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List otwarty 

 

Polscy badacze i reprezentanci dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, uczestnicy 

ogólnopolskiej konferencji dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów kształcących na kierunkach 

medioznawczych oraz zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej i Polskim 

Towarzystwie Edukacji Medialnej apelują: dość przyzwolenia na przemoc słowną, agresję i nienawiść 

w języku, dość sankcjonowania obelg i podłości w mowie pod pozorem prawa do wolności wypowiedzi. 

Nie ma i nie może być zgody na kontynuowanie tych form komunikacji społecznej, których celem jest 

poniżanie, obrażanie i zniesławianie człowieka. 

Od wielu lat, jako środowisko naukowe, zgłaszamy postulaty wprowadzenia edukacji medialnej 

od pierwszych lat edukacji dzieci i młodzieży. We współczesnych uwarunkowaniach kulturowo-

społecznych niepokój wzbudza niski poziom świadomości odbioru mediów w zakresie manipulacji 

językowych i dziennikarskiej odpowiedzialności za słowo. 

Wśród przyczyn tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wymienia się 

również eskalację mowy nienawiści w polskim dyskursie publicznym. Była ona dotąd udziałem 

przedstawicieli różnych stron tego dyskursu. Wszyscy zatem, którzy się nią posługiwali, są 

odpowiedzialni za jej konsekwencje. W tym miejscu należy przytoczyć fragment podpisanej w 2000 

roku w Gdańsku Karty Powinności Człowieka, której współtwórcą był Paweł Adamowicz: „Wolność 

słowa, swobodny dostęp do mediów i prawo do publikacji poglądów zobowiązują do 

prawdomówności. Kryterium doboru informacji w międzyludzkim komunikowaniu się powinna być 

prawda, a nie ich atrakcyjność medialna, ideologiczna, polityczna lub komercyjna. Strefa prywatności 

związana z godnością osoby i tajemnice zawodowe powinny być respektowane w życiu publicznym. 

Granicą wolności słowa, wytyczoną przez sumienie, jest dobre imię innych”.   

Przyjmując te słowa jako zobowiązujące przesłanie apelujemy: do polityków – o zaniechanie 

stosowania języka pogardy i uregulowanie statusu edukacji medialnej w programach kształcenia,                     

do dziennikarzy – o respekt dla Karty Etyki Mediów, do edukatorów i wszystkich ludzi dobrej                               

woli – o zdecydowane reakcje na przejawy przemocy językowej.  

Granica została przekroczona. Tylko wspólne działania mogą zatrzymać proces degradacji 

języka i relacji międzyludzkich. 
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