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Szanowna Pani Pełnomocnik i Przedstawiciele 
 

 W Pierwszych słowach zapewne powinienem podziękować za zaproszenie na 
spotkanie poświęcone problemom ojców, które dotyczą głównie prawa do opieki nad 
dzieckiem po rozstaniu z Ŝoną , niemniej jednak moje pojawienie się na tej debacie świadczy 
o hańbie jaką okrywa się nasz Rząd, Sejm i Parlament - który pomimo wielu ponagleń, 
informowania nic nie robi. MoŜna by zastosować retorykę naszej wiary – grzeszy myślą,  
mową, uczynkiem i  zaniedbaniem. 
 
Pani Minister proszę o przekazanie tego pisma – drogą elektroniczną wszystkim 
przedstawicielom prawa zaproszonym na to spotkanie. Pismo to znajduje się w zakładce 
pisma na stronie www.DzielnyTata.pl – czyli do : 
 
1. Ministra Sprawiedliwości, 2. Rzecznika Praw Dziecka,3. Rzecznika Praw Obywatelskich,4. 
Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury,5. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,6. 
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,7. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,8. 
Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych,9. Instytutu Ekspertyz Sądowych,10. 
Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka,11. Prokuratury 
Generalnej,12. Związku Zawodowego Pracowników RODK,13. Krajowej Rady Kuratorów, 
 
 Przedstawiciele ruchów ojcowskich, stowarzyszeń od wielu lat dziękują za takie spotkania i 
co? Śląskie stowarzyszenie Obrony Praw ojca istnieje od 20 lat, Warszawskie 
stowarzyszenia od ponad 10 o czym to świadczy? Świadczy to o tym Ŝe nic się nie zmienia, 
ja wysłałem pismo do wszystkich posłów 14 maja tego roku i co? Witamy, spotykamy się 
rozmawiamy – a ja zadaję konkretne pytanie – kiedy to zło zniknie, kiedy zmienią się ustawy, 
kiedy zostanie wprowadzona sprawiedliwość i  równość?  
 
Kiedy zostanie wprowadzona opieka naprzemienna? 
 Dziś sądy orzekają dobro na rzecz jednej strony – jak w filmie jeden bohater jest dobry a 
drugi zły i tego drugiego naleŜy unicestwić – czy tak ma wyglądać polityka prorodzinna kraju 
? Dziś orzeka się rozwody w celu odebrania majątku stronie ojca dziecka. Za zabranie 
dziecka wyznacza się okup w imię „jego dobra” W krajach Arabskich gdzie wiemy Ŝe 
specjalnie dobija się dziewczynki przy porodzie – bo rodzice muszą przy ślubie wnieść wiano 
– to my robimy na przekór i dojedziemy do tego Ŝe nasze rodziny będą zabijały chłopców ? 
Czy taka sytuacja w kraju Ŝe juŜ ponad milion ojców nie widzi dzieci a w ustawach się nic nie 
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zmienia jest dobra ? a jedyne ustawy jakie powstają mają bronić kobiety przed 
męŜczyznami…. 
 
 Dziś powinniśmy zamknąć sądy rodzinne, sady karne, policję, prokuraturę – bo się 
nie sprawdziły. Nasz Sejm  powinien podjąć środki nie naprawcze ale eliminacyjne. Tak stało 
się w Serbii gdzie sędziowie zostali zwolnieni z dnia na dzień. Tych sędziów trzeba powołać 
na nowo ale do nowego prawa. Dziś prawo trzeba napisać na nowo – analizując artykuł po 
artykule – moŜna jasno powiedzieć Ŝe co drugi artykuł jest do usunięcia. Podstawowym 
problemem jest metoda zapisu która ma bronić urzędnika przed obywatelem a w demokracji 
to prawo powinno bronić obywatela przed urzędnikiem. Proszę poczytać artykuły KRIO które 
bronią kłamstwa. Nasze prawo dziś broni fałszywą matkę przed badaniami DNA, dziś to 
prawo daje matce 100% prawa do dziecka a 0% prawa daje ojcu. W naszym ruchu na 1000 
osób 19 ojców ma dzieci – tylko i wyłącznie dlatego Ŝe je porwali a zgodnie z artykułem 26 
kc dziecko to zostało im przyznane. Na pytanie dlaczego masz dziecko przy sobie – 
większość odpowiedziała bo nie mam teściowej – która by to dziecko ode mnie odizolowała.     
Policjanci w naszym ruchu odpowiedzieli Ŝe wszystkie dzieci są przy matkach a Ŝołnierze w 
100% odpowiedzieli Ŝe przy nich bo mają broń. MoŜna by powiedzieć Ŝe niechcący powstały 
nieformalne badania na grupie 1000 reprezentantów. 

Dziś juŜ nie ma czasu na rozmyślanie czy prowadzać opiekę naprzemienną tylko 
zastanawiać się jak szybko moŜna to zrobić?  
 
Szanowna Pani Minister mo Ŝe Pani próbowa ć zabić posła ńca złych wiadomo ści…  
(bo tak najłatwiej) 
 
PoniewaŜ juŜ byłem bity, duszony przez Ursynowską Policję która odebrała mi dziecko, juŜ 
te działania nie robią na mnie wraŜenia. Widziałem teŜ inne historie – Posłowie i Senatorowie 
mówią mi Ŝe to się nie dzieje 
 
Dziś jak w czasach Carskich zamyka się ludzi którzy walczą o prawa Ludzkie – Przykład 
Piotr Ikonowicz. 
 
Pani Minister do naszego ruchu codziennie dochodzą 3 ojcowie, skarŜą się, kaŜde pismo jest 
prawie identyczne – „Ŝona się wyprowadziła i zabrała dziecko, zostałem pozbawiony pracy i 
spędzam większość czasu w sądach, w tym sądach karnych” 
 
Powstaje pytanie czy  ojcowie pisali do tej pory do  kancelarii Premiera ? 
Hmm – zastanawiające zatem jest skoro podobno nie – i nie wywarło to na kancelarii 
wraŜenia – dlaczego zatem istnieją takie stowarzyszenia od 20 Lat jak ŚLSOPO od 14 lat 
SCPOiD I inne ?  
 
  Mi zarzuca się ostry ton wypowiedzi w pismach, przemowach ale wg mnie te 
dotychczasowe pisma były zbyt delikatne – i odnoszę wraŜenie Ŝe dlatego  nie odniosły 
skutku. I pewnie mam rację bo ni się nic nie zmienia… Zastanawiające jest teŜ dlaczego w 
1995 r powstał film „Tato” w reŜyserii Ślesickiego – czy nie zastanawia Państwa dlaczego 
film powstał ? 
 
Jeśli do tej pory Pani Minister nie dotarło to do Państwa Ŝe to nie film a historia jednego z 
członków ŚLSOPO i niech państwo sobie wyobraŜą ile pracy zostało włoŜone przez ojca 
Ŝeby taki film powstał. 
   
Organizacje ojcowskie były zbyt delikatnie to juŜ wiemy ale powstaje zatem pytanie co z 
moim pismem do Posłów – wysłanym 14 maja 2013r.  
http://dzielnytata.pl/pisma/poslowie1.pdf 
     
I Co Powiecie Państwo/Pani Ŝe nie czytaliście bo były waŜniejsze sprawy ? 
Jakie ? 
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Premier cytuje na panelu dotyczącym rodziny Ŝe prawo jest dobre, widać nie czytał 
Polskiego prawa, będę zatem cytował : 
 
Art. 26. § 1.  Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo 

tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy 
rodzicielskiej. 
§ 2. JeŜeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce 

zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa . JeŜeli dziecko nie przebywa stale 

u Ŝadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 
 

Z §2 jasno wynika Ŝe to nie sąd po rozstaniu rodziców określa gdzie ma mieszkać dziecko – 
a prawo !!!! (prawo popiera złodzieja!)  
 
To prawo jasno określa – dziecko mieszka z tym rodzicem który dziecko pierwszy uprowadzi! 
W kancelarii Premiera mówi się Ŝe to trzeba zmienić mentalność sędziów – zapewne tak – 
bo z prawa wyciągają najgorsze wnioski  a nie najlepsze przykładem jest art. 58 KRIO 
http://forummatek.pl/patologia-p.htm 
 
§ 1a. Sąd moŜe powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę 
rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. 
 
Zatem sąd moŜe a nie musi  - ale wg sędzin skoro moŜe – to fajnie jest pokazać władzę !!! i 
tą władzę pokazuje. Niszcząc w ten sposób art. 33 Konstytucji. 
 
Art. 33. Zasada równości kobiet i męŜczyzn 
1. Kobieta i męŜczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w Ŝyciu rodzinnym, politycznym, 
społecznym i gospodarczym. 
 
 
Złe Prawo:  
To prawo dziś daje moŜliwość niszczenia ojca. Bo: 
 

• Prawo pozwala na odrzucenie pisma ojca z przyczyn formalnych – czyli np. 
 
- brak opłaty, niedotrzymanie terminu. Gdy ojciec nie ma adwokata – to prawo działa, 
gdy ma sąd odrzuca pismo bez podania przyczyny – bo nie musi. Przyczyny formalne 
oddalają pismo wypracowywane często przez 2 tygodnie rezygnacji z pracy. Brak 
uzasadnienia – wg mnie uzasadnienie powinno być obowiązkowe. 

 
• Prawo dopuszcza kłamstwo – dla mnie nie wyobraŜalne jest Ŝe zgodnie z prawem 

moŜna kłamać - rozprawa powinna toczyć się do pierwszego kłamstwa – ta strona 
która pierwsza udowodni stronie przeciwnej  kłamstwa powinna wygrać od razu.  
 

• Niejasne przepisy – nie wiadomo które artykuły odpowiadają za kierowanie spraw do 
prokuratury a które do sądu – (owszem jest to napisane w artykule – ale prawo 
powinno być podzielone na działy – prokuratura – sąd 
 

• Brak przesyłania do właściwego sądu – jeśli pismo pójdzie do sądu – sąd umarza 
sprawę – bo uzasadnia Ŝe powinno iść do prokuratury 
 
Czyli co? – zabili człowieka – zgłaszam sprawę do sądu – sąd niewłaściwy – 
umarzam mówi sąd  – prawo czy mentalność ? 
 

• Brak łączenia spraw karnych – jeśli ja pobiję się z Ŝoną to oskarŜenie idzie z jednej 
strony – zazwyczaj Ŝony. Jeśli ja ją oskarŜę – to zakładana jest druga sprawa. Sąd 
powinien na jednej sprawie określić czy winne są 2 osoby jedna i która konkretnie i w 
jakim stopniu. Wiem wiem – to daje pracę wielu ludziom … ale na ludzkiej krzywdzie ! 
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• Prawo dziś daje moŜliwość wychowywania mojego syna kochankowi Ŝony a ja 
rodowity ojciec nie widzę go (syna oczywiście nie kochanka) 
 

• Złe zapisy w prawie dotyczące DNA – art. W KRiO mówią o tym Ŝe badanie moŜna 
przeprowadzić tylko przez pół roku od nabycia podejrzeń – dlaczego ?. Dziś mamy 
XXI wiek moŜna to sprawdzić na kaŜdym etapie. Badania DNA powinny być 
dostępne na kaŜdym etapie rozwoju dziecka i po 18 roku Ŝycia teŜ. Jeśli ojciec w 
wieku 25 roku Ŝycia dowie się Ŝe płacił alimenty przez 23 lata nie na swoje dziecko 
powinien móc Ŝądać zwrotu alimentów wraz z odsetkami. Bo został oszukany.  
 
 

Niezawisło ść sędziowska 
Jestem Architektem – zaprojektuję słupy w wieŜowcu 20x20 – wieŜowiec się zawali – 
odpowiadam za to. 
Jestem Sędzią – doprowadzę rodzinę do długu na kwotę 1mln zł, odizoluję dziecko od ojca, 
dziecko umrze w wyniku złej opieki matki lub powiesi się, powiesi się ojciec – dostanę za to 
pieniądze za sprawę i  doŜywotnią emeryturę � 
 
Sędziowie są niezawiśli dziś wobec prawa, ludzkich uczuć, wobec praw fizyki, wobec 
matematyki i logiki. Sędzia pisze mi Ŝe Sad ustalił Ŝe zarabiam dziesiątki tysięcy na miesiąc 
– czyli 70 tysięcy rocznie – i co? – prokuratura umarza oskarŜenie sędziego – bo nie 
ucierpiało państwo…� 
To ma być prawo ? – nawet nie chce mi się dalej pisać � 
 
To wprowadźmy Niezawisłość – dla lekarzy, architektów, kierowców, górników, Ŝołnierzy 
Zapewne znalazło by się jeszcze kilka zawodów które mogą zniszczyć czyjeś Ŝycie swoją 
pracą 
 
Zatem jasno widać Ŝe dość juŜ tego – czas wprowadzić odpowiedzialność sędziów i 
bezpiecznie od odpowiedzialności zawodowej ! 
 
Brak odpowiedzialno ści Prokuratur za ludzk ą krzywd ę 
Gdy kieruję pismo do prokuratury – prokuratura to umarza – ze względu na niską 
szkodliwość społeczną.  
A ja ? – się nie nie liczę – liczy się masa – jakby ucierpiało 1000 osób to wtedy juŜ prawo 
działa. 
A jak zgłaszamy Ŝe ucierpiało 1000 ojców – to co ? 
To się umarza…. 
To są właśnie niuanse naszego prawa – bo za tym się kryje zarobek 
Prokurator zamiast rozwaŜyć problem – go umarza bo ma z tego pieniądze do lat 40 a potem 
emeryturę na nasz koszt. Po co pracować – jak moŜna nic nie robić 
 
Czy nie powinno się zatem zrobić z całego państwa Prokuratorów ?  
Umarzali by sprawy a po 40ce emerytura. Ciekawe co byśmy wtedy jedli ? 
 
Brak reakcji kancelarii Premiera – brak odpowiednie j komórki do przyjmowania skarg 
Dziś gdy nie zgadzam się z prawem, nie mam się do kogo zgłosić i to prawo nie jest 
zmieniane. Szanowna Pani Minister trzeba to zmienić. Premier zaprasza na konferencję w 
sprawie rodziny i nie zadaje pytań „co trzeba zmienić” tylko zatrudnia ludzi którzy opowiadają 
jak to w Polsce jest dobrze 
http://dzielnytata.pl/forum-dla-rodziny.htm 
 
Obywatel zgłasza Ŝe art. 26KC niszczy rodziny – i Ministrowie od razu powinni to zmienić – 
bo widać Ŝe jest źle – a dzisiaj co się dzieje? NIC, komisje , spotkania rauty, bale… 
 
Brak prawa przeciwrozwodowego 
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Dziś całe prawo nakierowane jest na to jak rozwieść małŜonków i odebrać ojcu  - dziecko, 
mieszkanie, majątek, pensję. Kancelarie prawnicze specjalizują się w tym jak oskarŜać, jak 
niszczyć – a nie ma Ŝadnego prawa które by temu zapobiegło.  
Podstawowa komórka państwowa jaką jest małŜeństwo tak spróchniała Ŝe dziś sama się 
rozlatuje bo jej juŜ nic nie trzyma. Gdy podpisujemy umowę najmu mieszkania – zapisujemy 
warunki zawarcia umowy i rozwiązania jej. Gdy rozwiązujemy umowę zapisujemy kto odnowi 
mieszkanie, kto posprząta, pomaluje, zabierze meble i co do kogo będzie naleŜało.  
MałŜeństwo zawiera 2 ludzi ale rozwód prowadzą juŜ dziesiątki – adwokaci, sędziowie, 
prokuratorzy, kuratorzy, RODK, MOPS, MOPR, psycholodzy, policjanci i kochankowie. 
 
Dlaczego Ci ludzie wchodz ą z butami do mał Ŝeństwa? 
 
MałŜeństwo to związek dwójki ludzi i tylko oni powinni mieć prawo je zawrzeć i zakończyć, a 
owoc małŜeństwa jakim jest dziecko  wychowywać dalej razem po połowie czasu. Dać prawa 
i obowiązki jednemu i drugiemu rodzicowi. Dziś daje się prawa jednemu a obowiązki 
drugiemu w imię złodziejskiego prawa. 
 
Dzisiejsze prawo to sposób zarobku na ludzkiej Krzy wdzie! 
Ludzie w Państwie zaczęli zarabiać na niszczeniu rodzin. Zarabia sędzia, zarabia prokurator, 
zarabia  kurator, psycholodzy z RODK, MOPS, PCPR 
Tworzy się fundacje pomocy matkom i dzieciom. śyje się z okradania męŜczyzn byle matka 
miała pieniądze na utrzymanie dzieci ( pieniędzy - których tak naprawdę nie zobaczy, bo nikt 
przy zdrowych zmysłach nie będzie płacił haraczu za uprowadzone dziecko) 
 
Rzecznik Praw Dziecka 
Zastawiam się po co ta instytucja istnieje po za oczywistym utrzymaniem pracowników tej 
instytucji. Gdy ja w kuluarach  Kancelarii Premiera mówię Ŝe mam juŜ 350 ojców 
poszkodowanych to Rzecznik Praw Dziecka odpowiada mi Ŝe on ma 7000  
 
Fajnie nie ? on jest lepszy – Chyba dalej nie musze pisać bo włączają mi się znaki %$#@& 
 
Całe zło opisał juŜ ojciec w ksiąŜce: 
„Cała prawda o współczesnych związkach małŜeńskich” 
http://www.fundacjaojcow.org.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=1&sName=-cala-prawda-
o-wspolczesnych-zwiazkach-malzenskich- 
(do linków moŜna dotrzeć w piśmie elektronicznym na stronie DzielnyTata/psima) 
 
Ośrodki RODK 
Nie rozumiem na jakiej podstawie ktokolwiek ma mnie badać czy jestem związany z moim 
dzieckiem i czy mam predyspozycje do wychowywania dziecka. Nie mówiąc juŜ Ŝe oceny 
dokonuje się na podstawie rysunku drzewa  jak na egzaminie na architekturę krajobrazu, 
albo na podstawie plam. Te badania to dziecinada za którą płacą ojcowie a w efekcie dzieci. 
Same badania są bezprawne co zresztą potwierdziło BSK  Prokuratury Generalnej 
http://forummatek.pl/pdf/BSK-PG-17-04-2013c.pdf 
pytanie kto zapłacił i jakim prawem za bezprawną pracę tych ośrodków – pieniądze te 
powinny być zwrócone ojcom. 
 
Faszyzm , Rasizm płci 
Dziś Sądy rodzinne nie kierują się dobrem dziecka, jedynym celem jest ferowanie ideologii 
faszystowskiej - pokazanie Ŝe to kobiety są lepsze w wychowywaniu dzieci a ojcom nic do 
tego. 1.019.000 ojców odsuniętych od dzieci – to juŜ nie przelewki, to masakra, pogrom, nie 
wiem jakiego słowa uŜyć na skalę jak podczas II Wojny Światowej. Ojcowie traktowani są w 
sądach rodzinnych jak śydzi przez Gestapo. MoŜna by powiedzieć Ŝe na więzieniach gdzie 
60% to ojcowie zamknięci za alimenty – powinno się stworzyć obozy pracy i napisać 
 „Praca na alimenty czyni wolnym” , a moŜe nawet sprywatyzować Aushwitz, sprzedać napis 
nad bramą do Szwecji i wykuć nowy: 
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Przyczyna Rozwodów  
 
Przyczyna jest prosta z kary za wyjście ze związku małŜeńskiego kobiece sądy rodzinne 
zrobiły nagrodę. Za to Ŝe matka wyjdzie ze związku – dostaje nie tylko dzieci, dostaje 
alimenty, wielokrotnie przechwytuje pieniądze z konta męŜa, zabiera samochód, 
przechwytuje dom 
http://dzielnytata.pl/zniszczone.htm 
 
MoŜna by zadać pytanie  po co dziś rodzina, małŜeństwo – skoro wszystko to słuŜy do ww 
celów. Matka zabiera dziecko zgodnie z art. 26KC przyznawane jest miejsce zamieszkania u 
matki zgodnie z zabezpieczeniem zawartym w art. 730 i 755 KPC.”Ciekawy” jest teŜ art. 28 
KRIO 
 
Art. 28. § 1.  JeŜeli jeden z małŜonków pozostających we wspólnym poŜyciu nie spełnia ciąŜącego na nim obowiązku 

przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd moŜe nakazać, aŜeby wynagrodzenie za pracę albo inne naleŜności 
przypadające temu małŜonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małŜonka. 
 

Czyli co nakłamię jako kobieta przed sądem kobiecym Ŝe mąŜ nie wywiązuje się i huraaaa! 
Zabieramy mająteczek frajerowi. – tak dalej nie moŜe być! 
 
Dalej postępuje się juŜ metodycznie – najpierw zabranie dziecka, potem sąd, potem 
zabezpieczenie, a Ŝeby dostać alimenciki na siebie oskarŜamy byłego małŜonka z art. 207 
KK  (wszyscy ojcowie w naszej grupie dostali zarzuty… przypadek ?) 
Nagle się okazuje Ŝe męŜowie się znęcali nad swoim ukochanymi Ŝonami ? 1.019.000 
męŜów się znęcało ? 
Nikt nie zauwaŜył Ŝe w 100% przypadków były to kłamstwa dla osiągnięcia korzyści 
majątkowej. Wszystko dzieje się  na zasadzie: 
 
Zabierzemy Twoje dziecko i sprawdzimy poziom Twojej  agresji 
 
A jak uda nam się Ciebie skazać z art. 207 190 217 albo z jakiegoś innego to zgodnie z art. 
11 KPC będziesz płacił alimenty doŜywotnio 
 
Szanowna Pani Minister – mentalność ?  - czy złe prawo?  (podpowiem – złe prawo) 
 
Widać z tego jasno – małŜeństwo to dziś niezły zarobek dla Ŝon, kochanków,  sędziów, 
adwokatów, prokuratorów, policjantów, kuratorów, RODK, i instytucji pomocowych typu 
MOPS PCPR i innych 
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Dziś juŜ nie zarabia się uczciwie na pracy – typu Piekarz, Szewc, Sprzedawca, Rolnik, 
Lekarz, Architekt – nie buduje się, tworzy, sprzedaje, produkuje tylko zarabia się pieniądze 
na krzywdzie ludzkiej 
 
MoŜna by zadać pytanie - to co robić ? zlikwidować sądy, prokuraturę ? – przecieŜ to będzie 
anarchia – czyli bezprawie i samowola 
Ale jest jeden problem dziś Sąd = Anarchia i samowola a więc właśnie dziś trzeba 
zlikwidować anarchię i wprowadzić prawo i sprawiedliwość ! 
 
Sprawiedliwo ść 
Dziś Sądy wprowadziły wojnę – tak wiemy wojna Ŝywi się sama  - Napoleon 
A tym czasem trzeba dąŜyć do pokoju. Trochę to nie na rękę nie ? 
 
Ruch społeczny Dzielny Tata nie dąŜy do wojny, nie dąŜy do tego Ŝeby po rozstaniu 
rodziców dzieci przeszły pod opiekę tylko ojca, nie dąŜy do tego Ŝeby to ojcowie dostali 
majątki Ŝon, nie dąŜy do tego Ŝeby ojcowie otrzymywali haracz zwany alimentami za dzieci. 
Ruch Społeczny Dzielny Tata dąŜy do tego Ŝeby: Ojcowie jak i matki sprawowali po równo 
opiekę nad swoimi dziećmi po rozstaniu rodziców. „Ale przecieŜ opieka naprzemienna jest 
zła dla dziecka” – burzy jego stabilizację i poczucie miejsca . A przedszkole ? zapytam 
Przedszkole, Szkoła/Matka to opieka naprzemienna – obecnie prowadzona na przemian – 
Matka/PedagoŜki  

 
 
 Dlaczego piszę o prawach ojca a nie o prawach dziecka – ten zarzut Ciągle się pojawia na 
portalach społecznościowych – ano wynika to z tego Ŝe to ja stworzyłem moje dziecko –
świadomie, wybudowałem najpierw dom a później świadomie spłodziłem potomka mając 
nadzieję na przyszłość. A co się okazało Ŝe przyszło do mnie państwo Polskie wycięło mi 
zamki w mieszkaniu i zabrało mi dziecko Ŝądając okupu…. (jak się okazuje nie tylko mi) 
http://dzielnytata.pl/zuber-policja.htm 
 
 Tak to my decydujemy o tym czy będziemy mieć dzieci czy nie a nie dzieci o sobie – i to 
nasze prawa są łamane. Oczywistym dla mnie jest Ŝe łamane są praw dziecka – ale w 2 
kolejności. Oczywiście nie umniejsza to faktu Ŝe te prawa są równie waŜne jak i nasze 
ojcowskie. Jakie są konsekwencje braku ojca – w następnym dziale: 
 
Konsekwencje braku ojca – śmier ć  
Konsekwencje braku ojca łatwo dostrzec na najdrastyczniejszym przykładzie: 
Matka mojego kolegi wychowywała swojego syna w nienawiści do ojca, znalazła sobie 
kochanka – ojczyma. Ojczym nie pozawalał swojemu bękartowi na uŜywanie jego sprzętów 
domowych typu telewizor, komputer magnetowid itp. Młodemu chłopakowi brakowało tego 
typu atrakcji – co zatem zrobił ? śeby mieć pieniądze których matka mu nie dawała jak i 
ojczym - zaczął kraść. Podczas kradzieŜy radia z samochodu w Niemczech zginął w pościgu 
rozjechany przez niemiecką Policję… 
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Drugi kolega przedawkował narkotyki – bo w skrócie matki nie było stać na to Ŝeby został 
piłkarzem…. 
Kolejni to Jeden z ojców prowadzący organizację ojcowską Krzysztof Gawryszczak zmarł na 
skutek zawału – bo nie wytrzymał walki o prawa ojca 
http://gawryszczak-krzysztof.kupamieci.pl/ 
Kolejny z nas to ojciec Artur Milanowski – nie wytrzymał pomówień i powiesił się trzymając w 
reku zdjęcie córki 
http://dzielnytata.pl/akcja_pozegnanie.htm 
 
Szanowna Pani Minister – czy to jest podstawowa działalność naszego kraju – mordowanie 
ludzi przy pomocy systemu? 
 
Oksytocyna  
W czasie porodu wciskana jest matce w ogromnych ilościach oksytocyna. Jak się czyta w 
sieci informacje o tym hormonie to człowiek dowiaduje się Ŝe oprócz tego Ŝe odpowiada ona 
za skurcze w czasie porodu to jest ona hormonem…nienawi ści. JeŜeli na naszym forum 
dwie panie odpowiedziały od razu Ŝe chciały zamordować połoŜną po podaniu im 
oksytocyny, a w Internecie moŜna doczytać Ŝe kobiety wariują juŜ po powąchaniu jej a co 
dopiero po wstrzyknięciu 2 ampułek 20cm3 . Oczywiście pewnie powiecie państwo bzdura - . 
Dla mnie bzdurą jest to Ŝe się o tym pisze jasno Ŝe to najnowsze odkrycie naukowców a 
oksytocynę podaje się doŜylnie milionom matek… (chyba Ŝe szprycuje się je celowo – 
przygotowując do walki cytując Sex misję „samiec twój wróg”) 
 
W wyniku zabierania dzieci ojcowie staj ą się bezrobotni 
Zabiera się dzieci, Ŝąda okupu – na podstawie sfałszowanych umów o pracę, o dzieło , faktur 
sprzedaŜy itp. 
  
Ojciec który do tej pory zarabiał 6000 zł na miesiąc – czyli całkiem  dobrze – wydawał 2000 
na mieszkanie i 4000 na kredyt – dostaje karę w postaci np. 1500 zł alimentów. 
 
Powstaje pytanie co się wtedy stanie ? 
 
1 ojciec da radę ? 
2 przestanie płacić kredyt ? 
 
Dalej … co się stanie jak ojciec będzie spędzał czas w sądach będąc fałszywie oskarŜonym 
o znęcanie nad Ŝoną 
 
1 – będzie spędzał czas na rozprawach i pisaniu pism procesowych ? 
2 -  będzie pracował ? 
 
Co się stanie gdy Ŝona przechwyci mają tek męŜa i zabierze mu dom i dostanie zakaz 
zbliŜania do swojego domu 
 
1 – Ojciec da radę , wybuduje sobie nowy dom w ciągu miesiąca 
2 - będzie bezdomny ? 
 
Mógłbym tą ankietę ciągnąć dalej ale po co zabierać czas Państwa – w końcu macie inne,  
waŜniejsze obowiązki, badanie afery z zegarkami, musicie poświęcić czas na ustalenie 
kwoty odpraw dla posłów ustalanie przecinka między wyrazami pisma lub czasopisma. 
 
A zastanawialiście się dlaczego ustanawiane są alimenty na 2 dzieci w wysokości np. 15 
tysięcy na miesiąc ? – dla mnie jest to oczywiste – Ŝeby Ŝona mogła odebrać majątek od 
męŜa. Jeśli państwo  nie wierzycie proszę zapytać np. red Tomasza Lisa – jakie płaci 
alimenty? 
 
Kredyt 
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Nie zrozumiałem dla mnie jest zapisane w naszym prawie brak moŜliwości oddania 
mieszkania za zaspokojenie dłuŜnika. Kredyt zawsze przewyŜsza wartość mieszkania zatem 
co się dzieje – gdy nie moŜemy spłacać jako rodzina kredytu – bo nie jesteśmy juŜ rodziną. 
Dziś przyjmuje się rozwiązanie – Licytacja mieszkania i zostawienie reszty długu Ojcu.  
 
Brawo !  � 
 
W USA takie mieszkanie oddaje się bankowi, bank nie moŜe mieć więcej roszczeń ponad 
wartość mieszkania – dlatego tam jest sprawiedliwość u nas nie. 
 
MoŜna by zadać od razu zadać pytanie dlaczego ludzie wyjeŜdŜają za granicę ? 
Odpowiedź jest prosta – nie tylko Ŝe tu się nie da zarobić godziwych pieniędzy – ale dlatego 
Ŝe tu prawo jest złodziejskie. Bo nie tylko bank dostał pieniądze za odsetki – często nie małe 
– to rodzic traci mieszkanie na rzecz banku i popada e długi 
Rozwiązanie dziś – ucieczka z kraju – JuŜ 4 miliony uciekło ile jeszcze ? Czekamy 
 
1.000.000 za kaŜdy rok niewidzenia dziecka 

 
Szanowna Pani Minister jeśli nie zmienicie prawa będziemy Ŝądać po 1mln zł za kaŜdy rok 
nie widzenia dziecka – zastanawiam skąd te pieniądze Kancelaria Premiera weźmie – to 
dług jaki powstał w wyniku braku działań. 
Proszę sobie wyobrazić 1.000.000 ojców, 5 lat niewidzenia dziecka x 1.000.000 zł 
Ciekawą kwotę będziecie winni   ~5.000.000.000.000 zł 
 
A znam ojców co nie widzieli dziecka 16 lat 
http://dzielnytata.pl/akcja_milion.htm 
 
Sarkazm  
Dziś juŜ Ŝeby odreagować zaczynamy wyśmiewać powoli państwa działalność – dlatego Ŝe 
działania z roku na rok przypominają rządy PZPR – prawa wprowadzane w kolejnych latach 
degenerują, jeŜeli nie podejmiecie Ŝadnych działań to będziemy reklamować waszą 
działalność w ten o to sposób http://dzielnytata.pl/sarkazm.htm 
 

     
 
zatem od Ŝali, śmiechu, pomysłów na rozwiązanie przechodzę do Ŝądań  
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(na prośby po 20 latach jest juŜ za późno) 
 
Ŝądamy do ko ńca roku 2013  
 

1. Wprowadzenie obowiązkowej opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców  
(np. separacji bądź rozwodu) , jako zabezpieczenia i jako ostatecznego najlepszego 
rozwiązania po rozstaniu rodziców. 
 

2. Wprowadzenia obowiązku powrotu dziecka do miejscowości zamieszkania gdzie 
rodzice wychowywali je razem. 
 

3. Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących 
separacji bądź rozwodów rodziców w ciągu 2 tygodni, a rozpraw z tym związanych w 
całości w ciągu 3 miesięcy.  
 

4. Odsunięcie ośrodków RODK od badań nad małoletnimi – dziećmi rodziców 
rozchodzących się i ich rodzicami, jako Ŝe ośrodki te nie są do tego kwalifikowane i 
działają w tym zakresie bezprawnie. Ukaranie Pracowników RODK za przyjmowanie 
zleceń od sądów nielegalnie 
 

5. Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina, 
zamiast  
obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie sędziów ze spraw rodzinnych 
którzy się rozwiedli. Wyłączenie sędziów którzy pochodzą z rodzin niepełnych i którzy 
nie mają dzieci.  
 

6. Wprowadzenia przepisu określającego moŜliwość ograniczenia praw rodzicielskich 
jednego bądź obojga rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagroŜenia dla 
dziecka, tylko dla osób skazanych wyrokiem prawomocnym stwierdzającym takie 
zagroŜenie  
 

7.  Wprowadzenia przepisu nakazującego świadczenie alimentów tylko i wyłącznie tym 
rodzicom, którzy odmówią opieki nad dzieckiem – przy zastosowaniu zasady o 
płatności kwoty ustalonej w aktualnej tabeli funduszu alimentacyjnego (na dziś jest to 
kwota ~500 złotych miesięcznie).  
 

8. Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory rodzicom którzy 
deklarują chęć opieki naprzemiennej.  
 

9. Wypuszczenia z więzień ojców odizolowanych za nie alimentację – przywrócenie im 
praw rodzicielskich z automatu tym którzy zadeklarują chęć opieki naprzemiennej.  
 

10. Usunięcie regulacji ustawowej mówiącej o odbieraniu prawa jazdy za nie alimentację. 
 

11. Usunięcie z ustawy KRIO art. 28 i art. 58 i 60 i 107 z KC art 26! i zabezpieczeń 
dziecka przy jednym z rodziców - to całe zło naszego ustroju  
 

12. Wprowadzenia obowiązkowych badań DNA po urodzeniu dziecka 
 

13. Ukarania Sędziów Sądów Rodzinnych za zniszczenie rodzin i ograniczanie ojcom 
praw rodzicielskich, odbieranie bezprawne dzieci, majątku, godności i praw ludzkich 

 
          Z wielkim Ŝalem 
          Michał Fabisiak 

       


