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  Ukochany Marku, nie widzę Cię już 4 lata od czasu kiedy 15 września 2010 roku 

ursynowska na zlecenie Twojej mamy. Ale wiedz że mam nie jest zła, złe mamy prawo. Chciałem Cię 

przeprosić za to że urodziliśmy Cię w

szczęście mamy nową Panią Premier, k

pory mieliśmy podłego premiera Donalda Tuska, który nie rozumiał obywateli naszego kraju, ale 

szczęście już się wyniósł i miejmy nadzieję że nigdy nie wróci. Pani Premier na pewno zmieni złe prawo, 

usunie artykuł 26 kc który mówi o tym że dziecko może wychowywać ten co je porwie.

 

Mareczku dziś jak do Ciebie piszę mamy 

babci Niny, odwiedzili byśmy groby Twoich pradziadków

mną gdy rodzice ciężko pracowali na to żebym ja coś miał w życiu. Tak samo Ty miałeś dostać od nas 

mieszkanie, tak samo Ty kiedyś miałeś być architektem jak ja, miałeś mieć lekkie życie, bo już dziadkowie 

zapracowali żeby Ci było dobrze w życiu. Niestety źli ludzie namówili Twoją mamę do tego żeby mama 

zarabiała Cię i żądała okupu za Ciebie, ona pewnie nawet nie zda

należy robić. Ale dziś mamy nową Panią premier, która sprawi że wrócisz do mnie tak jak i wróci te 

588 575 dzieci które straciły jednego rodzica w wyniku złego prawa. Wiedz w tym smutnym dniu że 

niektórzy ojcowie z rozpaczy po utracie dziecka odchodzą, robią sobie coś bardzo złego i ich już nie 

zobaczymy, ale chciałby żebyś wiedział że masz tatę, tatę który będzie o ciebie walczył, będzie błagał Panią 

Premier o to żebyś był przy mnie. Normalnie w niedzielę poszl

fajny basen Warszawianka, ma 2 

taki basen w Płocku ze zjeżdżalniami ? Wiesz że w moim dzieciństwie nie było takich, był tylko basen w 

Pałacu kultury zbudowany przez Rosjan. Wiesz że mamy wolną Polskę bo Twój Pradziadek Stefan walczył 

o nią w roku 1920 ? Jeździł konno i odganiał złych ludzi aż w końcu pogonił ich daleko, ale niestety 

przegrał tą walkę, potem straciliśmy kraj na wiele lat. Wiedz 

zabrało mu jego Tatę – mojego Dziadka Stanisława. Wiesz że mój dziadek Stanisław też był architektem ? 

Ciebie jak miałeś 2 lata zabrała mi policja też w takich samych strojach 

byli Polacy – bo Polacy By mi cz

dorosły i go przeczytasz to na pewno

prawo. Nie wiem jak się czujesz

swędzi. Wiesz że nigdy nie był

pamiętasz jeszcze pokój jaki Ci zr

kolejką Lego ? Dziś już kończę bo

takim jak Ty odebrano tatusiów a

Cię widzieć i wychowywać.  
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   Ewa Kopacz  

List do syna 

, nie widzę Cię już 4 lata od czasu kiedy 15 września 2010 roku 

ursynowska na zlecenie Twojej mamy. Ale wiedz że mam nie jest zła, złe mamy prawo. Chciałem Cię 

przeprosić za to że urodziliśmy Cię w tym kraju, sam nie wiedziałem że nie mamy dobrego prawa. 

szczęście mamy nową Panią Premier, która rozumie potrzeby dzieci, która ma rodzinę, to nic że do tej 

pory mieliśmy podłego premiera Donalda Tuska, który nie rozumiał obywateli naszego kraju, ale 

cie już się wyniósł i miejmy nadzieję że nigdy nie wróci. Pani Premier na pewno zmieni złe prawo, 

usunie artykuł 26 kc który mówi o tym że dziecko może wychowywać ten co je porwie.

ku dziś jak do Ciebie piszę mamy sobotę, pewnie byśmy byli u Twoich dziadków, dziadka Romka i 

babci Niny, odwiedzili byśmy groby Twoich pradziadków, którzy byli wspaniałymi ludźmi, opiekowali się 

mną gdy rodzice ciężko pracowali na to żebym ja coś miał w życiu. Tak samo Ty miałeś dostać od nas 

samo Ty kiedyś miałeś być architektem jak ja, miałeś mieć lekkie życie, bo już dziadkowie 

zapracowali żeby Ci było dobrze w życiu. Niestety źli ludzie namówili Twoją mamę do tego żeby mama 

i żądała okupu za Ciebie, ona pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy że źle zrobiła, że tak nie 

należy robić. Ale dziś mamy nową Panią premier, która sprawi że wrócisz do mnie tak jak i wróci te 

które straciły jednego rodzica w wyniku złego prawa. Wiedz w tym smutnym dniu że 

ie z rozpaczy po utracie dziecka odchodzą, robią sobie coś bardzo złego i ich już nie 

zobaczymy, ale chciałby żebyś wiedział że masz tatę, tatę który będzie o ciebie walczył, będzie błagał Panią 

Premier o to żebyś był przy mnie. Normalnie w niedzielę poszlibyśmy pewnie na basen, wiedz że u nas jest 

fajny basen Warszawianka, ma 2 zjeżdżalnie, 3 baseny, basen dla dzieci. Wiesz że ja tez projektowałem 

taki basen w Płocku ze zjeżdżalniami ? Wiesz że w moim dzieciństwie nie było takich, był tylko basen w 

kultury zbudowany przez Rosjan. Wiesz że mamy wolną Polskę bo Twój Pradziadek Stefan walczył 

o nią w roku 1920 ? Jeździł konno i odganiał złych ludzi aż w końcu pogonił ich daleko, ale niestety 

przegrał tą walkę, potem straciliśmy kraj na wiele lat. Wiedz też że jak mój tata miał 2 lata to Gestapo 

mojego Dziadka Stanisława. Wiesz że mój dziadek Stanisław też był architektem ? 

Ciebie jak miałeś 2 lata zabrała mi policja też w takich samych strojach – on mówili po Polsku

zegoś takiego nie zrobili. Dziś tego listu nie zro

na pewno dowiesz się że Pani premier Ewa Kopa

z, mam nadzieję że nie masz już tego uczuleni

łem uczulony, a ostatnio mi się robi to samo 

robiłem, te fale morskie na ścianach, rolety ze sta

o dzwonią do mnie ojcowie i pytają co mają zrob

ale wiedz że jeśli nie uda mi się Ciebie odzyskać t
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, nie widzę Cię już 4 lata od czasu kiedy 15 września 2010 roku zabrała mi Cię policja 

ursynowska na zlecenie Twojej mamy. Ale wiedz że mam nie jest zła, złe mamy prawo. Chciałem Cię 

tym kraju, sam nie wiedziałem że nie mamy dobrego prawa. Na 

óra rozumie potrzeby dzieci, która ma rodzinę, to nic że do tej 

pory mieliśmy podłego premiera Donalda Tuska, który nie rozumiał obywateli naszego kraju, ale na 

cie już się wyniósł i miejmy nadzieję że nigdy nie wróci. Pani Premier na pewno zmieni złe prawo, 

usunie artykuł 26 kc który mówi o tym że dziecko może wychowywać ten co je porwie.   

yli u Twoich dziadków, dziadka Romka i 

, którzy byli wspaniałymi ludźmi, opiekowali się 

mną gdy rodzice ciężko pracowali na to żebym ja coś miał w życiu. Tak samo Ty miałeś dostać od nas 

samo Ty kiedyś miałeś być architektem jak ja, miałeś mieć lekkie życie, bo już dziadkowie 

zapracowali żeby Ci było dobrze w życiu. Niestety źli ludzie namówili Twoją mamę do tego żeby mama 

je sobie sprawy że źle zrobiła, że tak nie 

należy robić. Ale dziś mamy nową Panią premier, która sprawi że wrócisz do mnie tak jak i wróci te  4 

które straciły jednego rodzica w wyniku złego prawa. Wiedz w tym smutnym dniu że 

ie z rozpaczy po utracie dziecka odchodzą, robią sobie coś bardzo złego i ich już nie 

zobaczymy, ale chciałby żebyś wiedział że masz tatę, tatę który będzie o ciebie walczył, będzie błagał Panią 

ibyśmy pewnie na basen, wiedz że u nas jest 

, 3 baseny, basen dla dzieci. Wiesz że ja tez projektowałem 

taki basen w Płocku ze zjeżdżalniami ? Wiesz że w moim dzieciństwie nie było takich, był tylko basen w 

kultury zbudowany przez Rosjan. Wiesz że mamy wolną Polskę bo Twój Pradziadek Stefan walczył 

o nią w roku 1920 ? Jeździł konno i odganiał złych ludzi aż w końcu pogonił ich daleko, ale niestety 

też że jak mój tata miał 2 lata to Gestapo 

mojego Dziadka Stanisława. Wiesz że mój dziadek Stanisław też był architektem ? 

on mówili po Polsku, ale to nie 

ozumiesz, ale jak będziesz 

acz zmieniła to złe, podłe 

ia, na plecach, że Cię nie 

 co Tobie ? Ciekawe czy 

atkami, pamiętasz pokój z 

bić bo zabrano im dzieci, a 

to zrobiłem wszystko żeby 
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