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Skupmy się na zgnllź nie III RP. Ujmując tzecz mętaforycznie: jej pierwszymi symptomami był o wspólne picie
wódki w Magdalence przez stronę rządowąi opozycję demoWaĘ czną. Był o o ezymrozmawiać w gronie przyszł ej eliĘ il
RP. Jedni mieli wł adzę, którą chcieli zamienić , w częś ci, na
kapitał , drudzy chcieli koniecznie porządzić i tez się w końcu
dorobić . Kraj mimo ogólnej biedy prezentował się bogato.
Wszystko był o państwowe, czyli niczyje, a więc do przejęcia
przęz prywatyzację. To był ł atwy biznes, gwarantujący szmal.
Kuszące był y media, bo poprzez nie moż na był o zapanować
na duszami, czyli wyborcami. Dziś wiemy, jak był o to waż ne.
Ten ma wł adzę,kto ma media. Ten ma rację, kto moż e mówić
w państwowej telewizji czy w ogólnopolskim dzienniku. Nie
ma racii ten, kogo nie pokazuje codziennie telewizja. ZĘ jest
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Afera Rywina odkrywa przed społ eczeństwem zgniliznę klasy rządzącej, tzw.,,towarzystwa trzy mająGego ten. kogo telewizja napiętnuje.
wł adzę". Prace Sejmowej Komisji
Dopóki obie strony, budując wł asny rynek medialny, zaŚledczej, publikacje prasowe, dysku- jęte byĘ sobą, opinia publiczna o takich aferach jak Rywina,
sje prowadzone w róż nych gronach nie dowiadlł vał a się. Co więcej, panował swoisty sojusz. Agoeń dla demokracji, czytaj dla
pokazują to, co i tak wiemy. Rzecz ra nię widział a większych zagrażpublicznej
przez jedną opĄę,
siebie, w opanowaniu telewż ji
dotyczy, góra, kilkuset osób w Pol- której był a wspófuczestnikiem. Jedni i drudzy potępiali
sce, a tak naprawdę w Warszawie, i potępiają Radio Maryja. Wcześ niej zagroż enie widzięli
Są to te same osoby, które budowa- woszoł omach zrządu Jana Olszewskiego. Nie był o gł osów
ł y komunizm, by potem w ramach oburzenia na dział alnoś ćKrajowej Rady Radiofonii i Telewidopóki speł niał a oczekiwania cor az potęż niej szej Agory.
sporów w ,,rodzince" kontestować zji,
Przez lata nł e lovestionowano, jak KRRIT dzięllł a stanowiska
zbudowany przez siebie system. Sł o- w radach nadzorczych izarządach mediów publicznych dla
wo ,,rodzinka" jest tu jak najbardziej swoich partyjnych kolegów z SLD, PSL i UW
To, o co w kół ko pyta poseł Zbigniew Ziobro z PiS-u,
na miejscu. 35 lat po wydarzeniach
moż
na sprowadzić do jednego fundamentalnego pytania: Kto
marcowych ponownie doszł o do
naprawdę rządzlł i rządzi polskimi mediami? Z odpowiedzią
kł ótni, w której gł ówne role odgry- mają trudnoś ci ś wiadkowie z jednej i z drugiej strony, bo jedwają potomkowie dawnych prota- ni i drudzy mieli i mają wpł yw na media. Dopóki interesy byĘ
gonistów. Po jednej stronie stają wspólne, panował a zgoda. Niepisana umowa obowiązylvał a,
prag maty czni, zarad n i menedż erowie ńprzyszedŁ Rywin do Michnika, a wł aś ciwiedopóki Michnik
państwowych firm, po drugiej - rów- nie wł ączył magnetofonu. Jak się potem okazńo, dla częś ci
,,towalrystwa" najbardziej oburzające był o nie to, ze Rywin
nie pragmatyczni menedż erowie firm chciał
skorumpować Agorę, ale to, ze Michnik nagrał i upuprywatnych, niekiedy wykształ ceni blicznił tę rozmowę.
na Zachodzie, u m iejący prowadzić ,
Widocznię zaczęł a się wojna. Rynek medialny po kolejjak mniemają, biznes wedł ug mię- nych transformacjach i roszadach jest już wł aś ciwiezapeł niodzynarodowych standardów. Obsadę ny.Zapóź no na budowanie od zera. Mediahe \rpł ywy mozna
dztś poszerzyć jedynie przez wykupienie lub przejęcie Ę ch,
uzupeł nić należ y był ymi towarzysza- którzy
'W
eterze jest ciasno, liczba stanowisk
są na rynku.
państwowych
posadach
mi, dziś na
jest
ograniczona, a funkcjonowanie rynku ma
kierowniczych
tworzącymi,,kapitalizm państwowy" szczegół owo regulować ustawa. Trzęba więc ustawę odpoi był ymi opozycjonistami, zaakcepto- wiednio ,,ustawić ". I to jest ieden z frontów wojny o wpł y!\y
wanymi przy,,okrągł ym §tole". Skąd w mediach, a tym samym o dochody z reklam. Wydawał oby
ż e skoro poszł o o zapisy Ustawy o Radiofonii i Telewizji,
tu się w-ziął Rywin? Widocznie paso- się.
to pracę nad nią powinny być zawieszone. Wręcz przeciwnie.
wał obu stronom.
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M PR@@W nw RP
Wbrew intencjom niektórych ujawniają się prawdziwe
mechanizmy wł adzy IiI RP. Korupcja, nagminne przenikanie
się biznesu z polityką, prylvata, nepotyzm, konflikt interesów.
cynizm. I wciąz te same nazwiska. Zeznający pod przysięgą
ludzie niby odpowieclzialni, zasł aniają się brakiem pamięci,

Prace trwają, dzięki czemu mozna szantaż ować drugą stronę,
bo ma się instrumenĘ , oczyrviś cieprawne.
Oficjalnie mówi się, ze Polska jest w przededniu akcesji
do Unii Europejskiej. Nieoficjalnie wiadomo. ze ne wprowadzenie w Polsce curopejskich liberalnych przepisów czekają

,,kręcą", zmieniają zeznania. odwoł ują to, co powiedzieli

zagraniczne koncerny medialne. } przed nimi ostrzegaji1.
wezrł ani przez Sejmową Komisję Sledczą rra ś wiadków: Jakubowska, Czarzasty, Kwiatkowski - przedstawiciele grupy
,,trzymającej wł adzę". Tymczasem ta grupa zawł aszczył a me,
dia publiczne dla siebie. Rządzi nimi od wielu lat i kombinuje
jakby je przejąć na wł asnoś ć .Jednocześ nie sĘ szymy, jak ci
sami ,,ostrzegają" przed krwiozerczym kapitał em z Zachc:du,

wcześ niej, a nawet kł amią, Widać , ż e prawo nic dla nich nie

znaczy. Lata bezkarnoś ci, zadufania w siebie i sił ę swdego
ś rodowiska uczyniĘ z nich ludzi bezkarnych. Liczy się ukł ad
i koneksje ,,na górze" . Znajomoś ci i powiązania, to jest prawdziwy kapitał . P rzy należ no ś ćdo towarz,vstwa, m ię clzy innymi
z,,Ordynackiej", zapewnia perspekąr,vy, bezpieczeńslwo
i dobre samopoczucie (,,odpowiem z najrviększq przyjemntlś cią",,jestem z tego dumny")
Telefoniczne biilingi uruchomi§ cf'ekt lawiny. Takiego obrotu rzęczy chyba nikt nie mógł zaplanować . Dlaczcgo aż Ę lu
poliĘ ków dzwonił o w ubiegĘ m roku do producenta filmowę-

który ma zdominować polskie media. I nar,vet powofują się na
polską rację stanu. Jakaz to hipokryzja! Mogliby się o to martwić , gdyby juz w roku 89 pozwolili społ eczeristwu decydować
o kształ cie mediów publicznych, Gdyby media rzecz}rviś cie
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sł uĄł yspoł eczeństwu, astanowiska

nich obsadzano kompetentnymi ludź mi, wybieranymi

go, o którym mówi się, ż e nie był mł iązany zbież ącąpoli§ką?
Moze c]owiemy się podczas dalszych przesł uchań? Wiemy juz,
ze kornisja ś iedczanie otrzyna billingów premiera ani prezy-

w drodze konkursu.

Nie mniej cyniczna jest zagrywka tych. którzy do swoich
interesów wciągają insĘ tucje europejskie, poprzez które
chcą udowodnić brak demokratycznych zasad w flrnkcjonowaniu polskich nrecliórv, a nawet naruszanie demokracji
w Polsce. Zredagorvanie lv kraju tekstr"r dla cleputowanego
europejskiego, by wygł osił _go za granicą jako wł asny, prryvo-

denta. Wciąz nie wiemy natomiast, czy przed komisją stanie
prezydent Aleksander Kwaś niewski, a powinien.
Czy dtlbrze, ze komisja został a powoł ana? Dobrze, bo
dzięki niej widzimy, ze jest gorzej. niz mozna był o przypuszczać . Prawda zawszę jest lepsza od kł amstwa, nawet, jeś lijest
nie do zaakceptowania. Ale co będzie, jeź eli komisja ś ledcza
niczego konkretnego rrie ustali? Juz z dyskusji w gronie jej
czł onków wyraź nie widać , ż e większoś ćznich rztldzi się
parytetem pairtyjnym, postępuje w myś ltego samego me-

ł uje najgorsze skojarzenia: czasv saskie. rozbiory. Targorvicę,
Jest to ięszczęjeden dowód. ż c ci. którzr, ..trzvmaja rvł adze ".
nie potrafią rządzić Polską.
Przenieś my się do sali kolumnowej Sejmu. gdzie odb},wają się przesfuchania Sejmowej Komisji Sledcze1. Z badań opinii publicznej wynika, ż e dlż a częś ć społ eczcństwa llie rvierzy
w skutccznoś ć dział ania tej komisji. Winni się rrie znajdą,

poza oczyrviś cie Ryrvinem, któremu chodził o o pieniądze.
Oznacza to. ze społ eczeństwo nie nra zaufania do wł adzy,
a szczególnie do wymiaru sprawiedliwoś ci. Nie wierzy się
w uczcirł tlrc elit lł llrdzy.

Jednocześ nietelewizyjne spektakle Komisji cieszą się popularnoś cią,Dlaczego? - Bo w czasie pracy komisji izęznan
ś wiaclkólv odsł ania się zgnilizna wł adzy.
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Aż strach pomyś leć , ż e zgnllizna pokazana w ś wietie kamer będzie się rozszerzać na cał ą Polskę, wszak ryba pstrje
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się oci gł owy.

Wojciech Reszczyński
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chanizmu, jaki jest przedmiotem ich dociekań. Większoś ć
dba gł ównie o wizerunek partii, która ich oddelegował a do
pracy w komisji. Gł osowanie nad jakimkolwiek wnioskiem
jest tak samo upartyjnione, jak na sali obrad Sejmu. Rozmowy w punkcie .,sprawv biezące" nie pozostawiają ż adnych
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