Warszawa, 11 lutego 2021 r.
Państwo Justyna i Sylwester Kazała

Szanowni Państwo,
W swojej skardze z dnia 26.01.2012 r. na Magazyn Kryminalny 997
wyemitowany 19.01.2021 r. w Programie 1 TVP piszą Państwo:
W przedmiotowym przypadku większość przedstawionego materiału rażąco
narusza standardy obowiązujące w zawodzie dziennikarskim, narusza
ustawę; Prawo Prasowe, Kartę Etyczną Mediów, Dziennikarski Kodeks
Obyczajowy, Deklarację Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy,
Kodeks Karny... W sprawie będącej podstawą niniejszej skargi stan
faktyczny (według akt sprawy i zeznań świadków) znacząco różni się od
przedstawienia go w reportażu.
REM zapoznała się z reportażem wyemitowanym w TVP.
Przedstawienie w programie tragicznej dla Państwa i niewyjaśnionej do końca
historii śmierci Waszego syna w grudniu 2014 r., miało na celu dotarcie
do ewentualnych świadków i wyjaśnienie tego, co stało się ponad 6 lat
temu. Potwierdza to apel do widzów kończący program.
W skardze podważają Państwo prezentowane w reportażu fakty, również
tzw. „rekonstrukcję” ostatnich godzin przed zginięciem syna.
Według inscenizacji, która jest częścią reportażu: mój syn pił duże
ilości alkoholu, demolował mieszkanie, w którym była impreza... W tym
reportażu zmieniając fakty przedstawiono mojego syna jako pijaka i
zazdrosnego awanturnika co nie jest prawdą.
I dalej: Jedynym specjalistą, który udzielił wypowiedzi w tym reportażu to Pan
Major Policji (nie pamiętam nazwiska) (mjr.Tomasz Barna - przypis
REM).Wypowiedź tego Pana jest również niezgodna z prawdą ponieważ
stwierdza, że dziewczyna Kuby Aleksandra zachowała się prawidłowo tzn.
niezwłocznie po zaginięciu Kuby powiadomiła o tym fakcie jego ojca. Co
jest nieprawdą, ponieważ Aleksandra nie miała i nie ma z nami żadnego
kontaktu.”

REM nie ma możliwości oceny,
oceny czy przedstawione w reportażu zdarzenia są
prawdziwe. Od takiej oceny na podstawie dokumentów
dokumentów i zeznań świadków jest
sąd .
W skardze piszą Państwo o naruszeniu godności zmarłego. Dziennikarz Pan
Szymon Wochal dostał
stał od nas akta sprawy razem z zeznaniami i zdjęciami,
poinformowałam go, że ja tych zdjęć nie oglądałam, ponieważ to dla mnie ciągle
zbyt trudne. Zdjęcia wraz z opisem sekcji były
yły potrzebne aby zobaczyli
zoba
to
specjaliści, którzy by udzielili obiektywnej opinii, której zabrakło w reportażu, a
ja oraz moje dzieci pierwszy raz zobaczyliśmy zdjęcia
zdjęcia Kuby właśnie w tym
reportażu, co było
yło dla nas ciężkim przeżyciem.
Rozumiemy Państwa ból,
l, ale zdjęcia w programie, który Państwo skarżycie,
skarżycie
zastały zamazane (blurowane) aby nie naruszyć godności zmarłego.
Domagają się Państwo: Proszę o bezzwłoczne zamieszczenie szerokiego
sprostowania nieścisłej i nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale.
mate
Sprostowanie powinno być wyemitowane przed kolejną edycjąą programu 997 po
wcześniejszej autoryzacji przez nas czyli rodzinę. Dodatkowo
Dodatkowo proszę o
zamieszczenie postu z przeprosinami na stronie Facebookowej
Facebookowej Magazynu
Kryminalnego 997 w związku z naruszeniem
naruszenie dóbr osobistych.
tych. Proszę również o
zbadanie sprawy pod kątem uchybienia etyce
etyce oraz godności dziennikarza.
Żądaniu zamieszczenia sprostowania przez redakcję musi towarzyszyć
przedstawienie jego treści.. Zgodnie
Z
z przepisami prawa sprostowanie powinno
odnosić się wyłącznie do faktów, jakie strona pokrzywdzona uznaje za
nieprawdziwe czy też nieścisłe. Tylko redakcja magazynu
azynu „997” może być
adresatem takiego żądania.
Nie mając dostępu do wyników śledztwa, zeznań świadków i dokumentacji
dokumen
sprawy REM nie może spełnić innych Państwa oczekiwań – są to bowiem
kompetencje sądu.
W imieniu Rady Etyki Mediów

Krystyna Mokrosińska
Członek REM

