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Grand Press p0 ľaz tneci
fb|iia się ko|eina edycja nagród Dziennika.

za Boku i Polskich PuĺitzeróW. za|(4 miesĄc€
rozstrzygnie się' kto g|osami ko|egów zd tąo-
řoczné pracę otEyma qŕtut naj|epszego dzienni-
karza w Polsce.

Nagroda Grand Press dla Dziennikaza Roku
jest jedna i niepodzielna. Kto po Jacku Zakowskim
i Monice o|ejnik sĺęgnie po ten q^u| i otrzyma
10 000 doĺarów _ rozst|zygné g|osy ko|egiów re.
dakcyjnych Wszystkich polskich mediów.

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

noruje _ W finale Polskich PuIitzerów zna|af| się
w ubieglym roku Tomasr Szymborski z ,,Trybuny
Sléskie1'.' Bo piszéc o loka|nych problemach, moŹ-
na konkurować z ogó lnopolsk imi mediami.
W dziennikarstwie |iczy się eíekt pracy' a nie to'
pfez kogo i gdzie zostala wykonana. I ten eÍek1
w.laśnie nagradzamy Po|skimi PuIitzerami. Dlatego
wśród pierwszych laureatóW byľ czľowiek, którego
pub|icysýka jest wspania|a i médra' a który nie jest

dziennikazem' |ecz księdzem.

Co różni Grand Press od innych nagród media|.
nych? To, że w wyboze Dziennikaza Roku naj-
ważniejszy glos majé nominujéce redakcje. l co ro-

ku koŻystajé z prawa do tego głosu. PBEss
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W języku prawnicz}ĺrn postanowienie ędu w Szczecinie na|eżaľoby okre-
ś|ić jako nietrďne: W potocznym: skanda|iczne. Narusza Wsze|kie moż|iwe
pzepisy o wolności s|owa j prasy. Nie spe|nia równĺeż Wymagań kodeksu
postępowania c]^vi|nego. Niedopuszcza|ne jest ograniczenie tego rodzaju
postanowienia do jednego zdania. że ,,powodowie uprawdopodobni|i swoje
roszczenia''. Merytorycznie zakazowi pub|ikacji (także W pŻyszĺych materia-
|ach prasowych) może pod|egać istnĺejécy materiat a|bo inÍormacja W nim
zawarta. Nie Wo|no jednakzakazać calkowitego pisania na dany temat' Naj-
bardziej jednak rażéCy w tym postanowieniu jest zakaz wyszukiwania i pu-

blikowania dokumentóW dotyczących powodów - kontroĺa po|itykóW, poczy-
nań Wľadzy, także samorz édowej, na|eży pęecież do ustawowych zadań prasy. a pub|ikowanie prawdzi-
Wych Wiadomości pozostaje pod ochroné prawa ĺ nie możebyć zakazane. W obecnym kszla|cie zabez-
pieczenie powództwa wydaje Się nie do utŻymania v/ rafie zaskaźenia go do sédu odwolawczego.

WstŻymanie pub|ikacji artykulu. W którym zawarte sé SÍormu|owania
naruszajéce dobra osobiste, to prawny środek prewencyjny zapobiegajé-
cy zdazeniu, którego skutki trudno eÍektywnie usunąć. Nie można więc
nie uznaó tego rozwiézanĺa za sluszne. AIe powinno być stosowane z roz.
Wagé i ty|ko Wtedy. kiedy wniosek ma wiarygodne uzasadnienie' Szcze.
cĺński wyrok zakazujécy dziennikarzowi zbierania materiatóW to oczywisty
absurd, nie majécy wsparcia W obowiézujécym W Po|sce prawie igodzé.
cy W Íunkcję kontrolné pĺasy. Zwazywszy. że wydano Wie|e tego rodzaju
pochopnych postanowień' uWażam. że na|eża|oby wprowadziĆ do kodek.
su zasadę, że jeżeli séd wydaje postanowienie zabezpieczĄéce, ma obo
Wĺézek rozstrzygnąć sprawę merytorycznie W ciégu dwóch, trzech miesię-
cy' W pzeciwnym wypadku postanowienie automatycznĺe traci|oby moc'

Z jednej strony' nie mogę krytykować oŻeczenĺa sédu' nie znajéc doku-
mentóW i nie będac pełnomocnĺkiem strony W postępowaniu, z drugiej zaś
_ rzecz mnie buh\ersuje' Byc może' séd posiada dokumený' Wskafujéce
na obowiézek zapobiegania dalszemu naruszaniu dóbr osobĺstych. Ale ja.

ko obywate| żyjéc!,W kraju, w ktorym obowiąfuje konsMucja i prawo pra-

sowe, chcę, żebv bylty wypeĺniarie te ĺUnkcje państwa. Kore gwarantujé

Wo|ność stowa. konľolę i krytykę oÍaz jawność życia pub|icznego' Prasa
WlaŚnie, chocby na podstawie ań' 1 Prawa prasowego ma obowiéfek uŻe.
czywistniać prawo obywate|i do Żetelnego inĺormowania ich, jawności zy-
cia pub|icznego oraf kontro|i spolecznej. fyczę więc sobie, by prasa infor-
mowalá mnie o takich sprawach jak opisana przez ,.NoWy Kurieť,, bo nie

chcę' żeby W jakimko|Wiek polskim mieście osoby reprezentu1ace nas' placécych podatki, sprzedawaý
dzla|ki poza kontro|é spo|eczné. być może z kozyścié d|a siebie'
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AbsurdaIny zakaz zbierania inÍormacji
d|a dz|ennikaľzy,,Nowego Kuľiera''
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Oczywisty absurd


