
Szanowni Posłowie. Trzy lata temu na początku walki sądowej postanowiłem profesjonalnie (mam rozległe 
kwalifikacje) ustalić co jest nie tak z Sądami rodzinnymi. Oto dane. 1) Dzielnicowy powiedział że "NIKT nie 
wystąpi przeciwko matce z dzieckiem". 2) Rozpytanie wśród psychologów powiatu - odkąd sięga pamięć (15-20 
lat wstecz), miejscowy Sąd NIGDY nie zlecił opinii czy jest alienacja, jakie natężenie, NIGDY nie zlecił matce 
terapii alienacji. 3) Badanie CBOS: 50% polek uważa że kontakty dzieci z ojcem biologicznym po rozstaniu są 
zbędne, 37% - przyznaje się do utrudniania kontaktów 4) Policjanci poinformowali mnie że pomimo zagrożenia 
nakazem zapłaty kobiety płacą a kontakty z ojcem się nie odbywają 5) Policjanci, których wezwałem od razu, 
sami z siebie mówili że nie mają zamiaru realizować postanowienia Sądu o kontaktach "Ja panu dzieci nie 
przyprowadzę". Wniosłem skargę, komendant posterunku pisemnie oświadczył ze jest to zgodne z instrukcją 
komendanta głównego policji 6) OZSS - bada kompetencje rodzicielskie, z opinii OZSS i innej literatury 
zorientowałem się, że oceniono czy mam kobiece kompetencje rodzicielskie. Przeprowadziłem rozpytanie - 
psychologowie nie potrafią powiedzieć czym różnią się kompetencje męskie i damskie. Jakie są męskie 
kompetencje. 7) Była partnerka, aby utrudnić kontakty wezwała swego ojca, który mnie atakował (uzyskałem 
wyrok) a jest poważnie chory na serce - ryzykowała jego życiem, mi to wygląda na zaburzenie psychiczne 
PODSUMOWANIE a) Sąd wie że nie ma możliwości (nie chce) wpłynąć na alienującą matkę, Sąd próbuje ją 
postraszyć, ale gdy to nie pomaga nie każe ją za jej naturę (patrz 1) bo to nie zmieni jej zachowania b) Aby ulżyć 
dzieciom w konflikcie lojalnościowym (bez wpływania na matkę) - Sąd prawnie usuwa z ich życia ojca, co można 
łatwo wyegzekwować c) Aby utrzymać pozory legalnego działania. Sąd stosuje tabu alienacji - 50-40% polek to 
alienatorki a przez 20 lat pracy Sądu żadnej nie skierowano do psychologa na badania lub terapię (statystycznie 
niemożliwe). Słowo alienacja nie pojawia się w protokołach, opiniach, sprawozdaniach kuratorów itp d) Instytucje 
około Sądowe - dostarczają argumentów na usunięcie ojca z życia dziecka e) Innymi słowy jest konflikt 
generowany przez matkę => Sąd usuwa ojca z życia dzieci W razie potrzeby dalszych merytorycznych wyjaśnień 
proszę bez wahania dzwonić (…) lub (…) 


