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nian. Trafił tam niebywały skarb – 370 relikwii 287 świętych. Zbiory tej rangi znaj-
dują się jedynie w Watykanie. Znajdują się tam między innymi: drzazgi z krzyża,
na którym ukrzyżowano Chrystusa, ciernie z jego korony, relikwie 12 apostołów
oraz wiele przedmiotów związanych ze świętymi. Przedmioty te oprawione w
stare, drogocenne oprawy posiadają odpowiednie certyfikaty świadczące o ich
autentyczności. Największe wrażenie robią na turyście znajdujące się w specjal-
nej sali MUMIE kilkorga świętych, między innymi: św. Barbary i św. Sebastiana.
Chorwaccy badacze nie potrafili wytłumaczyć faktu, iż chociaż część z nich po-
chodzi z pierwszych wieków przed Chrystusem, są one zadziwiająco dobrze za-
chowane. Ciała wytwarzają podobno niezwykle mocną aurę, która jest podobna
do aury otaczającej żywego człowieka. Podczas oglądania mumii zdarzały się
przypadki utraty przytomności. Ja obejrzałem Mumie z pewną dozą ciekawości i
chociaż mam krytyczny stosunek do zjawisk paranormalnych, nie mogłem za-
przeczyć, że są „rzeczy na niebie i ziemi”, na które nawet filozofowie nie mogą
udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Stanisław Szufel

List Rady Etyki Mediów
do Redaktora Naczelnego tygodnika „Wprost”

Poniżej publikujemy treść listu Rady Etyki Mediów z 19 sierpnia 2005 r. skiero-
wanego do Redaktora Naczelnego „Wprost” Marka Króla. Treść tego listu przyta-
czamy za „Gazetą Lekarską” nr 9/2005.

Warszawa, 19.08.2005

Sz. Pan Marek Król
Redaktor Naczelny tygodnika WPROST

Szanowny Panie Redaktorze,
Rada Etyki Mediów otrzymała wiadomość o pełnej oburzenia reakcji samorządu

lekarskiego na opublikowany 12 czerwca tego roku na łamach WPROST artykuł „Pla-
ga błędów lekarskich”, a zwłaszcza okładkę numeru, w którym artykuł zamieszczo-
no, z mocno wyeksponowanym tytułem oraz informacją: „36 000 Polaków umrze w
tym roku z rąk lekarzy”.

Podzielamy w całej pełni opinię Izby Lekarskiej. Wstrząsająca liczba nie znajduje –
na szczęście dla pacjentów – wiarygodnego uzasadnienia w artykule, który w tonie,
podobnie sensacyjnym jak okładka, opisuje przypadki mniej i bardziej tragicznych
skutków błędów lekarskich. Błędy te zasługują na opisanie w mediach, społeczeń-
stwo powinno się o nich dowiadywać, zawsze jednak musi to być poprzedzone wni-
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kliwą analizą, opiniami wiarygodnych ekspertów, a uzupełnione wiadomościami  o
tym, jak dany przypadek potraktował samorząd zawodowy lekarzy.

Karygodne jest straszenie czytelników, jak to robi autor artykułu i osoby odpowie-
dzialne za okładkę poczytnego pisma. Efektem lektury może być tylko lęk, spadek
zaufania do lekarzy i służby zdrowia, poczucie bezradności. Lekarz wykonuje zawód
zaufania publicznego, a media powinny umacniać jego społeczny autorytet, co dzie-
je się przez rzetelną informację o możliwościach i rzeczywistych osiągnięciach oraz
poważną krytykę wszelkich naruszeń i nadużyć ze strony przedstawicieli tego zawo-
du. Sensacyjne uogólnienia szkodzą dobru odbiorcy, którym, jak zapisano w Karcie
Etycznej Mediów, przede wszystkim winni się kierować dziennikarze. Z nadzieją na
przyjęcie ze zrozumieniem naszego stanowiska.

Łączę wyrazy szacunku
Przewodnicząca Rady Etyki Mediów

Magdalena Bajer


