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Na postawie art. 31 ustawy Z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z

1984r. Nr 5, poz. 24, ze zm.) wnosz~ o zamieszczenie sprostowania

nieprawdziwych informacji, które zostały opublikowane w "Gazecie Wyborczej" z

dnia 18 kwietnia 2007 r., w artykule autorstwa Elżbiety Cichockiej pt. "Pomysł

Religi to koniec przeszczepów".

We wspomnianym artykule Elżbieta Cichocka pisze: "Minister Ziobro i szef

CBA Kamiński swoim teatralnym wystąpieniem przed kamerami 15 lutego, gdy

oskarżyli dr. G., spowodowali spadek przeszczepów o trzy czwarte." W związku z

ponownym opublikowaniem przez Gazet~ Wyborczą nieprawdziwych informacji

dotyczących konferencji Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2007 r. wnosz~

o zamieszczenie nast~pującego sprostowania:

Nieprawdą jest, iż na konferencji z dnia 14 lutego 2007 r. Minister

Sprawiedliwości oskarżył doktora Mirosława G. Minister Sprawiedliwości

informował jedynie o zarzutach, jakie Mirosławowi G. postawiła

prokuratura. N a konferencji prasowej Minister Zbigniew Ziobro mówił:

"Drodzy Państwo, w tej chwili mamy jeden udokumentowany
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przypadek w wysokim stopniu wskazujący na możliwość zabójstwa, w

związku z tym został postawiony zarzut z art. 148 kodeksu karnego. Są

oczywiście badane inne przypadki, które też wskazują na niejasne

okoliczności zejścia pacjentów, nie przesądzamy charakteru tych

zdarzeń 1 ostatecznie o sprawie decydować b~dzie sąd[ ...]" Z

wypowiedzi tej jednoznacznie wynika iż Minister Ziobro nie przesądził

winy Mirosława G. i zastrzegł, iż o sprawie ostatecznie decydować b~dzie

sąd.

Ponadto, pragn~ zauważyć, iż podobne nieprawdziwe informacje ukazują si~

w Gazecie Wyborczej regularnie, co świadczy o tym, iż nie są one wynikiem bł~du

redaktorów, a celową manipulacją mającą wprowadzić w błąd Czytelników. Takie

praktyki są niedopuszczalne, nie mają bowiem nic wspólnego z dziennikarską

rzetelnością.

w załączeniu:

kopia pełnomocnictwa.
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