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Cezary Gmyz zwolniony z "Rzeczpospolitej"
Dzisiaj podjęto najbardziej skandaliczną w historii prasy III RP decyzję.
Zwolniono dyscyplinarnie z „Rzeczpospolitej” jednego z najzdolniejszych
polskich dziennikarzy śledczych Cezarego Gmyza. Taką decyzję podjęła
rada nadzorcza oraz wydawca "Rzeczpospolitej" i "Uważam Rze".
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- Miałem wrażenie, że decyzja została podjęta jeszcze przed posiedzeniem
Rady Nadzorczej, dlatego jeszcze w zeszłym tygodniu złożyłem rezygnację.
Nie została ona jednak przyjęta, ale dzisiaj zwolniono mnie dyscyplinarnie.
Rozmawiając z Radą Nadzorczą wydawnictwa wiedziałam, ze decyzja
została podjęta znacznie wcześniej - powiedział nam Cezary Gmyz.
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Oburzenia zwolnieniem Cezarego Gmyza nie kryje Tomasz Sakiewicz,
redaktor naczelny „Gazety Polskiej”
- Wyrzucenie dziennikarza, który podał informację opartą na materiałach
prokuratury i potwierdził ją w wielu źródłach, jest jednym z największych
skandali ostatnich lat. Można to przyrównać tylko do rewizji u naszych
dziennikarzy i wypuszczanie prokuratury na „Gazetę Polską” – mówi Tomasz
Sakiewicz. - Gmyz dał się poznać jako wyjątkowo rzetelny dziennikarz, a zapłacił za politykę swojego
(foto. arch.)

wydawnictwa. Kładzie się to cieniem na państwo, które ma tak ogromny wpływ, że wydawcy muszą się liczyć z
rządem i jego interesami.
Teresa Bochwic, członkini zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dostrzega coś bardzo niepokojącego w
zwolnieniu Cezarego Gmyza.
- To coś niesamowitego. Bardzo współczuję Cezaremu Gmyzowi i uważam, że – w granicach dostępnych dla nas
informacji, dokonał dziennikarskiej staranności. Poza tym tekst ukazał się za przyzwoleniem redaktora naczelnego,
który nawet spotkał się z prokuratorem generalnym. W tej sytuacji decyzja o zwolnieniu Gmyza jest niezrozumiała.
Można to odebrać jako sygnał dla dziennikarzy publikujących informacje niewygodne dla władzy - mówi
Niezaleznej.pl Teresa Bochwic.
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