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Ewa Kopacz

Petycja
Pani Premier, Jako ojciec proszę o spowodowanie że odpowiednie służby przywiozą mi z powrotem syna.
Syn został mi zabrany 15 września 2010 roku przez policję na wniosek żony, policja wycięła zamki i weszła
bezprawnie do „naszego wspólnego”
wspólnego” mieszkania. Gdy policja weszła to zaczęła mnie dusić, powaliła mnie
na podłogę, wykręciła mi ręce, kciuk lewej ręki mam niesprawny do tej pory, a nadgarstek wypada mi ze
stawów. Po duszeniu mnie budzę się codziennie o godzinie 5:00 z bólem serca, bo serce
s
„pamięta” jakby
odruch kiedy pompowało krew gdy moje aorty były przytkane – bo policjant mnie dusił. Ponadto żądam
aby policjant Cezary Siebyła odbył karę więzienia 25lat za próbę pozbawienia mnie życia (kp Ursynów).
Ponadto żądam przywrócenia mojego dawnego życia – gdy miałem mieszkanie własnościowe, dziś
mieszkanie w którym mieszkam jest w rękach banku , który udzielił mi lichwiarskiego kredytu – pożyczając
mi 900.000 zł a dziś żąda 1.350.000 zł. Dodatkowo zostałem „załatwiony” w ten sposób że nie mogę
mo
spłacać kredytu gdyż za zabrane dziecko został wyznaczony okup a po zwrot okupu komornicy zwrócili się
do moich pracodawców – którzy mnie od razu zwolnili z pracy - Pracownia ATI ul nutki 3/5 na Ursynowie i
Pracownia Technico na Saskiej Kępie. Pozbawiono
Pozbawiono mnie dziecka, pracy, godności, samochody jakie miałem
musiałem sprzedać żebyy się bronić przed sądami i fałszywymi oskarżeniami.
karżeniami. Tylko dziś widzę że nie ma
sensu obrona przed sądami które jak bank mnie oszukują. Proszę zobaczyć choćby ostatni mój wniosek o
wakacje – gdzie w kwietniu składam wniosek, w maju opłacam go a w sierpniu przychodzi uzasadnienie że
sąd nie wyda postanowienia o wakacje w lipcu – bo „nie opłaciłem” tak jest za każdym razem gdy wniosek
składam ja, gdy wniosek
osek składa małżonka to wszystko
wszystko jest rozpatrywanie na rozprawach niejawnych w
ciągu 10 dni!!!
Proszę nie przesyłać tego e-maila
maila do żadnych instytucji bo to nie ma sensu – Rzecznik Prawa dziecka jako
„pomoc” proponuje zamknięcie ojca przez policję a Rzecznik Praw obywatelskich mówi że
ż nie ma żadnych
uprawnień żeby pomóc – domówił kasacji wyroku w którym – to ja zostałem skazany za to że policja mnie
napadła w moim mieszkaniu. Pani Premier proponuję aby kancelaria Premiera spłaciła z mnie kredyt w
niedużej w końcu dla Państwa kwocie 1.350.000
1.350.000 zł, żeby ochrona BOR przywiozła mi syna – dzięki temu
syna odzyskam dzięki naszemu dobremu prawu – zgodnie z art. 26kc sąd ustali miejsce zamieszkania
dziecka przy mnie a zgodnie z art. 58 krio z automatu zostaną ograniczone prawa rodzicielskie matce.
mat
Matce która zleciła policji zamordowanie mnie w mieszkaniu. Moja sytuacja jest prawie w 100% podobna
do działania służb w filmie „służby specjalne”. Zona która przed sądem broni wartości żydowskich widać
działa na zlecenie innego państwa – a ja jestem okradany. Przed poznaniem tej pani byłem szczęśliwym
człowiekiem, dziś moje życie zostało doprowadzone do ruiny. Piszę jako nieliczny obywatel, gdyż wg
danych podawanych przez rząd jesteśmy szczęśliwym krajem a krzywda dzieje się tylko 4 588 575
dzieciom pozbawionym
ozbawionym jednego rodzica od 1989 roku – (dane Ministerstwa Sprawiedliwości). W związku z
tym iż Rzecznik Praw Dziecka twierdzi ze to są sprawy jednostkowe, proszę o naprawienie tego co
wyrządził mi bank, żona, policjaa, prokuratura. Proszę o przywiezienie mi syna, ja
j dam sobie radę, założę
pracownie architektoniczną i będę sobie spokojnie pracował i opiekował się moim
m synem.
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W – e mailu załączam PDF – potwierdzający przekręt SĄDU, proszę mi Pomóc bezpośrednio, nie odsyłać
do innych instytucji, które mnie oszukają – wierzę w Pani działania, które doprowadzą do tego że rychło
zobaczę z powrotem syna, będę mieszkał znów w moim mieszkaniu i będę miał pracę godną architekta
który posiada uprawnienia do „projektowania bez ograniczeń”. Z wielkim szacunkiem dla tego co Pani robi
jestem pewien że Kancelaria Premiera przywróci mi życie sprzed 7 lat jakie miałem.

Michał Fabisiak
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