Radom, 20 stycznia 2019 r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Mazowieckiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
w sprawie odwołania z funkcji Prezesa TVP Jacka Kurskiego

Mimo zmian jakie zaszły w przestrzeni dostępu do informacji, telewizja publiczna pozostaje
medium, które w znaczący sposób wpływa na kształtowanie opinii publicznej w Polsce.
Ze smutkiem, ale i złością obserwujemy dalsze obniżanie się standardów dziennikarskich
w Telewizji Polskiej, zwłaszcza w programach informacyjnych, co stało się już obiektem żartów i kpin,
również wśród młodych ludzi. Tendencyjne podpisy materiałów i zapowiedzi w serwisach
informacyjnych, niewspółmierny czas przeznaczony na wydarzenia związane z rządem, partią
rządzącą a innymi wydarzeniami politycznymi, skandaliczny podział czasu antenowego między
przedstawicielami obozu rządzącego a politykami opozycji oraz wybiórcze traktowanie tematów
w debacie publicznej to podstawowe zarzuty kierowane wobec TVP przez różne środowiska.
Czarę goryczy przelał w nas materiał wyemitowany 14 stycznia br. w Wiadomościach TVP1.
Zbrodnię na Prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu przedstawiono jako efekt „mowy nienawiści”,
obrazując ją celowo wybranymi i fragmentarycznymi wypowiedziami polityków tylko jednej strony –
przeciwników politycznych obecnie rządzących, oraz z kilkusekundową i wyrwaną z kontekstu
wypowiedzią Jerzego Owsiaka. To manipulacja w czystej postaci. Mimo wielkich i patetycznych słów
nie skorzystano z okazji, aby wyciszyć polityczne spory choć na kilka chwil.
Za wszystkie powyższe uchybienia odpowiedzialność ponosi prezes TVP Jacek Kurski, który
nie tylko wielokrotnie lekceważył płynące zewsząd skargi, ale również firmował skandaliczne w treści
i formie materiały telewizyjne.
W przeciwieństwie do prywatnych stacji, telewizja publiczna jest finansowana z podatków
wszystkich obywateli, a w ostatnim czasie również dotowana ogromnymi sumami z budżetu państwa.
Jest dobrem wspólnym i zrozumiałe jest oczekiwać od niej zachowywania jak najwyższych
standardów dziennikarskich oraz pluralizmu. W ostatnich trzech latach TVP jawi się niestety jako tuba
propagandowa „jedynej słusznej partii”.

Apelujemy do władz Telewizji Publicznej, ale przede wszystkim do władz Prawa
i Sprawiedliwości, o natychmiastowe odwołanie Jacka Kurskiego z funkcji Prezesa TVP oraz
przeprowadzenie możliwie najbardziej transparentnego i konkurencyjnego konkursu na nowego
prezesa, wyłonionego przez ludzi specjalizujących się w tematyce mediów.
Bez odpowiedniej jakości debaty publicznej, w tym w największej telewizji w Polsce, nie
będzie możliwe powstrzymanie rosnącej nienawiści i wrogości wobec siebie nawzajem. Jacek Kurski,
jako wcześniej czynny polityk nie jest w stanie naprawić jakości debaty publicznej w TVP. Bez tego
podobne dramatyczne wydarzenia, jak te w Gdańsku, mogą się powtórzyć.
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