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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

To jedna z najbardziej bezczelnych kradzieży w ostatnim 30-leciu. Choć konkurencja była spora, 
moją nominację dostaje ograbienie społeczeństwa z mediów publicznych. Kradzież na raty. Ka-
wałek po kawałku. Najpierw metodą, którą lud opisuje jako „na łyżeczkę”, pozbawiono Polaków 
wpływu na to, co się dzieje w TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Bo właśnie te media 
powinny pełnić funkcję mediów publicznych. Najdłużej i najbliżej tego była PAP. Ale i to już jest 
historią. Bo od rządów PiS zaczęło się zagrabianie mediów na całego. Grabienie chochlą, jak by to 
określił wspomniany wyżej lud. Co i tak jest nieaktualne, bo władza osiągnęła kolejny etap. Grabi, 
kto tylko może, i tyle, ile da radę.

Podporządkowanie sobie mediów publicznych przyszło politykom łatwo. Opór społeczeństwa 
i samych dziennikarzy był skromny. Społeczeństwo miało i ciągle ma bardziej dla siebie dokuczliwe 
problemy niż stan mediów. Łatwiej to pojąć, gdy obserwujemy apatię, z jaką większość Polaków 
traktuje zagrabienie przez PiS Trybunału Konstytucyjnego i obecne dorzynanie Sądu Najwyższego. 
Sędziom, a wcześniej dziennikarzom, nie udało się pozyskać większości obywateli do współpracy 
w sprawie reform tych instytucji. Nie potrafili pójść wprost do obywateli po pomoc i wsparcie.

No i teraz mamy kwadraturę koła. By zmienić tę patologię, potrzebne są decyzje polityków. 
I ustawy przyjęte przez Sejm i Senat, podpisane przez prezydenta. A ci przecież są zarówno spraw-
cami obecnej sytuacji, jak i jej beneficjentami. Można sobie wyobrazić zmianę obowiązujące-
go dziś partyjnego nadzoru nad mediami pod wpływem bardzo silnej presji społecznej. Presji 
obywateli, którzy wreszcie docenią swój wpływ na kształt i treść mediów publicznych. Bo bez 
tych mediów demokracja najpierw będzie kulała, a później nieuchronnie przekształci się w coraz 
silniejsze rządy autokratów. W systemach demokratycznych wolne media i media publiczne są 
najważniejszymi bezpiecznikami przed zamordyzmem i dyktaturą.

Odwrócenie patologii, do której doprowadzili politycy prawicy, jest niezbędne. I wbrew głosom 
wielu pesymistów możliwe. Zacząć trzeba od otwartej, szerokiej i niczym nieskrępowanej debaty. 
Oraz odpowiedzi na trzy podstawowe pytania. Dlaczego i do czego są nam potrzebne media pu-
bliczne? Kto ma nimi zarządzać i w jakim trybie ma być powoływany? Jakie mają być podstawy 
finansowania tych mediów?

To nie są jakieś Himalaje trudności. Rozcięcie tego splątanego węzła zależy od tego, czy Po-
lacy dalej będą pokornie zginali karki przed każdą władzą, która ma siłę i potrafi narzucać swo-
ją, najgłupszą nawet, wolę. Także przez prymitywne urabianie ludzi poprzez rządowe media. 
Za pieniądze tych ludzi.

ARTUR BALAZS, 
były minister
Duda przestaje być 
faworytem w tych 
wyborach.
„Polska The Times”

PROF. IRENA KOTOWSKA, 
Instytut Statystyki 
i Demografii SGH
W krajach, gdzie więcej 
kobiet pracuje, rodzi się 
więcej dzieci.
„Zwierciadło”

JEAN-CLAUDE JUNCKER, 
były przewodniczący 
Komisji Europejskiej
Wszyscy rozumieją  
po angielsku, ale nikt  
nie rozumie Anglików.
„Forum”

ARTUR ANDRUS,  
satyryk
Polecałbym trochę 
izolacji. Żeby się  
nie poznać zbyt dobrze.
„Pani”

Zagrabić i wycisnąć
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   Dlaczego niewielu Polaków wywiesza flagi państwowe?
Na moim balkonie od wielu lat przez dziewięć dni 

maja powiewają dwie flagi – biało-czerwona i błę-
kitna z gwiazdami. 1 maja – nasze wejście do Unii 
Europejskiej (co to był za szczęśliwy dzień w życiu 
moim i mojej rodziny!) i międzynarodowe święto lu-
dzi pracujących. 3 maja – rocznica uchwalenia Kon-

stytucji 3 maja. 9 maja 
– zakończenie II wojny 
światowej, hołd dla na-
szych ojców i dziadków, 
którzy w wojnie ginęli 
za ojczyznę, i Dzień Unii 
Europejskiej – gwaran-
ta pokoju w Europie. 

Polska zawsze była polem bitewnym Europy. 75 lat 
pokoju uśpiło młode pokolenie. Przez całe szczęśli-
we lata naszej wolności towarzyszą mi dwa utwo-
ry – „Pieśń o fladze” Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego („Jedna była – gdzie? Pod Tobrukiem. 
/ Druga była – gdzie? Pod Narwikiem. / Trzecia była 
pod Monte Cassino”) i „Oda do radości” śpiewana 
do IX symfonii Beethovena („Jasność twoja wszyst-
ko zaćmi, złączy, co rozdzielił los”). Może warto te 
utwory przypomnieć w szkołach?

Barbara Sawic, Gdańsk

 Odbudowa ponad podziałami 
Miliony Polaków przeszły z pole-

py glinianej na podłogi drewniane. 
Przyjdzie czas, że historia doceni 
wysiłek Polaków w odbudowie kra-
ju po II wojnie światowej. Historia pisana przez prawicowych 
historyków (Cenckiewicz i inni) trafi do lamusa. IPN zostanie 
zlikwidowany, to naturalna kolej rzeczy. Grzegorz Wojtas

•
Mój ojciec po powrocie z robót przymusowych w Niemczech 

odbudowywał wysadzony przez Niemców most na Kamiennej. 
Z opłotków pukali do nich (na szczęście bezskutecznie) z ob-
rzynów bandyci, według obecnej nomenklatury „żołnierze wy-
klęci”. Gdyby któryś z tych „wyklętych” został wtedy położony 
przez milicję, toby teraz Mateuszek miał jeszcze jedno miejsce 
do zapalania zniczy. Napisałem kiedyś o tym na necie, dowie-
działem się w komentarzu, że pewnie mój ojciec był w UB.
 Krzysztof Grabczak

•
Ludzie chcieli po prostu spokojnie żyć. A dzisiaj sfory deko-

munizujących kundli ujadają na wszystko i wszystkich, jeśli ma 
to związek z PRL. Zapominają przy tym, że zgodnie z tą niena-
wistną narracją ich dziadkowie, rodzice i inni przodkowie byli 
konfidentami, komuchami. Wszak współpracowali z komuną, 
bo żyli, byli, pracowali. I mają potomków – Pawlików M.

Maria Łakomy
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FOT. JAKUB PORZYCKI/AGENCJA GAZETA

Na straży dystansu społecznego. W przepisowych odległościach i w obowiązkowych maseczkach policjanci 
dbają o bezpieczeństwo pomnika Jana Pawła II. Sanepid nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Wadowice, 18 maja br.

Małgorzata Żuber-Zielicz
MEN oszukało uczniów 
i nauczycieli

Szarlatani i teorie 
spiskowe w czasie 
epidemii

Prof. Bogdan Góralczyk
Na czym polega System Orbána

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
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Małe kółko Nowackiej
Czytanie wywiadów Magdaleny Rigamonti („Dziennik Gazeta Prawna”) mi-
le zaskakuje. Nawet z Barbary Nowackiej wycisnęła coś ciekawego. Pani 
Barbara jest po lewej stronie niekwestionowaną królową wędrowniczek. 
Gdzież to nie była? Z kim nie maszerowała pod rękę? Pamiętamy zwłaszcza 
fotki z Mateuszem Kijowskim. Dziś skromnym pomocnikiem fryzjera, ale 
kiedyś celebrytą, wokół którego gromadziły się polityczne niebożęta.
Nowackiej w czasach koronawirusa do spotkań zostało, jak mówi, „takie 
małe kółko, w którym jest Lubnauer, Sienkiewicz, Poncyliusz i Kowal”. 
Pani poseł jest zafascynowana tym, że patrzą na świat podobnie. I że 
mają wspólny fundament. Nawet wiemy jaki. Władza, ach ta władza.

Kto stoi za Gróbarczykiem?
Ekipa Morawieckiego, czyli miks średnia-
ków i miernot, ma paru ministrów, którzy 
nie mieszczą się nawet w tej skromnej 
skali. Choćby Marek Gróbarczyk. Mini-
ster gospodarki morskiej. Gość, któremu 
z wielu obietnic nic nie wyszło. Bajcarz 
rodem z Beskidu Sądeckiego. Specjali-
sta od podwójnych wodowań i promów 
widmo. Lodołamacz „Puma” najpierw był wodowany na sucho (?) we 
wrześniu, a na wodę został spuszczony dopiero w lutym. W 2017 r. Mo-
rawiecki kładł stępkę pod prom. Po trzech latach nadal jest tylko stępka. 
Gróbarczyk ma również duże kłopoty z rachunkami. W 2019 r. przekop 
Mierzei Wiślanej mieścił się w kwocie 880 mln zł, teraz Gróbarczyk mó-
wi o 1,98 mld zł. 
Dlaczego taki mitoman ciągle siedzi na fotelu ministra? Źli ludzie, którzy 
nie lubią dojnej zmiany, mówią o protekcji Joachima Brudzińskiego. Bo 
Jojo też pochodzi z Beskidu. I był marynarzem.

Zastanawiam się
Była u Dudy szefową kampanii, ale bar-
dzo krótko. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło 
zrezygnowała, gdy okazało się, że jej zęby 
zbyt mocno odcisnęły się na ręce oponenta 
politycznego. Mroczna noc w Milanówku 
pogrzebała jej ambicje polityczne. Ale na 
bystrość obserwacji nie wpłynęła. I cóż ta-
kiego pani mecenas zobaczyła za kulisami 

kampanii, że na pytanie, czy zagłosuje na Dudę, odpowiada: „Zastana-
wiam się”? Co to oznacza w ustach wytrawnej prawniczki? Dla Dudy nie 
jest to z pewnością dobra wiadomość.

Prokuratorski immunitet Andruszkiewicza
Nieudolnie udający polityka kabaretowy wiceminister cyfryzacji Adam 
Andruszkiewicz co rusz puka spod dna. Ludzie z branży zapisują się na 
płukanie uszu, bo nie wierzą, że ktoś może pleść takie głupoty. Na posa-
dzie wiceministra mógł Andruszkiewicza ulokować tylko zapiekły wróg 
dojnej zmiany. Pewno z Solidarnej Polski. Bo to Ziobro trzyma nad An-
druszkiewiczem parasol ochronny. Że też mu ręka nie zdrętwieje? 
Od sześciu lat prokuratura nie znalazła 
czasu, by przesłuchać Andruszkiewicza. 
A ludność Białostocczyzny czeka od 
2014 r. na to, co powie były szef tam-
tejszej Młodzieży Wszechpolskiej. Co 
zezna w sprawie afery z fałszowaniem 
podpisów w wyborach samorządowych 
w roku 2014.
Są sfałszowane podpisy. Są oskarżenia. 
I jest parasol nad Andruszkiewiczem.
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Ponad 163 tys. osób straciło w kwietniu pracę i ubez-
pieczenie ZUS. Z ZUS wyrejestrowało się też 10,6 tys. 
firm płacących składki za siebie i zatrudnionych.

Ta wiadomość szokuje. Bo nawet przy zbójeckich 
działaniach PiS w TVP 600 tys. zł dla Magdaleny 
Ogórek za rok pracy w telewizji wydaje się horren-
dum. Ale taką informację podał Bogdan Borusewicz.

Tomasz Kowalczewski, dyrektor radiowej Trójki, który 
zastąpił nieudolnego Wiktora Świetlika, jest tak zależ-
ny od PiS, że wolał zatrzymać piosenkę Kazika „Twój 
ból jest lepszy niż mój”, niż narazić się matce partii.

60% Polaków cierpi na nadwagę lub otyłość. Daje 
nam to siódme miejsce w Europie.

Edyta Górniak, śpiewająca celebrytka, więdnącą ka-
rierę próbuje podtrzymać bredniami na temat wiru-
sa, którego według niej nie ma.

94,5 mln litrów wódki wyprodukowaliśmy w 2018 r., 
co ustawia nas na pozycji lidera w Unii i czwartego 
producenta na świecie. Po Rosji, Ukrainie i USA. Sta-
tystyczny Polak wypija średnio 3,3 litra rocznie.

63% firm prowadzących działalność w Polsce nie 
płaci u nas podatku CIT.

Prof. Leszek Kubicki, wybitny prawnik i działacz pań-
stwowy o niezwykłej kulturze zawodowej i osobistej, 
skończył 90 lat. Był m.in. sędzią Sądu Najwyższe-
go, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem 
generalnym, sędzią Trybunału Stanu, szanowanym 
członkiem wielu międzynarodowych organizacji 
prawniczych i nauczycielem akademickim. Ponad 
30 lat kierował najważniejszym polskim pismem 
prawniczym „Państwo i Prawo”. Ad multos annos, 
Panie Profesorze.

Irena Dawid-Olczyk, współzałożycielka i prezeska 
Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnic-
twu La Strada, od przeszło 25 lat zaangażowana we 
wspieranie ofiar handlu ludźmi, pracy przymusowej 
i wykorzystywania seksualnego, otrzymała za dzia-
łalność społeczną Nagrodę im. Andrzeja Czernec-
kiego Polskiej Rady Biznesu.

3,5 mld zł nadwyżki w obrotach handlu zagranicz-
nego odnotowano w pierwszym kwartale br.

620 mln zł wydali Polacy na produkty bio w 2019 r.

300 mln zł przeznacza Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na nowy program 
geotermalny dla samorządów.

28% Polaków regularnie uprawia sport. Coraz wię-
cej. Ale ciągle mało na tle innych krajów Unii, w któ-
rych sport uprawia 40% mieszkańców.

FOT. YOUTUBE



Dlaczego pedofile w sutannach są ciągle bezkarni?YTANIE
TYGODNIA

DR HAB. PAWEŁ BORECKI,
specjalista prawa wyznaniowego, UW

Ze względów politycznych i społecz-
nych. W Polsce nie ma klarownego roz-
działu Kościoła od państwa, te dwie insty-
tucje funkcjonalnie się przenikają, dlatego 
duchowni są przez organy ścigania trakto-
wani w sposób szczególny. Ściganie pe-
dofilów w sutannach dodatkowo utrudnia 
fakt, że u władzy jest partia, która ustami 
swojej rzeczniczki zadeklarowała się jako 
katolicka. Państwo rezygnuje więc ze swo-
jego przewidzianego prawem zakresu wła-
dzy decyzyjnej w odniesieniu do Kościoła.
Ograniczenia praktyk religijnych w związku 
z pandemią pokazują jednak, że jeśli chce, 
może wyegzekwować od tej instytucji 
określone zachowania. Ponadto w wielu 
społecznościach, zwłaszcza prowincjonal-
nych, księża nadal mają wysoki autorytet, 
a ofiary boją się występować przeciw 
krzywdzicielom, obawiając się ostracyzmu. 
Dopóki społeczeństwo się nie zlaicyzuje, 
będziemy się borykać z tym problem.

PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ,
Wiosna

Kościół ma przemożny wpływ na poli-
tykę w naszym kraju, co widać w różnego 
rodzaju przywilejach, m.in. podatkowych, 

którymi został obdarzony w latach ubie-
głych – i cieszy się nimi do tej pory. Jed-
nak największe wzburzenie społeczne wy-
wołuje bezkarność pedofilów w sutannach, 
zjawisko „chowania ich po parafiach”, 
ukrywania ich przestępstw. W systemie 
społecznym, w którym ksiądz, szczególnie 
w małych miejscowościach, od wieków 
jest głównym autorytetem i de facto de-
cyduje o statusie mieszkańca, o jego mał-
żeństwie czy pochówku, bardzo trudno 
przeciętnemu obywatelowi wystąpić prze-
ciwko niemu, nawet jeśli to przestępca. Za 
duchownymi stoi ponadto potężna między-
narodowa machina, w starciu z którą ich 
ofiary czują się bezbronne. Dlatego lewica 
musi doprowadzić do faktycznego rozdziału 
państwa od Kościoła, to jedyna droga. 

JOANNA SCHEURING-WIELGUS,
socjolożka, posłanka Lewicy

Dlatego że przez ostatni rok PiS otoczyło 
Kościół parasolem ochronnym. Prokuratu-
ra otrzymała wytyczne, że w stosunku do 
instytucji kościelnych trzeba się zachowy-
wać z rozwagą. Wynika z nich także, że 
w praktyce prawo kościelne jest ważniej-
sze niż prawo świeckie. Drugą przyczyną 
jest fakt, że konserwatywni politycy ściśle 
współpracują z klerem na różnych pozio-

mach, m.in. finansowym, przekazując mu 
olbrzymie dotacje i ulgi. Kościół w Polsce 
jest po prostu bardzo uprzywilejowany.

Czytelniczki PRZEGLĄDU                    
BOŻENA BARABASZ

W Polaku tkwi wieczny strach przed 
Bogiem. Ksiądz był i jest uważany za wy-
brańca bożego i nie wolno na niego pod-
nosić ręki, bo to grzech ciężki. Każdy, kto 
wiedział lub widział, co się dzieje w parafii, 
i milczał, powinien na równi z pedofilem 
odpowiadać przed sądem!

EWA GOJAWICZYŃSKA
Bo w naszym kraju nie ma światłego 

i uczciwego kierownika, o silnym charak-
terze i umiejącego tupnąć, jak trzeba.

MARIA ŁAKOMY
Bo księdza się nie tyka. A jak już – to 

powołuje się komisję i tam miło spędza 
czas za ładne pieniądze.

BARBARA MONTREUX
Bo prokuratura jest pisowska i umarza 

wszystkie śledztwa.
Not. Michał Sobczyk

Więcej na ten temat na s. 22
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Jakub Dymek

Awantura o radiową Trójkę prze-
lała czarę goryczy. Cała Polska była 
świadkiem, jak na polecenie sze-
fów radia zdjęto z listy przebojów 
(1998 wydań!) piosenkę, bo PiS 
uznało, że jest nieprawomyślna. Że 
uderza w Jarosława Kaczyńskiego. 
I jak potem gnojono dziennikarzy, że 
ją puścili w radiu. Tego było już za du-
żo. Bo jak można cenzurować piosen-
karzy? Mówić im, jakie piosenki mają 
śpiewać, a jakich nie? O „cenzurze 
antyrządowej muzyki” w Polsce po-
informowały ważne światowe media. 
W mniej niż 48 godzin po ujawnieniu 
sprawy do wyciszenia całej afery wzy-
wał sam premier RP.

Ta cenzura, sterowanie redak-
cją SMS-ami, a potem wyrzucanie 
dziennikarzy wstrząsnęły Polakami. 
To dziwne, bo afera w Trójce była 
w gruncie rzeczy wpisana w filozofię 
działania PiS. Musiało do tego dojść, 
bo tak politycy tej partii pojmują 
media. Nie są im one potrzebne, by 
ludziom coś przekazywać, by z nimi 
rozmawiać, wspólnie się zastanawiać, 
ale by kształtować „nowego człowie-
ka”. Owszem, obywatel może słu-
chać muzyki, oglądać przedstawienia 

teatralne w TVP Kultura albo zawody 
żużlowe, ale wszystko do momentu, 
kiedy zaczyna to naruszać interesy 
władzy i związanego z nią Kościoła. 
Jeżeli zaczyna, dzieje się tak jak z pio-
senką Kazika – jeden SMS i wypad.

Wielka nierównowaga

Pisanie o propagandowym i stron-
niczym wymiarze dzisiejszych „Wia-
domości” TVP, całej stacji TVP Info 
czy dużej części publicystyki w Pol-
skim Radiu jest problemem, bo chy-
ba już wszystko na ten temat napi-

sano. Są konkretne liczby – raporty 
dotyczące obecności polityków na 
antenie pokazują kilkukrotnie więk-
sze skrzywienie niż za najgorszych 
czasów rządów koalicji PO-PSL. 
Przechył jest większy, niż miało to 
miejsce i za pierwszych rządów PiS, 
i za czasów kampanii prezydenckiej 
w 2010 r., gdy szefem „Wiadomości” 
TVP był Jacek Karnowski.

Mamy też dowody na fiksacje per-
sonalne mediów. W samym 2018 r. 
– według wyliczeń Krzysztofa Leskie-
go – w głównym wydaniu „Wiado-
mości” było ponad 100 materiałów 
o prezydencie Gdańska Pawle Ada-
mowiczu. Wyłaniał się z nich obraz 
oszusta, krętacza i kogoś, kto wzbo-
gacając się na niejasnych interesach, 
naraża życie gdańszczan, i Polaków 
w ogóle, sprowadzając „nielegalnych 
imigrantów”. W głośnym tekście re-
porterskim na łamach „Gazety Wy-
borczej” Katarzyna Włodkowska pisa-
ła w styczniu 2020 r., że prokuratura 

zignorowała wątek tego, co oglądał 
morderca, skąd wzięły się jego nie-
nawiść i plan zabicia Adamowicza. 
A z cytowanych w tekście wypowie-
dzi jego kolegów spod celi wynika, że 
namiętnie oglądał telewizyjne progra-
my informacyjne. Jeszcze w 2017 r. 
na łamach „Tygodnika Powszechne-
go” Michał Bilewicz z Centrum Ba-
dań nad Uprzedzeniami przestrzegał 
przed tym, co widzi w telewizji pu-
blicznej i nazywa „lekcjami pogardy”, 
które mogą doprowadzić do przemo-
cy. Na darmo. Po morderstwie Pawła 
Adamowicza w styczniu 2019 r., po 
krótkim okresie wyciszenia, ci sami 
dziennikarze w podobnym stylu zajęli 
się następczynią Adamowicza, Alek-
sandrą Dulkiewicz. 

Na problem z upolitycznieniem 
mediów są dowody w międzynaro-
dowych rankingach wolności prasy 
i niezależności mediów, w których 
Polska z miejsc w drugiej dziesiąt-
ce w latach 2014-2015 spadła na 
62. pozycję. Są dowody anegdotycz-
ne, takie jak legendarne już „paski” 
o tym, że „świat zazdrości Polakom 
wzrostu gospodarczego”, „sieci So-
rosa oplotły Unię Europejską”, a także 

Rządowe, narodowe czy po prostu „ich”? Takich mediów publicznych jak dziś 
nigdy w Polsce nie było

Jak ukradziono media publiczne

W Radzie Mediów Narodowych zasiadają dziś m.in. Krzysztof Czabański 
i Joanna Lichocka.

Według CBOS media publiczne w 2019 r. uznawane były 
za nieuczciwe częściej niż komercyjna konkurencja.
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o „ostatecznym końcu państwa teo-
retycznego” i „totalnej klęsce totalnej 
opozycji”. Są wreszcie dowody lin-
gwistyczne – Rada Języka Polskiego 
stwierdziła, że 70% tytułów materia-
łów w „Wiadomościach” z lat 2016-
2017 nie spełnia kryterium obiekty-
wizmu i neutralności. Według CBOS 
media publiczne w 2019 r. uzna-
wane były za nieuczciwe częściej 
niż komercyjna konkurencja, 
a „Wiadomościom” TVP najszybciej 
(w porównaniu z latami 2012 i 2017) 
przybywało przeciwników.

Światy równoległe 

Tak naprawdę jednak nie rola pro-
pagandowa jest największą nowością 
w tym, czym stały się media publicz-
ne, tylko ich zdolność do stworzenia 
rzeczywistości alternatywnej i upar-
te w niej tkwienie. Przykład? Gdy 
w sierpniu 2019 r. wybuchła afera 
hejterska z wiceministrem sprawie-
dliwości Łukaszem Piebiakiem, oskar-
żanym o szkalowanie sędziów i upu-
blicznianie haków na nich, widzowie 
TVP dowiedzieli się o niej dopiero po 
południu – choć niemal wszystkie in-
ne serwisy informacyjne „grzały ją” 
od rana. Publiczna telewizja podała 
informację, dopiero gdy Piebiak po-
dał się do dymisji i gdy – co natych-
miast się stało – można było pochwa-
lić rząd za odpowiedzialną i dojrzałą 
reakcję na kryzys. Szkopuł w tym, że 
zdezorientowani widzowie mogli na-
wet nie wiedzieć, w odpowiedzi na 
jaki kryzys wiceminister zrezygnował, 
ponieważ niczego im wcześniej o nim 
nie powiedziano.

Ze spraw aktualnych można wska-
zać kontrowersje wokół maseczek 
sprowadzonych z Chin i witanych 
przez premiera, co gorliwie relacjo-
nowała TVP. Gdy „Gazeta Wyborcza” 
zaczęła informować, że z certyfikata-
mi bezpieczeństwa dla maseczek są 
problemy, a i cały świat dyskutował 
już o tym, że sprzęt przylatujący do 
Europy z Chin bywa bezużyteczny, 
portal TVP Info podał informację, że 
coraz więcej skarg płynie na środki 
medyczne dostarczane w ramach 
pomocy z Unii Europejskiej. Choć 
wcześniej premier Morawiecki mó-
wił, że UE nie dała na pomoc w walce 
z pandemią ani eurocenta.

Inna historia z ostatnich dni – tele-
wizja publiczna niemal nie zająknęła 
się o filmie braci Sekielskich poświę-

conym ukrywaniu pedofilii w Koście-
le, za to przeznacza całe godziny na 
promowanie filmu Sylwestra Latkow-
skiego o Zatoce Sztuki i wykorzy-
stywaniu nieletnich dziewcząt. Film, 
praktycznie nieudokumentowany, 
rzuca oskarżenia pod adresem popu-
larnych aktorów, dziennikarzy, reżyse-
rów. I o te oskarżenia chodzi! Nieważ-
na jest prawda, nieważne są zebrane 
dokumenty – ważne, by oskarżać lu-
dzi uznawanych za nieprzychylnych 
władzy. I kreować obraz dobrego 
(w domyśle pisowskiego) ludu i złych, 
zepsutych elit. W efekcie w TVP Info 
o filmie opowiada się na okrągło, 
a „Wiadomości” poświęciły mu pół 
swojego czasu antenowego. 

Jeszcze inną odsłoną alternatyw-
nego świata w mediach publicznych 
jest zamknięty obieg opinii i tez, które 

wielokrotnie powtarzane urastają do 
rangi wartych skomentowania faktów. 
Gdy urząd marszałka Senatu objął To-
masz Grodzki i spotkał się w tej roli 
z przedstawicielami kilku ambasad, 
komentatorzy TVP Info i jej publicyści 
zaczęli krytykować marszałka za „pro-
wadzenie własnej polityki zagranicz-
nej”. Zarzucono mu, że konsultuje 
z nimi ustawy procedowane przez 
Senat. Następnie, już opierając się na 
tych komentarzach, TVP przygotowa-
ła materiał o tym, że marszałek jest 
krytykowany przez ekspertów. Te tezy 
wykorzystano potem w materiałach 
informacyjnych do wzmocnienia ich 
wydźwięku. Centralnym argumentem 

był cytat z Twittera Samuela Pereiry... 
szefa publicystyki TVP Info.

Wśród najczęściej cytowanych źró-
deł – pokazał to raczej przychylny TVP 
monitoring badaczy z Uniwersytetu 
Papieskiego w Krakowie – są tytuły 
katolickie, „Idziemy” czy „Niedziela”, 
„Tygodnik Solidarność”, portal wPo-
lityce.pl i tygodnik „Sieci”. Wśród 
komentatorów i ekspertów zewnętrz-
nych brylują autorzy z tych samych 
pism – teksty i tezy „Sieci” omawia 
więc naczelny tego pisma, Jacek Kar-
nowski, albo jego brat Michał. Zdarza-
ło się, że jako opinie „zagranicznych 
mediów” cytowano anglojęzyczne 
strony Polskiej Agencji Prasowej lub 
teksty sponsorowane wykupione 
przez Polską Fundację Narodową. 
Koło się zamyka – szczelnie. W nie-
znanym nigdzie w demokratycznym 

świecie stylu godzinami można nie 
pokazywać istotnych doniesień z kra-
ju i zagranicy, bo nie wiadomo jesz-
cze, jak je przedstawić, by były ko-
rzystne dla notowań partii rządzącej.

Peter Pomerantsev, brytyjsko-ro-
syjski dziennikarz, pisał w doskonałej 
książce o mediach „Jądro dziwności”, 
na czym polega problem. Gdy tele-
wizja kłamie, obywatele są w stanie 
sobie poradzić i żyć pomimo kłamstw 
– w końcu nigdy media nie były na 
100% uczciwe. Ale gdy zupełnie nie 
wiadomo, co w telewizji jest prawdą, 
a co fikcją – gdy nawet programy roz-
rywkowe wydają się bardziej auten-
tyczne niż ustawiane i pisane przez 

Łukasz Sitek został zapamiętany z biegania za prezydentem Gdańska Pawłem 
Adamowiczem i grożenia mu prokuraturą.
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politycznych spin doktorów „wiado-
mości” – skutkiem jest utrata zaufania 
do rzeczywistości w ogóle, obywatel-
ska rezygnacja i poczucie odrealnie-
nia. Jak gdyby – tak brzmi oryginalny 
tytuł tej książki – „wszystko było moż-
liwe, ale nic naprawdę”.

Długi marsz

Telewizję i Polskie Radio PiS wzię-
ło po wyborach, na przełomie 2015 
i 2016 r., na podstawie błyskawicznie 
znowelizowanej ustawy, którą także 
ekspresowo podpisał prezydent An-
drzej Duda. Dzięki nowemu prawu 
prezesów mediów publicznych po-
woływał minister skarbu, a nie – jak 
wcześniej – zarząd wybrany przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 

Zaowocowało to nominacją na szefa 
TVP Jacka Kurskiego, polityka. Kilka 
miesięcy później powołano Radę 
Mediów Narodowych, twór dotąd 
nieznany, a przez krytyków uznany 
za marionetkową instytucję nadzor-
czą, którą zdominowali politycy PiS 
lub osoby bliskie Jarosławowi Ka-
czyńskiemu. Trybunał Konstytucyj-
ny uznał pozbawienie KRRiTV kom-
petencji za niezgodne z konstytucją 
– ale stało się to rok po przyjęciu 
zmian, z których nikt nie miał już za-
miaru się wycofywać.

W Radzie Mediów Narodowych 
zasiadają dziś m.in. Krzysztof Cza-
bański, towarzysz Jarosława Kaczyń-
skiego jeszcze od czasów „Tygodni-
ka Solidarność” z wczesnych lat 90., 
czy Joanna Lichocka, posłanka PiS 
i publicystka „Gazety Polskiej”. Ra-
da Mediów Narodowych powołuje 
zaś choćby Radę Programową TVP. 
Jej członek, Wojciech Reszczyński, 
były dziennikarz m.in. radiowej Trój-
ki właśnie, odchodzących i zwal-
nianych z niej dziennikarzy nazywa 
pseudo-Polakami. 

Cały ten pośpiech i chaos mógłby 
stwarzać wrażenie, że PiS do wzię-
cia mediów wcale nie było gotowe 
i działa po omacku. Nic podobnego. 
Dziennikarze prawicy latami pielęg- 
nowali pamięć wszystkich policzków 
i afrontów – faktycznych i zmyślonych 
– jakich doznawali od „salonu III RP”. 
Z tego poczucia upokorzenia wzięła 

się potrzeba budowania własnych 
instytucji, redakcji, środowisk, które 
później stały się także trampoliną do 
mediów publicznych. „Uważam Rze” 
i później „Do Rzeczy” Pawła Lisickie-
go, tygodnik „Sieci” i portal wPolity-
ce.pl braci Karnowskich czy Telewizja 
Republika – powstawały po katastro-
fie smoleńskiej i serii odejść z „Rzecz-
pospolitej” po niesławnym artykule 
o trotylu na wraku tupolewa.

Czerpiąc z amerykańskich wzorów, 
takich jak prowadzony przez doradcę 
Donalda Trumpa Steve’a Bannona 
radykalny portal Breitbart.com, bu-
dowali „media tożsamościowe”. Czę-
sto to PRL i „Dziennik Telewizyjny” 
podaje się jako pierwowzór dzisiej-
szych „Wiadomości” – ale to najwy-
żej pół prawdy. Amerykańskie „radio 

gadane” – znane z charyzmatycznych 
prowadzących i perswazyjnego, ka-
znodziejskiego stylu – oraz później-
sza telewizja informacyjna FOX tak 
naprawdę jako pierwsze udowodniły 
siłę tego modelu, który później za-
importowano i do Polski. Głośnego, 
posługującego się – prawdziwym 
i pozorowanym – oburzeniem, dążą-
cego do konfrontacji ze wszystkim, co 
uznawano za „salon” i mainstream. 
Modelu, w którym tyle samo czasu co 
na informowanie widzów poświęcano 
na walkę z innymi mediami i tzw. poli-
tyczną poprawnością.

Rozpoczęli coś, co sam Paweł Li-
sicki określał jako „gromadzenie armii 
pod sztandarem”. Gdy na początku 
drugiej dekady XXI w. zakładał tygo-
dnik „Do Rzeczy”, mówił, że nie na 

pluralizmie i obiektywności mu zależy. 
„Nie jest tak, że mamy pismo, które 
podaje opinie na temat tego samego 
z dwóch różnych źródeł. Tak to nie 
działa. Ludzie potrzebują utożsamie-
nia, chcą mieć pismo, które wyraża ich 
poglądy”, mówił w wywiadzie. Media 
tożsamościowe posłużyły później jako 
zasobnik kadr do mediów publicznych 
– publicyści tygodnika Karnowskiego 
zostawali dyrektorami w radiu, całe za-
stępy wykształconych na tożsamościo-
wej doktrynie młodych dziennikarzy 
przenosiły się do telewizji. W pewnym 
momencie branżowa anegdota mó-
wiła, że do Telewizji Republika pilnie 
potrzeba nawet oświetleniowców 
i operatorów, nie mówiąc już o pre-
zenterach, bo tak wielu zassała TVP. 
Razem z nimi zaś estetykę, styl produk-
cji, warsztat i język.

Tożsamościowy zwrot, który po-
przedził przejęcie mediów publicz-
nych, nałożył się na okres internetowej 
rewolucji komunikacyjnej. Rok 2008 
to zarówno sukces Baracka Obamy, 
jak i wybuch fenomenu politycznych 
blogów, czas, gdy powstają Facebook, 
Twitter, a na rynku debiutuje iPhone. 
Prawica nie przegapiła tych wynalaz-
ków – przeciwnie, zrobiła z nich w ko-
lejnej dekadzie największy użytek.

„Drugi obieg” – o powstanie które-
go po Smoleńsku apelowali eksperci 
i autorytety PiS – faktycznie powstał 
i doskonale rozwinął się w internecie, 
gdzie nie obowiązywały niemal żadne 
reguły, a trwał podsycany przez obie 
strony wyścig na radykalizm. „Dziś, 
kiedy większość mediów liberalnych 
już wprost atakuje chrześcijaństwo 
i polską tradycję (…), bez silnych, toż-
samościowych i własnych mediów 
tego zalewu barbarzyństwa nie uda 
się zatrzymać (…). Prosimy każdego 
o dołożenie swojej cegiełki”, apelo-
wał do czytelników portal braci Kar-
nowskich, wPolityce.pl, w 2011 r. 

Zanim PiS wygrało w 2015 r. wy-
bory, prawica dominowała w inter-
necie. Pod względem zasięgu, liczby 
kont, ilości tworzonego materiału 
czy zaangażowania to prawa strona 
była górą. Równolegle tworzyło się 
i rosło w finansową i instytucjonalną 
siłę medialne przedsiębiorstwo PiS 
– związane ze spółką Srebrna, SKOK-
-ami czy patriotycznymi projektami 
dofinansowywanymi wówczas przez 
kierowany przez Mateusza Mora-
wieckiego bank BZ WBK. Dziś zupeł-
nie osobny język, własne odniesienia 

POLSKA W RANKINGU 
WOLNOŚCI PRASY

 Rok Miejsce wśród 
   180 państw

 2020  62
 2019 59
 2018 58
 2017 54
 2016 47
 2015 18
 2014 19
 2013 22

Źródło: Reporterzy bez Granic

Gdy Paweł Lisicki zakładał tygodnik „Do Rzeczy”, mówił, że 
nie na pluralizmie ani obiektywności mu zależy.
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i obsesje mediów publicznych dziwią 
tych, którzy wcześniej nie obserwowali 
tego żyjącego osobnym życiem „dru-
giego obiegu” w internecie. A on roz-
wijał się w najlepsze – karmiąc się sta-
rym resentymentem wobec „salonu 
III RP” i wchodząc w dialog z globalną 
skrajną prawicą z USA, Rosji i Europy 
Zachodniej. Tematy wcześniej nie-
istniejące dla szerokiej publiczności: 
„zagrożenie gender”, „islamizacja Eu-
ropy”, „śmierć zachodniej cywilizacji” 
bądź – to już polska specjalność – „za-
mach” w Smoleńsku, trotyl, męczeń-
stwo Lecha Kaczyńskiego itd., zanim 
przewędrowały na publiczne anteny, 
zdążyły dojrzeć i zdobyć popularność 
w internetowym obiegu. 

Nietrudno sobie wyobrazić, co się 
stało, gdy przeświadczenie, że należy 
robić media tożsamościowe, dla prze-
konanych, a odpuścić sobie pluralizm 
i opinie obydwu stron, stało się dok-
tryną mediów publicznych.

Radykałowie na stołki

Media publiczne wciąż – na tle ca-
łej branży – płacą dobrze. To, w po-
łączeniu z możliwością pokazania się 
na antenie, zaowocowało szturmem 
młodych i nadambitnych prowokato-
rów na Woronicza, pl. Powstańców 
(gdzie mieści się TVP Info) i redakcje 
lokalne w całej Polsce. Nigdzie chy-
ba w ostatnich latach nie można było 
zrobić tak szybkiej kariery jak w TVP. 
Jednak rewersem tej sytuacji jest to, 

że ludzie zawdzięczający awans po-
litykom będą specyficznie traktować 
swoje dziennikarskie zadania.

Weźmy Michała Rachonia, dzia-
łacza PiS, który zasłynął bieganiem 
w przebraniu penisa pod sopockim 
hotelem w 2009 r., w trakcie wizy-
ty Władimira Putina w Polsce. Wte-
dy był zbyt radykalny czy śmieszny 
nawet dla partyjnych kolegów. Ale 
nie zginął – jako aktywista podawał 
mikrofon na wiecach Jackowi Kur-
skiemu, później został rzecznikiem 
w MSW. W 2016 r. był już w zupełnie 
innym miejscu. „Michał Rachoń jako 

wicedyrektor Telewizyjnej Agencji 
Informacyjnej pomyślnie zakończył 
przygotowywanie nowych formatów. 
W nagrodę staje się główną twarzą 
TVP Info. #dobrazmiana”, ogłosił 
wtedy na Twitterze Jacek Kurski. 

Historia kariery Rachonia dobrze 
ilustruje, co się stało. Gdy „pierw-
sze PiS” przejęło kontrolę nad TVP 
w 2005 r., jej prezesem został Broni-
sław Wildstein, uważany za publicy-
styczny autorytet polskiej prawicy. Ten 
plan zdaniem Jarosława Kaczyńskiego 
się nie powiódł – dekadę później tele-
wizję zapełniono więc skandalistami, 
radykałami, ludźmi pozbawionymi 
skrupułów. „Miękkość” została uzna-
na za błąd, a umiarkowanie za słabość. 

Rachoń to nie wyjątek. Karierę 
w TVP zrobili ludzie znani wyłącznie 
z prowokacji, choćby Łukasz Sitek, 
zapamiętany z biegania za prezyden-
tem Gdańska Pawłem Adamowiczem 
i grożenia mu prokuraturą. Pomimo 
wielu kontrowersji Sitek został wy-
broniony przez Komisję Etyki TVP, 
a nawet dostał od prezesa Kurskiego 
nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Stra-
cił pracę w TVP, dopiero gdy został 
skazany za znieważenie policjantów 
po awanturze w pociągu, a prokura-
tura postawiła mu również zarzut znę-
cania się nad partnerką. Innym kolegą 

Rachonia i Sitka był w TVP Ziemowit 
Piast-Kossakowski, pisowski kandy-
dat na radnego Ursynowa, bloger, in-
ternetowy i uliczny prowokator, póź-
niej autor materiału o strajkujących 
lekarzach rezydentach objadających 
się kawiorem i spędzających wakacje 
w egzotycznych krajach.

Przykłady można mnożyć, lecz re-
guła jest jasna. Dziennikarzy otwar-
cie konserwatywnych, ale profesjo-
nalistów, osoby zdolne do dialogu 
pomimo ideologicznych różnic – jak 
Piotr Gursztyn czy, z młodszego po-
kolenia, Jakub Moroz – rzucono na 
mniej prestiżowe anteny TVP Historia 
i TVP Kultura. Skandalistów, propa-
gandystów i „cyngli” zaangażowano 

FOT. TOMASZ JASTRZĘBOWSKI/REPORTER, ŁUKASZ DENAROWICZ/FORUM, ANDRZEJ HULIMKA/REPORTER

Rada Mediów Narodowych, w której większość mają pisowscy nominaci – nz. Joanna Lichocka, Elżbieta Kruk i Krzysztof 
Czabański – przywróciła Jacka Kurskiego do Zarządu TVP. Stąd tylko krok do fotela prezesa.

Media publiczne wciąż płacą dobrze. To zaowocowało 
szturmem młodych i nadambitnych prowokatorów na TVP. 
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Roman Kurkiewicz

Od lat oglądamy paroksyzmy me-
diów, zwanych publicznymi: radia 
i telewizji. Narzekają wszyscy, choć 
przeważnie nie w tym samym czasie 
i nie z tego samego powodu. Jasno 
trzeba powiedzieć: to, co nazywa-
my mediami publicznymi, po prostu 
nimi nie jest i – tak zarządzane, tak 
umiejscowione w systemie – nigdy 
nie będzie. A są nam one do życia 
w demokracji i do przeżycia w świe-
cie cywilizacyjnego kryzysu niezbęd-
ne. Mamy do nich prawo. My – społe-
czeństwo; nie państwo, nie partie, nie 
politycy, nie grupy interesów.

Media publiczne (zasadniczo tele-
wizja i radio, nie sądzę, żeby prasa, 
ale może jakieś byty cyfrowe) są na-
szym prawem obywatelskim, częścią 
systemu politycznego, bez której 
trudno mówić o respektowaniu reguł 
demokracji. Muszą służyć kilku funda-
mentalnym, nierynkowym, nieweryfi-
kowalnym krótkoterminowo celom: 
edukacji, informacji, uczciwej publicy-
styce, propagowaniu najszerzej defi-
niowanych przestrzeni kultury i sztuki. 
Winny być awangardą popularyzacji 
nauki, wiedzy o mechanizmach wła-
dzy, żywą agorą polityki, rozumianej 
jako poszukiwanie nowych i najlep-
szych rozwiązań systemowych bu-
dujących wolnościowy dobrobyt dla 
jak największej części społeczeństwa, 
w skrócie dla wszystkich.

To na mediach publicznych, two-
rzonych i funkcjonujących wedle 
transparentnych, najwyższych stan-
dardów dziennikarskich, spoczywa 
obowiązek zapewnienia uczciwej de-
baty politycznej, kontroli świata poli-
tyki rządowej i instytucji państwa.

Dwa główne czynniki od 30 lat 
w różnym stopniu uniemożliwiają 
wypełnianie tych funkcji: politycz-
ny nadzór i wpływ na kierownictwo 
mediów oraz niestabilne, zależne od 
widzimisię władzy, finansowanie. 
Trzeba zatem powiedzieć z całą mo-
cą: media publiczne powinny być 
przez państwo bezwarunkowo utrzy-
mywane i traktowane z najwyższą 
pieczołowitością, a władza nie mo-
że mieć na nie żadnego formalnego 
przełożenia, wpływu. 

Polskie media tzw. publiczne 
(określenie ustawowe, choć całkiem 
nieadekwatne wobec ich charak-
teru, celów i praktyki), przejęte po 

na pozycjach najbardziej eksponowa-
nych. Łatwiej nimi kierować, ale cała 
ta zmiana służy temu, by za pomocą 
mediów publicznych równoważyć in-
teresy partyjnych frakcji i prowadzić 
osobną politykę kadrową. Jeszcze 
jeden z niezwykle istotnych – acz da-
lekich od misji – celów, które muszą 
dziś realizować media publiczne.

Filozofia TVPiS

Zarzuty wobec TVP i mediów na-
rodowych formułowane przez ich kry-
tyków i opozycję można zawsze zbyć 
jako polityczne. Że to kontrpropagan-
da, zgrany refren anty-PiS i krzyk tych, 
którzy z powrotem chcą się dorwać 
do sterów na Woronicza. Jednak być 
może najmocniejszego argumentu 
przeciwko telewizji w jej obecnym 

kształcie dostarczają jej współtwórcy 
i gorący zwolennicy. Jeśli ktoś chciał-
by poszukać sedna filozofii TVPiS, to 
najlepiej w słowach jej autorów. 

Krzysztof Czabański został zapytany 
19 maja w wywiadzie radiowym Ro-
berta Mazurka, czy będzie się wstydził 
tego, co dziś robi w mediach, i to pod 
koniec swojego bogatego życia zawo-
dowego. „Nie będę się tego wstydził, 
dlatego że przebudowujemy Polskę 
w dobrą stronę i media publiczne są 
elementem tej przebudowy”, odpo-
wiedział dumnie. Dzień później w tej 
samej rozgłośni gościł minister kul-
tury, prof. Piotr Gliński. Stwierdził, że 
po 1989 r. wszystkie ekipy wykorzy-
stywały media publiczne. Przyciśnięty 
przez prowadzącego dodał, że robi to 
także jego rząd. „Nie bądźmy hipokry-

tami – mówił. – Trudno jest ukryć to, 
że media publiczne są w jakimś sensie 
związane z władzą polityczną i tak za-
wsze było. (...) To jest narzędzie, które 
jest istotne w demokracji”.

Jacek Karnowski, jeden z najczęst-
szych gości TVP, pisał (w tekście ob-
szernie zresztą zrelacjonowanym na 
stronach internetowych telewizji), że 
gdyby nie stacja z Woronicza, „rząd 
PiS byłby już co najmniej od paździer-
nika ub.r. w opozycji. Niewykluczone, 
że upadłby nawet wcześniej”. Dalej: 
„Gdyby nie silna TVP, do władzy mo-
głaby wrócić poprzednia ekipa. A to 
oznaczałoby dla Polaków stratę setek 
miliardów złotych”. Wydatki na tele-
wizję Jacka Kurskiego należy więc 
traktować „jako inwestycję o dużej 
stopie zwrotu”, tłumaczył czytelnikom 
portalu wPolityce.pl. 

A jest jeszcze źródło najcenniej-
sze – głośny list i rozmowa preze-
sa (wówczas) TVP Jacka Kurskiego 
z prezydentem Andrzejem Dudą. 
„Przedstawiłem mu dokumenty, że 
gdyby nie media publiczne, gdyby 
nie »Wiadomości«, »Panorama«, TVP 
Info, »Teleexpress«, wydaje mi się, 
że bardzo wielu Polaków miałoby 
kłopoty z dostrzeżeniem aktywności 
pana prezydenta – relacjonował sam 
Kurski. – Wydaje mi się, że bardzo do-
bre notowania, dające świetny start 
w kampanii prezydenckiej pana pre-
zydenta Andrzeja Dudy są wynikiem 
właśnie rzetelnego, dobrego informo-
wania o jego aktywności”.

W skrócie, rząd widzi media pu-
bliczne jako narzędzie utrzymania się 
przy władzy i dlatego inwestuje w nie 
pieniądze. W tym owe, budzące ol-
brzymie kontrowersje, 2 mld zł, które 
przy wielkim sprzeciwie opozycji prze-
głosowano zimą, w trakcie pamiętne-
go posiedzenia Sejmu, gdy posłanka 
Lichocka miała pokazać środkowy pa-
lec. Te pieniądze to polityczna inwesty-
cja w reelekcję, bo właśnie silna TVP 
gwarantuje, że władzy nie przejmie 
opozycja. I wszystko jasne. 

To właśnie miara upolitycznienia 
i podporządkowania mediów pu-
blicznych interesom rządzących – 
skoro oni sami tak otwarcie o tym 
dziś mówią.

Jakub Dymek

Rząd widzi media publiczne jako narzędzie utrzymania się 
przy władzy i dlatego inwestuje w nie pieniądze.
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1989 r. od poprzedniego systemu we-
dle reguły „nasz prezes, dobry, uczci-
wy człowiek, równa się odrodzenie 
instytucji”, ulegały radykalnej dewa-
stacji ideowej, zawężały grono adre-
satów (albo je poszerzały, jeśli musia-
ły zdobywać pieniądze), generalnie 
miotały się w nowym świecie bez 
ładu i składu na pożytek innych gra-
czy – prywatnych nadawców ogólno-
polskich i regionalnych. Z ustawową 
misją i innymi szczytnymi regułami 
zawsze wygrywała konieczność walki 
o pieniądze z reklam. Co z jednej stro-
ny wpływało na ofertę programową, 
a z drugiej tworzyło z TVP i Polskiego 
Radia instytucje quasi-rynkowe i – co 
najważniejsze – niemal bezpośrednio 
zależne od świata polityki, będące 
pod bezustannym naciskiem poli-
tycznym, choć ze zmieniającymi się 
konfiguracjami. Owe konstelacje były 
na dodatek oderwane od realnego 
układu sił, ponieważ miały zapewnio-
ną kontynuację już po kolejnych zmia-
nach wyborczych, były zahibernowa-
ną historią układów politycznych, 
które w rzeczywistości nie działały. 

Degrengolada mediów publicz-
nych postępowała stopniowo. Można 
powiedzieć, że po okresie transforma-
cyjnego wsparcia dla zmian i „nowe-
go” w kolejnym okresie ich główną 
identyfikacją było państwo polskie, 
jego szeroko rozumiana racja stanu. 
Potem coraz częściej interes państwa 
zaczynał być rozumiany jako pogląd 
rządu na interesy państwa (bardziej 
interesy niż obowiązki i znacząco 
mniej niż prawa obywateli). I niewie-

le trzeba było, żeby główny przekaz 
mediów publicznych nie tylko podry-
fował w stronę obrony i wsparcia in-
teresów partyjnych, ale także ustawił 
je jako propagandową tubę partii rzą-
dzącej. Im szybciej uda się zamknąć 
ten nieudany 30-letni eksperyment, 
za który płacimy bardzo wysoką cenę 
ucieczki od demokracji, braku uczci-
wych reguł debaty, zaniku poszukiwa-
nia metod rozwiązywania problemów 
społecznych i stawiania czoła wyzwa-
niom cywilizacyjnym, tym lepiej.

Co dalej? Nową konstytucję dla me-
diów powinniśmy napisać my sami, 
my – społeczeństwo. Nie politycy, nie 

partie, nie dziennikarze, nie naukowcy, 
nie artyści, nie sportowcy, nie nauczy-
ciele... Choć każda z tych grup powin-
na móc zabrać głos na temat tego, 
jakich mediów publicznych chcemy. 
Istnieje taka metoda procedowania, 
nazywa się panel obywatelski. Opie-
ra się na zbudowaniu odpowiednio 
licznej reprezentacji społecznej, wy-
branej losowo, w miarę możliwości 
z zachowaniem podstawowych cech 
reprezentatywności pod względem 
demograficznym. Możliwość wzięcia 
udziału w panelu powinni mieć wszy-
scy chętni. Grupa koordynatorów/rek 
organizuje prace panelu, konieczne 
jest powołanie gremiów eksperckich, 

doradczych, zaprasza się organizacje 
społeczne, wszyscy chętni powinni 
mieć szanse zaprezentowania pomy-
słów i projektów, zanim dojdzie do 
decydującej fazy – przedyskutowania 
koncepcji. Przed rozpoczęciem prac 
panelowych musi być znana i zatwier-
dzona jego formalnoprawna konty-
nuacja, np. to, że jego rekomendacje 
są wiążące dla parlamentu. Panel wy-
maga czasu, nie ma tu miejsca na for-
mułę „nasz czas dobiega końca”. Cały 
proces musi być absolutnie transpa-
rentny i jak najszerzej relacjonowany.

System panelu obywatelskiego był 
już w Polsce stosowany na mniejszą 

skalę. Gdańsk i Lublin sięgały po ta-
kie rozwiązania w kwestiach czystego 
powietrza i radzenia sobie z nadmier-
nymi opadami.

Media publiczne są zbyt ważne, 
żeby powierzać je nadal politykom, 
decyzjom partyjnym i kuluarowym 
targom.

To, czym dzisiaj stały się media 
publiczne, jest – mówiąc wprost – 
ostatnim stadium raka. Nie ma czego 
opłakiwać, żałować, nie da się tego 
odbudować. Czas tej ponadpartyjnej 
patologii powiedzieć: dość!

Polski nie stać na brak prawdzi-
wych, niezależnych od władzy me-
diów publicznych.  n

Cały naród buduje swoje media
Nie prywatne, nie państwowe – tylko media publiczne

Media publiczne powinny być przez państwo bezwarunkowo 
utrzymywane i traktowane z najwyższą pieczołowitością, 
a władza nie może mieć na nie żadnego formalnego przełożenia.

FOT. PAP/TOMASZ GZELL

Jacek Kurski i gwiazdy TVP Info: Michał Rachoń, Adrian Klarenbach,  Agnieszka Oszczyk,  szef „Wiadomości” Jarosław 
Olechowski, Edyta Lewandowska. 5 listopada 2018 r. 


