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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Ponaglenie – Skarga o przewlekłość
Panie Prezydencie Andrzeju Duda, kancelario prezydencka
Czy państwo macie mnie za idiotę, czy macie za idiotów ojców – którzy nie widzą swoich dzieci?
Codziennie budzę się i nie widzę mojego syna – którego nie straciłem bo dałem się oszukać – tylko zabrała
mi go Policja. Zapewne powiecie że tyle jest problemów – Prezydent ma harmonogram, są sprawy
ważniejsze…. Zapewne pielęgniarki, Westerplatte po raz 70.
7 Jest tylko jeden problem…
Ja nie mogę pracować!!!! – bo jest to bez sensu – bo cała moja pensja zostanie mi odebrana!!!
Czy to do was dociera?

100%zostanie
100%
zostanie
mi zabrane!!!
Codziennie zastanawiam się jakich słów użyć żeby was poruszyć, zadawałem pytania – kim ja jestem skoro
nie mogę wychowywać swojego dziecka? Faktycznie to pytanie okazało się być skuteczne bo policja
polic z
niemocy odpowiedzi na nie ukradła mi telefon. Jak się dowiedziałem na BSW – miła pani powiedziała mi
że jak urzędnik
dnik nie zna prawa, nie wie co zrobić to używa przemocy.
Nie wiem i nie rozumiem państwa – dlaczego nie chcecie oddać nam dzieci? Bo jest nas 18? Bo nas nie
widać bo to mały problem? – Pielęgniarek jest więcej, czy czekacie na wojnę – bo na wojnie się fajnie
zarabia i jak mówił Napoleon „wojna
„wojn żywi się sama”.. Czy czekacie aż staniemy się terrorystami, aż któryś
ojciec nie wytrzyma i zacznie regularnie mordować?
mordować
Zapewne śmiejecie się z ojców – bo na razie jedyne co potrafią to się wieszać, czy odkręcić gaz. Już po raz
16ty otrzymałem taką wiadomość.
domość. Ale nie czekam na wiadomość typu „ojciec wyciągnął broń i zaczął
strzelać do tłumu” tylko siadam i piszę, szukam słów, ale tych słów zaczyna mi brakować !!!!
http://dzielnytata.pl/pisma/Duda/Prezydent
http://dzielnytata.pl/pisma/Duda/Prezydent-Duda-09-15-3.pdf
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Brak mi słów tym bardziej że szliśmy w marszu – żeby odwołać prezydenta Komorowskiego, żeby nie
podpisał kolejnej ustawy niszczącej społeczeństwo Polskie. A tymczasem co się okazało że nowy prezydent
– opozycjonista podpisał ustawę legalizującą oprawców. (ustawa legalizująca RODK na OZSS)
Ja nie wiem czy Pan Prezydent nie narysował w życiu drzewa – jeśli tak się stało a na rysunku jest
narysowana dziupla – to znaczy że Pan molestował swoją córkę – i powinien iść na 7 lat do więzienia.
Pomyśli sobie Pan – żarty – ale okazuje się że na podstawie takich bzdurnych opinii ojcowie są zamykani w
więzieniach!!!
Panie Prezydencie czy Pana naprawdę nie mierżą metody stosowane przez RODK? – gdzie bada się
człowieka niemalże na podstawie obwodu czaszki – bo te badania urągają mi jako człowiekowi
wykształconemu. Sad skierował mnie na badanie – rysunkiem drzewa, układaniem kolorów – jak na
bazarze Różyckiego (czarna przegrywa, czerwona wygrywa), pisaniem niedokończonych zdań,
wypełnianiem jakiś testów. Na tej podstawie określiło RODK że mogę się widywać z dzieckiem przez 4
godziny raz na 2 tygodnie !!!!
Czy my naprawdę mamy być obrazem drwin z nas.
Kim ja dla Państwa jestem? – Polakiem, Architektem? Górnikiem? Kim są ojcowie skoro nie mogą
wychowywać swoich dzieci po rozstaniu? Dlaczego ograniczono nam władzę rodzicielską po tym jak nasze
małżonki się wyprowadziły? Nie ograniczono nam władzy… – bo jesteśmy agresywni, nie ograniczono nam
władzy bo biliśmy żony, nie ograniczono nam władzy rodzicielskiej bo biliśmy dzieci! !!
Ograniczono nam władzę rodzicielską bo w art. 58 KRIO był taki że jak małżonka powiedziała że
nie zgadza się na to żebyśmy wychowywali swoje dzieci to sąd musi ograniczyć tą włądzę. Do tego błędu
sejm zresztą się przyznał i zmienił ten artykuł !!!!!
Ale nie pojawił się artykuł przywracający nam władzę rodzicielską – dlaczego?
Bo nic się nie stało???
Zablokowaliśmy Warszawę na 2 godziny. Nawet wrogo nastawiony do nas TVN, Gazeta Wyborcza pisały że
setkom rolników na ciągnikach to się nie udało , nie udało się setkom górników a udało się 18 walecznym
ojcom.
Co mamy dalej robić żeby odzyskać ukradzione nam dzieci, potomstwo, spadkobierców?
Czy wy naprawdę myślicie że nie widzimy że w Polsce prowadzona jest wojna Polsko - Polska?
Czy wy naprawdę myślicie że nie widzimy – jak urzędnicy przejęli władzę kierując się jedynym jej walorem
który sobie wybrali – to jest mamoną. Wszystkie działania robione są dla pieniędzy, dla zarabiania na
krzywdzie ludzkiej. Ludzie już nie pracują na zasadzie wypracowywania majątku, zdobywania go przez lata,
tylko wszelkie działania są prowadzone na okradaniu nas. Mi ukradziono syna z mieszkania – wycięto mi
zamki, mnie duszono po to żeby zabrać mojego syna dla okupu.

http://dzielnytata.pl/pisma/Duda/Prezydent-Duda-09-15-3.pdf
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I co teraz kolejny Prezydent śmieje się z nas? – że klęczeliśmy przed poprzednim prezydentem?

23 luty 2013r
Bo rolą Prezydenta jest pokazanie na Facebooku jak idzie do kina?
Bo rolą Prezydenta jest pokazanie zniszczonego kraju na arenie międzynarodowej?
Rolą Prezydenta jest wejście na stołek w Japonii?
Panie Andrzeju obiecywał Pan że drzwi Kancelarii Prezydenta będą otwarte, że będzie można prowadzić
dialog i co? Możemy sobie oglądać ten dialog na facebooku? Komentując Pana posty?
Opiszę po raz setny co mnie boli:
Boli mnie to że Polakom zabierane są dzieci, mieszkania, kamienice.. Czy myśli Pan że nie widzimy jak
jesteśmy okradani? – Owszem zorientowaliśmy się za późno, gdy zabrano nam dzieci, gdy nie mamy
pracy, gdy nie mamy już pieniędzy na koncie, gdy zabrano nam mieszkania – ale przypominam że jeszcze
żyjemy. Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy!!!
Panie Prezydencie czy myśli Pani że nie zauważyłem że jedynym celem jest okradanie nas, że jest to wojna
bez karabinu. Odbywa się to tak – nie piszę tego dla Pana tylko dla ojców którzy nie wiedzą o co w tym
jeszcze chodzi:
A stało się tak- opiszę to na mojej historii:
Moja żona zrobiła takie tricki
Przed małżeństwem założyła konto na moje nazwisko, poprosiła mnie żebym wpłacał na to konto
pieniądze, a ona będzie robiła lokaty, będzie inwestowała w fundusze itd.
Na początku dla zwiększenia zaufania tak robiła, ale gdy tylko staliśmy się małżeństwem – okazało się że
gdy ja przelewałem na konto 5000 zł – to ona te 5000 zł przelewała sobie na konto.
Wyprowadziła tak z konta 72 tysiące złotych.
Żona namówiła mnie na lichwiarski kredyt we Franku – żebyśmy zmienili mieszkanie
po roku (bo na rok!!!) był wzięty kredyt okazało się że koszt kredytu jest nie 50.000 zł ale 300.000 zł – czyli
33% a nie jak się umawialiśmy z bankiem 5%.
Dziś są reklamy – że jak pożyczam kajak to co ? To mam oddać 2 kajaki plus prowizję?
Gdy okazało się że kredytu wziętego w banku w Łodzi – skąd żona pochodzi nie da się spłacić – żona
zniknęła – zabierając syna, samochód, ubranka, meble.
http://dzielnytata.pl/pisma/Duda/Prezydent-Duda-09-15-3.pdf

Strona 3 z 6

Stowarzyszenie DzielnyTata.pl
W sądzie antyrodzinnym zamiast ukarać małżonkę za kradzież pieniędzy z konta, zamiast ustalenia opieki
naprzemiennej to sąd wyznaczył okup za syna i wyznaczył inkwizytorów państwowych – zwanych
potocznie komornikami do zapewnienia spłat okupu –
TO DOPORWADZIŁO DO TEGO ŻE ZOSTAŁEM ZWOLNIONY Z PRACY,
bo jako frajer spłacałem kredyt nie do spłacenia. Teść – naobijał się ze mnie :
„Michał co Ty robisz?” „Zwariowałeś?” – „spłacasz kredyt którego się nie da spłacić?”
„HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAH”
Panie Prezydencie śmieszne?
Jedyne co obroniłem to stary samochód na który była żona położyła mi cesję, żeby scedować na nią
samochód – na to się nie zgodziłem. Podaję ten przykład – bo tak wygląda 99% spraw w Polskich
rodzinach gdzie ojciec jest sprytnie ograbiany – bo naiwnie myśli że związek małżeński jest „na zawsze”
Panie Prezydencie instytucja małżeństwa została zniszczona przez „Polskie sądy rodzinne”.
Ile Ci sędziowie, ci komornicy, prawnicy, prokuratorzy, policjanci , pracownicy RODK, MOPS, MOPR
zarobili na naszej krzywdzie?
Dziś czas zastopować tą przemoc, czas zwrócić ojcom dzieci, zrekompensować stracony czas. Skąd wziąć
na to pieniądze? – Trudno urzędnicy będą zarabiać ½ pensji. Trudno odpowiedzialni są za to posłowie
którzy nie słuchali nas przez te ostanie 5 lat, ale także posłowie którzy nie słuchali innych organizacji. W
sejmie były takie organizacje jak Porozumienie Rawskie, Centrum Prawo Ojca i Dziecka, rózne centra
ojców – Jedyne co sejm potrafił zrobić to z hukiem ich wyrzucić. Gdy ojcowie się przypinali łańcuchami to
straż sejmowa zamiast ich wysłuchać to… to ich zamknęła…
Nie wiem jak do Pana dotrzeć, nie wiem co mam jeszcze napisać zanim będzie za późno, nie wiem co mam
zrobić zanim ojcowie zaczną się mścić za to co sędziowie im zrobili, za te lata stracone – gdy nie widzieli
dzieci, za te lata stracone gdy z dziećmi ojcowie nie byli na placach zabaw, na basenie, na nartach, na
rowerze, za te lata gdy ich dzieci się rozwijały kształtując talent brany od swojego ojca.
Wg mnie nikt nie wybaczy wam, Panu, poprzedniemu prezydentowi arogancji, jedyne co dziś można
zrobić to załagodzić spór, oddać dzieci ojcom na tyle lat ile ich nie widzieli, zlikwidować alimenty, zwolnić
sędziów z pracy dać im emerytury – żeby nie niszczyli już więcej ludzi.
W Hitlerowskich Niemczech oprawcy też działali na zasadach opartych o prawo…
– tak się tłumaczyli, a mimo to zostali skazani !!!
Panie Prezydencie a może Pan zaproponuje nam co mamy zrobić zęby pracować? (sarkazm)
- mamy założyć spółki Zo.o. w Anglii, konta w Anglii, czy w Andorze Monako czy na Wyspach Dziewiczych?
Czas zakończyć tą wojnę!. Sedziowie, Prokuratorzy niech znajdą sobie inną pracę – nie wiem Mozę dać im
pracę przy budowie państwowych – autostrad, czy zbudować nową fabrykę FSO…
Na pewno sędziowie, prokuratorzy nie mogą pracować dalej w swoim zawodzie – bo ten zawód ośmieszyli
do granic możliwości, sprzeniewierzyli te zawody. W sądach nie ma sprawiedliwości tylko jest kasa dla
urzędnika i podatek dla oszukanego przez sąd Polaka.

http://dzielnytata.pl/pisma/Duda/Prezydent-Duda-09-15-3.pdf
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Panie Prezydencie robię zestawienie
Było
Miałem syna
Miałem mieszkanie 120m2 *wspólne z żoną
Miałem 2 prace w 2 pracowniach
Byłem zdrowy
Miałem telefon komórkowy

Nie ma
Nie mam syna
Mieszkanie stoi puste (dług we franku)
Nie mam od 5 lat pracy
Mam połamane 2 żebra przez policję
Ukradła go policja

Gdyby nie lichwiarski kredyt we Franku spłacił bym mieszkanie – zostałem oszukany przez nasze państwo
Proszę doprowadzić do sytuacji w której:
1 – zostanie spłacony mój dług za mieszkanie , mieszkanie stanie się moje
2 – zostanie zakupione 47 m2 mieszkanie dla mojej małżonki w Warszawie
3 – zostaną mi zwrócone samochody
4– zostanie mi przywrócona praca – moi pracodawcy zostaną przeproszeni
Ale przede wszystkim
5 – zostanie mi zwrócony mi syn
– syn będzie tylko ze mną tyle czasu ile był alienowany, po tym czasie zacznie się opieka naprzemienna 2
tygodnie na 2 tygodnie – miejscem zamieszkania syna będzie Warszawa!
Procedura zostanie powtórzona na początek 18 razy wg tabeli każdego z ojca *każdy ma inną
(18 razy bo tylu ojców było na manifestacji 1 września)
docelowo udostępnię baze danych 1800 ojców którzy są poszkodowani przez system
Nie interesuje mnie skąd państwo wezmą na to pieniądze – ja w 2009 roku miałem pieniądze na zwrot
pożyczki do banku – wielkość zwrotu została oszukana przez bank – tłumaczący się wirtualnym kursem
franka. Od 2010 roku zarobił bym 140.000,- co rok razy 6 lat to jest 840.000 zł !!!!
Co więcej bawił bym się z moim synem, jeździł na wakacje, Każdy rok wyceniam jako stratę na np. 1mln zł
nie chcę pieniędzy za syna – chcę tylko to co miałem – mieszanie dla mnie i mieszkanie dla żony. Przed
małżeństwem mieliśmy 2 oddzielne mieszkania!, miałem pracę i miałem syna!!!
Nie obchodzi mnie to że Sędzia Lidia Dziachan miała prawo mnie zniszczyć bo jest niezawisła od naszego
prawa, niezawisła od rozumu – nie obchodzi mnie to czy państwo Polskie ściągnie to z jej pensji,
emerytury, majątku to samo dotyczy sędziów niszczących ojców. Wg mnie Ci sędziwie powinni zostać
pozbawieni pracy – a żeby nie niszczyli ludzi powinna im zostać wyznaczona minimalna emerytura wg
stawki minimalnego zarobku
Sprawiedliwość w końcu musi nastąpić !!! Prezydent ma uprawnienia ustawodawcze, co więcej może
powołać specjalną komisję do przywracania – majątków i dzieci ojcom!
Każdy z ojców powinien odzyskać normalne życie !
Panie Prezydencie – nie widzę alternatywy – alternatywą nie jest wojna jak w Syrii – gdzie ktoś postanowił
się zemścić na złych ludziach, alternatywą do tego co zrobiły sądy rodzinne są „reparacje wojenne”.
Jeśli nie ma kasy w budżecie proszę obciąć zarobki urzędnikom – w końcu to oni są winni takiej sytuacji –
winni są sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, policjanci – powinni dostać minimalne wynagrodzenie do
czasu aż przywróci się życie tym ojcom którzy o swoje dzieci walczą.
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Przypominam też że nie poddamy się, gdyż jesteśmy niezłomni, 20 września będziemy blokowali kolejne
miasto na kilka godzin a z czasem będziemy zaostrzać nasze działania!!! Aż dzieci wrócą do ojców, aż
majątki zostaną zwrócone. Każdy dzień, każdy rok to strata dla naszego państwa, a dla nas strata widzenia
naszych dzieci. Proszę się nie martwić że dzieci przeżyją traumę – z naszego doświadczenia już po 3
godzinach będą się z nami bawić i zapomną o tym co się do tej pory wydarzyło – tak!, dzieci się tak szybko
adaptują do nowej sytuacji.

Michał Fabisiak
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