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Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację z 8.11.2021 roku informuję, iż 
zgromadzenie, które miało miejsce 11.11.2021 roku, zgłoszono pod nazwą 
„Wydarzenie patriotyczno-modlitewne z okazji Święta Niepodległości”. 
Podawane w przestrzeni publicznej informacje, iż organizatorem 
powyższego zgromadzenia był Wojciech Olszański (Jabłonowski), 
nacjonalistyczny patostreamer, nie mają odzwierciedlania w dokumentach, 
które posiada Urząd Miasta Kalisza. 

Mając na uwadze nadesłane zgłoszenie oraz podany w nim cel 
zgromadzenia, nie było podstaw do wydania decyzji, o której mowa 
w art. 14 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku - Prawo o zgromadzeniach. 
Prezydent Miasta Kalisza nie otrzymał także od służb informacji o możliwym 
naruszeniu prawa podczas mającego się odbyć zgromadzenia. 

Janusz Sibiński – zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych – został wyznaczony na przedstawiciela organu gminy 
zgodnie z art. 17 ust 1 ww. ustawy. Był on w stałym kontakcie 
z funkcjonariuszami policji podczas zgromadzenia 11.11.2021 roku. 

Przed rozpoczęciem zgromadzenia, przedstawiciel organu gminy 
poinformował organizatora, a zarazem przewodniczącego zgromadzenia, 
o jego obowiązkach oraz o swojej obecności w trakcie trwania        
zgromadzenia.  

W czasie zgromadzenia nie wystąpiły sytuacje stanowiące zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi albo dla mienia w znacznych rozmiarach, a uczestnicy 
nie używali materiałów pirotechnicznych. Przejście ulicą Zamkową 
odbywało się bez skandowania haseł.  Wystąpienia organizatora 
i przedstawicieli uczestników oraz skandowane przez nich hasła przed 
pomnikiem Adama Asnyka oraz na Głównym Rynku były rejestrowane przez 
policję. Podczas zgromadzenia policja zabezpieczyła kilka transparentów 
pod kątem oceny czy zamieszczone na nich znaki graficzne nie są prawnie 
zakazane.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zgromadzenie nie zostało rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, 
gdyż priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia 
znajdującego się w rejonie zgromadzenia. Istniało duże 
prawdopodobieństwo, że decyzja o rozwiązaniu zgromadzenia może 
skutkować eskalacją zachowań jego uczestników. Ponadto zgromadzenie 
było rejestrowane przez policję, a dokumentacja z tego wydarzenia została 
przekazana prokuraturze celem dokonania oceny czy nastąpiło złamanie 
przepisów karnych. 12.11.2021 roku złożyłem zawiadomienie do Prokuratury 
Rejonowej w Kaliszu o możliwości popełnienia przestępstwa przez 
organizatora tego wydarzenia.

Jednocześnie informuję, że w Kaliszu w ostatnich latach odbywały się różne 
marsze i zgromadzenia masowe. Żadne z nich, dzięki doskonałej współpracy 
z policją, nie zamieniły się w zamieszki, znane z relacji telewizyjnych z innych 
miast. Bezpieczeństwo, zdrowie, ochrona mienia miasta i jego obywateli są dla 
mnie priorytetami. 

Stanowczo odcinam się od treści prezentowanych przez organizatora i 
osoby występujące podczas zgromadzenia 11.11.2021 roku Nie ma mojej 
zgody na niszczenie wizerunku Kalisza jako miasta otwartego i przyjaznego 
dla wszystkich.

Z poważaniem

                                                                                                                       



Kalisz, dn. 08 listopada 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie nacjonalistycznego marszu #NaKalisz.

W Kaliszu organizowany jest przez jednego patostreamera nacjonalistyczny zlot i marsz
w dniu święta narodowego. Organizują go ludzie, dla których prowokacja i zło z niej wynikające
jest chyba najwyższą cnotą, a odpowiedzialność za swoje słowa i czyny najwyraźniej traktują jako
czynnik  zbędny.  To  wniosek  oczywisty  po  zapoznaniu  się  choćby  z  częścią  ich  przekazu
internetowego. 

Przekaz ten jest pełen wulgarności, nienawiści na tle rasowej i światopoglądowej, oraz
mniej lub bardziej zawoalowanych fantazji  na temat aktów przemocy wobec osób, których ów
patostreamer uważa za obiekt swojej nienawiści. 

W związku z powyższym wszystko wskazuje, że Kalisz będzie 11 listopada areną treści
niezgodnych z polskim prawem. Dlatego interpeluję do Pana Prezydenta o:

1. Zakazanie  rzeczonego  zgromadzenia  jako  zagrażającego  bezpieczeństwu  i
porządkowi publicznemu. 

2. W  przypadku  braku  realizacji  pkt.  1,  zapewnienie  dużej  ilości  obserwatorów
zgromadzenia z ramienia Urzędu Miasta Kalisza.

3. Ścisłą współpracę z wszystkimi  służbami  mundurowymi oraz pełną mobilizację
funkcjonariuszy,  celem  zapewnienie  bezpieczeństwa  w  mieście  podczas
zgromadzenia.

4. Natychmiastowe  i  kategoryczne  rozwiązanie  zgromadzenia  w  przypadku
zauważenia przez obserwatorów jakiegokolwiek naruszenia prawa lub zagrożenia
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5. Informacji zwrotnej dla mnie jako radnego, o dokładnym przebiegu zgromadzenia
i  wszystkich  okoliczności  podczas  niego  zachodzących,  oraz  czynnościach
podjętych przez obserwatorów. 

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


