
Witam, 

 

Uprzejmie proszę o pomoc w mojej sprawie!!! Kolejna rozprawa w Sądzie 4 

listopada 2019 roku. Odebrano mi bez powodu możliwość mieszkania z dzieckiem. 

OPINIA OZSS jest wraz z moimi komentarzami. Błagam o pomoc. 

Marta _______________, 

ul. __________________ ___ 

_______ 

To ta sama Pani Sędzina: 

(…) 

  

Synku  
W Twoim pokoju  
wołają smutne misie  
auta próbują  
zagłuszyć bolesną ciszę  
mokra od łez poduszka  
wczoraj pachniała uśmiechem  
zburzono Nasz świat  
nigdy w to nie uwierzę  
  
Książki pod kołdrą czasu  
wciąż niedokończone  
wszystko czeka na Ciebie  
wraz z sercem  
tak stęsknionym  
kiedyś gdy byłeś maleńki  
śpiewałam żeś Mym Królem  
I będzie tak na zawsze przysięgam, obiecuję!  
  
Dziś muszę walczyć  
by móc choć na chwilę  
wypełniać swoją rolę być mamą na godziny?! 
a serce pęka w ciszy  
buntuje się na zewnątrz 
że świat się gdzieś pomylił  
gdy jestem tak potrzebna. 
  
Marta ________________ , 2019 r. 
  
  

Mamą być 
Malutkie rączki 
przytulają mnie mocno 
mokre usteczka 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/mama-byc-379352


składają całusy najsłodsze 

 
niezgrabne ciałko 
śmiesznie mknie do przodu 
a ja prosto w me ramiona 
wskazuję ci drogę 

 
tyle trudu i wyrzeczeń 
nieprzespanych nocy 
cóż po mnie pozostanie 
tajemnica istnienia 
najwspanialszy - cud narodzin 
  
Marta ____________, 2013 r. 

 

 
  

W skrócie: 

1. Po 5 latach małżeństwa złożyłam pozew o rozwód z powodu nie interesowania 

się byłego męża rodzina 

  

1. Rozwód miał miejsce w 2015 roku 

  

3. Po rozwodzie były maż miał kontakty z dzieckiem których w pełni nie 

realizował. nie brał syna w tygodniu do siebie mimo wcześniejszych ustalę. 

  

4. Po rozwodzie i w zasadzie przed tez wychowywałam syna sama. Nigdy nie 

otrzymywałam pomocy w wychowywaniu dziecka od byłego męża. sama woziłam 



dziecko do lekarzy, na zajęcia pozalekcyjne, dbałam o edukacje i prawidłowy 

rozwój. przez kilka lat nie pracowałam by moc zając się optymalnie dzieckiem, 

mimo iż jestem wykształconą. 

  

5. W 2018 roku chciałam zabrać na 4 tygodnie syna do stanów ze sobą na 

wycieczkę do mojego partnera. były maź mimo wcześniejszego porozumienia nie 

chciał dać mu paszportu 

  

6. pojechałam zostawiając syna pod opieka ojca i jego rodziny na 4 tygodnie 

wyrazili oni zgodę i synek się cieszył, ze spędzi czas z dziadkami i tata 

  

7. podczas pobytu w stanach zaszłam w ciążę i trafiłam do szpitala nie mogłam 

wrócić na czas. lekarze powiedzieli ze mogę wrócić dopiero jak ciąża będzie wyżej 

(dostarczyłam cala dokumentacje przetłumaczona ze szpitali). Były masz zgodził 

się wraz z rodzina ze zaopiekują się synkiem aż wrócę na początku sierpnia. 

  

8. poinformowałam byłego męża oraz panią kurator telefonicznie (pani kurator 

przydzielono ponieważ założyłam sprawę o paszport w sadzie) ze wracam na 

początku  - 8 SIERPNIA i tak tez wróciłam. (miałam wrócić w czerwcu). NIE 

MOGŁAM WRÓCIĆ WCZEŚNIEJ DOSTARCZYŁAM CALA 

DOKUMENTACJE ZE SZPITALI Z DOLINY KRZEMOWEJ!! TO NIE BYŁA 

MOJA WOLA, ZE WCZEŚNIEJ NIE WRÓCIŁAM ! 

  

9. BYŁY MAZ ZA MOIMI PLECAMI ZMiENIł SZKOLE DZIECKU, ZMIENIŁ 

MU PRZYCHODNIE, PRZEMELDOWAŁ SYNKA. BEZ MOJEJ WIEDZY 

ZAŁOŻYŁ SPRAWĘ W SADZIE O ZMIANĘ MIEJSCE POBYTU DZIECKA 

JAKO POWÓD PODAŁ NIESTABILNOŚĆ W ŻYCIU (WYJAZD NA 

WAKACJE JEST NIESTABILNOŚCIĄ). WNIÓSŁ O TO BY NA CZAS 

TRWANIA ROZPRAWY SYN MIESZKAŁ Z NIM. SAD W CIĄGU 7 DNI NA 

POSIEDZENIU NIEJAWNYM ORZEKŁ, ZE SYN MA MIESZKAĆ Z NIM NA 

CZAS TRWANIA ROZPRAWY. PRZEPROWADZIĆ SIĘ PODCZAS GDY 

CAŁE SWOJE ŻYCIE MIESZKAŁ ZE MNĄ!!!!! NIE BYŁO MNIE ŁĄCZNIE 

OD MAJA DO 8 SIERPNIA.  

  

10. WRÓCIŁAM 8 SIERPNIA I OKAZAŁO SIĘ ZE SYN NIE MIESZKA JUŻ 

ZE MNĄ!. NIC NIE WIEDZIAŁAM ANI O POSIEDZENIU NIEJAWNYM ANI 

O CAŁEJ SPRAWIE WCZEŚNIEJ. WSZYSTKO PO CICHU I ZA MOIMI 

PLECAMI. 

  

11. MAM STABILNA PRACE, MIESZKANIE, NIE MAM KREDYTOW NA 

OKRAGLO PODCZAS TRWANIA ROZPRAWY SA MI WMAWIANE 

KŁAMSTWA I ROBI SIĘ ZE MNIE OSOBĘ , KTÓRĄ KOMPLETNIE NIE 

JESTEM. 

  



Nie mogę pojąć dlaczego nagle kazano przeprowadzić się dziecku na posiedzeniu 

niejawnym skoro przez całe życie mieszkał ze mną i wiadomo było ,że lada dzień 

wracam!!! 

  

18 załączników   

  

  

 (…) 
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