Warszawa dnia 23 marca 2017

Ultimatum Fabisiaka
Jako ultimatum stawiam to ze zostanę w pomieszczeniu przesłuchania policji do czasu nie
oddania mi syna i puszczenia mnie wolno.
Policja ma do wyboru:
1.
2.
3.
4.

Zachować się jak MBP w przypadku „Anody” wyrzucić ciało Fabisiaka z 4 piętra
Dusić tak samo jak był duszony gdy odbierano mu syna 15 września 2010roku
Połamać żebra jak zrobiła to policja w 2015r
Rozbić głowę jak zrobiła to policja w 2014 r w Łodzi podczas zatrzymania
Można zrobić inaczej – przestać zachowywać się jak „Bezpieka” i oddać syna

1. Proszę o oddanie syna w ciągu 2 godzin – czas dojazdu z Łodzi autostradą to 1,5
godziny
2. Zwrócić mieszkanie Michałowi Fabisiakowi, zwrócić wszystkie utracone przez 7 lat
środki do życia
Teraz powstaje pytanie czy Policja zachowa się jak w 1948 roku, czy czasy się
zmieniły. Ziobro składał Wieniec w sprawie Rodowicza Anody, Michał Fabisiak
rozłożył przed nim transparent „Ziobro oddaj mi syna” – transparent ten został
zniszczony przez BOR, Fabisiak został wypchnięty z otoczenia Ziobry, poturbowany
przez ludzi udających AK, a nawet przewrócony co widać na filmach
http://dzielnytata.pl/Ziobro-oddaj-mi-syna.htm BOR ponadto ukradł koszulki
DzielnegoTaty i naklejki – wartość około 1000 zł - BOR powiedział że to był materiał
niebezpieczny …. – to był już kolejny artefakt zabrany przez państwowe służby –
przypomnijmy że Policja oprócz dziecka ukradła telefon komórkowy – IFON
realizacja
„ultimatum
będzie
nadawana
na
żywo
na
stronie”
http://dzielnytata.pl/Ziobro-oddaj-mi-syna.htm w dniu przesłuchania
to tylko od policji zależy czy będzie jak dawniej czy policja się zmieni, odda syna i
przeprosi za 7 lat nie widzenia potomka…

Nie oddanie syna w ciągu 2 godzin będę traktował jako znęcanie się nade mną
czekam już 7 lat Magdalena Just wywiozła naszego syna dokładnie 19 marca 2010
roku zatem minęło już 7 lat izolacji syna – porwanego dla okupu
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W czasie „ultimatum „będę zajmował pomieszczenie policji nie zamierzam go
opuszczać do czasu oddani mi syna,
będę nadawał na żywo całe zdarzenie na stronę bambuser
http://bambuser.com/channel/DzielnyTata oraz na Youtube
całość zdarzenia będę też nagrywał kamerą
Policja ma pierwszy raz szansę nie zachowywać się jak Gestapo, nie jak UB, nie jak
Bezpieka – tylko załagodzić spór, zachować się jak rozjemca.
Ponieważ łatwo jest namierzyć syna bo syn jest ukrywany przez CBŚ Policji w Łodzi –
zatem łatwo syna byłą małżonkę znaleźć. Małżonka powinna zostać umieszczona w
zakładzie karnym do czasu skazania jej za zlecenie zamordowania mnie w moim
mieszkaniu – nazywany wspólnym gdyby nie to że to ja miałem spłacić 90% kwoty…
(długu bankowego nie udało się spłacić w wyniku kursu Franka – i oszustwa
bankowego Multibanku ) Magdalena Just – ukradła ponadto 72 tyś z konta –
pieniądze te maiły pójść na odsetki, a dług za mieszkanie wzrósł do kwoty 1,5 mlna zł.
Całość historii można przeczytać na stronie http://fabi.pl/historia1.htm
Zatem policja ma 2 wyjścia znów pobić Fabisiaka – którego okradła małżonka z
pieniędzy i różnych przedmiotów użytku codziennego np. kamera, apraty
fotograficzne itp. Albo zmienić taktykę na pokojową i oddać syna – którego jak się
okazuje ukrywa CBŚP…
Całość tą składam na ręce policjanta prowadzącego – jak w wezwaniu
podkom. Andrzeja Jakubczyka.
Ta sytuacja ponadto postawi w konkretnym świetle Rzeczników praw Obywatelskich
i rzecznika praw dziecka – bo to oni zlecili policji przesłuchanie mnie z tytułu
zakłócenia konferencji rzeczników w sprawie okupu za uprowadzone dzieci – na
terenie biura rzecznika praw Obywatelskich. Zatem jeśli zostanie naruszona moja
nietykalność cielesna – zostanę pobity, szykanowany przetrzymywany dłużej niż 2
godziny w pomieszczeniach Policji, Rzecznicy staną się takim samymi oprawcami jak
ppłk Wiktor Herer zamieszany w śmierć Rodowicza Anody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rodowicz
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Mam nadzieję że Policja odda mi syna i zapoczątkuje oddawanie dzieci ograbionym
ojcom – podobno w Polsce znanych jest ponad 3.000.000 przypadków od 1989 roku
są to dane co ciekawe umieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
A także matkom – bo 4% przypadków to poszkodowane matki…
http://dzielnytata.pl/maloletni.htm
Zatem wszystko w rękach policjanta Andrzeja Jakubczyka i współpracujących
policjantów z CBŚ i ochrony BOR….
Mam na dzieję że z tego spotkania wrócę nie z guzem na czole jak z prokuratury w
Łodzi a z moim synem. Tak mi dopomóż BÓG
Michał Fabisiak
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