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REKLAMA

Wszyscy znamy stereotypo-
wy model rodziny, w którym 
tata pracuje, utrzymując kil-
kuosobową rodzinę, a mama 
zajmuje się domem i wycho-
wuje dzieci. Gdy dochodzi do 
rozwodu zazwyczaj dzieci zo-
stają z matką, a ojciec odwie-
dza je kilka razy w miesiącu, 
płacąc alimenty. Ten uprosz-
czony wizerunek okazuje się 
jednak w niektórych przy-
padkach błędny, ponieważ 
w naszym społeczeństwie 
są ojcowie, którzy chcą na 
co dzień wychowywać swoje 
pociechy, nie tracąc z nimi 
bliskiej więzi. 

Takim ojcem jest m.in. pan Janusz* 
z powiatu jarosławskiego, który 
w ostatnim czasie rozstał się z żoną. 
– Od dłuższego czasu moje relacje 
z żoną nie układały się najle-
piej. Coraz częściej dochodziło 
między nami do wymiany zdań 
i niepotrzebnych konfl iktów. Nasz 
związek obumierał, starałem się 
go ratować, ale mojej żonie prze-
stało zależeć. W końcu zapadła 

decyzja o rozstaniu– opowiada nasz 
rozmówca. 
   Mężczyzna rozstał się z żoną kilka 
tygodni temu. Na razie stara się 
poukładać swoje sprawy, znaleźć 
mieszkanie i prawnika, który zająłby 
się przeprowadzeniem rozwodu.
– Z rozwodem się jakoś pogodzi-
łem, ale boję się co będzie z opieką 
nad naszymi dziećmi. Mam obawy, 
że żona będzie starała się ogra-
niczać i utrudniać mi kontakty 
z dziećmi. Już teraz, choć minę-
ło dopiero kilka tygodni, kilka 
razy przekładała moje spotkania 
z dziećmi, bo jej coś nie pasowało. 
Boję się co będzie dalej – tłumaczy 
pan Janusz. 

Wspólnie walczą 
o swoje prawa
W Polsce od 2012 roku działa sto-
warzyszenie „Dzielny Tata”, które 
wspiera ojców walczących o opiekę 
nad swoimi dziećmi. Pomysłodawcą, 
a zarazem jego twórcą jest Michał 
Fabisiak z Warszawy. Mężczyzna 
podobnie, jak inni ojcowie walczy 
o swoje dziecko. 

Dokończenie na str. 3

WALCZĄ 
O SWOJE 
DZIECI

POLSKA: Takich dramatów 
nie brakuje w całym kraju

Michał Fabisiak po tym jak odeszła od 
niego żona wraz z synkiem postanowił 
walczyć o swoje prawa rodzicielskie.

PRZEJŚCIE 
NIE DO 
PRZEJŚCIA

 PRZEWORSK:

Drodzy 
Czytelnicy!
Już za tydzień, 
specjalnie dla Was, 

BEZPŁATNY 
8-stronicowy
dodatek 
TWOJE 
DZIECKO 
a w nim m.in. artykuły 
dotyczące opieki i wy-
chowania dzieci, wraz 
z reklamami fi rm po-
siadających w swym 
asortymencie artykuły 
dla najmłodszych oraz 
przedsiębiorstw świad-
czących usługi dla dzieci 
i młodzieży działających 
na terenie powiatów 
jarosławskiego i prze-
worskiego
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KONCEPCJA NA „BULWARY” 
JEST JUŻ GOTOWA
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