
 
 
 

 

 
NIE śEŃ SIĘ ! 
 
NIE BĄDŹ BARANEM PROWADZONYM NA RZEŹ W 
USC 
( oŜeń się dopiero po zmianie prawa rodzinnego w Polsce) 
 

 
motto: 
Gdy grabieŜ staje się sposobem Ŝycia dla grupy ludzi Ŝyjących w społeczeństwie, na przestrzeni 
czasu stworzą oni dla siebie system prawny który usprawiedliwi ich działania i kodeks moralny który 
będzie ją gloryfikował. 

Frederic Bastiat 
CZY WIESZ śE ? 
1) Obecnie mał Ŝeństwo w Polsce  nie jest tym czym były małŜeństwa naszych dziadków i rodziców. 
2) śeniąc si ę w Polsce  i mając dzieci w obecnym stanie prawa  wpadasz w pułapk ę prawn ą  
zbudowana przez środowiska które chcą Ŝyć Twoim kosztem. 
3) Jest bardzo prawdopodobne Ŝe Twoje mał Ŝeństwo zako ńczy si ę rozwodem   gdyŜ liczba ta stale 
rośnie, przekracza juŜ 50% i zapewne osiągnie niemal 100% 
4)Liczba rozwodów stale rośnie ze względu na zachęty prawne i korzy ści gwarantowane przez 
rozwód kobietom co sprawia Ŝe prawie wszystkie wnioski o rozwód składają właśnie kobiety. 
5) Nawet jeśli małŜeństwo rozpada się z winy kobiety nie ponosi ona z tego powodu Ŝadnych 
konsekwencji , przeciwnie, dostaje pod opiek ę dzieci i  wysokie alimenty często przekraczające 
Twoje dochody a Ty będziesz zdany na jej łaskę aby widywać się z własnymi dziećmi. 
6) Sądy rodzinne s ą prawie całkowicie sfeminizowane  i będziesz sądzony przez kobietę która 
bezkrytycznie będzie akceptowała wszystkie kłamstwa kobiety natomiast Ciebie będzie z góry 
traktowała jak winnego którego trzeba upokorzyć. 
7) JeŜeli przyjdziesz na rozprawę rozwodową w garniturze i będzie widać Ŝe jesteś przyzwoitym 
człowiekiem chęć upokorzenia Ciebie przez s ędzin ę będzie jeszcze wi ększa .  
9) Obecnie w Polsce kobiety dla uzyskania  korzyści prawnych i finansowych  masowo oskar Ŝają 
ojców o molestowanie dzieci  i to Ty będziesz musiał udowadniać Ŝe to jest kłamstwo 
8) W większości krajów alimenty ustala się na podstawie danych statystycznych określających koszty 
utrzymania dziecka ale nie w Polsce. Sędziny w Polsce  ustalaj ą alimenty nie w oparciu o koszty 
utrzymania dziecka  ale w oparciu o och ich poglądy ile powinieneś zarabiać oraz jaki jest Twój 
osobisty majątek tak aby Twój maj ątek z czasem stał si ę własno ścią Twojej byłej Ŝony. 
9) Dyskryminuj ące męŜczyzn prawo rodzinne zostało jeszcze zaostrzone w 2 002 roku  zapisem 
umoŜliwiającym sędzinom przekazywanie w uŜytkowanie Twojej byłej Ŝonie Twojego  majątku który 
posiadałeś przed małŜeństwem  
10) Aby opłaci ć alimenty przekraczaj ące Twoje dochody  będziesz musiał wyzbywać się majątku 
lub korzystać z pomocy finansowej rodziny np. rodziców emerytów. Od płacenia alimentów nie zwalnia 
Cię utrata pracy, choroba  i pobyt w szpitalu. 
11) Od płacenia alimentów nie zwalnia Ci ę takŜe  zabranie przez Ciebie dziecka na wakacje  
kiedy jest w całości na Twoim utrzymaniu. 
12) Jest bardzo prawdopodobne Ŝe tego nie wytrzymasz i wpadniesz w r ęce komornika 
Komornik nawet jeŜeli będziesz miał środki na koncie i będziesz chciał dokonać przelewu zawsze 
będzie starał się pobrać pieniądze z Twojego konta  przed Tobą aby zarobić kilkaset złotych prowizji. 
Komornik za odczepienie się od Ciebie będzie Ŝądał alimentów i prowizji za pół roku z góry co moŜe 
wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych.. 
13) System prawny w Polsce prowadzi Ci ę do wykluczenia społecznego i alienacji rodzicielsk iej 
od Twoich dzieci. 
 
JeŜeli chcesz to zmieni ć przył ącz si ę do ruchu społecznego „ Dzielny Tata ” 
Razem wprowadzimy opiekę naprzemienną która likwiduje patologię prawa rodzinnego gdyŜ eliminuje 
nagrodę za rozwód dla kobiet. Zmianę dyskryminacyjnego prawa rodzinnego  wywalczyli męŜczyźni w 
innych krajach. 
Walczmy tak Ŝe my  m ęŜczyźni, ojcowie w Polsce.!!!  


