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W 18 lat po obaleniu komunizmu w Polsce, zniesieniu cenzury i powstaniu 

wolnego rynku mediów, dyskusja o wolności słowa ponownie znalazła się w centrum 

debaty publicznej w Polsce. Oczywiście, problemy, które wywołują w ostatnich 

tygodniach wiele emocji, są zupełnie inne niż te, z jakimi borykali się walczący o 

demokrację w czasach rządów komunistycznych. Obecne spory dotyczą przede 

wszystkim tego, jak pogodzić wolność słowa z odpowiedzialnością za nie. Uczestnicy 

dyskusji spierają się o to, czy podporządkowanie mediów prawom rynku nie obniża 

standardów etycznych środowiska dziennikarskiego, np. w postaci zbytniej pogoni za 

sensacją i braku należytej dbałości o rzetelność materiałów. Zastanawiają się, czy za 

jakość funkcjonowania mediów odpowiadają wyłącznie one same, czy też potrzebne 

są bardziej niż dotąd restrykcyjne rozwiązania prawne, zniechęcające np. do 

podawania informacji fałszywych lub niesprawdzonych. To z kolei prowokuje pytania 

o niebezpieczeństwo zbyt daleko idącej ingerencji w codzienną pracę dziennikarzy ze 

strony polityków i wymiaru sprawiedliwości.  

Niektórzy obserwatorzy uważają, że bolączką polskich mediów jest także ich 

zbyt duża polityczna rola – czasem wykraczająca poza zwykły wpływ tzw. czwartej 

władzy. W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje o powiązaniach niektórych 

dziennikarzy z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Trwa dyskusja, na ile te 

związki miały wpływ na kształtowanie się mediów po 1989 r. i jak wpłynęły na 

wiarygodność debaty publicznej w tym okresie. Zdaniem niektórych komentatorów, 

także w obecnych partyjnych i ideowych sporach nie wszyscy dziennikarze należycie 

oddzielają rolę obserwatora i komentatora życia politycznego, od bezpośredniego 

uczestnika gry politycznej. Zarazem wielu polityków skwapliwie wykorzystuje swoje 

koneksje w świecie mediów dla walki z przeciwnikami. Dlatego tak żywo są 

dyskutowane kwestie granic prowokacji dziennikarskiej i ochrony prywatności 

polityków. Na tym tle dochodzi także do sporów w samym środowisku 

dziennikarskim. Pokazuje to, że mimo, iż od 18 lat media w Polsce bardzo 

dynamicznie się rozwijają, to standardy pracy dziennikarzy ciągle wymagają 



kształtowania, podobnie jak potrzebna jest refleksja nad właściwym ułożeniem relacji 

między światem mediów a politykami.  

Organizatorem konferencji Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo - rola 

mediów jest dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Jako osoba 

odpowiedzialna za ochronę praw obywatelskich, chce on bowiem promować wysokie 

standardy w dziedzinie fundamentalnie ważnej dla właściwego funkcjonowania 

demokracji – w dostępie obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, i możliwości 

swobodnego wyrażania przez nich różnych opinii w debacie publicznej. 

 


