UCHWAŁA nr IV/1/2021
Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 19 czerwca 2021 r.
w sprawie mediów

Na podstawie § 27 pkt 10 w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony
Demokracji uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się stanowisko w brzmieniu następującym:
Mamy dość niszczenia mediów!
Jako delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji apelujemy do
dziennikarzy, polityków, organizacji społecznych o wzmożenie wysiłków w celu
powstrzymania niszczenia wolnych mediów w Polsce i ograniczania wolności prasy przez
obecną władzę.
Ostatnie wydarzenia są alarmujące. Władze Polska Press, kontrolowanego od
niedawna przez państwowy koncern naftowy PKN Orlen, zwolniły redaktora
naczelnego „Ekspresu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego”. Stało się tak pomimo
sądowego zakazu wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press do
czasu rozstrzygnięcia, czy zakup Polska Press przez Orlen jest zgodny z prawem.
Wcześniej doszło do zwolnienia redaktorów naczelnych kilku innych gazet Polska
Press, mimo wcześniejszych zapewnień prezesa Orlenu Daniela Obajtka, że po
przejęciu przez kierowany przez niego koncern gazet, nie dojdzie w nich do „czystek”.
Warto dodać, że Polska jest jedynym krajem w Europie po Rosji, gdzie kontrolowany
przez państwo naftowy koncern przejmuje niezależne media (w Rosji robi to
Gazprom), co prowadzi do ich zamykania ewentualnie przekształcania w narzędzia
rządowej propagandy.
Dotychczas po wejściu Orlenu pracę stracili redaktorzy naczelni dziewięciu
dzienników regionalnych Polska Press:
1. Szymon Kozica, "Gazeta Lubuska"
2. Tomasz Pietraszak, "Gazeta Pomorska"
3. Marek Twaróg, "Dziennik Zachodni"
4. Janusz Szymonik, "Dziennik Polski"
5. Jerzy Sułowski, "Gazeta Krakowska"
6. Paweł Siennicki, "Polska Metropolia Warszawska".
7. Arkadiusz Franas, "Gazeta Wrocławska"
8. Tomasz Pietraszak, "Gazeta Pomorska", "Express Bydgoski" i "Nowości
Dziennik Toruński"

9. Stanisław Sowa, "Nowiny".
Ten sam los spotkał również redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Nasza
Historia" Wojciecha Rogacina.
Innym godzącym w wolność mediów zjawiskiem jest to, co dzieje się w tzw.
mediach publicznych, zarządzanych mocną ręką przez namiestników obecnej władzy.
Uprawiają one propagandę, stosują manipulację lub wręcz podają nieprawdziwe
informacje, służące interesom władzy. Ostatnio przekroczyły kolejną granicę,
ukrywając niekorzystne dla władzy informacje i atakując dziennikarzy wolnych
mediów, którzy te informacje ujawnili. Mowa o ataku publicznego Radia Poznań na
dziennikarzy „Gazety Wyborczej” za publikacje na temat sierocińca, prowadzonego
przez byłego dominikanina w Kamerunie. Ostatecznym ostrzeżeniem dla Polaków, do czego
prowadzi niszczenie wolnych mediów, jest obecna sytuacja na Białorusi, gdzie niezależni
dziennikarze, jak Roman Protasiewicz, są porywani, torturowani, pozbawiani wolności na
podstawie wątpliwych zarzutów. Tak źle z wolnością prasy, jak obecnie, ani w Polsce, ani na
Białorusi od upadku żelaznej kurtyny jeszcze nie było.
„Czwarta władza” jest ważnym, być może najważniejszy orężem do obrony
demokracji i wolności, dlatego jest tak zaciekle zwalczana przez dyktatorów wszelkiej
maści, na wszystkich kontynentach. Czas powstrzymać to szaleństwo w Polsce.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

