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Poznań, 20 maja 2011
OŚWIADCZENIE
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego w składzie:
 Prof. Ph. D. Bassam Aouil - Prezes
 Prof. dr. hab. Lechosław Gapik - Wiceprezes
 Dr med. Christian Imieliński - Wiceprezes
stanowczo protestuje przeciwko postępowaniu p. red. Tomasza Patory, który przygotował i
opublikował w programie "TVN Uwaga" 18 maja 2011 materiał stanowiący nieuprawnioną
ingerencję w działalność naszego Towarzystwa i niektórych jego Członków a także zawierający
błędy merytoryczne dotyczące składu osobowego i działalności PTT.
W dniu 9 kwietnia 2011 p. red. Tomasz Patora wraz ze swoją ekipą wtargnął bez zaproszenia do
sali, w której nasi Członkowie korzystali z przerwy kawowej podczas Konferencji Naukowej PTT.
Zachowanie tej ekipy uważamy za napastliwe i nachalne oraz dezorganizujące nasze rozmowy
kuluarowe, będące świadomie zaplanowaną częścią obrad. Ekipę p. red. Tomasza Patory z trudem udało
się dopiero po kilkunastu minutach wyprosić z sali.
W wyemitowanym 18 maja 2011 programie okazało się, że jeden z współpracowników p. red.
Tomasza Patory był od początku uczestnikiem Konferencji, co nie naruszało naszego regulaminu
(Konferencja była otwarta dla gości - terapeutów), ale potajemnie i bez porozumienia z nami nagrywał
obraz i dźwięk z obrad, które w części dotyczyły problemów klinicznych naszych pacjentów a następnie,
bez zgody zainteresowanych osób, materiał ten został upubliczniony w "TVN Uwaga". Uważamy takie
postępowanie nie tylko za nieetyczne, ale równocześnie naruszające dobra osobiste kilku osób, co może
być przedmiotem oddzielnego postępowania.
Ponadto p. red. Tomasz Patora rości sobie prawo do pouczania p. prof. L. Gapika i p. prof. B.
Aouila, czy powinni lub nie powinni uczestniczyć w Konferencji Naukowej, na jaki temat mogą a na jaki
nie mogą się wypowiadać, świadomie zniekształcając także informacje o specjalności zawodowej obu
Profesorów (są z wykształcenia psychologami a ich specjalność w zakresie seksuologii jest dodatkowa).
Wyjaśniamy także, iż p. prof. L. Gapik (na temat którego p. red. Tomasz Patora już wcześniej
przygotował i wyemitował cztery napastliwe programy) rzeczywiście ma przedstawione przez Prokuraturę
zarzuty, śledztwo jest w toku, jego wynik jest nieznany a my, zgodnie z polskim prawem, kierujemy się
zasadą domniemania niewinności, do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Napastliwość i
natarczywość p. red. Tomasza Patory w tej sprawie stwarza wrażenie, że uzurpuje on sobie kompetencje
Prokuratury i Sądu.
Oczekujemy zajęcia przez Waszą Instytucję stanowiska wobec naszego OŚWIADCZENIA.

Mgr Alicja Miller
Sekretarz Generalny i Rzecznik Prasowy ZG PTT
Do wiadomości:
- TVN S.A. / TVN Uwaga
- Rada Etyki Mediów
- Gazeta Wyborcza
- Biuro Rektora UKW - Bydgoszcz
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