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Witam serdecznie, 
 

Dziękuję za przesłanie dodatkowych informacji. Uwzględnimy je w diagnozie 

problemu i planie pomocy. Ofertę możliwych do zrealizowania środków 
prześlemy Panu tak szybko jak będzie to możliwe.  

Proszę przesłać płytkę, a najlepiej pendrive z nagraniami pocztą. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

  

Krzysztof Mariusz Kokoszka  

 

Dziękuję bardzo za wykazanie chęci pomocy, w chwili obecnej jeżdżę do mojej córki z 

Krosna do Tarnowa, gdzie jestem nie wpuszczany do dziecka przez matkę i jej brata. 

Policjanci już się irytują i podpowiadają, żebym nie 

przyjeżdżał na kontakty ustalone przez sąd, tylko czekał 

na ich zmianę. Dodatkowo kuratorzy tarnowscy z ukrytego numeru telefonu 

poinformowali mnie że nie jestem ojcem dziecka. Matka też to powtarza, również przy 

dziecku, brat jej w tym wtóruje. Posiadam nagrania różnych sytuacji, ale nie da się tego 

przesłać pocztą email. Jeśli trzeba, to mogę przesłać płytkę pocztą. 
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Dziękuję bardzo za życzenia, wzajemnie życzę zdrowych, wesołych Świąt Bożego 

Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku, od całej mojej Rodziny, w szczególności Lenki, 

która niejednokrotnie była upajana alkoholem w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. 

Wiedzą o tym kuratorzy, mówił o tym przyrodni brat Lenki, co jest zapisane w 

sprawozdaniach kuratorskich, dzwonił do mnie informując o pijaństwie matki. Nigdy nie 

zapomnę gdy zadzwonił do mnie w wigilię 2014 roku pytając kiedy będę. Na miejscu okazało 

się że matka w 4tym miesiącu ciąży jest kompletnie pijana.  

Teraz ja jestem w miejscu, gdzie chce mnie się pozbawić praw rodzicielskich, mamusia sobie 

tego życzy. W Tarnowie - komisariat Centrum na ulicy Narutowicza prowadzone są 

postępowania w sprawie nowego Konkubenta który uniemożliwia mi kontakty, jka również w 

sprawie rzekomego nękania matki Lenki przeze mnie...  

 

_________ ________________ 

 

Od: "krzysztof Mariusz Kokoszka" <k-kokoszka@wp.pl> 

Do: ____________@_____________.pl;  

Wysłane: 16:21 Czwartek 2016-12-22 

Temat: W sprawie Lenki 

 

  

Witam serdecznie, 
  

(W załączniku:) 

Życzenia przynoszących radość i ciepłe uczucia Świąt 

Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pełnego optymizmu, 
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spełnionych marzeń i osobistych sukcesów, obfitującego w 

zdrowie i pomyślność życzy Zarząd Fundacji Obrony Praw 

Dziecka KAMAKA. 

  

  

Przesłane przez Pana dane o problemie są analizowane. Przygotowywany 
jest plan pomocy. 

  

Z wyrazami szacunku, 

  

Krzysztof Mariusz Kokoszka  

p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka 

Biegły sądowy z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej  

pomoc prawna i psychologiczna, mediacje, negocjacje, przeciwdziałanie alienacji 

rodzicielskiej, terapia małżeńska, rodzinna i indywidualna, problemy 

wychowawcze z dziećmi, inicjatywy ustawodawcze, lobbing na rzecz zmian 

prawa, PR  

  

www.opiekawspolna.org 

  

  

http://www.opiekawspolna.org/
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Tel. 606 - 515 - 686 

  

------------------------------------------------------------------- 

  

  

Ta wiadomość zawiera informacje dot. relacji prawnik-klient, ma charakter poufny i może być wykorzystana 

wyłącznie przez jej adresata. Odczytywanie tej wiadomości oraz jakiekolwiek jej powielanie, przekazywanie 

lub wykorzystanie przez kogokolwiek poza jej adresatem i osobami przez niego upoważnionymi jest 

zakazane. Jeśli otrzymali Państwo tą wiadomość pomyłkowo prosimy ją bezzwłocznie usunąć i natychmiast 

poinformować nadawcę o takim fakcie.  

This e-mail contains privileged attorney-client communications and/or confidential information, and is only 

for the use by the intended recipient. Receipt by an unintended recipient does not constitute a waiver of any 

applicable privilege. Reading, disclosure, discussion, dissemination, distribution or copying of this 

information by anyone other than the intended recipient or his or her employees or agents is strictly 

prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us and delete the 

original material from your computer. 

  

  

 
 

 

Witamy serdecznie, 
 

(W załączniku: 
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Życzenia przynoszących radość i ciepłe uczucia Świąt 

Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pełnego optymizmu, 

spełnionych marzeń i osobistych sukcesów, obfitującego w 

zdrowie i pomyślność życzy Zarząd Fundacji Obrony Praw 

Dziecka KAMAKA. 

  

 

Z wyrazami szacunku, 

Za Fundację Obrony Praw Dziecka 

 

Krzysztof Mariusz Kokoszka  

Biegły z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej   

pomoc prawna i psychologiczna, mediacje, negocjacje, przeciwdziałanie alienacji 

rodzicielskiej, terapia małżeńska, rodzinna i indywidualna, problemy 

wychowawcze z dziećmi, inicjatywy ustawodawcze, lobbing na rzecz zmian 

prawa, PR   
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www.opiekawspolna.org 

Tel. 606 - 515 - 686 

------------------------------------------------------------------- 

Ta wiadomość zawiera informacje dot. relacji prawnik-klient, ma charakter poufny i może być wykorzystana 

wyłącznie przez jej adresata. Odczytywanie tej wiadomości oraz jakiekolwiek jej powielanie, przekazywanie 

lub wykorzystanie przez kogokolwiek poza jej adresatem i osobami przez niego upoważnionymi jest 

zakazane. Jeśli otrzymali Państwo tą wiadomość pomyłkowo prosimy ją bezzwłocznie usunąć i natychmiast 

poinformować nadawcę o takim fakcie.  

This e-mail contains privileged attorney-client communications and/or confidential information, and is only 

for the use by the intended recipient. Receipt by an unintended recipient does not constitute a waiver of any 

applicable privilege. Reading, disclosure, discussion, dissemination, distribution or copying of this 

information by anyone other than the intended recipient or his or her employees or agents is strictly 

prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us and delete the 

original material from your computer. 

  

http://www.opiekawspolna.org/

