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W przedmiocie kontaktow z dziecmi.

Niniejszym prosz~ 0 zmian~ postanowienia z dnia 11 marca 2009r,
regulujqcego moje kontakty z dziecmi, tak aby byto ono wykonalne i zgodne z
prawem a w szczegolnosci z artykutem 113 k.r.o., ktory daje mi prawo do
petnych kontaktow, w tym prawo do zabierania dzieci poza miejsce ich
statego zamieszkania.

Prosz~ takze 0 zwrocenie si~ do policji w Piekarach Slqskich 0
udost~pnienie notatki z interwencji w dniu18 wrzesnia w osrodku Komitetu
Ochrony Praw Dziecka, ok. godz. 15.

Prosz~ rowniez 0 przekazanie sprawy kontaktow z dziecmi do Sqdu
Okr~gowego w Warszawie, zgodnie art. 445 § 1 kpc, ktory stanowi, ze do
rozstrzygania kwestii kontaktow z dziecmi wtasciwy jest sqd prowadzqcy
spraw~ rozwodowq. Spraw~ rozwodowq 0 sygnaturze IVc 2888/05. prowadzi
Sqd Okr~gowy w Warszawie.

UZASADNIENIE

Sqd Rejonowy w Tarnowskich Gorach w dniu 11 marca 2009 wydat
postanowienie 0 mich kontaktach z dziecmi w co drugi piqtek w godz. od 14
do 16, w Terenowym Osrodku Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Piekarach
Slqskich, bez obecnosci matki. Poniewaz matka dzieci odmawiata
podporzqdkowania si~ postanowieniu, zastaniajqc si~ jego
nieprawomocnosciq, 19 czerwca 2009r. postanowieniu zostat nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci. Ze wzgl~du na zamkni~cie osrodka KOPD w
czasie wakacji i brak dobrej woli ze strony matki, do spotkania mogto dojsc
dopiero po wakacjach. W dniu 4 wrzesnia po uprzednim zawiadomieniu matki
dzieci, udatem si~ na spotkanie. Bytem tarn w wyznaczonym czasie przez
dwiegodziny. Ani Katarzyna Gaworek-Goczytiska, ani nikt inny z dziecmi nie
pojawit si~. Nie zostatem rowniez wczesniej pointormowany 0 odmowie
realizacji spotkania. .



Ponownie wybratem si~ na spotkanie do Piekar Stqskich w dniu 18
wrzeSnia 2009r. Tym razem w osrodku byta KatarzynaGaworek-Goczytiska z
dzjecmi i ze swoim regularnym towarzyszem Markiem Ktetq, kt6ry podawat
-si~za woluntariusza Caritasu.

Dzieci byty posadzone za stotem tak aby nie mogty do mnie wyjsc i
bytyblokowane przez matk~ i jej towarzysza. Byty przy tym pOfnstruowane,
zeby nie rozmawiac ze mnq i wyraznie zastraszone.

Mimo moich nalegari, zar6wno Katarzyna Gaworek-Goczyriska jak i
Marek Kleta odm6wili opuszczenia osrodka, wbrew wyraznemu
postanowieniu sqdu 0 spotkaniach bez obecnosci matki. Marek Kleta zas byt
osobq postronnq i nie miat zadnego prawa do przebywania na terenie
osrodka. Personel osrodka z kolei nie jest przygotowany do egzekwowania
postanowieri sqdowych i nie radzi sobie w takich sytuacjach. Gdy mimo
wszystko pr6bowatem wyUumaczycc6rkom przyczyn~, dla kt6rej nie
widziatem si~ z nimi przez cztery lata, pan Kleta wezwat policj~. Patrol policji
przybyt na miejsce ok. godz. 15. Po zorientowaniu si~ w sytuacji policjanci
poprosili nieproszonych gosci 0 wyjscie na zewnqtrz i zaczekanie do korica
spotkania. Oboje paristwo odm6wili opuszczenia osrodka. W obecnosci policji
jedna z c6rek - Aleksandra, osmieIHasi~ i przez ok. 30 minut mogtem z niq
porozmawiac Wsqsiednim pokoiku ale przy otwartych drzwiach. Reszta
czasu do godz. 16 uptyn~a bez incydentu.

Po spotkaniu skontaktowatem si~ z Caritasem w Tarnowskich G6rach i
uzyskatem informacj~, ze pan Marek Kleta nie jest woluntariuszem Caritasu i
nie jest osobq wiarygodnq. Innym razem ten pan podawat si~ za
wotuntariusza parafii Matki Boskiej Kr610wejPokoju. Proboszcz parafii
zaprzeczyt temu.

Poza tym to Sq moje dzieci, mam wobec nich petni~ wtadzy
rodzicielskiej i pan Kleta na moje zyczenie powinien od nich odstqpic. B~d~ w
zwiqzku z tym zobowiqzany za poinstruowanie zar6wno Katarzyny Gaworek-
Goczyriskiej jak i Marka Kelty 0 koniecznosci przestrzegania postanowienia
sqdu i og61nieprzyj~tych zasad.

Po incydencie, kt6ry byt wyraznq prowokacjq ze strony owych patistwa,
kierownik osrodka KOPD, pani Halina Wycislik stwierdzita, ze nie ma
mozHwoscizapewnienia bezpiecznego spotkania i w zwiqzku z tym nie widzi
dalszej mozliwosci spotkari w jej osrodku. Rozumiemjej decyzj~.

Chciatbym dodac, ze zgodnie z artykutem 113 §1 k.r.o,. mam nietyko
prawo ale i obowiqzek utrzymywania kontakt6w z moimi c6rkami. To samo
dotyczy dzieci. W zwiqzku z powyzszym oczekuj~, ze sqd zapewni moztiwosc
egzekwowania prawa.

P<;Ii9statedwa moje wnioski 0 notatk~ policji i przekazanie sprawy do
WarszqW';,.Sqoczywiste i nie wymagajq uzasadnienia.
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