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Radny Miasta Krakowa 

Szanowny Pan 

Prof. Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Zwracam się do Pana w sprawie cyklicznych zgromadzeń antyaborcyjnych. Takie 
zgromadzenia są od dłuższego czasu organizowane w różnych miejscach Krakowa. Podczas 
nich uczestnicy korzystają z nagłośnienia i materiałów wizualnych. Materiały te zawierają w 
większości drastyczne zdjęcia zakrwawionych ludzkich płodów. Przechodnie, osoby 
postronne, które obserwują takie materiały odbierają je w jednoznaczny sposób jako 
nienadające się do przestrzeni publicznej. Podczas ostatniego takiego zgromadzenia na Rynku 
Głównym w godzinach popołudniowych 8 marca doszło także do odtwarzania przez 
kilkadziesiąt minut z bardzo dużą głośnością (na cały plac Rynku i okolicę) płaczu dzieci. Takie 
sceny budziły zdumienie i oburzenie osób, które tam w tym czasie przebywały. Policja 
poproszona o interwencję twierdziła, że nie ma do niej podstaw. Takie zachowanie wydaje się 
niesłuszne. Podobne zgromadzenia zawierające takie treści były już rozwiązywane w innych 
miastach polskich (np. we Wrocławiu) gdzie obowiązuje ten sam system prawny. Kiedy łamane 
jest prawo zgromadzenie powinno być rozwiązane. A, że doszło do złamania prawa można 
wnioskować po art. 141 Kodeksu Wykroczeń „Kto w miejscu publicznym umieszcza 
nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.” oraz Art. 51: „Kto 
krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, 
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny”. Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów i 
przekonań, jednak powinno to się odbywać w sposób, który nie godzi w osoby postronne. 
Emitowanie płaczu dziecka lub pokazywanie martwych płodów nie jest wyrażaniem poglądów. 
Warto także zaznaczyć, że powyższe wydarzenia miały miejsce na terenie Parku Kulturowego 
Stare Miasto gdzie obowiązują dodatkowe obostrzenia co do wykorzystania przestrzeni 
publicznej np. artyści nie mogą korzystać z urządzeń nagłaśniających. 

 
Zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań kontrolnych co do słuszności podjęcia 

decyzji o nierozwiązaniu zgromadzenia w dniu 8 marca oraz o podjęcie w przyszłości 
interwencji co do ww. zgromadzeń jeżeli będą na nich eksponowane dalej takie treści zarówno 
wizualnie jak i dźwiękowo, zgodnie z przytoczonymi paragrafami. 

 

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

 

Z poważaniem 

   Łukasz Sęk 


