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Do: 
Sądu Okręgowego w Legnicy 
 
za pośrednictwem 
 
Sądu Rejonowego w Złotoryi 
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ul. Kolejowa 3, 59 – 500 Złotoryja 
 

sygn. akt II K 358/13 
adwokata Jacka Zagajewskiego 
pełnomocnika oskarżycieli prywatnych 
Fundacji Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy oraz Jerzego Owsiaka 

 
APELACJA 

od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi II Wydział Karny  
z dnia 29 września 2014 r. sygn. akt II K 358/13 doręczonego w dniu 26 listopada 2014 r. 

 
 Działając w imieniu oskarżycieli prywatnych Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy oraz Jerzego Owsiaka – pełnomocnictwo w aktach sprawy – w trybie art. 444 k.p.k. w zw. 

z art. 425 § 1 i 2 k.p.k. zaskarżam wyżej wymienione orzeczenie w całości na niekorzyść 

oskarżonego Piotra Wielguckiego. 

 Na zasadzie art. 427 § 2 k.p.k. zaskarżonemu orzeczeniu zarzucam: 

 

1. mające wpływ na treść wyroku obrazę przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 kpk), tj. art. 

7 K.p.k. w zw. z art. 410 K.p.k. i 424 § 1 pkt. 1 K.p.k. poprzez generalne powołanie 

dowodów przy ustaleniu podstawy faktycznej oraz dokonanie ustaleń faktycznych na ich 

podstawie, w sytuacji gdy dowody te pozostają ze sobą w sprzeczności, przy czym takie 

powołanie dowodów uniemożliwia przeprowadzenie analizy co do procesu intelektualnego 

Sądu Rejonowego w zakresie dokonania tychże ustaleń, co z kolei powoduje brak 

możliwości oceny co do prawidłowości wydanego rozstrzygnięcia, w szczególności:  

a. poprzez pominięcie w zważeniach dowodowych kwestii związanych z 

wskazaniem przez oskarżonego, że Jerzy Owsiak sprzedał Fundacji WOŚP 

spółkę Złoty Melon za 1 550 000 PL, przy braku jakiegokolwiek odniesienia się 

do materiału dowodowego w postaci wydruków z KRS i uchwał Zarządu 

Fundacji, oraz zeznań świadków, co miało to znaczenie, że Sąd Rejonowy uznał 
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za zgodne z prawdą w tym zakresie twierdzenia Piotra Wielguckiego, co w 

oczywisty sposób doprowadziło do jego uniewinnienia; 

b. poprzez zupełne pominiecie zważeń co do materiału dowodowego w zakresie 

sprawozdania finansowego WOŚP za 2011 r. i wyliczeń oskarżonego podanych 

w artykułach, oraz uznanie, że oskarżony dokonując swoich wyliczeń, działał w 

sposób rzetelny i odpowiedzialny, co miało wpływ na stwierdzenie, że materiał 

zawarty w artykułach miał zawartość merytoryczną, co w oczywisty sposób 

doprowadziło do uniewinnienia, podczas gdy obliczenia – podane jako fakty - 

dokonane przez oskarżonego w żadnej mierze za rzetelne uznane być nie 

mogły, co więcej celowo wprowadzały w błąd czytelników i zmierzały do 

stwierdzenia, że niemal połowa przychodów Fundacji jest cyt.: „przeżerana”;  

c. poprzez pominięcie depozycji świadka Doroty Pilarskiej w całości, pomimo że 

świadek wyjaśniała w jaki sposób funkcjonowały zbiórki publiczne i jak były 

rozliczane środki uzyskane przez WOŚP, co miało to znacznie, że Sąd 

Rejonowy uznał, iż ustalenia Piotra Wielguckiego były prawdziwe;  

d. poprzez odniesienie się do zeznań Doroty Pilarskiej ze wskazaniem, że cyt.: „do 

zeznań tego świadka Sąd podszedł jednak ostrożnie” a to ze względu na fakt, że 

jako główna księgowa nie potrafi wytłumaczyć wielu kwestii związanych z 

działaniem programu księgowego, na którym na co dzień pracuje a nadto ze 

względu na sporządzenie przez nią wykazu operacji finansowych, które miały 

wzbudzać szereg wątpliwości, przy czym najprawdopodobniej ( bo tego z 

uzasadnienia nie wiadomo ) w ogóle uznanie tych zeznań za niezgodne z 

prawdą, pomimo ich zgodności z dokumentacją KRS, Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji, sprawozdaniami finansowymi, zeznaniami świadka 

Mroczkowskiego, oraz pomimo tego, że główna księgowa nie jest 

informatykiem programistą ani specjalistą z zakresu działania programu 

Symfonia zaś jedyna rozbieżność, którą wskazał Sąd Rejonowy w zakresie 

dokumentacji wynikać miała z wydruku z tego programu, co miało oczywisty 

wpływ na uniewinnienie oskarżonego;  

e. poprzez zupełne pominiecie zeznań świadka Jana Mroczkowskiego w zakresie 

wykazania w jakim celu powstała spółka Złoty Melon, kiedy powstała, z jakich 

środków, jakie miała zadania, co miało oczywisty wpływ na uznanie że 

oskarżony pisał prawdę, co doprowadziło do jego uniewinnienia;  
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f. poprzez wyjątkowo ogólne odniesienie się do zeznań Jana Mroczkowskiego 

przez wskazanie, że depozycje świadka miały charakter jedynie ocenny, oraz 

stwierdzenie, że do depozycji świadka należy podchodzić ostrożnie, bez 

ustalenia w jakim zakresie Sąd Rejonowy uznał jego depozycje za zgodne z 

prawdą a w jakim nie przyznał waloru prawdziwości, przy czym 

najprawdopodobniej ( gdyż z uzasadnienia w tym zakresie nic nie wynika ) 

uznanie tych depozycji za niezgodne z prawdą, pomimo że z zeznania tego 

świadka znajdują szerokie potwierdzenie w zgromadzonym materiale 

dowodowym, w zeznaniach Krzysztofa Dobiesa, Doroty Pilarskiej, 

dokumentacji KRS, uchwał Fundacji, dokumentacji Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji, co miało ten wpływ, że doprowadziło do uniewinnienia 

oskarżonego; 

 

2. mające wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 

k.p.k.), tj. art. 7 K.p.k. w zw. z art. 410 K.p.k. wskutek ustalenia, że zarzuty stawiane WOŚP 

i Jerzemu Owsiakowi przez oskarżonego były prawdziwe i że oskarżony Wielgucki 

rzetelnie przygotował się do sprawdzenia wskazanych w nim danych, jak również, w chwili 

pisania artykułów posiadał dane potwierdzające jego tezy, co z kolei skutkowało 

zastosowaniem przez Sąd Rejonowy kontratypu z art. 213 § 2 K.k., skutkującego 

uniewinnieniem oskarżonego, w sytuacji gdy:  

a. oczywistym było, że Piotr Wielgucki w trakcie pisania artykułów nie 

dysponował materiałem wskazującym na „dojenie” Fundacji W.O.Ś.P. 

przez Jerzego Owsiaka albowiem przez całe postępowanie usilnie 

poszukiwał dowodów na te okoliczności, co wskazuje że pisząc artykuły 

zdawał sobie sprawę z faktu, że wszystkie okoliczności wskazane przezeń są 

albo nieprawdziwe albo mogą być nieprawdziwe, nad czym Sąd Rejonowy w 

ogóle się nie pochylił, a co stanowi o istocie odpowiedzialności karnej 

oskarżonego;  

b. oczywistym było, że oskarżony wiedział jedynie o powiązaniu Złotego 

Melona z Fundacją W.O.Ś.P. i nie wskazał na ani jeden przypadek 

„dojenia” i żądał dalszego postępowania w celu doprowadzenia do 

wykazania jego twierdzeń za prawdziwe, podczas gdy już w chwili pisania 

artykułów powinien mieć wiedzę w tym zakresie.  
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3. naruszenie przepisów prawa procesowego (438 pkt 2 K.p.k. ) tj. treści art. 7 K.p.k. w zw. z 

art. 410 K.p.k. w zw. z art. 5 § 2 K.p.k. poprzez przerzucenie ciężaru dowodu prawdy na 

oskarżycieli prywatnych i rozstrzygnięcie wątpliwości w tym zakresie na korzyść 

oskarżonego, w wyniku zobowiązania Fundacji WOŚP do złożenia po raz kolejny 

dokumentacji księgowej ( pomimo złożenia już wcześniej wielu innych dokumentów, w 

tym księgowych ), którego to zobowiązania Fundacja nie wykonała,w sytuacji w której 

ciężar udowodnienia prawdziwości zarzutu zniesławiającego obarczał oskarżonego 

a istniejące i nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości do prawdziwości 

sformułowanego zarzutu, nie mogą zostać rozstrzygnięte na jego korzyść, 

albowiem w sprawach o zniesławienie istnieje domniemanie dobrego imienia 

pokrzywdzonego, co miało oczywisty wpływ na uniewinnienie oskarżonego;  

 

4. naruszenie przepisów prawa procesowego (438 pkt 2 K.p.k. ) tj. treści art. 7 K.p.k. w zw. z 

art. 410 K.p.k. i art. 5 § 2 K.p.k. poprzez niezasadne przyjęcie, że wykazanie powiązań 

pomiędzy Złotym Melonem, Fundacją W.O.Ś.P. i Mrówka Całą ( czego oskarżyciele 

prywatni nigdy nie kwestionowali ) wystarczyło do uznania, że opisywany w artykułach 

mechanizm działał i następowała konieczność dalszej jego analizy, poprzez zbadanie 

dodatkowych dokumentów księgowych, w sytuacji notorii w zakresie powiązania Złotego 

Melona z Fundacją WOŚP i Mrówką Całą, a to chociażby ze względu na fakt, że duża 

część produkcji filmowych WOŚP, dostępnych w sieci była realizowana przez Mrówkę 

Całą, a Złoty Melon został założony przez WOŚP, wobec czego wykazywanie oczywistych 

okoliczności przez oskarżonego nie mogło stanowić o przerzuceniu ciężaru dowodu 

prawdy na oskarżycieli prywatnych, 

 

5. naruszenie przepisów prawa procesowego (438 pkt 2 K.p.k. ) tj. treści art. 7 K.p.k. w zw. z 

art. 410 K.p.k. poprzez uznanie wyjaśnień Piotra Wielguckiego za zgodne z prawdą w 

całości a to ze względu na cyt.: „szczerość: jego wypowiedzi ( str. 15 uzasadnienia ) czy 

fakt, że na wszystkie swoje twierdzenia przedstawiał wydruki z internetu, w sytuacji gdy 

jego twierdzenia stanowiły tylko i wyłącznie linię jego obrony i nie znajdowały 

potwierdzenia we wskazanych w skardze artykułach, przy czym nie znajdowały również 

potwierdzenia w KRS, dokumentach Ministerstwa Zdrowia, sprawozdaniach finansowych i 

zeznaniach świadków.  
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6. mającą wpływ na treść wyroku obrazę przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 kpk), w 

szczególności art. 7 kpk w zw. z art. 410 K.p.k. poprzez uznanie a priori e-maili Piotra 

Wielguckiego z 9 i 16 marca 2012 r. ( k. 210 i 211 ) za mające istotne znaczenie dla 

rozpoznawanej sprawy i uznanie wskutek tego, że Piotr Wielgucki rzetelnie przygotowywał 

swoje artykuły w sytuacji, kiedy treść tych maili nie dotyczyła zależności pomiędzy 

W.O.Ś.P. i Złotym Melonem oraz Mrówką Całą oraz wszelkich okoliczności związanych z 

podnoszonymi w skardze zarzutami, co z kolei doprowadziło do uniewinnienia Piotra 

Wielguckiego, a nadto wszystkie inne maile zostały wysłane do W.O.Ś.P. po pierwszym 

terminie rozprawy;  

 

7. mające wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 

k.p.k.), tj. art. 4 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. w zw. z art. 424 § 2 k.p.k. 

polegające na pozbawionej obiektywizmu oraz sprzecznej z zasadami prawidłowego 

rozumowania i doświadczenia życiowego ocenie materiału dowodowego, obarczonej 

fragmentarycznym odniesieniem się do zgromadzonych dowodów poprzez oparcie swych 

rozważań na podstawie dokumentu prywatnego wystawionego przez Tomasza Tora jako 

wskazującego na rzeczywiste wątpliwości w zakresie transakcji pomiędzy Fundacją WOŚP, 

a spółką Mrówka Cała, podczas gdy do tego typu twierdzeń konieczne jest dopuszczenie 

dowodu z opinii biegłego posiadającego specjalistyczną wiedzę w zakresie rachunkowości, 

co ma to znaczenie, iż Sąd oparł się na dokumencie prywatnym, który nie może stanowić 

po temu dowodu, jak również niepowołanie tego dowodu jako stanowiącego podstawę 

ustaleń faktycznych, które następnie zawarto w treści uzasadnienia, co ma to znaczenie, iż 

bezpodstawnie wskazano na istnienie wątpliwości do rzetelności przedłożonej do akt 

sprawy dokumentacji księgowej; 

 

8. mające wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 

k.p.k.), tj.: art. 193 § 1 k.p.k. polegające na niepowołaniu biegłego z zakresu rachunkowości 

i księgowości dla określenia rzetelności przedstawionych w dokumentacji księgowej 

Fundacji WOŚP, co ma to znaczenie, iż Sąd oparł swe rozważania na niekompletnym 

materiale dowodowym, który nie pozwalał na kategoryczne stwierdzenie, iż wątpliwości co 

do dokumentów rzeczywiście istniały, co ma to znaczenie, iż brak jest możliwości w takiej 

sytuacji wyrażenia swobodnej oceny dowodów oraz dokonania prawdziwych ustaleń;, co 

miało to znaczenie, że Sąd Rejonowy uznał przedstawione materiały za wzbudzające 

uzasadnione wątpliwości, choć nie wskazał w uzasadnieniu na czym miałyby one polegać 
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9. mające wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 

k.p.k.), tj.: art. 7 k.p.k.:  

a.  poprzez dowolne przyrównanie znaczenia stwierdzenia „Guru Owsiak w 11 lat 

wyjął 46 Złotych Melonów”, którego autorem jest oskarżony Piotr Wielgucki, 

które zdaniem Sądu użyto jako synonim słowa „przeznaczył” i porównanie do 

stwierdzenia przez pokrzywdzonego Jerzego Owsiaka, iż Tadeusz Rydzyk wyrwał z 

Unii Europejskiej miliony euro, podczas gdy z wypowiedzi oskarżonego w tej 

płaszczyźnie wynika, iż J. Owsiak zatrzymał pieniądze z publicznej zbiórki dla 

siebie, a zatem sytuacji tych nie da się osadzić w podobnych realiach, gdyż zakładają 

zupełnie inne relacje podmiotowe i odnoszą się do zupełnie innego sposobu 

pozyskiwania środków;  

b.  poprzez przyjęcie, iż oskarżony w sposób rzetelny i nienaganny przygotował swoje 

publikacje, podczas gdy z treści samego uzasadnienia wynika, iż nie potrafi on 

nadać właściwego znaczenia instytucjom funkcjonariusza publicznego, prezesa 

zarządu, czy też podlegania przepisom o dostępie do informacji publicznej, nie ma 

również kwalifikacji z zakresu rachunkowości, co ma to znaczenie, iż oskarżony 

bez należytego przygotowania przystąpił do krytycznej oceny zjawisk co sprawia, iż 

obraz pokrzywdzonych w inkryminowanych publikacjach w sposób rażący odbiega 

od rzeczywistości; 

 

10. naruszenie przepisów prawa materialnego ( 438 pkt 1 k.p.k ) w zakresie czynów 

zarzucanych oskarżonemu poprzez błędną wykładnię i w wyniku tejże, niezastosowanie 

art. 216 § 2 K.k., wskutek uznania, że określenia „romski macho”, „król żebraków i 

łgarzy”, „guru sekty”, „sekta wośp” czy „lepkie ręce” nie stanowi fraz inwektywizujących, 

przy wskazaniu Sądu, że określenia te stanowią metaforyczne podejście oskarżonego dla 

ukazania kontekstu jego artykułów oraz stanowią dozwolone w żywym języku krytyki w 

ramach bloga internetowego, dosadne opisy i oceny pewnych zjawisk, metafor oraz, że nie 

implikują właściwości czy też cech pokrzywdzonych, które mogłyby poderwać zaufanie dla 

nich konieczne do wykonywania działalności charytatywnej, podczas gdy znaczenie tych 

zwrotów w powszechnym obrocie jak również znaczeniu słownikowym jednoznacznie 

wskazuje na negatywne konotacje, a ich użycie wskazuje niemoralne i bezprawne działania 

pokrzywdzonych, natomiast publikowanie za pośrednictwem bloga powoduje, iż zasięg 

oddziaływania zachowań oskarżonego przekracza nośność tradycyjnych mediów; 
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11. naruszenie przepisów prawa materialnego ( 438 pkt 1 K.p.k. ) poprzez błędną wykładnię i 

w skutek tego niezastosowanie art. 212 § 2 K.p.k. poprzez uznanie, że tezy stawiane przez 

Piotra Wilguckiego w artykułach w znakomitej większości stanowią jego oceny w sytuacji, 

w której Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że nawet oceny nie mogą wykraczać poza 

pewne przyjęte ramy ogólnie rozumianej kultury, co miało wpływ ten, że uniewinniono 

Piotra Wielguckiego;  

 

12. błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia, która miał wpływ na 

wynik sprawy (art. 438 pkt 3 k.p.k.) polegający na niezasadnym i dowolnym przyjęciu, iż 

Jerzy Owsiak odpowiedział zniewaga wzajemną wobec Piotra Wielguckiego, podczas gdy 

słowa kierowane pod adresem oskarżonego wypowiedziane zostały po rozpoczęciu 

procesu tj. w listopadzie 2013 r. ( k. 212, 213 ),w okresie prawie roku od publikacji 

będących przedmiotem procesu, a dotyczyły artykułów, w których relacjonował i 

komentował on na bieżąco przebieg procesu, co ma to znaczenie, iż pokrzywdzony J. 

Owsiak nie dopuścił się zniewagi wzajemnej w odniesieniu do inkryminowanych 

artykułów, lecz późniejszej działalności oskarżonego, który w kolejnych publikacjach 

przedstawiał kolejne twierdzenia, w tym o dopuszczaniu się przez pokrzywdzonych 

obstrukcji procesowej poprzez składanie fałszywych dowodów i zeznań, co wyklucza 

możliwość odstąpienia od wymierzenia kary.  

 

Na zasadzie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 427 § 1 k.p.k. wnoszę o uchylenie zaskarżonego 

wyroku w części dotyczącej czynów zarzuconych i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 

Sądowi I instancji, 

ewentualnie  

w odniesieniu do czynu zarzuconego w pkt. III aktu oskarżenia, w przypadku uznania 

niezasadności zarzutów naruszenia przepisów procesowych. wnoszę o zmianę zaskarżonego 

wyroku w pkt. II poprzez wymierzenie oskarżonemu kary przewidzianej w przepisie, którego 

naruszenia się dopuścił w wysokości 200 stawek dziennych grzywny w wysokości po 20 zł każda.  

 

UZASADNIENIE 

 

 Analiza uzasadnienia nie pozwala na wysnucie innego wniosku jak ten, że uzasadnienie to 

stanowi wyraz wyjątkowej wręcz obrony oskarżonego przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Złotoryi.  
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 Ogólnie rzecz ujmując Sąd Rejonowy przyznał walor prawdziwości wszelkim twierdzeniom 

oskarżonego, wszelkim dowodom przeprowadzonym przezeń, deprecjonując depozycje świadków 

w jakikolwiek sposób związanych z Fundacją, czy nadesłane przez nią dokumenty ( poza KRS i 

uchwałami Fundacji ). Ciekawą również jest sytuacja, w której Sąd Rejonowy nie mogąc, w żaden 

sposób uzasadnić twierdzeń Wielguckiego pomawiającego WOŚP, pomija te aspekty lub tłumaczy 

je w sposób infantylny. Przykładowo można tutaj wskazać twierdzenie Wielguckiego o tym, że 

Jerzy Owsiak sprzedał udziały w Złotym Melonie Fundacji za 1 550 000 PLN, którego nie dało się 

obronić ani stwierdzeniami o zawartych w artykułach ocenach, ani rzetelnością sprawdzenia 

faktów, ani wreszcie przerzuceniem ciężaru prawdy na oskarżycieli prywatnych. Skoro zatem nie 

sposób tego było zrobić, Sąd Rejonowy to przemilczał.  

 

 Wyrok jest niesprawiedliwy. Został wydany w oderwaniu od rzeczywistości. W 

oderwaniu od zgromadzonego materiału dowodowego i to w sposób rażący. W 

szczególności poszukiwanie przez Sąd dowodów na wykazanie prawdziwości twierdzeń 

oskarżonego budziło sprzeciw oskarżycieli prywatnych, co wynika zresztą z kilku pism i 

wypowiedzi pełnomocnika.  

 

 Działanie Sądu doprowadziło do ponownego pokrzywdzenia oskarżycieli, albowiem 

po orzeczeniu pojawiła się ogromna ilość komentarzy wskazujących na fakt, że Jerzy Owsiak jest 

złodziejem. Zdziwienie musi budzić fakt, że część społeczeństwa odebrała wyrok Sądu 

Rejonowego w Złotoryi uznając jednak, że Owsiak kradnie a działanie Fundacji i Złotego Melona 

tylko po temu służy. Zwykli ludzie dostrzegli w artykułach to, czego żadną miarą nie mógł 

dostrzec Sąd Rejonowy. Tak być nie powinno.  

 

 Sąd Rejonowy dał prymat wolności słowa nad prawami podmiotowymi jednostki. Miał 

takie prawo w ramach uznaniowości sędziowskiej. Jednakowoż należy zadać pytanie, czy Sąd w 

ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości ma kształtować tylko i wyłącznie świadomość 

prawną społeczeństwa, czy też starać się przynajmniej o kształtowanie wzorców zachowań 

opartych na kulturze, honorze, wartościach rodzinnych czy wreszcie szerzej wzorców opartych o 

etykę. Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista, tak samo jak to, że Sąd Rejonowy w 

Złotoryi swoim działanie m doprowadził do powtórnej wiktymizacji pokrzywdzonych, kazawszy 

im udowodnić, że zarzuty stawiane przez oskarżonego nie są prawdziwe. Pominął dorobek 

doktryny i orzecznictwa uznając wynikające z nich ścieżki procedur za dogmatyczne, czemu dał 
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wyraz w uzasadnieniu. Zapomniał jednakowoż, że postępowanie karne to normy o charakterze 

gwarancyjnym. I o ile gwarancji tych udzielił oskarżonemu, o tyle prawa pokrzywdzonych nie 

miały dlań już takiego znaczenia.  

 

1. a 

   

  Sąd Rejonowy w całości pominął te stwierdzenia Piotra Wilguckiego, w których 

wskazuje on, że Jerzy Owsiak zarobił 1,5 mln PLN na sprzedaży Złotego Melona 

Fundacji. Gwoli przypomnienia należy wskazać, że takie stwierdzenia padły kilkukrotnie i tak 

przykładowo na k. 98 wskazał „(...) i WOŚP odpala Jerzemu Owsiakowi 1 550 000 wykupując wszystkie 

udziały w spółce Złoty Melon”. Na k. 100 oskarżony stwierdza „tak czy inaczej „Złoty Melon” od początku 

działalności miał lokum właśnie przy Niedźwiedziej 2A, a potem przy Dominikańskiej 19c. Zatem 

komercyjna spółka na, którą sekta WOŚP wyłożyła 1 555 000 złotego melona miała na 

starcie do dyspozycji darmowe lokum i ludzi, darmowy biznes sponsorowany przez WOŚP 

w postaci „Woodstock”, z którego Złoty Melon i „Mrówka cała” doją na obsłudze, 

gadżetach i wydawnictwie.” Z tego wynika wprost, że Jerzy Owsiak założył własną firmę, która 

od początku rozwinęła się na majątku W.O.Ś.P., a następnie sprzedał ją WOŚP. Inne rozumienie 

tej treści nie jest uprawnione. I dalej „ na dwóch filarach oparł swoje brudne interesy król 

żebraków, po pierwsze i od zawsze są to słupy przyklejone do WOŚP, najpierw kasę bezpośrednio 

z sekty i pośrednio „Mrówką całą” doiła „Dzidzia”, czyli żona „Jurasa”, potem za konkretny 

biznes wziął się „Złoty Melon”.” Z tego również wynikało, że Jerzy Owsiak przy pomocy Złotego 

Melona miał wyprowadzać pieniądze. Kontekst tej wypowiedzi razi w swej oczywistości i chyba 

jedynie Sąd Rejonowy w Złotoryi nie dostrzega tego. Sa w aktach odpisy KRS, akt notarialny 

umowy spółki (k. 474 ), uchwała Konwentu Fundatorów ( k. 470 ), oświadczenie o podwyższeniu 

kapitału zakładowego ( k. 474 ), itd.  

 

Dodatkowo, w kolejnych publicznych wystąpieniach, już po wykazaniu w postępowaniu 

oczywistej nieprawdziwości tego zarzutu, Wielgucki w dalszej mierze podtrzymuje te wskazania. 

Robi to dlatego, że na tym właśnie przykładzie pokazać najłatwiej, jak pokrzywdzony miał czerpać 

korzyści z W.O.Ś.P. i Złotego Melona. W tym akurat przypadku Sąd Rejonowy pomija zupełnie 

swoją ocenę albowiem w oczywisty sposób odnosi się ona bezpośrednio do wskazania faktu, który 

nie miał miejsca. Nie pasowało to zatem Sądowi I instancji do uzasadnienia wyroku, albowiem 

bazując na stwierdzeniu, że wypowiedzi Wielguckiego stanowiły ni mniej, ni więcej jak tylko oceny, 
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musiałby w tym przypadku uznać, że wypowiedź ta odnosiła się do wprost do faktu. A to 

oznaczałoby konieczność skazania oskarżonego za zniesławienie.  

1.b  

Na k. 101, w dalszej części artykułu, oskarżony Wielgucki napisał „46 milionów przez 11 lat to 

jest czubek góry lodowej, kolejne kłamstwa kryją się w prostych zestawieniach”. Trudno dostrzec tutaj ocenę, 

albowiem oskarżony stawia tutaj tezę wyrażoną wprost, że te 46 milionów, to się da udowodnić, ale 

również da się udowodnić inne „kanty”. Oskarżony w artykule wskazał, że „łączne przychody WOŚP 

55 690 743,80 zł, przychód z „orkiestry” 48 563 662,82. A teraz jeszcze raz dochód z „orkiestry” 48 563 

662,82 i kwota przeznaczona na legendarny sprzęt: 38 277 884,84. Rachunek jest jednoznaczny. Na sprzęt 

ratujący chore dzieci, król żebraków przeznaczył 68,7% z całej wyżebranej kwoty i 78,8% z „orkiestry”, reszta 

została przeżarta.” W ocenie Sądu Rejonowego taka analiza sprawozdania z działalności Fundacji za 

2011 r. została wykonana rzetelnie przez oskarżonego. Z taką oceną nie sposób się zgodzić, 

biorąc pod uwagę, że sprawozdanie za ten rok znajduje się w aktach i wystarczyło do 

niego zajrzeć, czego Sąd Rejonowy z pewnością nie uczynił. Piotr Wielgucki mógł to 

uczynić, albowiem jak sam wskazał rozliczenie znajdowało się w sieci Internet, skąd 

zresztą wziął dane do artykułu.  

 

I tak oskarżony pominął w swych wywodach, że na Program Powszechnych 

Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków wydatkowano 1.817.673,71 zł,na Program Infant 

Flow 119.939,64 zł, na Program leczenia cukrzycy pompami insulinowymi 90.616,70, na Program 

„Ratujemy i Uczymy Ratować” 2.824.127,25 zł, zaś wydatki na działalność propagatorską, 

informacyjną i pożytku publicznego wyniosły 6.015.181,69 zł( k. 29 v ). 

 

Pominął również, że struktura kosztów działalności administracyjnej została wskazana 

wprost w sprawozdaniu poniżej wymienionych danych. W 2011 r. była ona wysoka ( stąd też 

akurat to sprawozdanie wziął pod uwagę oskarżony ) ze względu na nabycie za kwotę 8 mln zł 

nieruchomości na siedzibę WOŚP. W informacji dodatkowej w pkt. 8 wskazano, że w 2011 roku 

poniesiono na niefinansowe aktywa trwałe nakłady w wysokości 9 009 061, 57 złotych.  

 

Z pkt. 8 informacji dodatkowej wynika, że wynagrodzenia dla członków zarządu - Osoby 

wchodzące w skład organów zarządczych nie pobierają.  

 

Gdyby oskarżony rzeczywiście rzetelnie próbował dokonać ustaleń zauważyłby, że w 

rozliczeniu zbiórki dostępnemu w internecie za 2011 r. na cele wskazane w zbiórce wydatkowano 
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nie jak wskazywał 38 277 884, 84 PLN ale 45 662 279, 97 zł. Różnica w wysokości przychodów ze 

zbiórki w kwocie 48 535 662, 82 i kwoty 45 662 279, 97 zł wynika z tego, że zorganizowanie takiej 

zbiórki wiąże się z kosztami i ta różnica w kwocie 2 873382,85 to jest koszt organizacji zbiórki. Nie 

jest to jednak jedyny koszt albowiem są to koszty wskazane w zezwoleniu Ministerstwa jako koszty 

niezbędne do zbiórki. Dodatkowe koszty są wskazane w pozycji „wydatki na działalność 

propagatorską, informacyjna i pożytku publicznego”. W tych kosztach mieszczą się koszty innych 

akcji W.O.Ś.P. jak np. pomoc powodzianom, zbiórka z 1 % podatków i organizacja koncertu 

Woodstock.  

 

Wskazane okoliczności - poza zakresem przedmiotowym kosztów o charakterze 

propagatorskim, które nie zostały dokładnie wyszczególnione – były i są dostępne w sieci internet, 

w danych którymi posługiwał się Piotr Wielgucki. Nie budzi zatem wątpliwości, że dane 

liczbowe wskazane przez oskarżonego, pomimo że były danymi prawdziwymi, zostały 

przedstawione w sposób nie tylko nierzetelny, ale celowo i umyślnie błędnie – tak, żeby 

potwierdzić tezy stawiane przez oskarżonego. To już nie jest ocena, ale wskazywanie na 

fakty, które są nieprawdziwe.  

Przypomnieć należy, ze oskarżony wskazał cyt: „Na sprzęt ratujący chore dzieci, król żebraków 

przeznaczył 68,7% z całej wyżebranej kwoty i 78,8% z „orkiestry”, reszta została przeżarta.”  

 

Warto się temu przyjrzeć. Bez zakupu nieruchomości koszty administracyjne i pracownicze 

wyniosły za 2011 r. - 1 741 193, 80 zł, z czego 1 151 578,83 zł stanowiło wynagrodzenie 

pracowników. Zatem – jak to wskazał oskarżony – „przeżarte” miało być ( biorąc pod 

uwagę, że przychody łączne WOŚP w 2011 r. wynosiły, nie jak wskazał oskarżony 55 690 

743,80 zł ale 59 678 695,35 zł ( jak wynika ze zsumowania przychodów wskazanych w 

rozliczeniu ) 2,9 % łącznych przychodów WOŚP.  

 

Nawet przy uwzględnieniu że w 2011 roku poniesiono na niefinansowe aktywa trwałe 

nakłady w wysokości 9 009 061, 57 złotych ( m.in. nabycie siedziby W.O.Ś.P. ) i koszty związane z 

nakładami nietrwałymi, to kwota wynikająca z takiego wyliczenia wyniosłaby 10 859 596,10 zł, 

zatem 18,19 % a nie 32 % jak wskazał oskarżony. Jakby nie liczyć obliczenia oskarżonego były w 

sposób oczywisty błędne. Jeszcze raz należy podkreślić, że był to rok wyjątkowy ze względu na 

zakup siedziby, o czym oskarżony bardzo dobrze wiedział, bo z artykułów wynika, ze prześledził 

od 2001 r. sprawozdania finansowe. Oczywistym jest również, że z kwoty zebranej, na cele 
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związane ze zbiórką z 2011 r. przeznaczono 94 % zebranej kwoty ( przychody minus koszty – 

rozliczenia zbiórek w załączniku do akt ).  

 

Nie jest wiadomym, w jaki sposób Sąd Rejonowy w Złotoryi doszedł do 

przekonania, że obliczenia oskarżonego są prawdziwe, skoro nawet nie pokusił się o 

jakąkolwiek analizę tego w uzasadnieniu. Jeszcze raz podkreślenia wymaga, że wyliczenia 

Wielguckiego we wskazanym zakresie stanowiły podane przez niego fakty, a nie oceny.  

W tym zakresie wypowiadał się również świadek Krzysztof Dobies, który wskazywał 

wprost (k. 13 ), że wyliczenia Piotra Wielguckiego są manipulacją. Gdyby Sąd Rejonowy zechciał 

nieco bardziej się pochylić nad oceną tych zeznań, to zauważyłby,że w tym zakresie pokrywają się 

ze sprawozdaniami finansowymi, które są w aktach ( Załącznik ).  

 

1.c, d, e, f.  

Sąd Rejonowy w ogóle nie dokonał weryfikacji zeznań świadków Doroty Pilarskiej i Jana 

Mroczkowskiego. Uznał jedynie, że do depozycji tych świadków należy podchodzić z ostrożnością. 

Nie można się dowiedzieć z uzasadnienia w jakim zakresie depozycje tych świadków mają walor 

prawdziwości a w jakim tego waloru się im odmawia. Przy czym uzasadnieniem dla ostrożnego 

podejścia Sąd Rejonowy do tych zeznań,nie jest sama ocena depozycji a jedynie powiązania 

świadków z Fundacją W.O.Ś.P.. Symptomatyczne przy tym jest, że w przypadku oskarżonego, 

żywotnie zainteresowanego w rozstrzygnięciu postępowania, to żywotne zainteresowanie nie ma 

już dla Sądu Rejonowego znaczenia. Abstrahując od tego, jedynym wnioskiem który się nasuwa 

jest uznanie zeznań tych świadków za niewiarygodne, albowiem Sąd Rejonowy nie uznał ich 

twierdzeń, pomimo że zeznania tych świadków mają oparcie w materiale dowodowym 

zgromadzonym w niniejszej sprawie od dokumentów KRS przez uchwały, po dokumentację 

rozliczeniowo – sprawozdawczą i ministerialną. Co więcej, zeznania tych dwóch świadków 

wzajemnie korelują ze sobą, jak również z zeznaniami świadka Krzysztofa Dobiesa. To jednak 

Sądowi Rejonowemu nie wystarcza, albowiem Dorota Pilraska nie potrafiła wyjaśnić w jaki sposób 

działa program Symfonia, na którym na co dzień pracuje.  

 

 Zważenia takie można by uznać za sensowne, gdyby Dorota Pilarska nie była główną 

księgową, tylko specjalistką w zakresie działania programu Symfonia. Należy przy tym wskazać, że 

takie podejście Sądu Rejonowego jest krzywdzące. Należy sobie zadać pytanie, czy pracując na co 

dzień, przykładowo na programie Microsoft Word, zna się ten program na tyle, by wskazać np., 

gdzie mieści się biblioteka autokorekty. Są to rzeczy, na których księgowa zasadniczo znać się nie 
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musi, bo do zakresu jej obowiązków należy dbanie o księgowość a nie dokładna znajomość 

programu. Sytuacja w której wypytywano świadka o rozliczenia finansowe sprzed 10 lat, czy 

pojedyncze faktury z poszczególnych lat i na tej podstawie kwestionowanie jej prawdomówności 

wskazuje, że Sąd Rejonowy do końca nie posłużył się doświadczeniem życiowym. Dorota Pilarska 

jest główną księgową i pracuje z zespołem księgowych, którymi kieruje. Trudno od niej oczekiwać, 

że będzie mogła pamiętać wszystkie transakcje dokonane przez W.O.Ś.P., czy to ze Złotym 

Melonem, czy z Mrówką Całą.  

  

 Stwierdzenie Sądu Rejonowego w zakresie oceny zeznań świadka Mroczkowskiego, że 

należy je traktować z ostrożnością albowiem w ramach jego firmy audyt jest przeprowadzany, to 

powinien wskazać po pierwsze, w jakim zakresie uznaje depozycje świadka za zgodne z prawdą a w 

jakim nie, a po wtóre z czego wnioskuje, że sporządzanie audytu przez spółkę w której jest 

udziałowcem, miało wpływ na jego zeznania. Sąd Rejonowy raczył nie zauważyć, że audyty – o 

czym mówił Jan Mroczkowski - były przeprowadzane przez biegłych rewidentów. Biegły 

rewident to osoba zaufania publicznego zobowiązana do wykonywania zadań w poczuciu 

odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i 

obowiązującymi standardami rewizji finansowej, kierując się w swoim postępowaniu etyką 

zawodową i niezawisłością. Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem 

faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego 

sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej 

jednostki podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom 

łącznie. Odpowiedzialność karna wynika z art. 78 ustawy o rachunkowości. To zatem, że 

audyt był robiony przez spółkę, w której świadek miał udziały, nie miało żadnego znaczenia dla 

oceny jego zeznań, bo świadek nie wykonywał audytu dla W.O.Ś.P.. Jak już zresztą wskazano, 

Sąd Rejonowy nie potrafił znaleźć przekonywującej argumentacji dla własnej oceny zeznań 

świadka.  

W tym przypadku depozycje świadka są potwierdzone chociażby wskazaniami 

wynikającymi ze sprawozdania finansowego Fundacji o zwolnieniu przedmiotowym Fundacji z 

obowiązku płacenia VAT-u, czy podatku dochodowego, co stanowiło m.in. o konieczności 

założenia przez Fundacje spółki Złoty Melon. Wystarczyło porównać depozycje ze 

sprawozdaniami finansowymi. Co więcej, Sąd Rejonowy popada w pewne uproszczenie wskazując, 

że depozycje tego świadka mają charakter przede wszystkim ocenny, w sytuacji gdy świadek ocenił 

jedynie, że powstanie Złotego Melona pozwoliło Fundacji na ogromne oszczędności w postaci 

braku obowiązku zapłaty VATU.  
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 Reasumując, wskazani świadkowie opisywali m.in. w jaki sposób rozliczane są zbiórki i inne 

przychody W.O.Ś.P., po co została założona spółka Złoty Melon i przede wszystkim, jakie 

czynności w zakresie kontroli przepływu środków finansowych są przeprowadzane w W.O.Ś.P.. 

Tymczasem z artykułów oskarżonego wynika wprost, że Złoty Melon powstał tylko i wyłącznie po 

to aby ułatwić wyprowadzanie pieniędzy z Fundacji i aby Jerzy Owsiak wraz z małżonką zarabiał 

na nim krociowe sumy m.in. z tytułu odsprzedaży udziałów w spółce Fundacji.  

 

 Budzi wiele wątpliwości sytuacja, w której Sąd deprecjonuje zeznania niemal 

wszystkich występujących w sprawie świadków ( Doroty Pilarskiej, Jana Mroczkowskiego, 

Krzysztofa Dobiesa ), łącznie z zeznaniami pokrzywdzonego, wskazując że jedynie 

oskarżony Piotr Wielgucki mówi szczerze i prawdziwie, choć nie budzi wątpliwości, że 

jego wyjaśnienia mają na celu ochronę jego interesów procesowych i przynajmniej 

częściowo są nieprawdziwe, co wynika już tylko i wyłącznie z porównania tych wyjaśnień 

z dokumentami zgromadzonymi w sprawie. Taka ocena dowodowa, fragmentaryczna i 

nieuzasadniona nie może się ostać.  

 

Sąd Rejonowy uniemożliwił szczegółowe odniesienie się do oceny dowodowej 

poszczególnych okoliczności faktycznych. Wynika to po pierwsze, z fragmentarycznego 

przedstawienia tych okoliczności, po wtóre zaś, ze zbiorczego powołania dowodów. Pozostaje 

jedynie przypomnieć jedno z wielu spośród orzeczeń Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego tj. 

orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22 lutego 2005 r. w sprawie II Aka 453/05 

zgodnie z którym „ustalając podstawę faktyczną wyroku, sąd powinien na każde ustalenie 

powołać dowód, na podstawie którego czyni to ustalenie, zaś w żadnym razie nie może 

ograniczyć się do generalnego powołania dowodów przeprowadzonych na rozprawie, 

przy czym jest to szczególnie niewłaściwe, gdy dowody te są sprzeczne ze sobą. 

Oczywiście w dalszej części uzasadnienia należy przeprowadzić analizę wszystkich 

zebranych dowodów i podać przyczyny dania wiary tym dowodom, na których oparte 

zostały ustalenia faktyczne i uzasadnić dlaczego nie uznano dowodów przeciwnych, co 

dopiero czyni zadość obowiązkom sądu wynikającym z zasady prawdy obiektywnej (art. 2 

§ 2 k.p.k.) oraz treści art. 410 k.p.k.” 

 

 

2, 3, 4  



 15 

 

Na wstępie wskazać należy, że pełnomocnik pokrzywdzonych zdaje sobie sprawę z 

szerokiej linii orzeczniczej, zarówno Sądu Najwyższego jak i Sądów Apelacyjnych, w 

zakresie braku możliwości konstruowania zarzutów w oparciu o art. 7 K.p.k. w zw. z art. 5 

§ 2 K.p.k. Niemniej w niniejszej sprawie wystąpiła specyficzna sytuacja procesowa, spowodowana 

tym, że Sąd Rejonowy dokonał ustaleń faktycznych o dowód, któremu waloru dowodowego 

odmówił, a jednocześnie w wyniku uznania tego dowodu/niedowodu, rozstrzygnął wątpliwości na 

korzyść oskarżonego. Stąd też konieczność przywołania tych dwóch, wyłączających się co do 

zasady, podstaw prawnych.  

 
W demokratycznym państwie prawa obowiązuje zasada domniemania uczciwości 

każdego człowieka, stąd ten, kto stawia zarzut, powinien – dla uznania bezkarności tego 

zachowania – wykazać, że polega on na prawdzie. Nie można obciążać tym obowiązkiem 

podmiotu, co do którego jest przyjęte domniemanie uczciwości. ( P. Kruszyński, „Materialny 

ciężar dowodu w procesach karnych o zniesławienie i oszczerstwo”, PiP 1980, z.8, s. 75-76 ).  

 
Trudno się nie zgodzić z Prof. Kruszyńskim, a to ze względu na fakt, że taki model chroni 

pokrzywdzonego od wtórnej wiktymizacji, która aktualizowałaby się w chwili obowiązku udowodnienia w procesie 

karnym nieprawdziwości stawianego mu zarzutu. ( Artymiak G., Rozłożenie ciężaru dowodowego w sprawach o 

zniesławienie, Pal. 1995, z. 1-2 ). Takie stanowisko jest również szeroko akceptowane w 

orzecznictwie ETPC w Strasburgu.  

 
Oskarżyciele prywatni domagali się ochrony prawnej w ramach panującego porządku 

prawnego. Tymczasem proces im tej ochrony nie zapewnił ( poprzez działania oskarżonego 

publikującego i opowiadającego w dalszej mierze treści zniesławiające ) ale doprowadził 

postawienia oskarżycieli w roli oskarżonych. Sąd Rejonowy zażądał, aby Fundacja W.O.Ś.P. i 

bezpośrednio związana z nią spółka Złoty Melon reprezentowana przez drugiego z oskarżycieli, 

dostarczyła materiały, na podstawie których oskarżony Wielgucki będzie poszukiwał prawdziwości 

twierdzeń zawartych w swoich publikacjach o niewątpliwie prasowym charakterze. Doktryna w 

tym zakresie od dawna reprezentuje jednoznaczne stanowisko, wskazując nawet, że działania takie 

prowadzą o do poniżenia pokrzywdzonego. Jeszcze raz należy stanowczo podkreślić, że 

wnioski dowodowe oskarżonego Wielguckiego zmierzały jedynie do wykrycia innych 

dowodów.  

 



 16 

Zasadniczo w polskim procesie karnym obowiązuje reguła, że ciężar udowodnienia tezy 

spoczywa na tym, kto ją zgłasza. W sprawach o zniesławienie ciężar dowodu jest odwrócony tylko 

wówczas, jeżeli oskarżyciel udowodni, że oskarżony dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa lub 

gdy sam podsądny przyznaje się, że określony czyn zabroniony popełnił, co de facto wystąpiło w 

przedmiotowej sprawie.  

 
Jak twierdzi P. Kruszyński, oskarżony nie ma obowiązku udowodnienia prawdziwości 

zarzutu, jednak w razie braku powyższego rezultatem może być wyrok skazujący – ( P. Kruszyński 

„Materialny ciężar dowodów... s. 74- 76 ). Takie odwrócenie ciężaru dowodu jest w ocenie P. 

Kruszyńskiego, zasadne w obliczu zasady domniemania uczciwości każdego obywatela, a zatem to 

nie ten, komu postawiono zarzut, powinien udowodnić jego nieprawdziwość, ale ten, kto 

stawia określony zarzut, powinien wykazać, dla uznania braku przestępności takiego 

działania, że jest on prawdziwy. Ma to uchronić pokrzywdzonego od przyjęcia poniżającej 

roli, w której uznaje się, że posiada on cechy lub właściwości, jakie wskazał oskarżony w 

zarzucie i tylko udowodnienie przez pokrzywdzonego odmiennej tezy prowadziłoby do 

skazania oskarżonego. Autor ten wskazuje ponadto, że w sprawach o zniesławienie dochodzi do 

swoistej zamiany ról pomiędzy oskarżonym a oskarżycielem prywatnym, gdyż to oskarżycielowi 

zostało zarzucone negatywne postępowanie bądź posiadanie zniesławiających cech, a oskarżony to 

właściwie oskarżyciel, a zatem jako oskarżyciel musi on ponosić negatywne konsekwencje 

nieudowodnienia swoich twierdzeń. Obowiązuje więc domniemanie nieprawdziwości 

zarzutu, tak jak domniemanie niewinności w pozostałych rodzajach spraw karnych ( 

Podobnie Z. Sobolewski w „Zasada Nemo se ipsum accusare tenettum w polskim procesie 

karnym”, Lublin 1979 s. 125 ) . W tym właśnie należy upatrywać uzasadnienia odwrócenia ciężaru 

dowodu w znaczeniu materialnym w procesach o zniesławienie. 

 

Podobną, choć nieco bardziej rozbudowaną koncepcję ciężaru dowodu w procesach 

o zniesławienie przedstawiła G. Artymiak ( „Rozłożenie ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie”, 

Palestra 1995 nr 1 –2 s. 63 – 65 ), uznając że przerzucenie ciężaru dowodu w tego rodzaju 

sprawach ma przede wszystkim uchronić pokrzywdzonego przed bezprawnym 

poniżaniem go przez oskarżonego. Ponieważ dowodowo sprawy o zniesławienie należą do 

skomplikowanych, uznanie, że to oskarżyciel powinien udowodnić nieprawdziwość zarzutu, 

powodowałoby, że sytuacja procesowa pokrzywdzonego byłaby wręcz beznadziejna. Sprawca 

bowiem nie ryzykowałby niczym w przypadku nieudowodnienia mu winy, natomiast 

pokrzywdzony w oczach opinii publicznej byłby osobą posiadającą cechy wskazane w 

zniesławiającym zarzucie. Jednak w sprawach o zniesławienie nie chodzi o przerzucenie na 
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oskarżonego całego materialnego ciężaru dowodu, a jedynie w zakresie, w którym nie uda mu się 

przekonać sądu co do prawdziwości postawionych przez niego zarzutów.1. 

 

Dokonując oceny ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie, S. Waltoś ( Prawo do 

tajemnicy dziennikarskiej a dowód prawdy na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka, PiP 1996, z. 

4-5, s. 139 i n.; podobnie D. Kaczmarska, R. Kmiecik (red.), A. Taracha, Prawo dowodowe. Zarys 

wykładu, Kraków 2005, s. 281. ) posługuje się pojęciem tzw. dowodu prawdy (exceptio veritatis 

convici), który sprowadza się do tego, że to oskarżony musi udowodnić, że postawiony 

zarzut zniesławienia jest prawdziwy.  

 

Z poglądem, że to na oskarżonym, a nie na oskarżycielu prywatnym spoczywa materialny 

ciężar dowodu w procesie o zniesławienie, zgadzają się również L. Gardocki ( Dowód prawdy..., s. 

1619-1621. ), J. Waszczyński ( Zniesławienie i oszczerstwo, zniewaga i naruszenie nietykalności cielesnej (w:) 

I. Andrejew (red.) [i in.], System prawa karnego, t. 4, cz. 2, O przestępstwach w szczególności, Warszawa 

1989, s. 96.),A. Zoll ( Z problematyki odpowiedzialności karnej za pomówienie, Palestra 1974, nr 5, s. 50.), 

W. Kulesza ( Zniesławienie i zniewaga. Ochrona czci w polskim prawie karnym - zagadnienia podstawowe, 

Warszawa 1984, s. 86.), B. Kunicka-Michalska (Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i 

wyznania, wolności seksualnej i obyczajowości oraz czci i nietykalności cielesnej, Warszawa 2001, s. 282–283.), 

J. Raglewski ( Kodeks karny. Część szczególna, t. 2..., s. 806-808.) oraz J. Wojciechowski ( J. 

Wojciechowski (w:) M. Fleming [i in.], Kodeks karny. Część szczególna, s. 1335. ), a zatem powyższe 

stanowisko znajduje powszechne uznanie w doktrynie. Nie znalazło jednak uznania w Sądzie 

Rejonowym w Złotoryi.  

 
 Na rozprawie w dniu 4 lutego 2014 r. oskarżony zażądał wszystkich operacji finansowych 

jakie zaistniały miedzy W.O.Ś.P. i Złotym Melonem za lata 2003 - 2014, okresowych sprawozdań z 

ksiąg rachunkowych. Wskazał m.in. cyt.: „Forma sprawozdań powinna być jasna i bardziej przystępna w 

zakresie analizy danych(...) Takie gwarancje daje format arkusza kalkulacyjnego Excel”. Sąd zażądał wobec 

tego takiej dokumentacji. ( k. 369 ). Zażądał również odpisów sprawozdań finansowych za 

lata 2000 – 2010, odpisu wszelkich operacji finansowych pomiędzy Złotym Melonem i 

Fundacją za lata 2004 – 2013, oraz wskazania kwot wypłacanych przez Złotego Melona 

Jerzemu Owsiakowi i jego żonie za lata 2004 - 2013. Sąd dostał wszystkie te dokumenty ( 

zarządzenie k. 404 t. III ). Dostał nawet więcej, bo i również dostał dokumentację z 

                                                           
1 Anna Tęcza - Paciorek, „Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym” 
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rozliczenia zbiórek, której nie poświęcił ani słowa w uzasadnieniu. Na marginesie wskazać 

trzeba, że jednym z zarzutów oskarżonego było właśnie to „wyjmowanie pieniędzy z puchy”. W 

każdym rozliczeniu wskazane jest jakie kwoty, na co zostały wydatkowane. Procent kosztów 

zbiórek wynikające z tych rozliczeń zdecydowanie różnią się od tych wskazanych przez 

Wielguckiego. Sąd to jednak pominął.  

 

 Na rozprawie ( k. 485 ) oskarżony Wielgucki stwierdził, że dokumenty nadesłane przez 

W.O.Ś.P. i Złotego Melona nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Nie znalazł w nich 

potwierdzenia głoszonych przez siebie tez, stąd też w dalszym ciągu chciał szukać dowodów.  

 

 Zarządzeniem z 21 marca 2014 r. Sąd Rejonowy zwrócił się o dokumentację w 

postaci zestawienia wszelkich operacji pomiędzy Fundacją A firmą Mrówka Cała oraz 

pomiędzy Złotym Melonem i Mrówką Całą wraz z podaniem przyczyn transakcji i kwot. I 

znowu Fundacja i Złoty Melon nadesłały żądaną dokumentację ( k. 563 – 570 ) w postaci 

żądanej przez Sąd Rejonowy.  

 Tym razem również Piotr Wielgucki nie znalazł potwierdzenia swoich tez, w związku z tym 

złożył kolejny wniosek dowodowy o nadesłanie jeszcze raz dokumentacji. Nie chciał już arkuszy 

kalkulacyjnych Excela tylko wydruki z kont.  

Do tego czasu Fundacja, w związku z zasadą transparentności, nie miała zastrzeżeń. 

Niemniej dało się dostrzec, że nie znajdując potwierdzenia swoich tez,oskarżony składał wnioski 

dowodowe o kolejne dokumenty, publikując je później oczywiście w sieci.  

Nadesłanie kolejnych dokumentów nic by nie dało, albowiem okazałoby się z pewnością, 

że są sfałszowane. Nadto zaś pokrzywdzeni zdali sobie sprawę, że sami muszą udowodnić swoja 

niewinność. Spostrzegli również, że akt oskarżenia ich nie obejmował w zakresie zarzucanych 

czynów karalnych. Pokrzywdzeni przesłali mnóstwo dokumentacji. Zresztą i  tym  razem  częśc  

dokumentacji nadesłali.  

Do tego czasu, tj. do 6 czerwca 2014 r., kiedy Piotr Wielgucki ponownie zażądał kolejnych 

dokumentów, oskarżony nie przedstawił ani jednego dowodu wskazującego na to, że jakiekolwiek 

sumy pieniężne są wyprowadzane z W.O.Ś.P.. Oskarżony przedłożył dokument sporządzony 

przez osobę prywatną ( Tomasza Tora ), w której to opinii stwierdzono, że przedstawione 

dokumenty nie wystarczą do zrobienia rzeczowej analizy księgowej. Skoro zatem jeszcze na tym 

etapie postępowania oskarżony Wielgucki nie miał jakichkolwiek danych pozwalających mu na 

potwierdzenie swoich tez, to zachodzi dość poważnie uzasadniona wątpliwość, czy pisząc artykuły 



 19 

również takich danych nie miał. A to wystarczy do stwierdzenia, że swoim zachowaniem nie 

wypełnił znamion kontratypu z art. 213 § 2 K.k.  

  

Kilkukrotnie zatem W.O.Ś.P., wbrew zasadom wynikającym z ciężaru dowodu dostarczał 

dokumenty Sądowi i za każdym razem nie były one dla oskarżonego wystarczające. Pozostaje 

zatem zadać pytanie, dlaczego w tym procesie, gdzie oskarżonym był Piotr Wielgucki to 

W.O.Ś.P. i Jerzy Owsiak musieli udowadniać swoją niewinność. To w połączeniu z 

wyjątkową oceną materiału dowodowego, deprecjonującą wszystkich świadków (poza 

prof. Szczapą i dr. Haidarem) i uznaniem wyjaśnień oskarżonego za prawdziwe oraz 

„szczere”, nasuwa uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości wydanego orzeczenia.  

 

Warto zwrócić uwagę, że Sąd Rejonowy nie rozwija kwestii związanych z zastosowaniem 

art. 213 § 2 K.k. Niemniej jednak z uzasadnienia wynika, że kwestię tę Sąd Rejonowy miał na 

względzie a to wskutek wywodu w zakresie „dowodu prawdy”. Nie dość tego, z treści uzasadnienia 

wynika, ze Sąd Rejonowy zastosował zasadę wynikająca z treści art. 5 § 2 K.p.k. rozstrzygając 

wątpliwości na korzyść oskarżonego. Nie mógł tego uczynić, albowiem stanowisko doktryny w 

tym zakresie jest zgoła odmienne. Przywołać tu należy chociażby treść uzasadnienia w jednej ze 

spraw o zniesławienie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Kielcach,IX Ka 651/2013 do wyroku 

z 9 lipca 2013 r., gdzie Sąd ten wskazał,że „ciężar udowodnienia prawdziwości zarzutu 

zniesławiającego obarczał oskarżoną i w tym zakresie nie ma zastosowania zasada 

określona w art. 5 § 2 kpk, bowiem jeżeli osoba oskarżona o zniesławienie nie przedstawi 

dowodu prawdy, a istnieją niedające się rozstrzygnąć wątpliwości do prawdziwości 

sformułowanego zarzutu, nie można ich rozstrzygnąć na jego korzyść, w tym przypadku 

istnieje bowiem domniemanie dobrego imienia pokrzywdzonego.”  

 

Uzasadnienie Sądu Rejonowego co do treści opinii sporządzonej przez Pana Tora 

wskazuje, że Sąd Rejonowy nie uznał jej za dowód. Zresztą nie powołał jej w zbiorczym 

zestawieniu dowodów. Z drugiej strony wskazał, że z opinii tej wynika szereg wątpliwości w 

zakresie nadesłanej dokumentacji przez W.O.Ś.P., a skoro W.O.Ś.P. tych wątpliwości nie wyjaśniła, 

to trzeba zastosować zasadę z art. 5 § 2 K.p.k. Stąd też nie wiadomo, czy sąd dokonał oceny tej 

opinii, czy jej nie dokonał, czy uznał ją za dowód, czy nie uznał. Nie budzi natomiast wątpliwości, 

że poczynił na jej podstawie ustalenia faktyczne, których poczynić nie mógł. Stąd też w zarzucie 

naruszenie art. 7 K.p.k. w zw. z art. 5 § 2 K.p.k.  
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Sąd Rejonowy dokonał spostrzeżenia, jakoby doszło do dokonania ustaleń faktycznych o 

tak wyjątkowym znaczeniu, że nakazywało to prowadzenie dalej postępowania w kierunku 

poszukiwania dowodów przez Wielguckiego. Ustaleniami tymi miałby być fakt powiązań pomiędzy 

Złotym Melonem, Fundacją W.O.Ś.P. i Mrówką Całą. Dziwi ta konstatacja Sądu Rejonowego 

zważywszy na fakt, że Złoty Melon zosta założony przez W.O.Ś.P. i z W.O.Ś.P. współpracuje od 

początku istnienia spółki. Również oczywistym było, że Mrówka Cała wykonuje zlecenia dla 

W.O.Ś.P., czego nigdy nikt nie ukrywał i co w zasadzie stanowiło rzecz powszechnie znaną. W 

ocenie pełnomocnika oskarżycieli, takie stwierdzenie Sądu Rejonowego miało tylko i wyłącznie na 

celu prowadzenie postępowania do czasu aż Piotr Wielgucki miałby możliwość lub szansę 

znalezienia dowodu na potwierdzenie swoich tez. Niemniej jednak, jeszcze raz, z całą 

stanowczością należy podkreślić, że Wielgucki nie miał dowodu na potwierdzenie sowich tez. 

Ustalenie okoliczności stanowiących de facto notorię, nie mogło stanowić o przerzuceniu ciężaru 

dowodu na oskarżycieli prywatnych. Pogląd ten zresztą nie znajduje w ogóle uzasadnienia w 

judykaturze i doktrynie prawa karnego, choć niewątpliwie właściwy jest postępowaniu cywilnemu. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lipca 1974 r. w sprawie III KRN 32/74 wskazał, że 

„Przeświadczenie sprawcy o prawdziwości zarzutu i działaniu w obronie społecznie uzasadnionego 

interesu uznać należy za oparte na uzasadnionych podstawach (art. 179 § 2 pkt 2 k.k.) wtedy, gdy 

wynika ono z rozsądnie ocenionych znanych sprawcy faktów, nie będąc jedynie mniej lub bardziej 

dowolnym przypuszczeniem czy wręcz domysłem.” 

 

5, 6, 7.  

 

 Sąd Rejonowy w każdym przypadku uznał wyjaśnienia Piotra Wielguckiego za szczere i 

zgodne z prawdą. Wskazał, że Piotr Wielgucki za każdym razem przedstawiał na potwierdzenie 

swoich słów dowody - głównie wydruki z internetu. To nieuprawnione twierdzenie Sądu I 

instancji, znalazło się na stronie nr 2 uzasadnienia.  

 Abstrahując już od kwestii, że jego depozycje nie pokrywały się z depozycjami innych 

świadków, to również nie budziła wątpliwości Sąd Rejonowy ta treść jego zeznań, w których 

wskazywał, że rzetelnie przygotował się do pisania artykułów i prześledził dokumentację W.O.Ś.P. 

zamieszczoną w Internecie. Nie budziło np. wątpliwości Sądu to pomimo, tego, że z żadnego 

dokumentu dostępnego w sieci nie wynikało jakoby Złoty Melon był kiedykolwiek własnością 

Jerzego Owsiaka. Nie dokonał Sąd sprawdzenia tej rzetelności oskarżonego, poprzez proste 

dokonanie wyliczeń w oparciu o sprawozdania finansowe. Wreszcie, co istotne oskarżyciele 

załączyli artykuły oskarżonego, w których relacjonował on przebieg procesu w sposób istotnie 
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odbiegający od tego co się działo na sali rozpraw. Nie wywołało to również wątpliwości Sądu 

Rejonowego. Istotne jest to, że Sąd Rejonowy nie dokonał de facto oceny zeznań 

oskarżonego. Wskazał jedynie, że w całości mówił on prawdę.  

 

 Na rozprawie 26 listopada 2013 r. ( k. 250v) oskarżony wskazał, że nigdzie nie zarzucił 

kradzieży ani łamania prawa. Kontekst wskazany w artykułach jest jasny i przejrzysty. Dalej 

wskazał cyt. : „to, że zarzut jest prawdziwy, to najdobitniej widać w akcie oskarżenia(...) w tym 

dokumencie który otrzymałem, mamy 11 stron, na żadnej z nich nie ma akapitu, ani zdania, słowa, 

które by prostowały informacje i fakty które zawarłem w swoich publikacjach”. Świadczy to o tym, 

że w chwili pisania artykułów oskarżony nie miał potwierdzenia swoich zarzutów. Wskazuje, że po 

raz kolejny powtarza się sytuacja, że z 50 mln. zebranych z puszek na zakup sprzętu na 

zaopatrzenie placówek medycznych wydano 34 mln. I dalej mówi, że pojawiła się przedziwna 

pozycja, że fundacja o profilu charytatywnym wykazała 17 mln 200 tys. zysku. Tłumaczenia Piotra 

Wielguckiego, w których wskazuje na różnice pomiędzy zbierającymi wolontariuszami stojącymi na 

mrozie a Jerzym Owsiakiem, który w tym czasie okupuje studia telewizyjne są wyjątkowo 

infantylne. Oskarżony bardo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że jedną z głównych „sił 

napędowych” Fundacji jest właśnie Jerzy Owsiak. Bez niego i bez pokazywania się w telewizji nie 

byłoby takiego odzewu społeczeństwa. To wskazuje, że tłumaczenia oskarżonego miały tylko i 

wyłącznie na celu uchylenie się od odpowiedzialności.  

 Oskarżony wyjaśniał, że mechanizm finansowy jaki zachodzi miedzy W.O.Ś.P. a 

Złotym Melonem jest bardzo prosty. Wszystko, co jest największym kosztem określonej 

działalności jest obciążeniem dla W.O.Ś.P., natomiast ewentualne korzyści w najlepszym 

razie są dzielone między W.O.Ś.P. i spółkę Złoty Melon. Nie powiedział skąd ma te 

informacje. Wskazał cyt: „tu mamy do czynienia z typowym pasożytnictwem”. W aktach znajdują się 

uchwały, którymi Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Lidię 

Niedźwiedzką - Owsiak jako pełnomocnika Fundacji ( udziałowca Złotego Melona ) na 

zgromadzeniu postanawia o wypłacie dywidendy na rzecz Fundacji ( k. 413 – 418 ). WOŚP 

stworzył podmiot, który osiąga dochody, które finansują działalność statutową WOŚP. W 

skali kraju jest to pierwsza tego typu współpraca, która pozwala na samofinansowanie 

Fundacji. Rozwiązanie to jest ogromnym dokonaniem Fundacji. Stanowi przykład tego, 

co można osiągnąć planując rozwój podmiotu na kilka lub kilkanaście lat do przodu.  

Dalej wyjaśnia, że cyt.: „na stronie internetowej fundacji stoi jak wół taka informacja, jak chociażby 

wykupienie udziałów w spółce Złoty Melon przez W.O.Ś.P.”. To wskazuje, że albo wprost wyjaśniał 

nieprawdziwe albo nie potrafi nawet czytać danych zawartych w Krajowym Rejestrze 
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Sądowym, dostępnych w internecie. Jak zatem można uznać jego działania za rzetelne, jeśli 

nawet tego nie potrafi. Skoro nie umie przeczytać prostego wypisu z KRS, to jak można 

uznać, że potrafi w ogóle prześledzić bilans Fundacji, który jest dokumentem o wiele 

bardziej skomplikowanym. Sąd Rejonowy w ogóle nad tym się nie zastanawia. Po wtóre, 

Wielgucki mówi nieprawdę w tym zakresie i to jest oczywiste, bowiem Złoty Melon został 

założony przez W.O.Ś.P. i tylko W.O.Ś.P.  jest 100% udziałowcem tej spółki. Z żadnych danych 

nie wynika, aby doszło do jakiejkolwiek sprzedaży udziałów.  

 

 To wszystko oznacza, że Piotr Wielgucki w ogóle nie miał pojęcia po co został stworzony 

Złoty Melon i gdzie zysk ze Złotego Melona jest odprowadzany ( a jest odprowadzany do Fundacji 

w formie dywidendy ). Trudno dociec, gdzie Sąd Rejonowy w Złotoryi upatruje tu rzetelności 

sprawdzenia informacji. Podaje oskarżony, że cyt.: „Prezes tłumaczy się (...) że on nie żyje z tego co jest w 

puszce, tylko z odsetek bankowych, to się nie bilansuje, nawet w zestawieniach, które publikuje W.O.Ś.P. na 

swoich stronach.”. Z rozliczeń każdego finału, ze zbiórki publicznej, znajdowały się Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji rozliczenia przychodów finałów i kosztów. Z żadnego z tych rozliczeń 

nie wynika, żeby jakiekolwiek pieniądze otrzymywał Jerzy Owsiak. Skoro Piotr Wielgucki 

podszywając się za osobę, która potrzebuje pompy insulinowej ( k. 241 ), chciał sprawę wyjaśnić, 

wystarczy że zwróciłby się do MAiC w drodze zapytania o udzielenie informacji publicznej. Nie 

zrobił tego. Z maila Adama Zremby (MAiC ) wynika, że oskarżony zwrócił się do MAiC o 

sprawozdania finansowe Fundacji ale w 2014 r. Z tego wniosek, że jeszcze na tym etapie 

postępowania sądowego, nie wiedział że niezbędnym jest odrębne rozliczenie zbiórki 

publicznej. To wskazuje, że nie miał pojęcia o tym, że funkcjonuje ustawa z dnia 15 marca 1933 

r., o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732), nie mówiąc już o rozporządzeniach 

wykonawczych. MAiC potwierdziło, że WOŚP uzyskiwało zgody na rozliczanie zbiórek w cyklach 

półtorarocznych (k. 392 ). Stąd też, jego wskazania co do gruntownego przyjrzenia się sprawie są 

oczywiście nieprawdziwe.  

 

 Zaznaczenia wymaga, że dopiero w dniu 13 stycznia 2014 r. oskarżony zwrócił się do 

W.O.Ś.P. o kopie decyzji MAiC w zakresie rozliczeń zbiórek w okresach półtorarocznych, 

kopii umów cywilnoprawnych między W.O.Ś.P. i Złotym Melonem oraz wszystkich 

rozliczeń pomiędzy W.O.Ś.P. i Złotym Melonem. Jedyny wniosek, który można z tego 

wysnuć to ten, że Wielgucki nie miał pojęcia o czym pisze.  
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Oskarżony nie wiedział nawet w jaki sposób rozlicza się W.O.Ś.P. i Złoty Melon, 

wskazując że chodzi mu o księgę przychodów i rozchodów (sic!). w dniu 27 listopada 2013 r. 

( dzień po pierwszej rozprawie ) wysyła w formie e-mail do W.O.Ś.P. zapytanie, gdzie chciałby się 

dowiedzieć w jaki sposób rozlicza się Fundacja oraz Złoty Melon i czy prowadzi księgi 

rachunkowe. 

Po sprawdzeniu dokładniejszym informacji, czyli ustalenie w jaki sposób prowadzona jest 

rachunkowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialności, Piotr Wielgucki na rozprawie w dniu 4 

lutego 2014 r. ( k. 358 )wyjaśnił cyt.: „niestety potwierdziłem kłamstwo. Co nie znaczy że skłamałem. 

Kłamstwo to dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez W.O.Ś.P.”. Dalej mówi cyt.: „wycofuje 

wszytskie wnioski dowodowe, gdyż część z nich się zdezaktualizowała, część zawierała nieprecyzyjne 

sformułowania.” Świadczy to dobitnie, że Piotr Wielgucki nawet nie wiedział czego szukał, 

żeby udowodnić swoje tezy.  

 

Podsumowaniem tego będzie twierdzenie Piotra Wielguckiego zawarte na k. 363 v, 

gdzie wskazał, cyt.: „to oskarżenie powinno udowodnić, że nie było żadnych przepływów 

finansowych miedzy W.O.Ś.P. a Złotym Melonem”. 

 

 Postrzeganie świata wynikające z twierdzeń Piotra Wielguckiego jest wyjątkowo infantylne. 

Nie może zrozumieć, że realizacja kontraktów na sprzęt medyczny kosztujący wiele milionów 

złotych to nie jest sprzedaż chleba w piekarni. Nie wydaje się możliwym, żeby zrozumiał, że 

przesunięcia w bilansie z roku na rok ( tak jak miało to miejsce w stosunku do 17 mln zł o których 

mówi na k. 312 v ) mogą wynikać np. z opóźnienia w realizacji kontraktów, będących wynikiem 

dbania przez Fundacje o zabezpieczenie możliwości korzystania ze sprzętu. Jest to dla niego 

podejrzane. Wskazuje, że to zysk W.O.Ś.P.. Nie rozumie rozróżnienia pomiędzy „zyskiem 

bilansowym” i „przychodem”. Jerzy Owsiak zeznał, że Fundacja płaci za sprzęt dopiero po 

pełnym jego zainstalowaniu w szpitalach, po przeprowadzeniu szkoleń w zakresie ich obsługi (k. 

366 ). 

 

 Dalej Piotr Wielgucki wskazuje, że Złoty Melon złożył ofertę do Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej o przeprowadzenie szkoleń ratowników medycznych. Ministerstwo 

odpowiedziało (k. 387 ), że takich ofert nie było.  

 

 Wypowiada się oskarżony o możliwości korzystania szpitali ze sprzętu darowanego przez 

darczyńców – czyli Fundację. Wskazuje, że sprzęt W.O.Ś.P. jest bezużyteczny jeśli NFZ nie 
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podpisze umowy. Biorąc pod uwagę, że nie wiedział w jaki sposób W.O.Ś.P. dokonuje zakupów, 

to takie twierdzenia były bezpodstawne.  

  

Na rozprawie 14 marca 2014 r. ( k. 484 v ) Piotr Wielgucki przedłożył szereg dokumentów 

związanych ze Złotym Melonem, począwszy od uchwał wspólników na uchwałach Konwentu 

Fundatorów WOŚP skończywszy. Przyjmując, że dysponował nimi w czasie pisania 

artykułów, jego stwierdzenia co do sprzedaży udziałów w Złotym Melonie przez Jerzego 

Owsiaka stanowiło oczywistą nieprawdę – potwierdzoną przezeń w trakcie wyjaśnień. Z 

drugiej strony, jeżeli nie posiadał tych dokumentów – a mógł do nich mieć dostęp w 

każdej chwili, ponieważ znajdowały się w KRS, skąd je otrzymał – to informacje 

przekazane przez niego były tylko domysłami. 

 

Również stwierdzenia Piotra Wielguckiego, w których wskazywał on, że prowadzone 

programy przez Fundację to cyt.: „sranie w banie”, również nie znalazły potwierdzenia w 

zgormadzonym materiale dowodowym. W tym zakresie wypowiadał się przede wszystkim świadek 

prof. Jerzy Szczapa, który stwierdził ( k. 543v ), że WOŚP wspiera służbę zdrowia w sposób 

systemowy. Wskazał wprost, że prowadzenie programów jest nawet ważniejsze od zakupywania 

sprzętu do szpitali. Wskazał, że W.O.Ś.P. istotnie pomógł w obniżeniu wskaźnika umieralności 

noworodków z 19,4 do 4,7 promila. Wypowiadał się również, w jaki sposób organizowany jest 

zakup sprzętu przez W.O.Ś.P.. W żadnym ze wskazanych zakresów Piotr Wielgucki nie poczynił 

jakichkolwiek ustaleń deprecjonując działania W.O.Ś.P. w tym zakresie. Wskazał, ze Fundacja była 

niezwykle skuteczna w obniżaniu cen sprzętu. Podobnie wypowiadał się świadek Riad Haidar.  

 

Wskazał wreszcie oskarżony , że cyt.: „mnie nie interesuje w jaki sposób i kto wybiera dostawców 

sprzętu medycznego fundacji”. Napisał jednak, że W.O.Ś.P. kupuje „złom”.  

 

Ocena wyjaśnień oskarżonego jawi się jako jednostronna.  

 

Na marginesie zaznaczenia wymaga, że Piotr Wielgucki odnosi się w swoich wyjaśnieniach 

do tych tez w artykułach w których sugeruje co się prawdopodobnie stanie z majątkiem Fundacji 

po jej likwidacji ( w artykułach wskazywał na to, że zakup nieruchomości stanowi zabezpieczenie 

Jerzego Owsiaka i Lidii Owsiak na „czarną godzinę” ). Wskazuje, że do podjęcia decyzji w tym 

zakresie wystarczy przekonanie przez małżeństwo Owsiak jeszcze jednej osoby. Decyzji, która w 

domyśle pozwoli im na wzbogacenie się po zakończeniu działalności Fundacji kosztem jej majątku. 
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Nasuwa się w związku z tym taka mianowicie konstatacja, że Piotr Wielgucki zmierzył własną 

miarą Jerzego Owsiaka i Lidię Niedźwiecką - Owsiak, zapominając jednakowoż o tym, że są ludzie 

którzy po prostu chcą się przysłużyć społeczeństwu.  

   

W uzasadnieniu wprost wyrażono, iż nie ma miejsca na szczegółowe odnoszenie się do 

poszczególnych środków dowodowych. W takiej sytuacji pokrzywdzeni nie wiedzą co to właściwe 

znaczy, że twierdzenia oskarżonego są prawdziwe. Takie ogólnikowe podejście może wręcz 

sugerować, iż wszystko o czym napisał oskarżony jest prawdą, na co nie można się zgodzić, bo 

bezsporne pozostawały tylko i wyłącznie źródła z których oskarżony czerpał swą wiedzę. 

 

 Nie można również uznać za prawidłową, w kontekście zasady swobodnej oceny dowodów 

jak również zasady obiektywizmu, przeprowadzoną przez sąd analizę zebranego w sprawie 

materiału dowodowego. Nie sposób nie zauważyć, iż Sąd I instancji przechodzi do porządku 

dziennego nad tak poważnymi nieścisłościami w wypowiedziach oskarżonego jak nazywanie 

Jerzego Owsiaka właścicielem Fundacji WOŚP czy spółki Złoty Melon. Nie jest przy tym 

uprawnione kolejne uproszczenie, że w powszechnym odbiorze tak właśnie traktuje się 

funkcje prezesa zarządu. Rolą osób, które komentują bieżące wydarzenia, jest rzetelne 

podawanie prawdziwych i sprawdzonych informacji. Jeżeli nawet oskarżony używa – czego 

pokrzywdzeni nie przyznają – uprawnionego dosadnego języka to wcale go to nie zwalnia z 

odpowiedniego przygotowania, w szczególności przedstawiania faktów. Nie jest zniesławieniem 

nazwanie kogoś w tej sytuacji właścicielem, lecz wskazywanie związanych z tym działań (czerpanie 

ogromnych zysków) prowadzi do zakrzywienia prawdziwego obrazu rzeczywistości, co z kolei 

może poderwać zaufanie do takiej działalności, w kontekście tego, iż jest ona charytatywna, czyli 

nienastawiona na osiąganie profitów dla siebie. Tego typu wypaczanie obrazu rzeczywistości winno 

spotkać się z reakcją karną. 

 

Należy przy tym podkreślić, że Sąd I instancji nieścisłości w wypowiedziach 

oskarżonego uznał za drobne, tj. niemające znaczenia, natomiast nie ocenił przez ten sam 

pryzmat zeznań świadka Jerzego Owsiaka eksponując nieścisłości w jego wypowiedziach. 

Dla przykładu choćby (str. 9 uzasadnienia) ustalenie, iż miasto Warszawa ponosi koszty organizacji 

finału WOŚP. Twierdzenie to ustalono w oparciu o fakt, iż budżet stolicy wydatkuje środki 

przeznaczone na ochronę koncertu finałowego WOŚP przez funkcjonariuszy Policji i straży 

miejskiej. Oczywistym jest, że miasto tego typu wydatki ponosi w związku z organizacją 

koncertów czy tez corocznych demonstracji. Nie można tego jednak potraktować jako 
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wsparcie działalności fundacji WOŚP. Dlatego w żadnym razie nie może być uprawnione 

twierdzenie, iż J. Owsiak mijał się tu z prawdą, czy jak to oskarżony ma w zwyczaju twierdzić – 

łgał. 

Tak zbiorcze potraktowanie wszystkich treści, które wynikają z inkryminowanych 

artykułów jest jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem, które bezsprzecznie krzywdzi 

pokrzywdzonych w niniejszej sprawie, albowiem wynika z tego, iż Sąd przyznaje, że oskarżony 

zasadnie twierdzi, iż w ramach swej działalności dopuszczają się różnorakich naruszeń, które 

szczegółowo zostały przedstawione w zarzutach aktu oskarżenia. Postępowanie dowodowe w 

żadnym wypadku nie doprowadziło do wykazania, iż możemy w warunkach niniejszej sprawy 

mówić o tym, że Jerzy Owsiak jest kłamcą, czy też dorobił się jakiegoś majątku na działalności 

Fundacji WOŚP. Oparcie się przez oskarżonego na jawnych sprawozdaniach finansowych i 

przedstawienie swojej interpretacji, a w dalszej kolejności twierdzeń o tych zjawiskach, czy też 

wykazanie, że w publicznych oświadczeniach Jerzego Owsiaka zawarte są rozbieżności, czy też 

sprzeczności z publicznymi sprawozdaniami finansowymi nie pozwala w żadnej mierze 

sklasyfikowanie tego jako kłamstwa, jak to sugeruje oskarżony Wielgucki. Bezpardonowy język w 

publikacjach oskarżonego nie może ocierać się o takie zarzuty, gdyż sprowadza je do kategorii 

faktu. 

 

7, 8.  

Nie miał racji Sąd I instancji rozważając konsekwencje przedstawienia opinii sporządzonej 

przez Tomasza Tora i w konsekwencji czyniąc na jego podstawie ustalenia, bądź też kształtując 

swe przekonania. Sąd dał co prawda wyraz temu, iż traktuje tę opinię jako początek dowodu, lecz 

zabrakło mu przy tym konsekwencji, bowiem z uzasadnienia wyroku wynika, iż tezy tam 

postawione stały się podstawą przyjęcia, iż istnieją wątpliwości co do rzetelności prowadzonej 

przez oskarżycieli dokumentacji księgowej. Jeżeli faktycznie Sąd powziął tego typu wątpliwości na 

skutek tego dowodu, to winien przy zastosowaniu art. 193 § 1 k.p.k. dopuścił zgłoszony przez 

pełnomocnika oskarżycieli wniosek dowodowy o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych z 

zakresu rachunkowości i księgowości. Słuszność tej decyzji wyraża się w tym, iż autor prywatnej 

opinii przedłożonej przez oskarżonego Pan Tomasz Tor, został przedstawiony jako osoba, 

posiadająca wiedzę specjalistyczną potrzebną do właściwego odczytania ksiąg rachunkowych 

Fundacji, a jednocześnie przedstawił ich krytykę (k. 592). Skoro zatem Sąd nabrał wątpliwości na 

skutek wniesionej opinii, to znaczy, iż konieczne było dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w 

zakresie rachunkowości i księgowości. Deficyt tej czynności spowodował sprowadzenie ustaleń do 

zgodnych z metodyką pracy oskarżonego – daleką od fachowości. Nie może również umknąć 
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uwadze fakt, iż opinia ta sporządzona została dopiero w dniu 06 czerwca 2014 r., tj. w toku 

procesu, przez osobę, która legitymować się ma odpowiednimi uprawnieniami. W konsekwencji 

doszło do dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z pominięciem procedury, co jawi się jako 

niedopuszczalne. Pogląd ten utrwalił się już w orzecznictwie, które stoi na stanowisku, że opinie 

"prywatne", czyli pisemne opracowania zlecone przez innych uczestników postępowania aniżeli 

uprawnione organy procesowe, nie są opiniami w rozumieniu art. 193 k.p.k. w zw. z art. 200 § 1 

k.p.k. i nie mogą stanowić dowodu w sprawie2. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż brak zaliczenia w poczet materiału dowodowego 

przedmiotowej opinii, choć później dokonano na tej podstawie ustaleń faktycznych, nie 

zwalniał Sądu z inicjatywy dowodowej w zakresie dopuszczenia dowodu z zeznań osoby 

sporządzającej tę opinie – Tomasza Tora. W tym zakresie Sąd niekonsekwentnie prowadził swe 

postępowanie dowodowe, albowiem przesłuchiwał świadka Dorotę Pilarską księgową w Fundacji, 

wskazując, iż dowód ten może posłużyć za pomocny w wyjaśnieniu treści ksiąg rachunkowych 

przedłożonych do akt. Brak jednak inicjatywy Sądu odnośnie wniosków składanych przez 

oskarżonego, który przedłożył dokument prywatny. Jeżeli uznać okoliczności tam wskazane jako 

istotne, to niewątpliwie konieczne było wezwanie świadka na rozprawę celem umożliwienia 

rozwinięcia stawianych w niej sądów i sprawdzenie metodologii jaką kierował się sporządzający 

opinie, także umożliwić poznanie samego źródła dowodowego jaką jest osoba Pana Tora. 

Potwierdzeniem tego jest stanowisko Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu który w wyroku z dnia 13 

czerwca 2012 r. II AKa 151/12 stwierdził co następuje: Przepis art. 193 § 1 k.p.k. obliguje organ 

procesowy do zasięgnięcia opinii biegłych, ilekroć stwierdzenie okoliczności o istotnym znaczeniu 

sprawy wymaga wiadomości specjalnych, to jest takich, które wykraczają poza granice wiedzy 

powszechnie występującej w społeczeństwie w danym czasie. Obraza tego przepisu mogłaby więc 

nastąpić, gdy osoba powołana w charakterze biegłego nie ma odpowiedniej wiedzy, nie spełnia 

kryteriów lub organ procesowy nie powołuje biegłego, choć ustalenie istotnej okoliczności wymaga 

wiedzy specjalnej bądź sam stwierdza takie okoliczności. Spoczywający na przewodniczącym 

rozprawy obowiązek, wynikający z art. 366 § 1 k.p.k., to nie tylko techniczne kierowanie rozprawą, 

zapewniające sprawny jej przebieg, ale to także towarzysząca temu zarazem konieczność baczenia, 

aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy, która urzeczywistnia się nie tylko 

poprzez przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych przez strony, ale także wskutek podjęcia z 

urzędu niezbędnej inicjatywy dowodowej3. 

 
                                                           
2 LEX nr 1294814. 

3 LEX nr 1430708, Prok.i Pr.-wkł. 2014/11-12/33. 
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 Skutek tego taki, że oskarżony sam skorzystał z pomocy osoby, która może mieć 

wiedzę specjalistyczną ( choć brak w tym zakresie jakichkolwiek danych ) do ustalenia 

istotnych dla sprawy okoliczności na etapie postępowania jurysdykcyjnego, natomiast 

oskarżyciel został tego przywileju całkowicie pozbawiony. 

 

9.  

Przechodząc do kolejnych przykładów dowolnych zważeń Sądu należy wskazać na 

niezasadne przyrównanie znaczenia słowa „wyjął” w kontekście art. „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 

46 Złotych Melonów” do wypowiedzi Jerzego Owsiaka o „wyrwaniu” milionów euro z Unii 

Europejskiej przez Tadeusza Rydzyka. 

 

 Porównanie to jest o tyle chybione, iż zupełnie pomija kontekst sytuacyjny obu 

wypowiedzi. Jerzy Owsiak prezentowany jest jako „guru sekty”, choć tu ma to znaczenie 

drugorzędne, który miałby rzekomo wyjąć 46 milionów złotych dla siebie. Wykładnia tego zwrotu 

którą przeprowadził Sąd jest sprzeczna z logiką oraz doświadczeniem życiowym, albowiem 

zakłada, iż oskarżony miał na myśli to, że środki te „przeznaczono” na jakieś cele Fundacji. Błąd 

w rozumowaniu Sądu polega na tym, iż nie dostrzegł implikacji związanych z tym, że 

pieniądze te w końcowym rozrachunku – zdaniem oskarżonego - trafiają do samego 

Jerzego Owsiaka, czemu oskarżony wielokrotnie dał wyraz w swoich wypowiedziach. Nie 

bez znaczenia pozostaje kontekst przepływu środków pieniężnych w obu porównywanych 

przypadkach, bowiem pieniądze które Fundacja gromadzi w czasie zbiórki mają określony cel, to 

nie Fundacja jest bezpośrednim beneficjentem, lecz szpitale i określone osoby, które otrzymują 

sprzęt i inne wsparcie. Oskarżony natomiast twierdzi, iż przy okazji tej działalności Jerzy Owsiak 

„wyjął 46 złotych melonów” z puli, której przeznaczenie statuuje cel powołania Fundacji WOŚP. 

Porównanie tej sytuacji, a wręcz uznanie za tożsamą do pozyskania środków przez Tadeusza 

Rydzyka pochodzących z konkretnych funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych właśnie na 

dofinansowanie określonych aktywności, których beneficjentem mogło być i finalnie stało się 

przedsięwzięcie Tadeusza Rydzyka jawi się jako nieporozumienie. Pokrzywdzony Owsiak 

faktycznie wyraził się krytycznie o działalności Tadeusza Rydzyka, lecz nie z tego powodu, iż ten 

ostatni zawłaszczył sobie środki z dofinansowania, które nie były mu należne. Ważne jest tu 

określenie kierunku przepływu środków pieniężnych, które pozwala na rozgraniczenie tych dwóch 

sytuacji. W pierwszej bowiem Fundacja pośredniczy w przekazaniu środków na konkretny cel, z 

uwzględnieniem kosztów swojej działalności, natomiast w drugiej fundusze UE można pozyskać 

dla siebie własnym staraniem i przez spełnieniem odpowiednich wymogów. 
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 W toku niniejszego postępowania oskarżony wielokrotnie wskazywał na to, iż nie miał 

wiedzy z określonych dziedzin by w pełni odzwierciedlić znaczenie konkretnych terminów. W toku 

niniejszej sprawy najbardziej widoczne było to w kontekście znaczeń terminów używanych w 

obrocie ekonomiczno - prawnym i wiążących się z nimi konsekwencji (była o tym mowa wyżej). 

Dowolne jest więc stwierdzenie, iż Piotr Wielgucki należycie przygotował materiał będący 

podstawą swoich opracowań. Przyjmując na prawidłowe swoje pojmowanie znaczeń 

poszczególnych terminów z zakresu prawa, rachunkowości i księgowości nie dochował on 

należytej staranności przy przygotowaniu publikacji, bowiem na pierwszy rzut oka widać, że 

prezentował te zjawiska w sposób odmienny od prawidłowego. Jeszcze raz należy podkreślić, iż 

stawiane przez oskarżonego zarzuty były bardzo poważne, co mogło również wpłynąć na odbiór 

pokrzywdzonych wśród osób trzecich. Ignorancja dla prawa, nigdy nie może zwalniać z 

odpowiedzialności. Nieświadoma bezprawność czynu (art. 30 k.k.), która mogłaby wyłączyć 

odpowiedzialność oskarżonego, nie dotyczy przestępstw „klasycznych”. Oskarżony jako osoba 

prowadząca określoną działalność i czerpiąca z tego zyski winien być jak najlepiej poinformowany 

o sferze dóbr chronionych prawem, które przekraczać mu nie wolno, a taką aferę chronią właśnie 

przepisy art. 212 k.k. i 216 k.k. Podjęcie się krytyki danego zjawiska, bądź też działalności wymaga 

odpowiedniego przygotowania, natomiast z reakcją karną winny spotkać się bezpodstawne 

pomówienia wyrażone na bazie własnego przekonania. 

To właśnie miara stawianych zarzutów pod adresem pokrzywdzonym winna skłonić Sąd I 

instancji do zobowiązania oskarżonego, do wskazania dowodu prawdy swych twierdzeń. Sąd I 

instancji uznał jednak, że w sprawach tak istotnych dopuszczalne są odstępstwa od reguły ciężaru 

dowodu spoczywającym na oskarżonym w sprawach o zniesławienie. 

 

Bezzasadne jest przy tym stwierdzenie, iż oskarżony wykazał, iż dochodzi do transakcji 

finansowych pomiędzy fundacją WOŚP, a spółką Złoty Melon, gdyż te nigdy nie były utajnione. 

Rzetelnie przygotowany autor mógłby wszystkie te „powiązania” poznać przy okazji wizyty w 

Krajowym Rejestrze Sądowym – jawnym dla wszystkich. 

 

10.  

 

W tym miejscu trzeba poczynić uwagę, iż zgodnie z definicją znaczeniową słowa 

„twierdzenie” to zdanie oznajmujące wyrażające przeświadczenie o czymś4. Niewątpliwie treść 

                                                           
4 Słownik Języka Polskiego; Red. prof. dr. Mieczysław Szymczak; T. 3, PWN 1981; str. 558. 
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artykułów autorstwa oskarżonego zawiera szereg twierdzeń o pokrzywdzonych, czy też ich 

działalności. 

 Sądy stawiane nad pokrzywdzonymi przez oskarżonego nie oparły się próbie dowodu 

prawdy. Status osoby publicznej pokrzywdzonego Owsiaka nie otwiera drogi do bezkarnego 

szkalowania bez możliwości obrony dobrego imienia. Sąd przyjął, iż określenia kierowane przez 

oskarżonego wobec pokrzywdzonych to jedynie oceny, które pozostają obojętne reakcji karnej na 

podstawie przepisów o zniesławieniu czy też znieważeniu. Zważyć jednak należy, że publikacje 

Piotra Wielguckiego pełne są inwektyw i sformułowań obraźliwych, bądź obelżywych. 

 

 Przy powołaniu przez Sąd bogatego orzecznictwa ETPCz zabrakło wypowiedzi tegoż 

trybunału w przedmiocie sądów wartościujących – ocen. Europejski Trybunał stwierdził, że 

sąd wartościujący nie podlega wprawdzie udowodnieniu, ale można wymagać, aby 

wyrażona opinia posiadała dostateczną podstawę faktyczną, gdyż bez niej dochodzi do 

nadużycia wolności słowa. Podkreślono przy tym, że konieczny związek między sądem 

wartościującym i popierającymi opinię faktami jest różny w poszczególnych przypadkach i zależy 

od okoliczności (Feldek przeciwko Słowacji, orzeczenie z 12 lipca 2001 r., skarga nr 29032/95, I. 

C. Kamiński: Swoboda wypowiedzi, s. 93-105). 

 

 Wypada w tym miejscu zaznaczyć – ponownie – że oskarżony nie wykazał wyraźnego 

związku pomiędzy formułowanymi przez niego sądami wartościującymi, a popierającymi te opinie 

faktami. To, że oskarżony według własnych obliczeń doszedł do wniosku, że sprawozdania 

finansowe Fundacji WOŚP nie są rzetelne, to daleka jeszcze droga do tego by stwierdzić, iż Jerzy 

Owsiak ma z tym coś wspólnego, a tym bardziej, że machinacje te dokonano celem wyjęcia części 

środków pieniężnych ze zbiórki i przekazanie ich na rzecz Jerzego Owsiaka. Istotnie sposób 

formułowania sądów ocennych nie musi zawsze zachowywać znamion neutralności i 

elegancji, lecz krytyka nie ma za zadanie wymierzanie sprawiedliwości, lecz wzbogacanie 

wiedzy i świadomości. Modus operandi oskarżonego jednakowoż się do tego nie 

przyczynia. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny prawa najbardziej trafna, przenikliwa i 

niepodważalna merytorycznie ujemna ocena nie może godzić w powszechnie respektowany kanon 

wartości etycznych i obyczajowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest dozwolona 

krytyka, która skupia się na elementach trzeciorzędnych i stanowi jedynie formę 

dokuczenia jednostce będącej jej obiektem (B. Kosmus, B. Kuczyński (red.): Prawo prasowe. 

Komentarz, Warszawa 2001, 541-542).  
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Oceny krytyczne muszą więc być wypowiadane na tle faktów komunikowanych przez 

krytyka, w przeciwnym razie odbiorca nie ma możliwości konfrontować sfery faktów z ocenami 

krytycznymi, w związku z tym opracowanie krytyczne nie jest ani rzetelne, ani rzeczowe. Opinie i 

sądy krytyczne powinny być podporządkowane celowi, jakiemu służy krytyka, nie mogą być 

natomiast nastawione na wywołanie ujemnych uczuć u osób, których dotyczą (A. Kopff: Glosa do 

wyroku z 19 września 1968 r. 2 CR Z 91/68, Nowe Prawo 1970, nr 7-8, s. 1188). 

 

Na tle niniejszej sprawy zwrócić uwagę trzeba na następujący pogląd: Wymagania 

prawdziwości informacji oraz warsztatowej rzetelności stanowią więc rozstrzygające kryteria 

ustalania granicy wolności wypowiedzi i prawa do krytyki. W doktrynie przyjmuje się, że "granicą 

wolności słowa i wolności prasy jest kłamstwo; tam gdzie się ono zaczyna, kończy się 

wolność prasy" (J. Sobczak: Ustawa Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 92). 

 

W uzasadnieniu do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2014 r. V KK 178/13 

stwierdzono, że „Krytyka powinna być wypowiedzią ad rem, a nie ad personam, służyć 

piętnowaniu niekorzystnych zjawisk i działań, a nie deprecjonowaniu osób czy 

dokuczaniu komukolwiek. W ostatecznym rozrachunku krytyka może spowodować 

dyskomfort osoby będącej jej obiektem, nie może jednak przeradzać się w atak personalny 

i stanowić szykany. Nie może także przybrać form obraźliwych, urągających godności 

osobistej ani przekraczać skalą intensywności rzeczowej potrzeby krytycznej analizy.” 

Wymóg rzeczowości krytyki podnoszony w judykaturze i doktrynie oznacza konieczność unikania 

tendencyjności, nadmiernej złośliwości, napastliwości. Zapał polemiczny nie uprawnia krytyka 

do wypowiedzi agresywnych i niekulturalnych (J. Sobczak: Prawo prasowe. Podręcznik 

akademicki, Warszawa 2000, s. 858; J. Rupar: Zniesławienie a dozwolona krytyka dziennikarska 

osób publicznych, Prok. i Pr. 2008, nr 11, s. 134; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 

2009 r., III KK 52/09, OSNKW 2010, z. 1, poz. 2)5. Według A. Zolla w treści art. 213 § 2 k.k., 

poza kontratypem określonym w art. 232 k.k., istnieje także kontratyp pozaustawowy dotyczący w 

szczególności tych przypadków, w odniesieniu do których nie da się zastosować kryterium prawdy 

i fałszu. Ramy wspomnianego kontratypu - jak zauważa A. Zoll - nie mogą jednak prowadzić do 

przekreślenia przewidzianej w art. 212 § 1 i 2 k.k. ochrony czci przed pomówieniem. Ten sam 

autor uważa – z czym należy się zgodzić – że nieprawdziwość zarzutu stanowi znamię 

zniesławienia. 

 

                                                           
5 Lex 1491072. 
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Oskarżony nie wykazał uzasadnionych podstaw do twierdzenia, iż jego zarzuty pod 

adresem pokrzywdzonych są prawdziwe. 

 

 Opisując zależności istniejące pomiędzy Fundacją WOŚP i spółką Złoty Melon oraz 

Mrówka Cała, oskarżony w niewybrednych słowach wskazał, iż wskazane podmioty jak i Jerzy 

Owsiak utworzyli mechanizm dla czerpania dla siebie zysków, czego przejawem są takie 

stwierdzenia w artykule z pkt I a/o: 

- „Do 2003 roku można jeszcze mówić o jako takiej uczciwości, o jako takim pożytku, chociaż 

małżeństwo Owsiaków przez te lata czerpało niemałe zyski z żebrania, ale prawdziwe królestwo 

żebracze i bizantyjskie pałace buduje się od 2004 roku.”;  

-  „W sumie same kwoty wpakowane w to, żeby „Juras” mógł sobie coś tam dorobić to: od 2001 do 2011 

ponad 30 złotych melonów, a dokładnie 30 214 493,87 utopionych w „Woodstock” i innych 

pierdołach „pożytku publicznego” plus 16 melonów w nieruchomościach.” 

-  „Na dwóch filarach oparł swoje brudne interesy król żebraków, po pierwsze i od zawsze są to słupy 

przyklejone do WOŚP, najpierw kasę bezpośrednio z sekty i pośrednio „Mrówką całą” doiła 

„Dzidzia”, czyli żona „Jurasa”, potem za konkretny biznes wziął się „Złoty Melon” 

- „Działa to naprawdę genialnie w swojej prostocie i dla gawiedzi wszystko wygląda jak spod igły, bo do 

czego się tu przyczepić. Dwie pewne siedziby przy Dominikańskiej 19c i warownia sekty pod 

Kwidzynem teoretycznie służą „celom statutowym”, trzecia siedziba nie wiadomo czemu służy i jak 

została schowana, być może „Juras” i „Dzidzia” upakowali coś na czarną godzinę przy 

Niedźwiedziej 2A, a może „budowle plus Szadowo” to jeszcze inny kant.” 

 

Treści cytowane powyżej zawarte zostały w artykule pt. „Jerzy owsiak – król żebraków i 

łgarzy, złoty melon sekty WOŚP”. Odnotować trzeba, iż prawidłowa ocena zebranego w sprawie 

materiału winna opierać się o jego całokształt (art. 410 k.p.k.). Przede wszystkim Sąd winien 

dopatrywać się w nim wzajemnych powiązań, a nie oceniać treści autorstwa oskarżonego niejako w 

próżni. Stanowi to o przekroczeniu zasady swobodnej oceny dowodów, o której można mówić wtedy, gdy ocena 

zebranego w sprawie materiału dowodowego zawiera oczywiste błędy natury faktycznej (np. niedostrzeżenie istotnych 

dowodów czy okoliczności) bądź logicznej (niezrozumienie implikacji wynikających z treści dowodów)6. 

Porównywanie działalności WOŚP do sekty, powiązane zostało z przypisywaniem 

określonej roli konkretnym osobom, bądź grupom osób. Jerzy Owsiak jako guru sekty – osoba 

nietykalna, stojąca na czele, a jednocześnie czerpiąca krociowe zyski z działalności „swojej’ 

                                                           
6 LEX nr 1441277 
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fundacji. Wynika to oczywiście z treści kolejnego artykułu, który był analizowany przez Sąd. Dla 

przykładu z artykułu pt. „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów”: 

- „Natomiast warto łapać guru Owsiaka za lepką łapkę, za pokrętny jęzor i za kiesę, która z roku 

na rok pęcznieje szybciej niż wzrasta liczba przesiewowego badania słuchu u noworodków. Warto 

wracać do dawnych konferencji i pokazywać kłamstwa, które dziś są już zweryfikowane i to 

dokumentacją sekty.” 

-  „Dziesiątki tysięcy wolontariuszy, ale też frajerów podatników niemal w każdej gminie, tylko i 

wyłącznie ponosi koszty, by romski król żebraczy Jerzy Owsiak mógł czerpać zyski.” 

-  „Jak widać romski macho kupił sobie pałac na Mokotowie za 8 milionów z hakiem dokładnie 

8.094.258,00, co widać w innym zestawieniu "pozostałe koszty" 

-  „I żeby było ciekawiej stara siedziba plus nieruchomości wszelakie, Szadowo-Młyn na przykład, wcale 

nie zniknęły. Na rok 2011 wartość nieruchomości będąca w posiadaniu fundacji to 15.636.915,50. 

Członkowie i pośrednio zaangażowani w sektę wrzasną, że to przecież fundacji WOŚP, nie Owsiaka, 

że gdzieś muszą się podziać. Z takimi głosami nie dyskutuję, zainteresowanych faktami informuję, że 

sekta WOŚP to fundacja, której za kwotę 1 550 000,00 odsprzedała wszystkie swoje udziały spółka 

Złoty Melon, w 100% należąca do Jerzego Owsiaka. W KRS spółki w rubryce: „Sposób 

reprezentacji”, stoi jak wół PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Kto jest prezesem chyba 

najcięższy frajer się domyśla, ale jaki jest adres siedziby spółki, to nawet takiemu spiskowcowi jak ja do 

łba nie przyszło - Dominikańska 19C. Co w tym dziwnego? Ano to, że pałac kupiony za 8 milionów 

jest siedzibą nie tylko sekty WOŚP, ale komercyjnej spółki Złoty Melon i wszystko razem należy 

tylko i wyłącznie do PREZESA OWSIAKA. Blisko 16 milionów w nieruchomościach, w tym 

dwa pałace romskiego króla żebraków Owsiaka.” 

-  „Nie wiem do jakiej i czy w ogóle do szkoły pismaczyna chadzał, wiem natomiast, że porównując 

kwotę przychodu i samych kosztów administracyjnych mamy stosunek 55 690 743,80 do 12 547 

353,95, co oznacza, że z każdej złotówki romski macho, guru sekty WOŚP w 2011 

roku wyjął lekką i nie urobioną rączką 22,5 gr, zatem ponad jedną piątą kwoty 

zebranej przez biedne, zmarznięte polskie dzieci króla żebraków.”  

-  „W 2013 roku Owsiak wyciągnął wnioski, po raz pierwszy wygoni dzieci na ulicę, by żebrały tak 

ogólnie, dla młodych i starych, ale już dziś stawiam swoją chałupę w kredycie, że z „puchy” będzie 

wyjęte najmniej kilkanaście milionów złotych.”  

-  „Przez parę dni w roku król żebraków kroi zyski, kupuje kolejny pałac i pokazuje 

szczęśliwe placówki zdrowia, przez 12 miesięcy w roku polskie szpitale wyglądają jak wagony kolejowe 

przewozów regionalnych i żadne zasrane, nawet złote serduszko tego widoku nie przykryje.” 
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W tym miejscu należy również przywołać cytaty z artykułu objętego zarzutem z pkt III a/o, 

albowiem pozostają one w ścisłym związku z pozostałymi: 

 

- Król żebraków i łgarzy posyłając dzieci na ulicę, co w każdym rozwiniętym kraju jest przestępstwem, 

zebrał 50,6 miliona złotych i Bóg jedyny wie w jakim czasie wyżebrał ostatnie kilkadziesiąt tysięcy, 

które pozwoliły mu „pobić rekord” żebraczy z ubiegłego roku;  

- No i fajrant ma guru do wakacji, gdy będzie musiał wyłowić z google, albo zrobi to za niego TVN, 

kolejną nośną społecznie tragedię, przydatną do podkręcenia „puchy” WOŚP lub Woodstock, co na 

jedno konto wchodzi i wychodzi. 

 

Mając na uwadze powyższe treści niezrozumiałe jest w jaki sposób Sąd I instancji doszedł 

do wniosku, iż treści prezentowane przez oskarżonego nie wypełniają znamion czynów o których 

mowa w art. 212 k.k. oraz 216 k.k. 

 

11. 

  

 Przede wszystkim początkiem rozważań oskarżonego jest błędne założenie, które 

przedstawione zostało w kategorii faktu, iż Jerzy Owsiak wraz z małżonką są właścicielami 

Fundacji WOŚP, spółki Złoty Melon. W dalszej kolejności prezentowane są nieprawidłowości w 

rozliczeniach tychże podmiotów, które to wskazują, iż pokrzywdzeni nie rozliczają się należycie z 

pieniędzy zebranych w ramach finału WOŚP, które to rozważania prowadzą do stwierdzenia, iż 

pieniądze te zatrzymują wyłącznie dla siebie, tj. wchodzą do ich majątku osobistego. Wskazywanie 

wprost, że Jerzy Owsiak czerpie zyski, które wpływają na jego konto bankowe z pieniędzy 

zebranych w ramach zbiórki to nadużycie słowa, którego celem jest pomówienie. Na żadnym 

etapie oskarżony nie wykazał choćby powierzchownie, iż tego typu działalność jest prowadzona. 

Niepotrzebne w tym miejscu jest określenie dokładnych danych i przelewów. Dla takiego 

stwierdzenia konieczny jest dowód, stanowiący o tym, że środki odrębnego podmiotu jakim jest 

Fundacja zasilają majątek Jerzego Owsiaka, a Jerzy Owsiak w Fundacji pracuje za darmo. W 

Fundacji jest zatrudniona jedynie jego żona, która wykonuje w niej zwykłą pracę, tak jak i 

trzydzieści kilka innych osób.  

 
 Prezentując w ten sposób stan faktyczny, oskarżony dopuścił się bezprawnego pomówienia 

wobec pokrzywdzonych, i nie zmienia tego faktu okoliczność, iż Jerzy Owsiak jest osobą 

publiczną. Granicami legalności krytyki w rozumieniu art. 41 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - 

Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) jest rzetelne i zgodne z zasadami współżycia 
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społecznego przedstawienie krytycznej oceny. Przedstawienie ujemnej opinii w sposób 

złośliwy, tendencyjny, w niedopuszczalnej formie wykracza poza granice ochrony 

określonej przez ten przepis, stanowiąc czyn zabroniony7. Przy czym należy poczynić uwagę, 

iż powyższe rozważania w pełni znajdują odniesienie do czynów zarzuconych oskarżonemu, co 

znalazło odzwierciedlenie w stanowisku Sądu Najwyższego, z którego wynika, iż „wprawdzie 

treść art. 41 prawa prasowego dotyczy w pierwszym rzędzie tych przekazów, które 

stanowią materiał prasowy, to jednak stylizacja tego przepisu pozwala odnieść go także do 

tego rodzaju wypowiedzi, które nie będą publikowane w prasie w rozumieniu art. 7 prawa 

prasowego i nie stanowią materiału prasowego.” (patrz. wyrok Sądu Najwyższego z dnia z 

dnia 15 stycznia 2014 r. sygn. V KK 178/13 Lex nr 1491072). Sąd sam stwierdził, iż Piotr 

Wielgucki postawił zarzut, iż część pieniędzy ze zbiórek publicznych trafia w pewnej części do 

Jerzego Owsiaka (str. 10 uzasadnienia). Ta okoliczność nie została udowodniona przez 

oskarżonego zupełnie, bo nie można uznać za dowód tego zjawiska faktu, iż pomiędzy Fundacją, 

spółką, czy działalnością Lidii Niedźwieckiej – Owsiak istnieją powiązania, szczególnie, że 

oskarżony jasno wskazał, iż do rąk Jerzego Owsiaka ma trafiać 22,5 gr z każdej złotówki zebranej 

w zbiórce. Trudno o bardziej przejrzysty przykład pomówienia. 

 

 Sąd przystępując do analizy konkretnych zwrotów formułowanych pod adresem 

pokrzywdzonych przez oskarżonego doszedł do wniosku, iż stanowią one dozwoloną w żywym 

języku krytykę. 

 

 Z wnioskiem tym nie można się zgodzić, gdyż sformułowany został bez wszechstronnego 

rozważenia materiału dowodowego, w szczególności treści inkryminowanych artykułów, których 

celem było również dokuczenie podmiotom poddanym krytyce. Nie trzeba szerzej tłumaczyć 

znaczenia zwrotu „lepkie ręce”, gdyż powszechnie, jak również z definicji słownikowej 

oznacza – kraść. Takie sformułowanie wykracza poza granice dopuszczalnej krytyki. Nie jest to 

bowiem barwne czy dosadne opisywanie rzeczywistości, lecz zwykłe szkalowanie. 

 Nie sposób zgodzić się z twierdzeniami Sądu I instancji, że oskarżony posługując się 

sformułowaniami typu „romski macho” czy „król żebraków i łgarzy” w sposób dosadny ocenia 

pewne zjawiska. Powyższe określenia weszły już na stałe do nomenklatury jaką posługuje się 

oskarżony i zamiennie posługuje się tymi zwrotami oraz imieniem i nazwiskiem Jerzego Owsiaka 

przywołując jego osobę w kolejnych publikacjach. Niepodobna przy tym przyznać waloru prawdy 

infantylnym tłumaczeniom oskarżonego jakoby np. „król żebraków” oznaczał osobę która 

                                                           
7 OSNKW 2010/1/2, Prok.i Pr.-wkł. 2010/4/5, OSP 2011/2/18, Biul.SN 2009/12/16; Lex nr 533568. 
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wzbudzać ma współczucie. Jednostkowa analiza każdego ze słów z których składają się 

sformułowania nie może mieć zastosowania dla tłumaczenia ich znaczenia w ujęciu ich 

wzajemnego oddziaływania. Oskarżony celowo posłużył się takim zestawieniem słów, które 

wbrew zaprzeczeniu przez Wielguckiego miało wywołać negatywne odczucia osób trzecich wobec 

pokrzywdzonych, jak i bezpośrednio ich dotknąć. 

 Zresztą wypowiedzi czytelników oskarżonego właściwość prawidłowa[rst wskazują jak 

odczytano jego artykuły. Wystarczyło się z nimi zapoznać, czego najwyraźniej Sąd Rejonowy nie 

uczynił ( k. 732 –745 ). 

 

12.  

 

 Sąd I instancji doszedł również do przekonania, iż wobec dopuszczenia się przez 

oskarżyciela Jerzego Owsiaka zniewagi wzajemnej (retorsji) w sprawie będzie miał zastosowanie 

art. 216 § 3 k.k., tj. zaszły przesłanki do tego by odstąpić od wymierzenia kary za przestępstwo 

zniewagi, którego dopuścił się oskarżony nazywając Jerzego Owsiaka „hieną cmentarną”. 

 

 Podzielając rozważania Sądu I instancji nad kwestią dopuszczenia się w/w czynu, w ocenie 

skarżącego w niniejszej sprawie brak jest podstaw do zastosowania instytucji odstąpienia od 

wymierzenia kary.  

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pomiędzy datą publikacji wszystkich 

inkryminowanych artykułów upłynął znaczy okres czasu w stosunku do wypowiedzi Jerzego 

Owsiaka kierowanych pod adresem blogerów. Przedmiotowa wypowiedź została dokonana już po 

wszczęciu niniejszego postępowania. Do tego czasu pokrzywdzony w żaden sposób nie 

prowokował oskarżonego, ani nie opublikował znieważającej wypowiedzi, którą można uznać za 

odpowiedź na zamieszczone treści. Nie jest tajemnicą, na co również zwrócił uwagę Sąd I instancji, 

że oskarżony na bieżąco komentował przebieg trwającego procesu, a przy tym w dalszym ciągu 

posługiwał się wobec pokrzywdzonych treściami zniesławiającymi jak również znieważającymi, o 

czym świadczy kilkakrotne nazywanie Jerzego Owsiaka hieną cmentarną. Jednocześnie oskarżony 

wskazywał w kolejnych artykułach, iż Jerzy Owsiak dopuszcza się składania fałszywych zeznań. 

Tego typu treści sugerujące np. przekupienie sądów przez Jerzego Owsiaka znajdują się w artykule 

pt. Jerzy Owsiak i WOŚP chcą przenieść tajny proces do swoich sędziów z Warszawy z dnia 

02.10.2013 r.  
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(adres: 

http://kontrowersje.net/jerzy_owsiak_i_wo_p_chc_przenie_tajny_proces_do_swoich_s_dzi_w_z

_warszawy) 

 W podobnym tonie oskarżony zechciał się wypowiedzieć w artykule pt. 

 „4 lutego skończył się Jerzy Owsiak – proces wygrany i jest wyrok!” (adres: 

http://kontrowersje.net/4_lutego_sko_czy_si_jerzy_owsiak_proces_wygrany_i_jest_wyrok) 

 Sąd I instancji dowolnie jednak przyjął, iż Jerzy Owsiak znieważył oskarżonego w 

odpowiedzi na publikacje inkryminowanych artykułów. Świadczy o tym sama treść wypowiedzi 

pokrzywdzonego, który wprost odnosi się do twierdzeń o rzekomym przekupieniu sądów w 

Warszawie, który to artykuł przywołano wyżej. Nieuprawnione jest zatem przyjęcie, że do zniewagi 

doszło wraz z publikowanymi artykułami, gdyż ewentualna zniewaga mogłaby dotyczyć publikacji 

nieobjętych niniejszym postępowaniem, tj. tej z dnia 2 października 2013 r. Mając na uwadze, iż jak 

sam Sąd wskazał skarga objęta jest wyłącznie trzema artykułami, o których mowa w akcie 

oskarżenia należy przyjąć, iż wypowiedź Jerzego Owsiaka nie nosiła przymiotu wzajemności. 

Oskarżony celowo ferował kolejne sądy ocenne mające za zadanie tylko i wyłącznie dokuczenie J. 

Owsiakowi i prowokacje, na którą J. Owsiak zareagował. Należy przy tym wskazać, iż Sąd zupełnie 

nie poddał pod rozważania możliwości istnienia kontratypu obrony koniecznej, która ma również 

zastosowanie w przypadkach agresji słownej.  

 
 Dystans czasowy jaki dzieli publikacje artykułów P. Wielguckiego, a rzekomą zniewagę, 

pozbawia możliwości uznania jej za wzajemną. Niewątpliwie to rozpoczęty proces, emocje z tym 

związane i kolejne artykuły oskarżonego przyczyniły się do posłużenia się sformułowaniami typu 

„pierdol się”. Natomiast w czasie kiedy do Jerzego Owsiaka dotarły treści autorstwa P. 

Wielguckiego, ten zareagował ze wszech miar prawidłowo – poddał sprawę pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego. Nie było przy tym jakichkolwiek pobocznych reakcji wobec oskarżonego. W 

doktrynie przyjmuje się, że retorsja charakteryzuje się bliskością czasową w stosunku do przyczyny, 

która ją wywołała, można by rzec natychmiastowością reakcji, jeśli bowiem reakcja 

pokrzywdzonego ma być wynikiem doznanego naruszenia i wywołanego przez nią nastroju 

psychicznego, to powinna wystąpić niezwłocznie po naruszeniu - gdy pokrzywdzony był świadomy 

tego faktu lub bezpośrednio po dowiedzeniu się o nim8. 

 

 

 

                                                           
8 Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Mozgawa M. (red.) LEX 2013. 
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 Powyższe względy nakazują przyjąć, iż apelacja niniejsza jest w pełni zasadna i konieczna. 

 Wnoszę jak na wstępie. 

 

 

_________________ 

Jacek Zagajewski  

adwokat 

 

 

 
W załączeniu: 

- 1 odpis apelacji. 


