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Prośba o umo Ŝliwienie rozwieszania plakatów ruchu społecznego Dz ielnyTata 

 
Panie Marszałku w związku z tym iŜ ruszyła juŜ akcja edukacyjna policjantów w 

województwie Śląskim prosimy o wsparcie w edukacji policjantów i obywateli w 
województwie Mazowieckim. 

 
Policja na wniosek matek często odbiera dzieci ojcom, na wniosek matek zakłada niebieskie 
karty ojcom, policja słysząc często fałszywy płacz matek uŜala się nad nimi i pomaga im 
niszcząc w ten sposób Ŝycie niejednego dziecka. Tych dzieci zniszczonych w ten sposób w 
kraju mamy juŜ ponad  4 276 565 http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-
wieloletnie/    Małoletni - stan kart OPM w latach 1989-2013 
 
Samych policjantów w naszym stowarzyszeniu mamy juŜ z pięciu, początkowo walczyli z 
nami, teraz stają po naszej stronie. Walka płci nie jest o to Ŝeby odebrać matkom dzieci a 
dzieciom zwrócić oboje rodziców. My walczymy o wprowadzenie opieki naprzemiennej, na 
drodze stoi niededukowana policja, gdy ojciec zgłasza się o pomoc – to policja mówi Ŝe 
policja nie jest organem powołanym do kontroli sposobu realizacji postanowień sądowych 
 
http://dzielnytata.pl/prawo/policja-nie.pdf  Gdy matka prosi o pomoc, to policja robi wszystko 
łącznie z duszeniem ojca https://www.youtube.com/watch?v=Sl6zywZILus 
być moŜe jest to ciekawa metod uatrakcyjnienia sobie Ŝycia  ale nie dla wszystkich … 
http://dzielnytata.pl/odbieranie.htm  
 
Czas to zmienić, dziś na facebooku policjanci piszą mi Ŝe popierają nas, policjantki mówią Ŝe 
dzieci powinny wrócić do ojców, a my uwaŜamy Ŝe dzieci powinny mieć oboje rodziców 
nawet po rozstaniu.  
 
W związku z tym policjanci muszą wiedzieć Ŝe często działania matek nie są prawdziwe, nie 
powinni się nabierać na ich fałszywy płacz, na ich fałszywe obdukcje. Czas zrozumieć ojca 
Ŝe teŜ ma uczucia, Ŝe teŜ chce widzieć jak jego dziecko się rozwija, czas zrozumieć ze teŜ 
ojciec chce uczestniczyć w edukacji i rozwoju swojego potomka, a tym czasem jest mu to 
odbierane. Prosimy o moŜliwość powieszenia plakatów – jak w załączniku na komendach, 
prosimy o wsparcie w edukacji Policjantów z Komend Głównych, Powiatowych i Gminnych 
czas na zmiany, czas na zrozumienie czym jest alienacja rodzicielska i dlaczego do niej 
dochodzi.  
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Panie marszałku prosimy teŜ o wysłuchanie nas – proponujemy 3 godzinne 
spotkanie, zazwyczaj tyle czasu nam potrzeba na wytłumaczenie całości systemu izolacji 
dzieci od ojca – tylko na potrzeby alimentacyjne – zwane przez nas okupem… 
 

 
 

z wyrazami szacunku 
Michał Fabisiak 

 

Proponowany wzór plakatów a4 lub a3: 
 

     


