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Pani Anna Jach-Falkiewicz 

Szanowna Pani, 

 

9 września 2019 r. przesłała Pani do REM skargę na dziennikarkę Katarzynę Lindert-

Kuligowską, podpisaną jako (klk) pod artykułem „Na cieszyńskim rynku: Polska wolna od 

pedalstwa” zamieszczonym w 32/2019 numerze „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” oraz na redaktor 

naczelną tego tygodnika, Natalię Tokarską.  

W swojej skardze wskazuje Pani, że tytuł artykułu, pojawiający się na pierwszej i drugiej 

stronie, jest wulgarny, obraźliwy i agresywny. Nawołuje do przemocowego działania, narusza 

godność i cześć grupy ludzi, szerzy uprzedzenia i propaguje mowę nienawiści. Łamie zasady 

szacunku i tolerancji oraz wolności i odpowiedzialności, zawarte w Karcie Etycznej Mediów.  

Rada Etyki Mediów w pełni podziela negatywną ocenę tytułu i osób za niego 

odpowiedzialnych.  Redakcja tygodnika nie zdystansowała się przecież od przesłania tytułu, 

a umieszczona pod nim zajawka artykułu brzmiała: „Gorąco było ostatnio na cieszyńskim 

rynku. Pojawiła się uzbrojona policja, padły hasła „Polska wolna od pedalstwa”, a to 

wszystko na tle tęczowej flagi…”.  

W artykule na str. 2 nie ma potwierdzenia treści tytułu. Jest stwierdzenie, że na rynku w 

Cieszynie 3 sierpnia 2019 r. „pokojową codzienną manifestację zakłóciła grupa kibiców 

wykrzykujących homofobiczne hasła”, ale autorka nie wyjaśnia, co sprowokowało kibiców do 

słownej agresji. Dopiero w przytoczonym komentarzu z portalu Beskidzka24 czytamy: 

„florianowe towarzystwo…zorientowało się, że muszą jeszcze bardziej sprowokować i wpadli 

na pomysł z flagą reprezentującą m. in. biseksualistów oraz mężczyzn ubierających się w 

damską bieliznę”. Druga opinia przytoczona z portalu Beskidzka24 tak podsumowuje 

aktywność protestujących: „Niech idą w cholerę z rynku. Nikt ich nie chce”.  

Twierdzeniu Gabrieli Lazarek, organizatorki protestów pod figurą św. Floriana, że w ogródku 

gastronomicznym siedziała grupa kibiców, „która wykrzykiwała homofobiczne hasła”, 

autorka artykułu przeciwstawia informację policjanta z Komendy Powiatowej w Cieszynie: 

„W kierunku ogródka, w którym siedzieli kibice, podszedł jeden z uczestników zgromadzenia 

trzymając z ręku baner „Przecz z polskim faszyzmem”. Pomiędzy kibicami a mężczyzną 

doszło do głośnej wymiany zdań, poglądów”.  



Treść artykułu wskazuje, że tytułem adekwatnym 

faszyzmu!”. Ale takiego tytułu nie było. 

tytuł o homofobicznej wymowie 

czytelników i skłonienie ich do zakupu tygodnika, jest uzasadniony. 

 

W imieniu Rady Etyki Mediów,

Andrzej Krajewski 

członek REM 

reść artykułu wskazuje, że tytułem adekwatnym do niej byłby: „Polska wolna od 

le takiego tytułu nie było. A zatem zawarte w Pani skardze s

o homofobicznej wymowie miał na celu jedynie przyciągnięcie uwagi potencjalnych 

czytelników i skłonienie ich do zakupu tygodnika, jest uzasadniony.  

W imieniu Rady Etyki Mediów, 

 

byłby: „Polska wolna od 

zawarte w Pani skardze stwierdzenie, że 

jedynie przyciągnięcie uwagi potencjalnych 


