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My' niżejpodpisani,reprezentujacy
lokaInqspołeczność
miasta Grajewa (Woj.pod|askie)
zwracamysię do Pana Ministra o zainteresowanie
i mieszkanki
sprawąnaszej ko|eżanki
naszegomiasta,która obecnieukrywasię przedmężemiWymiaremsprawied|iwości
z
małoletnim,
niespełna
3letnim synem MaksymiIianem
została
Janem. Sprawa Małgorzaty
jak
nagłośniona
w lokaInejprasie,tj. GazecieWspółczesnej,
fragmentpublikacjiW zatączeniu,
róWnieżW ogó|nopo|skiejstacji PoLSAT w programieinterwencja , treśćreportażuw
załączeniu
(wyemitowanyw dniu 15 października
b'r. o godz. 16'15)'
MałgorzataJurczykowska przyjechałaz mało|etnimsynkiem na wakacje do rodzinnegomiasta
Grajewa, po okołodwóch tygodniachdołączyćmiałmqż,Arkadiusz Jurczykowski,niestety
podczasjednej z rozmów telefonicfnych Małgorzatausłyszałaże ona i ich syn, nie są juz Mu
potrzebnido szczęścia
W Niemczechiże ten okres ur|opowyto doskonałymoment,by rozstać
się. |Yiędzymałżonkami
nie układało
do
się dobrzeod jakiegoś
dochodziło
czasuI coraz częściej
konf|iktów,mqż
rozpocząłna dobre życietowarzyskie,zafundowałsobie Wyjazd łagranicznyze
znajomymi/zapominająctym samym/ że W Grajewie przebywająŹona i malutkle dziecko.
W związkuz takim stanem rzeczY MałgorzataJurczykowska,za WiedząmężaW roku 2008
złozyłapozew o rozwód w Sądzie okręgowym w Łomży.
W sytuacjijaka Ją zastała,postanowiłapozostaćw rodzinnychstronach' zamieszkałaz synem
W domu swojej matki pani MirosławyDy|ewskiej,podjęłazatrudnienieW jednej z grajewskich
spółek,starałasię rozpocząćnowe, spokojne życie,wśródrodziny, z dzieckiem. Niestety,
pomimofaktu,iżto postawamężazmusiłają do opuszczeniamieszkaniaW Niemczech,ojciec
dziecka, nie Wiadomoz jakich przYczyn, podjąłpróbę ustanowieniamiejsca pobytu chłopca
przy nim. Jesteśmyutwierdzeniw przekonaniu, że wa|ka o dziecko ma na ce|u
jedynie' upokorzen ie Mał9orzaty/niedobro dziecka!
Byl!śmy
świadkami
Wielunieprzyjemnych
dla Małgorzaty
zdarzeń,zastraszania,wyśmiewania,
wulgaryzmów itp. WspółczuIiśmy,
ze spotkałana swojej drodze człowieka
bezdusznego,
mściwego,
n ieodpowiedzia
i
lnegoegoistę.Jak się póŹniejokazałorzeczywistość
podjęteprzez ojca MaksymiIiana
działania
prawdę Jego oblicza.
odsłoniły
Mimo wszystkichtych upokorzeń Małgorzatapodjęładia|ogz ojcem dziecka, niestety.
przebieg|euśpił
Jej czujność
i dzień po 2 urodzinachchłopcazabrałsyna do domu rodziców,
pod pretekstemWyprawieniaMu urodzin.MiałGo odwieŹćWieczorem.na ko|acjęi Wieczorną
kąpie|.A co zrobił?za niewiedzą matki PoRWAŁ do Niemiec!!!!!
D|a Małgorzaty rozpoczął się koszmar.
Na przekórza|eceniom|ekarskim(|V|a'łgorzata
zaraz po porwaniuprzeszła,nleplanowaną
operacjęusunięciaWyrostkarobaczkowego)
pojechała
do Niemiec,do synka. Jakieżbyłojej
zdziwienie,kiedy okazałosię, ze mąZ W tym króciutkimokresieczasu założył
sprawęW
niemieckimsądzieo ustanowieniepobytudzleckaprzy nim do czasu orzeczeniarozwoduw
SądzieokręgowymW Łomży.

ZastanawiaIiśmy
się wówczas Wszyscy/w jaki sposób ojciecdzieckamożesprawowaćopiekę
nad maIutkimdzieckiem,kiedy to od chWiliurodzenianie miałZ nim kontaktu,pracując,
Zabawiając
się w weekendy.Jakie Więzi łączyćmogą Go z dzieckiem, co może
zaoferować ..niedzie|ny ojciec'', który krzyczał, ńii, wyzywał matkę w Jego
obecności?
W sądzie niemieckim zawarta zostałanieformaInaugoda, okreś|ająca
kontakty obojga
rodziców z dzieckiem. ojcjec, sprawowaćmiałopieke nad dzieckiem do czasu orzeczena orzez
po|skisąd prawnejopieki , a przez Lo dni w miesiącuMaksymiIianmiałprzebywaću mamy W
Polsce.Sąd zobowiązał
ojca do przywoŹeniai odbjeraniakażdorazowo
syna' Arkadiusz
Jurczykowski nie dostosował się do zawartej ugody!
Wsze|kiepróby mediacji|V]ałgorzaty
Z ojcem dzieckanie odnosiłyżadnychrezu|tatów.Mąż
zakładał
coraz to nowe sprawy sądowe doprowadzającdo sytuacji, w której wsze|kie
porozumienie
stałosię niemoż|iwe!
Jlt9ncjąmatki,Ze Względuna dobro dziecka,nie byłonieustannes4dzeniesię. ojciec
MaksymiIiana
doprowadził
do sytuacjiW której Małgorzata idziecko zostali zaszczuci,
pozbawieni.
normalnegożycia,Zmuszenido ucieczkl,za sprawąpostanowienia
z konwencji
haskiej,która to nakazałaoddaniedzieckaojcu. Sąd nie Wziałpod uwagę,rozpatrującSPraWę
dobra dziecka, nie zostały przeprowadzone badania psyilrologiczńe. sąd też-nie zoaaał
zdo|nościsprawowania opieki przez ojca, który to W Niemczechprowadzijednoosobową
firmę.Istotnyjest fakt, iŹ dzieckoma niespełna
3 lita, nie trzeba być biegłymisycho|ogiem,
ażebyWiedzieć,ze W tym okresie życia małegoczłowiekanajb|iższąosobq jest matka.
ojciec od urodzeniaMaksymiIianamałointeresował
się synem. Pochłonięty
byłpracq,swolm
hobby i rozrywkowymżyciem.
od momentu przyjazdu lYałgorzatydo kraju, przez ki|ka miesięcy nie Wykazałjakiejkolwiek
troski o dziecko, zadnych pieniędzy na utrzymaniedo chwiIiobecnej nie przekżzałmatce. Jego
obecnedziałanianie Wskazująna troskęo Maksymiliana,mająjedynie na ce|Uzemszczeniesię
na matce, ktÓra będąc zalezną od niego przez ty|e lat, zaczęłaradzić sobie samodzielnle.
Zachowania,których się dopuścił
W Polsce wobec Małgorzaty,a których by|iśmyświadkami
jednoznaczniepotwierdzająnaszq opinię cztowieka,pórywczego, a9resywnego.Wu|9arnego/
bez jakichkolwiekzahamowań'grającegona uczuciachinnych,dobiego aktoia.
wobec tego' jak można powierzyć opiekę nad tak małym dzieckiem takiemu
człoWiekoWi?
Małgorzacie
jako matce, nje możnazarzucićjakichkolwiekzaniedbań'Dziecko
Jurczykowskiej,
by'loi jest zapewne otoczone miłością
matczyną,ciepłem,troską i opiekąJtaką jaką każde
dzieckopowinnomieć' oddanie matki d|a dziecka-bac.q.
jest bezgranicżne,
świJaczyćbtym może
ba|ansowanieW tej chwili na krawędzi prawa. Nie
na konsekwencjeswych działań
pragnjezatrzymaćdzleckoprzy sobie. ponieważono jeśttreściqi sensem Jej życia.Nie
zasłużyłasobie w żaden sposób aby rozdzie|ać Ją z dzieckiem.
jednomyś|nie oświadczamy, iż naszym zdaniem opiekę nad
Y:.v:9v niżej podpisani,
dzieckiem do osiągnięcia pełno|etności
przez syna Maksymi|iina 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 niniejśząpetycję uwazamy zi zasadną'

