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PETYCJA
W SPAWIE MAŁGoRZATY JURCZYKoWSKIEJ

My' niżej podpisani,  reprezentujacy lokaInq społeczność miasta Grajewa (Woj. pod|askie)
zwracamy się do Pana Ministra o zainteresowanie sprawą naszej ko|eżanki i  mieszkanki
naszego miasta, która obecnie ukrywa się przed mężem iWymiarem sprawied|iwości z
małoletnim, niespełna 3letnim synem MaksymiI ianem Janem. Sprawa Małgorzaty została
nagłośniona w lokaInej prasie, t j .  Gazecie Współczesnej,  fragment publ ikacj i  W zatączeniu, jak
róWnież W ogó|nopo|skiej stacji PoLSAT w programie interwencja , treść reportażu w
załączeniu (wyemitowany w dniu 15 października b'r .  o godz. 16'15) '

Małgorzata Jurczykowska przyjechała z mało|etnim synkiem na wakacje do rodzinnego miasta
Grajewa, po około dwóch tygodniach dołączyć miał mqż, Arkadiusz Jurczykowski, niestety
podczas jednej z rozmów telefonicfnych Małgorzata usłyszała że ona i ich syn, nie są juz Mu
potrzebni do szczęścia W Niemczech iże ten okres ur|opowy to doskonały moment, by rozstać
się. |Yiędzy małżonkami nie układało s ię dobrze od jakiegoś czasu I coraz częściej dochodziło do
konf|iktów,mqż rozpoczął na dobre życie towarzyskie, zafundował sobie Wyjazd łagraniczny ze
znajomymi/ zapominając tym samym/ że W Grajewie przebywają Źona i malutkle dziecko.
W związku z takim stanem rzeczY Małgorzata Jurczykowska, za Wiedzą męża W roku 2008
złozyła pozew o rozwód w Sądzie okręgowym w Łomży.
W sytuacji jaka Ją zastała, postanowiła pozostać w rodzinnych stronach' zamieszkała z synem
W domu swojej matki pani Mirosławy Dy|ewskiej, podjęła zatrudnienie W jednej z grajewskich
spółek, starała się rozpocząć nowe, spokojne życie, wśród rodziny, z dzieckiem. Niestety,
pomimo faktu, iż to postawa męża zmusiła ją do opuszczenia mieszkania W Niemczech, ojc iec
dziecka, nie Wiadomo z jakich przYczyn, podjął próbę ustanowienia miejsca pobytu chłopca
przy nim. Jesteśmy utwierdzeniw przekonaniu, że wa|ka o dziecko ma na ce|u
jedynie '  upokorzen ie Mał9orzaty/nie dobro dziecka!

Byl!śmy świadkami Wielu nieprzyjemnych dla Małgorzaty zdarzeń, zastraszania, wyśmiewania,
wulgaryzmów itp. WspółczuIiśmy, ze spotkała na swoj ej drodze człowieka
bezdusznego, mściwego, n ieod powiedzia lnego egoistę. Jak s ię póŹniej okazało rzeczywistość i
działania podjęte przez ojca MaksymiI iana odsłoniły prawdę Jego obl icza.

Mimo wszystkich tych upokorzeń Małgorzata podjęła dia|og z ojcem dziecka, niestety.
przebieg|e uśpił Jej czujność i  dzień po 2 urodzinach chłopca zabrał syna do domu rodziców,
pod pretekstem Wyprawienia Mu urodzin. Miał Go odwieŹć Wieczorem. na ko|ację i  Wieczorną
kąpie|. A co zrobił? za niewiedzą matki  PoRWAŁ do Niemiec!!!!!

D|a Małgorzaty rozpoczął się koszmar.

Na przekór za|eceniom |ekarskim (|V|a'łgorzata zaraz po porwaniu przeszła, nleplanowaną
operację usunięcia Wyrostka robaczkowego) pojechała do Niemiec, do synka. Jakież było jej
zdziwienie, k iedy okazało s ię, ze mąZ W tym króciutkim okresie czasu założył sprawę W
niemieckim sądzie o ustanowienie pobytu dzlecka przy nim do czasu orzeczenia rozwodu w
Sądzie okręgowym W Łomży.



ZastanawiaI iśmy się wówczas Wszyscy/ w jaki  sposób ojc iec dziecka może sprawować opiekę
nad maIutkim dzieckiem, kiedy to od chWil i  urodzenia nie miał Z nim kontaktu, pracując,
Zabawiając s ię w weekendy. Jakie Więzi  łączyć mogą Go z dzieckiem, co może
zaoferować ..niedzie|ny ojciec'', który krzyczał, ńii, wyzywał matkę w Jego
obecności?

W sądzie niemieckim zawarta została nieformaIna ugoda, okreś|ająca kontakty obojga
rodziców z dzieckiem. ojcjec, sprawować miał opieke nad dzieckiem do czasu orzeczena orzez
po|ski  sąd prawnej opieki  ,  a przez Lo dni w miesiącu MaksymiI ian miał przebywać u mamy W
Polsce. Sąd zobowiązał ojca do przywoŹenia i  odbjerania każdorazowo syna' Arkadiusz
Jurczykowski nie dostosował się do zawartej ugody!
Wsze|kie próby mediacj i  |V]ałgorzaty Z ojcem dziecka nie odnosiły żadnych rezu|tatów. Mąż
zakładał coraz to nowe sprawy sądowe doprowadzając do sytuacji, w której wsze|kie
porozumienie stało s ię niemoż|iwe!

J l t9ncją matki ,  Ze Względu na dobro dziecka, nie było nieustanne s4dzenie s ię. ojc iec
MaksymiI iana doprowadził do sytuacj i  W której Małgorzata idziecko zostal i  zaszczuci ,
pozbawieni.  normalnego życia, Zmuszeni do ucieczkl ,  za sprawą postanowienia z konwencj i
haskiej ,  która to nakazała oddanie dziecka ojcu. Sąd nie Wział pod uwagę, rozpatrując SPraWę
dobra dziecka, nie zostały przeprowadzone badania psyilrologiczńe. sąd też-nie zoaaał
zdo|ności sprawowania opieki  przez ojca, który to W Niemczech prowadzi jednoosobową
firmę. Istotny jest fakt,  iŹ dziecko ma niespełna 3 l i ta, nie trzeba być biegłym isycho|ogiem,
ażeby Wiedzieć, ze W tym okresie życia małego człowieka najb|iższą osobq jest matka.

ojc iec od urodzenia MaksymiI iana mało interesował s ię synem. Pochłonięty był pracq,swolm
hobby i rozrywkowym życiem.

od momentu przyjazdu lYałgorzaty do kraju, przez ki|ka miesięcy nie Wykazał jakiejkolwiek
troski o dziecko, zadnych pieniędzy na utrzymanie do chwiIi obecnej nie przekżzał matce. Jego
obecne działania nie Wskazują na troskę o Maksymil iana, mają jedynie na ce|U zemszczenie s ię
na matce, ktÓra będąc zalezną od niego przez ty|e lat, zaczęła radzić sobie samodzielnle.
Zachowania, których się dopuścił W Polsce wobec Małgorzaty, a których by|iśmy świadkami
jednoznacznie potwierdzają naszq opinię cztowieka, pórywczego, a9resywnego. Wu|9arnego/
bez jakichkolwiek zahamowań' grającego na uczuciach innych, dobiego aktoia.
wobec tego' jak można powierzyć opiekę nad tak małym dzieckiem takiemu
człoWiekoWi?

Małgorzacie Jurczykowskiej,  jako matce, nje można zarzucić jakichkolwiek zaniedbań' Dziecko
by'lo i jest zapewne otoczone miłością matczyną, ciepłem, troską i opiekąJ taką jaką każde
dziecko powinno mieć' oddanie matki  d|a dziecka jest bezgranicżne, świJaczyćb tym może
ba|ansowanie W tej chwili na krawędzi prawa. Nie 

-bac.q. 
na konsekwencje swych działań

pragnje zatrzymać dzlecko przy sobie. ponieważ ono jeśt treściq i  sensem Jej życia. Nie
zasłużyła sobie w żaden sposób aby rozdzie|ać Ją z dzieckiem.

Y:.v:9v niżej podpisani, jednomyś|nie oświadczamy, iż naszym zdaniem opiekę nad
dzieckiem do osiągnięcia pełno|etności przez syna Maksymi| i ina winna sprawować
Małgofzata Jurczykowska a Wsze|kie procedury wymierzone w jej kieruni<u powinny
zostać zaniechane.

Mając na uwadze powyższe' zwracamy się przede Wszystkim jako rodzice i
obywate|e RP o zajęcie się przez Pana Ministra sprawą pokrzywdzonei matki i
dz.iecka przez zimne przepisy prawne/ które pońinęły najważniejszy jspekt sP.awy'
mianowicie dobro dziecka/ d|atego też niniejśzą petycję uwazamy zi  zasadną'


