PRZEWODNICZ¥CA
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji

Pan
Jan

Stefanowicz

Rada Konsultacyjna
Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich

w

piœmie

przewodnim
.

do

wyst¹pienia

Rady

Konsultacyjnej

z

21

lutego

2006

roku pisze Pan, aby tê petycjê Rady traktowaæ jako g³os w dyskusji o roli Krajowej Rady
Radiofonii
KRRiT,

i Telewizji.

W istocie wspomniana petycja, skierowana do Przewodnicz¹cej

jest jednak skarg¹ na bezczynnoœæKRRiT

macji, do jakiego
podpisywaniu

-zdaniem

Rady Konsultacyjnej

paktu stabilizacyjnego.

wobec naruszenia prawa~o
SDP -dosz³o

infor-

w Sejmie RP przy

W tej sytuacji swoj¹ odpowiedŸ chcê oprzeæ nie na

opiniach lecz przede wszystkim na faktach, dotycz¹cych tego wydarzenia.
Otó¿ najistotniejszym
kraju

nie zosta³ pozbawiony

faktem w tej sprawie jest to, ¿e ¿aden z obywateli
tej informacji

a media prawa do jej uzyskania.

naszego
Pomimo

zaproszenia wszystkich mediów na konferencjê prasow¹, dotycz¹c¹ podpisania tego
paktu, delegowani reporterzy nie skorzystali z prawa oraz mo¿liwoœci do zadawania
pytañ i opuœcili salê. Ocenê tego emocjonalnego zachowania pozostawmy widzom i s³uchaczom. Nale¿y jednak pamiêtaæ,¿e ¿adnaorganizacja nie jest zobowi¹zana do transmitowania czynnoœciczy rozmów polityczno -partyjnych,

choæzauwa¿amy tendencjê do

kreowania tych dzia³añ na widowiska medialne. Natomiast ka¿da organizacja, dzia³aj¹ca
na forum publicznym i podejmuj¹ca dzia³ania wa¿ne ze spo³ecznegopunktu widzenia,
jest zobowi¹zana do udzielania infonnacji o takich dzia³aniach. Tak siê w istocie sta³o,
gdy¿ bezpoœredniopo podpisaniu tego paktu przewidziano otwart¹ konferencjê prasow¹.
Zaplanowanie przez sygnatariuszy paktu osobnego spotkania z przedstawicielami
Telewizji Trwam oraz bezpoœredniopo nim konferencji prasowej nie narusza, moim
zdaniem, prawa do dostêpu do informacji. Do oceny takiego postêpowania, byæmo¿e dla

niektórych dyskusyjnego, nale¿y przyk³adaæ zupe³nie inne miary. Zgodnie jednak z zasad¹ rzetelnego dziennikarstwa

nale¿a³oby wys³uchaæ obu stron. Niestety, w tych dniach

media upowszechnia³y stanowiskajednostronne tj. w³asne.
w badaniu skomplikowanych

relacji œwiata polityki

i œwiata dziennikarskiego

najlepsz¹, jak s¹dzê metod¹, jest sprawdzanie czy naruszone zosta³o prawo i etyka obu
zawodów. Przyk³adanie do tych relacji miar emocjonalnych prowadzi do nieporozumieñ,
które z pewnoœci¹ nie s³u¿¹ obywatelom

naszego kraju iw

mo¿liwoœæ dotarcia do nich z rzeteln¹ informacj¹.

gruncie rzeczy ograniczaj¹

Krajowa Rada Radiofonii

i Telewizji

nie mo¿e stosowaæ tego rodzaju miar w swoich dzia³aniach i ocenach.
Dziêkuj¹c

za przes³an¹ opiniê, proszê równie¿ o przekazanie Radzie Konsulta-

cyjnej SDP mojego stanowiska w tej, mo¿e dotychczas zbyt emocjonalnie dyskutowanej,
sprawie.
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El¿bieta Kruk

