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W związku z informacjami umieszczonymi na stronie Rzecznika Praw 

Obywatelskich dotyczącymi interwencji Rzecznika podjętej po wycofaniu z XII edycji 

konkursu Książka Historyczna Roku książki Piotra Zychowicza, pt. „Wołyń zdradzony" 

oraz załączonymi do tej informacji stanowiskami Prezesa Telewizji Polskiej S.A., Prezesa 

Polskiego Radia S.A. i Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Prezes Zarządu Domu 

Wydawniczego REBIS Sp. z o.o. Pan Tomasz Szponder przedstawił Rzecznikowi 

stanowisko wydawcy książki w przedmiotowej sprawie. Pismo to przekazuję uprzejmie 

w załączeniu.

W ocenie wydawcy informacje na temat przyczyn wycofania książki Piotra 

Zychowicza podawane przez organizatorów konkursu są nieprawdziwe. Książka została 

wydana w czerwcu 2019 roku (14 czerwca 2019 r. została wprowadzona na stan magazynu, 

24 czerwca 2019 r. rozpoczęła się jej dystrybucja, a 27 czerwca 2019 r. zostały sprzedane 

jej pierwsze egzemplarze). Ponadto książka Pana Zychowicza została zaprezentowana w 

dniu 29 czerwca 2019 r. na pikniku literackim - Imieniny Jana Kochanowskiego - 

organizowanym w Warszawie przez Bibliotekę Narodową, podczas którego można było 

kupić jej egzemplarz i spotkać się z autorem. Wskazywana przez organizatorów data 2 lipca 

2019 r. jest jedynie datą rozpoczęcia akcji promocyjnej książki w sieci Empik. W związku 
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z powyższym wydawca wskazuje, że data wydania książki jest zgodna z regulaminem i nie 

może być przyczyną wycofania książki z konkursu.

Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze 

zm.), zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do uwag 

przedstawionych przez wydawcę.
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