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Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze! 

Prosimy, by rzecznik praw obywatelskich i prokurator generalny przyjrzeli się nieprawomocnemu jeszcze 

wyrokowi skazującemu, jaki zapadł 26 lutego 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach. W sprawie tej do-

szło do skazania 8 uczestników demonstracji ulicznej za słowne ataki wobec uczestników marszu przeciw 

homofobii, mającego miejsce 18 maja 2010 r. w Kielcach. 

Wyrok ten jest absurdalny i kuriozalny z kilku powodów. 

Po pierwsze – doszło w nim do skazania na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Sąd przypisał oskar-

żonym groźby słowne, nie wskazując jednak w sentencji wyroku, na czym konkretnie te groźby polegały i 

dlaczego pokrzywdzeni mieli się tych gróźb obawiać. Przypisując oskarżonym słowne groźby, sąd powinien 

przypisać każdemu z oskarżonych konkretne słowa, a tego nie zrobił. 

Po drugie – zwracamy szczególną uwagę na sytuację jednego z oskarżonych, Mirosława G., radnego po-

wiatu kieleckiego, który, jak ustalił sąd na str. 30 uzasadnienia wyroku, miał krzyczeć hasło „róbcie to w 

domu po kryjomu”, a także „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” oraz miał śpiewać polski hymn. 

W haśle „róbcie to w domu po kryjomu” żadna groźba się nie zawiera. W śpiewaniu hymnu państwowego 

chyba również nie. Pozostają słowa „raz sierpem, raz młotem czerwona hołotę”, słowa znanego hasła wzno-

szonego na manifestacjach antykomunistycznych w czasach PRL. Wtedy jednak za to hasło nikt nie został 

skazany i nikomu nie przychodziło do głowy, by uznawać je za groźbę. Było to zresztą hasło wznoszone 

przez bitych demonstrantów antykomunistycznych przeciw bijącym ich funkcjonariuszom ZOMO. Drama-

tycznym paradoksem jest to, że do skazania za to antykomunistyczne hasło dochodzi dziś, w wolnej Polsce. 

Absurdem jest również to, że w słowach „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę” sąd dopatrzył się re-

alnej groźby, chociaż oskarżony Mirosław G. i pozostali uczestnicy demonstracji żadnego sierpa ani żadnego 

młota przy sobie nie mieli i raczej nie mieli szans, żeby się w te narzędzia szybko zaopatrzyć. Zwłaszcza 

sierp jest dziś narzędziem trudno dostępnym, trzeba by go szukać w jakimś muzeum. W związku z tym py-

tamy: gdzie tu groźba? 

Powierzamy tę sprawę uwadze obu wysokich urzędów, także ku refleksji nad tym, czym zajmują się dziś 

prokuratury i sądy Rzeczypospolitej za pieniądze podatników. Proces o „raz sierpem, raz młotem czerwoną 

hołotę” trwa już trzy lata. To jakiś absurd. Chodzi wszak o zwyczajne w demokracji zachowania, gdy demon-

strujący, opowiadający się za czymś czy przeciw czemuś ludzie wznoszą wobec siebie różne okrzyki i gdzie 

agresja słowna jest czymś może i nagannym, ale przecież naturalnym. Jeśli nie dochodzi do fizycznej agresji, 

a w Kielcach nie doszło, to represja karna nie ma żadnych podstaw. 

Uważamy, że ten wyrok po prostu zagraża demokracji. W przypadku Mirosława G. konsekwencje tego 

wyroku są dramatyczne, traci on mandat radnego, traci zatrudnienie w instytucji państwowej i w gruncie rze-

czy ponosi śmierć cywilną. Za to, że krzyknął „raz sierpem, raz młotem czerwona hołotę”. Absurd i skandal! 
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