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O Czeczenach napisał: ścierwo.
Według sądu to wolność słowa

To specjalne miejsca, gdzie
będzie można oddawać
wyselekcjonowane odpady.
Mają powstać do końca
roku – obiecują urzędnicy.

Kontrowersyjny wyrok Wypowiedzi oskarżonego mają charakter
dopuszczalnych opinii w kontekście jego podstawowych praw,
wolności wypowiedzi zagwarantowanej w konstytucji naszego
państwa – uzasadniała sędzia Alina Krejza-Aleksiejuk.
I uniewinniła funkcjonariusza straży granicznej, który na forum
internetowym o Czeczenach pisał m.in. „wyznawcy pedofila”.
zapowiedziały apelację. Najpierw
złożą jednak wniosek o pisemne
uzasadnienie wyroku. W ustnym
sąd powołał się na opinię biegłej
z zakresu językoznawstwa.
– Wskazała ona, że nie wszystkie wymienione w akcie oskarżenia komentarze mają charakter
obraźliwy lub nawołujący do nienawiści – tłumaczyła sędzia Alina
Krejza-Aleksiejuk. – Słowa takie
jak pasożyty, darmozjady, sępy,
ścierwa używane są publicznie
w dostępnej ogółowi prasie.
Dla poparcia swych słów sędzia
zacytowała kilka fragmentów artykułów i książek z gatunku polskiej fantastyki.
– Oceny wpisów nie można też
oderwać od kontekstu całej dyskusji, jaka toczyła się na forum – podkreśliła Krejza-Aleksiejuk. – W ocenie sądu nie dotyczyła ona naro-

dowości jako grupy społecznej,
a grup przestępczych, w kilku przypadkach również czeczeńskiej.
– Te obraźliwe sformułowania
mają oczywisty kontekst narodowo-etniczny – ripostuje Marcin
Kornak, prezes Stowarzyszenia
Nigdy więcej przeciwdziałającego
rasizmowi i nietolerancji. – Szczególnie w kontekście ostatniej fali
incydentów o charakterze ksenofobicznym. Dziwi mnie, że polski
sąd broni rasistów i staje się niejako adwokatem środowisk skrajnie prawicowych.
– To kompromitacja wymiaru
sprawiedliwości i dowód na to, że
prawo w Polsce nie jest przestrzegane – dodaje Magdalena
Godlewska-Siwerska, prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej
Widok, która współpracuje z Czeczenami.

Konstytucjonalista, Jarosław Matwiejuk, studzi nieco emocje związane z kontrowersyjnym wyrokiem. – Orzeczenie w tej sprawie
sprawie będzie precedensem. Zostaną wyznaczone standardy, co
jest dozwolone, a co karalne w zakresie wygłaszanych opinii – mówi.
Oskarżony Tomasz D. nie był
obecny na ogłoszeniu wyroku.
W trakcie procesu konsekwentnie
zaprzeczał, że dokonał wpisów
wymienionych w akcie oskarżenia. Mimo to bronił ich rzekomego autora prawem do publicznego wyrażania swoich opinii.
Jak poinformowała nas ppłk Anna Wójcik z podlaskiego oddziału
Straży Granicznej, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy Tomasz D. jest zawieszony
w czynnościach służbowych.
Wyrok nie jest prawomocny. (IKA)

W Porannym

SAMORZĄD
W Białymstoku
powstanie 770 gniazd
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HISTORIA
Dramatyczne napisy
pod ochroną
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zeczeni zabijają w imię religii – jakiś rysownik namalował ich Wielkiego Pedofila i w odwecie chcą zabijać
niewinnych ludzi. (...) dlaczego
Francuzi, Holendrzy uciekają
z własnych krajów? Bo kiedyś byli na tyle głupi, że wpuścili do siebie to ścierwo pasożytnicze a ono
im się rozmnożyło”. Sąd Rejonowy w Białymstoku nie miał wątpliwości, że autorem tych komentarzy zamieszczonych na forum 4lomza.pl od października
2009 do końca maja 2011 roku
był 33-letni Tomasz D. Przyznał,
że w niektórych momentach wypowiedzi białostoczanina miały
„mocny charakter”, lecz w świetle prawa są dopuszczalne.
– To wpisy ewidentnie znieważają naród czeczeński i nawołują
do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych –
nie kryje oburzenia Kamil Kamiński z łomżyńskiej Fundacji Ocalenie (zajmuje się pomocą uchodźcom i imigrantom – przyp. red.). –
Przyzwolenie na język nienawiści
w miejscach publicznych jest bardzo szkodliwe społecznie.
Zarówno fundacja (w procesie
występująca w roli oskarżyciela
posiłkowego) jak i prokuratura już

n

Sędzia: Wolność
wypowiedzi,
znajduje
zastosowanie nie
tylko do poglądów,
które są dobrze
przyjmowane lub
postrzegane jako
nieszkodliwe, ale
i do tych, które są
szokujące.

Znajdują się
w podziemiach Sądu
Apelacyjnego
w Białymstoku. Zostały
wyryte przez więźniów
w latach 50. Teraz mają
zostać otoczone opieką.
na stronie 3.

BIAŁYSTOK
Mieszkańcy chcą
parku kulturalnego
Miał powstać na osiedlu
Bojary. Miał, bo władze
zwlekają z decyzjami.
na stronie 4.

ZDROWIE
Kolejki do in vitro
W białostockich klinikach
do rządowego programu
zakwalifikowano już sto par.
na stronie 5.

Społeczeństwo

Teksty piosenek, chwyty na gitarę
i akordy takich przebojów Nirvany
jak „Smells Like Teen Spirit”, „Rape
me” czy „In Bloom” – to propozycja
na wakacje Akademii Rock&Rolla.
Korzystają z niej zarówno starsi,
jak i młodsi fani twórczości Kurta
Cobaina oraz muzyki grunge
i alternatywnego rocka. To
wyjątkowa szkoła w Białymstoku.
Tu można nauczyć się gry
na różnych instrumentach, poznać
ciekawych ludzi. Warsztaty Nirvana
Party trwają do piątku w godz. 917. W piątek odbędzie się specjalny
koncert na podsumowanie turnusu.
Akademia Rock&Rolla zaprasza
także na inne zajęcia. W dniach 5-9
sierpnia zaplanowano AC/ DC Party,
19-23 sierpnia Disco Party, a 26-30
sierpnia Rock&Roll Party. Cena
za turnus to 325 zł (uczniowie
akademii płacą 300 zł). Zapisy
w sekretariacie szkoły pod nr tel. 85
653 9625 i 508 763 919 lub mailem
na adres: szkola@akademiarr.pl.
(AK)
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Gitarowe wakacje
z twórczością Kurta
Cobaina

