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Szanowny Panie Prezesie ! 
 

Telewizja Polska S.A., jest nadawcą publicznym utrzymywanym w dużej mierze z daniny 
jaką jest abonament rtv. Swoje funkcjonowanie instytucja ta uzasadnia akcentując m.in. 
wysokie standardy prowadzonej działalności. Jednym z jej wyznaczników jest szerzenie 
tolerancji, a więc postawy charakteryzującej się m.in. okazywaniem szacunku wszystkim bez 
względu na wyznawany światopogląd, czy religię. 

Dlatego z oburzeniem odebraliśmy biegunowo odległe od tego obrazu zachowanie 
Mariana Kubalicy wicedyrektora TVP Sport, który 12 marca br., jak wiele na to wskazuje w 
godzinach pracy, zamieścił na facebooku obraźliwy w treści i formie wpis dotyczący wyboru 
przez konklawe nowego papieża oraz samej osoby Ojca Świętego Franciszka. Ten sardoniczny 
tekst stanowi ujmę dla jego autora, gdyż jak ufamy pragnie on uchodzić za osobę kulturalną. 
Jednak przede wszystkim nie licuje on z powagą pełnionej przez Mariana Kubalicę funkcji 
dyrektorskiej. Jest on bowiem nie tylko obraźliwy, ale też w oczywisty chybiony, o czym 
świadczą już pierwsze dni pontyfikatu papieża Franciszka. 

Osoba zatrudniona na tak eksponowanym stanowisku w Telewizji Polskiej  musi mieć 
świadomość konsekwencji swoich działań. Marian Kubalica prezentując swe oburzające, 
przepełnione antykatolicką fobią poglądy godzi nie tylko w papieża jako zwierzchnika Kościoła 
powszechnego, ale też głowę Państwa Watykańskiego, z którym Rzeczpospolita Polska ma 
doskonałe stosunki. 

W świetle zaistniałej sytuacji oczekujemy od Pana Prezesa odpowiedzi na poniższe 
pytania: Czy Marian Kubalica wykorzystał służbowy czas, a także sprzęt komputerowy na 
napisanie inkryminowanych słów? Czy wobec pozycji służbowej osoby formułującej te 
osobliwe opinie należy traktować je jako oficjalne stanowisko Telewizji Polskiej S.A. na temat 
Kościoła katolickiego oraz papieża Franciszka? Czy i jakie konsekwencje służbowe będą, 
zostaną wyciągnięte wobec dyrektora Mariana Kubalicy ? Czy Pan Prezes ma świadomość, iż 
tego rodzaju publiczne wypowiedzi ważnych pracowników TVP mogą mieć wpływ na dochody 
TVP, gdyż duża część społeczeństwa w proteście przeciw łamaniu podstawowych standardów 
życia społecznego, może zaprzestać płacenia abonamentu telewizyjnego ? 
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