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Zapraszamy na naszą manifestację

   

  Pani Premier, zapraszamy Panią do nas, prosimy Panią aby Pani wyszła i wysłuchała ojców, którzy po raz 

24 w naszym stowarzyszeniu protestują przeciwko pozbawianiu ich dzieci w imię naszego prawa. Prosimy 

także aby Pani zorganizowała spotkanie z przedstawic

Sprawa o tyle jest niecierpiąca zwłoki gdyż nasze dzieci rosną, nie widzimy ich, są od nas odizolowane bo 

mamy złe prawo. Prosimy aby Pani przeczytała wcześniej art. 26kc, art. 58 krio, art. 211 kk, odpowiedź n
interpelację 6396. Dowie się Pani z tych artykułów że w sądzie rodzinnym nie jest rozpatrywane dobro 

dziecka, nie jest sprawdzane gdzie dziecku będzie lepiej a co gorsza nie doprowadza się do tego żeby 

dziecko miało Tatę i mamę tylko w imię prawa pisze s

ojciec idzie do sądu myśli że ma dowody zdrady, że ma dowody że matka bije dziecko 

jest brane pod uwagę  gdyż nie ma na to miejsca w naszym prawie. Prawo stanowi jasno 

miejsce zamieszkania u tego który pierwszy porwie 

automatu zgodnie z art. 58 krio a przesłuchanie świadków jest tylko farsą na potrzeby zarobkowe sądu. 

Badanie w ośrodkach RODK nie dość że nie legalne to ma na ce

gorzej – gdy dziecko zabiera ojciec to sądy kobiece ustalają miejsce zamieszkania dziecka przy matce 
mimo że art. 26 kc jest jedynym art. 

stosuje się art. 211 kk – jeśli rodzic (matka ) nie porwie dziecka przed rozwodem idzie do więzienia na 3 

lata. My oczywiście nie znamy przypadku ki

szczególną ochroną – zawsze do więzienia idzie ojciec

się nie tylko w sądach – ale i w prokuraturze, policji. Prokuratura czy policja doprowadza często do 

samosądów (przedwczorajsze zachowanie strażnika miejskiego w Szczecinku to nie przypadek). 

działa tylko dla dobra matki a ojciec traktowany jest jak maszyna do wydawana pieniędzy 

   

Pani Premier nasza praca to już około 50 pism do różnych instytucji, to ponad 200 pism Forum Matek 

Przeciw Dyskryminacji ojców  - po tych działaniach pojawiła 
zaproponował zmianę jednego zdania w art. 58 krio i art. 107 ale jedno zdanie to za mało. Kampania 

Rzecznika Praw dziecka „jestem mamy i taty” jest przełamaniem lodów ale wciąż jest zakłamana art. 26 kc 

przekreśla możliwość bycia u taty i u mamy, art. 28 kc dobija już bezlitośnie bezbronne dziecko, 

bezkarność sędziów morduje nasze rodziny a my 

bezbronności wobec totalitarnego systemu. 

ojca od 1989 roku to nie przypadek. W piątek w dniu „śmiesznym” bo będzie to kolejna rocznica Rewolucji 

październikowej zapalimy 10 zniczy w imieniu 6 ojców których znaliśmy i 4 dzieci które zginęły od działań 
samotnych matek. Prosimy aby Pani premier pochyliła się nad 

zorganizuje spotkania które doprowadzą do rychłych zmian w prawie, 

dzieci Polskie będą miały i mamę i 
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Zapraszamy na naszą manifestację 24 października g 15:00 kancelaria Premiera

Pani Premier, zapraszamy Panią do nas, prosimy Panią aby Pani wyszła i wysłuchała ojców, którzy po raz 

24 w naszym stowarzyszeniu protestują przeciwko pozbawianiu ich dzieci w imię naszego prawa. Prosimy 

także aby Pani zorganizowała spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia w najbliższym terminie. 

Sprawa o tyle jest niecierpiąca zwłoki gdyż nasze dzieci rosną, nie widzimy ich, są od nas odizolowane bo 

mamy złe prawo. Prosimy aby Pani przeczytała wcześniej art. 26kc, art. 58 krio, art. 211 kk, odpowiedź n
interpelację 6396. Dowie się Pani z tych artykułów że w sądzie rodzinnym nie jest rozpatrywane dobro 

dziecka, nie jest sprawdzane gdzie dziecku będzie lepiej a co gorsza nie doprowadza się do tego żeby 

amę tylko w imię prawa pisze się że opieka naprzemienna jest niedopuszczalna. Gdy 

że ma dowody zdrady, że ma dowody że matka bije dziecko 

jest brane pod uwagę  gdyż nie ma na to miejsca w naszym prawie. Prawo stanowi jasno 

ce zamieszkania u tego który pierwszy porwie – art. 26kc, ogranicza się władzę rodzicielską z 

automatu zgodnie z art. 58 krio a przesłuchanie świadków jest tylko farsą na potrzeby zarobkowe sądu. 

RODK nie dość że nie legalne to ma na celu tylko obalenie apelacji. Ale jest jeszcze 

gdy dziecko zabiera ojciec to sądy kobiece ustalają miejsce zamieszkania dziecka przy matce 
mimo że art. 26 kc jest jedynym art. do zmiany miejsca zamieszkania. Żeby już dobić na koniec

jeśli rodzic (matka ) nie porwie dziecka przed rozwodem idzie do więzienia na 3 

lata. My oczywiście nie znamy przypadku kiedy to matka poszła do więzienia – bo kobiety jak widać 

zawsze do więzienia idzie ojciec. Ta tendencja przy karani

ale i w prokuraturze, policji. Prokuratura czy policja doprowadza często do 

(przedwczorajsze zachowanie strażnika miejskiego w Szczecinku to nie przypadek). 

a ojciec traktowany jest jak maszyna do wydawana pieniędzy 

Pani Premier nasza praca to już około 50 pism do różnych instytucji, to ponad 200 pism Forum Matek 

po tych działaniach pojawiła się iskierka nadziei bo Rzecznik Praw Dziecka 
zaproponował zmianę jednego zdania w art. 58 krio i art. 107 ale jedno zdanie to za mało. Kampania 

Rzecznika Praw dziecka „jestem mamy i taty” jest przełamaniem lodów ale wciąż jest zakłamana art. 26 kc 

śla możliwość bycia u taty i u mamy, art. 28 kc dobija już bezlitośnie bezbronne dziecko, 

bezkarność sędziów morduje nasze rodziny a my mamy już dość śmierci, samobójstw, upokorzenia, 

bezbronności wobec totalitarnego systemu. 4 276 565 dzieci pozbawionych j

ojca od 1989 roku to nie przypadek. W piątek w dniu „śmiesznym” bo będzie to kolejna rocznica Rewolucji 

październikowej zapalimy 10 zniczy w imieniu 6 ojców których znaliśmy i 4 dzieci które zginęły od działań 
aby Pani premier pochyliła się nad okrutnym losem jaki ich i nas spotkał i 

które doprowadzą do rychłych zmian w prawie, które spowodują że rzeczywiście 

amę i Tatę.       

   Michał Fabisiak  Adam Grzybowski
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24 października g 15:00 kancelaria Premiera 

Pani Premier, zapraszamy Panią do nas, prosimy Panią aby Pani wyszła i wysłuchała ojców, którzy po raz 

24 w naszym stowarzyszeniu protestują przeciwko pozbawianiu ich dzieci w imię naszego prawa. Prosimy 

ielami stowarzyszenia w najbliższym terminie. 

Sprawa o tyle jest niecierpiąca zwłoki gdyż nasze dzieci rosną, nie widzimy ich, są od nas odizolowane bo 

mamy złe prawo. Prosimy aby Pani przeczytała wcześniej art. 26kc, art. 58 krio, art. 211 kk, odpowiedź na 
interpelację 6396. Dowie się Pani z tych artykułów że w sądzie rodzinnym nie jest rozpatrywane dobro 

dziecka, nie jest sprawdzane gdzie dziecku będzie lepiej a co gorsza nie doprowadza się do tego żeby 

ię że opieka naprzemienna jest niedopuszczalna. Gdy 

że ma dowody zdrady, że ma dowody że matka bije dziecko – wszystko to nie 

jest brane pod uwagę  gdyż nie ma na to miejsca w naszym prawie. Prawo stanowi jasno – ustala się 

art. 26kc, ogranicza się władzę rodzicielską z 

automatu zgodnie z art. 58 krio a przesłuchanie świadków jest tylko farsą na potrzeby zarobkowe sądu. 

lu tylko obalenie apelacji. Ale jest jeszcze 

gdy dziecko zabiera ojciec to sądy kobiece ustalają miejsce zamieszkania dziecka przy matce 
o zmiany miejsca zamieszkania. Żeby już dobić na koniec rodzinę 

jeśli rodzic (matka ) nie porwie dziecka przed rozwodem idzie do więzienia na 3 

bo kobiety jak widać są pod 

. Ta tendencja przy karaniu za cokolwiek powtarza 

ale i w prokuraturze, policji. Prokuratura czy policja doprowadza często do 

(przedwczorajsze zachowanie strażnika miejskiego w Szczecinku to nie przypadek). Prawo 

a ojciec traktowany jest jak maszyna do wydawana pieniędzy – odarty z uczuć. 

Pani Premier nasza praca to już około 50 pism do różnych instytucji, to ponad 200 pism Forum Matek 

nadziei bo Rzecznik Praw Dziecka 
zaproponował zmianę jednego zdania w art. 58 krio i art. 107 ale jedno zdanie to za mało. Kampania 

Rzecznika Praw dziecka „jestem mamy i taty” jest przełamaniem lodów ale wciąż jest zakłamana art. 26 kc 

śla możliwość bycia u taty i u mamy, art. 28 kc dobija już bezlitośnie bezbronne dziecko, 

już dość śmierci, samobójstw, upokorzenia, 

pozbawionych jednego rodzica w 96% 

ojca od 1989 roku to nie przypadek. W piątek w dniu „śmiesznym” bo będzie to kolejna rocznica Rewolucji 

październikowej zapalimy 10 zniczy w imieniu 6 ojców których znaliśmy i 4 dzieci które zginęły od działań 
losem jaki ich i nas spotkał i 

re spowodują że rzeczywiście 
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