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Szanowny Pan 
Juliusz Braun 

Prezes Telewizji Publicznej

Szanowny Panie Prezesie!

18 maja 2015 roku TVP wyemitowała audycję Tomasz Lis na żywo. Podczas programu 
aktor Tomasz Karolak znany ze swojej sympatii do Bronisława Komorowskiego nawiązał do 
wpisu na twitterze, który rzekomo należał do pani Kingi Dudy, córki kandydata na prezydenta 
RP. W rzeczywistości był to fałszywy profd, wyśmiewający dziewczynę. Cytowany wpis 
głosił, ,,Tata mówi, że jak  zostanie prezydentem odda Oscara amerykanom. Prawda jest 
ważniejsza od jakiejś tam nagrody z żółtej blachy ”.

Redaktor programu wraz z gościem w porze największej oglądalności powielali te 
fałszywe informacje ośmieszając panią Kingę Dudę i dyskredytując jej ojca, kandydata Prawa 
i Sprawiedliwości na prezydenta. Dobrze odegrana rozmowa pomiędzy obydwoma panami 
wskazuje jasno, że mamy tu do czynienia ze świadomą manipulacją. Propagandowa dyskusja 
miała miejsce kilka dni przed rozstrzygnięciem drugiej tury wyborów i w tym gorącym czasie 
w świat poszła kłamliwa informacja. Warto dodać, że przeprosiny obu panów są dostępne tylko 
na portalach społecznościach, do których dostęp ma zaledwie mała część tych, którzy tę 
perfidną manipulację oglądali w TVP. To przemyślane zagranie bowiem red. Lis doskonale 
zdaje sobie sprawę, że do jego widowni żadne inne sprostowanie niż to w TVP nie dotrze.

Nie od dziś wiadomo, że red. Tomasz Lis to nie dziennikarz, a propagandzista, który 
świadomie manipuluje opinię publiczną. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego robi to za pieniądze 
polskich obywateli i w Telewizji Publicznej zobowiązanej do bezstronności? Prowadzący 
program znany ze swej przychylności prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu nie 
sprawdzając autentyczności konta, celowo naruszył podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, 
a swój program przekształcił w publiczną agitację przeciwko Andrzejowi Dudzie. Należy 
mocno podkreślić również fakt, że wykorzystywanie przez red. Tomasza Lisa telewizji 
opłacanej z pieniędzy podatników jako narzędzia w walce politycznej przeciwko Andrzejowi 
Dudzie jest łamaniem zasad państwa prawa. Podkreśla to art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji 
wzywający do zachowania zasad obiektywizmu i bezstronności.

Mając na uwadze powyższe, domagam się natychmiastowego usunięcia programu 
Tomasz Lis na żywo z anteny telewizji publicznej, a także przeprosin ze strony TVP oraz pana 
Tomasza Lisa, które zostaną wyemitowane w porze największej oglądalności jeszcze przed 
rozstrzygnięciem II tury wyborów prezydenckich. Szanowny Panie Prezesie, tego nie wymaga 
już nawet jakakolwiek ustawa, ale zwykła ludzka przyzwoitość.
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