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Szanowny Panie Redaktorze,

w zwi4zku z artykulem: ,w obronie profesora stoli" autorstwa Adama Szostkiewicza"

opublikowanym na portalu poliryka'pl 17 lutego zorg roku, na podstawie przepisu art' 31a

ustawy prawo prasowe, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca siq o

zamieszczenie sprostowania o nastqpujEcej tre6ci:

,,Nieprawdziwa jest informacja w artykule pt. ,,W obronie profesora Stoli" (polityka'pl'

17.02.2019), jakoby MKiDN usunglo dyrektora Muzeum II Wojny Swiatowej ,,pod pretekstem

nieprawidlowosci finansowych". Dl,rektor Muzeum II Wojny Swiatowej zostal odwolany z

powodu powolania nowej instytucji kultury przez pol4czenie Muzeum II Wojny Swiatowej z

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Uzasadnienie

Artyku} Adama Szostkiewicza pt. ,,W obronie profesora Stoli'' opublikowany na

portalu polityka.pl 17 lutego zorg roku zawiera nieprawdziwe informacje: ,,Skutki takich

zmian bylyby r6wnie oplakane dla rzetelnej edukacji historycznej, jak po usunigciu dyrektora

gdafskiego Muzeum II Wojny Swiatowej, profesora Pawla Machcewicza pod oddalonym

przez s4d pretekstem nieprawidlowo6ci finansowych". Dl'ektor Muzeum II Wojny Swiatowej

zostal odwolany w zwi4zku z powolaniem nowej instytucji kultury, kt6re nastapilo poprzez

pol4czenie Muzeum II Wojny Swiatowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939'

W zwi4zku z pr4toczon)'m cytatem proszq o opublikowanie powyZszego

sprostowania.

InforEracja dotycz4ca zasad przetwarzania danych osobowych przez Mministrdtora omz praw osob, kt6rych dane sa przetwarzane z'stala

zamieszczoua na strooie httD: / /biD.rrid(!!.ta! 4l w zalladct ochrooa danych osobowych'

ul.I&alowskie pTzedmiejcie 6/17, oo-o71 wa.iszawa, tel.:22 4210 555,fa* 22 42 to 441,e-mail: rzecznik@mkidn gov pl
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PELNOMOCNICTWO Nr .!J.!N DO ft

Na podstawie $ 4 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kulturl'
i Dziedzictn'a Narodowego wprowadzonego zarzqdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 75 oraz z Z0l8 r.
poz. 26),

upowaZniam Pani4 Anng Pawlowskq-Pojawg, Dyrektor Centrum Informacyjnego

MKiDN, do $rystgpowania w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego/1\4inistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakesie wsp6lpracy

z ;ir zcdstau iciclanr i irodk6w spolecznego plzeka:ru, w szczcg6lnoSci podpisyrvarria

sprostowari wnoszonych w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodorvego,i

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polenrik oraz korespondencji

z przedstawicielami medi6w.

Ninieisze pelnomocnicls'o nie upou'a2nia do Lrdzielania dalszl'ch pelnomocn icttr'.

Pelnomocnictwo jest wa2ne w okresie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Centrum

lnfornracyjnego MKiDN, wygasa z chwilq zniiany stanowiska pracy oruz moZe by6

n'kaZdym czasie zmienione lub odw'olane.
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