Kraków, 7 marca 2016 r.

Szanowni Państwo,

Pogromcy Bazgrołów zwracają się o legitymizację i pisemne poparcie działań w obszarze
przywrócenia schludnego wyglądu krakowskich elewacji, w tym ograniczenia mowy nienawiści,
wulgaryzmów i zwykłych bohomazów.
W 2016 r. rozpoczynamy kampanię zmierzającą do wprowadzenia zmian i korekt w polskim
prawie, służących skutecznemu ściganiu i karaniu sprawców malujących sprejami po murach naszego
miasta. Chcemy, aby dotychczasowe, symboliczne kary finansowe zwiększyły się z 500 zł do 10 000 zł.
Pragniemy także doprowadzić do zmian kwalifikacji czynu z wykroczenia na przestępstwo. Domagamy
się ścigania tego rodzaju zachowania z urzędu.
Dążymy do tego, żeby polskie miasta miały możliwość finansowania ze środków publicznych
remontów budynków prywatnych w celu usunięcia nielegalnych napisów, w wybranych obszarach
(w przypadku Krakowa - główne szlaki komunikacyjne prowadzące z lotniska do centrum Krakowa,
trasę od Borku Fałęckiego przez al. Trzech Wieszczów do wylotu al. 29 listopada na Warszawę).
Zależy nam również na wprowadzeniu odpowiednich przepisów, dzięki którym właściciele budynków
w zamian za usunięcie napisów z elewacji będą mieli prawo do obniżenia podatku od nieruchomości.
Od wielu lat polskie miasta, w tym Kraków, okaleczane są umieszczanymi na elewacjach
budynków wulgarnymi rysunkami i tekstami wzywającymi do nienawiści. W masie bohomazów
i rasistowskich napisów znajdujemy również groźby karalne. Fanatyczni kibice rywalizujących drużyn
życzą sobie wzajemnie śmierci i podają nazwiska konkretnych osób, które należy zgładzić. Bywa, że
rysunki okraszone symbolami klubów sportowych przedstawiają sceny egzekucji.
Następuje systematyczne zawłaszczenie przestrzeni publicznej.
Mieszkańcy Krakowa są zmuszeni do czytania wulgarnych napisów i oglądania obscenicznych
rysunków. Wandale szczególnie upodobali sobie budynki użyteczności publicznej: przychodnie
zdrowia, szkoły, żłobki oraz przejścia podziemne. W ostatnim czasie celem ataków wandali stały się
również zabytki, cmentarze, kościoły, pomniki przyrody, popularne trasy turystyczne.
Władze Krakowa i jego mieszkańcy co roku wydają 6 mln zł na usuwanie bazgrołów. Biorąc pod
uwagę fakt, że każde polskie miasto ma podobny problem, podana przeze mnie kwota może w skali
całej Polski osiągać poziom setek milionów zł.

PogromcyBazgrolow@gmail.com

W 2016 r. Kraków odwiedzi Papież Franciszek. Do naszego miasta przybędą miliony
pielgrzymów, którzy uczestniczyć będą w Światowych Dniach Młodzieży.
Na podstawie wyglądu Krakowa nasi goście będą wyrabiać sobie opinię na temat całej Polski.
…
Pogromcy Bazgrołów chcą być inicjatorem koniecznych zmian w polskim prawie, kształtować
postawy obywatelskie w obszarze małych ojczyzn jaka jest osiedle, ulica, czy podwórko. Naszym celem
jest wytworzenie poczucia współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Dlatego zwracamy się do
Państwa z prośbą o pisemne wyrażenie poparcia dla naszych działań.
Chcemy wybudować szeroki front organizacji stowarzyszeń i ludzi dobrej woli w celu
przywrócenia schludnego wyglądu polskich miast.
List o podobnej treści wysłaliśmy do szerokiego grona miłośników Krakowa, organizacji
pozarządowych, krakowskich uczelni, dyrektorów muzeów, domów kultury i mediów. Liczymy na kilka
słów poparcia i przesłanie ich na adres pogromcybazgrolow@gmail.com.

Z poważaniem,
Waldemar Domański
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Na podstawie Zarządzenia Nr 538/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2015 r.
pełnię funkcję Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie.
Jestem założycielem nieformalnej grupy działającej pod nazwą Pogromcy Bazgrołów. Jest to
koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, a także urzędników i pracowników instytucji miejskich.
Podczas organizowanych przez nas pikników sąsiedzkich pokrywamy „milczeniem farby” mowę
nienawiści, bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich
kamienic. Do akcji przyłączają się szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości. Celem
Pogromców Bazgrołów jest ograniczenie groźnego i szkodliwego zjawiska dewastowania przestrzeni
publicznej poprzez wywołanie społecznej „mody” za odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. Akcja
Pogromców Bazgrołów została zauważona i docenione przez władze państwowe i lokalne, krakowskie
i ogólnopolskie media.
Poniżej zamieszczam linki do kilku artykułów prasowych o krakowskich bazgrołach, polskich
bohomazach i działalności Pogromców Bazgrołów.
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19272334,wandale-atakuja-gdy-ludzie-sie-znaja-lepiej-siechronia.html#BoxLokKrakLink
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/8115483,pogromcy-pomogli-zakonnikom,id,t.html
http://wawalove.pl/Swastyka-na-tablicy-upamietniajacej-getto-Jak-to-zobaczylam-to-sie-rozplakalam-a21022
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4702800,tatry-kibice-slaska-wroclaw-oszpecili-zbocza-zawratu-wideo,id,t.html#!
http://wpolityce.pl/polityka/273202-list-do-patriotow-ten-kto-pali-kukly-albo-niszczy-mury
moze-byc-uwazany-za-patriote

antysemickimi-napisami-nie-

http://warszawa.gosc.pl/doc/2845201.To-nie-jest-patriotyzm

W ostatnim czasie Pogromcy Bazgrołów wysłali listy (załącznik) otwarte do Prezydenta RP Andrzeja
Dudy oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z prośbą o podjęcie działań na rzecz zmiany
polskiego prawa w celu skutecznej walki z aktami wandalizmu (treść listu przesyłamy w załączeniu).
Apel o podobnej treści wysłałem także do miast metropolitalnych oraz polskich parlamentarzystów.
Z poważaniem
Waldemar Domański
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