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WydARzENIA

Miejskie budynki, mu-
ry, płoty często  okale-
czane są wulgarnymi 
rysunkami i tekstami, 

które nie tylko szpecą przestrzeń, ale 
też nierzadko nawołują do niena-
wiści. te  bohomazy wykonywane 
są zwykle pod osłoną nocy. wanda-
li trudno złapać na gorącym uczyn-
ku i pociągnąć do odpowiedzialności 
za niszczenie mienia.  pozostają więc 
nieuchwytni, a wykonane przez nich 
bazgroły kłują w oczy, szpecą, burzą 
estetykę miasta. 
Grupa krakowian postanowiła po-
wiedzieć stop! ich projekt popar-
li mieszkańcy i w 2015 r., w ramach 
budżetu obywatelskiego, 400 tys. zł 
Kraków przeznaczy na zamalowy-
wanie obscenicznych haseł i niesto-
sownych bohomazów. pogromcy 
Bazgrołów to koalicja ludzi dobrej 
woli: przyjaciół, sąsiadów, artystów, 
a także urzędników i pracowników 
miejskich jednostek samorządowych, 
których wspólnym celem jest ograni-
czanie groźnego i szkodliwego spo-
łecznie zjawiska niszczenia murów, 
elewacji, płotów itd. tworzą oni gru-
pę szybkiego reagowania. Zapraszają 
wolontariuszy, mieszkańców osiedli 
do wspólnych akcji zamalowywania 
chuligańskich napisów.

prowadzą zbiór-
ki farb, które zostały 
mieszkańcom po re-
montach. Farby te wy-
korzystywane są póź-
niej do zamalowywa-
nia bohomazów na ścianach. takie 
akcje były już organizowane m.in. na 
krakowskich osiedlach Kliny i azory.
poszukują też sponsorów i ofiaro-
dawców materiałów malarskich, 
które następnie  przekazują  właści-
cielom budynków, by w ten sposób 
umożliwić szybkie,  systematyczne 
likwidowanie obscenicznych ma-
lunków. 
pogromcy Bazgrołów zamierza-
ją stworzyć bazę zgód właścicieli 

krakowskich budynków, zawierają-
cą   informacje o rodzaju elewacji da-
nego obiektu, technologii usunięcia 
bohomazów, kolorze farb do ich za-
malowania itp. taki rejestr zgód wła-
ścicieli nieruchomości pozwoli na 
szybkie zorganizowanie akcji zama-
lowania bazgrołów przez wolonta-
riuszy w przypadku zniszczenia ele-
wacji. Do prac nad stworzeniem re-
jestru pogromcy Bazgrołów zaprosili 
krakowskie jednostki miejskie oraz 

poGroMcy Bazgrołów 
w ramach krakowskiego budżetu 
obywatelskiego będzie realizowany 
projekt pogromców Bazgrołów. 
chodzi o stawienie oporu wandalom 
i podjęcie działań mających na celu 
usuwanie bohomazów i wulgaryzmów 
z elewacji budynków.
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Stowarzyszenie Zarządców i admi-
nistratorów nieruchomości w Kra-
kowie.
pogromcy Bazgrołów wyraźnie roz-
różniają graffiti (które czasem bywa 
też tworzone nielegalnie) od chuli-
gańskich wybryków ściennych, nie-
mających nic wspólnego z dobrym 
smakiem. nie godzą się na hekta-
ry bohomazów, które szpecą  prze-
strzeń miejską. potrzebują społecz-
nego wsparcia w przywracaniu jej 
normalnego wyglądu i otrzymują je, 
bowiem ludzi zwyczajnie denerwu-
ją zamazane wulgaryzmami klatki 
schodowe, ściany budynków, mury 
itd.  co innego murale, czyli wiel-
koformatowe grafiki na ścianach bu-
dynków, promujące jakieś produkty, 
akcje charytatywne czy wyrażające 
impresje twórców – w ich tworzeniu 
pogromcy Bazgrołów współpracu-
ją z artystami. przykła-
dem takiej współpracy 
jest mural romano wes- 
-cygański las, wyko-
nany na elewacji Szko-
ły podstawowej nr 80 
na osiedlu na Skarpie 
w Krakowie. Mural wy-
konali artyści: Krzysztof 

Gil, artur wabik i Marcin tas, przy 
pomocy i aplauzie licznych wolonta-
riuszy.
w grudzieńu, na wniosek po-
gromców Bazgrołów, rada Miasta 

Krakowa podjęła jednogłośnie rezo-
lucję w sprawie zmiany przepisów 
prawa w zakresie umożliwiającym 
skuteczne ściganie i karanie chuli-
ganów niszczących elewacje budyn-
ków. rezolucja trafiła do posłów, se-
natorów i rządu oraz  polskich miast 
metropolitalnych. Zanim zaczną żyć 
nowe (lepsze) legislacyjne zapisy, 
osoby niegodzące się na bylejakość 
działają i zachęcają innych do naśla-
dowania. pierwsi w ich ślady poszli 
mieszkańcy wieliczki. Kto będzie 
następny? warto zajrzeć na stronę 
internetową: pogromcybazgrolow.
com. pogromców Bazgrołów można 
też znaleźć na faceboooku. 
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