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Wniosek o uniewinnienie
Wnoszę do Pana Prezydenta o uniewinnienie mnie (ułaskawienie).
1. Wnoszę o uniewinnienie mnie od niedopełnionych czynów – naruszenia nietykalności
policjantów, wnoszę o to aby kancelaria Prezydenta pokryła w całości koszty sądowe.
2. Wnoszę o przyjrzenie się całemu aparatowi władzy jaki jest w naszym państwie – film
„układ zamknięty to mało”
Uzasadnienie
15 września 2010 r policja – przy pomocy ślusarza na zlecenie detektywa mojej Ŝony
wycięła mi drzwi od wspólnego mieszkania, pobiła mnie, dusiła, mordowała, a ja
zostałem skazany za czyny których nie popełniłem. Obejrzałem jak i Prezydent film
„układ zamknięty i zrozumiałem Ŝe oberwałem nie od konkretnych policjantów ale całego
zorganizowanego aparatu przemocy – jakim jest policja, sady karne, rodzinne,
prokuratura. Nie dość Ŝe zostałem pobity, został zabrany mi syn. Aparat władzy zajął mi
konta bankowe – gdyŜ zmuszany jestem do płacenia haraczu za mojego syna.
W wyniku przesłuchań które trwały 2 lata – straciłem dwie prace, w wyniku tych
działań stracę mieszkanie. Bo zasądzono mi alimenty wyŜsze niŜ moje dochody minus
koszty.
Oświadczam Ŝe nie zapłacę kosztów sądowych, gdyŜ jestem bezrobotny w wyniku
działań mojej Ŝony i aparatu sądowo – prokuratorskiego. Prokurator ponadto szkalował
mnie w sądzie – mówił ze u mnie w domu jest „patologia”.
Pytam jaka patologia – Ŝe bronię syna przed zoną która dla pieniędzy chce mi go
odebrać ?. Ma czelność mówić architektowi z w wyŜszym wykształceniem Ŝe u niego w
domu jest patologia bo broni swojego syna przed policją i wyprasza policjantów bo zna
konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w której zapisana jest nienaruszalność mieszkania
i który wie Ŝe policja nie moŜe wejść bez nakazu prokuratorskiego! – którego nie było !
Proszę aby kancelaria Prezydenta wraz z samym Prezydentem zapoznała się z moją
historią zamieszoną na stronie www.fabi.pl/historia.htm są tam zamieszczone oryginalne
filmy z tego dnia – usunięte z mojej komórki przez policjantów – a odkasowane przez
firmę komputerową Vobis. Jak na filmie układ zamknięty – policja w czarnych strojach
wpadła do mieszkania, mnie dusiła do nieprzytomności a Ŝona wyprowadziła niespełna 2l
syna po moich nogach gdy ja leŜałem w korytarzu a jeden z policjantów klęczał na moich
nogach a drugi mnie dusił.
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Zasmuca mnie podwójnie fakt Ŝe w przestępstwie tym nie tylko uczestniczyła Ŝona,
detektyw, ślusarz, 3 policjantów, to na dodatek 3 prokuratorów, sędzia, nawet moja pani
adwokat – wychodziła na „papieroska” z prokuratorem. Sprawa toczyła się co miesiąc –
po to aby ciągnąć ja w nieskończoność. Gdy ja zgłosiłem przestępstwo do prokuratury to
zostało oczywiście po 2 latach umorzone.
Świadkowie zostali przesłuchani najpierw przez policję – a więc zostało złamane
konstytucyjne prawo jawności. Świadkowie zostali przesłuchani najpierw bez mojej
obecności, gdy ja ich przesłuchiwałem – to zeznawali na moją korzyść po czym na
pytanie sędzi potwierdzali poprzednie zeznania przed policją szkalujące mnie !!!.
Martwi mnie fakt Ŝe wciąŜ widzę akcje policji – gdzie mówi się Ŝe ”przestępca”
zamknął się w domu – gdy wpada oddział specjalny – stwierdza juŜ „zgon” rzekomego
przestępcy. Czy tak miało być i tym razem ?
Oświadczenie
Uroczyście oświadczam Ŝe nie zapłacę ani grosza za koszty postępowania przeciwko
mnie – gdyŜ wg mnie to wymiar sprawiedliwości okrył się hańbą. Wg mnie to Policjanci
Cezary Siebyła i Artur Sawa – powinni zostać skazani na karę pozbawienia wolności za
próbę zamordowania mnie a nie ja na karę 100 zł za naruszenie nietykalności
policjantów. Ja nawet nie miałem motywu dotykać policjantów gdyŜ broniłem syna przed
moją Ŝoną – która wcześniej zabrała mi go na pół roku a ja go odebrałem.
Policjanci nakłamali przed sądem, Ŝe próbowali umoŜliwić dostęp pogotowiu które
rzekomo miało pomóc mojej mamie – ciekawe dlaczego na nagraniu (film ze szkicami)
mama krzyczy – nie róbcie tego – nie wchodźcie, a moja zona krzyczy – pomóŜcie sama
nie dam rady ! (wywarzyć drzwi). http://www.youtube.com/watch?v=Sl6zywZILus
To co ? W Polsce pomaga się na siłę obywatelowi który nie prosi o pomoc? Po
pogotowie zadzwoniłem ja! – Ŝeby uspokoiło małŜonkę – a pogotowie które przyjechało
po 45 minutach nie wiedziało po co przyjeŜdŜa…. Gdy ja wołałem ratunku nikt z
pogotowia mi nie pomógł. Ponadto widać jak działa policja - za pieniądze policjanci
krzyczeli „ała on mnie kopie” – nagrywając to – to jest jawna prowokacja. Osoba która
zleca morderstwo chodzi na wolności, a ofiara jest skazywana – chyba coś tu nie tak z
tym prawem ?
Panie prezydencie martwię się w jakim stanie znajduje się nasze państwo, przeŜyłem
stan wojenny jako dziecko – mama wtedy krzyczała nie wychodź na dwór bo policja
będzie strzelać do ludzi, mojemu tacie gdy miał 2 lata gestapo odebrało ojca i wywiozło
na przymusowe roboty – tak „wczoraj” polska policja w czarnych strojach odebrała mi
syna którego nie widzę po dziś dzień. Nic się nie zmieniło !
Czas rzucić wszystkie inne sprawy, zostawić problemy „uboju rytualnego” zusu,
krusu, itp. Czas aby Polscy ojcowie odzyskali swoje dzieci czas aby Pan przekazał
sejmowi, Ŝe mają zająć się tylko i wyłącznie zmianą prawa rodzinnego tak aby została
wprowadzona opieka naprzemienna. I proszę mnie nie zbywać pismami Ŝe Prezydent nie
jest od tego – bo nie ma juŜ w Polsce instytucji poza Panem Prezydentem która by nie
była zdemoralizowana.
Michał Fabisiak

Do wiadomości strona www.fabi.pl/pisma.htm www.dzielnytata.pl
stronę czytają i są częścią ruchu społecznego dzielny tata.pl.
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