Dnia Niedziela, 6 Listopada 2016 22:47 __________________<_________________
@wp.pl> napisał(a)
Nie widziałem swoich dzieci od końca października 2014 jest już listopad 2016 zatem
uważam, że mogę czuć absolutnie pogrążony.
Nie wiem dlaczego trwa to tak długo.
Dlaczego nawet zwracając się do fundacji Helsińskiej Praw człowieka odpowiedziano, mi że
sprawa o prawa do kontaktów z dziećmi to nie sprawa z zakresu praw człowieka tylko sprawa
cywilna.
W zasadzie to wszystko to obrzydziło mi ten kraj, obrzydziło mi jakiekolwiek w przyszłości
próby budowania związków od nowa.
w przyszłym roku będę chciał wyjechać z tego kraju, w przeciwnym razie oszaleję z tego
wszystkiego co mnie spotyka w mojej ojczyźnie.

Do usłyszenia.

Pozdrawiam
__________ _____________

Dnia Wtorek, 8 Listopada 2016 12:50 krzysztof Mariusz Kokoszka <k-kokoszka@wp.pl>
napisał(a)
Jeśli to Pana pocieszy to patriotyzm tracą wszyscy Rodzice którym system odebrał dzieci.
Nawet tak eksponowana w mediach Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie chce dostrzec,
że prawem podstawowym człowieka jest prawo do kontaktów i więzi ze swoimi dziećmi. Mówi
o tym, między innymi Karta Praw Podstawowych Traktatu Lizbońskiego. Kompromitują się
jeśli chodzi o znajomość prawa i empatię społeczną.

Instytucjonalna alienacja rodzicielska jest ważną przyczyną wysokiej emigracji z Polski.
Jakość prawa jest fatalna w Polsce. Właściwie nie ma kto orzekać. Nie ma elit. Najpierw je
wybili Niemcy i Rosjanie w Katyniu, a potem jeszcze były niszczone przez komunistów do
1989 roku. Musiałoby rozwinąć się jeszcze kilka pokoleń, żeby można było powiedzieć że
mamy już w Polsce etos sędziego i mądrych sędziów (a także ustawodawców).

(…)
Dnia Niedziela, 6 Listopada 2016 15:40 krzysztof Mariusz Kokoszka <k-kokoszka@wp.pl>
napisał(a)
(…)

Witam serdecznie Panie __________________,

Czy chce Pan żebym wysłał do Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sędzi Annie
Skupnej pismo
poprzez
1. formularz kontaktowy Sądu Apelacyjnego w
Gdańsku,
2. e-mail Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i
3. listem poleconym,
w którym będę domagał się wyjaśnień
1. dlaczego sędziowie i pozostali podlegli jej pracownicy nie stosują się do Dezyderatu nr 4
(KTÓRY ZAŁĄCZĘ) w którym Ministerstwo Sprawiedliwości domaga się od nich
przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej,
a także
2. dlaczego linia orzecznicza sądów apelacji gdańskiej pozostaje w sprzeczności pomiędzy
Pana przypadkiem a innymi podobnymi.

Na takie pismo MUSI odpowiedzieć fundacji zajmującej się prawami dzieci bo grożą jej
konsekwencje oparte na przepisach prawa administracyjnego.

(…)

Dnia Środa, 2 Listopada 2016 14:06 krzysztof Mariusz Kokoszka <k-kokoszka@wp.pl>
napisał(a)

Witam serdecznie,
I.
(…)
Proszę zadzwonić jeśli chce Pan żebym przyjechał i działał w Pana sprawie osobiście.
Tel. 570933668 lub 606515686

II.
(...)
III.
(…)
IV.
Czy mam wysłać pismo do Prezes czy jechać do niej z tą listą biegłych itp. na spotkanie
osobiste?

V.
Spotkania u psychologów się nie sprawdzają. Dzieci uciekają i nie chcą w nich uczestniczyć
bo jest to dla nich sztuczne i krępujące. Nie chcą żeby robić z nich wariatów i przy okazji z
ich ojca.
Dzieci alienowane za wszelką cenę chcą utrzymać w sobie wewnęrzne przekonanie że nic
nieprawidłowego w ich życiu się nie dzieje.
Jedyne co jest skuteczne to dni spedzone z ojcem. BEZ OBECNOŚCI "matki". Z
wyłączonymi smartfonami, zeby do nich nie dzwoniłą. (Smartfon to smycz elektroniczna.) I
takiego ustalenia trzeba żądać od sądu.
Ale skoro już zrobili z Pana wariata to sędzia jest spokojniejsza jeśli orzeka spotkania w
obecności psychologa a lepiej uzyskać kontakty w takich sztucznych warunkach niż żadne.
Sądy też orzekają spotkania w mojej obecnosci lub kogoś innego z Fundacji Obrony Praw
Dziecka. Wtedy wychodzimy z pokoju i staramy się aby było to spotkanie sam na sam

dziecka z rodzicem. Organizujemy je też w warunkach jak najbardziej domowych a nie w
jakiś poradniach..

Życzę miłego dnia
Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Mariusz Kokoszka
p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka
Biegły sądowy z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej
Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej

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
www.opiekawspolna2.pl.tl

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
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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
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