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fb|iia się ko|eina edycja nagród Dziennika.
za Boku i Polskich PuĺitzeróW. za|(4 miesĄc€
rozstrzygnie się' kto g|osami ko|egów zd tąořoczné pracę otEyma qŕtutnaj|epszego dzienni-

W dziennikarstwie |iczy się eíekt pracy' a nie to'
pfez kogo i gdzie zostala wykonana. I ten eÍek1

karza w Polsce.

w.laśnie
nagradzamy Po|skimi PuIitzerami.Dlatego

Nagroda Grand Press dla Dziennikaza Roku
jest jedna i niepodzielna. Kto po Jacku Zakowskim

wśródpierwszych laureatóW byľczľowiek,którego
pub|icysýka jest wspania|a i médra'a który nie jest

i Monice o|ejnik sĺęgnie po ten q^u| i otrzyma
10 000 doĺarów _ rozst|zygnég|osy ko|egiów re.

dziennikazem' |ecz księdzem.

dakcyjnychWszystkich polskich mediów.

nych? To, że w wyboze Dziennikaza Roku naj-

Grand Press to nagroda dla najbardziejznanych
w Polsce dziennikazy. Ale,,Press"nie tylkoich ho-

ważniejszyglos majénominujéceredakcje.l co ro-

KataľzynaWitowska Góra (dyr' marketjn9u)
Agnieszka Krzysztoń
Maciej Koľtoniak
Wydawca
Press Sp. z o.o.

ku koŻystajéz prawa do tego głosu.

e-mail: press@telbank.pl
Druk

postępowaniac]^vi|nego.
Niedopuszcza|nejest ograniczenie tego rodzaju
postanowieniado jednego zdania. że ,,powodowieuprawdopodobni|iswoje
roszczenia''.Merytoryczniezakazowi pub|ikacji(takżeW pŻyszĺychmateria|ach prasowych)może pod|egaćistnĺejécy
materiata|bo inÍormacjaW nim
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zawarta.Nie Wo|nojednakzakazać calkowitegopisania na dany temat' Najbardziejjednak rażéCy
w tym postanowieniujest zakaz wyszukiwaniai pu-
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CEZEX
Naświe||aniei skanowanie

blikowaniadokumentóWdotyczącychpowodów - kontroĺapo|itykóW,poczynań Wľadzy,takżesamorzédowej,na|eżypęecież do ustawowychzadań prasy. a pub|ikowanieprawdziWychWiadomościpozostaje pod ochronéprawa ĺnie możebyć zakazane. W obecnym kszla|ciezabez-

CGS prepress
u|.ostroroga 8/2' 60.349 Poznań'
tel.(0 61) 861 82 10

pieczenie powództwa wydaje Się nie do utŻymaniav/ rafie zaskaźenia go do sédu odwolawczego.
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W językuprawnicz}ĺrn
postanowienieędu w Szczecinie na|eżaľoby
okreś|ićjako nietrďne: W potocznym:skanda|iczne.Narusza Wsze|kiemoż|iwe
pzepisy o wolnościs|owa j prasy. Nie spe|niarównĺeżWymagań kodeksu

.
ul' ostroroga 8/3' 60-349 Poznań

K

Co różniGrand Press od innych nagród media|.

AbsurdaIny
zakaz
zbierania
inÍormacji
d|adz|ennikaľzy,,Nowego
Kuľiera''

Wanda Kowzan (dyr. reklamy)

Papier

noruje _ W finale Polskich PuIitzerówzna|af|się
w ubieglym roku Tomasr Szymborski z ,,Trybuny
Sléskie1'.'
Bo piszéco loka|nychproblemach,moŹna konkurować z ogólnopolskimi mediami.
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Oczywistyabsurd

WstŻymanie pub|ikacjiartykulu. W którym zawarte sé SÍormu|owania
naruszajécedobra osobiste,to prawny środekprewencyjny zapobiegajécy zdazeniu, którego skutki trudno eÍektywnieusunąć. Nie można więc
nie uznaó tego rozwiézanĺa
za sluszne. AIe powinno być stosowane z roz.
Wagéi ty|koWtedy.kiedywniosek ma wiarygodneuzasadnienie'Szcze.
cĺńskiwyrok zakazujécydziennikarzowizbierania materiatóWto oczywisty
absurd,nie majécywsparciaW obowiézujécym
W Po|sce prawieigodzé.
cy W Íunkcjękontrolnépĺasy.Zwazywszy. że wydano Wie|etego rodzaju
pochopnych postanowień' uWażam.że na|eża|obywprowadziĆdo kodek.
su zasadę, żejeżelisédwydaje postanowieniezabezpieczĄéce, ma obo
Wĺézekrozstrzygnąćsprawę merytorycznieW ciégudwóch, trzech miesięcy' W pzeciwnym wypadku postanowienie automatycznĺetraci|obymoc'
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Z jednejstrony' nie mogę krytykowaćoŻeczenĺa sédu' nie znajécdokumentóW i nie będac pełnomocnĺkiem
strony W postępowaniu,z drugiejzaś
_ rzecz mnie buh\ersuje'Byc może' séd posiada dokumený' Wskafujéce
na obowiézekzapobiegania dalszemu naruszaniu dóbr osobĺstych.Ale ja.
ko obywate|żyjéc!,Wkraju,w ktorym obowiąfuje konsMucja i prawo prasowe, chcę, żebv byltywypeĺniariete ĺUnkcjepaństwa. Kore gwarantujé
Wo|ność
stowa. konľolę i krytykęoÍaz jawnośćżycia pub|icznego' Prasa

=

WlaŚnie,chocby na podstawieań' 1 Prawa prasowego ma obowiéfekuŻe.
czywistniaćprawo obywate|ido Żetelnego inĺormowaniaich, jawnościzycia pub|icznegooraf kontro|ispolecznej.fyczę więc sobie, by prasa informowalá mnie o takich sprawach jak opisana przez ,.NoWyKurieť,,bo nie
chcę' żeby W jakimko|Wiekpolskim mieścieosoby reprezentu1acenas' placécychpodatki, sprzedawaý
dzla|kipoza kontro|éspo|eczné.być możez kozyściéd|a siebie'
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