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Petycja

Prosimy o zaproszenie naszej organizacji do studia. Ale tym razem nie jako publiczność, tylko jako 

osoby poszkodowane przez nasze państwo.

Niezrozumiałe dla na s jest dlaczego w 

odbierania mu dziecka i to dla okupu zwanego alimentami, zupełnie tak jakby odbieranie dzieci ojcom 

było jakieś celowe, a problem był ukrywany.

Proszę redaktorów żebyście zastanowili się co byście zrobili na nas

wyprowadziła się z waszym dzieckiem 

kredytu – bo nie chce biedować, 

Ja nie wiem czy komuś wydaje się że my nie czujemy? Nie p

 

Szanowni Państwo jeśli wydaje się wam że wam by się to nie przytrafiło, albo żebyście dali radę 

odzyskać dziecko to mogę zapewnić że tak by się nie stało bo rocznie 110 tysiącom dzieci jest zabierany 

jeden rodzic w 96% jest to tata. Do nas odzywają się kobiety 

podziwiają nas że tyle lat walczymy, bo one nie dały rady i się poddały.

 

Wydawać by się mogło że każda sprawa jest jednostkowa i powinna być rozpatrywana osobno

Ale jest jeden szkopuł. 

1 prawo a konkretnie art. 26kc§2 ustala miejsce zamieszkania dziecka u tego kto pierwszy uprowadzi

2 art. 58,107 do tej pory ograniczał władzę temu rodzicowi który nie ma dziecka

Dowód? 

http://dzielnytata.pl/absurdy/absurd_MK1.pdf

 

A wiec prawo do tej pory działało z automatu!!!!

to dane na 25 lat „wolności”, Rząd nie ustanowił żadnej spec ustawy o powrocie dzieci!! A nasze postulaty 

i przedkładane prawo są odrzucane przez sejm.

http://dzielnytata.pl/maloletni.htm

 

Zastanówcie się państwo nad naszymi postulatami 

niesprawiedliwe, jak je sami oceniacie?

http://dzielnytata.pl/postulaty.htm

 

Nie będę dalej pisał, mam nadzieję że uda się nam spotkać i nagrać odcinek Polsat

i to w godzinach gdy odcinek jest publikowany na Polsacie a nie Polsa

 

Na koniec w odpowiedzi na mojego e

jeszcze mojego syna Marka? 
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Petycja , o nagranie problemu ojca 

Prosimy o zaproszenie naszej organizacji do studia. Ale tym razem nie jako publiczność, tylko jako 

osoby poszkodowane przez nasze państwo. 

dla na s jest dlaczego w Państwa programie nie jest pokazywany problem ojca, 

odbierania mu dziecka i to dla okupu zwanego alimentami, zupełnie tak jakby odbieranie dzieci ojcom 

było jakieś celowe, a problem był ukrywany. 

Proszę redaktorów żebyście zastanowili się co byście zrobili na naszym miejscu gdyby małżonka 

wyprowadziła się z waszym dzieckiem – z powodu? – np. bo nie chce płacić połowy czynszu, połowy 

bo nie chce biedować, - bo nie po to rodziła żeby teraz pracować… 

Ja nie wiem czy komuś wydaje się że my nie czujemy? Nie potrafimy zająć się dzieckiem?

Szanowni Państwo jeśli wydaje się wam że wam by się to nie przytrafiło, albo żebyście dali radę 

odzyskać dziecko to mogę zapewnić że tak by się nie stało bo rocznie 110 tysiącom dzieci jest zabierany 

o tata. Do nas odzywają się kobiety – tak samo poszkodowane przez system, 

podziwiają nas że tyle lat walczymy, bo one nie dały rady i się poddały. 

Wydawać by się mogło że każda sprawa jest jednostkowa i powinna być rozpatrywana osobno

1 prawo a konkretnie art. 26kc§2 ustala miejsce zamieszkania dziecka u tego kto pierwszy uprowadzi

2 art. 58,107 do tej pory ograniczał władzę temu rodzicowi który nie ma dziecka 

dzielnytata.pl/absurdy/absurd_MK1.pdf  

A wiec prawo do tej pory działało z automatu!!!! 4.600.000 dzieciom zabrano jednego rodzica z automatu

, Rząd nie ustanowił żadnej spec ustawy o powrocie dzieci!! A nasze postulaty 

kładane prawo są odrzucane przez sejm. 

http://dzielnytata.pl/maloletni.htm 

Zastanówcie się państwo nad naszymi postulatami – dlaczego są tak drastyczne, czy są też 

niesprawiedliwe, jak je sami oceniacie? 

http://dzielnytata.pl/postulaty.htm 

Nie będę dalej pisał, mam nadzieję że uda się nam spotkać i nagrać odcinek Polsat

i to w godzinach gdy odcinek jest publikowany na Polsacie a nie Polsat News 

Na koniec w odpowiedzi na mojego e-maila powiedzcie mi Państwo czy kiedykolwiek zobaczę 

 Michał Fabisiak
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Prosimy o zaproszenie naszej organizacji do studia. Ale tym razem nie jako publiczność, tylko jako 

programie nie jest pokazywany problem ojca, 

odbierania mu dziecka i to dla okupu zwanego alimentami, zupełnie tak jakby odbieranie dzieci ojcom 

zym miejscu gdyby małżonka 

np. bo nie chce płacić połowy czynszu, połowy 

otrafimy zająć się dzieckiem? 

Szanowni Państwo jeśli wydaje się wam że wam by się to nie przytrafiło, albo żebyście dali radę 

odzyskać dziecko to mogę zapewnić że tak by się nie stało bo rocznie 110 tysiącom dzieci jest zabierany 

tak samo poszkodowane przez system, 

Wydawać by się mogło że każda sprawa jest jednostkowa i powinna być rozpatrywana osobno 

1 prawo a konkretnie art. 26kc§2 ustala miejsce zamieszkania dziecka u tego kto pierwszy uprowadzi 

 

4.600.000 dzieciom zabrano jednego rodzica z automatu 

, Rząd nie ustanowił żadnej spec ustawy o powrocie dzieci!! A nasze postulaty 

dlaczego są tak drastyczne, czy są też 

Nie będę dalej pisał, mam nadzieję że uda się nam spotkać i nagrać odcinek Polsat-Państwo w Państwie 

maila powiedzcie mi Państwo czy kiedykolwiek zobaczę 

Michał Fabisiak 


