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Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu przedstawicieli grup społecznych, biorących udział w pracach Parlamentarnego Zespołu na
Rzecz Prawa Dzieci do Obojga Rodziców, który wypracował wstępny projekt zmian w KRIO i innych ustaw,
składam oficjalną skargę na redakcję programu "Świat się kręci" i jego prowadzącą Panią Annę Popek w
związku z emisją odcinka z dnia 29.04.2016.
Autorzy programu podjęli dyskusję na temat projektu, nie posiadając elementarnej wiedzy o celach jego
powstania i jego zapisach, dając sobie prawo do jednostronnej krytyki projektu, który rzeczywiście godzi w
interesy polskiego "biznesu rozwodowego" ale jednocześnie został stworzony w trosce o dobro polskich
dzieci i i w szeroko pojętym interesie społecznym. Zaproszeni goście składali się wyłącznie z oponentów
rozwiązań prawnych, proponowanych w projekcie oraz nie wykazywali się podstawową wiedzą na temat
obowiązującego w Polsce prawa, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji Praw Człowieka i
ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Praw Dziecka.
Szczególnie rażącym a wręcz odrażającym jest zatrudnienie w mediach publicznych jako prowadzącej osoby,
która wprost opowiada się za eksterminacją połowy narodu polskiego, a więc ojców co Pani Anna Popek
wyraziła słowami: "Skoro ojciec nie będzie musiał płacić alimentów to po co będzie?". Ja jako matka, która
ma obowiązek alimentacyjny (jakby Pani Popek znała prawo to by wiedziała, że obowiązek alimentacji ciąży
solidarnie na obojgu rodzicach), chciałabym prosić aby rozwinęła swoją myśl i to samo pytanie zadała w
stosunku do matek: " Po co matki skoro nie będą musiałaby płacić alimentów?". A może po co w tym kraju
rodzić dzieci skoro trzeba będzie je wychowywać wspólnie z drugim rodzicem bez perspektywy możliwości
utrzymania się z nich poprzez alimenty ?
W związku z rażącymi naruszeniami etyki dziennikarskiej, zobowiązującej do obiektywnego przedstawiania
spraw a także z poważnymi naruszeniami dotyczącymi przekazywanych w mediach wartości niezgodnych z
konstytucją, prawami człowieka a także wartościami chrześcijańskimi, z których wyrosła kultura europejska,
wnoszę o usunięcie prowadzącej z programu a także o ponowne podjęcie tematu nowelizacji kodeksu KRIO,

która i tak prędzej czy później będzie musiała nastąpić. Obecny stan rzeczy bowiem jest stanem
patologicznym, niszczącym polską rodzinę, krzywdzącym dzieci, osłabiającą społeczeństwo i stanowi
ogromne obciążenie budżetowe nie niosące za sobą żadnych korzyści społecznych dla państwa polskiego.
Jednocześnie obowiązywanie w kraju, który jako pierwszy wyszedł z bloku Wschodniego, stalinowskiego
Kodeksu Rodzinnego jest wstydem dla rządzących w tzw. wolnej Polsce i stawia nas na szarym końcu wśród
krajów Europejskich. Powiem więcej - Meksyk i inne kraje Ameryki Południowej dawno nas w tym temacie
wyprzedziły.
Telewizja Polska jest zobowiązana do misji zgodnie z Ustawą: Art. 21. Misja publiczna publicznej radiofonii i
telewizji Dz.U.2015.0.1531 t.j. - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie,
całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie
informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością,
wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.
1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w
szczególności:
1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla
odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących
demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
2. Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny:
1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji;
2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;
3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej;
4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie
zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej;
6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki;
7) służyć umacnianiu rodziny;
8) służyć zwalczaniu patologii społecznych;
10) służyć edukacji medialnej.
Ujęcie tematu projektu zmian w KRIO opartego zresztą na Rezolucji Rady Europy 2079 drastycznie narusza
ww zasady misji telewizji publicznej. Działania programu "Świat się kręci" ukazujące jednostronnie problemy
systemu rodzinnego w Polsce od dawna są naszą troską. Jednakże zaangażowanie środowiska w wybory
prezydenckie i parlamentarne było dla nas nadzieją, że po wymianie władzy ten stan rzeczy się poprawi a
jakość programów TVP będzie zgodna z jej ustawową misją publiczną.
Powołując się na powyższe wnoszę o pozytywne i pilne rozpatrzenie mojej skargi.
P.S. Niniejsza skarga została wysłana również do Komisji Etyki TVP.
Z poważaniem
Joanna Niciejewska

