
 

                                                                                Warszawa, 18 stycznia 2021 r.  

 

Opinia REM w sprawie publikacji Wiadomości TVP1 z 16 grudnia 2020 r. 

 

Red. Agnieszka Kublik z „Gazety Wyborczej” złożyła do REM skargę na 

materiał „Organizowała protesty, ma koronawirusa” Macieja Sawickiego, który 

ukazał się w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP1 16  grudnia 2020 r. 

Skarżąca pisze: Materiał zaczyna się tak: Marta Lempart zakażona 

koronawirusem. Jako pierwsi do tej informacji dotarli dziennikarze TVP Info. 

Lempart w poniedziałek uzyskała pozytywny wynik testu. Wcześniej, mimo apeli 

o zachowanie zasad bezpieczeństwa, organizowała niebezpieczne dla zdrowia 

uliczne demonstracje. 

Wobec liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Maciej Sawicki używa określeń: 

z reguły pewna siebie i wulgarna. Opisuje jej zachowanie jako prymitywne, 

wręcz ohydne. Poucza widzów, że demonstracje uliczne to rodzaj broni 

biologicznej godzącej w Polaków; że protesty organizowane przez Lempart 

mogą być śmiertelnie niebezpieczne oraz że demonstracje przyczyniły się do 

rekordowej liczby zakażeń i ogromnej liczby zgonów.  

Skarżąca stwierdza: Na żadną z tych tez "Wiadomości" dowodów nie mają, bo te 

zwyczajnie nie istnieją. Eksperci są zgodni, że protesty na powietrzu nie 

powodują wzrostu zakażeń. Scena z Martą Lempart, która (w maseczce) krzyczy 

"tfu" do policjanta, została pokazana pięć razy. Nie znajduję na to żadnego 

uzasadnienia - poza chęcią obrzydzenia jej widzom TVP – podsumowuje swoją 

skargę autorka, przypominając szczucie przez TVP na prezydenta Adamowicza 

zabitego w Gdańsku, jego następczynię Aleksandrę Dulkiewicz i rzecznika praw 

obywatelskich Adama Bodnara. 

Rada Etyki Mediów zapoznała się z inkryminowanym materiałem i podziela 

jego ocenę przez autorkę skargi. Autor materiału przedstawiane przez siebie 

opinie opatruje ogólnikowymi źródłami, takimi jak: Nie brak opinii, że …Mówią 

eksperci…  Komentatorzy nie boją się mocnych słów…. naruszając tym 

samym zasadę prawdy Karty Etycznej Mediów. 



Autor materiału przekazuje informację o chorobie pani Lempart podkreślając z 

dumą, że jako pierwsi dotarli niej dziennikarze TVP Info, choć 

prawem tylko ona sama mogła ją ujawnić

szacunku i tolerancji Karty Etycznej Mediów.

Materiał filmowy zmontowany jest tak, by obrzydzić liderkę Strajku Kobiet

świadczy o tym pięciokrotne powtórzenie sceny plucia w maskę, eksponowanie 

scen przemocy na placu Powstańców Warszawy bez podania, jak do nich doszło 

(atak policjantów po cywilnemu

polskich rodzin, które prze

Lempart, która w jawny i bezczelny sposób lekceważyła obostrzenia gardząc 

zdrowiem i życiem tysięcy Polaków

od komentarza Karty Etycznej Mediów.

Rada Etyki Mediów po raz kolejny wyraża głębokie ubolewanie, że takie 

materiały, jak wskazany przez skarżącą, są 

informacyjnym TVP, będącym źród

milionów Polaków. Przypomnienie przez autorkę skargi 

TVP zamordowanego dwa lata temu prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, 

ma w tym kontekście szczególne znaczenie. Wskazuje ono bowiem do czego 

może doprowadzić systematy
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Członek REM 

materiału przekazuje informację o chorobie pani Lempart podkreślając z 

dumą, że jako pierwsi dotarli niej dziennikarze TVP Info, choć zgodnie z 

tylko ona sama mogła ją ujawnić. Narusza w ten sposób 

szacunku i tolerancji Karty Etycznej Mediów. 

Materiał filmowy zmontowany jest tak, by obrzydzić liderkę Strajku Kobiet

pięciokrotne powtórzenie sceny plucia w maskę, eksponowanie 

scen przemocy na placu Powstańców Warszawy bez podania, jak do nich doszło 

(atak policjantów po cywilnemu na protestujących), przeciwstawi

polskich rodzin, które przeżywały chorobę swoich bliskich postawie Marty 

w jawny i bezczelny sposób lekceważyła obostrzenia gardząc 

zdrowiem i życiem tysięcy Polaków. Narusza to zasadę oddzielania informacji 

od komentarza Karty Etycznej Mediów. 

Rada Etyki Mediów po raz kolejny wyraża głębokie ubolewanie, że takie 

materiały, jak wskazany przez skarżącą, są stale obecne w głównym programie 

informacyjnym TVP, będącym źródłem informacji i kształtowania opinii dla 

milionów Polaków. Przypomnienie przez autorkę skargi potraktowania przez 

TVP zamordowanego dwa lata temu prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, 

ma w tym kontekście szczególne znaczenie. Wskazuje ono bowiem do czego 

może doprowadzić systematyczne sączenie nienawiści w mediach.

zjawisko ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

aprobatę dla tego procederu.  

W imieniu Rady Etyki Mediów 
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