RZECZPOSPOLITA
RZECZNIK

POLSKA

Warszawa, dnia 12 listopada 2008 r.

PRASOWY

PROKURATORA

GENERALNEGO

Pan

BM-VI-0642-10/08

Adam Michnik
Redaktor Naczelny
"Gazety Wyborczej"

Na podstawie

art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo

prasowe (dz. U. Nr 5 poz. 24 z pózno zm.) wnosze o zamieszczenie
nieprawdziwych

infonnacji,

sprostowania

które znalazly sie w artykule, pt.: "Danuta

Chcemy prawdy", opublikowanym

w "Gazecie Wyborczej"

z dnia

Olewnik:

07 listopada

2008 r.
Autor

artykulu

-

Pan Bogdan

Wróblewski

Wlod=<jmierzaOlewnika u prok. Stas~ka

stwierdza

i relacjonuje:

"Jedna Z wi'{)lt

w tqjnej kancelarii skonc'{)llasi~ "inrydentem". -

Nie pami~tam,jak to !rylo,ale moglemgo chwycicza klapy. Powied=<jec:
Czlowieku co ry wies~
."
corobzsZ'? - wyzna"I Gazecze.
"

Prokuratura

wszcz~la sledztwo przeciwko

Olewnikowi "o naruszenie nierykalnosci cielesnr:j

"
pro k uratora .
Przytoczona

powyzeJ

infonnacja

Jest

infonnacja

nieprawdziwa,

albowiem:
1.

podczas

zadnego ze spotkan, w których uczestniczyli Prokurator

Pan l\Ilarek Staszak i Pan Wlodzimierz
"incydentu",

zwiazanego

Olewnik nie doszlo

z naruszeniem

nietykalnosci

Krajowy

do jakiegokolwiek

cielesnej,

którejkolwiek

dojsc do naruszenia

nietykalnosci

z w/wym. osób;
2.

zdarzenie

w trakcie, którego

cielesnej prokuratora,
wykonywania

mialo

moglo

miejsce w dniu 10 wrzesnia

2008 r.,

czynnosci w Wydziale II Biura ds. Przestepczosci

podczas

Zorganizowanej

2

Prokuratury
Okolicznosci
prowadzonym

Krajowej z/sw
zdarzenia
przez

Gdansku przez prokuratora

wyjasniane sa w postepowaniu

Prokurature

Okregowa

Grzegorza

Pluto.

przygotowawczym,

w Bydgoszczy. Przedmiotowe

postepowanie prowadzone jest w fazie in rem, czyli w sprawie, a nie zas przeciwko
konkretnej osobie.
W

zwiazku

wyborczej" sprostowania
"W trakcie

zadnego

z Wlodzimierzem
naruszemu

z powyzszym

wnosze

o

opublikowanie

w

"Gazecie

nastepujacej tresci:
ze spotkan

Prokuratora

Krajowego

Marka Staszaka

Olewnikiem nie doszlo do incydentu, polegajacego
cielesnej

nietykalnosci

prokuratora.

na

Postepowanie

przygotowawcze prowadzone przez Prokurature Okregowa w Bydgoszczy w
sprawie naruszenia w dniu 10 wrzesnia 2008 r.
innego prokuratora,

toczy

cielesnej

nietykalnosci

sie w sprawie nie zas przeciwko konkretnej

osobie."
Wnosze

o opublikowanie

przedmiotowego

sprostowarua

w terrrurue 1

formie wynikajacej z art. 32 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe,

badz odniesienie

sie w formie redakcyjnej do wprowadzajacej

czytelników informacji zawartej w przedmiotowym

w blad

artykule.
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