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W skierowanym do Pana Prokuratora wystąpieniu z dnia 2 marca 2011 r. 
poruszyłam problem działań podejmowanych przez prokuraturę w związku 
z ujawnionymi przestępstwami popełnionymi z pobudek rasistowskich i 
ksenofobicznych. 

Z satysfakcją zapoznałam się z odpowiedzią z dnia 21 marca 2011 r., nr PG II 
074/3/2011 udzieloną mi przez Pana Prokuratora na powyższe wystąpienie, w której 
przedstawione zostało szerokie spektrum działań podejmowanych przez prokuraturę, 
mających na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości tego rodzaju. 

Do ponownego poruszenia problemu przestępstw popełnionych z pobudek 
rasistowskich i ksenofobicznych skłoniła mnie eskalacja bezprawnych działań tego 
rodzaju w ostatnim okresie. 

Przypadki zachowań na tle rasistowskim i ksenofobicznym są przedmiotem 
moich działań, podejmowanych zazwyczaj z urzędu, na podstawie informacji w 
mediach. 

Podjęłam działania, między innymi, w budzących szeroki rezonans społeczny 
sprawach dotyczących zdarzeń zaistniałych w sierpniu bieżącego roku: zdemolowania i 
podpalenia Centrum Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, wymalowania 
antysemickich i faszystowskich haseł i symboli na synagogach w Orli i Krynkach, 
podpalenia drzwi mieszkania mieszanego polsko - arabskiego małżeństwa w 
Białymstoku (RPO-681882/11, RPO-681227/11), zamalowania blisko trzydziestu tablic 
z nazwami miejscowości w języku litewskim w czternastu miejscowościach w gminie 
Puńsk, uszkodzenia pomnika litewskiego poety w miejscowości Bubele (RPO-
681958/11), zdewastowania i zbezczeszczenia pomnika upamiętniającego Żydów 
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zamordowanych w Jedwabnem (RPO-682447/11) oraz dokonanej we wrześniu 
dewastacji miejsca upamiętnienia dawnego cmentarza żydowskiego w Białymstoku 
(RPO-6831176/11). 

W kontekście przytoczonych spraw z zadowoleniem odnotowałam objęcie 
monitoringiem przez Pana Prokuratora siedmiu postępowań przygotowawczych 
prowadzonych w sprawach popełnionych w sierpniu bieżącego roku na Podlasiu 
przestępstw o charakterze rasistowskim, wymierzonych w mniejszości narodowe, 
etniczne i religijne oraz przeniesienie tych postępowań z prokuratur rejonowych na 
szczebel prokuratur okręgowych. 

Tym niemniej, obserwowane ostatnio nasilenie incydentów o charakterze 
rasistowskim i ksenofobicznym, budzi moje poważne zaniepokojenie. W mojej ocenie 
winno się ono spotkać ze zdecydowaną reakcją organów publicznych, w tym 
Prokuratury. 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prokuratora o 
rozważenie zintensyfikowania działań mających na celu zapobieganie tego rodzaju 
zdarzeniom i skuteczniejsze ściganie ich sprawców oraz o poinformowanie mnie o 
zajętym w tej sprawie stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach. 


