KONFERENCJA „POWSTAŃ POLSKO”

W dniu 16.01.2016 roku na JASNEJ GÓRZE odbyła się ogólnopolska Konferencja
POWSTAŃ POLSKO "Reforma starych mediów publicznych czy powołanie Nowych
Mediów Narodowych?"

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich i Katolickim Stowarzyszeniem
Dziennikarzy, z inicjatywy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę oraz Stowarzyszenia RKW Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy odbyła się na Jasnej Górze konferencja
dotycząca tematu reformy lub likwidacji starych mediów publicznych. Obrady i dyskusja
dotyczyły bardzo istotnej kwestii: na ile próby z poprzednich doświadczeń przemian
ustrojowych skłaniać mogą do kontynuowania powolnych zmian w mediach publicznych a na
ile świadczyć mogą za koniecznością bardziej zdecydowanych działań. Jakie konkretnie
inicjatywy powinny być podjęte i w jakim czasie by media publiczne służyły Narodowi. W
jaki sposób doprowadzić by kłamstwo i nienawiść, granie na emocjach skutecznie zastąpiła
służba prawdzie, pojednaniu i poddanie się rozumowi. Na zaproszenie Organizatorów
Konferencji udział w konferencji wzięły środowiska i organizacje, które chciałyby wyrazić
poparcie i przyłączyć się do postulatu powołania NOWYCH MEDIÓW NARODOWYCH, z
którym to postulatem zamierzają zwrócić się do nowego rządu i sejmu. SPCHD przyjęło
zaproszenie do współdziałania przyjęło stanowisko popierające tą inicjatywę. W konferencji
wzięli udział liczni przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.
Szczegółowy program konferencji został zaprezentowany na plakacie. Konferencji błogosławi
Jego Ekscelencja Ks. Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, który jest
Przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu w ramach Episkopatu Polski.
Konferencję otworzył ks. Roman Piwowarczyk, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy, który powiedział: „Wybór miejsca na to dzisiejsze spotkanie bardzo świadomy,

żeby tutaj u boku Matki Bożej, naszej Królowej i Pani, a jednocześnie Matki naszego
Zbawiciela rozważać o tym, co dotyczy naszych więzi, więzi międzyludzkich, tych, które
rozpatrywane są przez różnego rodzaju massmedia w kontekście bardzo szczególnym, jak
wiemy po ostatnich wyborach pojawiła się nowa perspektywa wzmocnienia,
przeorganizowania czy udoskonalenia różnych mediów, zwłaszcza mediów społecznych w
Polsce i na ten temat będzie wiele debat, dyskusji, które mam nadzieję dla nas będą i owocne i
korzystne .”

Polskich, Marcin Dybowski z Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę i ze Stowarzyszenia Ruchu
Kontroli Wyborów - Ruchu Kontroli Władzy objaśniał: „(...) Problematyka mediów, to nie
jest tylko kwestia kilku polityków, którym coś się wydaje na temat tego, że coś jest
nieprawidłowo w mediach. (...) Chcemy pokazać jako środowisko i dziennikarzy, bo są tutaj
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, że jest to
problem od dawien dawna środowiskowy, i od dawien dawna jest to problem w ogóle dla
narodu. Ideą przewodnią naszego spotkania jest to, by naświetlić jak najszerzej to, jakie te
media publiczne były, jak odeszły od swojego posłania, i co jak najszybciej trzeba zmienić,
by te media rzeczywiście przywrócić narodowi, przywrócić Panu Bogu, przywrócić
Dekalogowi.”
Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wyraził nadzieję, że
media dzięki zmianom pójdą w dobrą stronę. „ - Mam nadzieję, że zmiany w mediach pójdą
w dobrą stronę, że odzyskają swój wigor, swoją siłę, swoją misję, swoje powołanie, że zaczną
informować o tym, co się dzieje w Polsce, co dzieje się na świecie, że wróci ta życiowa siła
twórcza do mediów publicznych, jest nadzieja, że ta zmiana to przyniesie. Oczywiście jest
teraz czas przejściowy, w ciągu kilki miesięcy ta ustawa jest już gotowa, będą jakieś
konsultacje i możliwe korekty, jest to ustawa o mediach narodowych. Mam nadzieję i
Stowarzyszenie Dziennikarzy będzie do tego zmierzać, żeby w tej ustawie o mediach
narodowych była zagwarantowana niezależność dziennikarska i siła finansowa mediów

publicznych, bo bez siły finansowej, bez autonomii finansowej mediów publicznych możemy
mówić o misji, ale nie będziemy mogli jej wypełniać. Mam nadzieję, że tym razem ta zmiana
nie doprowadzi do upartyjnienia, nie będą to media partyjne, tylko będą to media narodowe,
w których i dziennikarze i twórcy będą mieli możliwość działania – podkreślał Krzysztof
Skowroński, który nie ukrywa, że zmiany w mediach wymagają ofiar. Konieczne są więc
zmiany personalne i zwolnienia.”

Nasze stanowisko w sprawie mediów narodowych zaprezentował Wiceprezes Adam
Kowalczyk.
Po zakończeniu konferencji przedstawiciele SPCHD spotkali się na kolacji połączonej ze
spotkaniem opłatkowym.
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