ZAWIADOMIENIE
o popełnieniu przestępstwa
Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa z
nienawiści, które polegało na zniszczeniu muralu Ireny Sendlerowej przy stadionie na ul.
Tetmajera w Żywcu. Malowidło powstało na budynku studni należącym do pana Jakuba
Sapety, który udzielił Fundacji Klamra zgodę na jego pomalowanie. O zniszczeniu
zostaliśmy poinformowani przez Dariusza Paczkowskiego, prezesa Fundacji Klamra,
który został o ww. fakcie powiadomiony 21 sierpnia br., ale nastąpiło ono
prawdopodobnie 19 lub 20 sierpnia br..
Fundacja Klamra jest organizatorem ogólnopolskiej inicjatywy w ramach
której w różnych miastach kraju powstają murale upamiętniające Irenę Sendlerową,
noszącą miano Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, która uratowała 2500 żydowskich
dzieci, wyprowadzając je z getta warszawskiego.
Fundacja Klamra aktywnie działa w ramach Koalicji „Bez nienawiści” w
Polce będącej częścią ogólnoeuropejskiej Kampanii zainicjowanej przez Radę Europy.
Celem Kampanii Rady Europy "Bez Nienawiści" jest walka z rasizmem i dyskryminacją
w formie mowy nienawiści. W Polsce Koalicja zrzesza ok. 70 instytucji państwowych
(m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, itd.) oraz organizacji pozarządowych, jak
również przedstawicieli mediów. Ściśle współpracuje m.in. z Ministerstwem Edukacji
Narodowej oraz Urzędem Miasta St. Warszawy. Serce z napisem „BEZ NIENAWIŚCI”,
będące logiem Kampanii, znajdowało się na ww. muralu i również zostało zniszczone.
Mural powstał w ramach zajęć Akademii Animacji Antydyskryminacyjnej
trwającej od 8 do 17 sierpnia 2014 roku , organizowanej przez Fundację Klamra w
Pensjonacie nad Sołą. W czasie jej trwania dwóch nieznanych osobników przychodziło
dwukrotnie nieopodal, próbując zastraszyć uczestników szkolenia. Jeden z nich unosił
rękę w faszystowskim geście "Sieg heil!". Po interwencji przedstawicieli Fundacji Klamra
u Komendanta Policji zgłoszenie w tej sprawie zostało przyjęte. Spośród kilku świadków
zeznania złożyły dwie osoby.
W tym samym czasie zniszczony został także mural z podobizną Dariusza
Paczkowskiego, który widniał na ścianie magazynów przy Dworcu PKP w Żywcu od
strony torów. Nieznani sprawcy domalowali na nim penisa i hasło "LEWAK". Jesteśmy
przekonani, że wszystkie te wydarzenia są ze sobą powiązane i są spełnieniem gróźb jakie
wcześniej były kierowane pod adresem Dariusza Paczkowskiego, a które zostały

umorzone przez Prokuraturę. Jesteśmy zaniepokojeni nasileniem ataków
zarówno na osobę Dariusza Paczkowskiego, jak i na nasze wspólne działanie w
przestrzeni publicznej.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności oraz ciąg zaistniałych zdarzeń,
zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 190 k.k. Czujemy się zastraszani
i mimo poparcia płynącego od osób i instytucji będących administratorami przestrzeni,
gdzie murale powstają, nie czujemy się bezpiecznie. Istnieje realna obawa o dalszą
eskalację nienawiści, skierowanej nie tylko przeciw muralom (które powstają ogromnym
nakładem pracy, środków finansowych oraz zaangażowaniem uczestników warsztatów),
ale również ludziom działającym na rzecz zagospodarowania przestrzeni publicznej
pozytywnymi postawami. Boimy się o to, że nasze dane zostaną powszechnie
upublicznione, że będziemy obiektami zarówno słownej, jak i fizycznej agresji.
Zawracamy się z apelem o pomoc i ujęcie sprawców agresji.
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