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SPROSTOWANIE

	W artykule „Biorą się za dziennikarzy”, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” w dniu 15 grudnia 2005 napisano, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pytał o materiały kompromitujące Prokuratora Marka Wełnę komendanta głównego policji, a nadto, że zażądał od Zbigniewa Wassermanna materiałów, jakie w tym zakresie zebrało ABW. Są to informacje  nieprawdziwe, bowiem Minister Zbigniew Ziobro nigdy nie rozmawiał z komendantem głównym policji na temat materiałów dotyczących Marka Wełny, ani nie zażądał od ministra Wassermanna materiałów obciążających prokuratora Wełnę. Nieprawdziwa jest także podana w artykule informacja, że rzeczywisty nadzór nad śledztwem prowadzonym przez prokuraturę katowicką, dotyczącym doniesienia o przyjęciu łapówki przez jednego z krakowskich prokuratorów, sprawował prokurator Bogusław Święczkowski. W rzeczywistości nadzór nad w/w postępowaniem sprawują prokuratorzy: Janusz Kaczmarek i Artur Kassyk, a nie prokurator Bogdan Święczkowski (tak ma na imię prokurator, o którego zapewne chodziło autorom artykułu).
W odniesieniu do  osoby tego ostatniego prokuratora – stwierdzić trzeba, że nie mógł on  – jak napisali autorzy publikacji – wsławić się nadzorowaniem śledztwa wymierzonego w dziennikarzy „Rz”, gdyż takiego śledztwa po prostu nie było. Nieprawdziwe jest też w związku z tym twierdzenie autorów artykułu, jakoby prokurator Święczkowski chciał postawić dziennikarzy „Rz” przed sądem za rzekomy spisek przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości. W rzeczywistości, 4 lata temu toczyło się postępowanie wymierzone w funkcjonariuszy służb specjalnych, a nie w dziennikarzy, którzy to funkcjonariusze mogli chcieć wykorzystać nieświadomych tego dziennikarzy do przeprowadzenia prowokacji. Jednak prokurator Święczkowski w żaden sposób nie nadzorował tego postępowania ani w nim nie uczestniczył.
           Również nieprawdziwa jest informacja jakoby Minister Ziobro fakt doniesienia jednego z prokuratorów o rzekomej korupcji nowego szefa krakowskiej jednostki prokuratury uznał za prowokację krakowskich prokuratorów powiązanych z Wassermannem.  Minister Sprawiedliwości po uzyskaniu informacji wskazujących na możliwość zaistnienia przestępstwa korupcji był prawnie zobowiązany do wydania polecenia wszczęcia postępowania przygotowawczego – co natychmiast uczynił.
           Wnoszę o sprostowanie tych nieprawdziwych informacji w trybie art. 31 i dalsze Ustawy Prawo Prasowe.
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