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List otwartv w sDrawie Jaroslawa Zietarv

l wześnia 2008 roku minęło 1ó lat odkąd w &odz€ z domu do redakcji zaginął
Jarosław Ziętara' dzięn karz ,,Gazety Poznańskięj''. Był młodym (miał zaledwie 24 lata)'
odwdżnym, zAwsze dqżącym do prawdy człowiekiem'

Śledztwo w sprawie uprowadzenia r. Zlęary wszczęto dopięro po rcku od jego
2riknięcia' Umarzano ja kilkakrotnie, po raz ostatni w 1999 roku _ rrzrrając' żę dzięffikarua
zamordowano na zlecenie, ale ni€ można odnaleźć jęgo zwłok' Poza ostatnim krótkim
ępizodem śledztwa' dzialania organów ścigania były przez |ata zorientowane glówde
na podważ:snie okoliczności związanych z zaginięciem redaktora p.zedstawianych
w m€diach' a nie na faktyczne ustalanie sprawców i zleceniodarvców z{bójstwa.

Z ostatnich publikacji dziennikarzy zajmujących się losem Jarosła\ła ziętary wynika"
żę prokuratura od dawna dysponuję informacjami o duzej wiarygodności (zezania świadków
incognito) na temat osoby, która jest odpowiedzia|na za zamordowanie dziennikarza. Mimo
tego, od 9 lat nię frobiono w tej sprawie nic' okazało się także, że niel1órę wątki dotyczące
zaginięcia dziennikarza wskazują na zy'liązęk ze sprawą funkcjonariuszy policji i Urzędu
ochlony Panstwą w tym takfę osób pełniących znaczące funkcje w chwili uprowadzenia
Ziętary' które mają do dzisiaj bliskie kontaĘ w |okalnych organach ścigania' Wątków tych
nigdy nie wyjaśniano. Niewyk|uczone' że \ł?ływ na porażkę postępowania wyjaśniającego
mogły mieć personalne powiązania- Dlatęgo uwazamy, że ty|ko przekazatrie śledztwa do
prokuratury spoza wie|kopolski i oddalie }v ręce osób zl doświadczenien w sprawach
dotycfących zabójstw byloby szansą (być może już ostrtnią) na ustalenie i pociągnięcie
do odpowiedzialności dotąd bezkarnych sprawców zabójstwa dzienlikutz^.

J. zięta.a był pierwszym dfięnnikarzem w demokatycznęj Polsce' który sbacił życie
w związku z wykonywanym zawodem. l jedynym, L1óręgo losów nie wyjŃniono. Rodficę
Jarosława Zi$ary znarli nie doczekawszy się odpowiedzi na zadręczające ich latami p}tanie'
co sta,ło się a ich synem' Także w ich imieniu prosimy Pana o pilne zajęcie 3ię sprawą
zqmordowaneso dziennikarza.

w imięniu pomańskiego środowiska dziennikarskiego:
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