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Grand Press ptl raz trzeci
zbliża się kolejna edycja nagród Dziennika-

rza Boku i Polskich Pulitzerów. za trzy miesiące
rozstrzygnie się, kto glosami kolegów za tego-
roczną pracę otrzyma tytul nailepszego dzienni-
karza w Polsce.

Nagroda Grand Press dla Dziennikarza Roku

Jest jedna i niepodzielna. Kto po Jacku Zakowskim
i Monice o|ejnik sięgnie po ten tytuł i otrzyma
10 000 dolarów _ rozstrzYgną głosy kolegiów re-

dakcyjnych wszystklch polskich medióW'

Grand Press to nagroda dla najbardziej znanych
w Polsce dziennikarzy. Ale,,Press" nie tylko ich ho-

noruje _ w finale Polskich Pujitzerów znalazl się
w ubieglym roku Tomasz Szymborski z ,,Trybuny
Śląskiej''' Bo pisząc o |oka|nych problemach, moż-
na konkurować z ogó|nopolskimi mediami'
W dziennikarstwie |iczy się efekt pracy, a nie to,

przez kogo i gdzie zostaia wykonana. I ten efekt
wtaśnie nagradzamy Polskimi PuIjtzerami. Dlatego
wśród pienłszych laureatów byl cztowiek' którego
publicystyka jest Wspaniata i mądra, a który nie jest

dziennlkarzem' lecz księdzem.

Co różni Grand Press od innych nagród medial-
nych? To, że w wyborze Dziennikarza Roku naj_

Wazniejszy glos mają nominujące redakcje' I co ro_

ku korzystają z prawa do tego gtosu. PBEss
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Redakcja nie zwraca materiaióW

nie zamÓWionych oraz zastrzega sobie prawo

do skró1oW i redahcyjnego opracowania

tekstóW przyjętych do druku'

Za lresc rek am i ogtoszen

redakcja nie odpowrada.
plcss

Absurdalny zakaz zbierania informacjl
dla dziennlkarzy,,Nowego Kuriera"

W języku prawniczym postanowienie sądu W Szczecinie na|ezaioby okre-
ślic jako nietrafne, W potocznym: skandaliczne. Narusza wszelkie moż|iwe
przepisy o wo|ności slowa i prasy. Nie spelnia również wymagań kodeksu
postępowania cylvilnego' Niedopuszcza|ne jest ograniczenie tego rodzajU
postanowienia do jednego zdania' Że ''powodowie uprawdopodobniIi swoje
roszczenia". MeMorycznie zakazowi publikacli (takze w przyszlych materia-
tach prasowych) może pod|egaó istniejący materiał a|bo informacja w nim

zawana' Nie WoIno 1ednak żakazać calkowitego pisania na dany temat' Naj-
bardziej jednak rażącY w tym postanowieniu jest zakaz wyszukiwania l pu-

b|ikowania dokumentóW dotyczących powodów _ kontro|a poIitykow, poczy-
nań wiadzy' takze samorządowej' należy przecieżdo Ustawowych Żadań prasy' a publikowanie prawdzi
wych wiadomości pozostaje pod ochroną prawa i nie może byc zakazane' W obecnym ksztalcie zabez-
pieczenie powództwa wyda]e się nie do utrzymania w rŁie zaskarżenia go do sądu odwolawczego'

Wstrzymanie pub|ikacji artykutu, W którym zawańe są sformułowania
narusza]ące dobra osobiste, to prawny środek prewencyjny zapobiegają-
cy zdarzeniu. którego Skulki trudno e{ektywnie usunąó' Nie można Więc
nie uznaó tego rozwiązania za sIuszne' Ale powjnno być stosowane z roz-
Wagą i tylko wtedy' kiedy wniosek ma wiarygodne uzasadnienie' Szcze-
ciński wyrok zakazujący dziennikarzowi zbierania materiatóW to oczywisty
absurd. nie mający wsparcia w obowiązującym W Polsce prawie i godzą-
cy w funkc]ę kontro|ną prasy' Zważywszy. ze wydano Wie|e tego rodzaju
pochopnych poStanoWień' uwazam. Ze nalezaloby Wprowadzic do kodek_

su zasadę' ze jeze|i sąd wydaje postanowienie zabezpiecząące. ma obo-
W ąZek rozstrzygnąc sprawę meryłorycznie w ciągu dwóch. trzech mieSię-
cy. W przeownym wypadku postanowienie automatycznie traciloby moc.

Z jednej strony. nie moge krytykować orzeczenia sądu. nie zna1ąc doku-
mentów i nie będac pelnomocnikiem Strony W postępowaniu. Z drugiej Zas

rzecz mnie bu wersuje Byc moze. sąd posiada dokurnenty. wskazu1ące
na obowiąZek zapobieganra da szemu naruszaniu dóbr osobistych' Ale ja-

ko obywate żyjąCy w kra1u' w któryrn obowiąZuje konstyłucja i prawo pra-

sowe' chce' zeby by\1 wypetniane te fUnkcje państwa. które gwarantują
wolnosc siowa' kontrole l k|l1Ykę oraz jawnośc życia publ cznego' Prasa
wiaśnie. chocby na podstawie aft' ] Prawa prasowego ma obowiązek urze-
czywistniac prawo obywateli do rzete nego informowania ich. lawnosci zy-
cia publroznego oraz kontroli spoleczne]' ZyCzę wFJc soble' by prasa infor-

movuala mnie o takich sprawach jak opsana przez,.Nowy Kurier. bo nie

chCe. Zel]y W ]akimkolWiek polskim miescie osoby repreŻentUjące nas. placacych podatki. sprzedawaly
dzialki poza kontrolą Spoieczna. byc moze z korzyśC1ą d|a siebie.

Oczywisty absurd


