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Tytuł fragmentu relacji Rozprawa w sądzie w Krośnie

Zakres terytorialny i czasowy Krosno; po 1944 roku

Słowa kluczowe Nalikowska Małgorzata (1956- ), sprawa księdza z Tylawy, Krosno

Rozprawa w sądzie w Krośnie

Jak zjawiliśmy się rano w tym sądzie, to były tam pikiety, były telewizje zagraniczne, były
kamery - również i ze Stanów Zjednoczonych – filmowali to wszystko. Były ogromne pikiety
Radia Maryja. Były trudności w jakimś sensie z fizycznym dotarciem do sali. No, czuliśmy się
troszeczkę, jednak jako osoby tam niepożądane. Tak było. Natomiast po krótkim czasie Sąd
uwzględnił wniosek o wyłączenie jawności rozprawy. Zostały tylko osoby wskazane jako
obserwatorzy. Ale te pikiety na korytarzu sądowym towarzyszyły temu procesowi od początku
do końca. Były trudne sytuacje wówczas, kiedy były przesłuchiwane te małe dziewczynki, kiedy
już było wiadomo, że to ja na pewno muszę na te terminy przyjechać. Kiedy najpierw z tymi
dziećmi rano się starałam zapoznać, mówić, że to ja będę na sali, że tam naprawdę
sympatycznie na tej sali. Trzymaliśmy te dziewczynki w takich miejscach piętro wyżej.
Schodziłam z tymi dziećmi boczną klatką schodową, ponieważ na tym głównym korytarzu były
te pikiety. Te pikiety były cały czas. Najprościej mówiąc moherowych beretów, chociaż muszę
panu powiedzieć, że najbardziej aktywni to byli mężczyźni w tych pikietach. Czasami byli bardzo
agresywni. Oczywiście wiedzieli, że nie mogą nikogo popchnąć, szarpnąć, ale można być
agresywnym postawą, można również zachowywać się w sposób, który bardzo jest
niesympatyczny i można się wypowiadać w sposób obraźliwy nie używając słów wulgarnych. A
więc doskonale wiedzieli kiedy przekroczą granice prawa, a kiedy nie, i zachowywali się właśnie
w taki sposób, tyle godzin ile była sprawa oni się pojawiali rano i dopóki wszyscy nie opuścili
sądu to oni się tam znajdowali.
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