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Warszawa, dnia 25 llstopada 2019 roku

OSWIADCZENIE

Dziatajqc w imieniu Pana Profesora Tomasza Grodzkiego oswiadczam, iz twierdzenia

opublikowane w dniu 25 listopada 2019r. przez Radio Szczecin a dotycz^ce mojego

Mocodawcy, potwierdzajq, wprost, ze Pan Profesor Tomasz Grodzki konsekwentnie przeczy,

jakoby przyjqt od Pani Agnieszki Popieli jakiekolwiek pieni^dze. Cytowana dzisiaj przez Radio

Szczecin owczesnajego reakcja z 2016 roku tylko ten fakt potwierdza.

Dodatkowo z cal^ stanowczoscl^ nalezy podkreslic, ze cytowana przez Radio Szczecin

wiadomosc nie potwierdza takze jakoby Pan Profesor Grodzki z^dal za operacj? matki Pani

Agnieszki Popieli lub uzaleznial wykoname takiej operacji od zaplaty jakiejkolwiek kwoty.. A

tego rodzaju sugestia, co nalezy w tym miejscu podkreslic, wynikala z informacji opublikowanej

pierwotnie przez Paniq Agnieszk? Popiela w 2016 roku, a nast^pnie w dniu 14.11.2019r.

Fakt, iz w miescie, w ktoiym pracowal moj Mocodawca dzlalata 1 dzlala Fundacja Pomocy

Transplantologii w Szczecinie, ktora zbiera srodki na zakup sprz^tu i szkolenia mlodych lekarzy,

w zaden sposob nie oznacza, ze Pan Profesor Tomasz Grodzkl mial jakikolwiek wplyw na to,

czy Pani Agnieszka Popiela dokonala wplaty, czy tez nie. Zreszt^, co nalezy w tym miejscu

podkreslic, Pani Agnieszka Popiela takiej wplaty do chwUi obecnej w zaden sposob nie

wykazala.
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Fundacja Pomocy Transplantologii w Szczecinie dziala do chwili obecnej 1 wielu pacjentow oraz

ich rodzin dokonuje wplat najej rzecz, w tym takze moj Mocodawca.

Stqd, w sytuacji publicznego pomawlania Pana Profesora Tomasza Grodzkiego o wzi^cie jakichs

pieni^dzy, zatozyl on w cytowanej przez Radio Szczecin wiadomo^ci, ze taka wplata mogla miec

miejsce tylko i wyl^cznie na konto fundacji i tym kierowal si^ formulujqc swoj^ odpowiedz do

osoby go pomawiajqcej.

Moj Mocodawca nie posiada zadnej wiedzy na temat ewentualnych wplat Pani Profesor dr hab.

Agnieszki Popieli na rzecz tej fundacjl. Nle z^dal on takich wplat od kogokolwiek i nigdy nie

uzaleznial wykonania operacji od tego rodzaju wplat.

Z tych tez wzgl^dow^ m6j Mocodawca nie b^dzie komentowal tych pomowieA pochodz^cych od

osob niekryj^cych w przestrzeni publicznej wrogiego nastawienia do jego osoby, uwazaj^c, ze

ponizej godnosci lekarza jest publiczna polemika z tego rodzaju nieprawdziwymi zarzutami.

Tym bardziej, ze rozpowszechnianymi po wielu latach od rzekomego zdarzenla.


