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Na podstawie art. 31 Prawa prasowego wnoszę o sprostowanie zniesławiających mnie jako prokuratora nieprawdziwych stwierdzeń zawartych w „Gazecie Wyborczej”  z dnia                  29 września 2005 r. w artykule Pana redaktora Wróblewskiego pt. Prokuratorzy uciekają przed ministrem z PiS.

Tytuł artykułu w zestawieniu z  zawartym w artykule następującym stwierdzeniem dotyczącym mojej osoby „Personalne trzęsienie ziemi uprzedzić postanowili dwaj dyrektorzy - Ryszard Rychlik, były szef Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej, ostatnio wicedyrektor biura prezydialnego..”, zarzuca mi nie licujące z godnością prokuratora  tchórzostwo. Treść tego artykułu stała się podstawą do dalszej medialnej napaści na moją osobę, w mediach elektronicznych, radiowych i telewizyjnych / vide m.in. główne wydanie Wiadomości TVP z 29 października 2005 r. /.

Tego typu publikacja nie tylko obraża mnie jako prokuratora, który gardzi tchórzostwem, ale także wprowadza opinię publiczną w błąd, co do istotnych  okoliczności działania prokuratury. Dowodzi też braku ze strony Pana Wróblewskiego elementarnej staranności           i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów, wymaganej od niego jako dziennikarza na podstawie art. 12 Prawa prasowego.

W rzeczywistości moje przejście w stan spoczynku nie ma żadnego związku z ewentualnym objęciem, po ostatnich wyborach parlamentarnych,  resortu sprawiedliwości przez ministra PiS, ani też nie stanowi uprzedzenia takiej możliwości. Decyzję o zakończeniu czynnej pracy zawodowej    na stanowisku prokuratora,  w czterdziestym roku jej wykonywania,  podjąłem  ponad rok temu. Pisemny wniosek o przeniesienie mnie w stan spoczynku złożyłem Prokuratorowi Generalnemu w dniu 10 stycznia 2005 r.     W dniu 19 kwietnia 2005 r. Prokurator Generalny zawiadomił mnie  o przeniesieniu  w stan spoczynku z dniem                     4 października 2005 r.   W okresie pomiędzy datą złożenia wniosku  a oznaczoną datą przejścia w stan spoczynku wykorzystywałem zaległy, blisko sześciomiesięczny urlop. 

Powyższe informacje były powszechnie znane w ministerstwie, a Pan redaktor Wróblewski mógł przed publikacją uzyskać je bezpośrednio ode mnie, a w najgorszym razie we właściwej komórce organizacyjnej ministerstwa sprawiedliwości. Wtedy jednak nie byłoby tytułu                i obrażającego mnie jako prokuratora zarzutu tchórzostwa.


W tej sytuacji na podstawie art. 31 i dalszych  Prawa Prasowego  wnoszę o publikację następującego sprostowania (tekst poniżej):


Sprostowanie

„ W artykule autorstwa Pana redaktora Wróblewskiego pt. Prokuratorzy uciekają  przed ministrem z PiS ( Gazeta Wyborcza z 29 września 2005 r )  zawarto nieprawdziwe twierdzenie, iż „ personalne trzęsienie ziemi uprzedzić postanowił  dyrektor- Ryszard Rychlik, były szef Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej, ostatnio wicedyrektor biura prezydialnego”. W rzeczywistości  jego przejście w stan spoczynku nie ma żadnego związku z ewentualnym objęciem, po ostatnich wyborach parlamentarnych,  resortu sprawiedliwości przez ministra PiS, ani też nie stanowi uprzedzenia takiej możliwości         z rzekomej obawy przed zapowiadanym przez PiS oczyszczeniem resortu. Prokurator Ryszard Rychlik decyzję  o zakończeniu czynnej pracy zawodowej   na stanowisku prokuratora,  w czterdziestym roku jej wykonywania, podjął  ponad rok temu. Pisemny wniosek o przeniesienie  w stan spoczynku złożył Prokuratorowi Generalnemu w dniu 10 stycznia 2005 r.  W dniu 19 kwietnia 2005 r. Prokurator Generalny zawiadomił             go  o przeniesieniu  w stan spoczynku z dniem 4 października 2005 r.                W okresie pomiędzy datą złożenia wniosku  a oznaczoną datą przejścia w stan spoczynku wykorzystywał zaległy, blisko sześciomiesięczny urlop”.

Ze względu na naruszenie powyższą publikacją mojej czci i godności osobistej, poza żądaniem publikacji powyższego sprostowania domagam się również przeprosin ze strony redakcji i autora artykułu..
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