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Sędzia Tomasz Szmydt podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka 

Foto: PAP/Rafał Guz 

 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych opublikował 

na swojej stronie 50-minutowe nagranie z przesłuchania w charakterze 

świadka sędziego Tomasza Szmydta, dotyczące afery hejterskiej. 

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Tomasz 

Szmydt wraz z sędzią Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiuszem Cichockim 

przyznali niedawno, że brali udział w aferze, ale zrozumieli swój błąd, żałują 

swojego postępowania i postanowili ujawnić kulisy tego, co wówczas się działo. 

Pod koniec kwietnia obaj sędziowie zostali zaproszeni przez posłów 

Koalicji Obywatelskiej na posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
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Człowieka. Miała na nim zostać przedstawiona informacja ministra 

sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry na temat 

ujawnionych ostatnio w mediach nowych okoliczności w sprawie tzw. afery 

hejterskiej. Marek Ast, przewodniczący Komisji, wyprosił sędziów z posiedzenia. 

Kiedy nie wyszli, przerwał obrady. 

Marek Ast, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka, wyprosił sędziów z posiedzenia. Kiedy nie wyszli, przerwał obrady. 

W sierpniu 2019 r. Onet opublikował serię materiałów o kontaktach 

ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka z Emilią S., która  

w Internecie używała pseudonimu "Mała Emi". Kobieta atakowała w mediach 

społecznościowych sędziów broniących praworządności wykorzystując do tego - 

jak ustalili dziennikarze - materiały dostarczane przez sędziów związanych  

z ówczesnym wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem.  

Miała to być grupa "Kasta", zawiązana przez komunikator WhatsApp,  

do której mieli należeć - oprócz Cichockiego - sędziowie: Konrad Wytrykowski, 

Przemysław Radzik, Maciej Mitera, Michał Lasota, Jakub Iwaniec, Jarosław 

Dudzicz oraz Łukasz Piebiak. 

Jeden z głównych bohaterów afery hejterskiej w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, sędzia Arkadiusz Cichocki, potwierdził, że kampania hejtu 

wobec sędziów przeciwnych tzw. dobrej zmianie w sądownictwie, miała miejsce. 

Zastrzegł, że on sam w hejcie nie uczestniczył. Przyznał jednak, że na zlecenie 

zbierał informacje o sędzi Monice Frąckowiak z "Iustitii". Przeprosił też byłą  

I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf i sędziego, którego zastąpił na stanowisku 

prezesa sądu. 

W poniedziałek na podstawie zarządzenia Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sędziów Sądów Powszechnych z 4 maja 2022 r. opublikowano w Internecie zapis 

przesłuchania w charakterze świadka sędziego Tomasza Szmydta z 20 września 

2019 r. w sprawie afery hejterskiej. Jak podkreślono, zapis nie zawiera zeznań 

dotyczących danych wrażliwych świadka i jego najbliższych. - Czynność 

procesowa została przeprowadzona z zachowaniem przepisów procedury karnej, 

po uprzednim pouczeniu świadka o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, co w protokole z tej czynności, świadek potwierdził 

własnoręcznym podpisem - czytamy na stronie rzecznik.gov.pl.  


