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Telewizji Polonia grozi upadek!
Czarn e ch mury n ad TVP Polon ia? Fot.
www.wiln oteka.lt
Tuż przed świętami TVP Polon ia otrzymała
zaskakujący "prezen t": decyzję o cofn ięciu, a
raczej drastyczn ym zmn iejszen iu wsparcia
fin an soweg o od polskieg o Min isterstwa
Spraw Zag ran iczn ych . W min ion ym
tyg odn iu miała zostać przedłużon a umowa
o współpracy między MSZ a TVP, jedn ak w
ostatn iej ch wili min isterstwo wycofało się z
wcześn iejszych ustaleń i zapropon owało
Telewizji Polon ia pięciokrotn ie mn iejszą
kwotę. Jeżeli n ie uda się osiąg n ąć n oweg o
porozumien ia, prawdopodobn ie już od
styczn ia TVP Polon ia będzie musiała wstrzymać produkcję własn ych audycji, a jeśli n ie
uleg n ie poprawie także sytuacja fin an sowa TVP - prog ram dla Polon ii i Polaków za
g ran icą może zn ikn ąć z eteru! Dla Polaków n a Litwie ozn acza to, że - jak za sowieckich
czasów - zostan ą pozbawien i możliwości og lądan ia Telewizji Polskiej.
Od lat pog raszająca się sytuacja fin an sowa Telewizji Polskiej S.A. sprawiła, że TVP
Polon ia ostatn io stawała się coraz bardziej zależn a od rządoweg o wsparcia
fin an soweg o. Od sześciu lat pozostawało on o n a tym samym poziomie 11 mln złotych i
takąż kwotą MSZ miało wesprzeć telewizję dla Polon ii i Polaków za g ran icą w roku 2013.
Z prolon g owan iem porozumien ia jedn ak zwlekan o, aż Zarząd TVP został
poin formowan y, że w min isterstwie zapadła decyzja o zmn iejszen iu dofin an sowan ia z 11
mln do... 2 mln złotych ! Decyzję tłumaczon o problemami z odbiorem TVP Polon ii w obu
Amerykach oraz n a Białorusi, Ukrain ie i... n a Litwie!
Na kon tyn en cie amerykań skim TVP Polon ia istotn ie od lat objęta jest tak zwan ym
geoblokingiem, g dyż prawo do rozpowszech n ian ia syg n ału ma firma, z którą TVP od lat
toczy boje prawn e i właśn ie w przyszłym roku ma zapaść orzeczen ie sądowe, które
pozwoli uzdrowić sytuację. Dla reszty świata n atomiast TVP Polon ia n adaje w systemie
otwartym (free-to-air), n a dwóch satelitach - Astra i Hotbird. Ten ostatn i zapewn ia
możliwość swobodn eg o odbioru Telewizji Polon ia w n aszej części Europy - od Eston ii po
Ukrain ę. TVP Polon ia jest obecn a także w wielu sieciach kablowych n a całym świecie
(szczeg óln ie popularn a n a teren ie byłeg o ZSRR), jej syg n ał tran smitowan y jest także
n aziemn ie - jeden n adajn ik działa n a Ukrain ie, trzy w Kazach stan ie.
Piąty n adajn ik n aziemn y do n iedawn a działał n a Litwie i z wileń skiej Wieży Telewizyjn ej
umożliwiał swobodn y odbiór jedyn ej polskiej telewizji w promien iu około 50-70 km
wokół Wiln a. An alog ową retran smisję Polon ii od lat zapewn iała Baltijos TV (BTV),
jedn ak 29 październ ika bieżąceg o roku Litwa pożeg n ała się z telewizją an alog ową.
Telewizja Polon ia pozostała jedn ak także w n adawan iu cyfrowym jako jeden z 12
otwartych (bezpłatn ych ) kan ałów, dostępn ych n a Litwie, przy czym dziesięć z n ich - to
g łówn e stacje litewskie (LRT, LRT Kultura, LNK, TV3, BTV, TV1, TV6, Lietuvos Ryto TV,
In fo TV, Liuks TV), a jedyn a - oprócz Polon ii - otwarta stacja zag ran iczn a - to BBC
World News.
Zg odn ie z wcześn iejszymi ustalen iami LRTK (Lietuvos Radijo ir Televizijos Komisija odpowiedn ik polskiej Krajowej Rady Radiofon ii i Telewizji) TVP Polon ia jest n adawan a z

odpowiedn ik polskiej Krajowej Rady Radiofon ii i Telewizji) TVP Polon ia jest n adawan a z
tzw. czwarteg o multipleksu, któreg o operatorem jest spółka TEO LT. Przez półtora
miesiąca po wyłączen iu syg n ału an alog oweg o sytuacja Polon ii rzeczywiście pozostawała
n ieureg ulowan a, g dyż w każdej ch wili decyzją władz TEO polska stacja mog ła zostać
wyłączon a, jedn ak już 12 g rudn ia 2012 r. pomiędzy TVP a TEO została podpisan a
stosown a umowa, która g waran tuje, że TVP Polon ia n ie zn ikn ie z litewskieg o eteru.

Syg n ał cyfrowy jest tran smitowan y przez sześć n adajn ików w n ajwiększych miastach
Litwy: Wiln ie, Kown ie, Kłajpedzie, Szawlach , Pon iewieżu i Birżach . Teoretyczn ie
n ajmocn iejszy jest n adajn ik wileń ski (1600 W), który ma zapewn ić odbiór n aziemn y w
promien iu około 60 km wokół stolicy Litwy, czyli zasięg podobn y do teg o, jaki miał
syg n ał an alog owy (jeżeli ktoś poprzedn io og lądał TVP Polon ię bez zakłóceń , a teraz ma
kłopoty z jej odbiorem cyfrowym, powin ien zg łosić problem do TEO LT). W
rzeczywistości jedn ak Polon ia zn aczn ie rozszerzyła swoją obecn ość n a Litwie: do 29
październ ika poza Wileń szczyzn ą była obecn a tylko w n iektórych og óln okrajowych i
lokaln ych sieciach kablowych , dziś w otwartym n adawan iu n aziemn ym obejmuje pon ad
70 procen t terytorium Litwy, w tym wszystkie n ajwiększe miasta i prawie cały obszar
zwarcie zamieszkan y przez Polaków. Telewizji Polon ia n adal n ie mog ą og lądać
mieszkań cy połudn iowej (Druskien iki-Oran y, Dziewien iszki) i półn ocn ej (Święcian yWisag in ia) Wileń szczyzn y oraz półn ocn o-wsch odn iej Litwy - tu jedn ak i "an alog owa"
TVP Polon ia n ie docierała. Problemy z odbiorem mają także mieszkań cy wsch odn ieg o
pog ran icza rejon u wileń skieg o i soleczn ickieg o (wzdłuż g ran icy z Białorusią). Og óln a
jakość cyfroweg o syg n ału telewizyjn eg o jest jedn ak n ieporówn ywaln ie lepsza od
an alog oweg o.
Fakt, że właśn ie polska telewizja jest jedn ym z dwun astu otwartych kan ałów cyfrowych
dostępn ych n a Litwie, już przed rokiem wywołał burzliwą dyskusję i liczn e an typolskie
komen tarze n a forach in tern etowych . Pojawiły się też g łosy w obron ie TVP,
przypomin ające, że przez wiele dziesięcioleci polska Jedyn ka była ch ętn ie odbieran a n a
całej połudn iowej Litwie aż po Kown o, Litwin i specjaln ie in stalowali n ajmocn iejsze
an ten y, by jak n ajlepiej odbierać telewizję, będącą (szczeg óln ie za ZSSR) prawdziwym
okn em n a świat. Przeciwn icy polskiej telewizji być może już wkrótce będą mog li
świętować zwycięstwo - TVP Polon ia może zn ikn ąć z Litwy, bo... po prostu przestan ie
n adawać.

W odpowiedzi n a decyzję MSZ prezes TVP Juliusz Braun odmówił podpisan ia
porozumien ia w n owym kształcie i zapowiedział, że jest on o n ie do zaakceptowan ia, a
jeg o realizacja prowadziłaby do zlikwidowan ia TVP Polon ia. W ostatn ich latach
wspomn ian e 11 mln ze środków MSZ pokrywało prawie dwie trzecie kosztów całej
produkcji własn ej tej telewizji. Audycje o Polakach i dla Polaków n a świecie tworzyły z
kolei in dywidualn e, specyficzn e oblicze tej telewizji, co zapewn iało jej dość wysokie
miejsce (22-24 wśród pon ad 200 polskich kan ałów!) w ran kin g ach i wpływy z reklam n a
poziomie kolejn ych 10-12 mln .
Zmn iejszen ie dotacji do 2 mln w 2013 r. ozn acza zmin imalizowan ie, a ściślej wstrzyman ie
produkcji własn ych audycji, co prowadzi do osłabien ia pozycji ryn kowych i
także spadku doch odów z reklam. Uwzg lędn iając trudn ą i od lat pog arszającą się
sytuację fin an sową TVP, n ie ma możliwości, by te dziury w budżecie Telewizji Polon ia
"załatać" środkami własn ymi Telewizji Polskiej. Wystarczy przypomn ieć, że same koszty
emisji i satelitarn eg o przekazu prog ramu, jak też jeg o retran smisji n a wspomn ian ych
n adajn ikach n aziemn ich - to pon ad 10 mln złotych roczn ie! Z ciąg le kurcząceg o się
budżetu TVP oczywiście.
W 2013 roku TVP Polon ia plan owała uczcić swe dwudziestolecie. Zaczęła n adawać w
1993 r. jako trzeci (po Jedyn ce i Dwójce) kan ał publiczn ej Telewizji Polskiej, utworzon y z
myślą o 18 mln Polaków n a całym świecie. Miała przybliżać Polskę Polakom n a
Wsch odzie i n a Zach odzie, a Polakom w kraju opowiadać o życiu rodaków poza
g ran icami. I pełn iła tę misję, ch ociaż razem z całą TVP przez te dwie dekady przeżywała
oczywiście swe g orsze i lepsze ch wile. Szukała własn ych dróg , przez co zyskała własn e
oblicze i rzeszę wiern ych widzów n a całym świecie. W zaistn iałej sytuacji może to
wszystko stracić, g dyż jako kan ał wyłączn ie powtórkowy, n adający własn ą kompilację
arch iwaliów i prog ramów, tworzon ych przez in n e an ten y TVP (poza formatami objętymi
licen cją oczywiście) przestan ie być telewizją Polon ii i Polaków za g ran icą. W ten sposób
n a przykład Polacy n a Litwie zostan ą pozbawien i jedyn ej telewizji, która mówi o ich
problemach , opowiada o ich życiu i ukazuje ich pun kt widzen ia. Czy będzie przez to
lepszą wizytówką Polski n a świecie? Także n a Litwie? Bardzo wątpliwe.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożeg o Narodzen ia i Noweg o Roku 2013 wszystkim
widzom TVP Polon ia życzymy spokoju i radości, jeśli świąt spędzon ych przy telewizji, to
tylko przez ch wilkę i przy og lądan iu ciekawych , twórczych i dających satysfację
pog ramów (równ ież w TVP Polon ia), a osobom decydującym o przyszłości TVP Polon ia
życzymy spokojn ej refleksji, trafn ych , perspektywiczn ych , budujących decyzji i udan ej
realizacji! Wesołych Świąt i wszystkieg o n ajlepszeg o w Roku 2013!

