
Swiadomie wybieraj4 sobie np. za i,ony osoby, co do kt6rych s4
przekonanio 2e im sig podporz4dkuj4? Ze latwiej bgdzie nimi
sterowa6?

Raczej na p6l Swiadomie - no chyba,2e m6wimy o zaburzeniach natury
socjopatycznej. W wigkszoSci przypadk6w ludzie dobieraj4 sigjednak
raczej intuicyjnie, nie do kofica Swiadomie.

Sprawcy potrafiq dobrze maskowa6 swoj4 naturg przed pierwszym
uderzeniem? Np. w narzeczeiistwie sq cudownio a do przemocy
dochodzi dopiero w mal2eiistwie?
Tak, niestety dobre maskowanie to jeden ze stalych element6w. Dop6ki
przemocowiec nie ma poczucia, Le dana osoba jest juZ w pelni ,jego" -
potrafi by6 mily, szarmancki, rycerski. Dopiero, gdy ma poczucie, Ze druga
osoba nie bgdzie mogla ju2 tak latwo wyj56 ze zwi4zku - w6wczas pojawia



sig przemoc. Cho6 nie jest to regul4, bo znam tez sytuacje - gdy juL na
poziomie dziewczyna-chlopak dochodzilo do pierwszych eksces6w. I
niekt6re kobiety to bagatelizuj4. Ale nie tylko kobiety, bo s4 takZe
przypadki w drug4 strong - ito coraz czgstsze, gdy to kobiety zngcaj4 sig
tadmglczyznami w zwi4zku. Tu sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo gdy
juI mgiczyLni zbior4 sig w sobie i zgLosz4 to sluZbom - bywaj4
wySmiewani. Slysz4 teksty w stylu: ,,co z ciebie za facet,2e z bab4 sobie
nie potrafisz sobie poradzii?".
Jest w og6le jaka3 granica - moment, w kt6rym powinna zapali6 sig
nam czerwona lampka? KaLdy z nas przeciei kl6cil sig kiedyS z blisk.4
osob4. Jak odr62ni6 zwykle nieporozumienia od zal4itka przemocy
domowej?
Granice nie s4 jednozflaazne, nie mo2na IeL przesuwa6 ich w drug4 strong i
wyolbrzymia6 drobne kl6tnie. Pamigtajmy, 2e w sytuacji przemocy
domowej jest i sprawca, i osoba, kt6ra tej przemocy doznaje. S4 wigc
osoby, kt6re juZ po pierwszym razie, zrywaj4 kontakt i relacjg, ale s4 te2
takie - i niestety obserwujg to czgsto w gabinecie terapeutycznym - Ze

osoba, kt6ra doznaje przemocy, byla juz wczeSniej z niq ,,oswojona,,. Ze to
nie jest dla niej pierwszy raz - byla np. podobnie traktowana w poprzednlm
zwiqzku, byla bita przez rodzic6w, stykala sig z przemoc4 w przeszloSci w
r62ny inny spos6b. Nie chodzi oczywiScie o Io, Ze sig na to godzila, jednak
te sytuacje maj4 wptyw nato,2e nie reaguje alergicznie juz na pierwsz4
tak4 sytuacjg w danym zwiqzku. Jest np. w stanie przyj4t przeprosiny,
wmawia6 sobie, 2e to byl ostatni raz itd.
Ofiary przemocy pr6buj4 to jakoS same sobie zracjonalizowal?
Istnieje co3 takiego jak mechanizm krggu przemocy. Jeste6my w jakiejS
relacji, napigcie narasta, atmosfera staje sig ggsta i nagle dochodzi do aktu
przemocy. Na pocz4tku jest to ,,delikatniejsze" - jakaS przemoc
psychiczna, wulgaryzmy, szarpnigcie itd. Po takiej sytuacji przemocowiec
zaczyna przez chwilg trzeLwiej mydle6, wstydzi sig tego, przeprasza ild.
Zaczyna sig faza miesi4ca miodowego - osoba doznal4caprzemocy jest
w6wczas przelwiadczona, Le to byl przypadek, Ze partner sig zmieni. Are,
ta faza w kofcu przemija t znow zaczyna by6 nerwowo a2 do kolejnego
wytradowania . I zazwy czaj j est ono powaZniej sze o d poprzednie go,
pojawiaj4 sig wigksze ataki agresji - i z czasem dochodzi do skrajnych
pobi6.

Dlaczego ofiary przemocy bojq sig powiedzie6 komuS o tym, Ze s4
maltretowane? To czgsto trwa latami...
Przemocowiec przygotowuje sobie grunt pod swoje przyszle dzialania -
stara sig np. uzale2ni6, partnera finansowo, chce odci4i go wcze6niej od



rodziny , znalomych, nie pozwala sig spotyka6 z nikim bez j ego obecno5ci,
ci4gle kontroluje wszystko. W6wczas czlowiek czuje sig osaczony i ma
wraheme, ze nie ma w og6le do kogo zwr6cic sig o pomoc. Do tego
dochodzi nieodlqczny czynnik wstydu - pytania typu ,,co ludzie powiedz4".
Malo tego: sprawca przemocy - co najbardziej jest widoczne, gdy
przemocy doSwiadcza dziecko, ale nie tylko - zrzucawing na swoj4 ofiarg.
M6wi np. ,,do czego mnie doprowadzile|",,,to wszystko twoja wina". JeSli
to klamstwo jest wystarczaj4co czgsto powtarzane, w6wczas takie osoby
rzeczywiScie mog4 uwierzyi, 2e w jakimS stopniu przyczynrly sig do tej
sytuacji.

Jak zmobilizowad ofiary, 2eby odrzucily swoje obawy, 2eby w koficu
zglosily sig po pomoc?
To trudne zadanie. WaZna jest iwiadomod6 - kampanie spoleczne,
informacje w mediach, pokazanie, 2e to nie jest tak rzadkie zjawisko, Le

moZna coS z tym zrobi6, pokazac konkretne miejsca, gdzie pomoc jest
udzielana. Praca terapeutyczna z takimi osobami polega teZ na przekonaniu
ich, ze to nie jest ich wina - 2e jest Zycie po Iakim zwi4zku, 2e mog4 sobie
poradzil.

FOTKA: Y:\2018\07*LIPIEC\lip27 przemoc kwiatkowski

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

