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Działając na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy Z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo

prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnosz~ o zamieszczenie na łamach Tygodnika

"Przekrój" poniższego sprostowania do artykułu pt. "Czy Ziobro to wszystko

nagrał", autorstwa Grzegorza Rzeczkowskiego ("Przekrój" z dnia 16 sierpnia

2007 r.).

Redaktor Grzegorz Rzeczkowski w artykule pt. "Czy Ziobro to wszystko

nagrał" zamieścił nieprawdziwą informacj~, podając, że:

"Ziobro niechcący uwiarygodnił też Kaczmarka, kiedy zarzucił mu

nagrywanie dziennikarza "Rzeczpospolitej". Okazało sie, że Kaczmarek zrobił to

na polecenie Ziobry i uprzedził o tym nagrywanego, co potwierdził reporter"

(fragment nieprawdziwy został wyróżniony poprzez podkreślenie).

Stwierdzeniem, tym redaktor Rzeczkowski w sposób jednoznaczny dał do

zrozumienia opinii publicznej, iż zostało w sposób niepodważalny dowiedzione, że
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J\;1inister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał Panu Januszowi Kaczmarkowi

polecenie nagrania dziennikarza gazety "Rzeczpospolita", a on, jako autor artykułu,

jedynie relacjonuje zaistniałe fakty. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej.

Oskarżenie Ministra Sprawiedliwości o wydanie polecenia nagrarua

dziennikarza pochodzi od Pana Janusza Kaczmarka. Na okoliczność t~ były szef

J\;ISWiA nie powołał żadnego dowodu. Do zarzutu ustosunkował si~ pomówiony

Zbigniew Ziobro, który na konferencji prasowej w dniu 13 sierpnia 2007 r., a wi~c

na trzy dni przed ukazaniem si~ artykułu Pana Rzeczkowskiego, w sposób

jednoznaczny zdementował, jakoby kiedykolwiek wydawał tego rodzaju polecenia.

NIinister Sprawiedliwości stwierdził wprost: "Nie prosiłem Pana Janusza

Kaczmarka, by on nagrywał Pana Redaktora Dud~ (dziennikarz gazety

"Rzeczpospolita" przyp. wł.), ale prosiłem, by nie spotykał si~ z Panem

Redaktorem Dudą".

W świetle wskazanych wyżej okoliczności wyraźnie widać, że zawarte w

artykule redaktora Rzeczkowskiego tezy stanowią wyłącznie prywatny pogląd ich

autora. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, każdy bowiem ma prawo do

własnych przemyśleń 1 opmil, gdyby nie fakt, że redaktor Rzeczkowski nie

poinformował o tym swych Czytelników, a wi~c opinii publicznej. Przeciwnie,

komentowany fragment artykułu został przez Niego skonstruowany w taki sposób,

by uwiarygodnić, iż zawarte w nim twierdzenia odnoszą si~ do niepodważalnych

faktów. Na szczególną krytyk~ zasługuje fakt, iż redaktor Rzeczkowski, omawiając

kwesti~ nagrania dziennikarza, całkowicie pominął kluczową w tym wzgl~dzie

wypowiedź :iVIinistra Sprawiedliwości, przez co pozbawił oplru~ publiczną

możliwości samodzielnego wyrobienia sobie poglądu na spraw~. Działanie takie

nosi znamiona celowego wprowadzania Czytelników w błąd, co z kolei stoi w

jawnej sprzeczności m.in. z treścią art. 6 ust. 1 Prawa prasowego ("Prasa jest

Zobowiązana do prawdi}wego przedstawiania omawimryt'h ~jawisk") oraz art. 12 ust. 1 pkt 1

Prawa prasowego ("D:?jennikarzjest obowiązatry zat'hować szt'zególną staranność i rzetelność
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pr.;;y zbieraniu i wykor.;;ystaniu materia/ów prasowych, =\}V/aszcza sprawd:<:/ć~odnoś/ zprawdą

uiJskal'!Jch wiadomości lub podać ich :{ród/o').

:Mając na uwadze powyższą argumentacj~, uprzejmie prosz~ o opublikowanie

sprostowania nast~pującej treści:

"Stwierdzenie: "Okazało si~, że Kaczmarek zrobił to (tj. nagrał dziennikarza

gazety "Rzeczpospolita" Macieja Dud~ - przyp. wł.) na polecenie Ziobry

(... )" jest stwierdzeniem nieprawdziwym. Minister Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro nigdy nie wydał Panu Januszowi Kaczmarkowi tego

rodzaju polecenia, o czym szef resortu sprawiedliwości poinformował opini~

publiczną na konferencji prasowej w dniu 13 sierpnia 2007 r."
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