Warszawa, 8 marca 2006


OŚWIADCZENIE

W związku z opublikowaniem w dzisiejszej „Gazecie Wyborczej” artykułu zatytułowanego „Minister znał winy Biegalskiego” z podtytułem: „Wiceminister sprawiedliwości Andrzej Grzelak wiedział o kompromitującej przeszłości nowego szefa więziennictwa Henryka Biegalskiego”, oświadczam, co następuje.

	Postawiona kategorycznie w artykule teza, jakobym w dniu powołania płk. Henryka Biegalskiego na funkcję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wiedział o jego roli w tłumieniu w 1982 roku w areszcie gdańskim buntu, jest całkowicie nieprawdziwa.

Stanowczo przeczę treści przedstawiającej rozmowę między mną a Janem Stecem – wiceprzewodniczącym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
W rzeczywistości miała ona całkowicie odmienny przebieg, co mogę poprzeć stosownym dowodem. 
Poinformowałem p. Steca o zamiarze powołania płk. Biegalskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i zapytałem, czy znane są mu jakieś przeszkody przemawiające na niekorzyść kandydata. Jan Stec odpowiedział, że wobec tej kandydatury Związek zajmuje negatywne stanowisko. Na pytanie o powody odparł, że kandydat jest w podeszłym wieku i mimo dużego doświadczenia, może nie podołać zadaniom, jakie stoją przed Służbą Więzienną w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości. Traktując to jako rodzaj oceny, zapytałem, czy p. Stecowi znane są jakieś fakty stanowiące przeszkodę. Oświadczył, że w przypadku powołania płk. H. Biegalskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego SW mogą pojawić się zarzuty o charakterze kryminalno-obyczajowym. To sformułowanie potraktowałem jako nacisk na zrezygnowanie tej z kandydatury. Usiłowałem uzyskać konkretne informacje. Spotkałem się z odmową. Poinformowałem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o zaistniałej sytuacji. Otrzymałem polecenie ponownego przeprowadzenia rozmowy i uzyskania informacji o konkretnym zdarzeniu z udziałem płk. Biegalskiego. Druga rozmowa również nie przyniosła spodziewanego efektu. P. Stec zapowiedział jedynie sformułowanie zarzutów na piśmie i powiadomienie o nich Premiera. Do dziś, a więc do 8 marca, zapowiedź ta nie została zrealizowana. Gdyby tak się stało, Minister Sprawiedliwości 17 lutego br. miałby jeszcze możliwość niewręczenia dokumentu z powołaniem. Mógłby wtedy wydać polecenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
W artykule uzasadniającym tezę, jakobym wiedział o kompromitującej przeszłości płk. Biegalskiego, nieprawdziwe jest stwierdzenie, że ów miał w przeszłości jakąś sprawę karną, która została prawdopodobnie zatuszowana. 
Dziś mój ówczesny rozmówca twierdzi, że wówczas miał na myśli stłumienie buntu więźniów politycznych w stanie wojennym w gdańskim areszcie. To stwierdzenie samo w sobie potwierdza, że nie mogłem wówczas dowiedzieć się o jakichś kompromitujących kandydata szczegółach, gdyż nie mam daru czytania w czyichś myślach.
	Polecenie sprawdzenia, czy w teczce personalnej płk. Biegalskiego nie znajdują się jakieś informacje stanowiące przeszkodę w pełnieniu przez niego funkcji Dyrektora Generalnego SW, otrzymałem 16 lutego br. Zorientowałem się wówczas, że funkcję Dyrektora Okręgowego SW Henryk Biegalski pełni od 1996 roku, a także, iż posiada bardzo dobre relacje ze środowiskiem  gdańskim.

W tej sytuacji uważam, że tytuł artykułu w „Gazecie Wyborczej” zawiera pomówienie o takie postępowanie, które poniża mnie w opinii publicznej i naraża na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji. Z tych względów zmuszony jestem do wystąpienia w swojej obronie na drogę sądową.  
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