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Wniosek 

Panie Prokuratorze proszę o zaprzestanie nękania mnie i moich rodziców pismami z 
prokuratury i policji Łódzkiej. Od 2 lat nie widzę syna, moja rodzina nie widzi go od 4 lat. Ja 
od 4 lat mam utrudniony z nim kontakt. Jak tylko przyjadę do niego Ŝeby go zobaczyć jestem 
napadany przez sąsiada Andrzeja Rutkowskiego albo atakowany gazem i paralizatorem 
przez moją Ŝonę – tak jak miało to miejsce ostatnio przed przedszkolem w Łodzi.  

Gdyby pomówienia próby porwania mojej Ŝony sprawdziły się to Ŝona dawno juŜ by 
była porwana… jak szakluje mnie w róŜnych pismach. Ja oświadczam Ŝe nie zamierzam 
robić krzywdy mojej Ŝonie i nigdy nie zamierzałem, bo nie jest to moim celem.Moim jedynym 
celem jest powrót syna do domu do Warszawy i wprowadzenie opieki naprzemiennej. 
Natomiast celem działań mojej Ŝony jest odebranie mi Ŝycia. Raz juŜ byłem duszony w moim 
mieszkaniu na zlecenie Ŝony – moŜna to odsłuchać na nagraniu audio zamieszczonym w 
Internecie 
https://www.youtube.com/watch?v=Sl6zywZILus , gdzie Policjanci na prośbę byłego 
policjanta w roli detektywa kopali mnie i próbowali mnie zamordować, gdybym nie zaprosił 
pogotowia pewnie by się pan o mnie nie dowiedział tylko moŜe gdzieś od mojego taty by pan 
się dowiedział z prasy Ŝe się powiesiłem jak Lepper. Bo policjanci równieŜ poturbowali moją 
mamę. Akt zlecenia odebrania mi syna załączam (znajduje się on na mojej stronie 
www.fabi.pl   
 – to jest pełen dowód na to ile w Polsce warte jest dziecko i o skuteczności działania Policji 
– zlecenie 3 dni , wykonane. 
 
Informuję Ŝe nie pojawię się na Pańskiej prokuraturze bo boję się o swoją wolność, swoją 
godność i o swoje Ŝycie bo prokuratorzy naszego kraju juŜ nie raz pokazali co potrafią – jak 
zastraszają ludzi , jak prowadzą dochodzenia gdy mieszkańcy „ziemi obiecanej” oraz matki 
zgłaszają im donosy na swoich małŜonków. Nie przypadkiem w czasach „wolności” ponad  
 4 276 565 dzieci nie widzi swojego jednego rodzica – w 96% jest to ojciec. 
http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ 
Małoletni - stan kart OPM w latach 1989-2013  
 Nie wiem czy to dlatego czy policjanci , prokuratorzy nabierają się na udawany płacz i 
zmyślone historie matek czy wręcz jest to celowe działanie? 
 
Jeśli nadal pan prokurator chce mnie widzieć – to będzie pan wysłać na mnie zlecenie 
ursynowskiej policji – ta jednak podejmuje dopiero działania po prośbie detektywa 
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Mostowskiego – a ten dopiero podejmie działania jak przyjmie 6.000 zł brutto (wartość 
faktury za odebranie dziecka). 
 Moja postawa spowodowana jest tym iŜ gdy ja składam zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa – próby zamordowania mnie, o zabraniu mi dziecka – postępowania te są 
umarzane. Postępowania te są umarzane w kaŜdym przypadku gdy zgłasza ojciec – a wiem 
to bo tak mi napisało juŜ 1510 ojców, poza tym napisane jest to w ksiąŜce „cała prawda o 
współczesnych związkach małŜeńskich „ Janusza Falińskiego. 
Co zostało  potwierdzone manifestacją ojców przed prokuraturą w warszawie 
http://dzielnytata.pl/manifestacja-16.htm  
 
Dodam tylko Ŝe czasy się zmieniają, policjanci województwa Śląskiego wieszają na swoich 
komendach juŜ informację o tym Ŝeby dołączać do ruch DzielnyTata i walczyć z tym złem a 
wszystko po to Ŝeby dzieci wróciły do miejsca zamieszkania a rodzice opiekowali się nimi 
naprzemiennie. Proponuję Ŝeby prokurator wszczął postępowanie przeciwko mojej małŜonce 
Magdalenie Fabisiak na podstawie  art. 305§ 4 kpk z art. 191§1 k.k za uniemoŜliwienie mi od 
2 lat kontaktów z synem zasądzonych 4 lata temu!!! (postępowanie prowadzone pod 
sygnaturą Sygn. akt. VI C 541/10 w sądzie okręgowym W Warszawie Płocka 9). Ponadto 
proponuję aby prokurator spowodował powrót mojego syna który został mi bezprawnie 
odebrany 15 września 2010 roku, a sprawy w Łodzi ucichną gdyŜ mój syn został 
uprowadzony z Warszawy do Łodzi a nie odwrotnie !!! Proszę teŜ Ŝeby prokurator 
spowodował zwrot dywanu który kupiłem dla syna oraz mebli z pokoju dziecięcego i 
zabawek syna zabranych bez mojej zgody. Pokój czeka od 4 lat 
http://dzielnytata.pl/zniszczone.htm  
 
MoŜna go nawet obejrzeć z ostatniej relacji TVP info 
http://www.tvp.info/16797608/01102014-2115  
 
albo z dawnej relacji tvp2 
http://pytanienasniadanie.tvp.pl/9472720/kobiecy-punkt-widzenia/kobiety-walcza-o-prawa-
ojcow   
 
 
Załączam teŜ 10 plakatów Dzielnego Taty Ŝeby pan prokurator powiesił na prokuraturze, bo 
na prokuraturach widzę tylko plakaty o fałszywej przemocy męŜczyzn a nie widzę plakatów 
organizacji która chce normalności. Proszę o potwierdzenie zrobieniem fotografii na ścianie 
prokuratury i przesłanie mi zdjęcia e-mailem na biuro@dzielnytata.pl 
 
 
        Z wyrazami szacunku 
         Michał Fabisiak 
 
Zal 10 plakatów 
 


