

			SPROSTOWANIE
W artykule Cezarego Łazarewicza „Człowiek każdej władzy” (Przekrój nr 49 z dnia 1 grudnia 2005) napisano, że „…w stanie wojennym sędzia Andrzej Kryże zachowywał się niegodziwie”, a dalej, że „..był dyspozycyjny. Gdyby nie był,  nie zostałby w stanie wojennym mianowany jednego dnia sędzią wojewódzkim i przewodniczącym najważniejszego wydziału w kraju”.  Informacja ta jest  nieprawdziwa i tym samym formułowane na jej podstawie (a więc na podstawie nieprawdziwych faktów) negatywne oceny nie znajdują odzwierciedlenia w faktach, bowiem w stanie wojennym sędzia Andrzej Kryże był cały czas sędzią sądu rejonowego, a więc nie sądził ani spraw politycznych, ani spraw w trybie doraźnym, tak więc w ogóle nie był jako sędzia zaangażowany politycznie.  W tym czasie Wydział IV Sądu Okręgowego w Warszawie, o którym mowa w artykule,  był kierowany przez sędziego K. Majewską-Litwińską, a sędzia A. Kryże został przewodniczącym tego  wydziału długo po stanie wojennym, bo  pod koniec 1984 roku, co nie miało nic wspólnego ze stanem wojennym. Sędzia A. Kryże został sędzią wojewódzkim  długo po stanie wojennym (w 1984 roku). 
                       W artykule napisano, że sędzia A. Kryże przekonywał innych  sędziów do słuszności zalecenia, przysłanego z Ministerstwa Sprawiedliwości drogą teleksową,  by nie uniewinniać oskarżonych i odsyłać sprawy do prokuratury z prośbą o znalezienie jakichkolwiek dowodów. Nie jest to prawdą, bowiem  sędzia A. Kryże  nie mógł przekonywać do słuszności takich poleceń, gdyż w  ogóle nie miał świadomości, że takie polecenia do Prezesa Sądu przychodzą, bowiem   Prezes nie przekazywał mu takiej informacji.
                   Nie jest prawdą, co sugeruje autor artykułu, jakoby awanse w wydziale kierowanym przez sędziego A. Kryże  były uzależnione od przynależności do PZPR (w artykule napisano, że sędzia Kryże przekonywał , że jeśli dany sędzia chce awansować, musi wstąpić do PZPR). W rzeczywistości wydział kierowany przez sędziego A.Kryże był jednym z nielicznych wydziałów, w którym sędziowie bezpartyjni, dzięki staraniom przewodniczącego wydziału,  otrzymywali nominacje do sądu wojewódzkiego (np. sędziowie:  Barbara Piwnik, Paweł Rysiński, Grzegorz  Pomianowski).      
                              W artykule zawarto sugestię jakoby odejście wymienionych z nazwiska sędziów sądzących w Wydziale IV Sądu Wojewódzkiego miało związek z objęciem funkcji przewodniczącego wydziału przez Andrzeja Kryże, gdy tymczasem  w rzeczywistości odejście tych sędziów z wydziału nie miało żadnego z tym związku  i tak :
- sędzia G. Ruiz – nigdy nie pracowała w wydziale kierowanym przez sędziego Kryże i tym samym nie miał on żadnego wpływu na jej losy zawodowe,
- sędzia A. Popowicz odeszła do wydziału odwoławczego zanim sędzia A. Kryże przyszedł do sądu wojewódzkiego,
-  sędzia H. Grudzień nie odeszła z wydziału w związku z objęciem stanowiska  przez A. Kryże, bowiem kilka lat kontynuowała pracę w tym wydziale, a następnie (po paru latach) awansowała do Biura Orzecznictwa Sadu Najwyższego,
-  sędzia J. Skórzewska – Łosiak  odeszła (na własną prośbę) z sądu do adwokatury, co miało miejsce po dobrych paru latach wspólnej pracy z sędzią A. Kryże i nie miało nic wspólnego z jego osobą, 
- sędzia E. Koper – odeszła z powodu awansu do Ministerstwa Sprawiedliwości .
                   Z uwagi na to, że przytoczone w artykule informacje są nieprawdziwe, a ponadto zamieszczone są w kontekście, który   zagraża dobrom osobistym Ministra A. Kryże, wnoszę o sprostowanie tych nieprawdziwych informacji w trybie i terminie ustawowym, wynikającym z art. 31 i dalsze Ustawy Prawo Prasowe.  
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