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I. PROJEKT OBSERWACJI ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH AMNESTY 

INTERNATIONAL 

 

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy 

niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście i podejmują działania na rzecz 

położenia kresu poważnym naruszeniom praw człowieka. Razem zmieniamy świat, 

by każdy mógł korzystać ze swoich praw. Jesteśmy niezależni od rządów, 

politycznych ideologii, religii i interesów ekonomicznych.  

 

Celem pilotażowego projektu Amnesty International jest obserwacja zgromadzeń 
odbywających się w różnych miejscach w Polsce. Do udziału w projekcie zaproszono 
aktywistów i aktywistki gotowych do zaangażowania się w długoterminowy projekt, 
którzy przeszli przez praktyczne i teoretyczne szkolenie. 

Stowarzyszenie przyjęło standardy obserwacji, które opierają się na zasadach 
zgodności z prawem, bezpieczeństwa, neutralności, bezstronności oraz 
bezpośredniości i ograniczonego zasięgu. 

Celem projektu jest monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, 
w szczególności w kontekście ostatnich zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach, 
jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję. Rezultatem projektu 
będzie opracowanie raportu identyfikującego wyzwania w wypełnianiu zobowiązań 
Polski w zakresie wolności pokojowych zgromadzeń, które zyskały na znaczeniu 
w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, która weszła w życie 
2 kwietnia 2017 r. 

Natomiast niniejszy raport (kolejny raport cząstkowy w ramach prowadzonego 
projektu) przedstawia wyniki obserwacji zgromadzeń, które odbywały się 1 września 
2017 r. w Katowicach, na obszarze przed Pomnikiem Powstańców Śląskich.  

II. CZAS I OBSZAR OBSERWACJI   

 

Raport przedstawia wyniki obserwacji zgromadzeń, które odbywały się 1 września 

2017 r. w Katowicach na obszarze pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, przy al. 

Korfantego.  Obserwatorzy Amnesty International monitorowali przebieg zgromadzeń 

na w/w obszarze w godz. 16:40 – 17:15. Obserwatorzy byli oznakowani za pomocą 

identyfikatorów oraz żółtych, widocznych kamizelek z napisem „Obserwator” lub 

„Obserwatorka”. Zespół obserwatorów liczył 8 osób. Raport opiera się wyłącznie na 

raportach oraz zdjęciach obserwatorów uczestniczących w przedmiotowej 

obserwacji. Informacje o obecności obserwatorów Amnesty International podczas 
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zgromadzeń na w/w obszarze zostały wysłane do Komendy Miejskiej Policji oraz 

Urzędu Miasta w Katowicach. Organizator „Marszu Antyfaszystowskiego” został 

poinformowany ustnie przez koordynatora projektu o obserwacji Amnesty 

International bezpośrednio przed zgromadzeniem.  

 

III. OBSERWOWANE ZGROMADZENIA 

 

Obserwacja Amnesty International w w/w czasie i miejscu dotyczyła następujących 

zgromadzeń: 

 

1. Zgromadzenie pod nazwą „Marsz Antyfaszystowski”, zgłoszone na dzień 

1 września 2017 r., w godz. 16:30 – 18:00, na Placu pod Spodkiem wraz z 

informacją o trasie przejścia marszu: Al. Rozdzieńskiego-Uniwersytecka-

Chełkowskiego-Bankowa-Warszawska-Francuska-Powstańców-Graniczna oraz 

informacją o kontynuacji zgromadzenia pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.  

 

2. Dwie kontrdemonstracje w stosunku do zgromadzenia „Marsz 

Antyfaszystowski”.  

 

 

IV. GŁÓWNE OBSERWACJE 

 

Przebieg i charakterystyka zgromadzeń 

 

Marsz Antyfaszystowski 

 

Zgodnie z informacją, która ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej, 

w zgłoszeniu zgromadzenia, miało ono być początkowo stacjonarne, a następnie 

uformować się w marsz i przejść trasą: Al. Rozdzieńskiego-Uniwersytecka-

Chełkowskiego-Bankowa-Warszawska-Francuska-Powstańców-Graniczna.  

Jednak ostatecznie zgromadzenie miało wyłącznie charakter stacjonarny, a jego 

lokalizacja ograniczyła się do placu przed pomnikiem Powstańców Śląskich.   

 

Zgromadzenie oficjalnie rozpoczęło się o godz. 16.43. Zaobserwowano około 100 

osób uczestniczących.  
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Zgromadzenie „Marsz Antyfaszystowski”, godz. 16:42 

 

Osoby uczestniczące skandowały następujące hasła: „Precz z faszyzmem!”; 

„Nacjonalizm to wojna i terror!”; „Precz z faszyzmem i nacjonalizmem!”; „A-

Antykapitalista!”; „Narodowcy hitlerowcy!”; „ONR to zbiór zer!”; „Polska wolna od 

faszyzmu!”; „Nacjonalizm to się leczy!”; „Wolność, równość, solidarność”; „I raz i 

dwa Antifa”. Osoby uczestniczące posiadały również bęben, którym wybijano rytm 

podczas wznoszenia okrzyków. W czasie zgromadzenia przemawiało kilka osób 

używając mikrofonu. Przemówienia miały charakter antyfaszystowski, 

antynacjonalistyczny i antyglobalistyczny.  

 

Widoczne były czarne i czarno-czerwone flagi, jedna z nich miała logo Antify.   

 
Kilkunastu uczestników zgromadzenia miało częściowo lub całkowicie zasłonięte 
twarze (czarno-czerwone chustki zakrywające nos i usta, kaptury, okulary 
przeciwsłoneczne, jedna kominiarka).  
 
 

 
Uczestnicy zgromadzenia, godz. 16:51 
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O godz. 16:57 do obserwatorek Amnesty International podszedł mężczyzna 
w okularach przeciwsłonecznych, z zasłoniętą twarzą i powiedział „Powinniście 
obserwować także po zakończeniu zgromadzenia, na pewno oni [kontrdemonstranci] 
zrobią ścieżkę zdrowia”. 
 
Zgromadzenie zostało rozwiązane przez przewodniczącego o godz. 17:07.  
 
Po rozwiązaniu zgromadzenia uczestnicy, w tym samym czasie, pokazali środkowy 
palec w kierunku kontrdemonstrantów. Po rozwiązaniu zgromadzenia większość 
uczestników zgromadzenia udała się w tym samym kierunku. 

 

Kontrdemonstracje 

 

1. Kontrdemonstracja od 15 do 20 osób (I), oddzielona od zgromadzenia 
głównego kordonem 10 policjantów.  
 
Kontrdemonstranci sporadycznie wykrzykiwali wulgaryzmy w stronę 
uczestników zgromadzenia głównego, m.in. „Co macie kutasy do 
zaoferowania?”; „Jebać antifę!”; „Wypierdalać!”. Widoczna była flaga 
Konfederacji.  

 

 
Kontrdemonstracja I, godz. 16:42 

 
2. Kontrdemonstracja 6 osób (II), w odległości około 20 metrów od 

kontrdemonstracji opisanej w pkt. 1. Widoczny baner „Kapitalizm = wolność, 
pokój i dobrobyt”, baner z flagą Gadsdena - „Dont Tread on Me” oraz flaga 
Polski.  
 
Osoby uczestniczące nie wznosiły żadnych okrzyków.  
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Kontrdemonstracja II, godz. 16:41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabezpieczenie zgromadzeń  

Zgromadzenia zabezpieczało około 20 funkcjonariuszy Policji. 10 funkcjonariuszy 
oddzielało kontrdemonstrantów od zgromadzenia głównego. Wokół zgromadzenia 
głównego policjanci rozmieszczeni byli w dwu i trzyosobowych grupach. 
Funkcjonariusze zabezpieczający bezpośrednio zgromadzenie byli wyposażeni 
główne w pałki, gaz, kajdanki, posiadali kabury przy paskach. Policjanci oddzielający 
kontrdemonstracje byli wyposażeni we wzmocnione kamizelki i buty, kaski (trzymane 
w rękach) i długie pałki szturmowe. Na tyłach zgromadzenia głównego (na terenie 
parku) znajdowały się trzy samochody policyjne (dwa duże radiowozy i samochód 
osobowy). 
 

Zdjęcia, godz. 16:50 – 17:00: 
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Po rozwiązaniu zgromadzenia przez organizatora, funkcjonariusze pozostali jeszcze 
przy kontrdemonstrantach przez około 15 minut. Po tym czasie kontrdemonstranci 
rozeszli się, podążając w tym samym kierunku, w którym wcześniej oddaliła się 
większość uczestników zgromadzenia głównego. Część funkcjonariuszy udała się za 
nimi.  
 
Nie zaobserwowano użycia siły ani gróźb użycia siły. Poza kordonem funkcjonariuszy 
oddzielających kontrdemonstrantów od zgromadzenia głównego nie zauważono 
żadnych taktyk utrudniających osobom uczestniczącym przemieszczanie się.  
 
Zarówno uczestnicy zgromadzenia głównego, jak i kontrdemonstranci byli od siebie 
w niewielkiej odległości oraz w zasięgu wzroku i słuchu przez cały czas trwania 
zgromadzenia.   
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Na miejscu była również przedstawicielka urzędu miasta. 
 
Obserwatorom Amnesty w żaden sposób nie utrudniano prowadzenia obserwacji. 
 
 

V. WNIOSKI 
 

W ocenie Amnesty International obserwowane zgromadzenia były pokojowe. 
Zgromadzenia nie były w żaden sposób zakłócane. Nie zaobserwowano żadnych 
aktów przemocy i użycia siły zarówno ze strony osób uczestniczących, jak i 
funkcjonariuszy Policji.  
 

Stowarzyszenie Amnesty International 

pl. Lelewela 8 

01-624 Warszawa 

Zdjęcia: prawa autorskie Amnesty International 

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować na adres: zgromadzenia@amnesty.org.pl 

mailto:zgromadzenia@amnesty.org.pl

