
(:tw lwoueze- -g+-7'-a.eu1

w PoN l ED zl nler' - żAKowsKl
goś, coonuważazanieprawdę, nanrsza
wolnośćsumieniti"

Jakwięc -w śrvietle konsĘitucji - nie
wo]no zmuszać katolika do iego, by fui-

formował, że B g nie istniej e, tak samo
niewolnonikogozrnuszaćdoinformo
wanĘ że Lenal(olamkajest szefem ISĘ
skoro ten ktoś wie (ub wierry), iż ona
tm szefem niejest (co zesztąieslpaw-
dą). Bo bo ocrywiście naruszawolność
sumienĘ anaruszeniewo]ności sumie-
nia stanowi przesĘstwo przeciwkon-
sĘłucji.

Folska konsĘrtucja ma tę wsparrialą
zaletę, że,,stosuje się bezpośrednio'',
cĄi że kazdy orgarr paristwa ma obo-
wiązek wdr aŻaćj ej zapisy, nawet gdy
nie mają one jasnego odzwierciedlenia
wustawach Thkjest z wolnoścĘ sumie.
nia. Sęk w tym, że prokuratury policją
lajne słuzby nie ptryjęly do wiadomo-
ści zasas,,bezpośrednie$o st'osovarria
konstytucJi''' więc naruszaj ą ją swoją
bezcrynrrością

Ta bezczynność sprawia m.in., że
z roku na rok, z kadencji na kadencję
obywatele ą comzbardziej okłamywa-
ni i coraz słabiej informowarri nie tylko
przez media publiczne, ale te żptzez

większość medi w pryrratnych' Inte-
res właścicieli oraz sympatie lub widzi-
misię szef ww coraz większym stop-
niu bioę g rę nad uczciwym komuni-
kowaniemsiędziennikatryzichodbior
cami.

Wasciciele i szefowie medi wmają
swoje pmwa i nie musą się godzi( by
każdy dziennikarz m wił albo pisał' co
mu plryjdzie do $owy. Redaktor i wła-
sciciel bierze odpowiedzialnoŚć zapub-
likowarre hesci, więc nie musi sĘ gpdzić
na wsrystko. Tylko ryłrek może weryfi-
kować dob r treści' jakiego dokonuje
redaktor. A]e międry niezgodą rcdak-
cji na publikowanie nawet niewąĘliwie
pmwdziwych. informacj i lub trafnych
po$ąd w a zrnuszarriem dzierrrrikarry
do kłamstwajest zasadnicza rrrżlica-

Gdyby prą{ ęta w TVP zasada mia-
ła się stać powszechnie obowiązującą
regułą dziennikarstwo staloby się inte.
lektualną odmianą pnrsĘrtucji, demo-
kracja straciłaby sens, bo media stal;r.
by się Ęlko nośnikiem interes w swo-
ich włascicieli, a wyborcy nie mo$Ę
już nikomu zaufać' bo wszysry byliĘ
zobowiązani lub systemowo zachęcarri
do kłamstwa- Klamstwo niewiele prze.

cieżkosztujeizaczynasięniebe4iecz-
nie opłacać' gff ldamcamoże się scho-
wać zadziennikatzerą adaen'i]łarz'za
zasadą nieodpowiedzialnoŚci wynika-
jąą z umowy polegąjąpej rra tym, że on
tylko cayLłalbopodpisuje heściformu-
łowarreprzezinrrych.

Dwa srybkie wnioski p}yną z tej sy-
tuĘi Fo pierusze, prokuratura powin-
ra srybko zająćsię popehrionym przez
FaffahiPifiskiego przesĘpstwemprze
ciwko korsfftucyjnej gwanacji wolno
scisumienia-Bopa stwo,ld r niebp
niwłasnej konsĘłtucji" samo siebie ska-
zujenaupadek

Po dru$e, nie mawielkiego sensu
spiemć się dalej o kształt prawa praso-
wego i ustawy o mediach publicznyĄ
jeŚIi nie znajdzie się w nich chroniąca
dziermikarryldauzula sumienia Fowin-
niśmytu mieć prrynajmniej niwnie sil-
ną ochronę j ak lek'arze, a może nawet
tak silnąjak sędziowie.

Nie dlatego, żeby bezkarnie dawać
upust rraszemu wybujałemu ego, ale po
to, żeĘochrrrnić zasadęjawności i in-
Ąlwidualnej odpowiedzia]ności za sło
wo orzz by nasi odbiorcy wiedzieli, kto
donichnaprawdęm wi. o

nycĘ bo informacja stanowi podstawę
podejmowanychprzezwyborc wde-
cyąji. I(onsfftucja nie m wi wpnrst że
chodzi o prawdziwe informacją ale t'o
jest doŚć oczyłriste. Kto świadomie
wprowadza obywateli wbłąĄ ten powi-
nienbyć zato karany' bojestto zamach
na istotę obywatelskich wyborow sta-
nowiących podsbawę demolaacji.

Z karaniem za przekarywanie nie-
prawdyjest j ednak w demokracji Ho-
pot bo latwo bybyło o gozrre nadury-
cia. Paristwo rrrbi więc chyba słusznie,
naogdzostawią|ąpkwestie prawff inie
prawdy rozshąlgarryn przez sądy cy-
wilne sporom międ-ry obywatelami.

M wienie nieprawdy tojednak co
innego niżzmuszanie do m wienia
nieprawdy. Zwlaszcza żew artykule
53 pkt I konsty'tucja gwarantuje nam
,,wolnoŚć sumienia i wyznani a" . Zmu-
szanie kogokolwiek do m wieniacze
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oD FALSKIEJ D0 FARFAŁA
Jłcex żłxowsxl
TYGODNIK ..POLIryKA"

rl JesienĘ1981 r. narcgu Tarnki i Do
brej w Warszawie ktoś wielkimi lite-
rami rrapisał dwa proŚciutkie zdarria:

,jIVP kłamie" i,'I(ocham SiwaĘ Fal-
ska''. Siwakbył najbardziej betono-
wym czJonkiem peerelolvskich whdz
Falska była prezenterĘ not'orycmie
okłamującego Polak w,,Dziennika
Telewizyjnego".

Po 20 labach doszliśmy w wolnej
i demokratycznej Polsce do tego, że
HannaLiswyleciała zpracy, bo nie
chciała stać się FalsĘ Giertychą Far.
fala cry Piirskiego, a warunkiem za-
chowania pracyw TVP zn wjest go
bowość do okłamywarria widz w we-
dlewidzimisię szef w.

Prawo do informacji j est j ednym
z podstawołvych praw konstyturyj -
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Telewi ąaltldzi man})rch
W}rzucenie Hanny Lis z TVP każepostawić pytanie: czy napewno P'rawo może
nas zabe zpieczyć przed wynaturzeniami płynącymi z kiepskiej kondycji tych,
kt rzy dorwą się do zarządzaniawaznymi instytucjami?

Jerzy Naumann ADWoMT

felietonie,,Od Fal-
skiej do Farfała''
(,,Gazeta" z 27
kwiehria)JacekZa-
kollskiporuszatu-

zin ważnych problem w, akażdy
z nichjestpytaniem o stan polskiej de-
molc'acji,jej przysżośc oraz o to, wja-
kimstopniuwolnainformacjaijej swo
bodny obieg mają szarsę ksztaltouać
obywatelsĘ świadomość. Ęrtą cry
dzisiejsza i prryszła Polska ma szan-
sę na hwarrie w warunkach obiegu in-
formacji prawdziwej, cąl też jest ska-
zarra na fucie wśrod farrtom w pmw_
dy pisanych na kolanie wedle czyj e-
goś polityczne$o widzimisię.

Pada też wreszcie wźne pytanie
o eĘkę dziennikarsĘ na pr4rldadzie
zwolnieniaHanrlylis zTVP, akonlaet-
nie - ojego przyczyny oruzoto,czy
dziennilrarza powinrra przed talą sy-
tuĘą chrcnić ldauzula sumieniawpi-
sanawkanon gwarancji zawodowych-

Z bogactwa problem wwartowy-
brać prrynajmniej niektorc, aby tym
ważrym pytaniom nie pozwolić wy_
brzmiećbezecha.

ś $

wą rownież 1pisarre być może w taką
samą ocenę. Zycie zna prozrię, prawo
proaninie zra- Dobrze o tym pamiętać.

Dobrze też pamiętać, że zupełnie
inaczej rzecz się ptzedstawia w sta-
cjach prywatnych, a diametralnie ina-
czej - w telewizji publicznej (i radiu).
Ęlko tu wysępuje specfrka nieobec-
na w komercji, tylko ta sfera jest regu-
lowana ustawowo, a częściowo, gdy
chodzi o Krajową Radę Radiofonii i Te-

lewizji - nawet konstyturyjnie. Ęlko
tu wreszcie mamy do czynienia ze
szczeg lnymi powinnoŚciami dzien_
nikarryiwydawc wpłynąc;'rni z te_
go, że media publiczre dŹwigają na so
bie ciężar (i zaszcryt) misyjności.

Nie możla odpowiadac za stan świa-
domości obywatelskiej, śrviadomie do-
starczając opinii nieprawdziwe infor-
mĘe. Albojedno, albo drugie. Dopusz-
czenie na antenę ldamstwajest spIze_
niewierzeniem się obowiąkom plyną
rym z misji, ale te obowiąki zapisane
są w ustawie. Trarrsmitowana na ante_
nie publicznej nieprawda j est narusze-
niem ustawy wprost. Kto kladzie usry
po sobie, ten staje się wsp hvirrrryi,pso
by zainteresowarre'' nie powirrrry hacić
tego faktu z pola widzenia"

Gdg rzqdzq ludzie marni
Felieton Jacka Zakowskiego daje się
odczyrać jako protest przeciw zrriewa_
Ianiu medi wprzez ichpowodowa-
rych Ąmi zamiarami wydawcow i wŁ_
ścicieli. Autor widzi obrcnę we wpisa_
niu do prawaprasowego klauzuli su-
mienią kt'ora byłaĘ bronią ostatecmą
stojąpego samohrie naplacu boju uczci_
wego dziennikaza- Uw azarry że dnen-
nikarze nie powinni stawać wobec tak
dramaĘcznych rłyborow moralnych.
Nie powiruro do nich dochodzić dlate'
go, że szefamiredakcjipowir'nibyć tak-
że dzierrrrikarze, kt rzy swoim mora_
le ipoczuciem odpowiedzia]ności mo
gą zaewarantow-ac, ze nie wysĘpĘ kon-
flikty, ktolych nie da się rozwiązać na
kolegium redakryjn5'łn. o wiele moc-
nieisza tartzł nrzed nntnlooia iestwła-
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Hanna Lis prowadzl (Jeszcze) ,,Wladomości'' wtelewl4I publlcznej



dzisiej sza i prryszl" P"lrk" H;?r:fl
sęnattwarriewwarunkachobieguin_
formacji prawdziwej, cry teżj est ska-
zana.rraĄrcie wŚrod farrtlom wpraw_
dypisanych na kolanie wedle czyje-
goś politycznego widzimisię.

Pada też wręszcie wazne pytarrie
o eĘikę dziennikarsĘ na prąlkladzie
zwolnieniatlanrtyliszTVP' akon]gęL
nie - o jego prryc ąmy otaz o to, c4t
dzierrrrilrarzapowinrrapzed taką sy-
tuĘąchrcnićlr'lauzula zumieniawpi-
sanawkanon g1warzrrqiizałrodorłrych"

_ Zbogactrłaproblem wwaltowy-
bmć pIrynajmniej niektole, aby tym
ważtym pytaniom nie pozwolić wy_
bzmiećbez echa.

Twarz się traci na zaułze
Warto więc zapytać, jak powinien za-
chować się dziennikarz skonfronto-
Yany z poleceniem służbowym,
kieffjest ono celowym wprowaiŁa-
niem_opinii publicznej wbłąd przez
umyslne podawarrie nieprałdzilqrch
morTnacJl.

Prawo karne zna poj ęcie konhaty-
pu. Jest to wlączenie odpowiedzial-
noŚci za cryn, kt'ory w niyk}yctr wa-
runkach stanowi pzestępstwo. Pod_
czas dzialan wojenrych dow dca wy-
daje rozkaz otwarcia ogrią skutkiem
czql gążahierzewro$a- GĄ ynie
loil<az-st:złlająpyĘĘzabojąiod-
powiadałby za morderstwo' Śfu cha-
jąc rozkazu - pozostaje bezkarny, za-
b jstwa nie popeŁria 1choć zab!ib).

Ale to samo prawo zn pojęci-e roz-
kazu buprawnego. Whsnienat j pod-
stawie osądzono zbrodniarąr ilitle-
rrcwskich w Norymberdze i włŃnie
przed tyrn dylematem stanie sąd
w spmwie nasrych żnhtierzy z 1'Jga-
nistanu. Chodzi o to, żeieśli żohrierz
vne, v rcdrazjest bezprawry, ma obo
wiągek odm wić jego wykonarria-

\MacąiąpnapolebitwywTVP, waI.
!o zapytaĄ jak powinna zachowac sĘ

Hanna Lls prowadzl (|eszcze) ,,Wadomoścl" wtelewlątl pubtlcznet

Felieton Jacka Zakowskiego daje się
odcryLać jako prrrtest przeciw aniewa_
laniu medi wprzez ich powodowa-
ą1'ch zlymi zamiarami wy<Łwow i wła-
ścicieli. Autorwidzi obrr:nę wewpisa-
niu do prawa prasowego klauzufi su-
mienĘ kt ra byłabybrcnĘ ostateczą
stojąpego samobrie naplacu boiu uczci-
wego dziennikarza- Uw azarn, że dnen-
nikalze nie powinni stawać wobec tak
dramaĘcmych qfo orrrw moralnych.
Nie powinno do nich dochodzić dlate
go, że szefami redakcjipowinrriĘć tak-
że dziennikalze, kt lryswoim mora-
le i poczuciem odpowiedzialności mo
gązaelvaranto\,ac' zeniewysĘpĘkon-
flikĘ' ktorych nie da się rczwiiązać na
kole$um redakcyjąrm. o wiele moc*
ni9jsą talcą przed patologiąjest wła-
ściwy dobor ludzi niż litera prawą kto
rej wielu może nie szanować.

Ę'tania Zakowskiego pisą na t ab'
liry inny zgola problem: cry za pomo-
cą regulacji prawr5ich możemy sku-
tecarie zabe4iecryć się przed wyna-
turzedami pĘnącyrni z marnej kon-
trcji ludzi ktorryjakimś ządzeniem
losu dorwą się do zarządzariawźry_
mi społeczrie strukturami? C4. iojest
wina prawą że coraz częściej Ęclem
społeczn;rm i p ubkcurym zarądzają
jednostki, kt re nigdyniepowinriy
osiągnąć swoich stanowisli? Czy de-
molracja !o usfo j bezsilności' cry roz_
sądnej, uczciwej gry zrożnicowarrych
p|up nacisku omz ściśle plzestruega-
nych procedur, kt rych "autoryta-4zm'' polega na Ęnn, że eliminqje lu-
dzi nieuczciwych, a popychaw g rę
pr4łziłłoiĘctf?

Ęrzucenie z pracy w stoczni An-
nyWalentynorłricz w 1980 r. urucho-
miłowielkiproces społeczn54 wylzu-
cenie z Telewizji Polskiej Hanny Lis
w ncku 2009 wywołuje zupełnie inrre,
ale też podstawowe p;rtania, o wiele
powźniejsze niż sam incydent je de-
tonujący. Może warto skupić śię na
Ęch pytarriach, proszę pariśtwa? o

larun Lis w sytuĘi w klorej ,,dostala
dow5'{<orraniarozlraŻ''ktlcrysam wsobie
Ęlłbezprawrry bopolecałuporłszechie
nieinformacjiobieĘwnie(awięcspraw-
dzalnie)nieprawdziwej. Wchodz{: gg
biej wstemaf prowadapegojeden z Ę
ważriejs4lch w Folsce progpam w in-
formac$rych i sprowadzając rzecz do
konloetow, pohafrmy zbudowac Ęilko
nasĘpujące logiczre moŻiwości:
. a)dziennikarzwykonujepolecenie,
b) odmawiapoprowadzenia ritego pru
gyamu, c) dokonuje autocenzuryprrr-
gramu (emitowanego na rywo) i pomi-
ja informacj ę nieprawdziwą - b ioąc za
tonaśebieodpowiedzialnosc. oba\ł,iam
się, że inrych możiwości nie ma.

Zważmy zatem: wariant pierwszy
jest wsątkowo szkodliwy spbłecznie,
bo poważre medium kĘoltuj e infor
macje niepraMziwe, arcanczz że wn-

-cestwiawlasnąwiarygodnos( aonajest
by! alt9 nie być dla kazdej stacji" gŁe
tyitd. Do tego w wariantoznacza
śmierć zawodową dziennika rza,b o
spzeniewierza się on swej misji dzien-
nikara lrtotywią zekłamiĄ haiinie Ęt-
kowiarygodnosc, aleitwarz Nazawsze.

Zastosowanie wariantu drugiego
oTBęA zel] rarie programu. Cz,' moż_

na sobie wyobrazić większą katastrrr-
fę dla sbacji niż tą $dy na antenie nie
ukazuj e się program informaryjr5l, na
kt ry czekają miliony telewidz w?
GQyby pncwadący 

"Madomości'' 
po

ptostu odm wilwejŚcia nawĘę - nikt
by się za nim nie wstawil. Wszyscy Ę-
dalĘ ode wcześniejszego avoinie_
nia się, bo wolelĘ mieć prcgram z in-
ną obsadą nż nie mieć go wcale. Wa-
ga takiego'programu jest tak znaczą-
cą że nikt nie może śłriadomie dopro
wadzić do tego, że nie ukźe się nd an-
tenic. Tak wĘc wariant dru$ odpada.

Pozostaje wariant trzeci i choć nie
jest szczęśliwy, to chybajedyny moż-
]tw \ikgmu się do kofrća nie śpodo-
bą jednak nie mamy wyboru między
dobrymi i fumi decyąjami' ale wyĘcż-
nie międ4' zlymi lubjeszcze gorszy-
mi. A w takiej sytuacji wyb r mniej-
szego złajest racjonalry.

Kto milczg, ten wsp łwinng
Jednak koncenhowarrie się wyłącanie
na decyąjach zawodowych Hanny Lis
nie wyczerpuje tematu. O wiele cieka-
wsze wydają się irure pylania. Jak się
powimaza owacradanadzorczaTVP
wobec tego, ze -jakprzekonująpo pisze

Jacek Zakowski - zarząd telewizji ije-
Tu p99yĘa"i naj prawdopodobniej
dopuśoll się c4lnu niezgodnego zpra-
wem?Bo tu unrchamia się zasada do'
mina i patrzeć naleĄl, kto zaniechał
dzi?łafr, do kt rych był zobowiązany
podgjrzeniem naruszenia prawa.

Wtenlo$cznyspos b fue pybamy
już Ęlko o ocenę legalnościpostępo-
w aria zarząduTelewĘi Polskiei, l cz
o ocenę legalnoŚci zarriecharri'aze sfuo
lyralynadzorczej, do kt rej pW ta-.
ktm obrocie rzecąy nale4' danie świa- '
dectwa. Jeśli zarząd lamie pralło, a m-
danadzorczaudaje, że tego nie do-
stnegą to swoim zarrięchaniem wpi-
suje się w .lzi:Iarrie, ktore plasuje ją 

_po

nielegalnej stronie. Prawo przi:wi<iu-
je bowiem, że cryn niedozwol ony cąi|.
przestępstwo można pope}nić albo
przez działane, albo przez zaniecha-
nie - np. niedopebrienie obowiązk w.

Ijedno,idru$ezaclrowaniejest w-
nie be4rawne, a do tego - karalne.

ocrywiście domino rozldada sĘ da_
lej, a poniewź śrłriat się nie ko ficzy rn
radzie nadzarczej, nasĘpnym wywo-
łanym do tablicyjest ieą ktojestwła_
ścicielem TelewĘi Polskiej' Jbgo bez-
cąmnoŚĄ o ile zaszło naruszenie pra-


