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Stanowisko Prokuratury Okr ęgowej w Łodzi dotyczące publikacji w Gazecie Wyborczej 
– Gazecie Łódź z dnia 21 lipca 2014 roku, zatytułowanej „Po październikowym ataku 

na romską rodzinę na Górnej. Romka: Boję się, że wrócą”  
 

W łódzkim regionalnym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 roku 

opublikowano artykuł pod cytowanym wyżej tytułem, w treści którego wyeksponowano 

okoliczność umorzenia śledztwa przeciwko czterem podejrzanym o rasistowską napaść 

na Romów zamieszkałych w dzielnicy Górna, przy jednoczesnym zminimalizowaniu 

znaczenia faktu, iż co do tego samego zdarzenia skierowany został akt oskarżenia wobec 

trzech innych mężczyzn, którym zarzucono kierowanie wobec pokrzywdzonych kobiet 

narodowości romskiej gróźb karalnych i ich publicznego znieważenia z powodu ich 

przynależności etnicznej. 

W związku z powyższym należy stanowczo podkreślić, iż w toku postępowania 

nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Łódź – Polesie ustalono, zatrzymano 

i tymczasowo aresztowano trzech mężczyzn, będących sprawcami przedmiotowych czynów. 

Zgromadzony wobec nich materiał dowodowy zezwolił na skierowanie przeciwko nim aktu 

oskarżenia do sądu. 

Pokrzywdzone w tej sprawie wskazywały na współsprawstwo jeszcze innych 

ustalonych osób, jednakże dowody zebrane w tym zakresie nie dały podstaw do objęcia ich 

aktem oskarżenia, gdyż wykluczały ich udział w zdarzeniu. Stąd też przeciwko tymże 

podejrzanym śledztwo zostało umorzone. W decyzji tej przyjęto natomiast, iż w zdarzeniu 

brały udział inne osoby niż te wskazywane przez pokrzywdzone i w tym zakresie 

postępowanie umorzono wobec niewykrycia sprawców. Taki rodzaj decyzji oznacza, że 

postępowanie to może być podjęte w każdym czasie, gdy zostaną ujawnione nowe 

okoliczności dotyczące tożsamości sprawców. Pokrzywdzone mogą i powinny niezwłocznie 

zgłaszać Policji każde zdarzenie związane z kierowanymi wobec nich aktami agresji 

związanymi z przynależnością etniczną. 
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