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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.  

 

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 związku z ostatnimi zmianami w ustawie Prawo o zgromadzeniach, które zyskały na 

znaczeniu w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, która weszła w życie 2 

kwietnia 2017 r., jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez policję. 

 

Niniejszy raport (kolejny raport cząstkowy w ramach prowadzonego projektu) przedstawia 

wyniki obserwacji zgromadzeń, które odbywały się w dniu 11 listopada 2018 r. w Warszawie.  

 

II. CZAS i OBSZAR OBSERWACJI   

 

Niniejszy raport przedstawia wyniki obserwacji czterech zgromadzeń, które odbywały się 

w dniu 11 listopada 2018 r. w Warszawie. Obserwatorzy/ki Amnesty International 

monitorowali przebieg zgromadzeń w Warszawie w dniu 11 listopada 2017 r. w godz. 14:00 - 

17:30 w Śródmieściu Warszawy. Obserwatorzy/ki nie byli oznakowani. Zespół obserwatorów 

liczył 19 osób i towarzyszyła mu badaczka z Sekretariatu Międzynarodowego Amnesty 

International. Raport opiera się wyłącznie na raportach oraz zdjęciach i materiałach filmowych 

obserwatorów uczestniczących w przedmiotowej obserwacji.  

 

III. OBSERWOWANE ZGROMADZENIA 



 

Obserwacja prowadzona przez Amnesty International w/w czasie i miejscu dotyczyła 

następujących zgromadzeń: 

 

1.   Zgromadzenie cykliczne, zgłoszone w czasie od 2017 r. do 2020 r. każdego 11 listopada, 

w godz. 14:00 – 19:00, w celu uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 

wyrażenia dumy narodowej, odbywające się od ronda Dmowskiego/pl. Defilad z planowaną 

trasą przejścia: Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński (zejście pętlą z 

mostu) ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca, zakończone na błoniach Stadionu Narodowego w 

Warszawie, zwane przez organizatorów (Stowarzyszenie Marsz Niepodległości) Marszem 

Niepodległości  

 

oraz: 

 

2. Zgromadzenie organizowane przez osobę prywatną pod nazwą „To było tutaj - Warszawa 

wolna od faszyzmu”, zgłoszone na dzień 11 listopada 2018 r., w godz. 10:00-14:00, w postaci 

stacjonarnej przy pl. Defilad 1 (w miejscu upamiętnienia samospalenia Piotra Szczęsnego), 

 

3. Zgromadzenie organizowane przez Obywateli RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Warszawski 

Strajk Kobiet oraz KOD Mazowsze pod nazwą „Konstytucja Na 100 - Nacjonalizm STOP”, 

zwołane, ale nie zgłoszone na dzień 11 listopada 2017 r., w godz. 14:00-18:00, w postaci 

stacjonarnej na skwerze Stanisława Wisłockiego, 

 

4. Zgromadzenie organizowane przez Koalicję Antyfaszystowską pod nazwą „Za wolność 

waszą i naszą”, zgłoszone na dzień 11 listopada 2018 r., w godz. 13:00-17:00, w postaci 

marszu z placu Unii Lubelskiej ulicami: Marszałkowska, pl. Konstytucji, Piękna, al. 

Ujazdowskimi do placu Trzech Krzyży. 

 

Obserwatorzy Amnesty International nie obserwowali uroczystości państwowej, która 

odbywała się częściowo w tym samym czasie i miejscu, a następnie szła przed Marszem 



Niepodległości1. Jednakże zauważono znaczącą dysproporcję w zabezpieczeniu tych dwóch 

części marszu, gdzie pierwsza była ściśle i w widoczny sposób chroniona przez wojsko i policję, 

podczas gdy druga nie miała takiego zabezpieczenia.  

 

 

IV. GŁÓWNE OBSERWACJE 

A. CHARAKTERYSTYKA, PRZEBIEG ORAZ ZABEZPIECZENIE ZGROMADZEŃ 

 

1. Zgromadzenie cykliczne 

 

Charakterystyka 

Zgromadzenie cykliczne organizowane przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, zwane 

dalej Marszem Niepodległości. Zgodnie z oficjalnym komunikatem MSWIA marsz “był 

największym zgromadzeniem, jakie kiedykolwiek zabezpieczała stołeczna Policja. Działania 

zmierzające do zabezpieczenia uroczystości rozpoczęły się na kilka dni przed 11 listopada, m.in. 

uniemożliwiono organizację koncertów mających się odbyć pod patronatem skrajnie 

prawicowych ugrupowań, […] uniemożliwiono wjazd na terytorium RP osobom ze środowisk 

stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. obywatelom Rosji, 

Szwecji i Ukrainy; […] zapobieżono przeprowadzeniu trzech konferencji, na których miała być 

propagowana ideologia totalitarna; ABW wspólnie z Policją zatrzymała około 100 osób, które 

w ramach działań operacyjnych zostały zidentyfikowane jako zagrażające bezpieczeństwu 

uroczystości. […] Sposób działania i taktyka funkcjonariuszy Policji podczas zabezpieczania 

obchodów Narodowego Święta Niepodległości zostały dostosowane do liczby osób 

uczestniczących w marszu”2.  

Początkowo, w dniu 7 listopada 2018r. Prezydent m. st. Warszawy zakazała organizacji Marszu 

Niepodległości uzasadniając zakaz zagrożeniem zdrowia i życia ludzi lub mienia w znacznych 

rozmiarach3. W wyniku odwołania się przez organizatorów do Sądu Okręgowego, 8 listopada 

                                                
1 Po wydaniu przez Prezydenta m.st. Warszawy zakazu Marszu Niepodległości doszło do rozmów 
Premiera i Prezydenta RP z organizatorami Marszu, w wyniku których podjęto decyzję o 
przeprowadzeniu uroczystości państwowych - http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-
ministrow/art,1446,pokazmy-ze-jestesmy-jedna-bialo-czerwona-druzyna.html  
2 https://www.gov.pl/web/mswia/wspolny-komunikat-mswia-i-ministra-koordynatora-sluzb-specjalnych  
3 
https://bip.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGU

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1446,pokazmy-ze-jestesmy-jedna-bialo-czerwona-druzyna.html
http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1446,pokazmy-ze-jestesmy-jedna-bialo-czerwona-druzyna.html
https://www.gov.pl/web/mswia/wspolny-komunikat-mswia-i-ministra-koordynatora-sluzb-specjalnych
https://bip.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b43F271E8-F91E-4AE9-8E78-53EE4F96CDBC%7d&NRORIGINALURL=%2fMenu_przedmiotowe%2fogloszenia%2fzgromadzenia_publiczne%2fwykaz_zgromadzen_2%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest


br. zakaz został uchylony. Orzeczenie to z kolei zostało zaskarżone przez władze miasta, jednak 

10 listopada br. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie4. 

 

Przebieg 

Zgromadzenie stacjonarne w godzinach 14:10-15:25, następnie ruchome, przemieszczające 

się według zgłoszonej trasy - Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, ul. Wał 

Miedzeszyński, ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca do błoni Stadionu Narodowego w 

Warszawie. Obserwację prowadzono do przyczółku Mostu Poniatowskiego.  

 

Podczas fazy stacjonarnej uczestnicy gromadzili się na ul. Marszałkowskiej na wysokości 

Domów Towarowych Wars i Sawa, zarówno na jezdni, jak i na chodniku; na Rondzie 

Dmowskiego (na jezdni), w Alejach Jerozolimskich w stronę Dworca Centralnego (jezdnia oraz 

chodnik) oraz na Placu Defilad. Podczas fazy ruchomej zgromadzenie przemieszczało się 

Alejami Jerozolimskimi, zarówno jezdnią jak i chodnikiem.  

 

Zgromadzenie oficjalnie rozpoczęło się o godz. 14:05 po omówieniu zasad bezpieczeństwa 

(m.in. przypomniano o zakazie prezentowania symboli związanych z ideologiami 

totalitarnymi). Omówienie, podobnie jak następujące po nim przemówienia, były bardzo słabo 

słyszalne ze względu równoczesne odtwarzanie pieśni patriotycznych z innego zestawu 

głośników. 

 

Niektórzy ze zgromadzonych wyrażali głośno wątpliwości w związku z problemem w 

zdefiniowaniu, które zgromadzenie “jest ich”, a które jest uroczystością państwową. Część 

zgromadzonych opuściła miejsce gromadzenia się uczestników i oddaliła się. Jednocześnie już 

od godziny 14:08 rozpoczęto odpalanie rac i petard. Co chwilę także wystrzelano w powietrze 

fajerwerki i race sygnałowe. Część uczestników spożywała alkohol - zaobserwowano ludzi z 

butelkami zarówno z piwem jak i z wódką. O godzinie 14:23 obserwatorzy zobaczyli grupę osób 

wchodzącą na dach przystanku, wnoszącą tam okrzyki i odpalającą race. 

                                                
ID=%7b43F271E8-F91E-4AE9-8E78-
53EE4F96CDBC%7d&NRORIGINALURL=%2fMenu_przedmiotowe%2fogloszenia%2fzgromadzenia_
publiczne%2fwykaz_zgromadzen_2%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest  
4 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24152087,sad-apelacyjny-oddalil-zazalenie-
prezydent-warszawy-ktora-zakazala.html  

https://bip.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b43F271E8-F91E-4AE9-8E78-53EE4F96CDBC%7d&NRORIGINALURL=%2fMenu_przedmiotowe%2fogloszenia%2fzgromadzenia_publiczne%2fwykaz_zgromadzen_2%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
https://bip.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b43F271E8-F91E-4AE9-8E78-53EE4F96CDBC%7d&NRORIGINALURL=%2fMenu_przedmiotowe%2fogloszenia%2fzgromadzenia_publiczne%2fwykaz_zgromadzen_2%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
https://bip.warszawa.pl/UMBIP/Forms/UMBIP_Podstawowy.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b43F271E8-F91E-4AE9-8E78-53EE4F96CDBC%7d&NRORIGINALURL=%2fMenu_przedmiotowe%2fogloszenia%2fzgromadzenia_publiczne%2fwykaz_zgromadzen_2%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24152087,sad-apelacyjny-oddalil-zazalenie-prezydent-warszawy-ktora-zakazala.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24152087,sad-apelacyjny-oddalil-zazalenie-prezydent-warszawy-ktora-zakazala.html


 

Zdjęcie 1. Uczestnicy Marszu Niepodległości na przystanku z racami. 

O godzinie 14:30 słyszalny był nadawany przez głośniki komunikat „Proszę o nieużywanie 

pirotechniki, która jest zakazana na zgromadzeniach tego typu” a następnie z innych głośników 

„Tylko biało-czerwone flagi, patrzy na nas świat”. Po tych komunikatach nastąpiło 

przemieszczenie osób z flagami ONR i Forza Nuova5 z czoła marszu do jego części środkowej. 

Pomimo powyższego komunikatu chwilę później na nowo odpalono race.  

 

                                                
5 Włoski ruch nacjonalistyczno-neofaszystowski https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Si%C5%82a  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Si%C5%82a


 

Zdjęcie 2. Race na Rondzie Dmowskiego. 

 

 

Zdjęcie 3. Race i flaga Narodowych Sił Zbrojnych. 

O godzinie 15:00 słyszalne było przez głośniki przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, a 

następnie odśpiewano hymn państwowy. 

 



Zgromadzenie wyruszyło z Ronda Dmowskiego dopiero o godzinie 15:25 po przemówieniach 

oraz po oddaleniu się przemarszu uroczystości państwowej, która wyruszyła o godzinie 15:11. 

Z punktu widzenia obserwatorów nie sposób określić, kto i w jaki sposób mógł mieć możliwość 

wzięcia udziału w przemarszu uroczystości państwowej – osoby zebrane na Rondzie 

Dmowskiego zostały tam wyraźnie przyblokowane, kiedy ruszyła uroczystość państwowa. 

Około godziny 15:20 zauważono dziecko, które chciało podnieść racę z ziemi i w związku z tym 

uległo poparzeniu. Jeden z uczestników miał kij bejsbolowy i kask. Inny uczestnik wszedł na 

rusztowanie przy ul. Poznańskiej, gdzie odpalił racę. Około godziny 15:50 zauważono 

uczestników zgromadzenia podbiegających do ogrodzenia Muzeum Narodowego i oddających 

tam mocz. Podobne zachowania zauważono przed zamkniętymi witrynami sklepów w 

bramach przy Al. Jerozolimskich. W tym samym czasie część osób dalej stojących na Rondzie 

Dmowskiego oddaliła się w kierunku Dworca Centralnego.  

 

Zdjęcie 4. Czoło Marszu Niepodległości. 

 

Około godziny 16:00 czoło marszu dotarło do Mostu Poniatowskiego. Doszło wtedy do 

incydentu opisanego poniżej w punkcie Akcja trzech osób na czele Marszu Niepodległości. 

 

 



O godzinie 16:15 wielokrotnie słychać było huk petard wrzucanych na zamknięty dziedziniec 

Muzeum Wojska Polskiego, uczestnicy zgromadzenia co chwilę odpali race. 

 

O godzinie 17:26 tył zgromadzenia doszedł do palmy na rondzie de Gaulle’a.  

 

Obserwatorzy/ki nie byli w stanie oszacować liczby osób uczestniczących w zgromadzeniu. W 

końcowej fazie marszu zauważalne było większe zagęszczenie osób, jak i większa liczba 

zamaskowanych uczestników zgromadzenia (część ́manifestantów miała zasłonięte twarze - 

byli w kominiarkach).  

 

W trakcie całego zgromadzenia, uczestnicy i uczestniczki wznosili liczne hasła, np. „Bóg, Honor, 

Ojczyzna!”, „Nie tęczowa, nie czerwona, tylko Polska narodowa”, „Nie islamska, nie laicka, 

tylko Polska katolicka”, „Targowica!”, „Jebać kodowców”, „Pedały”, „W górę serca i jebać 

TVN”, „Nadchodzi, nadchodzi Marsz Niepodległości”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną 

hołotę”, „Prostytucja”, „Narodowe, narodowe Podkarpacie”, „Dumne Orlęta, dziś Polska o 

was pamięta”,  „Zakaz pedałowania”, „Narodowa duma, duma, duma”, „Młodość, wiara, 

nacjonalizm”, „Cześć i chwała bohaterom”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć 

komuniści”, „Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z uchodźcami”, „Białe kaski ciągną laski”, 

„A walka trwa, a walka trwa, i tylko Młodzież, Młodzież Wszechpolska”, „Tu jest Polska! 

Chodźcie z nami!”, „Wypierdalać do burdelu”, „Legia Warszawa to nasza duma i sława”, „PiS, 

PO, jedno zło”, “Polska biało-czerwona”.  

 

Rozdawano również ulotki z napisem „Uwaga, chcą z nas zrobić faszystów”.  

 



 

Zdjęcie 5. Ulotka rozdawana podczas Marszu Niepodległości. 

 

W końcowej fazie marszu uczestniczyła grupa przeciwników aborcji z dużymi transparentami 

i zdjęciami. 

 

Zaobserwowano 2 samochody – jeden duży samochód ciężarowy, który był częścią 

zgromadzenia i służył zasłonieniu kontrdemonstracji oraz drugi samochód z nagłośnieniem na 

końcu demonstracji.  

 

Zdjęcie 6. Jedna z ciężarówek Marszu Niepodległości przy Rondzie de Gaulle'a. 



Widoczne były liczne transparenty, m.in: „STOP migracje.gov.pl”, „Jesteśmy Polakami, mamy 

obowiązki polskie”, „Komenda Główna WiN”, „Rycerze Chrystusa”, „Bóg, Honor, Ojczyzna”, 

„Kluby Gazety Polskiej”, „Solidarność Walcząca Wolni i Solidarni”, „Boże miej miłosierdzie nad 

nami i zatrzymaj chemitrails”, “ Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury Niklot”, 

“Zjednoczeni Dla Polski”, „Good Night, Left Side”, „Książę tego świata podporządkował sobie 

mocarstwa i bawi się w kreskówki na niebie”, „I’m a patriot not a facist” oraz banery z nazwami 

reprezentowanych miejscowości. 

 

Zdjęcie 7. Grupa Narodowa Olimpia z Grudziądza. 



 

Zdjęcie 8. Baner grupy Patriotyczne Polkowice. 

 

Zdjęcie 9. Baner grupy ze Świebodzina. 



 

Zdjęcie 10. Banery Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Żołnierzy Chrystusa. 

Osoby uczestniczące trzymały również flagi Polski, Włoch, Węgier, Słowacji, RPA, Konfederacji 

oraz banery ruchów i organizacji (Młodzież̇ Wszechpolska, ONR, Forza Nuova, 

Solidarność, Ludova Strana Slovenska Pospolitost, Szturmowcy), a także zielone trójkątne flagi 

z mieczem i flagę z wizerunkiem Chrystusa. Oprócz tego zaobserwowano flagi z falangą, 

krzyżem celtyckim, flagę z napisem „EU NIE”, żółtymi gwiazdkami na przemian z sierpem i 

młotem, z muchomorem w środku. 



 

Zdjęcie 11. Rycerze Chrystusa Króla. 

 

 

Zdjęcie 12. Flaga z napisem „EU NIE”, żółtymi gwiazdkami na przemian z sierpem i młotem, 

 z muchomorem w środku. 

 



 

Zdjęcie 13. Widoczne flagi grupy Szturmowców. 

 

 

Zdjęcie 14. Forza Nuova i Obóz Narodowo Radykalny. 

 



 

Zdjęcie 15. Krzyż celtycki oraz słowacka Ludova strana slovenska pospolitost. 

 

Zdjęcie 16. Baner antyaborcyjny oraz NSZZ Solidarność. 



Przez cały czas obserwacji wiele osób odpalało race dymne koloru czerwonego lub białego 

bądź używało innych materiałów pirotechnicznych takich jak petardy hukowe czy fajerwerki. 

Mimo pojedynczych przypadków zwracania uwagi przez Staż Marszu na zakaz używania 

materiałów pirotechnicznych, zachowania te były w większości wypadków tolerowane. Wśród 

uczestników (zwłaszcza w późniejszym czasie) zdarzały się osoby pod wpływem alkoholu lub 

spożywające alkohol w tracie marszu, parokrotnie rozbijano szklane butelkami o jezdnię. 

Zasadniczo uczestnicy zachowywali się spokojnie, nasilenie agresywnych zachowań (okrzyki, 

wygrażanie, rzucanie petardami) obserwowano głównie w reakcji na kontrmanifestację 

Obywateli RP. 

 

 

Zdjęcie 17. Grupa osób z racami pod obeliskiem. 



Zabezpieczenie  

W trakcie zgromadzenia nie zaobserwowano umundurowanych funkcjonariuszy policji 

zabezpieczających zgromadzenie w zwykły, widoczny sposób (asysta, kondony, blokady). 

Jedyne miejsce na trasie, gdzie funkcjonariusze byli widoczni to miejsce manifestacji 

Obywateli RP. Obserwatorzy zaobserwowali natomiast oddziały prewencji policji w bocznych 

ulicach obok Marszu Niepodległości np. na ul. Nowogrodzkiej za hotelem Novotel czy na ul. 

Smolnej. 

 

Zdjęcie 18 oddziały prewencji od strony ul. Nowogrodzkiej. 



 

Zdjęcie 19: oddziały prewencji na ul. Smolnej oraz wóz z armatką wodną. 

Od ronda de Gaulle’a po północnej stronie Al. Jerozolimskich w kierunku Mostu 

Poniatowskiego widoczni byli funkcjonariusze żandarmerii wojskowej (ŻW) stojący w szpalerze 

wzdłuż trasy marszu, których jedynymi widocznymi elementami wyposażenia były 

krótkofalówki. 

 

Obserwatorzy kilkukrotnie zauważyli karetki pogotowia na trasie marszu. 

 

Zgromadzenie zabezpieczała liczna Straż̇ Marszu Niepodległości (w pomarańczowych lub 

zielonych kamizelkach odblaskowych z zielonymi identyfikatorami). Pracownicy Straży 

rozstawieni byli wzdłuż̇ barierek wydzielających trasę̨ marszu i zamykających dostęp dla osób 

nieuczestniczących w zgromadzeniu. Niektórzy z nich mieli zasłonięte twarze. Z przodu 

zgromadzenia tworzyli szyk zwarty. Przed czołem marszu pojawiały się również zamaskowane 

osoby ubrane na czarno z czerwonymi opaskami na ramieniu. Zaobserwowano kilka 

przypadków interwencji pracowników Straży Marszu i uspokajania agresywnych uczestników 

zgromadzenia.  



 

Zdjęcie 20. Zamaskowane osoby ubrane na czarno z czerwonymi opaskami na ramieniu i identyfikatorami. 

Wzdłuż̇ trasy przemarszu zgromadzenia cyklicznego ustawione były metalowe barierki 

oddzielające trasę̨ marszu od ulic dochodzących do Al. Jerozolimskich, m.in. w poprzek ul. 

Brackiej, Kruczej, Nowy Świat, między budynkiem Banku Gospodarstwa Krajowego, a 

budynkiem Giełdy – dwie linie ze strefą buforową pomiędzy nimi. 



 

Zdjęcie 21. Barierki metalowe ograniczające wejście do zgromadzenia ze strony ul. Nowy Świat. 

 

Zdjęcie 22. Bariery betonowe na ul. Marszałkowskiej. 

 



Akcja trzech osób na czele Marszu Niepodległości 

Około godziny 16:05 na wysokości Muzeum Wojska Polskiego trzy osoby wyszły przed czoło 

Marszu Niepodległości. Po chwili wyciągnęły z plecaka transparent z napisem „Kobiety 

przeciwko faszyzmowi”.  

 

Zdjęcie 23. 3 osoby wyciągające baner z plecaka. 

Od razu zareagowała Straż Marszu oraz osoby z zasłoniętymi twarzami, ubrane na czarno, z 

których część również posiadała identyfikatory straży marszu (około 20 osób) fizycznie 

interweniując wobec protestujących. Nie wydano żadnego wcześniejszego ostrzeżenia wobec 

protestujących. 



 

Zdjęcie 24. Reakcja Straży Marszu na rozwinięcie baneru „Kobiety przeciw faszyzmowi”. 

Osoby protestujące zostały popchnięte na ziemię i jedna z nich została kilkukrotnie kopnięta 

przez atakujących. Zabrano im baner, a po chwili kazano im zejść z trasy marszu.  

 

Zdjęcie 25. Odebranie baneru trzem osobom protestującym, jedna z nich leży na jezdni osłaniając głowę. 



 

Zdjęcie 26. Otoczenie osób protestujących przez zamaskowanych mężczyzn z czerwonymi opaskami na ramieniu. 

Już po zejściu trzech osób protestujących z głównej trasy, uczestnicy Marszu Niepodległości 

zaczęli się z nimi kłócić i szarpać je, protestującym usiłował pomóc nienoszący żadnych znaków 

indentyfikacyjnych mężczyzna. Otaczała ich Straż Marszu. Po chwili trzy osoby protestujące 

dotarły do karetki pogotowia. Jedna z nich miała widoczne stłuczenie nad lewą brwią. W 

okolicy nie było żadnych widocznych funkcjonariuszy policji. 

 

Opisane wyżej zdarzenia częściowo zarejestrowano również na materiale video6,7. 

                                                
6 https://www.youtube.com/watch?v=OLeoKcgEGOg  
7 https://www.youtube.com/watch?v=kklFaDm6r10  

https://www.youtube.com/watch?v=OLeoKcgEGOg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kklFaDm6r10&feature=youtu.be


 

Zdjęcie 27. Próba zejścia trzech osób protestujących z trasy marszu, podczas której uczestnicy Marszy Niepodległości zaczepiali 

je, blokowali im przejście i szturchali. 

 

2. Zgromadzenie „To było tutaj - Warszawa wolna od faszyzmu” 

Charakterystyka 

Zgromadzenie zostało zgłoszone na godziny nieobjęte obserwacją (10.00.-14.00), z informacji 

na stronie wydarzenia na portalu Facebook wynikało, że podanie takich godzin było konieczne 

ze względu na czas zgromadzenia cyklicznego, które obejmowało także ten teren. Jednak de 

facto odbywało się ono częściowo (już jako zgromadzenie spontaniczne) w czasie objętym 

obserwacją. Osoba organizująca poinformowała, że celem zgromadzenia jest ochrona miejsca 

pamięci samospalenia Piotra Szczęsnego przed zniszczeniem go przez uczestników Marszu 

Niepodległości.  

Przebieg i zabezpieczenie 

W zgromadzeniu brało udział około 20 osób. O godzinie 14:25 oficjalnie rozwiązano 

zgromadzenie i usiłowano przedłużyć je w formie spontanicznej. Jednak po rozejściu się policji 

zabezpieczającej zgromadzenie (około 30 funkcjonariuszy), jego uczestnicy rozeszli się ze 

względu na swoje bezpieczeństwo.  



 

Zdjęcie 28. Zamykające się zgromadzenie "To było tutaj - Warszawa wolna od faszyzmu". 

 

3. Zgromadzenie organizowane przez Obywateli RP 

Charakterystyka 

Zgromadzenie miało charakter stacjonarny; odbyło się w okolicach ronda de Gaulle’a, ul. 

Smolna/Skwer Wisłockiego; uczestniczyło w nim ok. 100-150 osób, przez całe wydarzenie 

miała miejsce niewielka rotacja osób uczestniczących. Policjanci ochraniający zgromadzenie 

wpuszczali chcących dołączyć uczestników kontrdemonstracji do środka kordonu.  

Wiele spośród osób uczestniczących w zgromadzeniu trzymało białe róże, przypinki: 

„Obywatele RP” lub „Konstytucja”; flagi: polskie, unijną, tęczową z napisem „Konstytucja”; 

banery z treścią artykułu 13 Konstytucji, około 14.55 rozwinięto także jeden duży baner z 

charakterystycznym graficznie napisem „KONSTYTUCJA”.  



 

Zdjęcie 29. Zgromadzenie Obywateli RP z banerem „Konstytucja”. 

Przebieg 

O 14:15 otwarto zgromadzenie, nastąpiło przemówienie przewodniczącego, w którym wezwał 

do pokojowego zachowania oraz niewykrzykiwania żadnych haseł w czasie mijania przez 

zgromadzenie cykliczne (“Nie skandujemy niczego”, (...) przekrzykiwanie się z tamtym 

pochodem nie ma sensu”. 

Kiedy ruszy pochód policjanci proszą i ja też bardzo proszę, nie wychodzić poza kordon tej 

policji. 

“(…) polecą na nas race. Nie reagujmy”. “Niech nikt z nas nie podnosi butelki, bo możemy 

zostać sfotografowani, nich nikt z nas nie podnosi racy, bo możemy zostać sfotografowani. 

Niech nikt z nas nie dotyka niczego co służy przemocy”. “Mamy zachowywać się 

demonstracyjnie, pokojowo”); Przewodniczący dziękował także policji za ochronę 

demonstrantów. 

W momencie przemarszu Marszu Niepodległości osoby kontrdemonstracje pokazywały gest 

„V” oraz wznosiły białe róże. Nie skandowali, nie krzyczeli haseł. Nie zaobserwowano 

zachowań agresywnych czy niebezpiecznych.  

 

Obserwatorzy/obserwatorki nie słyszeli/nie słyszały informacji o zakończeniu zgromadzenia.  



 

Zdjęcie 30. TIR zasłaniający widoczność zgromadzonych, godz. 17:23. 

 

Zgromadzenia widziały się i słyszały, pomimo TIRa postawionego wzdłuż trasy Marszu 

Niepodległości, który nieco zasłaniał wzajemnie oba zgromadzenia.  

 

W toku demonstracji dochodziło do sytuacji niebezpiecznych. Część osób uczestniczących w 

Marszu Niepodległości odpalała race świetlno-dymne. W momencie mijania 

kontrdemonstracji rzucano w jej stronę racami oraz petardami hukowymi. Race często 

wybuchały kilka metrów od manifestujących. Zaobserwowano dziesiątki odpalonych flar/rac; 

przynajmniej 8 zostało rzuconych w stronę kontrdemonstracji i odgradzających ją policjantów. 

Jedna z uczestniczek krzyknęła wtedy w stronę policjantów: “Nic nie robicie!”, część osób 

odsuwała się, gdy rzucano w ich kierunku petardy. Atmosfera wokół zgromadzenia była 

chwilami dość napięta ze względu jawne okazywanie wrogości przez uczestników 

zgromadzenia cyklicznego. Nasiliło się to w momentach rzucania petardami w kierunku 

kontrdemonstrantów. Nie zaobserwowano żadnej reakcji funkcjonariuszy policji na te 

incydenty.  



 

 

Zdjęcie 31. godz. 15:28, pierwsze świetlno-dymne race, rzucane w stronę kontrdemonstrantów. 

 

Hasła krzyczane wobec kontrdemonstrantów ze strony osób uczestniczących w Marszu 

Niepodległości słyszane z pozycji kontrdemonstrantów: 

„Tu jest Polska”, „Chodźcie z nami”, „Bóg honor i ojczyzna”, „Część i chwała bohaterom”, „Raz 

sierpem, raz młotem, czerwoną chołotę”, „Duma, duma narodowa duma”, „Wypierdalać!” 

(wobec kontrdemonstrantów), „Wypierdalać do burdelu”, „A na drzewach zamiast liści będą 

wisieć komuniści”, „Targowica”, „Sprzedawczyki”, „Co was tak mało, kurwy, co was tak mało”,  

„Cała Polska z Was się śmieje komuniści i złodzieje”, „Idźcie do domu”, „Bohaterom cześć i 

chwała”, „Prostytutki”, „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Tylko Polska narodowa”, „Precz z 

komuną”. 

 

Widziano kilka osób znajdujących się pod silnym wpływem alkoholu opuszczających Marsz 

Niepodległości, przy zgromadzeniu przez jakiś czas stał pijany mężczyzna machający szklanką 



piwa i krzyczący. Funkcjonariusze policji i żandarmerii wojskowa nie reagowali na jego 

obecność.  

 

Zabezpieczenie  

Wzdłuż zgromadzenia Marszu Niepodległości po południowej stronie barierki, stał kordon 

żandarmerii wojskowej (ŻW) bez widocznego wyposażenia. 

 

 

Zdjęcie 32. Zabezpieczanie zgromadzenia, funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, godz. 14:07. 

 

W godzinach 14:00-15:00. kontrdemonstrację otaczał pojedynczy kordon policji w mundurach 

szturmowych, ok. 100 funkcjonariuszy z przodu oraz kilkunastu policjantów, 4 strażników 

miejskich i 5 osobowy zespół antykonfliktowy z tyłu. Policjanci, otaczający kordonem 

kontrdemonstrację byli zwróceni plecami do osób demonstrujących.  

 



 

Zdjęcie 33. Kordon policji wokół Obywateli RP. 

 

Ponadto zaobserwowano dodatkowe posiłki policjantów rozlokowane w pobliżu 

zgromadzenia: 

- Ok. 40 policjantów przy szkole na ulicy Smolnej; obok postawiony był pojazd Tajfun III (z 

armatką wodną);  

- przy Smolnej 38 stały 3 samochody i ok. 30 antyterrorystów (oddziały w mundurach khaki i 

czarnych ochraniaczach, maskach, kaskach i z bronią); 

- dodatkowo zaobserwowano na dachu Muzeum Narodowego 2 policjantów z lunetami.  



 

Zdjęcie 34. Posiłki policji i zabezpieczenie medyczne przy ulicy Smolnej, godz. 14:29. 

 

Policjanci, w tym również dowódcy, nie mieli oznaczeń/plakietek z nazwiskiem. Początkowo 

policja zablokowała koniec ulicy Smolnej w kierunku Powiśla, przewieszając taśmę policyjną, 

później przejście ulicą Smolną było swobodne. Oprócz pojazdu z armatką wodną stała tam 

kartka pogotowia ratunkowego.  

 

W godz. 15-17.45: zwiększono liczbę funkcjonariuszy zabezpieczających kontrdemonstrację, 

część posiłków przeszła w stronę kontrdemonstracji, a połowa weszła między 

kontrdemonstrujących a zgromadzenie Marszu Niepodległości.  



 

Zdjęcie 35. Oddziały antyterrorystyczne, ulica Smolna, godz. 16:01. 

 

 

 

Zdjęcie 36. Policyjny Zespół Antykonfliktowy, godz. 14:05. 



 

Żandarmeria wojskowa była wyposażona tylko w krótkofalówki, nie zaobserwowano żadnych 

innych elementów wyposażenia funkcjonariuszy ŻW. 

Policja ustawiona w kordonie i wokół zgromadzenia wyposażona była w tarcze (ok. 50 

funkcjonariuszy z tarczami), ochraniacze na nogi, krocze oraz kamizelki kuloodporne, kaski 

(początkowo trzymane w ręku), pojemniki z gazem przy paskach (zbiornik gazu miał mniej 

więcej co drugi policjant); jeden z funkcjonariuszy miał butlę w formie plecaka na plecach. 

Ponadto zaobserwowano, że policjanci posiadali pałki oraz kajdanki. Funkcjonariusze mieli 

zasłonięte twarze. 

 

Policjanci, którzy stanowili posiłki, mieli dodatkowo: kilku - broń gładkolufową i broń krótką w 

kaburach na udzie oraz kilku z funkcjonariuszy większe butle z gazem.  

 

 

Zdjęcie 37. Wyposażenie funkcjonariuszy policji. 



 

Zdjęcie 38. Oddział policji na ulicy Smolnej z butlami z gazem i bronią. 

4. Zgromadzenie organizowane przez Koalicję Antyfaszystowską 

Charakterystyka 

Zgromadzenie ruchome, zgodnie ze zgłoszeniem - od pl. Unii Lubelskiej przez ulicę 

Marszałkowską, pl. Konstytucji, ul. Piękną, al. Ujazdowskimi do pl. Trzech Krzyży.  

 

O godzinie 14:30 liczba osób uczestniczących w zgromadzeniu wynosiła około 1000 osób, w 

ciągu trwania marszu zwiększyła się do ponad 2000.  

 

 

 



Przebieg 

O godzinie 14:20 rozpoczęły się przemówienia, Marsz ruszył o godzinie 14:40.  

 

Organizatorzy i organizatorki zgromadzenia zwracali uwagę, że ich protest nie jest 

kontrmanifestacją względem Marszu Niepodległości. Jednak podczas przemówień 

wspomniano o połączeniu Marszu Niepodległości z uroczystością państwową i pytano „czy 

prezydent Duda zapraszał do wspólnego marszu migrantów i lokatorki”.  

 

Na przedzie zgromadzenia za wozami policyjnymi i szykiem policjantów uformowała się grupa 

12 motocykli przystrojonych w białe i czerwone balony, która była oddzielona od głównego 

marszu kolejnym kordonem policji. W środku zgromadzenia jechały trzy platformy, z których 

puszczano muzykę. 

 

Zdjęcie 39. Grupa motocykli na czele Marszu Antyfaszystowskiego. 

 



 

Zdjęcie 40. Jedna z platform na Marszu Antyfaszystowskim. 

 

Zaobserwowano następujące transparenty i banery: trzy strzały (symbol ruchów 

antyfaszystowskich), “Faszyści brzytwą rządzących”, “Za wolność waszą i naszą” (na czele 

pochodu), “Kolektyw ZARAZA”, “Rainbow is the new black - Queer Solidarnie”, ”Feministki 

przeciwko faszyzmowi”, ”Spółdzielnia praktyk wywrotowych”, ”Zostaw falangę weź sztangę”, 

„ONR idź na Kler” „Miasto jest nasze”, “Faszyzm zbrodnią, nie opinią, Skasować ONR, MW, RN 

i NOP”, “Literatura, sztuka w walce z fanatyzmem”, “PiS promuje faszystów”, “Kolektyw 

Zaraza, nazi scum your time has come”, ”Stop chrystianizacji Europy”, „Toruński Strajk Kobiet”, 

”Polska dla brudasów/bambusów”, „Sometimes techno always antifacist”, „PPS”, „Antifa 

Żyrardów”,  „Róż, brokat, antyfaszyzm”, „Freedom for Belarusian Antifascist”, „Żaden człowiek 

nie jest nielegalny”, „Konstytucja”. Uczestnicy mieli także flagi: polskie, UE, kurdyjskie, 

palestyńskie, katalońską, czarne, różowo-czarne, tęczowe, z wizerunkiem trzech strzał, a także 

flagi organizacji takich jak: Dziewuchy Dziewuchom, FeBRa, Pracownicza Demokracja, KOD, 

hiszpańska Brygada Międzynarodowa czy Partia Razem. 



 

Zdjęcie 41. Banery główne zgromadzenia. 

W trakcie zgromadzenia wznoszono następujące hasła: „Wolność, równość, pomoc 

wzajemna”, “Świat wolny od faszyzmu”, “Alerta antifascista”, “Rząd na bruk, bruk na rząd”, 

“Solidarność naszą bronią, narodowcy niech się gonią”, “ONR to zbiór zer”, „Polska biała tylko 

zimą”, „Anticapitalista”, „Warszawa wolna od faszyzmu”, „Wolność, równość, antyfaszyzm", 

„Nacjonalizm, to się leczy", „Sport, zdrowie, homoseksualizm”, „Nigdy więcej gett 

ławkowych”, „Krematoria i swastyka narodowców polityka”, „Narodowcy szmalcownicy 

wypierdalać ze stolicy”, „Solidarność jest kobietą”, „No pasaran”. 



 

Zdjęcie 42.Ttransparent i flagi na demonstracji Koalicji Antyfaszystowskiej. 

Przez cały czas trwania manifestacji z ostatniej z 3 platform unosił się dym wytwarzany przez 

klubową maszynę do tworzenia dymu.  

 

Podczas pochodu z galerii BWA Warszawa machano do pochodu feministycznymi flagami i 

podniesiono baner „Artystki przeciw faszyzmowi”. 



 

Zdjęcie 43. Flagi i baner na balkonie BWA 

Zgromadzenie dotarło na pl. Trzech Krzyży o godzinie 16:15. O godzinie 16:25 rozpoczęły się 

przemowy końcowe (tematyka: solidarność z uchodźcami, historyczny kontekst sprzeciwu 

wobec faszyzmu, prawa pracownicze, podziękowania dla uczestników).   O godzinie 16:35 

organizatorki kończą przemówienie i ogłaszają, że do 17.00 będzie można potańczyć do 

muzyki. Około godziny 16:41 większość osób się rozeszła i pozostają nieliczni tańczący.  

 

Marsz nie wchodził w interakcje z Marszem Niepodległości oraz nie miał żadnych 

kontrdemonstracji. Jedyną zauważoną przez obserwatorów sytuacją było przejście osób z 

biało-czerwonymi flagami około godziny 16:13 idących ze strony Marszu Niepodległości, które 

krzyknęły „Z pedałami nie idziemy, Polska dla Polaków” i skręciły w inną ulicę. 

 

Zabezpieczenie  

Zgromadzenie zabezpieczali przede wszystkim policjanci w pełnym umundurowaniu 

ochronnym (kaski, kamizelki, nagolenniki, ochraniacze na ręce, rękawice ochronne), uzbrojeni 

w tarcze, pałki szturmowe, miotacze gazu, granaty łzawiące oraz amunicję i broń gładkolufową 

(między 200 a 300 funkcjonariuszy). 



 

Zdjęcie 44. Grupa policjantów między motocyklami, a zgromadzeniem właściwym. 

 

Zdjęcie 45. Policja zamykająca zgromadzenie Koalicji Antyfaszystowskiej 

Ponadto przez cały czas zgromadzeniu towarzyszyła niewielka grupa policyjnego oddziału 

antyterrorystycznego idąca przed zgromadzeniem - ok. 15 funkcjonariuszy.  



 

Na ul. Książęcej, przy wjeździe na pl. Trzech Krzyży stała armatka wodna oraz radiowóz z 

gigantofonem. 

 

Zdjęcie 46. Gigantofon, radiowozy i karetka na końcu zgromadzenia. 

Czoło zgromadzenia było poprzedzane 3 wozami policyjnych, w tym jednym nagrywającym 

przebieg zgromadzenia oraz oddział prewencji policji (około 30 policjantów) i w/w grupę 

funkcjonariuszy oddziału antyterrotystycznego. Dodatkowo część zgromadzenia na 

motocyklach oddzielona była od reszty zgromadzenia grupą policjantów oddziałów prewencji. 

Na końcu zgromadzenia jechało około 8 radiowozów i karetka, przed którymi kroczyła grupa 

kilkunastu policjantów.  

 

Na całej trasie zgromadzeniu towarzyszyła asysta krocząca policji rozstawiona co około 3-5 

metrów. Przez cały czas policja zwracała uwagę, by uczestnicy trzymali się jezdni i nie wchodzili 

np. na przykład na tory tramwajowe na ulicy Marszałkowskiej.  

 



Policja dążyła do ograniczenia zgromadzonym widoczności w kierunku Marszu Niepodległości. 

Na pl. Konstytucji ustawiono radiowozy tak, by zasłaniały widok na Rondo Dmowskiego, a na 

placu Trzech Krzyży zgromadzonych skierowano na zachodnią ścianę placu, uniemożliwiając 

zobaczenie i usłyszenie nawzajem obu marszy. Takie samo ustawienie radiowozów 

zaobserwowano na ul. Kruczej.  Jednocześnie samo zgromadzenie nie określało się jako 

kontrdemonstracja i nie zabiegało o ten kontakt.  

 

 

Zdjęcie 47. Radiowozy na placu Konstytucji zasłaniające widok na rondo Dmowskiego. 

 

  



V. WNIOSKI AMNESTY INTERNATIONAL  

1. Wszystkie obserwowane zgromadzenia miały charakter pokojowy. 

2. Amnesty International przypomina, że zakazać zgromadzenia można jedynie w 

wyjątkowych okolicznościach tj. w przypadku wystąpienia realnego, bezpośredniego i 

poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, a tzw. zakaz prewencyjny, uzasadniony 

jedynie prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożenia może stanowić naruszenie 

standardów międzynarodowych. Na władzach spoczywa obowiązek zapewnienia 

bezpieczeństwa przy jednoczesnym umożliwieniu odbycia się zgromadzenia. 

3. W przypadku Marszu Niepodległości odnotowano zachowania niezgodne z prawem, na 

które brak było reakcji ze strony funkcjonariuszy policji oraz brak bądź jedynie okazjonalne 

reakcje ze strony organizatorów - na masową skalę używane były materiały 

pirotechniczne, okazjonalnie pojawiały się symbole nawołujące do nienawiści. 

4. Odnotowano zastosowanie odmiennych taktyk i dużą dysproporcję w zabezpieczeniu 

poszczególnych zgromadzeń, z ewidentną̨ przewagą widocznych funkcjonariuszy policji na 

zgromadzeniu Koalicji Antyfaszystowskiej (odnotowano jednocześnie, że zabezpieczenie 

zgromadzenia Koalicji Antyfaszystowskiej było mniej “przytłaczające” niż w roku 

ubiegłym).  

5. W tym roku, przeciwieństwie do ubiegłorocznego (2017) Marszu Niepodległości, policja 

nie usuwała kontrdemonstracji. Odnotowano właściwe i proporcjonalne zabezpieczenie 

zgromadzenia Obywateli RP.  

6. Odnotowania wymaga fakt oddalenia się funkcjonariuszy policji z miejsca, w którym 

uczestnicy zgromadzania „To było tutaj - Warszawa wolna od faszyzmu” zamierzali 

kontynuować zgromadzenie w formie spontanicznej, co oznaczało pozbawienie ich tym 

samym ochrony. Ta decyzja wymusiła na uczestnikach rezygnację z kontynuowania 

zgromadzenia ze względu na zwiększające się poczucie zagrożenia ze strony gromadzących 

się uczestników Marszu Niepodległości. 

7. Amnesty International ponownie zwraca uwagę na fakt, że brak widocznych 

funkcjonariuszy służb porządkowych podczas przemarszu wielotysięcznego zgromadzenia 

(Marsz Niepodległości) skutkuje niemożnością bezpośredniego zwrócenia się o pomoc w 

nagłych, niebezpiecznych sytuacjach oraz uniemożliwia skuteczną i niezwłoczną reakcję na 

zachowania mogące wypełniać znamiona czynów zabronionych, do których niezmiennie 

dochodzi w tracie tak dużych zgromadzeń. Do takiego niebezpiecznego incydentu doszło 



w przypadku akcji trzech osób przy moście Poniatowskiego opisanej wyżej. Taka taktyka 

zabezpieczania Marszu Niepodległości skutkuje zagrożeniem dla bezpieczeństwa, a nawet 

zdrowia i życia uczestników w przypadku sytuacji niepoodziewanych, takich jak fizyczny 

atak, wypadek, odniesienie obrażeń. 

8.  Należy podkreślić ́brak reakcji policji na akty agresji słownej i fizycznej, mowę̨ nienawiści 

oraz obecność ́ w zgromadzeniu cyklicznym uczestników używających materiałów 

pirotechnicznych czy spożywających alkohol. Z kolei w przypadku marszu Koalicji 

Antyfaszystowskiej do interwencji policji dochodziło niezwłoczne, choć sprowadzały się 

one głównie do zwracania uwagi uczestnikom, by zgromadzanie szło właściwą stroną ulicy. 

9. Amnesty International ponownie zwraca uwagę na fakt, że tzw. zgromadzenia cykliczne, 

wprowadzone ostatnią nowelizacją Prawa o zgromadzeniach, prowadzą do dyskryminacji 

innych zgromadzeń. Przykładem takiej dyskryminacji była opisana wyżej niemożność 

kontynuowania zgromadzenia „To było tutaj - Warszawa wolna od faszyzmu”, którego cel 

(ochrona przed zniszczeniem miejsca samospalenia Piotra Szczęsnego) miał być 

realizowany właśnie w trakcie trwania zgromadzenia cyklicznego, co jednak nie było 

możliwe. Formalne blokowanie przez zgromadzenie cykliczne całego placu Defilad 

uniemożliwiło bowiem odbywanie się tam jakiejkolwiek kontrdemonstracji w tym samym 

czasie i tym samym ograniczyło wolność zgromadzeń osób zebranych w miejscu pamięci 

Piotra Szczęsnego.  

Międzynarodowy standard wolności zgromadzeń́ jasno wskazuje, że jeśli przepisy prawa 

regulują̨ kwestie zgromadzeń́ równoległych, nie powinny one zawierać ́ automatycznego 

zakazu organizowania zgromadzeń́ w tym samym miejscu i czasie. W sytuacji, gdy w tym 

samym lub w zbliżonym miejscu organizowanych jest kilka zgromadzeń́, należy - w drodze 

dialogu ze wszystkimi stronami - wypracować ́ rozwiązania, które pozwolą̨ na pokojowe 

przeprowadzenie demonstracji i kontrdemonstracji, które znajdują̨ się̨ od siebie w zasięgu 

słuchu i wzroku.  

Należy też odnotować, że ustawienie zabezpieczeń́ zgromadzenia cyklicznego w postaci 

betonowych przegród i metalowych barierek oraz wozów policyjnych, całkowicie 

odcinających dostęp do trasy Marszu Niepodległości od południa, uniemożliwiało odbycie 

jakiejkolwiek kontrdemonstracji znajdującej się̨ w zasięgu wzroku i słuchu 

demonstrujących z tamtej strony.  


