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Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: środa, 29 kwietnia 2020 21:09
Do: 'kontakt@ms.gov.pl'
DW: 'biuro.podawcze@pk.gov.pl'
Temat: OBURZAJĄCA SPRAWA Z KATOWIC, PROSZĘ O INTERWENCJĘ PROKURATORA 

GENERALNEGO

Ważność: Wysoka

Do Pana Prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobro 
 
 
Panie Prokuratorze! 
 
Domagam się i proszę o podjęcie przez Pana pilnej interwencji, w oburzającej opinię 
publiczną sprawie, dotyczącej tymczasowego aresztowania człowieka, który z użyciem broni 
czarnoprochowej bronił siebie i swojej żony w Katowicach.  
Za obronę konieczną trafił do aresztu – tak Polacy odbierają tą sprawę. 
 
W sytuacji gdy ktoś oddaje najpierw 3 strzały ostrzegawcze w powietrze aby odstraszyć 
atakujące osoby, a następnie strzelając jednemu z agresorów w nogę, nie może być mowy o 
usiłowaniu zabójstwa - a właśnie taki zarzut postawił podległy Panu prokurator prokuratury 
w Katowicach. 
 
 
Sprawa prowadzona jest przez prokuraturę w Katowicach i została opisana w reportażu na 
stronie https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2020-04-29/areszt-za-obrone-
konieczna-po-3-strzalach-ostrzegawczych-postrzelil-napastnika/ 
 
Ta sprawa oburza opinię publiczną albowiem na podstawie dostępnych medialnych 
informacji można wyprowadzić wniosek, że mężczyzna podejrzany o usiłowanie zabójstwa 
po prostu się bronił i teraz w odczuciu społecznym za obronę siebie i swojej żony gnije w 
kryminale!  
 
Nie godzę się na to, aby za obronę konieczną trafiał polski obywatel do aresztu. To moim 
zdaniem absolutne wynaturzenie prawa. 
 
Takie sprawy demoralizują postaw społeczne, to bardzo zły przykład, to naruszenie 
fundamentów sprawiedliwości, na których musi opierać się stosowanie prawa. 
 
 
Zwracam uwagę, że ta sprawa jest bardzo podobna do sprawy z Puław, w której dopiero po 
medialnej interwencji telewizji Polsat Prokuratura Krajowa podjęła działania, które 
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doprowadziły do uwolnienia człowieka z aresztu i zmiany zarzutu. Szczegóły tej sprawy na 
stronie https://trybun.org.pl/2019/11/14/sprawa-jacka-w-z-plocka-zmienia-sie-zasadniczo-
zdaniem-prokuratury-krajowej-oskarzony-nie-chcial-zabic-nacisk-spoleczny-dziala/  
oraz 
https://www.polsatnews.pl/wideo-program/panstwo-w-panstwie-bronil-sie-czy-chcial-
zabic_6755539/?fbclid=IwAR1QbbGgRvySopbL--
6mYxK8b2lOm1ZRoRNQPxZJthn7HCekNBYxHFVZMnY 
 
Tak jak w sprawie z Puław została podjęta interwencja Prokuratury Krajowej, tak i w 
sprawie z Katowic za konieczne uważam zlecenie przez Pana podjęcia czynności 
kontrolnych i spowodowanie aby na wskroś niesprawiedliwa ocena prawna, jaką wyrazili 
prokuratorzy prowadzący sprawę z Katowic, została jak najszybciej poprawiona. 
 
Proszę o powiadomienie mnie o sposobie załatwienia sprawy. 
 
Andrzej Turczyn 
tel. 502 525 535 
www.trybun.org.pl 
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