Sygnatura akt II K 213/20

Wyrok
W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dnia 10 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Protokolant Marta Kamińska
w obecności oskarżyciela prywatnego Marka Chojnowskiego
po rozpoznaniu sprawy Pawła Liżewskiego
urodzonego 14.03.1980r w Łomży
syna Romana i Barbary zd. Niewiadomska
oskarżonego o to, że:
w dniu 22.09.2018 r., za pomocą środków masowego komunikowania się,
posługując się pseudonimem Gumiś 1212, zamieścił nieprawdziwe
informacje na portalu www.4 lomza.pl w komentarzach pod artykułem pt.
„Ksiądz robił dzieciom zdjęcia podczas lekcji religii. Został przeniesiony
do innej parafii”, o treści: „kolejny pedofil.. .ile jeszcze”, czym pomówił
Marka Chojnowskiego o takie postępowanie lub właściwości, które mogły
poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego
dla danego stanowiska i zawodu, tj. księdza miejscowej parafii w Piątnicy
i nauczyciela religii w miejscowej szkole podstawowej,
tj. o czyn z art. 212§2 kk
I.

Oskarżonego Pawła Liżewskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
czynu i za to z mocy art. 212§2 kk skazuje i wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca
pozbawienia wolności.

II.

Na zasadzie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§1 kk warunkowo zawiesza oskarżonemu
wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 2 (dwóch) lat.

III.

Na zasadzie art.72§1 pkt. 2 kk zobowiązuje oskarżonego w okresie próby do
przeproszenia pokrzywdzonego Marka Chojnowskiego poprzez publikację na portalu
www.4lomza.pl oświadczenia następującej treści: ,, Ja Paweł Liżewski przepraszam
księdza Marka Chojnowskiego za obraźliwy i nieprawdziwy komentarz zamieszczony
przeze mnie w dniu 22.09.2018r. na portalu www.4lomza.pl pod artykułem ,,Ksiądz
robił zdjęcia podczas lekcji religii. Został przeniesiony do innej parafii.” Przyznaję, iż
naruszając w ten sposób dobra osobiste jakimi są dobre imię księdza i jego godność
poniżyłem go w opinii publicznej oraz naraziłem na utratę zaufania potrzebnego
zarówno do wykonywania posługi kapłańskiej jak również zawodu nauczyciela
religii.” w postaci grafiki o szerokości minimum 700 pikseli i rozmiarach
odpowiadających wielkością formatowi grafik, czcionką o rozmiarze dostosowanym
do zapełnienia pełnej powierzchni takiego okna tak, aby użytkownicy mogli odczytać
treść przeprosin oraz utrzymywanie w/w oświadczenia przez okres 1 (jednego)
miesiąca od jego zamieszczenia w sposób pozbawiony skrótów i innych ingerencji lub
zabiegów umniejszających odbiór przez użytkownika Internetu treści i formy tego
oświadczenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od uprawomocnienia się wyroku.

IV.

Na podstawie art. 215 kk orzeka o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie go na pierwszej stronie portalu www.4lomza.pl który będzie tam
widoczny przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia umieszczenia.

V.

Na podstawie art. 212§3 kk orzeka wobec oskarżonego Pawła Liżewskiego nawiązkę
na rzecz Fundacji Światło - Życie w kwocie 2000 (dwóch tysięcy) złotych.

VI.

Zasadza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego Marka Chojnowskiego
kwotę 820 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwotę 300zł
tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów procesu.

VII.

Zwalnia oskarżonego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych, którymi to kosztami
obciąża Skarb Państwa.

Wyrok uprawomocnił się dnia 18.11.2020r.

