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Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. 

 

Sz. P.  

Rafał Janusz Kądziela 

Burmistrz Miasta Opoczna 

ul. Staromiejska 6 

26-300 Opoczno 

  

Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, 

ogólnopolskiej organizacji prawniczej działającej na rzecz praw człowieka i zasady 

równości, zwracam się do Pana z prośbą o interwencję ws. „wystawy”, która ma miejsce 

przed miejskim basenem w zarządzanym przez Pana mieście. 

     W ostatnich dniach, w okolicy basenu miejskiego przy ul. Edmunda Biernackiego w 

Opocznie zorganizowana została „wystawa” plenerowa, w której prezentowane są treści 

głęboko naruszające dobre obyczaje, a także propagują treści dyskryminujące z powodu 

orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Plakaty prezentowane w przestrzeni 

publicznej informują m.in. tym, że „osoby homoseksualne częściej zabijają niż 

heteroseksualiści”, „częściej też są skazywani za przestępstwa seksualne”, czy też, że 

„3/4 homoseksualistów choruje na choroby weneryczne, większość z nich nie dożywa 

65 roku życia”.    

Tego typu kłamliwe, niezgodne z rzeczywistością, dyskryminujące i krzywdzące plakaty 

obecne w przestrzeni publicznej, naszym zdaniem winne zostać jak najszybciej usunięte 

z przestrzeni publicznej. 
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Przestrzeń miejska, którą Pan zarządza należy do wszystkich mieszkanek i mieszkańców 

Opoczna. Zarządzanie tą przestrzenią winno odbywać w sposób, który nie narusza 

konstytucyjnej zasady równości gwarantowanej art. 32 ustawy zasadniczej. Jako organ 

zarządzający miastem winien Pan także kierować się obowiązkiem ochrony godności 

każdego człowieka. „Wystawa”, która ma miejsce w Opocznie godność tę w drastyczny 

sposób narusza.  

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o interwencję ws. „wystawy” i spowodowanie 

usunięcia z przestrzeni publicznej naruszających prawo i dobre obyczaje treści. Proszę 

także o informacje, czy tereny na których „wystawa” jest zorganizowana są terenami 

miejskimi, którymi zarządzanie leży w Pańskiej gestii. 

 

Z poważaniem 

 

__________________________________ 

Dr Krzysztof Śmiszek 

Prezes Zarządu 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego     

 

 

Do wiadomości: 

- Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i 
Równego Traktowania 

- dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich  


