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Na podstawie art. 31 ustawyZ dnia 26 srycznia1984 r. Prawoprasowe(Dz. U.

z dnia 7 lutego 1984 r.) wnosze o zamieszczenie sprostowania informacji jaka

znalazla sie w artykule pt.: "Protest elity sledczych", autorstwa Pana Piotra Kubiaka

oraz Pani Grazyny Zawadki, opublikowanym w dzienniku "Rzeczpospolita" 3

grudnia 2008 r.

Wspólautor artykulu, Pan Piotr Kubiak, zamiescil w tresci artykulu cytat

z rozmowy telefonicznej jaka odbyl ze mna dzien przed publikacja. Przygotowujac

artykul dokonal on skrótu mojej wypowiedzi. Nie skontaktowal sie mna jednak

w celu dokonania autoryzacji, czego skutkiem bylo zamieszczenie w gazecie cytatu,

którego przekaz byl sprzeczny z trescia udzielonej dziennikarzowi wypowiedzi.

W opisywanym artykule znalazla sie przypisywana mi wypowiedz o tresci

"Bronia rylko swoichstoIków i poczuciapewnej niezaleznosci.Nie mozemy patrzec na interes

prokuratorów, ale intere[J Polski - ocenia list Grzegorz Zurawski, rzecznik

Cwiakalskiego."
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Podkreslam, ze w rozmowie z Panem Piotrem Kubiakiem nie padly z moich

ust slowa o "bronieniu stolków" przez prokuratorów z pionu ds. Przestepczosci

Zorganizowanej. w mOJeJ wypowiedzi dotyczacej stanowiska Ministra

Sprawiedliwosci w sprawie listu wyslanego do niego przez prokuratorów z pionu

ds. PZ mówilem o obronie swoich interesów przez tych prokuratorów, co w ich

sytuacji jest zrozumiale ze wzgledu na fakt, ze czesc z nich straci na tym finansowo,

ale równiez obawiaja sie utraty poczucia pewnej niezaleznosci od lokalnych struktur

po wlaczeniu ich w ramy prokuratur apelacyjnych.

Jak moze Pan zauwazyc, skrót dokonany przez autora zupelnie zmienil

wymowe mojej wypowiedzi.

W zwiazku z powyzszym wnosze o opublikowanie przez Panstwa

sprostowania nastepujacej tresci:

"Bronia poczucia pewnej niezaleznosci a takze swqjego interesu, gcfyz cZescZ nich straci

finansowo na tej reorganizatji. Jednak nie mozemy patrzec na interes prokuratorów) ale intere[Y

Polski - ocenia list Grzegorz Zurawski, rzecznik Cwiakalskiego."
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