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Dotyczy : żądania sprostowania informacji nieprawdziwych. 

 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom / NWŚD/ poprzez Komitet Wyborczy Wyborców 

Kochających Śląsk  prowadziło działania na rzecz uczestnictwa w wyborach uzupełniających 

do Senatu w okręgu 73 wyznaczonych na 21 kwietnia 2013 r. 

Pomimo zebrania ponad trzech tysięcy podpisów , kandydat na Senatora z ramienia KWW 

Kochających Śląsk nie został dopuszczony do wyborów ze względów formalnych. 

Z myślą o tych kilku tysiącach wyborców, którzy poparli KWW Kochających Śląsk , a tym 

samym Stowarzyszenie NWŚD , zawarliśmy Porozumienie o współpracy partnerskiej z 

bezpartyjnym kandydatem na Senatora Grażyną Kohut. Nasz wybór najlepszego kandydata 

na Senatora poprzedziliśmy wszechstronną analizą jej przydatności do wykonywania 

obowiązków Senatora. W ramach analizy przeprowadziliśmy badanie opinii na temat G. Kohut 

w miejscu zamieszkania, w środowisku nauczycielskim, wśród uczniów i absolwentów szkoły 

której jest dyrektorem , w prasie. Opinie były zgodne, kandydat na Senatora Grażyna Kohut 

w pełni zasługuje na poparcie . 

Dlatego też w naszym Apelu wyborczym z dnia 6 kwietnie 2013 r. zgodnie ze stanem 

faktycznym napisaliśmy: 

W wyniku analizy doszliśmy do wniosku, że najwłaściwszym zarejestrowanym kandydatem na 

Senatora w okręgu wyborczym nr 73 jest bezpartyjna Grażyna Kohut zgłoszona przez 

Komitet Wyborczy PSL . 

Uzasadniając powyższe stwierdzenie podnosimy w odniesieniu do Pani G. Kohut , co 

następuje :  

1. Jest to osoba kompetentna , przewidywalna, zdroworozsądkowa i odpowiedzialna, 

2. Posiada dużą wiedzę w zakresie : szkolnictwa, górnictwa, kultury, stosunków społecznych, 

spraw kobiet i młodzieży , ekonomii  , 

3. Jej dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i społeczne są gwarantem, że będzie wykonywać 

obowiązki Senatora z należytą rzetelnością i starannością , mając na uwadze interes 

wyborców , a nie partii politycznych, 
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4. Będąc Senatorem może liczyć na pomoc wyjątkowo dobrych profesjonalistów z różnych 

dziedzin życia gospodarczego i społecznego. W szczególności może liczyć na absolwentów 

Zespołu Szkół Technicznych , w tym zwłaszcza Technikum Górniczego . Wśród absolwentów 

znajdują się osoby , które zajmowały lub zajmują wysokie stanowiska kierownicze oraz 

prowadzą własne firmy. 

Szczegółowa analiza kampanii wyborczej i wyników wyborów wykazała, że G. Kohut osiągnęła 

piąte miejsce w okręgu wyborczym oraz trzecie w Rybniku , gdzie wyprzedziła między innymi 

kandydatów Platformy Obywatelskiej i Ruchu Autonomii Śląska .  

Jednym z wniosków wynikających z analizy stwierdzono, że zdecydowanie  słabsze wyniki w 

powiatach mikołowskim i rybnickim były zapewne spowodowane nieprawdziwym w treści  i 

negatywnym artykułem na jej temat zawartym w Gościu Niedzielnym przed wyborami. 

Dochodzenie wyjaśniające wykazało, że redaktorzy M. Sudnik - Paluch i P. Kucharczak 

dokonali manipulacji językowej w zasadniczy sposób wypaczający sens treści wywiadu 

jakiego udzieliła G. Kohut. Sprawa ta jest szczegółowo opisana w Jej emailach i piśmie 

skierowanych do Redakcji Gościa Niedzielnego , do chwili obecnej bez odpowiedzi. 

Wystawiając bardzo krzywdzącą ocenę jej przydatności jako kandydata na Senatora / dwie 

oceny negatywne i jedna neutralna / nie mając obiektywnych podstaw naruszono jej dobro 

osobiste i wpłynięto  na wynik wyborów w sposób istotny. 

Brak rzetelności dziennikarskiej i dążności do prawdy Redakcji Gościa Niedzielnego nie dziwi 

nas w świetle braku reakcji na nasze pismo , będące Listem otwartym w sprawie dezintegracji 

społeczeństwa w metropolii katowickiej z września 2012 roku. 

Tym niemniej , w oparciu o postanowienia Art.51 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „ Każdy 

ma prawo żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych , niepełnych ..” 

żądamy zamieszczenia stosownych sprostowań. Uzasadniamy to faktem , że nieprawdziwe 

informacje podane w Gościu Niedzielnym kolidują z prawdziwymi informacjami zawartymi w 

naszym Apelu wyborczym, opracowanym w oparciu o relacje wielu ludzi. 

Część mniej wyrobionych społecznie czytelników / wyborców / dała wiarę treści artykułu, tym 

bardziej , że skromność naszych środków finansowych nie pozwoliła dotrzeć do wyborców w 

skali takiej, jaka wynikała rozprowadzonych egzemplarzy Gościa Niedzielnego na terenie 

okręgu wyborczego nr 73. 

Informujemy, ze w pełni popieramy działania Grażyny Kohut na rzecz dokonania stosownych 

sprostowań przez Redakcję Gościa Niedzielnego, żyjemy przecież po to, aby dać świadectwo 

prawdzie? 
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