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W imieniu ojców
Michał Fabisiak
…………………………

PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PAN BRONISŁAW KOMOROWSKI

ZBIOROWE WYSTĄPIENIE OJCÓW DO PANA PREZYDENTA
PANIE PREZYDENCIE Żądamy wprost aby Pan Prezydent :
1. Przedstawił nasze stanowisko na komisji sejmowej w sprawie zmian prawa i KODEKSU
RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO
2. Wystąpił do posłów i senatorów z inicjatywą ustawodawczą w sprawie opieki
naprzemiennej i równoważnej
3. Przedstawił nasze stanowisko na Forum Debaty Publicznej która obecnie ma miejsce u
Pana Prezydenta
4. Powołał debatę pod tytułem „opieka naprzemienna – potrzeba zmian w polskim
prawie”
Uzasadnienie
Panie Prezydencie mówimy wprost że jesteśmy oszukiwani przez stworzony w Polsce system
odbierania dzieci ojcom. Jesteśmy oszukiwani w sądach, RODK, na policji, w prokuraturze w
przedszkolach, żłobkach, w szpitalach, na ulicy i w telewizji. Została wytworzona wizja
społeczeństwa w której to samotna matka wychowuje dziecko a ojciec ma płacić haracz za to że
matka „zaopiekuje się nim. Wydaje się że tych spraw jest tylko 170 bo tylko o tylu słyszałem, być
może Prezydent słyszał jeszcze mniej przypadków ale dane GUS z 2002r są przerażające !. Otóż
wg tych danych samotnych Matek w Polsce jest 1milion 19 tysięcy a dzieci z nimi 1,5 miliona !!!
Panie Prezydencie:
Warszawa, Kraków, Radom to miasta w których nie ma już ojców !
bo suma ludności tych miast składa się na liczbę samotnych matek z dziećmi która w 2012r
wynosiła 2,7 miliona ! Dziś podpisuje Pan ustawy o praw kobiet do zamykania mężczyzn
wynikających z przemocy domowej, gdy tym czasem w większości przypadków ta przemoc to
fikcja, to intrygi, to kłamstwa kobiet wymierzone w kierunku mężczyzn, których sami mężczyźni i
jak widzę i nasz Prezydent nie widzi ! Od Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców słyszę że
ojcowie nie zgłaszają się i nie piszą do Prezydenta, że z problemem nie przychodzą ojcowie. Piszę
zatem w imieniu 170 ojców! z których 70 znam osobiście, a pozostali przysłali mi do siebie
kontakt mailowy aby Prezydent naszego kraju zostawił inne być możne ważne sprawy i zajął się
sprawą Ojców, którzy tracą masowo swoje dzieci !
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Panie Prezydencie chcę aby Pan wiedział że w Polsce w Sądach używa się kłamstw, używa się
intryg po to by oszukać prawo, po to by oszukać konstytucję. Sędziny za prawo wzięły
pomówienia. Moi rodzice usłyszeli od sędzi że „mogli by pociąć skórę wnukowi i dlatego nie
mogą widywać się z synem”. To kłamstwa, i bezczelność naszego wymiaru sprawiedliwości, który
bez dowodów skazuje ojców, dziadków ojczystych na niemożność widzenia własnych dzieci i
wnuków!
Zapewne Pan prezydent nie może wyjść z podziwu dla tych sztuczek jakie są stosowane
wobec nas, ojcowie słyszą w sądach że „przyniósł pan białe lilie małżonce dlatego wina w
rozwodzie jest Pańska, gdy Ci ojcowie nawet nie wiedzą jak wyglądają białe lilie !!!. Być może jest
to śmieszne ale w naszym przypadku tragiczne bo za te rzekomo przyniesione lilie ojciec teraz
będzie musiał płacić haracz do końca życia na małżonkę – która sama się wyprowadziła do
kochanka !!!!. Przez sędziny został stworzony system nagradzania własnej płci. Dziś w sądach nie
dowody a słowa wytwarzające puste zagrożenie mają znaczenie. Mówi się że mąż „bił, mówi się
ze pił, że lżył z żony” gdy w tym czasie np. mąż był za granicą. Mówi się przed sądem że dziecko
było chore – po to żeby ojciec albo dziadek nie mógł zobaczyć syna/wnuka. A w tym czasie matka
jest w Spa a dziecko siedzi z jej rodzicami.
Zabieranie dzieci stało się modą, stało się kultem matki – samotnej matki.
Samotne matki mają dofinansowanie od państwa, samotne matki mają pierwszeństwo w
żłobkach, przedszkolach szkołach, na pasach na ulicy, kończąc na drzwiach mieszkania. Niczym
święte krowy. Gdy mężczyzna niezgodzie się na taki stan rzeczy żona biegnie na policję kłamiąc że
mąż ją pobił a tam zakłada się „niebieską kartę”. Gdy mężczyzna pokazuje siniaki, rany kłute,
cieknie krew – wyśmiewany jest przez policję.
Panie Prezydencie gdy matka zabiera dziecko do siebie a ojciec nie wie gdzie ono jest i
idzie na Policję to słyszy że dziecko „porwali Talibowie, proszę szukać w Pakistanie”. Takie
nagranie z komisariatu policji przedstawia jeden z ojców na swojej stronie www.tel112.org.
Gdy ojciec prosi sąd o wakacje z synem ten działa w taki o to sposób:
Na wakacje w dniach 13-22 sierpnia wydaje postanowienie 13go, wysyła 20go a dostarcza 28 go
!!! A z postanowienia na wszelki wypadek nie wynika że Ojciec mógłby zabrać syna z sobą !!!
Panie Prezydencie dowody umieściłem na stronie www.fabi.pl/przekret.html
Proszę zobaczyć poczynania „mojego „ sądu i poczynania RODK. Poczynania RODK w Bielsku
Białej to przestępstwo ale w opinii Prokuratury nie są. Oto fragment stenogramu nagrania z tego
RODK przez dziecko jednego z ojcow
Stenogram wniosków biegłych z badań przeprowadzonych w dniu 15.06.2011 roku
Nagranie: wnioski biegłych RODK z dnia 15-06-2011 audio
KK
MD

Katarzyna Kołodziejczyk
Mariusz Drozd

- psycholog
- psycholog

KK
dziecko, no nie ma szczególnych zaburzeń, no ma trochę zaburzenie więzi z rodzicami, no
ma, no jest ewidentnie zarzut który by podnieść można, równie częściej powiedzmy... no jest to
poprzez wskaźnik tego jako że ona dystansuje się w ten sposób, ten konflikt rodziców jej
przeszkadza, dystansuje się od niego, nie jest taka spontaniczna w tym,.... nie, nie jest taka
spontaniczna, wiesz, tak wiesz, unika w ogóle wyrażania więzi,
MD tak jak ja pytam z kim się bawi czy coś, to głuch,
KK
no
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MD także,
KK
ona z ojcem bardziej tak tradycyjnie
MD mówi ?
KK
ja byłam zaskoczona identyfikuje się ewidentnie z ojcem, mieszka u matki, ojciec jako
pierwszy jest ewidentnie, jako pierwszy wskaźnik a drugi zdaje się na identyfikację też on, tylko
mieszka z matką,
MD tak to będziesz pisać ?
KK
nie !
KK
nie muszę wszystkiego, wiesz no,
KK
ona tak ewidentnie, jak to się mówi gwałcą ku matki, na poziomie świadomym, na
nieświadomym bardziej ten ojciec jest taki, wiesz nie?, istotny, natomiast, no nie wiem on jest
taki no nie wiem samotnym ojcem, liberalnym ojcem,... nie wiem....
MD wiesz co my się spodziewamy, że to taki chwile potrwa,
Panie Prezydencie tylko i wyłącznie do Pana domysłów zostawiam wynik opini RODK z kim ma
być dziecko ?
podpowiem z Matką….
Panie Prezydencie proszę aby Pan , Pańska Kancelaria obejrzała film
„Policja bije ojca na oczach dziecka - oryginalne audio + szkice” 6 min odbierania dziecka przez
matkę w asyście policji na stronie YouTube.com – ile Pan wytrzyma 1- 2 minutę nagrania ?
Panie Prezydencie nasze Państwo przestało działać, albo działa celowo aby odizolować dzieci od
ojców – prosimy aby Pan, Pańska kancelaria zmienili to, możemy przysłać 5 ryz dowodów, 170
płyt nagrań na których jasno widać że postanowienia sądów to są jawne przekręty, tylko
powstaje pytanie co może zrobić ojciec gdy sędzia jest niezawisły wobec prawa, konstytucji,
sprawiedliwości, prawdy, dobrych obyczajow i moralności ? Dlatego już dziś trzeba porzucić
wszelkie inne problemy i zmienić prawo ojców do posiadania i wychowywania własnych dzieci.
Panie Prezydencie debata publiczna na temat „Kto wychowa nasze dzieci ”, jest wyrazem troski
o społeczeństwo, dowodem wrażliwości ludzkiej, jak i wyrazem troski o rodzinę. Nam OJCOM
podobny cel przyświeca na naszej drodze starań aby utrzymać więzi ze swoimi dziećmi, więzi
dziecka z nami i z naszymi rodzinami, w czasie kiedy przyszło nam zmagać się z rozstaniem z
matkami naszych dzieci.
Za takim utrzymaniem tradycyjnych więzi rodzinnych PAN PREZYDENT opowiedział się na
środowiskowym spotkaniu w dniu 21 listopada br., na którym były obecne przedstawicielki
rodzin ojców Forummatek, które podobnie jak my walczą o utrzymaniu więzi ze swoimi wnukami
i podobnie jak my są dyskryminowane nie mogąc widywać swoich wnuków.
PANIE PREZYDENCIE, jeżeli utrzymamy takie jak obecnie rozwiązania prawne, jeżeli pozwolimy
sądom i rodzinnym ośrodkom diagnostyczno konsultacyjnym zwanym RODK, działającym bez
ważnej podstawy prawnej, nadal niszczyć nasze rodziny, zrywać więzi rodzinne, to nic się nie
zmieni w obszarze wzrostu demograficznego.
Obecny system jest systemem antyrodzinnym, ustalony pod życzenia urzędników, służy jedynie
do uprawniania biznesu na rodzinie a nie udzielania jej wsparcia w potrzebie. Same zapisy w
Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (w tym art.58, 107 kr i o/, to zaprzeczenie zasad
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demokratycznego państwa prawa Nie można bowiem bez żadnych uzasadnień merytorycznych,
odsuwać odpowiedzialnych ojców od procesu wychowawczego swoich dzieci. To gwałt na
rodzinie, gwałt na dziecku uprawniany błędnymi niekonstytucyjnymi zapisami Kodeksowymi, to
przemoc emocjonalna wobec dzieci, którym się zabiera ojców.
PANIE PREZYDENCIE, dziś ojciec i rodzina ojca nie mają gdzie szukać pomocy. To wielkie ryzyko
związane z posiadaniem dzieci, które w przypadku rozstania, wiąże się z wieloletnim ciąganiem
się po sądach, poniżeniami ojców jakimiś badaniami ich osobowości i ocenami przy pomocy
tabelek, testów o wątpliwej jakości naukowej na posiadanie przez ojców predyspozycji
wychowawczych – w sądowych ośrodkach -w RODK.
Na kierowane do Premiera Rzeczypospolitej wystąpienia z propozycjami zmian, nie raczy Pan
Premier nawet odpowiedzieć, chociażby że wystąpienie czy skarga wpłynęły.
Nie reaguje na skargi o naruszanie praw człowieka- Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie okazuje
żadnego zrozumienia - Rzecznik Praw Dziecka Nie działa na rzecz ukrócenia zjawiska
dyskryminacji ojców Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.
Gdzie zatem szukać pomocy ?
To co się dzieje wokół polityki rodzinnej, odsuwania ojców od procesu wychowywania własnych
dzieci, stanowi naruszenie postanowień Konwencji O Prawach Człowieka i Podstawowych
Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka oraz przepisów Konstytucji RP - o równości praw
każdego z rodziców.
Prosimy PANA PREZYDENTA o uwzględnienie w ramach otwartej debaty publicznej na temat
rodziny, naszej prośby o poświęcenie następnej debaty tematowi zmian w prawie rodzinnym,
zmian systemowych - zaprzestania uprawiania na człowieku eksperymentów, badań na zasadzie
uprawniania czarów, przez pseudo ekspertów psychologów, które to praktyki godzą w osobę
ludzką, poniżają go, alienują od własnego dziecka, zrywają więzi rodzinne.
Wiadomo nam jest, iż w posiadaniu Kancelarii Pana Prezydenta są opracowane przez środowisko
osób poszkodowanych propozycje zmian prawa rodzinnego z obszernym uzasadnieniem
wprowadzenia tych zmian. Te propozycje były opracowywane z udziałem środowisk ojcowskich.
Domagamy się wprowadzenia zmian w trybie nie cierpiącym zwłoki. (do połowy roku 2013 !!!)
Nasze wystąpienie nie stanowi jednostkowego przypadku, to jest powszechne systemowe
zjawisko wyrządzania krzywd rodzinie, dzieciom. Chcemy to zmienić, bo wychowamy chore
społeczeństwo.
Panie Prezydencie w korespondencji zwrotnej proszę o odpowiedź
1. Czy podejmie się Pan powierzonych przez nas zadań.
2. Kiedy tych 170 znanych mi ojców będzie mogło się opiekować własnymi dziećmi?
3. Kiedy zostanie zmienione prawo ?
Dzieci i ich ojcowie pokrzywdzeni przez system.
Za podpisuje nie prezes nie wice prezes a tata
Michał Fabisiak
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Załączam
1.
2.
3.
4.

adresy mailowe 170 ojców pokrzywdzonych przez system
39 propozycji opieki naprzemiennej – odpowiedź na moją ankietę
Kartę stron www pokazującą że problem istnieje
Karty danych GUS z 2002r.

Do wiadomości strona internetowa www dzielny tata.pl oraz ww 170 ojców

Ps z ostaniej chwili, wczoraj odebrałem maila
Jak by Pan Prezydent odpowiedział na tak zadane pytanie ?
„Witam, właśnie kilka godzin temu wyszedłem z rozprawy w sprawie kontaktów z wnuczkiem.
Syn po rozwodzie w 2010 roku zmarł nagle 27 marca 2012. Od tego czasu nie mamy możliwości
spotkania z naszym wnuczkiem. Chenie skorzystam z Pana doświadczeń w walce o kontakty z
synem.”
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