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Na podstawie art. 31 ustawyZ dnia26 stYcznia1984 r. PrawoPrasowe(Dz. U.

Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnosze o pilne zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych i

niescislych informacji, które znalazly w artykule pt. "Oskarzal w stanie wojennym,

teraz awansuje uCzumy", autorstwa redaktorów Macieja Dudy i Roberta

Zielinskiego, opublikowanym w dzisiejszym wydaniu "Dziennika" r kwietnia 2009

r., s. 6).

Autorzy publikacji pisza: "Prokurator Leszek Pruski w stanie wojennym

oskarzal opozycjonistów. (...) W trybie doraznym oskarzal opozycjonistów z

Dolnego Slaska. Chcial skazania Krzysztofa Mazurskiego, który protestowal

przeciwko internowaniu dzialaczy Solidamosci. W 1982 r. domagal sie kary

dla Mariana Muchy (...)".

Informacje zawarte w wyzej cytowanym fragmencie sa nieprawdziwe.

Prokurator Leszek Pruski w stanie wojennym NIE oskarzal opozycjonistów z

Dolnego Slaska. Przytoczone w artykule nazwiska dzialaczy nie sa mu znane.

N a przelomie lat 1989/90 prokurator Pruski zostal pozytywnie

zweryfikowany, dzieki czemu zostal awansowany na prokuratora Prokuratury

Wojewódzkiej oraz powolany (w 1990 r.) do pelnienia funkcji Zastepcy
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Prokuratora Wojewódzkiego we Wroclawiu. Warto wspomniec, ze w owym czasie

stanowisko Prokuratora Wojewódzkiego zajmowal prokurator, a jednoczesnie

posel Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Wojciech Solarewicz. Zawarta w

artykule sugestia jakoby oskarzanie opozycjonistów bylo powodem awansu

prokuratora Pruskiego do Prokuratury Wojewódzkiej jest klamliwa i zbyt daleko

idaca.

W dalszej czesci artykulu autorzy opisuja rzekoma "pijacka impreze", która

miala miec miejsce w trakcie szkolenia finansowanego przez Unie Europejska, a w

której to udzial mial brac prokurator Leszek Pruski: "Pruski byl wtedy

wiceszefem Prokuratury Apelacyjnej we Wroclawiu. Bral udzial w szkoleniu

finansowanym przez Unie. Prowadzili je sedziowie z Francji. To oni

zszokowani zachowaniem trzech uczestników kursu doniesli ministerstwu o

glosnej pijackiej imprezie. Pruski, który byl w tej trójce, zaplacil

stanowiskiem" - pisza redaktorzy Duda i Zielinski.

To kolejny nieprawdziwy fragment w opublikowanym przez Panstwa tekscie.

Prokurator Leszek Pruski bral udzial w szkoleniu z udzialem przedstawicieli

wymiaru sprawiedliwosci Francji, jednak NIE uczestniczyl "w glosnej pijackiej

imprezie". Odwolanie go z pelnienia funkcji zastepcy wroclawskiego Prokuratora

Apelacyjnego NIE mialo zwiazku z rzekomymi incydentami majacymi miejsce na

szkoleniu.

Opisujac zdarzenie drogowe z udzialem prokuratora Pruskiego autorzy tekstu

takze nie dolozyli starannosci i posluzyli sie nieprawda. Wedlug nich:

"Prokuratura miala dla niego gotowe zarzuty, ale skonczylo sie na niczym:

prokuratorski sad dyscyplinarny nie zgodzil sie na uchylenie immunitetu".

Umieszczenie w artykule powyzszej nieprawdziwej informacji dziwi niezwykle

biorac pod uwage, ze jeden z autorów tekstu - Maciej Duda - w odpowiedzi na

zadane przez niego pytania, skierowane do Rzecznika Prasowego Prokuratury

Krajowej, otrzymal informacje prawdziwa i rzetelna (pozwalam sobie odpowiedz te

dolaczyc do sprostowania). Wyjasniam: w zakresie opisywanego zdarzenia
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drogowego, z uwagi na ustalenia sledztwa co do przebiegu zdarzenia i jego

skutków, Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze wycofal wniosek o uchylenie

immunitetu prokuratorowi Leszkowi Pruskiemu. Stwierdzenie mówiace o tym

jakoby Sad Dyscyplinarny nie zgodzil sie na uchylenie immunitetu prokuratorowi

Pruskiemu jest daleko idacym wprowadzaniem w blad nie tylko Czytelnika, ale i

Pana - Redaktora Naczelnego tytulu, na którego lamach artykul sie ukazal.

Nadto pragne wyjasnic, iz w zwiazku ze zdarzeniem polegajacym na

nieporozumieniu miedzy prokuratorem Leszkiem Pruskim a funkcjonariuszami

strazy miejskiej i Policji, Sad Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze

Generalnym odmówil uchylenia immunitetu prokuratorowi Leszkowi Pruskiemu z

uwagi na brak cech deliktu karnego (czyn nie stanowil przestepstwa), co

skutkowalo umorzeniem postepowania przygotowawczego w tym zakresie.

Redaktorzy Maciej Duda i Robert Zielinski, konczac artykul dopuscili sie

kolejnego naduzycia, informujac, ze obecnie zajmowane przez prokuratora

Pruskiego stanowisko pozwala mu na awansowanie "blisko 6 tys. prokuratorów".

Uprzejmie wyjasniam, ze sprawowana obecnie przez prokuratora Pruskiego funkcja

(Zastepca Dyrektora Departamentu Kadr) ma charakter urzedniczy i NIE wiaze sie

z samodzielnym podejmowaniem decyzji merytorycznych.

W zwiazku powyzszym zadam pilnego opublikowania sprostowania

nastepujacej tresci:

"Nieprawda jest jakoby prokurator Leszek Pruski w stanie

wojennym oskarzal opozycjonistów i z tego powodu zostal awansowany do

Prokuratury Wojewódzkiej. Jego odwolanie z funkcji Zastepcy Prokuratora

Apelacyjnego we Wroclawiu nie mialo zwiazku z wydarzeniami rzekomo

majacymi miejsce na szkoleniu. Prokurator Pruski nie bral udzialu w

pijackiej imprezie, która wedle autorów tekstu miala odbyc sie w trakcie

-- - - --- - -- - - - -- --- - --- -- - --- - --Uu - - --- --
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wspomnianego szkolenia. Nieprawda jest takze jakoby Sad Dyscyplinarny

nie zgodzil sie na uchylenie immunitetu prokuratorowi Pruskiemu w

sprawie zdarzenia drogowego z 2001 r. - Prokuratura Rejonowa w Zielonej

Górze wycofala wniosek o uchylenie immunitetu, a prowadzone

postepowanie karne umorzyla wobec braku cech przestepstwa".

Jednoczesnie infonnuje, ze Prokurator Leszek Pruski rozwaza

wystapienie na droge sadowa przeciwko autorom tekstu, a takze redakcji

"Dziennika" w zwiazku z naruszeniem jego dóbr osobistych.
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