Warszawa, 13 stycznia 2022 r.
Pan Marcin Krupa
Prezydent Katowic
Szanowny Panie Prezydencie,
Skarga Miasta Katowice, przekazana Radzie Etyki Mediów przez działającą na
mocy Pańskiego pełnomocnictwa kancelarię adwokacką, zarzuca naruszenie
zasad etyki dziennikarskiej red. Zbigniewowi Górniakowi – autorowi
wyemitowanego 24 października 2021 r. przez TVP reportażu „Mroczne
Dzielnice: Załęże”, Kacprowi Kowalskiemu – producentowi tego reportażu,
oraz Telewizji Polskiej S. A. – nadawcy materiału.
Skarga wskazuje, że reportaż przedstawia Załęże, dzielnicę Katowic,
jednostronnie, w oparciu o wyłącznie negatywne aspekty społecznoekonomiczne, z pominięciem ich kontekstu oraz rzeczywistych i przeważających
aspektów społeczno-ekonomicznych, w tym jej rewitalizacji. Podkreśla, że
reportaż pokazał Załęże w myśl z góry założonej intencji (tezy) stojącej za serią
„Mroczne Dzielnice”,(…) kreuje nieprawdziwy, stygmatyzujący i krzywdzący
mieszkańców dzielnicy wizerunek Załęża i zawiera wyjęte z kontekstu i
zmanipulowane wypowiedzi kilku występujących w reportażu osób.
REM zapoznała się z reportażem będącym przedmiotem skargi i potwierdza
zasadność wszystkich zawartych w niej zarzutów. Zdaniem REM, TVP jako
nadawca materiału oraz wymienione w skardze osoby naruszyły zapisane w
Karcie Etycznej Mediów zasady prawdy, obiektywizmu i pierwszeństwa
dobra odbiorcy, która stanowi że podstawowe prawa czytelników, widzów,
słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy,
wydawców, producentów i nadawców.
Nie inne były konkluzje REM (http://rem.net.pl/data/20211108.pdf) w
odpowiedzi na skargę Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, której
przedmiotem był reportaż z serii „Mroczne Dzielnice” o wrocławskim
Przedmieściu Oławskim. Także i tam dostrzegła REM działanie w myśl z góry
założonej tezy nakazującej pokazywanie jednostronnie krytycznego, a więc
nieprawdziwego, obrazu wybranej dla tego celu dzielnicy, stygmatyzującego ją,
krzywdzącego dla jej mieszkańców i władz miasta, które robią wiele, by
zmieniać poszczególne dzielnice na lepsze. Nie tylko dzielnice są przedmiotem
dokonanego przez TVP wyboru, także same miasta - niemal wyłącznie te,

których prezydenci nie reprezentują rządzącej w Polsce partii, lub nie deklarują
się jako jej zwolennicy. To, zdaniem REM, przejaw kolejnej tezy
podpowiadanej przez autorów tej serii reportaży i obrażającej inteligencję
widzów TVP – że mroczne dzielnice są tam, gdzie nie rządzi PiS.
W imieniu Rady Etyki Mediów
Z poważaniem,
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Przewodniczący REM

