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Od kilku dni policja prowadzi, bezprawną moim zdaniem, akcję nękania aktywistów 
KOD, którzy ubierali pomniki bądź rzeźby w koszulki z napisem „Konstytucja”. Czynności 
prowadzone są w związku z art. 261 kk, mówiącym o zbezczeszczeniu pomnika. Taka 
interpretacja prawa jest całkowicie bezzasadna. Założona na pomnik koszulka niczego nie 
niszczy, nie jest elementem trwałym, można ją zdjąć. Napis „Konstytucja” nie zawiera też 
żadnych treści obelżywych, oszczerstw, bądź słów wulgarnych. Zawiera tylko i wyłącznie 
tytuł najważniejszego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie sposób uznać tego za 
obelgę, tym bardziej na pomniku byłego prezydenta, który przecież był „strażnikiem 
Konstytucji”. 

Co więcej podejmowane środki są zupełnie nieproporcjonalne do zdarzeń. Najścia o 6 
rano, zatrzymania, przeszukania, zatrzymywanie przedmiotów, to rażące zachwianie proporcji 
między czynem, niegroźnym happeningiem, a działaniem policji. 

Nie widzę potrzeby zatrzymywania osób wyłącznie w celu ich przesłuchania. 
Zatrzymanie przecież powinno być stosowane dopiero wtedy, gdy nie da się załatwić tego 
inaczej. W tych przypadkach wystarczyłoby wysłanie wezwania listem poleconym, lub 
doręczenie go przez posłańca. Tym bardziej niepokojące jest dokonujących przeszukań w 
sprawach, w których nie ma czego szukać, oraz zatrzymań przedmiotów mających wątpliwy 
związek ze sprawą (telefonów, komputerów). 

Policja powinna starać się szanować godność ludzką i nie stosować środków 
silniejszych, niż jest to potrzebne. Nie widzę uzasadnienia do takich działań w sprawie 
kompletnie błahej, tym bardziej, że wątpliwe jest, czy w ogóle doszło do wykroczenia, a tym 
bardziej przestępstwa. 

Dla mnie, jako obywatela, ważny jest też wizerunek policji, jako instytucji poważnej, 
broniącej obywateli przed światem przestępczym. Policja zatrzymująca i odwożąca na 
komisariat ludzi, który ubrali w koszulkę rzeźbę Misia Uszatka, policja poszukująca 
sprawców ubrania Smoka Wawelskiego, chrząszcza w Szczebrzeszynie, lub dzika w 
Kielcach, staje się po prostu śmieszna. 

Szanowny Panie Generale, zwracam się do Pana o spowodowanie zaprzestania tych 
akcji, które są nie tylko bezprawne, ale i niszczą dobre imię policji. Chciałbym, aby nadal 
policjant uważany był przez obywateli za przyjaciela i obrońcę, a także za osobę 
reprezentującą prawo i poważną, do której uczciwy człowiek powinien i może mieć zaufanie.  
 
Będę wdzięczny za odpowiedź. 
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