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W związku z pismem z dnia 3 stycznia 2009 roku informującym mnie o oskarŜeniu Anny Kirchner 
wnioskuję o uchylenie sprawy. 

Uzasadnienie: 

1) Dot. punktu 1 wniosku oskarŜycielskiego. Adres domowy powódki widniał na Forum zaledwie przez 
dobę i został usunięty wraz z całym postem Antoniego Mosingiewicza jako łamiący prawo. Zwłoka 
wynika stąd, iŜ nie nadzoruję Forum non-stop i zawsze istnieje pewien czas pomiędzy przewinieniem, 
a reakcją Moderatora. 

2) Dot. punktu 2 wniosku oskarŜycielskiego. Anna Kirchner nie zwróciła się do mnie ani razu 
o usunięcie Ŝadnej z wydrukowanych wiadomości. Pod kaŜdą z wiadomości jest link (widoczny 
równieŜ na wydrukach dołączonych przez powódkę), po kliknięciu którego moŜna do Moderatora 
Forum wysłać wniosek o usunięcie wiadomości wraz z uzasadnieniem. Ta formalność nigdy nie 
została dopełniona. Jednocześnie informuję, Ŝe załączony do wniosku post Antoniego Mosingiewicza 
nie łamie Regulaminu Forum i jako taki nie podlega usunięciu „z urzędu”. 

3) Dot. punktu 3 wniosku oskarŜycielskiego. Powódka mija się z prawdą twierdząc, iŜ publicznie 
nazwałem ją osobą o dosyć giętkiej moralności, która wymusza zatrudnianie w biurze ZG PTTK 
swojej rodziny. Akapit cytowany przez powódkę nie dotyczył jej bezpośrednio, czego dowodem jest 
fakt, Ŝe został on wyraźnie oddzielony od reszty postu oraz przyjął formę liczby mnogiej. Ta część 
wystąpienia dotyczyła bardziej problemu częstego występowania nepotyzmu w PTTK niŜ tego czy 
innego konkretnego działacza. Jako członek Towarzystwa mam prawo do takich wystąpień oraz do 
troski o naszą organizację. Będzie to równieŜ tematem mojego wystąpienia na najbliŜszym Zjeździe. 

4) Dot. uzasadnienia wniosku oskarŜycielskiego. Powódka juŜ w pierwszym zdaniu uzasadnienia 
swojego wniosku stwierdza nieprawdę. Nieprawdą jest jakobym starał się podwaŜać jej autorytet 
od czasu ostatniego Zjazdu. Moje wystąpienie na Forum z dnia 5 stycznia 2009 roku było jedynym 
moim publicznym wystąpieniem na temat Anny Kirchner. 

5) Dot. uzasadnienia wniosku oskarŜycielskiego. Informacja o długoletniej pracy społecznej powódki 
i o posiadanych odznaczeniach nie moŜe mieć znaczenia w sprawie z przyczyn zasadniczych. 
Zarówno prawo cywilne, jak i wewnętrzne regulaminy PTTK nie róŜnicują członków PTTK 
ze względu na zasługi. 

6) Dot. uzasadnienia wniosku oskarŜycielskiego. Pismo Anny Kirchner z dnia 7 stycznia nie było 
adresowane do mnie i jako takie nie moŜe być zarówno wnioskiem o usunięcie z Forum 
jakichkolwiek wiadomości jak i dowodem na jakiekolwiek moje zaniechania. 

W związku z powyŜszym wnioskuję jak na wstępie. 

Jednocześnie informuję, Ŝe nie stawię się na rozprawę w dniu 6 marca. Jestem osobą aktywną zawodowo 
i we wspomnianym terminie mam zaplanowane inne zadania. Wnioskuję o przełoŜenie terminu rozprawy 
na dzień ustawowo wolny od pracy. 
 
 Z powaŜaniem, 
 Łukasz Aranowski 
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