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Szanowny Panie Premierze 

 
 W Pierwszych słowach zapewne powinienem podziękować za zaproszenie na debatę 
w sprawie polityki prorodzinnej pod hasłem „Forum dla rodziny”, niemniej jednak moje 
pojawienie się na tej debacie świadczy o hańbie jaką okrywa się nasz Rząd, Sejm i 
Parlament - który pomimo wielu ponagleń, informowania nic nie robi. Przedstawiciele ruchów 
ojcowskich, stowarzyszeń od wielu lat dziękują za takie spotkania i co ? Śląskie 
stowarzyszenie Obrony Praw ojca istnieje od 20 lat Warszawskie stowarzyszenia od ponad 
10 o czym to świadczy ? Świadczy to o tym Ŝe nic się nie zmienia, ja wysłałem pismo do 
wszystkich posłów14 maja tego roku i co ? Witamy , spotykamy się rozmawiamy – a ja 
zadaję konkretne pytanie – kiedy to zło zniknie, kiedy zmienią się ustawy, kiedy zostanie 
wprowadzona sprawiedliwość, równość? Kiedy zostanie wprowadzona opieka 
naprzemienna? Dziś sądy orzekają dobro na rzecz jednej strony – jak w filmie jeden 
bohater jest dobry a drugi zły i tego drugiego naleŜy unicestwić – czy tak ma wyglądać 
polityka prorodzinna kraju ? Dziś orzeka się rozwody w celu odebrania majątku stronie ojca 
dziecka. Za zabranie dziecka wyznacza się okup w imię „jego dobra” W krajach Arabskich 
gdzie wiemy Ŝe specjalnie dobija się dziewczynki przy porodzie – bo rodzice muszą przy 
ślubie wnieść wiano – to my robimy na przekór i dojedziemy do tego Ŝe nasze rodziny będą 
zabijały chłopców ? Czy taka sytuacja w kraju Ŝe juŜ ponad milion ojców nie widzi dzieci a w 
ustawach się nic nie zmienia jest dobra ? a jedyne ustawy jakie powstają mają bronić kobiety 
przed męŜczyznami…. 
 Dziś powinniśmy zamknąć sądy rodzinne, sady karne, policję, prokuraturę – bo się 
nie sprawdziły. Nasz Rząd powinien podjąć środki nie naprawcze ale eliminacyjne. Tak stało 
się w Serbii gdzie sędziowie zostali zwolnieni z dnia na dzień. Tych sędziów trzeba powołać 
na nowo ale do nowego prawa. Dziś prawo trzeba napisać na nowo – analizując artykuł po 
artykule – moŜna jasno powiedzieć Ŝe co drugi art. jest do usunięcia. Podstawowym 
problemem jest metoda zapisu która ma bronić urzędnika przed obywatelem a w demokracji 
to prawo powinno bronić obywatela przed urzędnikiem. Proszę poczytać artykuły KRIO które 
bronią kłamstwa. Nasze prawo dziś broni fałszywą matkę przed badaniami DNA, dziś to 
prawo daje matce 100% prawa do dziecka a 0% prawa daje ojcu. W naszym ruchu na 1000 
osób 19 ojców ma dzieci – tylko i wyłącznie dlatego Ŝe je porwali a zgodnie z artykułem 26 
kc dziecko to zostało im przyznane. Na pytanie dlaczego masz dziecko przy sobie – 
większość odpowiedziała bo nie mam teściowej – która by to dziecko ode mnie odizolowała. 
Policjanci w naszym ruchu odpowiedzieli Ŝe wszystkie dzieci są przy matkach a Ŝołnierze w 
100% odpowiedzieli Ŝe przy nich. MoŜna by powiedzieć Ŝe niechcący powstały nieformalne 
badania na grupie 1000 reprezentantów. 

Dziś juŜ nie ma czasu na rozmyślanie czy prowadzać opiekę naprzemienną tylko 
zastanawiać się jak szybko moŜna to zrobić? 
Jeśli po tym wprowadzeniu Nie Przekonałem Pana Ŝeby się jak najszybciej spotkać proszę 
czytać dalej (najszybciej rozumiem tydzień, nie miesiąc nie rok nie 20 lat).   
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