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Skarga- za Ŝalenie –o świadczenie 
W związku z otrzymaną karą proponuję zamianę na karę śmierci. 
 
PoniewaŜ 15 września 2010 roku policja KP Ursynów w osbobie Cezary Siebyła i Artur 
Ssawa mordowali mnie u mnie w mieszkaniu na Ursynowie, nie widzę podstaw dla których 
Prokurator nie mógł by zamienić kary za odmowę zeznań 2500 na karę śmierci. 
 
Uroczyście oświadczam Ŝe karę tą traktuję jako wymuszenie na mnie zeznań które miały by 
bronić policjantów KP Ursynów. PoniewaŜ uwaŜam Ŝe policjanci KP Ursynów to mordercy 
nie zamierzam tego robić. 
 
13 lutego 2013 roku policjant BSW Paweł Zawadzki prosił mnie abym bronił policjantów KP 
Ursynów przed oskarŜeniami jednej z matek – która zeznała Ŝe Policjanci nie pomogli 
odebrać jej dziecka. Dziecko od ojca pomogło odebrać CPK – Centrum praw Kobiet przy 
współpracy z Policjantami z Komendy na Wilczej – z którą współpracują. 
Policjant straszył mnie Ŝe jeśli nie będę bronił – ukarze mnie karą – co jak widać uczynił. 
Policjanci KP Ursynów – nie pomogli ani ojcu a ni matce – ale ja oświadczyłem Ŝe nie 
zamierzam ich bronić – poniewaŜ 3 lata wcześniej dusili mnie w moim mieszkaniu – i nie 
obchodzi mnie czy byli to Ci czy inni policjanci. Ponadto oświadczam Ŝe pomagam 1400 
ojcom w Polsce i nie mogę jeździć do kaŜdej sprawy 
 
Oświadczam dodatkowo Ŝe nie zamierzam płacić kolejnego wymuszenia policji. Policja 
zabrała mi syna 15 września 2010 roku – bez Ŝadnego postanowienia sądu, bez nakazu 
prokuratorskiego weszła do mojego mieszkania. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wyg0l_J8NHU 
https://www.youtube.com/watch?v=_bFmFsSWrz4 
https://www.youtube.com/watch?v=Sl6zywZILus 
 
które moŜna znaleźć pod tytułami „policja bije ojca ” – autor Michał Fabisiak 
 
Ponadto oświadczam – ze podczas przesłuchania – które było wymuszone – Policjant – 
kolega próbował mnie pobić – gdybym nie miał aparatu fotograficznego prawdopodobnie 
doszło by znowu do mordowania mnie . Policjant tylko naruszył moją nietykalność przez 
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złapanie mnie za ramie, szarpanie mnie i nadepnięcie mnie na stopę. Ponadto próbował 
przywłaszczyć mój dowód osobisty – prawdopodobnie w celu okradzenia mnie. 
 
To policjanci wymuszający siłą zeznania powinni być ukarani – co zresztą dokumentuje film 
nagrany przeze mnie. Pod tytułem: 
Policja BSW narusza nietykalno ść reportera stowarzyszenia DzielnyTata.pl 
https://www.youtube.com/watch?v=T7Yj5MeiZlY 
 
Jeśli sąd uzna karę – oświadczam od razu Ŝe nie zamierzam jej zapłacić – poniewaŜ w 
wyniku działań policji – mój syn przebywa w Łodzi, w wyniku działań sędzi moje Zycie 
zostało zniszczone – a w wyniku tego nie mam pracy od 2 lat. W związku z tym jeśli 
ktokolwiek przyjdzie do mnie i będzie próbował wyłudzić ode mnie te 2500 będę z nim 
walczył na śmierć i Ŝycie. 
 
Macie więc 2 wyjścia albo mnie przeprosić za ww działania albo mnie zamordować, bo bez 
walki się nie poddam. 
 
        Michał Fabisiak 

    
 
 
Do wiadomości 
Rzecznik praw obywatelskich, Rzecznik praw dziecka, Minister Sprawiedliwości, kancelaria 
Prezydenta, Kancelaria premiera. TV Polsat „państwo w Państwie”, strona internetowa 
dzielny tata.pl , ojcowie stowarzyszenia 
 
WSZYSTKICH NAS NIE ZAMKNIECIE! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


