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Opole, 31 marca.2011r.  

 

 

L.dz. SK/....../2011  

 

 

Szanowny Pan 

Ryszard Zembaczyński  

Prezydent Miasta Opola  

 

 

 

Pod wpływem ostatnich zdarzeń związanych z odwołaniem Sali w Miejskiego Domu Kultury 

przez panią dyrektor tej placówki (pismo w załączeniu) , proszę o udzielenie odpowiedzi na 

pytanie dlaczego Prezydent Opola, przyzwolił na takie działanie i czy przeprowadził 

postępowanie wyjaśniające z jakiego powodu zostało odwołane. 

 

MDK odwołał pomimo wcześniejszej zgody na przeprowadzenie w tamtejszej sali dyskusji z 

udziałem Pawła Kukiza i opolan organizowanego przez pana Tomasz Greniucha. Pan Tomasz 

Greniuch chciał zapłacić 250 zł za wynajęcie sali. Co dodatkowo świadczy o 

niegospodarności miejskiej instytucji, która pośrednio nadzoruje Pan Prezydent.  

 

Temat nie budził zastrzeżeń jak wynika z odpowiedzi. Jedynie próba przypisania 

organizatorowi metki „faszysty”, przez opolską redakcję „Gazety Wyborczej”. Artykuł 

pojawił się na dzień przed spotkaniem. Co spowodowało zmianę miejsca w trybie pilnym 

przez organizatora i wymagało dodatkowych nakładów finansowych i poniesienie straty 

związanych z drukiem plakatów. Swoją drogą organizator może rościć odszkodowanie za 

poniesione koszty i straty z tego wynikłe.  

 

Informuję tylko, że zanim GW napisała o szerzeniu „faszyzmu”, organizatorzy, którzy – co 

podkreślę - są zarejestrowani w sądzie, mieli przyrzeczenie MDK o wynajęciu sali 

(korespondencja mailowa) . To, że ostatecznie im odmówiono, nie jest zgodne z art. 54 

Konstytucji RP, którą się bezpośrednio stosuje. Dom Kultury jest de facto instytucją 

publiczną, zatem jego kierownictwo nie powinno uniemożliwiać korzystania z usług w 

tym przypadku z wynajęcia sali bez konkretnej przyczyny (wcześniejsze rezerwacje, 

remonty, brak opłaty za wynajem, etc.).  

 

Art. 54  Konstytucji mówi, że: 
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji. 

Dodajmy, że sprawa członkostwa organizatora w legalnej organizacji nie może być powodem 

odwołania spotkania jak wynika z pisma. Choć sprawa nie ma związku, bo organizatorem jest 

osoba fizyczna, to przynależność do legalnie działających organizacji, zarejestrowanych w 
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KRS nie może być przeszkodą w organizacji. Można sobie wyobrazić, że jutro w MDK robią 

spotkanie Młodzi Demokraci na ten sam temat, ciekaw jestem czy zostałoby ono odwołane. 

 

 

Dodajmy, że spotkanie z Pawłem Kukizem odbyło się w przyjaznej atmosferze a zebrani 

dyskutowali na temat „Marsz Niepodległości z 11.11.2010 r. w Warszawie - patriotyzm czy 

propagowanie faszyzmu?”. Lektury dostarcza sama „Gazeta Wyborcza” oraz „Niezależna 

Gazeta Obywatelska” w Opolu (www.NGOpole.pl), która objęła patronat nad tym 

spotkaniem. Jest to smutny przykład jak miasto Opole poprzez MDK potraktowało osobę 

Pawła Kukiza, która nie jest politykiem a artystą i ma nawet swoje miejsce w Alei Gwiazd 

Polskiej Piosenki.  

 

 Z poważaniem 

 

 

Tomasz Kwiatek 

 

p.o. Prezes Zarządu 

 

 

 

 

Zał. Pismo z MDK odmawiające organizatorowi spotkania z P. Kukizem. 

    

 

http://www.ngopole.pl/

