
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Rulewskiego

na 46. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 grudnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Powodem, dla którego sk³adam to oœwiadczenie, s¹ miêdzy innymi okolicznoœci zamieszczenia
w „Super Expressie” barwnej publikacji dotycz¹cej senatora Krzysztofa Piesiewicza, powielonej póŸniej
wielokrotnie w innych mediach. Wielu obywateli oburza fakt, ¿e powsta³a ona w nastêpstwie swoistego
porozumienia miêdzy œciganymi przez prokuratora szanta¿ystami a legalnym i znacz¹cym wydawnic-
twem. Dodajmy, ¿e w momencie, gdy inne gazety i media odmówi³y kupna tych materia³ów i ich publi-
kacji, kieruj¹c siê zapewne zasad¹ przestrzegania prawa i etyki dziennikarskiej. Niektórzy z moich
rozmówców posunêli siê dalej, wskazuj¹c, ¿e w istocie mamy do czynienia z paserstwem. Nadto gazeta
pos³u¿y³a szanta¿ystom jako masowa i dogodna tablica og³oszeñ o dokonaniu zemsty na ofierze szanta-
¿u.

Uwa¿am, ¿e tym samym drastycznie naruszono zasady praworz¹dnoœci. Takie dzia³ania nie miesz-
cz¹ siê w ramach wartoœci demokratycznego pañstwa. Pragnê zaznaczyæ, ¿e opowiadam siê za wolno-
œci¹ prasy, wolnoœci¹ wyra¿ania pogl¹dów, za prawem pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
o dzia³alnoœci osób pe³ni¹cych funkcje publiczne lub powszechnie znanych. Ale na równi z tym prawem
trzeba równie¿ stawiaæ prawo do prywatnoœci osób publicznych, a tak¿e prawo prasowe, które nak³ada
przecie¿ na dziennikarzy obowi¹zek kierowania siê interesem spo³ecznym i rzetelnego informowania
opinii publicznej. Inne normy etyczne i prawne zakazuj¹ wys³ugiwania siê œwiatem przestêpczym w pro-
cesie komunikacji spo³ecznej. Za niegodne uwa¿am publikacje, których celem jest czerpanie zysków
lub rozbudzanie s³awy kosztem ograbiania obywateli z ich prywatnoœci, godnoœci, choæby nawet byli to
przestêpcy.

Na kanwie sprawy senatora Piesiewicza rysuje siê zagadnienie granic wolnoœci wypowiedzi. Wartoœæ
ta nie jest wartoœci¹ absolutn¹, a w demokratycznym porz¹dku prawnym podlega ograniczeniom. Me-
dia mog¹ tutaj spe³niaæ donios³¹ rolê spo³eczn¹. Jednak¿e od d³u¿szego czasu dostrzegam wzrastaj¹c¹
liczbê s¹dowych spraw, w których osoby publiczne lub powszechnie znane zmuszone s¹ broniæ siê
w d³ugotrwa³ych i kosztownych procesach przed oskar¿eniami inspirowanymi przez media, zmuszone
s¹ broniæ siê przed naruszaniem ich sfery prywatnoœci, a nawet osobistej godnoœci. Wystarczy przywo-
³aæ znane sprawy Romualda Szeremietiewa, Andrzeja Kerna, Edyty Górniak, Cezarego Pazury, Joanny
Brodzik, W³odzimierza Cimoszewicza czy Jana Kulczyka.

Polecam panu ministrowi zastanowienie siê, jak dalece tego typu dzia³alnoœæ zagra¿a funkcjonowa-
niu w Polsce spo³eczeñstwa otwartego, autentycznej demokracji, ochrony prywatnoœci.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z pytaniem, jakie dzia³ania zamierza podj¹æ w celu
zmiany tego stanu rzeczy.
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