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Zgłoszenie manifestacji 21 kwietnia 2017r
W związku z tym iż reprezentuję 2800 poszkodowanych ojców, około setki matek a cześć z nich zgłosiła
potrzebę manifestacji naszego niezadowolenia z dyskryminacji Ojców w naszym kraju i izolacji ich od
swoich dzieci zgłaszam naszą 41--ą manifestację, która odbędzie się w Formie przemarszu spod Pomnika
Piłsudskiego pod Sąd najwyższy
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. „prawo o zgromadzeniach” podaję dane:
1. Organizatorem jest Michał Fabisiak zam.
zam Stryjeńskich 10 m 76, 02-791
791 Warszawa ur 12 lipca
1971r. PESEL 71071201292 reprezentujący stowarzyszenie DzielnyTata.pl
biuro@dzielnytata.pl
2. J.W.
3. Cel – manifestacja pod tytułem ”Praca
”Praca na alimenty czyni wolnym”
wolnym – manifestacja ojców
przeciwko działaniom rządu nakierowanym na wsadzanie do więzień w zamian za izolację dziecka
od ojca w celu
elu brania okupu zwanego alimentami.
alimentami. Jest to manifestacja rodziców poszkodowanych
przez polskie sądy i odizolowanych od swoich dzieci, manifestacja w celu informowania ojców o
ich prawach do wychowywania swoich dzieci.
dzieci Manifestacja ma na celu ostrzeżenie społeczeństwa
s
o zagrożeniach wynikających z ustawy zmieniającej art. 209kk i o zagrożeniu więzieniem za nie
alimentacje. Celem Man
nifestacji jest zmiana myślenia rządu w kierun
nku opieki naprzemiennej
zamiast alimentów, oraaz wprowadzenie kar za alienację rodzicielską. „Nacisk manifestacji jest
stawiany na zmiany w prawie
p
w art. 26kc, 28 kc, 58 i 107 krio w celu zapisania w prawie słów
„opieka naprzemienna”” i stworzenia 2 miejsc zamieszkania u Taty i u Mamy po rozstaniu
rodziców. Manifestacja w języku polskim i języku angielskim.
angielskim. Na manifestację zgłosiło się 150
1
osób,, zaproszono około 2000.
4. Miejsce, data – 21 kwietnia 2017r. Manifestacja w formie marszu. Zbiórka godzina 11:00 - 12:00
pod pomnikiem Piłsudskiego pod Belwederem, 12:30
1
przemarsz pod kancelarię Premiera
wręczenie petycji, 13:00
00 przemarsz pod kancelarię Ministerstwa Sprawiedliwości wręczenie
petycji, 13:30 przemarsz pod Sejm – wręczenie petycji na ręce Marszałka Sejmu, 14:00
skierowanie się w stronę Nowego Światu Alejami Ujazdowskimi do Pałacu Prezydenckiego 15:00
Wręczenie petycji Prezyydentowi 16:00 . 17:00 marsz w kierunku Sądu najwyższego 18:00
konferencja pod sądem najwyższym, rozkładanie namiotów w miasteczku namiotowym,
manifestacja stacjonarna do g 22:00 Namioty któree pozostaną dołączą
doł
do manifestacji
miasteczkowej znajdującej
ującej się już pod Sądem Najwyższym,
Najwyższym, zostaną tam aż do czasu
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wprowadzenia obowiązkowej opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców. W
załączniku przesyłamy trasę marszu. Różnice czasowe w poszczególnych punktach mogą się
minimalnie zmieniać ze względu na okoliczności składania petycji i wywiadów dla prasy i telewizji.

5. Nie przewidujemy zagrożenia manifestacji, ani wybryków. Manifestacja ma tylko cele
informacyjne społeczeństwa. Przemarsz będzie odbywał się ulicą. Przemarsz będzie zajmował
wszystkie pasy ruchu w kierunku jazdy, w marszu mogą uczestniczyć samochody, samochody z
nagłośnieniem, w czasie marszu będą wieszane transparenty na płotach instytucji przy których
będzie szła manifestacja. Bannery zostaną też powieszone na barierce trasy „Ł” w godzinach
marszu, zostaną zdjęte do godzin wieczornych. Prosimy o poinformowanie policji, że nie narusza
to art. 63a kodeksu wykroczeń. Manifestacja może też się zatrzymywać na czas składania petycji,
możliwe są związane z tym chwilowe utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Zważywszy, że
ojcowie nie widzą często swoich dzieci 5 – 10 a nawet piętnaście lat zatrzymanie ruchu na kilka
godzin nie powinno być dużą uciążliwością dla miasta.
Proszę o potwierdzenie zgłoszenia na adres biuro@dzielnytata.pl i sms na mój nr telefonu

Michał Fabisiak
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