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Pan
Andrzej Czuma
Minister SprawiedliwościProkurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze,
Uprzejmie informuję, iż podjąłem, znaną Panu Ministrowi, sprawę brutalnego mordu
dokonanego w dniu 15 października 2008 r. w Stanach Zjednoczonych na obywatelu
polskim, pełniącym służbę w stopniu sierżanta w siłach marines, Jana Pawła Pietrzaka.
Wraz z nim została zamordowana jego żona Quiana.
Jan Paweł Pietrzak wstąpił do oddziałów piechoty morskiej w 2003 r. Po okresie
półrocznej służby w Iraku, pracował jako mechanik w bazie helikopterów marines
Pendleton. Poznał tam i poślubił Quianę Jenkins, narodowości Afro-Amerykańskiej.
Wspólnie zamieszkali w miejscowości Winchester, w pobliżu bazy Miramar, gdzie
pracował Jan Pietrzak. W dniu 15 października 2008 r. do ich domu wtargnęli czterej
żołnierze marines narodowości Afro-Amerykańskiej w wieku 18-21 lat. Następnie
brutalnie zgwałcili Quianę Jenkins-Pietrzak, czego świadkiem był jej mąż. Ofiary były
przez kilka godzin torturowane, po czym zostały zamordowane. W celu zatarcia
dowodów zbrodni podpalono ich dom. Dwóch spośród oskarżonych było podwładnymi
sierżanta Pietrzaka.
Sprawcy pozostawili na miejscu zdarzenia napisy o charakterze rasistowskim.
Pomimo tych okoliczności oskarżonym nie zostały przedstawione zarzuty popełnienia
przestępstwa na tle rasowym (hate crime). Oskarżono ich o zabójstwo na tle
rabunkowym, kradzież z włamaniem, rozbój i gwałt.
Z poczynionych przez Biuro ustaleń wynika, iż w tej sprawie (sygn akt SWF026784)
przed sądem w Riverside w dniach 11 -12 sierpnia br. miało miejsce tzw. preliminary
hearing (przesłuchanie wstępne).
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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie
możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności spawców tej zbrodni przed sądem
polskim, w oparciu o treść art. 110 § 1 Kodeksu karnego.
Rasizm wielokrotnie został potępiony zarówno przez UNESCO (1961, 1964), jak i
Zgromadzenie Ogólne ONZ (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948), a także
wiele innych organizacji międzynarodowych. Wszelkie jego przejawy powinny
spotykać się ze zdecydowaną reakcją i stosownym potępieniem.
Pragnę wyrazić nadzieję, że odpowiednie działania polskich organów wymiaru
sprawiedliwości w tej konkretnej sprawie przyczynią się do przeciwdziałania
naruszaniu ludzkiej godności w szerszym aspekcie i do zwiększenia ochrony obywateli
polskich za granicą.
Łączę wyrazy szacunku,

