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26 lipca 2021 r. otrzymałem od pana drogą pocztową dwa pisma o podobnej treści. Pomimo tego, że nie 
jesteśmy prasą, nasza strona kolosy.pl dotyczy nagrody i festiwalu, nie publikujemy regularnie treści, 
postanowiłem odpowiedzieć na pana pismo o tytule: „Wezwanie przed Sądowe” (pisownia oryginalna) 
 
Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 31a pkt.3, art. 33 pkt. 1 i 4 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 
1984 roku odmawiam publikacji otrzymanego od pana 26 lipca 2021 r. pisma o tytule: Oświadczenie ze 
sprostowaniem  w sprawie Organizatora Festiwalu „Kolosy” Janusza  Janowskiego oraz członka jury  Piotra 
Chmielińskiego czyli reakcja organizatora na wydanie książki Marcina Gienieczko ,,Zatańczyć z Amazonką” 
(oryginalny tytuł pisma) gdyż jest nierzeczowe, nie odnosi się do faktów przedstawionych na naszej stronie, 
podaje nieprawdę a także dotyczy treści opublikowanych ponad 21 dni temu. 
 
Odmawiam, gdyż pismo nie ma formy sprostowania lecz oświadczenia, tylko w samym jego tytule jest tyle 
sprzeczności, że trudno go traktować poważnie. Oświadczenie ze sprostowaniem to nie jest sprostowanie. 
Pan oświadcza czy wnosi o sprostowanie faktów? Jeśli  to jest treść do sprostowania to należało podać o 
sprostowanie czego pan wnosi, ograniczyć treść tylko do tego czego to sprostowanie ma dotyczyć a w dalszej 
części konieczność takiego sprostowania uzasadnić. Jeśli coś pan przy okazji oświadcza, w zasadz ie nas po 
raz kolejny zniesławia oczernia i pomawia, to nie mamy obowiązku tego publikować na swoich stronach, 
może to pan zrobić u siebie lub w innych mediach, ale ze świadomością, że takie działanie może się spotkać 
odpowiedzialnością karną. 
 
Co do rzekomej reakcji na pana książkę to nie czytałem żadnej pana książki i nigdzie nie opublikowałem 
niczego na jej temat, więc trudno mówić o reakcji organizatora na wydanie książki. To pana konfabulacja. 
Takiej reakcji nie było, ale nie wykluczam, że być może będzie jak się zapoznam z jej treścią. 
 
Wracając do pana pisma o tytule: „Wezwanie przed Sądowe”. 
 
Tylko jedna rzecz przedstawiana w pana piśmie wymaga z naszej strony wyjaśnienia. Wyjaśnienia szerokiej 
opinii pewnych zależności a nie sprostowania. Zarzuca nam pan, że nie jest prawdą to co podaliśmy w tekście 
pod tytułem: Stanowisko organizatora Nagrody Kolosy w sprawie zarzutów Marcina Gienieczki, który 
został opublikowany na stronie kolosy.pl, tj. że „Do tej pory do nie wpłynęła do nas żadna formalna skarga 
od Marcina Gienieczki”. Swoje zarzuty opiera pan na dowodzie nadania pisma przez p. Henryka Gienieczko, 
pana ojca, do Prezydenta Gdyni. Pismo, które jak wynika z przesłanych przez pana do nas 26 lipca 2021 roku 
materiałów zostało dostarczone do Urzędu Miasta Gdyni 9 grudnia 2016 roku, czyli po formalnym odebraniu 
panu przez Kapitułę Kolosów wyróżnienia, 9 miesięcy po Pana wystąpieniu na festiwalu, prawie pięć lat temu. 
 
Miasto Gdynia, także jego Prezydent, nie są organizatorami tej nagrody o czym Pan doskonale wiedział, bo 
to także jest zapisane w Zasadach Udziału, które wysyłając i podpisując zgłoszenie Pan zaakceptował. 

https://kolosy.pl/stanowisko-organizatora-w-sprawie-marcina-gienieczki
https://kolosy.pl/zgloszenia-nagrody
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Organizatorem Nagrody Kolosy jest Agencja Mart. 
 
Co do formalnego zgłaszania uwag lub skarg to w każdym formularzu zgłoszeniowym do nagrody, a także w 
Zasadach Udziału na stronie kolosy.pl są podane dane kontaktowe do organizatora Nagrody Kolosy. 
 
Jak wynika z dołączonego potwierdzenia nadania pismo pana Henryka Gienieczki zostało dostarczone nie do 
nas, ale do Urzędu Miasta Gdyni, które nie jest organizatorem Nagrody Kolosy. Trudno, więc uznać takie 
działanie za formalne postawienie zarzutów o rzekome nieprawidłowości. To raczej próba dyskredytacji 
organizatora Nagrody Kolosy przed partnerem. Urząd Miasta Gdyni nie ma obowiązku przekazywania nam 
takiej korespondencji. Jak widać z jego nagłówka i treści to nie jest pismo adresowane do nas. 
 
Teraz pana pisma, właściwie zaadresowane i skierowane bezpośrednio do nas, bezproblemowo trafiają. 
Dodam, że takie zarzuty były stawiane nam w anonimach, które dotarły do nas i do Urzędu Miasta Gdyni 
mailem 10 marca 2016 roku. Wtedy na prośbę Urzędu Miasta w Gdyni miasta udzieliliśmy szczegółowych 
wyjaśnień a kilka dni po festiwalu, aby zamknąć temat, opublikowaliśmy Wyjaśnienie ws. werdyktu Kapituły 
Kolosów w kategorii Wyczyn Roku, aby wszystkim zainteresowanym rozwiać ewentualne wątpliwości. 
 
Co do listu pana ojca to nie jest prawdą, że wyprawa „Rowerami po Amazonce” nie była umieszczona w 
programie. Nie było jej w drukowanym programie, którego zamykamy dwa tygodnie przed imprezą ze 
względu na dłuższy cykl produkcyjny, ale była w programie na stronie kolosy.pl i na stronie gdynia.pl. 
Podczas składu programu do druku nie było pewności, że tamten team dotrze z Ameryki Południowej do 
Gdyni na czas, dlatego nie umieściliśmy ich w drukowanym programie. W drukowanym programie jest 
zastrzeżenie, że organizatorzy dopuszczają wprowadzenie zmian w programie. Takie zmiany nastąpiły. Teraz, 
po pięciu latach, po przeczytaniu po raz pierwszy pisma pana ojca, mogę jedynie dodać, że zarzuty tam 
postawione są bezpodstawne a samo pismo można określić wyrazem źle zaadresowanego żalu. 
 
Uwzględniając powyższe nadal uważamy, że do dnia 16 lipca 2021 roku, tj. do dnia publikacji na stronie 
kolosy.pl tekstu: Stanowisko organizatora Nagrody Kolosy w sprawie zarzutów Marcina Gienieczki nie 
dotarła do nas żadna formalna skarga w temacie nieprawidłowości jakie rzekomo miały miejsce w trakcie 
organizacji Nagrody Kolosy. Tekst powstał w odpowiedzi na opublikowane na pana własnych stronach, a 
także wypowiadane przez pana w przestrzeni medialnej, nieprawdziwe zarzuty wobec organizatora Nagrody 
Kolosy oraz członków Kapituły.  
 
Ponieważ działania jakie pan prowadzi mogą nas narazić na utratę zaufania publicznego i negatywne 
wyobrażenie o nas ze strony osób trzecich ostrzegam, że dalsze rozpowszechnianie fałszywych informacji o 
organizatorze Nagrody Kolosy, wobec mnie a także wobec członków Kapituły Nagrody Kolosy, może pana 
narazić na sprawę karną o ochronę dóbr osobistych, a także cywilną o zniesławienie. 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                  Janusz Janowski                

 
 

https://kolosy.pl/zgloszenia-nagrody
https://kolosy.pl/index.php/wyjasnienie-ws-werdyktu-kapituly-kolosow
https://kolosy.pl/index.php/wyjasnienie-ws-werdyktu-kapituly-kolosow
https://kolosy.pl/program-kolosow-za-rok-2015-duza-sala-gdynia-arena
https://www.gdynia.pl/o-gdyni/2016,3791/program-gdynia-arena-sobota-12-03-2016-r,445906
https://kolosy.pl/stanowisko-organizatora-w-sprawie-marcina-gienieczki
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Wymienione w tekście źródła: 
 
Zasady Udziału 
https://kolosy.pl/zgloszenia-nagrody 
Wyjaśnienie ws. werdyktu Kapituły Kolosów w kategorii Wyczyn Roku 

https://kolosy.pl/index.php/wyjasnienie-ws-werdyktu-kapituly-kolosow 
Stanowisko organizatora Nagrody Kolosy w sprawie zarzutów Marcina Gienieczki 
https://kolosy.pl/stanowisko-organizatora-w-sprawie-marcina-gienieczki 
Program edycji Kolosy 2015 na stronie kolosy.pl 
https://kolosy.pl/program-kolosow-za-rok-2015-duza-sala-gdynia-arena 
Program edycji Kolosy 2015 na stronie gdynia.pl 
https://www.gdynia.pl/o-gdyni/2016,3791/program-gdynia-arena-sobota-12-03-2016-r,445906 

 
 
 
 

 
 
 


