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Do
Pani Premier Beata Szydło

Petycja , wniosek o spotkanie

Naa wstępie wnoszę o spotkanie.
Wydaje mi się, że minęło już wystarczająco dużo czasu żeby rząd się ukonstytuował, rozpoznał w nowej
rzeczywistości. Piszę tak gdyż kancelaria Prezydenta obiecała spotkanie po naszej manifestacji i blokadzie
mostu 1 września 2015 roku a na obietnicach się skończyło. Poza
Poza tym był jeszcze jeden niemiły incydent ze
strony kancelarii Prezydenta a mianowicie umówiłem się prywatnie do kancelarii Duda pomoc –
umówiono mnie ale nie wpuszczono – nie podając żadnego uzasadnienia.. W związku
zwią
z tym piszę do Pani.
Gratuluję wygranej, gratuluję odważnych działań zarówno Pani,
Pani jaki Panu Prezesowi Jarosławowi
Kaczyńskiemu, także nowemu Ministrowi Sprawiedliwości, nareszcie widać w naszym kraju zmiany.
Zmiany te widać w wielu dziedzinach poza drugą najważniejszą dziedziną naszego życia. Pierwszą
P
najważniejszą dziedziną, która
ra nawet ma ochronę zapisaną w konstytucji,
konstytucji którą jest macierzyństwo a
drugą zaraz po macierzyństwie wydawało by się,
się że powinno być ojcostwo. Ta druga dziedzina wydawała
by się tak ważna gdyby nie to że zeszła na plan dalszy, jeżeli nie na plan ostatni.
Dane Ministerstwa Sprawiedliwości za 25 lat „wolności” mówią o 4.600.000 dzieci bez drugiego
rodzica, telewizje trąbią na alarm,
alarm że rocznie odbieranie jednego rodzica dzieciom wzrosło z 90.000 nawet
do 110.000. Dane te są przerażające 60 tysięcy rozwodów zgłaszane do Rzeznika Praw Dziecka to o 60
tysięcy za dużo. Do mnie jak do tej pory zgłosiło się 2090 poszkodowanych ojców, pewnie było by ich
więcej ale nasze stowarzyszenie nie posiada konta,
konta gdyż nie zarabia na poszkodowanych
dowanych ojcach.
Prywatnie o własnego syna walczę już 6 lat, byłem wielokrotnie w kancelarii premiera – ale nigdy
na bezpośrednie zaproszenie. Pani Premier czas się zmierzyć z największym problemem naszego
społeczeństwa – to jest sądami rodzinnymi, które przez 50 lat od wprowadzenia antyludzkich zapisów
stały się antyrodzinnymi. Sądy nie ferują wyroków sprawiedliwych, sądy te odbierają dziecko jednemu
je
z
rodziców dając drugiemu w zamian za niszczenie tego pierwszego. Wynika to ze złych praktyk, złego
prawa,, złej woli oraz braku parytetów. (przez
przez sprawiedliwe wyroki rozumiem równe prawadla taty i
mamy).
Pani Premier odezwało się do mnie 2090 ojców to jest naprawdę duża liczba, za tymi rodzicami
stoi 3000 zabranych dzieci, zabranych przez policję, uprowadzonych podstępem przez matki. Co gorsza
system zaczął zjadać już sam siebie bo do mnie zaczynają odzywać się policjanci, antyterroryści, radcy
prawni, adwokaci którym zabrano dzieci a nawet sędziowie. Odzywają
Odzywają się bezradni reżyserzy, odzywają
się artyści, biznesmani, piloci czy górnicy. Ból jaki pozostaje po utracie dziecka dotyczy każdego bez
względu na zawód.. Przerażające jest to tym bardziej,
bardziej że ostatnio zaczęły się odzywać do nas
poszkodowane matki, które
re nie dają rady systemowi i nie widzą własnych dzieci. Matki podziwiają nas za
wytrwałość , często mówią że one nie mają tyle siły do walki co my. Znamy matki którym odebrano po
http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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kilkoro dzieci – zabrali je kolejni mężowie. Można by powiedzieć pokrótce – to może coś z wami jest nie
tak? Ale ja mam na to odpowiedź prostą – prawo do czerwca 2015 roku było takie, że ograniczano władzę
ojcom z automatu a miejsce zamieszkania dziecka ustalano u tego kto pierwszy uprowadzi. O tyle o ile
pierwszy punkt niby zmieniono to ten drugi aspekt pozostał nie zmienny a chodzi a art. 26 kc §2.
Prawo przed zmianami:
http://forummatek.pl/patologia-p.htm
Prawo po zmianach:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3104
przykład?
http://dzielnytata.pl/absurdy/absurd_MK1.pdf
Szanowna Pani Premier spotkanie jest o tyle ważne, że my ojcowie nie tylko tracimy nasze potomstwo,
tracimy sens życia, tracimy pracę, zarobki, niektórzy rodzice tracą życie pro prostu z niego rezygnując, na
jednym pogrzebie byliśmy, a wiemy co najmniej o 13 przypadkach naszych znajomych
http://dzielnytata.pl/pamietamy.htm
Na pytanie dlaczego tracimy pracę – odpowiedź jest prosta, ojciec zarabiający 3.000 zł, którego koszty
utrzymania samego siebie wynoszą 3.000 zł dostaje alimenty w wysokości np. 1500 zł, i nikogo nie
obchodzi skąd on to weźmie. Komornik wysyła pismo do pracodawcy o treści – jeżeli ojciec dziecka nie
zapłaci to zajmę państwu konto, pracodawca w takiej sytuacji mówi swojemu pracownikowi „wypierdalaj”
(Przepraszam za kolokwializm ale to zazwyczaj tak wygląda)…
Na moim przykładzie widać ile traci na tym państwo – ja nie pracuję od 6 lat!, płaciłem 1000 zł podatku
X12x6 =72.000 samego podatku, a ZUS?
Pani Premier nie wiem, zastosowano w stosunku do części ojców środki drastyczne – była to policja, w
stosunku do mnie wytoczono CBŚ z karabinami maszynowymi – na naszych ustach jawi się pytanie co my
powinniśmy zrobić ? Wytoczyć działa, parabelki, zaostrzyć kosy, czy może wyciągnąć z garażu Katiusze
jeszcze te które pozostały po startym systemie i II wojnie światowej ?
http://dzielnytata.pl/postulaty.htm
http://dzielnytata.pl/Fabisiak.htm

Aspekt rodziny Fabisiak.
Pani Premier my jako rodzina Fabisiak powinniśmy być przeproszeni za to co uczynił nam
ten kraj.
Moja mama Janina Fabisiak została pobita w mieszkaniu syna, pogotowie ratunkowe, które miało
uspokoić małżonkę zabrało jej wnuka. Gdy mama wystąpiła na drogę sądową o kontakty
usłyszała w sądzie „mogła by pani pociąć skórę wnukowi, dlatego nie może go pani zobaczyć”.
Proszę sobie wyobrazić – Janina Fabisiak – dyrektor jednego z oddziałów banku PEKAO S.A. przy
ulicy Grzybowskiej w Warszawie słyszy od „profesjonalnego” sądu - że mogłaby pociąć skórę
wnukowi – i z tego powodu zapadł wyrok o braku kontaktów.

http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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Odchodząc na emeryturę mama dostała nominację na Dyrektora tego oddziału Banku Pekao S.A.
z wice dyrektora działu zarządzania infrastrukturą informatyczną całego banku Pekao.
Jak za wieloletnią pracę odwdzięczyło się państwo? – Bank został przehandlowany za grosze
kapitałowi zagranicznemu, a państwo Polskie zabrania się widzenia nobliwej osobie z własnym
wnukiem „bo mogła by pociąć skórę” – świadkiem tego był Prezes Stowarzyszenia Centrum
Prawo Ojca i Dziecka – zatem podły łódzki sąd nie będzie mógł zaprzeczyć….
Przejdźmy do hejtu w sieci – mówi się że Policja miała prawo wejść do mojego mieszkania gdzie
proporcje spłaty były takie 100.000 Magdalena, 900.000 Michał Fabisiak , gdzie majątek powstał
właśnie dzięki pracy Janiny i Romana Fabisiaków.
Policja nie znając wcale sprawy – napadła mnie w mieszkaniu kupionym nieszczęśliwie na kredyt
we Franku. Ale w tym mieszkaniu nadal mieszkałem ja – czyli Michał Fabisiak, Magdalena Just nie
mieszkała już od pół roku, nie płaciła nigdy czynszu, kredytu ani stałych opłat…
Ponadto Magdalena Just ukradła z konta męża 72.000 zł bo mąż był zajęty pracą nad wielkimi
warszawskimi inwestycjami. Jak podziękowało państwo Polskie?
Otóż Policja wycięła zamki, dusiła Michała Fabisiaka i na zlecenie Magdaleny Just z Łodzi –
wyrwała przy pomocy pogotowia babci Fabisiak. Takie są podziękowania Państwa za wieloletnią
pracę. A Michał Fabisiak został dodatkowo skazany za pobicie 3 policjantów w jego mieszkaniu…
Pani Premier moja praca jaką w tym czasie wykonywałem:
http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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To projekt tego osiedla:

http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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Projekt osiedla z galerią handlową, na którym to projekcie padła cała inwestycja w latach 90 tych,
padło biuro projektowe, a cała realizacja odnowiła się i powstała dzięki tylko moim rysunkom…

porzucona budowa stała kilka lat….
Budowa rosła jak mój syn Marek – który chodzi po projekcie zielonego tarasu

http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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Później projektowałem olbrzymie osiedle na Ursynowie

Obecnie po 6 latach jest ono na ukończeniu. Projekt gdzie zostały zaprojektowane najdrobniejsze
szczegóły – a nawet układ mebli dla każdego z mieszkań

http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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Gdzie projekt to nie tylko kolorowe rysuneczki ale detale barierek ich mocowania itp., pełna
inżynieria – to nie są elementy z katalogu jakiejś firmy – takie rzeczy projektuje się od podstaw.

http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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Nie miałem zatem czasu na kontrolę tego co robi żona. To co zrobił z tym sąd rodzinny – uznał
rozwód z mojej winy – jakiej, że byłem za dobry (w apelacji poruszyłem 86 naruszeń prawa).
Policja Ursynowska nawet nie sprawdziła do kogo wpada do mieszkania, Prokurator stwierdził na
jednej z rozpraw – że tam u pana Fabisiaka jest patologia… - takie tam frazesy sobie rzucał, a
patologia wygląda tak:
120 metrowe mieszkanie, 5 pokojowe gdzie mieliśmy mieć 3 dzieci, gdzie mieści się mikro
pracownia:

Projekt , a dalej realizacja

http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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To w tej „patologii” policja wycięła zamki i mnie dusiła – mówiąc, że są w „Państwa mieszkaniu”.
Gdzie udział w mieszkaniu był 9:1 (900 tyś. do 100 tyś. małżonki)
Policja bez nakazu prokuratorskiego, z wyraźną prośbą o opuszczenie mieszkania biła mnie i
dusiła do nieprzytomności, Mieszkam niedaleko ulicy Rtm. Pileckiego – czy to się czymś różni od
roku 1948? – tak – brakowało tylko strzału w tył głowy…

Co zrobiła policja? – posłuchajcie państwo, Pani premier i doradcy
https://www.youtube.com/watch?v=TdowhoqR_o8
film był prezentowany przeze mnie w sejmie
https://youtu.be/ksB0WBC_7bg?list=PLpkYgYQER6zfypIY1l3K3tye-wd8eJpoC
szkoda że posłów z 460 na Sali kolumnowej było tylko 5ciu…
Ponieważ zostałem zniszczony i nie mogę płacić alimentów bo nie mam pracy od 6 lat, zostałem z
niej wyrzucony bo pracodawcy zostali przestraszeni przez komorników to przestraszono mi ojca i
zmuszono przy pomocy karabinów maszynowych do płacenia okupu za wnuka.

http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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Pani Premier co Pani by zrobiła? – zaczęła by Pani płacić okup za własne dziecko / wnuka jakby
zobaczyła przeciwko sobie na sali takich ludzi? – podpisała by pani ugodę?
mój tata podpisał… i wcale mu się nie dziwię…
Dziś ja i moja rodzina powinniśmy zostać przeproszeni przez rząd za krzywdy jakie nam
wyrządzono. Małżonka za zlecenie zamordowania męża powinna dawno siedzieć w więzieniu. Ja
powinienem w spokoju wychowywać syna i cieszyć się spokojem. Rząd powinien przerosić tych
wszystkich ojców, którym odebrano dzieci, dzieci powinny od razu wrócić – ale nie tylko do tych
2094 ojców, ale także do tych 30 matek, które znamy – gdyby taka sytuacja miała miejsce, gdyby
wrócił mój syn wróciła by nadzieja w innych rodzinach, może wyszli by na ulice i pokazali się że
też są poszkodowani – dziś z 2000 osób na ulicy pokazuje się 5 bo nie mają już sił, pieniędzy,
wegetują grzebiąc po śmietnikach i błagając znajomych o hamburgera za 3 zł w Mc Donaldzie….
Pani Premier jest to czas na solidną, długą rozmowę, to czas na dobrą zmianę, bo Ci sędziowie powinni
zostać wyrzuceni na bruk za terror jaki wykonali wobec narodu Polskiego

Michał Fabisiak
Załączniki:
Projekt ustawy przygotowany przez Panią Fabisiak :
http://forummatek.pl/PROJEKT-16/Projekt_KRIO_Sejmowy_10-03-2016.pdf
Moja apelacja od wyroku rozwodowego – (w pliku załączonym do pisma) 83 zarzuty łamania praw

http://dzielnytata.pl/pisma/premier/Premier-Szydlo-6-16..pdf
linki do stron moŜna znaleźć w wersji elektronicznej pisma
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