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\VT związku z publikacją artykułu pt ,,]acek Piechota: chcieli mnie zaszczuć,
zniszczyć", który ukazał si~ w Gazecie Wyborczej Szczecin, w dniu 11 września br.,
pragn~
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zwrócić

praso\;vym post~powanie
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szereg wypowiedzi przedstawicieli SLD w tej sprawie, którzy

postarali si~ o ukazanie roli organów wymiaru sprawiedliwości
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w jednoznacznie

negatywnym

oraz 1\1inisterstwa

świetle. Taki też, jednoznacznie

negatywny charakter posiada sam artykuł.
Szczególna staranność i rzetelność dziennikarska, o której mowa w uJtawie Z
dnia 26 Jrycznia 1984 r. Prawo praJowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), jak również w
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rzetelności
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dochowany.
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publikacji
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na stronie

faktów z komentarzami.

pragn~ wyrazić przekonanie,

dziennikarzy
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Na zakończenie,
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Resortu, który został opublikowany

w istocie uniemożliwiło
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