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Ewa Kopacz

Propozycja spotkania przed zablokowaniem miasta Warszzawy
Pani Premier, słyszymy że nie chciała się Pani spotkać z górnikami, dopiero jak zablokowali kopalnie to
doszło do spotkania. My po zablokowaniu miasta nie będziemy chcieli się już spotkać, nasze działania
dział
skupią się już tylko i wyłącznie na dywersji. Proponuję 7 dni od doręczenia tego pisma na spotkanie w Pani
kancelarii czyli pismo ważne jest do 27 stycznia. To 7 dni powinno być dla Pani tym bardziej wymowne
żeby zrozumieć jak działa system sądownictwa.
sądownictwa. My dostajemy pisma oskarżające nas, rujnujące nasze
życie na to mamy czas odpowiedzi 7 dni, gdy tymczasem sądy nasze wnioski rozpatrują w ciągu około 730
dni czyli ok. 2 lat. Gdy matka zgłasza zaginiecie dziecka to sąd ustala miejsce zamieszkania przy matce
m
po 2
godzinach, gdy ojciec to po półtora roku jest odmowa. Blokadę miasta zapowiedziało mi 36 osób – może
się Pani śmiać że Na 1620 ojców, tylko tylu ma odwagę to zrobić.
Sprawa Franka – słyszę z telewizji że zleciła Pani badania Franka czy ma wpływ na kredyty. A cóż to za
pytanie w ogóle – sama Pani nie potrafi się zorientować że jest naprawdę źle? Moja żona wzięła kredyt
wciągając mnie w niego na 900.000 zł po roku bank zażądał 1.200.000
1 200.000 zł, kredyt miał być na rok, mieliśmy
spłacić go ze sprzedaży mieszkań.
eszkań. To jest lichwa!!!!! Po 8 latach robi Pani badania żeby się zorientować?
Ale żebym nie mógł spłacić kredytu został zabrany mi syn przez policję ursynowską – zostały wycięte
zamki, ja byłem duszony, kopany i bity wszystko po to żebym nie mógł już na pewno spłacić kredytu. Żeby
mnie dobić odebrano mi pracę bo sąd antyrodzinny wysłał komornika – bo ja spłacałem kredyt który
wzrósł o 25% w ciągu roku. Zabrano mi 100% wpłaty z konta.
I być może można by sądzić że ja jestem jedynym frajerem, gdyby nie fakt
fak że napisało do mnie już
1630 ojców, na Facebooku zaangażowało się w problem 2800 osób, oczywiście Powie Pani że ten problem
nie dotyczy każdego bo tylko 50%. Ale powstaje pytanie kto policzy ile ja straciłem w ciągu tych 5 lat,
lat w
ciągu których nie pracowałem.
wałem. Nie tylko stracili moi rodzice, którzy cały czas mnie utrzymywali ale ja
straciłem już około 700.000 zł brutto !!!!! Wiem dla Pani to pryszcz bo pewnie pani zarabia tyle na
godzinę.
(oczywiście stosując matematykę sędzi Lidii Dziachan z sądu antyrodzinnego – gdzie sędzia stwierdziła że
zarabiam dziesiątki tysięcy na miesiąc czyli 72 tysiące netto na rok)
Zostawmy prywatę – ojcowie są ograbiani z majątków we wszelaki sposób – albo przepisali
samochody na żony bo myślelii że będą w związku małżeńskim dożywotnio,
dożywotnio, albo przepisali domy, albo
wybudowali domy na działkach teściów. Po rozstaniu wszystko to im przepadło, tak jak ja wystąpiłem do
sądu w sprawie kredytu i przegrałem, tak samo i oni – bo jest to ogólnie przyjęta praktyka – praktyka
niesprawiedliwości.
http://dzielnytata.pl/zniszczone.htm
Cel naszego spotkania – powrót dzieci do wspólnego miejsca zamieszkania, przywrócenie majątków z dnia
rozstania ojców – jeśli włożyli pieniądze i pracę w budowę domu – to powinna zostać powołana specjalna
komisja do podziału majątku.. Sądy rodzinne nie nadają się do tego – są zakłamane, nie znają się na
podstawowej matematyce.
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Pani Premier, dziś ojcowie są słabi, dziś odebrano im dzieci, dzieci też nie dorosły jeszcze do tego żeby się
zemścić, ale zadaję proste pytanie – co może zrobić ojciec – któremu odebrano mieszkanie, pracę i
najważniejszą rzecz – dziecko! To dziecko jest nie tylko potomkiem, nie tylko rodziną ale jest
spadkobiercą. Ojcu Państwo Polskie odebrało w ciągu 25 lat 4.600.000 spadkobierców – powstaje pytanie
po co ?. My dobrze wiemy żeby zniszczyć Polskę.
Oczywiście może Pani powiedzieć że są ważniejsze sprawy w Państwie,
np. sprzedaż lasów Państwowych, użyczenie Pożyczki sąsiednim Państwom np. Ukrainie, obiadki za 1800 zł
itp
Nie przeczytała Pani naszych poprzednich postulatów?
znajdują się tu:
http://dzielnytata.pl/postulaty.htm
patologia prawa:
http://dzielnytata.pl/patologia.htm
nie widziała Pani filmu do poprzedniego Premiera?
https://www.youtube.com/watch?v=vkaPr7mZBYE
nie czytała Pani naszych pism do kancelarii i innych instytucji?
http://dzielnytata.pl/pisma.htm
problem nie powstał wczoraj, trawa od 1964 roku od wprowadzenia Stalinowskiego prawa
antyrodzinnego, w tym roku będziemy obchodzić 20 lat filmu „Tato” , to czy pani podejmie dialog zależy
tylko od Pani. Można oczywiście się nie spotykać – zapisze się wtedy Pani tylko jak posłowie PO i PSL na
katach historii jako polityk który wiedział o pogromie ojców Polskich a nic jak oni z tym nie zrobił(a)
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