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Krakowski sąd zadecydował,że Wydawnictwo Arcana ma przeprosić córkę Lecha Wałęsy za
książkę Pawła Zyzaka o jej ojcu.Wydawca książki złoży apelację od tego wyroku.
Córka byłego prezydenta Anna Domińska, pozwała wydawnictwo Arcana za wydaną rok temu
książkę Pawła Zyzaka "Lech Wałęsa. Idea i historia". Chciała przeprosin, bo wedłu jej zdania
zawarte są w niej "inwektywy i kłamstwa" naruszające jej dobra osobiste. Poruszyło ją
zwłaszcza nazwanie ojca "obszczymurkiem", "człowiekiem miałkim intelektualnie" oraz
sugestie, że był agentem. W pozwie podkreślała, że takie posądzenia obrażają ją osobiście, bo
wychowywała się w etosie "Solidarności". Wskazała również na prawomocny wyrok sądu
lustracyjnego, który oczyścił Lecha Wałęsę z zarzutów o współpracy z SB.
Córka byłego prezydenta domagała się, by wydawca za jej krzywdę i cierpienia moralne
zapłacił 20 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz Fundacji "Sprawni Inaczej" w Gdańsku, wystąpiła
też do sądu z wnioskiem o zakazanie druku książki Zyzaka, rozpowszechniania jej i sprzedaży
komu innemu praw do niej. Ale sąd na ostatniej rozprawie nie zgodził się na zakazanie
rozpowszechniania, twierdząc, że "na tym etapie taka decyzja byłaby cenzurą prewencyjną".
Kwota zadośćuczynienia wyniesie 5 tys. zł. Ponadto wydawca ma usunąć z książki wpisy w
kalendarium o zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu Lecha Wałęsy jako TW SB oraz zamieścić
jednorazowo przeprosiny na całej stronie ogólnopolskiego wydania "Gazety Wyborczej".
Książka Zyzaka, 25-letniego historyka po Uniwersytecie Jagiellońskim, oparta jest na jego
pracy promocyjnej. Promotorem jego pracy był prof. Andrzej Nowak, redaktor naczelny
prawicowego krakowskiego miesięcznika "Arcana". Biografia wywołała burzę i falę krytyki, bo
opiera się na anonimowych źródłach, a Zyzak zajmuje się m.in. rzekomym nieślubnym synem
Wałęsy, który miał się urodzić w 1963 r. w miejscowości Łochocina. Książka zawiera też wiele
sugestii, że Wałęsa współpracował z SB, a już od lat 60. chciał się układać z komunistycznymi
władzami PRL.
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