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

5, poz. 24 ze zm.) wnosz~ o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych

informacji, które znalazły si~ w "Faktach" TVN z dnia 8 maja 2007 r. o godz.

19.00, w materiale Jakuba Sobieniowskiego.

W materiale dotyczącym sprawy kardiochirurga Mirosława G. Redaktor

Sobieniowski przytoczył wypowiedź Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z

konferencji prasowej z dnia 14 lutego 2007 r. Mimo sprostowań kierowanych przez

Ministerstwo do redakcji "Faktów" Redaktor Sobieniowski ponownie cytuje

Ministra Sprawiedliwości posługując si~ fragmentem wyrwanym z kontekstu, co w

znacznym stopniu wypacza sens wypowiedzi. Jakub Sobieniowski zacytował

nast~pującą wypowiedź Zbigniewa Ziobro: "CH.) już nikt nigdy przez tego pana

życia pozbawiony nie b~dzie CH .)".Podczas gdy całe zdanie brzmi nast~pująco:

"Zmieniałem zdanie i niestety ogarnia mnie coraz wi~kszy smutek, ale w tym

niestety smutnym poznawaniu prawdy możemy też powiedzieć o ważnym

wydarzeniu w tym tego słowa znaczeniu że już nikt nigdy przez tego pana życia

pozbawiony nie b~dzie. Drodzy Państwo, w tej chwili mamy jeden

udokumentowany przypadek w wysokim stopniu wskazujący na możliwość

zabójstwa, w związku z tym został postawiony zarzut z art. 148 kodeksu



2

karnego. Są oczywiście badane inne przypadki, które też wskazują na

niejasne okoliczności zejścia pacjentów, nie przesądzamy charakteru tych

zdarzeń, ostatecznie o sprawie decydować b~dzie sąd (... )" Ograniczenie

cytatu Ministra Sprawiedliwości do krótkiego, wyrwanego z kontekstu zdania

wypacza sens wypowiedzi i nie oddaje prawdy o słowach Zbigniewa Ziobro.

Takie fragmentaryczne przytaczanie słów stoi w sprzeczności z etyką

dziennikarską oraz Prawem prasowym (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo

prasowe), które wart. 12 zobowiązuje dziennikarza do "zachowania szczególnej

staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych".

Zwłaszcza, iż Ministerstwo Sprawiedliwości zwracało na ten fakt uwag~ w

poprzednich sprostowaniach wysyłanych do Pańskiej redakcji.
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