2

file_0.png

file_1.wmf


RZECZPOSPOLITA  POLSKA
MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 
PROKURATOR  KRAJOWY
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA  Skr. Poczt. 33
Centrala tel. 521-28-88


Warszawa, dnia 1 czerwca	2006 r.






Sz.P. 
.
									Grzegorz Gauden
									Redaktor Naczelny
									Rzeczpospolitej

									Pl. Starynkiewicza 7/9
									02-015 Warszawa
    			

			Szanowny Panie Redaktorze,

	Na podstawie art. 31 ustawy Prawo prasowe wnoszę o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które znalazły się w artykule pt. „Szukają przeciwników Romana Giertycha” autorstwa Moniki Filipowskiej (Rzeczpospolita, 1 czerwca 2006 r.).
	Nieprawdą jest, jak podała dziennikarka, że „śledczy mają zbadać sposoby finansowania organizacji homoseksualnych, ich powiązania z półświatkiem i to, czy są obecne w szkołach”. Otóż Prokuratura Krajowa nie wydała polecenia wszczęcia śledztwa w tej sprawie, co oznacza, że prokuratorzy nie otrzymali polecenia zbadania wyżej wymienionych kwestii. Zobowiązano jedynie Prokuratury Apelacyjne do zgromadzenia i przekazania Prokuraturze Krajowej informacji na temat ewentualnych już toczących się postępowań. Prokuratura Krajowa nie dysponuje bowiem takim wykazem i aby móc przygotować odpowiedź na zapytanie poselskie, musiała zwrócić się do Prokuratur Apelacyjnych o przekazanie danych.
	Ponadto, nieprawdą jest, że działania Prokuratury Krajowej to efekt „interwencji” Wojciecha Wierzejskiego. Sformułowanie to wskazuje, że poseł Wierzejski ma władzę umożliwiającą mu wydawanie poleceń Prokuraturze Krajowej. Tymczasem poseł Wojciech Wierzejski zwrócił się 12 maja b.r. za pośrednictwem Marszałka Sejmu do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z pytaniami dotyczącymi organizacji homoseksualnych. Zapytywał między innymi o ich ewentualne „związki ze środowiskami pedofilskimi i zorganizowanym światem mafii narkotykowej”. 
Następnie pismo to za pośrednictwem Wicemarszałka Sejmu Marka Kotlinowskiego zostało przekazane 22 maja b.r. do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.  W swoim piśmie Marszałek Kotlinowski przypomniał, iż odpowiedzi na zapytanie należy udzielić w ciągu 21 dni. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 195 oraz art. 193 Regulaminu Sejmu), które obligują Ministerstwo do udzielenia odpowiedzi na zapytanie poselskie, Biuro Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej zwróciło się do Prokuratorów Apelacyjnych z prośbą o spowodowanie sprawdzenia w podległych prokuraturach, czy toczyły się postępowania dotyczące czynów homoseksualnych bądź pedofilskich wśród młodzieży oraz, czy na kanwie takich postępowań stwierdzono okoliczności, o których mowa w postawionych przez posła pytaniach. 
	Co więcej, żaden z dziennikarzy Rzeczpospolitej w dniu wczorajszym nie kontaktował się z Prokuratorem Krajowym ani z żadnym z zastępców Prokuratora Generalnego w powyższej sprawie. W dniu dzisiejszym natomiast, gdy publikacja już ukazała się w Rzeczpospolitej, Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymał drogą e-mailową spóźnione pytania dziennikarki  w tej sprawie.
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