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Redaktor Na czelny Gazety wybo rczej

Pan Adam Michnik

w imieniu Pblskiego Zwiqzlu Dzialkowc6w anrracamy sig z uprzejmq
proSb? o informacjg nt. stanowiska Parlstwa Redakcji wobec sytuacji, jaka
zaistniala po zamieszczeniu na stronie Www.pzd.pl zapisu rozmowy, odbytej przez
osoby udzielaj4ce w imieniu naszej organizacji wyja6nieri na potrzeby report atu pt.
,,Bunt w ogr6dku" zamieszczonego w dodatku,,Duzy Format', w dniu 2 czerwca
br.

w ramach wyjasnieri pragniemy zauwairyl, ze po zapoznaniu sig z w/w
reporta'Zem, uznali6my, i2 jego czytelnik moze odnies6 wrazenie, 2e osoby
udzielaj4ce ze strony PZD wyja6nieri autorowi materialu, poprzez zaniechanie
zajgcia stanowiska wobec stawianych w stosunku do PZD zarzut6w, niejako
potwierdzity ich zasadno5i. Bezsprzecznie w tre6ci arlykutu padaj4 bowiem zarntty
pod adresem naszej organizacji, do kt6rych przedstawiciele pzD, kt6rych
wypowiedzi zarnieszczono pod konie c reportahu, nie odnosz4 sig w Ladenspos6b.

Zaktadajqc dobra wolg autora reportazu i przyjmujqc - w dobrej wierze - iZ
zaistniala sytuacja nie byla zanierzonym dzialaniem z jego strony, a jedynie
niezrEczno6ci4 wynikaj4c4 z pewnych ograniczeri o charakterze edytorsko
redakcyjnym, nie zglaszalifimy zastrzezeri pod adresem Paristwa Redakcji, ani tez
autora. Uznalidmy jednak za stosowne, aby na stronie internetowej www.p zd.pl
zamieSci6 pelen zapis rozmowy redaktora DF z przedstawicielami pZD, tak aby
osoby zainteresowane miaty mozliwoSd meryfkowania slusznosci odczud na ten
temat i jednoczesnie zapoznal sig z pehrym spektrum pogl4d6w i argumentow
zaprezentowanych redaktorowi DF przez przedstawicieli PZD. pragniemy w fym
miejscu podkresli6 , iz przeprow adzaj4c wywiad pan redaktor zostal
poinformowffiy, 2e rorcnowa jest nagrywana r6wniez przez dzial medialny KR
PzD, a dyktafon leZal podczas rozmowy na stole w widocmym miejscu.



W tej sytuacji z olbrzymim zdziwieniem przyjgliSmy telefoniczn4
interwencjg w dniu 3 czenuca br., w trakcie kt6rej - osoba podaj4ca sig za red.
Marcina W6jcika - za2qdala zdjgcia przedmiotowego materialu ze strony
www.pzd.pl, powolujqc sig na brak autoryzacji swych wypowiedzi (cryIi de facto
pytan kierowanych do przedstawicieli PZD), zastrzegaj4c jednocze5nie, iz odbyla
konsultacje z prawnikami Gazety Wyborczej, kt6rzy pot'wierdzajq zasadnoSi
Zqdania, a brak jego realizacji spowoduje skierowanie sprawy do s4du.

Z uwagi na fakt, i2 iak dotychczas, do PZD nie wptynel Zaden oficjalny
dokument w tej sprawie, za6 forma, w jakiej zgloszono L1danie,uniemozliwia nam
zweryfikowanie osoby je formufuj4cej, ani tez prawdziwo6ci twierdzenia o
pogl4dach Paristwa Redakcji na przedmiotow4 sytuacjg, pozwalamy sobie drog4
oficjaln4 skierowa6 do Pana Redaktora zapytanie o stanowisko Paristwa Redakcji.

zakladajqc bowiem nawet dopuszczalnosi Zqdaria w sensie
formalnoprawnym - cho6 kwestia ta moze budzi6 w4tpliwoSci, w syfuacji gdy pan
Redaktor byl informowany o prowadzonym nagraniu, a 2qdanie autoryzacji
dotyczy pytaf, a nie zdart twierdz4cych - uwa:Zamy, iz caloksztak okolicznosci
sprawy uzasadnia poddanie w w4tpliwoSi tego, czy dzwoni4cy byl osob4, zaktorp
sig podaje, jak i faktu popierania jego hqdafi przez prawnik6w Gazety Wyborczej -
a wigc, jak rozumiemy, jej Redakcjg.

Dzialaria podjgte przez dzial medialny PZD w Zaden spos6b nie naruszaly
bowiem jakichkolwiek standard6w dziennikarskich. Wrgcz przeciwnie, sQ one
przykladem rcalizacji zapisanego w art. I prawa prasowego postulatu

"urzec4twistniania prawa obywateli do rzetelnego informowania, jawnoSci zycia
publicznego oraz kontroli i krytyki spolecznej." Ujawnienie szerszej informacji nt.
okolicznoSci objgtych opublikowanym w Paristwa gazecie artykulem,
bezsprzecznie umozliwia czytelnikowi poglgbienie wiedzy na temat bgdqcy
przedmiotem publikacji, a fym samym, jest niew4tpliwie dzialaniem slu24cym
vrzeczywistnianiu prawa obywateli do rzetelnego informowania. Zkolei zglaszanie
ptzez dziennikarza Z}dania autoryzacji zadawanych przez niego pytan, wydaje sig
co najmniej zaskakui }ce, Leby nie powie dzie6 kuriozalne.

Dlatego te2,, przesylajqc na Pana rgce niniejsze wyst4pienie, do kt6rego
zalqczamy r6wnie2 tekst materialu zamieszczonego na www.p_z_d.pl , zwracamy siq
zuprzeim4 proSb4 o mo2liwie pilne zajgcie stanowiskaw przedmiotowej sprawie.
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