
Rozpoznanie sprawy z oskarżenia prywatnego wobec Tomasza Kulczyńskiego oskarżonego o to,  że od
4 stycznia do 10 stycznia 2018 za pomocą środków masowego komunikowania, w Internecie, działając w
wyniku powziętego zamiaru pomówił oraz zniesławił oskarżycielkę prywatną, pełniącą urząd sołtysa wsi
Parchów, funkcję  prezesa  Stowarzyszenia  Nasz Parchów oraz prezesa  klubu piłkarskiego MKS Victoria
Parchów  w  ten  sposób,  że  zamieścił  na  stronie  internetowej  vcity,  wpisy  poniżające  Annę  Pichała
sugerujące prowadzenie przez nią rozwiązłego trybu życia, promowanie własnej osoby za publiczne środki
pieniężne, przy czym nazywając ją „z ryja szpetną”, niemoralne prowadzenie się, które to treści mogły
narazić Anna Pichała na utratę w odbiorze społecznym zaufania niezbędnego do sprawowania powyższych
funkcji  oraz  uzyskania  mandatu  burmistrza  Miasta  i  Gminy  Chocianów  tj.  o  przestępstwo  z  art.  212  
par. 1 i 2 Kodeksu Karnego oraz art. 216 par. 1 i 2. KK.

W punkcie pierwszym:
Uniewinnia oskarżonego Tomasza Kulczyńskiego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

W punkcie drugim:
(…) Orzeka, że koszty procesu ponosi oskarżyciel prywatny Anna Pichała.

(…) Zasądza od oskarżyciela prywatnego na rzecz oskarżonego Tomasza Kulczyńskiego kwotę 3.744,00 zł
tytułem kosztów związanych z ustanowieniem zastępstwa procesowego.

Wyrok nie jest prawomocny (...)

W ocenie sądu przeprowadzone postępowanie nie wykazało, żeby to oskarżony umieścił przedmiotowe
wpisy na portalu vcity i Sąd dokonał poniższych ustaleń. To znaczy: Oskarżony mieszkał i miał centrum
życiowe w Lubinie i był tam radnym Rady Miasta w Lubinie. Pod adresem zamieszkania oskarżonego żona
podpisała  umowę  na  dostawę  Internetu  do  tego  domu.  W  pewnym  momencie  oskarżony  rozpoczął
działalność i aktywność także na terenie Chocianowa. Oskarżony zdecydował się wziąć udział w konkursie
Kryształowe Serce Radcy Prawnego, jako miejsce realizacji projektów do tego konkursu wybrał Chocianów.
Zdaniem sądu, przy okazji realizacji projektów do tego konkursu oskarżony promował swoją osobę oraz
podejmował działania w kierunku zwiększenia rozpoznawalności swojej osoby w gminie Chocianów. Dla
przykładu jednym z dowodów jednoznacznie potwierdzających tę tezę jest używanie zdjęcia oskarżonego
i tekstem „Niech żyją ferie zimowe! Bezpiecznego wypoczynku życzy Tomasz Kulczyński, radca prawny.”,
gdzie największe litery ma słowo Kulczyński. W ocenie sądu taki baner nie mieści się w żadnej z dziedzin,
które były oceniane w konkursie Kryształowe Serce. Ponadto działalność społeczna lub dobroczynna to
tylko jedno z czterech pól aktywności w tym konkursie, a oskarżony skupił się praktycznie tylko na tej
działalności,  tak  przynajmniej  wynika  z  przekazów  medialnych.  Sąd  zgadza  się  ze  stanowiskiem
oskarżenia,  że  nie  trzeba  kreować  pozytywnego  wizerunku  osoby  radcy  prawnego,  który  startuje
w konkursie Kryształowe Serce. Oskarżony w tym czasie wiedział już, że będzie startował w wyborach na
burmistrza Chocianowa. 

W grudniu 2017 roku pokrzywdzona Anna Pichała przekazała znajomym, że będzie startować na Urząd
Burmistrza Chocianowa i nie ukrywała tej decyzji. 

Oskarżony  wspólnie  z  grupą  sprzyjających  mu  osób  rozpoczął  prace  nad  przygotowaniem  kampanii
wyborczej, w której zamierzał startować na stanowisko burmistrza Chocianowa.

Oskarżony wyraźnie  to  przyznał.  W tym  celu  grupa  osób  o  zmiennym  składzie  spotykała  się  głównie
w domu oskarżonego w Lubinie i opracowywała strategie na nadchodzące wybory. Oskarżony tym osobom
podczas spotkań umożliwiał korzystanie z jego domowego Internetu w przez sieć WiFi. Osoby z tej grupy
zapewne liczyły, że w wypadku wygrania oskarżonego w wyborach na burmistrza Chocianowa one też
odniosą jakieś korzyści. Dlatego też osoby te planował lub podejmowały działania, które z ich mniemaniu
zwiększały szanse na wygraną w wyborach oskarżonego.



Zapewne według  tych osób  stawianie  w złym świetle  kontrkandydatów  zmniejszało  poparcie  dla  tych
kontrkandydatów w wyborach, a więc stawiało w lepszej sytuacji oskarżonego. 

Zdaniem  sądu  wpisy,  które  potem  pojawiły  się  na  portalu  vcity  mogły  być  właśnie  autorstwem  lub
inicjatywą osób właśnie z tej nieformalnej grupy komitetu wyborczego oskarżonego. 

Na portalu vcity pojawiły się obraźliwe oraz nie poparte faktami komentarze pod adresem pokrzywdzonej
Anny  Pichały.  Komentarze  te  umieszczane  były  przez  osoby  kryjące  się  pod  różnymi  nickami.  Część
komentarzy o różnych nickach umieszczona była przy użyciu łącza internetowego z domu oskarżonego.
Część komentarzy z innych adresów IP należących do  osób powiązanych z oskarżonym czyli  z  adresu
Adama Katulskiego i adresu państwa Grygorcewicz. 

Sąd nie podziela stanowiska oskarżonego, że komentarze te nie są ani pomówieniem ani zniesławieniem.
W ocenie sądu te komentarze wypełniają znamiona czynów zabronionych. Sąd nie podziela też stanowiska
oskarżonego, że komentarza nie są na tyle jednoznaczne, że nie wiadomo czy chodzi o pokrzywdzoną.

Zdaniem sądu komentarze te były też zniewagą czyli wypełniały znamiona z art. 216 Kodeksu Karnego. 

Natomiast brak jednoznacznych dowodów na to, że sam oskarżony umieszczał te komentarze. Nie można
też stwierdzić, że komentarze te były umieszczane na polecenie oskarżonego oraz nie udało się wykazać,
w sposób który nie pozostawia wątpliwości, że oskarżony wiedział, że takie komentarze pod adresem Anny
Pichały są umieszczane przez osoby z grupy sprzyjających mu osób, zaproszonych przez niego do pracy
nad przygotowaniem kampanii wyborczej, czyli że były umieszczone za jego przyzwoleniem.

Nie może być przesadzające o tym, że oskarżony umieścił te komentarze sam fakt, że to z adresu IP miejsca
zamieszkania oskarżonego część tych komentarzy była umieszczana. Wtedy bowiem należałoby przyjąć,
że  to  żona  oskarżonego umieściła  te  wpisy,  bo Internet  był  zarejestrowany  na  nią,  czyli  ona  zawarła
umowę. A przecież nie można wykluczyć, że skoro jej mąż chciał startować w wyborach na burmistrza
Chocianowa  to  ona  uznała,  że  będzie  go  wspierać  właśnie  w  ten  sposób,  że  będzie  pisać  negatywne
komentarze o kontrkandydatach.

Zdaniem  sądu  nie  można  też  wykluczyć  że  to  nie  oskarżony,  ale  inna  osoba  z  grupy  nieformalnego
komitetu wyborczego, który spotykał się wówczas w domu oskarżonego umieściła te wpisy. W ocenie sądu
oskarżony udostępnił tym osobom dostęp do Internetu, nawet jeżeli był zabezpieczony hasłem, wówczas
oskarżony  udostępnił  hasło  lub  sprzęt,  na  którym  to  hasło  było  już  wpisane.  Zdaniem  sądu  Internet
oskarżonego był  zabezpieczony  hasłem,  przemawiają  za  tym zasady  doświadczenia  życiowego i  żaden
dowód nie obalił tej tezy i też temu nie zaprzeczył. Chodzi o kwestie tego, że biorąc pod uwagę wszystkie te
okoliczności  i  zasady  doświadczenia  życiowego  wskazują,  że  osoba  taka  jak  oskarżony,  Internet
zabezpieczyła  hasłem. I  właśnie  tej  tezy  żaden tutaj  przeprowadzony dowód  nie  obalił.  Zdaniem sądu
jednak  zabezpieczenie  hasłem  dostępu  do  WiFi  bądź  niezabezpieczenie  hasłem  nie  miało  większego
znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  tej  sprawy.  W ocenie  sądu nawet  gdyby Internet  nie  był  zabezpieczony
hasłem, to należy wykluczyć, że wpisów dokonywały jakieś osoby trzecie, które pod domem oskarżonego
podłączały  się  do  jego  WiFi.  Brak  jest  na  to  jakichkolwiek dowodów,  a  ponadto  przeczą  temu  zasady
doświadczenia życiowego i racjonalnego rozumowania, bo po co ktoś miałby przychodzić w dzień pod dom
oskarżonego i pisać w Internecie obraźliwe komentarze pod adresem Anny Pichały. Zwłaszcza, że ten dom
nawet  nie  znajduje  się  w Chocianowie,  ale  w Lublinie,  a  wśród mieszkańców  Lubina z  zasady  nie  ma
wielkiego zainteresowania tym co dzieje się na terenie gminy Chocianów, zwłaszcza tym że sołtys jednej
z wsi w gminie Chocianów planuje startować w wyborach na burmistrza Chocianowa. 

Fakt, że obraźliwe komentarze pod adresem pokrzywdzonej były umieszczone również z innych adresów
IP także przemawia za przyjęciem, że to nie oskarżony zamieszczał te wpisy,  ale robiły to osoby z grupy
jego nieformalnego komitetu wyborczego.

Ponadto do części wpisów z tego adresu IP domu oskarżonego przyznał się świadek Krzysztof Kochowicz.
On też przyznał się do wpisów z adresu IP agencji reklamowej w Lubinie, w której był zatrudniony i to



uwiarygadnia  jego przyznanie się. Trudno bowiem przypuszczać,  aby oskarżony przychodził  do firmy,
w której zatrudniony jest pan Kochowicz i stamtąd umieszczał wpisy. Ponadto też Krzysztof Kochowicz
podał, że nie mówił oskarżonemu o tych wpisach. 

I na koniec tutaj te wszystkie okoliczności, które były podawane przez oskarżenie, w tym fakt późniejszego
zatrudnienia  Krzysztofa  Kochowicza  w  Urzędzie  Gminy  nie  przesądza,  że  oskarżony  dokonywał  tych
wpisów,  chociaż  zastanawiające  jest  w  ocenie  sądu  dlaczego  Krzysztof  Kochowicz  został  zatrudniony
w Urzędzie Gminy Chocianów, gdzie burmistrzem obecnie jest oskarżony, po tym jak tutaj w postępowaniu
sądowym  przyznał,  że  bez  wiedzy  oskarżonego  pisał  z  jego  adresu  IP  obraźliwe  komentarze,  które
wypełniają  w  ocenie  sądu  znamiona  przestępstwa,  pod  adresem  kontrkandydatów  oskarżonego
w wyborach. 

Natomiast  to  jest  jakaś  przesłanka  do  podjęcia  jakiś  interpretacyjnych wniosków.  Natomiast  nie  jest
to dowód, który by przesadzał, że oskarżony tych wpisów dokonywał. 

I na podstawie przeprowadzonego postępowania w ocenie sądu, tak jak było wcześniej powiedziane, tych
wpisów mogły dokonywać osoby z tego grona nieformalnego komitetu wyborczego oskarżonego i nie ma
jednoznacznych dowodów, żeby to sam oskarżony wpisy umieszczał albo żeby on polecał umieszczanie
takich  wpisów.  I  dlatego  wyrok  uniewinniający oskarżonego.  W  sytuacji,  uniewinnienia  oskarżonego
koszty  procesu  ponosi  oskarżyciel  prywatny,  w  tym  koszty,  które  tutaj  zostały  poniesione  przez
oskarżonego tytułem ustanowienia w sprawie jednego obrońcy. I tutaj sąd uznał, że wysokość podwójnej
stawki minimalnej była adekwatna do nakładu pracy obrońcy w tym postępowaniu, które nie należało do
najprostszych. I dlatego wyrok w takim kształcie. 

To wszystko.
Dziękuję.


