-

Dom Polski—The Inn at Paradise ● 10035 Country Club Lane ● Albuquerque, New Mexico 87114
www.atopolskawlasnie.com
adres e-mail: koordynatorpsf@atopolskawlasnie.com

STANOWISKO POLONIA SEMPER FIDELIS W SPRAWIE REFORMY I
FUNKCJONOWANIA MEDIÓW NARODOWYCH POLSKICH W
ŚRODOWISKACH POLONII
(dokument do dyskusji dla uczestników Ogólnonarodowej Konferencji „Powstań
Polsko !” na Jasnej Górze w dniu 16 stycznia 2016 roku)
Po wygranych przez Polaków wyborach prezydenckich i parlamentarnych stoimy w
obliczu wielkiej, historycznej szansy narodowej, jaką jest możność kształtowania publicznego
przekazu zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Przekazu, którego głównym zadaniem musi być
zgodna z prawdą oraz etyką prezentacja bieżących wydarzeń w Polsce oraz dbałość o polską
politykę historyczną dla odbiorców na całym świecie. Środowiska polonijne w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, a także na terytoriach innych państw pozaeuropejskich w sferze medialnej
były—i nadal są—pozostawione na peryferiach realnej współpracy z Państwem Polskim oraz jego
władzami. W latach PRL-u oraz w ciągu ostatnich 26 lat tzw. transformacji ustrojowej w Polsce
miały one być w założeniach rządzących jedynie ślepym narzędziem propagandy sprawujących
władzę partii politycznych. Wieloletnia, kosmopolityczna polityka PO wobec Polonii, prowadzona
przez Sikorskiego za pośrednictwem Ambasad oraz Konsulatów RP, dążąca do zatomizowania i
zmarginalizowania Polonii przyniosła tragiczne skutki tak dla samej Polonii, jak i jej współpracy z
Polską. Dlatego proste reformowanie odziedziczonych regulacji prawnych w części, dotyczącej
właśnie Polonii nie ma sensu. Stoimy na stanowisku, że jedynie powstanie Mediów
Narodowych, ponadczasowych i ponadpartyjnych, zachowujących wartości katolickie i polską
tradycję jest właściwym krokiem na drodze do odbudowy zaufania środowisk polonijnych do
instytucji Państwa Polskiego oraz solidarnego prowadzenia przez Polaków zarówno w kraju jak i
na emigracji polskiej polityki historycznej na terenach państw ich zamieszkania.
W obliczu tej historycznej szansy tworzenia nowych Mediów Narodowych chcemy wnieść jako
Polonia Semper Fidelis także nasz głos w dyskusji nad kształtem tych mediów w tej ich części,
która dotyczy mediów polonijnych. Nasze stanowisko sprowadza się do następujących punktów:
1. Konieczna jest natychmiastowa weryfikacja całej obsady Konsulatów RP oraz Ambasad RP
na terenie obu Ameryk, zwłaszcza zaś odwołanie znanego z antypolskiej linii, wprowadzającego
podziały wśród Polonii Ambasadora RP w Waszyngtonie pana Ryszarda Schnepfa. Istotą weryfikacji
byłoby przede wszystkim tzw. „oczyszczenie przedpola” dla właściwego wprowadzenia Mediów
Narodowych wśród Polonii, będących przedłużeniem pluralistycznych serwisów informacyjnych
mediów w Polsce, wolnych od uprawiania jednostronnej propagandy, przekazujących rzetelną
wiedzę o Polsce, opartych na wartościach chrześcijańskich i narodowych. W ostatnich 8 latach
szczególnie ostro była prowadzona przez Konsulaty i Ambasady RP walka z polonijnymi
inicjatywami—także a nawet przede wszystkim—na polu medialnym, według wytycznych
ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Organizacje polonijne o
orientacji patriotycznej i narodowej były dyskryminowane przy np. rozdziale funduszy, obficie
szafowanych przez Konsulaty na działalność nieznanych nikomu, doraźnie powoływanych za
pieniądze polskiego podatnika, organizacyjek. Weryfikacja taka powinna być przeprowadzona przez
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Biuro do spraw Łączności z Polakami na Emigracji przy Kancelarii Prezydenta RP w
porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Równolegle, powinny zostać
przeprowadzone audyty wydatków Konsulatów i Ambasad RP szczególnie w ich części,
dotyczącej przepływu finansów z tych placówek na cele tzw. „wspierania działalności
polonijnej”.
2. Niezwłocznie należy dokonać weryfikacji zarejestrowanych w Konsulatach oraz
Ambasadach RP organizacji polonijnych, które powstały w ostatnich 8 latach tzn. w czasach
rządów PO-ZSL (zwanego PSL) oraz uaktualnienia o pomijane dotychczas w rejestrach organizacji
polonijnych.
3. Identycznej weryfikacji należy poddać wszystkie media polonijne, nie będące
podmiotami prywatnymi, a finansowane przez polskich podatników w ramach wspierania przez
władze w Warszawie tylko tych mediów, które były przez ostatnie lata tubami propagandowymi
rządów PO-ZSL. Przykładami mogą być tutaj choćby „Życie Kolorado”, „Polska—The Times” i
wiele innych, które najczęściej były kolportowane za darmo wśród Polaków w wielu stanach USA.
4. Zweryfikowane organizacje polonijne powinny mieć możność uzyskiwania certyfikatu
Ministra Kultury RP, stwierdzającego ich zgodności z przepisami ustawy o Polskich Mediach
Narodowych. Ważność takich certyfikatów winna być odnawiana co rok lub dwa lata na podstawie
dotychczasowej działalności medialnej. Tylko organizacje polonijne z takimi certyfikatami mogłyby
się ubiegać o ewentualne dofinansowanie ze strony Państwa Polskiego na rzecz prowadzonej przez
nie działalności, zwłaszcza medialnej. Z otrzymanych kwot miałyby się obowiązek rozliczać przy
każdorazowym odnowie ważności certyfikatu.
5. Należy zlikwidować TVP Polonia jako tubę propagandową TVP, TVN, TVN24 i im podobnych stacji
telewizyjnych działających na terenie Polski oraz mediów prasowych typu „Gazety Wyborczej”,
„Newsweeka” itp. TVP Polonia była szczególnie hojnie dofinansowywana przez rządy PO-ZSL
wielomilionowymi sumami, jest kierowana przez jakieś niezidentyfikowane osoby w Kanadzie, ale
biuro znajduje się w Panamie. Solidny audyt jej działalności—używa znaku zastrzeżonego Telewizji
Polskiej, a więc telewizji publicznej—winien być powiązany z audytami Konsulatów oraz
Ambasad RP.
TVP Polonia poza uporczywym i nachalnym prezentowaniem lewackiej,
antynarodowej i antykatolickiej propagandy nie wnosiła żadnych wartości w życie Polonii,
natomiast stanowiła źródło gigantycznych dochodów dla wąskiej grupy osób.
6. Proponujemy, by stworzona na bazie Nowych Mediów Narodowych polska telewizja
publiczna była transmitowana satelitarnie z Polski i mogła być oglądana zarówno w
regularnej telewizji, jak i przez Internet. Takie rozwiązania mają cieszące się wielkim
powodzeniem wśród Polonii TV Republika oraz TV TRWAM.
7. Postulujemy również utworzenie biur przy organizacjach polonijnych z regularnymi
korespondentami, którzy przekazywaliby do Warszawy wszelkie wiadomości lokalne.
Biura takie (na wzór BBC) mogłyby zostać wyposażone w sprzęt, umożliwiający bezpośrednie
połączenie z TVP w ramach programów polonijnych. W krajach wielkopowierzchniowych
należałoby powołać co najmniej kilka takich biur-studio ze względu na odległości. Pracownicy
tych ośrodków winni przejść szkolenie (najlepiej w Polsce krótkie integracyjne, w
ostateczności poprzez internet) i zdobyć oficjalne, polskie akredytacje medialne dla
ułatwienia dotarcia do lokalnych (stanowych, prowincjonalnych) rządów}.
8. Certyfikowane przez Ministra Kultury RP media oraz organizacje polonijne, dla współdziałania i
wspierania polskiej polityki historycznej na terenie całego świata, zwłaszcza obu Ameryk, muszą
mieć zagwarantowane otrzymywanie bieżących materiałów historycznych i kulturalnych z Polski.
Chodzi tutaj zwłaszcza o filmy, traktujące o przeszłości oraz prezentujące teraźniejszość RP.
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Organizacje takie muszą być zwolnione z opłat za rozpowszechnianie takiej produkcji filmowej,
która będzie przeznaczona do pokazów niepolskiej publiczności. Dlatego rzeczą absolutnie
najważniejszą jest, by kierowana do odbiorcy rzeczona produkcja filmowa posiadała napisy w języku
danego kraju (tzw. subtitles). Polonia Semper Fidelis posiada możliwości wyświetlania filmów
fabularnych czy dokumentalnych w kinach Ameryki Północnej. Wierzymy, że przy solidarnym
wysiłku innych organizacji można w ten sposób przekazywać prawdę historyczną o naszej
Ojczyźnie.
9. Certyfikowane przez Ministra Kultury RP ośrodki polonijne muszą mieć zagwarantowaną, stale
uaktualnianą listę rekomendowanych przez Narodowe Media polskich artystów, którzy wnoszą
istotny wkład w propagowanie wartości chrześcijańskich i polskich. Dlatego wnosimy o
spowodowanie wydawania raz do roku oficjalnego informatora Ministerstwa Kultury RP,
rozsyłanego następnie do tychże organizacji. Pomoże to skoordynować wysiłki Polaków i
Polonii w dziele prezentacji dorobku kultury polskiej zarówno dla Polonii jak i niepolskiej
publiczności.
10. Wnosimy o utworzenie specjalnego funduszu Mediów Narodowych dla Polonii w dyspozycji
Senatu RP, niezależnie od istniejącego Funduszu Wspierania Polonii, który byłby przeznaczony tylko
i wyłącznie na wynagrodzenia osób, poświęcających cały swój czas mediom polonijnym. Pozwoli to
uniknąć tzw. amatorszczyzny działań, kiedy to dane osoby muszą dzielić swój czas między normalną
aktywność zawodową, a działalność w mediach traktują jedynie jako hobby. Jeżeli nowe Media
Narodowe mają być rzeczywistym narzędziem informacyjnym, propagującym kulturę, tradycję i
wartości polskie, muszą być one profesjonalnie przygotowywane.
Zmniejsza się oddziaływanie radia i prasy, chociaż są one istotne w wielkomiejskich
środowiskach, zaś ich zasięg jest w rzeczywistości okrojony do przekazu bieżącej informacji a
odbiorcami są wyłącznie kręgi polskie. Nie umniejszając ich roli należy zauważyć, że nie są one w
stanie prowadzić jakiejkolwiek polskiej polityki historycznej, która jest niezwykle ważnym
elementem batalii o odkłamywanie wieloletnich naleciałości w przedstawianiu obrazu
dziejowego a i obecnego Polski, tak chętnie wykorzystywanego przez nieprzychylne Polsce
środowiska na świecie.
We współczesnym świecie najważniejszymi mediami są telewizja oraz Internet. Dzięki
nowym, stosunkowo tanim technologiom powstają wielkie możliwości informacyjne i edukacyjne, a
zarazem integracyjne oraz dające możliwości dwustronnej komunikacji i wyboru tematów za
pomocą Narodowej Telewizji przez Internet.

Podsumowując, w skrócie, postulaty Polonii:
Działania natychmiastowe: na zasadzie zarządu komisarycznego w Ambasadach i
Konsulatach
I. Weryfikacja (audyt) :
- personalna (szczególnie w Amerykach)
- zarejestrowanych organizacji polonijnych
- polonijnych mediów działających na świecie i korzystających ze wsparcia publicznego (tym
poprzez Konsulaty)
- bilans środków publicznych wydawanych na wsparcie mediów na świecie (w tym
rozstrzygnięcie TVP Polonia)
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Działania sukcesywne, długofalowe:
II. Certyfikowanie przez Ministra Kultury RP organizacji oraz mediów polonijnych
III. Zainwestowanie we współpracę ze sprawdzonymi od lat polskimi patriotami na emigracji.
Możemy walnie przyczynić się do dobrej opinii o Polsce, tworzenia polskiej polityki
historycznej i polskiego lobby, jakże obecnie potrzebnego. Polonusi mogą również skutecznie
działać w sprawie powrotu z emigracji kilku milionów Polaków , często drugiego czy
trzeciego pokolenia emigrantów politycznych i ekonomicznych. Jeśli nie byłby możliwy
całkowity powrót do Ojczyzny, to przynajmniej zwiększenie więzi i współpracy z milionami
potomków emigrantów, z ludźmi z wykształceniem i doświadczeniem, może przysporzyć
Polsce ogrom korzyści w jej dynamicznym rozwoju. Wielu Polaków na obczyźnie tęskni i
dysponuje wielkim, niewykorzystanym potencjałem. Czekamy od wielu lat na poważne
potraktowanie przez państwo polskie, na głos i czyny, że Polsce zależy na każdym Polaku
niezależnie od zamieszkania. Ufamy, że już wkrótce większość emigrantów zamiast
‘rozpływać się’ w poszczególnych krajach zamieszkiwania - będzie mogła być dumna z takich
pojęć jak Ojczyzna, Patriotyzm i wiara w Boga. Emigracyjne środowiska Patriotyczne, wprost
niszczone ostatnimi laty przez antypolskie rządy, mogą się walnie przyczynić do stosunkowo
szybkiej i dynamicznej integracji Polonii z krajem. Oczekujemy na pilne zastosowanie
nowoczesnych technologii w Narodowych Mediach. Wykorzystując nasze zagraniczne
doświadczenia jesteśmy otwarci na szczegółową dyskusję i chcemy pomóc w przygotowaniu
oraz w sprawnym wdrożeniu mądrej strategii Mediów Narodowych dla Polonii.
W imieniu Polonia Semper Fidelis

Stanisław Matejczuk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stanisław Matejczuk – w okresie PRL działacz
opozycji,
m.in. twórca i szef Niezależnego
Zrzeszenia Studentów Polskich, działacz ROPCiO i
NZS, poddawany licznym represjom ze strony władz
– w stanie wojennym skazany za działalność
opozycyjną na 6 lat więzienia, pomijany
przez
kolejne amnestie dla więźniów politycznych, po 5ciu
latach zwolniony z więzienia na skutek interwencji
rządu USA; w końcu PRLu i po ‘okrągłym stole’
realnie zagrożony wendettą WSI&consortes wybrał
od 1990 roku przymusową emigrację w USA. Autor
Memorandum w sprawie zabójstwa ks. Sylwestra
Zycha, aktywny działacz Polonii amerykańskiej, m.in.
b. sekretarz Kongresu Polonii Amerykańskiej,
następnie koordynator główny Polonia Semper
Fidelis; w 2011 odmówił przyjęcia orderu z rąk
Bronisława Komorowskiego
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