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Wygraliśmy proces! „Wprost” musi opublikować sprostowanie  

i opłacić koszty procesu! 
 

Na początku roku, tygodnik „Wprost” opublikował artykuł pt. „Licencja na zabijanie od Rzeczpo-

spolitej” (tygodnik „Wprost”, nr 8/2016, s. 80-82) omawiający książkę „Ptaki drapieżne. Historia 

Lucjana ‚Sępa’ Wiśniewskiego, likwidatora z kontrwywiadu AK” autorstwa Michała Wójcika i Emila 

Marata (Wydawnictwo Znak literanova, Kraków 2016). Wyrokiem sądu „Wprost” został zmuszony 

do sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w materiale prasowym, który opubliko-

wał.  Proces był prowadzony z inicjatywy Reduty Dobrego Imienia.  

Książka opowiada historię oddziału 993/W, który odpowiedzialny był za realizację najtrudniejszych 

zadań Armii Krajowej. Żołnierze wykonywali m.in. egzekucje wyroków sądowych na konfidentach 

Gestapo, szmalcownikach i samych gestapowcach. Opis prasowy szkaluje głównie dobre imię braci 

Bąk, żołnierzy wspomnianego oddziału, którzy przedstawieni są jako bandyci. Akcje przeprowadzane 

przez oddział m.in. „Za Kotarą”, „Europejska”, „Durrfeld”, „Leitgeber”, „Komitet Ukraiński” uznane 

są przez autorów za indywidualne akcje zemsty bądź prywatne porachunki. Tymczasem żołnierze tego 

oddziału zostali wyróżnieni najwyższymi odznaczeniami bojowymi Virtuti Militari i Krzyżami Walecz-

nych. 

Pozew przeciwko Redaktorowi Naczelnemu „Wprost” wnieśli członkowie rodziny Bąk żądając sprosto-

wania nieprawdziwych i nieścisłych informacji. Członków rodziny reprezentowała mec. Monika Brzo-

zowska – Pasieka, z kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, która specjalizuje się w 

sprawach z zakresu prawa prasowego i naruszenia dóbr osobistych w mediach.  

W trakcie rozprawy 2 grudnia 2016 r. sąd po analizie dokumentacji uznał, że „Wprost” ma sprostować 

niewłaściwe informacje zawarte w materiale prasowym, jest to dziewięć punktów, które wydawca 

ma opublikować niezwłocznie. Sąd zasądził także od „Wprost” zwrot kosztów procesu.  

 

 

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in. inicjo-

waniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w 

mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat 

historii i kultury Polski. 
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