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Jestem dziennikarzem internetowym związanym między innymi z 
pismem Afery Prawa. Obserwuję działanie tak zwanego wymiaru 
sprawiedliwości i instytucji mających rzekomo pomagać rodzinom od kilku 
lat. Kilkanaście lat temu została w referendum została uchwalona 
Konstytucja. Jest w niej sporo wzniosłych praw. Mamy na przykład art. 2 
mówiący, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, mamy też  
art. 18 mówiący że małżeństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i 
opieką Rzeczpospolitej Polskiej. 

Chciałbym teraz zaprezentować przykłady prawa rodzinnego. Art. 61 
k.r.o. stanowi, że jeśli jeden z małżonków wnosi o separację a drugi o 
rozwód to sąd orzeka rozwód. Należy zauważyć, że małżeństwo jest 
umową i to bardzo poważną a rozwód jest złamaniem tej umowy.  
Tymczasem polskie prawo wprost zachęca do rozwodów. Innymi słowy 
prawo i sądy zachęcają do łamania zawartych umów bez żadnych 
konsekwencji a często z korzyścią dla strony łamiącej umowę.  

Artykuł 32 konstytucji stanowi o równości wobec prawa i zakazie 
dyskryminacji, a art. 33 mówi o równości praw kobiety i mężczyzny, 
między innymi w życiu rodzinnym. Przyjrzyjmy się teraz kodeksowi 
rodzinnemu. Artykuł 58 k.r.o. mówi, że w wyroku orzekającym rozwód sąd 
rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i 
może powierzyć ją jednemu z rodziców, ograniczając ją drugiemu do 
określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Innymi słowy 
sąd orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jedynie wskutek rozwodu. 
Najpierw sądy zachęcają do rozwodów a następnie pod pretekstem 
rozwodu ograniczają władzę rodzicielską bez żadnych innych okoliczności 
na przykład bez zagrożenia dobra dziecka.   

Artykuł 48 Konstytucji mówi o prawie do wychowywania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami. Artykuł 113 k.r.o. natomiast mówi 
jedynie o prawie do kontaktów z dziećmi i możliwościach ich ograniczenia.  

Ktoś, kto pisał to prawo musiał mieć zwichnięty umysł i nienawidzić 
normalnych zdrowych rodzin. Żeby jeszcze to prawo pozostawało tylko na 
papierze. Jest ono jednak egzekwowane przez policję, kuratorów i 
pracowników socjalnych o bardzo szerokich uprawnieniach. Jest to prawo 
faszystowskie i totalitarne. Kolejny przykład: od wielu lat nie mogę się 
nawet spotkać z córkami, mimo że na papierze mam pełną władzę 
rodzicielską. Przez dwa lata moje córki nie były nawet posyłane do szkoły 
żeby je ode mnie izolować. Gdy poszły do szkoły i chciałem się z nimi 
zobaczyć, wezwano na mnie policję. Miało to  miejsce z wiedzą i pełnym 
poparciem sądu. Jedyne czego sądy ode mnie chcą, to pieniędzy, mimo 
że nękany ciągłymi procesami nie jestem w stanie pracować. Tym ludziom 



nie pomoże nawet psychiatra a na pewno nie sądowy. Dobrze byłoby żeby 
posłowie zanim zaczną tworzyć nowe prawo, zadali sobie trud 
przeczytania Konstytucji ze zrozumieniem.  

To że społeczeństwo jeszcze w ogóle funkcjonuje jest możliwe 
dzięki temu, że większość ludzi, w przeciwieństwie do aparatu 
urzędniczego ma normalną zdrową psychikę. Według mnie warunkiem 
poprawnego funkcjonowania polskich rodzin jest nie tworzenie nowych 
stanowisk urzędniczych, asystentów rodzin itd., ale  likwidacja olbrzymiej 
machiny urzędniczej. Dla rodzin byłoby lepiej nawet utrzymywać 
urzędników z pełnym wynagrodzeniem, bez prawa wykonywania pracy. 
Przynajmniej by nie szkodzili.  
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