
 

 

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. 

 

RAPORT 

OBSERWATORÓW HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA 

z likwidacji squatu przy ul. Elbląskiej 9/11 w Warszawie w dniu 16 marca 2012 r. 

 

Obserwatorzy:  Michał Chylak  godz. 14.00-17.40 

   Marta Szuchnicka  godz. 14.00-17.40 

   Dominika Gmerek godz. 17.40-20.00 

   Maciej Nowicki  godz. 17.40-20.00 

 

Godz. 14.00-17.40 

Obserwatorzy na miejscu wydarzeń pojawili się ok. godz. 14. W wydarzeniach brali udział 
mieszkańcy squatu, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, pracownicy prywatnej firmy 
(firm) ochroniarskiej, osoby trzecie (demonstrujące poparcie dla mieszkańców squatu oraz 
publiczność).  

W momencie przybycia obserwatorów obrońcy squatu (ok. 80-100 osób) byli zgromadzeni 
przed bramą. Dostępu do bramy bronił rząd funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Policjanci (ok. 
25, z tarczami, pałkami) byli ustawieni w szeregu ok. 5 m od bramy.  

Chwilę po przybyciu obserwatorów między obrońcami squatu a Policją doszło do szarpaniny 
przed bramą, po tym, jak obrońcy zostali wezwani przez Policję do oddalenia się. Po 
bezskutecznym wezwaniu szpaler policjantów (kilkunastu funkcjonariuszy) z użyciem tarcz i 
pałek zaczął napierać na grupę kilkudziesięciu mieszkańców stawiających opór. Policjanci 
użyli pałek oraz (prawdopodobnie) gazu. Nie użyli tych środków w obronie własnej, a w celu 
przepędzenia demonstrujących. Wydaje się, że środki te były zastosowane z ostrożnością, 
aczkolwiek pojawia się pytanie o zasadność ich użycia wobec squattersów, którzy stosując 
dozwoloną obronę konieczną usiłowali przywrócić samowolnie naruszone przez właściciela   
lub dzierżawcę (z uwagi na brak jednoznacznych informacji w dalszej części będziemy się 
posługiwać pojęciem właściciel) posiadanie (okazało się bowiem, że właściciel nie dysponuje 
żadnym tytułem wykonawczym, na podstawie którego może być prowadzona egzekucja). W 
grupie demonstrujących były osoby ze sprzętem rejestrującym dźwięk i obraz. Nikt nie 
odniósł obrażeń. Po kilku minutach przepychanka ustała. Osoby demonstrujące używały 
inwektyw pod adresem policjantów (przez cały czas obserwacji). Policjanci nie reagowali na 
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nie. Z niektórymi osobami wdawali się w dyskusje. Osoby demonstrujący żądały od 
policjantów – zarówno tych wykonujących czynności na ulicy, jak i tych, którzy znajdowali 
się na terenie posesji – okazania legitymacji służbowych oraz podania podstawy prawej 
działań Policji. Policjanci odmawiali. 

Obrońcy squatu umówili się, że muszą przerwać trwający impas i dostać się na posesję. Jeden 
z obrońców agitował pozostałych przez megafon do odważnego działania. W rezultacie 
agitacji kilkudziesięcioosobowa grupa usiłowała przedrzeć się przez bramę, ale kordon Policji 
im to uniemożliwił. Wówczas doszło do głównego starcia z Policją, która odpierając atak 
użyła pałek i gazu. Doszło do kolejnych trwających kilka minut przepychanek. Po użyciu 
gazu grupa obrońców szybko rozpierzchła się.  

Jakiś czas później grupa obrońców squatu (na początku kilkanaście, potem kilkadziesiąt osób) 
zaczęła niszczyć metalową siatkę stanowiącą ogrodzenia posesji. Siatka w kilku miejscach 
została całkowicie zerwana. Policjanci, którzy stali po drugiej stronie siatki, używali pałek i 
gazu. Gaz był używany od razu, gdy ktoś dotykał siatki, co wydawało się niezasadne. Jeden z 
obrońców odniósł niewielkie obrażenia, prawdopodobnie wskutek użycia wobec niego gazu. 
Prawdopodobnie odwieziono go do szpitala. W tym czasie pojawiła się też informacja, że 
policjantka odniosła obrażenia nogi i została przewieziona do szpitala. 

Po tych trzech wydarzeniach nie dochodziło do bezpośrednich starć większej liczby osób. 
Przy zdemolowanym ogrodzeniu obrońcy squatu, usiłując przedostać się przez siatkę na teren 
byłej fabryki, byli odstraszani przez Policję: Policja uderzała pałkami w ogrodzenie, kiedy 
obrońcy usiłowali przedrzeć się przez nie i używała wobec nich gazu. 

W pewnym momencie obrońcy zaczęli układać na ulicy w dwóch miejscach barykady z 
gruzów, gałęzi, śmieci, itd. Jedna z barykad zatamowała ruch na skrzyżowaniu. Została 
zdemontowana przez policjantów. Po jej demontażu została podstawiona  i przygotowana w 
stan gotowości armatka wodna w odległość kilkunastu metrów do drugiej barykady, za którą 
na ulicy siedzieli protestujący obrońcy. Nie dostosowywali się do apelu Policji o udrożnienie 
ulicy. Policja z armatką wodną ostatecznie wycofała się. W międzyczasie policjanci 
odgradzali taśmą teren przed posesją. Ok. godz. 17:30 (po wylegitymowaniu) obserwatorzy 
zostali zmuszeni do opuszczenia terenu oznaczonego taśmą, czyli poza strefę, w której 
protestowali obrońcy squatu (odcinek ulicy od bramy na posesję do skrzyżowania ulic – 
końca ogrodzenia posesji). Jeden z policjantów w cywilu kazał obserwatorom opuścić miejsce 
wydarzeń - proszony o wylegitymowanie się, odmówił. Inny powiedział, że obserwatorzy 
mają do wyboru: albo zostać za taśmą razem z obrońcami, albo wyjść poza teren działań 
Policji (ok. 80 m od barykady). Obserwatorzy wyszli, ale w konsekwencji zza taśmy 
końcowej nie widzieli tego, co się dzieje w miejscu, gdzie byli obrońcy. Z odległości 
kilkudziesięciu metrów od centrum wydarzeń można było usłyszeć powtarzane kilkanaście 
razy wezwania Policji do rozejścia się. 

Szacujemy, że w kulminacyjnym punkcie wydarzeń brało w nich udział ok. 150 obrońców 
squatu, 40 uzbrojonych w pałki, gaz, kaski i tarcze funkcjonariuszy prewencji (ta liczba 
zwiększyła się znacznie od chwili pojawienia się armatki wodnej) oraz od kilkunastu do 
kilkudziesięciu policjantów nieuzbrojonych w pałki i tarcze. 

W trakcie trwania akcji na dachu magazynu znajdującego się na posesji koczowała grupa 
kilku (prawdopodobnie 4 osoby) obrońców squatu, którzy odmawiali zejścia z dachu. Nie 
wiemy, ile osób znajdowało się w środku. Natomiast przed magazynem już o godz. 14 stały 
rzeczy należące do mieszkańców squatu (sprzęty RTV, materace, rowery, szafki, etc.). Jedna 
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z mieszkanek chciała wejść po swoje rzeczy, ale Policja odmówiła, twierdząc, że będzie to 
stanowiło zakłócenie akcji Policji. 

Kilkoro obrońców bezskutecznie prosiło też Policję o zgodę na dostarczenie (osobiście lub za 
pośrednictwem Policji) osobom przebywającym w magazynie i na dachu podstawowych 
produktów spożywczych i wody. Policja odpowiedziała, że musieliby zejść po to sami.  

Podstawy prawne działań Policji nie zostały wyjaśnione. Można odnieść wrażenie, że Policja 
pomagała właścicielowi w samowolnej eksmisji. Ponadto squattersi twierdzili, że Straż 
Miejska wycofała się, jak tylko uzyskała informację, że właściciel nie posiada tytułu 
wykonawczego. 

Godz. 17.40-20.00 

Druga grupa obserwatorów przyszła na miejsce o godz. 17.40. Od poprzedników dowiedziała 
się, że istnieje możliwość podejścia pod squat, bezpośrednio do grupy protestujących. 
Jednakże okazało się, że teren jest ogrodzony taśmą policyjną i obserwatorzy nie mieli 
możliwości bezpośredniej obserwacji zgromadzenia. Mimo prób wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji z przedstawicielami Policji obserwatorzy nie otrzymali zgody na przejście przez 
taśmę. Od jednego z policjantów usłyszeli, że fakt, że nie mają możliwości obserwowania 
manifestacji „jest ich problemem oraz że trzeba było przyjść wcześniej lub [w odpowiedzi na 
argument, że wcześniej dwóch obserwatorów obserwowało zgromadzenie z bliska] nie 
wychodzić”. Jednocześnie Policja zaczęła wyprowadzać fotoreporterów oraz osoby z 
aparatami fotograficznymi. Były one spisywane i wypraszane poza taśmę. Wyprowadzeni 
zostali również niektórzy demonstranci. Niektóre osoby były wynoszone przez Policję. 

Ze względu na odległość, w jakiej znajdowali się obserwatorzy, a także na fakt, że między 
obserwatorami a protestującymi zaparkowane były policyjne samochody, nie mieli oni 
możliwości obserwowania sposobu zatrzymywania oraz wyprowadzania poszczególnych 
osób. Co najmniej dwie osoby zostały umieszczone w policyjnej furgonetce.  

W trakcie obserwacji na teren squatu wjechał m. in. pojazd strażacki oraz kilka samochodów 
policyjnych. W pewnym momencie teren działań opuścił m. in. duży oddział prewencji – 
jeden z policjantów miał przy sobie rozpylacz gazu. W trakcie wyprowadzania 
demonstrantów obserwatorzy zauważyli grupę ok. 10 osób, które również opuściły teren – 
najprawdopodobniej byli to policjanci w cywilu.  

Przed taśmą zebrało się ok. 40 osób, które od czasu do czasu próbowały skandować hasła 
takie jak : Elba zostaje czy też Wolne domy dla wolnych ludzi. Ok. 19.30 na teren objęty 
działaniami przyjechała Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka. W tym samym czasie wśród 
zgromadzonych pojawił się młody człowiek, który twierdził, że został spryskany gazem 
paraliżującym. Pokazywał również zaświadczenie ze szpitala, do którego miał zostać 
przewieziony – obserwatorzy nie są w stanie wypowiedzieć się o prawdziwości tego 
dokumentu, jednak wersję o przewiezieniu do szpitala usłyszeli również od innego 
demonstranta.  

Około godz. 19.30 obserwatorzy postanowili obejść teren i dojść do squatu od drugiej strony. 
Okazało się, że w ten sposób bez problemu można podejść do zgromadzonych przed 
budynkiem ludzi, poprzez znaczną wyrwę w ogrodzeniu. Według szacunków obserwatorów 
było tam zebranych ok. 60 - 80 osób. Na dachu squatu w dalszym ciągu znajdowały się 3 – 4 
osoby.  
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Ok. godz. 19.50 Policja opuściła teren. Według informacji uzyskanych od demonstrujących, 
Policja podjęła próby negocjacji, uzależniając opuszczenie terenu od tego, że demonstrujący 
zejdą z dachu. Należy zauważyć, że żądanie to nie zostało spełnione, co nie wpłynęło jednak 
na decyzję o zakończeniu akcji przez Policję. Zgromadzeni weszli na teren squatu oraz do 
samego budynku. Według informacji uzyskanych od demonstrujących – trwały wówczas 
negocjacje z przedstawicielem właściciela lub dzierżawcy terenu.    

Z przeprowadzonej z jednym z protestujących rozmowy wynika, że do momentu zakończenia 
obserwacji mieszkańcy squatu nie byli w stanie stwierdzić, co stanie się z ich rzeczami. Od 
jednego z uczestników zgromadzenia obserwatorzy usłyszeli, że firma ochroniarska miała 
przewieźć rzeczy do Biura rzeczy znalezionych. Protestujący skarżyli się, że policjanci 
odmówili wylegitymowania się, a także wyjaśnienia, na jakiej podstawie prawnej działają. 
Twierdzili także, że nie było żadnego zgromadzenia, na które musieliby mieć zgodę władz 
miasta, a jedynie pod wpływem działań Policji w stosunku do mieszkańców squatu utworzyło 
się zgromadzenie spontaniczne, którego część uczestników została siłą przegoniona z terenu 
byłej fabryki przed godziną 14. Od protestujących obserwatorzy usłyszeli także, że trzy osoby 
spośród protestujących zostały zatrzymane, a Policja odmawia ujawnienia ich aktualnego 
miejsca pobytu. 

	  

 


