Gwałt w Lesie Kabackim. OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA
POSZKODOWANEJ
data aktualizacji: 2014.01.11

Nie milkną echa umorzenia postępowania prokuratory ws. gwałtu w Lesie Kabackim oraz
wypowiedzi Piotra Guziała na ten temat. Puszczanie nieprzemyślanych tweetów
najwyraźniej odbija się Panu Burmistrzowi czkawką. Obrończyni poszkodowanej kobiety
przesłała do naszej redakcji oświadczenie dot. tej wypowiedzi.
1 stycznia burmistrz zasugerował na Twitterze, że przestępstwo to było tak naprawdę paranoją i
medialną falą. Jako "dowód" dołączony był link do artykułu, w którym prokuratura ogłosiła
umorzenie śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy. Po kilku godzinach Guział przeprosił za ten
wpis. Ale trzeba przypomnieć, że to był już drugi jego komentarz w tej sprawie. Wcześniej również
na Twitterze burmistrz pytał: "jak biegała po ciemku?".
Wypowiedzi na ten temat najwyraźniej dość ma sama pokrzywdzona. Pełnomocnik kobiety - adwokat
Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska przysłała do naszej redakcji oświadczenie w sprawie wypowiedzi
Piotra Guziała. Publikujemy je w całości - bez komentarza.
"Oświadczenie pełnomocnik pokrzywdzonej w sprawie gwałtu w Lesie Kabackim
W związku z nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu śledztwa w sprawie mającego miejsce
na terenie Lasu Kabackiego doprowadzenia przemocą i groźbą bezprawną do obcowania płciowego
pokrzywdzonej, która chce zachować anonimowość, oraz z wypowiedziami Burmistrza Dzielnicy
Ursynów Pana Piotra Guziała, oświadczam w imieniu pokrzywdzonej, iż z informacji uzyskanych od
prowadzącego postępowanie Prokuratora (stosowne postanowienienie nie zostało jeszcze doręczone
ani pokrzywdzonej ani jej pełnomocnik) wynika, że przyczyną umorzenia postępowania jest

niewykrycie sprawcy. Wskazuję, nienaruszając dyspozycji art. 241 k.k., że dotychczas zebrane
dowody w tej sprawie, w tym protokół oględzin pokrzywdzonej, opinia sądowo – lekarska, inne opinie
biegłych, w tym psychologa i seksuologa, stanowią niewątpliwy i jednoznaczny materiał
potwierdzający popełnienie przestępstwa gwałtu.
Forma i treść wypowiadanych przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Piotra Guziała opinii, w tak
delikatnej dla pokrzywdzonej materii, jest krzywdząca, szkodliwa i niedopuszczalna, zważywszy że
autor, nie zna akt sprawy i jakości zebranego materiału dowodowego. Od funkcjonariuszy
publicznych oczekujemy umiaru i powściągliwości w formułowaniu wypowiedzi, tymczasem
stwierdzenia Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pania Piotra Guziała przyczyniają się do kolejnej
wiktymizacji ofiary i ostatecznie wprowadzają opinię publiczną w błąd sugerując nieuzasadnione
wątpliwości co do faktu zaistnienia przestępstwa.
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