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Panie Prokuratorze zgłaszam wniosek o podjęcie działań przeciwko Zorganizowanej Grupie
Przestępczej o charakterze zbrojnym.
Grupą przestępczą o o charakterze zbrojnym są Polskie Sądy rodzinne. Twierdzę tak na podstawie
2100 przypadków ojców, którzy się do mnie odezwali i 20 poszkodowanych kobiet.
Czytając literaturę np. książkę „cała prawda o współczesnych związkach małżeńskich” – która powinna być
dowodem w sprawie można się dowiedzieć jak niszczone jest Polskie społeczeństwo. Polskie Sądy to nie
grupa o pieszczotliwej nazwie, tylko konkretne osoby, które bezwzględnie jak Gestapo na rampie w
Aushwitz oddzielają dzieci od jednego z rodziców – najczęściej ojca.
Wydawało by się że sąd rodzinny – jak piszą poradniki – to urząd w którym w przeciwieństwie
przeciwi
do sądu
karnego nie powinno być policji, antyterrorystów, zastraszania, kajdanek i tego typu metod przymusu czy
terroru ze strony państwa,
twa, rzeczywistość jest jednak inna.
Dostając 2100 dwa tysiące setny e-mail
e mail nabrałem pewności że działanie sądów
sądó nie są dla dobra dzieci
jedynie dla małej grupy społecznej jaką są sędziowie czy adwokaci.. Działania te można spokojnie określić
jako Holokaust narodu Polskiego. Jeśli dane Ministerstwa Sprawiedliwości mówią o 5mln dzieci
oddzielonych od rodzica od 1989 roku a liczba ojców pozbawionych dzieci to ponad 3 mln to jest to
przerażające.
Po działaniach sądów nie widać chęci pogodzenia małżonków,
małżonków, jedynym działaniem jest oddanie dziecka
jednemu rodzicowi a zabranie drugiemu celem ograbienia go z majątku. Alimenty
Alimen nie są wyznaczane na
jedzenie – alimentare z włoskiego – jedzenie a często w takiej wielkości która ma na celu doprowadzenie
do licytacji mieszkania. Tak jest w moim przypadku, tak jest w przypadku wielu ojców . Znam ojców którzy
kt
mają alimenty na poziomie
ie 7.000 zł, 4000,4000, zł – to nie są pieniądze na jedzenie dla dzieci!!!
We Francji np. alimenty
menty są 30E na tydzień czyli 120 E na miesiąc – a zarobki np. 3000E
000E
Przerażające jest to że Ci ojcowie którym zasądzono alimenty od razu wyrzucani są z pracy, gdyż do pracy
kierowany jest od razu komornik z pismem o treści „jeśli wasz pracodawca nam nie zapłaci to zajmiemy
konto firmowe” . Po takim piśmie komornika od razu pracodawca zwalnia swojego pracownika, temu
tworzą
rzą się długi z miesiąca na miesiąc, a jeszcze na
na dodatek są zasadzane alimenty wstecz.
Czyli po roku np. 5000 alimentów nie płaconych daje 60.000 zł długu plus np. pól roku wstecz
To daje prawie 100.000 zł długu. Sprawy się ciągną 5,6 lat – to daje 600.000 zł długu za zabranie dwójki
dzieci.
ać o co chodzi w takim działaniu – to jest przechwytywanie majątków
Jasno widać
http://dzielnytata.pl/pisma/Prokuratura/Zorganizowana-Grupa-Przestepcza-6-16.pdf
http://dzielnytata.pl/pisma/Prokuratura/Zorganizowana
16.pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma

Strona 1 z 6

Stowarzyszenie DzielnyTata.pl

(23 czerwca dzień ojca bez dziecka)

.Tak dalej być nie może bo tego typu działania jeśli nie doprowadzają do wyniszczenia psychicznego ojców
to doprowadzają do śmierci samobójczej. Żadne działania prowadzone przez ojców nie przynoszą żadnych
skutków. 38 Manifestacji, pisma do wszystkich posłów nie odniosły żadnego skutku.
Zdaję sobie sprawę że sędziowie są nieusuwalni, niezawiśli i że będzie to duży problem z usunięciem i ch z
zawodu czy odsunięciem ich od wykonywania tej haniebnej pracy, ale nie ja jestem od regulowania
prawa, ja zgłaszam olbrzymi problem. Po reakcji prokuratora generalnego nie spodziewam się przekazania
pism niżej i niżej aż do samych sędziów i odpowiedzi że „wszystko jest dobrze” a „prawo mamy dobre”
- ponadto nikt nie może być sędzią we własnej sprawie – a tak do tej pory było. Ojcowie pisali skargi a na
skargi odpowiadali oprawcy – bezkarni urzędnicy – czy to policjanci, czy sędziowie, czy też prokuratorzy.
Gdy prokurator podejmie działania jestem w stanie poświęcić swój czas żeby stworzyć listę sędziów,
którzy niszczyli rodziny, martwi mnie że niestety będą to wszyscy sędziowie sądów rodzinnych w 100%.
Proszę żeby Prokurator podjął działania które będą polegały na
1. Odsunięciu wszystkich sędziów którzy poszkodowali ojców i matki
2. Naprawie prawa poprzez znalezienie 15 posłów, którzy to prawo zmienią
3. Doprowadzeniu do powrotu dzieci do ojców, orzeczeniu opieki naprzemiennej i powrotu dziecka
do miejsca wspólnego zamieszkania (art. 25kc miejsce = miejscowość)
4. Zadośćuczynieniu krzywdom jakie wyrządziły sądy rodzinne, nie polegającego tylko na
przeproszeniu, zwrot utraconych majątków z tytułu utraty pracy itp.

System Nadludzi
Sądy rodzinne stworzyły grupy nadludzi, system w którym jeden może wychowywać, a a drugi jest mu
podległy – to pewna forma niewolnictwa, jeden ma dostawać pieniądze , być szczęśliwy, mieć dziecko,
drugi ma mieć tylko marzenia i ma pracować ciężko na szczęście tego drugiego. My to nazywamy
okupacją. Sady wyznaczają kontakty u rodzica lepszego, gorszy ma się słuchać i podziwiać, nie może nic,
nie może skrytykować , nie może wychowywać. Jeśli w konstytucji zabroniony jest faszyzm – to widać że
jest to faszyzm pewnej grupy a na celu ma zdominowanie tej drugiej.
Charakter zbrojny
Wystarczy zobaczyć zdjęcia z mojej sprawy rozwodowej, z wymyślonej sprawy karnej (kryminalizacja
celowa)
Tam są antyterroryści z karabinami maszynowymi z ostrą amunicją w kamizelkach kuloodpornych,
wyposażenie w broń długą, krótką, granaty hukowe i słuchawki antyhukowe. Nie dość że zastraszyli mnie
to jeszcze zmusili karabinami maszynowymi mi tatę 75 letniego do płacenia alimentów – to jest ugoda?
Policja na akcje zabierania dzieci ma przy sobie broń palną. To wg nas są działania stricte wojskowe na
celu mają zastraszanie i terror. Jak mamy się przeciwstawić – wyciągnąć armaty, czołgi - skąd?
Brak reakcji sądu np. w mojej sprawie, w sprawach innych ojców
art 100 krio
§ 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest
ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. W szczególności każde z rodziców może
zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do
http://dzielnytata.pl/pisma/Prokuratura/Zorganizowana-Grupa-Przestepcza-6-16.pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy
zastępczej.
Jak to się ma do życia?
nijak - gdy zgłosiłem izolacje przede mną od syna z 211 kk to sąd powiedział mi że to prowadzi
prokuratura. Po cholerę jest taki zapis o zwróceniu do sądu ?????
"W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby
nieuprawnionej "
https://www.youtube.com/watch?v=L6tx4lCwi1o&feature=youtu.be izolacja syna 1
https://www.youtube.com/watch?v=wc_CN3zpFtM izolacja syna 2
https://www.youtube.com/watch?v=Nlaqx4A7PNM izolacja syna 3
filmy z ograniczania mi władzy rodzicielskiej umieszczam w sieci żeby ludzie widzieli jak łamane jest prawo
art. 211 kk, art. 189 kk.
Ale zaczęło się od odebrania mi syna przez policję na zlecenie Magdaleny Just (Fabisiak)
https://www.youtube.com/watch?v=TdowhoqR_o8
•
•
•
•

Nagrania zniszczyła policja , odzyskałem je. Policjanci Ursynowskiej policji nie podlegli żadnej
karze!!!!
Ani za zniszczenie dowodów przestępstwa,
ani za duszenie mnie – mordowanie w moim mieszkaniu,
ani za naruszenie miru domowego
ani za naruszenie nienaruszalności mieszkania ( art. 50 konstytucji!)

oprócz zgłoszenia na Prokuraturę – umorzonego dałem wniosek z oskarżenia prywatnego – zaginęło…
Policjanci przecież powinni podlegać art. 211 kk – za uprowadzenie dziecka – zabrali mi syna!!!
Tak orzekł sąd w swoim uzasadnieniu - że to policja zabrała mi syna (załącznik nr2)
A gdy ja występuje o pomoc do policji to policja pisze że nie jest organem powołanym do kontroli
postanowień sądowych. A jest jeszcze gorzej – policja odebrała mi syna na prywatne zlecenie mojej żony!
Bo nie było żadnego postanowienia o odebraniu mi syna, nie było kuratora czy psychologa!!!
Co gorsza pogotowie które wezwałem do uspokojenia rozhisteryzowanej małżonki pobiło moją mamę i
pomogło w wyrwaniu wnuka z rąk babci!!!!
Proszę mi dopowiedzieć na pytania:
•
•

Czy policja sądy pomagają mojej małżonce bo jest Żydówką z Łodzi
Czy policja pomaga mojej małżonce bo jej kochankiem jest Rutkowski?

(ten człowiek co krzyczy na podwórku że chcę uprowadzić syna to jest Andrzej Rutkowski, proszę aby
prokuratura sprawdziła kim on jest dla Krzysztofa Rutkowskiego)
Jak dla mnie powiązanie jest jasne jak słońce, wystarczy wygooglać zdjęcia Rutkowskiego z jedną z
poszkodowanych matek a widać jak się zachowuje Krzysztof Rutkowski na konferencjach – zastrasza
przeciwnika ludźmi z bronią ubranych w czarne kominiarki.

http://dzielnytata.pl/pisma/Prokuratura/Zorganizowana-Grupa-Przestepcza-6-16.pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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To samo dotyczy mojej żony

Widać że taktyka jest ta sama – zastraszanie - karabinami, pistoletami….
Czy sądy rodzinne działają jak ISIS?

To jest zdjęcie z Wirtualnej Polski
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099,title,Dzihadysci-groza-Polsce-Bedziecie-sie-czolgac-i-wyc-zbolu,wid,18388428,martykul.html
Sad, prokuratura – łódź Bałuty robią ze mnie przestępcę a ja w życiu nikogo nie zabiłem, nikogo nie
http://dzielnytata.pl/pisma/Prokuratura/Zorganizowana-Grupa-Przestepcza-6-16.pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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pobiłem, nic nie ukradłem. Sąd i prokuratura zaś pomaga złodziejce – moja żona ukradła ponad 70.000 z
mojego konta, a mieszkanie doprowadziła do długu 1.450.000 zł !!!!
I co – policja AT ochrania złodzieja, a atakuje architekta z wyższym wykształceniem, któremu deweloperzy
powierzają jedne z największych inwestycji w Warszawie – proszę zobaczyć
http://3arch.pl/realizacje
Prywatne zamówienie
Cała sprawa z moim synem wygląda jak zamówienie dziecka na prywatne zlecenie. Moi teściowie są
rodzicami niepełnosprawnego dziecka, marzyli o synu, a tymczasem urodził im się syn z porażeniem
mózgowym, męczyli się z nim przez 30 lat. Ich syn nie będzie nigdy lekarzem jak wymarzyła sobie
teściowa. Postanowili zatem odebrać mi lata dzieciństwa mojego syna – teraz to oni go wychowują, a ja
mam płacić okup i to nie byle jaki – bo 1800 zł plus 650 zł moi rodzice. Zatem alimenty ustalono na
poziomie 2450 okradając mnie i moich rodziców z możliwości wychowywania syna/wnuka
Sąd w łodzi (miejscowości uprowadzenia syna) dodatkowo ustalił że dziadkowe ojczyści nie mogą się
widywać z wnukiem bo „mogliby pociąć skórę markowi” Może zdarzenie nie wyszło by na światło dzienne
gdyby nie fakt, że moją osobą zaufania był prezes Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka.
Czy prawo ma wyglądać w ten sposób że jak ja będę miał córkę – to mam odebrać wnuka?
Czy to jest nowy jakiś rodzaj fali?
Ukradziony Telefon
Pewnego dnia obudziłem się z pytaniem „kim ja jestem skoro nie mogę wychowywać własnego dziecka”
Postanowiłem to pytanie zadać mojej policji na komisariacie – co zrobiła policja? – ukradła mi telefon –
nagranie z komisariatu wciąż jest w sieci – bo nadawałem na żywo. Czy policja oddała mi telefon? – nie
stwierdzono że go tam pozostawiłem. Od ponad roku nie mam telefonu – za który zapłaciłem wraz z
abonamentem ponad 7000 zł
http://dzielnytata.pl/Fabisiak.htm na dole strony sprawa telefonu (policja może ukraść bezkarnie telefon?)
Próby zabicia mnie przez policję
Próbowano mnie zabić już 2 razy, raz w mieszkaniu gdy policja wycięła zamki – 2 policjantów dusiło mnie
do nieprzytomnośći, wyłamywano mi ręce i nadgarstki, jeden z policjantów kopał mnie po kroczu. Drugim
razem policja podała mi środki odurzające prze Adama Grzybowskiego – ta prowokacja miała miejsce w
styczniu 2015 roku. Gdy Adam zaprosił mnie na wódkę, okazało się że impreza skończyła się tak że
zostałem pobity przez ochronę dyskoteki Gwarek – złamano mi żebro w okolicy serca, upadłem na
pośladki gdzie doznałem urazu kośći udowych, potem gdy wezwano policję – policja leżała na mnie i
policjant tłukł mnie w lewy bok tak że wcisnął mi żebro w kiszkę. Po tych wydarzeniach leżałem 2
miesiące, do tej pory boli mnie bok i nie mogę spać na lewym boku. A to jest 1,5 roku od wydarzenia
Mam pytanie czy porkurator zajmie się tym zdarzeniem – zgłaszałem to prokuratorowi w Łodzi – nie
podjął działań. Ponadto czytam w sieci że Pan Tymochowicz został poszkodowany przez Adama
Grzybowskiego, a do mnie odzywają się ojcowie poszkodowani prze niego, zatem sprawa nie jest błaha
Sprawa opisana jest nawet w gazecie Polityka!
http://archiwum.polityka.pl/art/kim-jest-general,448460.html
Żądam ochrony identycznej jak ma moja żona
Proszę o ochronę mojego życia na rozprawach w sądzie prowadzonych z udziałem mojej małżonki – tak
jak ona ma ochronę CBŚ z karabinami maszynowymi – proszę żeby za mną stało np. CBA z karabinami
maszynowymi – będzie to ustawowa równość stron (art. 32, 33 konstytucji)
http://dzielnytata.pl/pisma/Prokuratura/Zorganizowana-Grupa-Przestepcza-6-16.pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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Przejdźmy do przykładów innych ojców
https://www.youtube.com/watch?v=hcZLFV1YtNo
daniel Gut – gdy przyjeżdża na kontakty z dzieckiem z kuratorem – jest bezradny
Czyli widać że wszystkie metody zawiodły, takich filmów mamy wiele, są one umieszczenie na youtubie,
czy Facebooku, można przejrzeć choćby filmy z naszej strony
https://www.facebook.com/DzielnyTataTV
Czy zgadzam się na przesłuchiwanie mnie na prokuraturze rejonowej – nie
Zgadzam się na spotkanie robocze w prokuraturze Generalnej, najlepiej w obecności prokuratora
generalnego.
Proszę o odpowiedź na wszystkie moje pytania zawarte w tekście, proszę odpowiedzieć mi czy prokurator
rozpocznie postępowanie w mojej sprawie i sprawie ojców.
Sprawa Fabisiaka VIC541/10 prowadzona w sądzie przy ul Płockiej przez sędzię Lidię Dziachan
Proszę żeby zostało wszczęte śledztwo w sprawie:
Kto ochrania z urzędu moją żonę, na czyje jest to zlecenie i dlaczego mój syn jest ode mnie izolowany, a
dlaczego ja jestem bity przez te służby i ograbiany z majątku.
Jeśli nie zostaną podjęte żadne czynności proszę mnie też o tym poinformować
Materiału jest bardzo dużo, nie mogę go przygotowywać, bo nie wiem czy zostanie wszczęta współpraca
w tej sprawie – na początek jako dowód niech posłużą historie ze strony DzielnyTata.pl
Oraz moja apelacja – jako spis poświadczeń nieprawdy przez Sędzię Lidię Dziachan
Michał Fabisiak

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Apelacja do rozwodu jako dowód poświadczeń nieprawdy przez sędzię
policja zabrała mi syna (załącznik nr2)
http://dzielnytata.pl/historia.htm (załącznik w formie elektronicznej)
http://dzielnytata.pl/Fabisiak.htm
http://www.matras.pl/cala-prawda-o-wspolczesnych-zwiazkach-malzenskich,p,63193

http://dzielnytata.pl/pisma/Prokuratura/Zorganizowana-Grupa-Przestepcza-6-16.pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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