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Odpowiadając n ^p ism o Pana Rzecznika z dnia 29 listopada 2018 roku.
uprzejmie informuję, że tutejsza prokuratura w dniu 26 listopada 2018 roku przejęła
do dalszego prowadzenia postępowanie przygotowawcze prowadzone dotąd przez
Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, w toku którego sporządzono postanowienie o
przedstawieniu

zarzutu z art. 256 § 1 k.k. Postępowanie

zostało połączone do śledztwa, którego przedmiotem są okoliczności zwiazane z
podżeganiem do publicznego propagowania faszy stowskiego ustroju państwa poprzez
organizację tzw. urodzin Adolfa Hitlera w maju 2017 roku, w Wodzisław iu Śląskim.
Zgodnie z wytycznymi prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, w
dniu 23

listopada 2018 roku

około godz.

20.15,

funkcjonariusze Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie doręczyli
wezwanie do stawiennictwa na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, które miało
odbyć się w dniu 29 listopada 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Gliw icach.
Jak wynika z notatki urzędowej sporządzonej przez funkcjonariuszy ABW, po
przybyciu do miejsca zamieszkania

wylegitymowali się,

potwierdzili tożsamość wezwanego oraz określili cel wizyty. Następnie wręczyli ww.
wezwanie i objaśnili prawa i obowiązki osoby wezwanej na przesłuchanie. Po
pokw itowaniu przez

odbioru wezwania, funkcjonariusze ABW

oddalili się. Opisana czynność miała miejsce w korytarzu budynku, w którym
zamieszkuje
wezwanego.

funkcjonariusze ABW nie weszli do mieszkania
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Z kolei w dniu 26 listopada 2018 roku około godz. 18.10 funkcjonariusze AB W
ponownie udali się do miejsca zamieszkania

i doręczyli mu, za

zwrotnym pokwitowaniem odbioru, pismo tutejszej prokuratury, informujące o
odwołaniu terminu przesłuchania, wyznaczonego na dzień 29 listopada 2018 roku.
W toku postępowania nadzorowanego przez tutejszą prokuraturę uzyskano
informacje, zgodnie z którymi organizator tzw. urodzin Adolfa Hitlera w maju 2017
roku, w Wodzisławiu Śląskim, miał otrzymać w marcu 2017 roku, od nieznanych
mężczyzn, kwotę 20.000.00 zł, z przeznaczeniem m.in. na organizację przedmiotowej
„imprezy”. Ponadto osoby te poinformowały organizatora, że skontaktuje się z nim
którą powinien zaprosić na tę .,imprezę”.
W ramach śledztwa ustalono, iż kobietą o danych

i, która

miała wziąć udział w obchodach urodzin Hitlera w dniu 13 maja 2017 roku, w
Wodzisławiu Śląskim, jest współautorka reportażu wyemitowanego przez redakcję
„Superwizjera”.
Wskazane powyżej okoliczności są przedmiotem dalszej weryfikacji w ramach
czynności procesowych, realizowanych w ramach prowadzonego postępowania
przygotowawczego.
Podejmowane, a opisane powyżej działania prokuratury, nie miały w żadnej
mierze na celu wywołanie tzw. „efektu mrożącego” w stosunku do dziennikarzy
śledczych, podejmujących w swej pracy niewątpliwie, jak Pan zauważa, trudne i
społecznie doniosłe tematy, jak również nie wykraczały po/a obow iązujące przepisy
prawa.

