TVP działa jak LWP.
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Telewizji Polskiej ponoć zaczyna brakować pieniędzy, kryzys i mniejsze wpływy z abonamentu
odbijają się na budżecie firmy. Jak na razie jedyną widoczną odpowiedzią na tę sytuację są
mianowania na stanowiska generalskie, a więc w redakcji „Wiadomości" przybył drugi zastępca
szefa, nad programami informacyjnymi ustanowiono superszefa, TVP INFO otrzymało
kolejnego dyrektora, a w Programie 1 pojawia się następny szef redakcji publicystyki.

W tym samym czasie TVP wyciąga kolejne działa armatnie, w Programie 2 rusza kolejny
program interwencyjny, w Programie 1 na antenie pojawiają się dwa nowe cykle publicystyczne.
Co ma do tego Ludowe Wojsko Polskie Dużo!
LWP, jak wszystkie armie bloku sowieckiego, słynęło z dwóch rzeczy: po pierwsze - duża
liczba generałów w stosunku do liczby żołnierzy, po drugie - ogromna ilość bezwartościowego
sprzętu i broni. Otóż w dwóch antenach Programie 1 i TVP INFO jest zatrudnionych lekko
ponad 20 generałów. Ich zadania ograniczają się do magicznego słowa: nadzór. Podstawowym
ich zajęciem jest dbanie o to, aby nie podpaść i nie ponosić odpowiedzialności za program. Za
audycję i tak odpowiada wydawca, prowadzący i zespół dziennikarzy. Można założyć, że
generałowie z Programu 1 i TVP INFO odpowiedzialni za informację, publicystykę i reportaż
kosztują Telewizję Polską miesięcznie około 300 tys. zł, rocznie daje nam to sumę ponad 3,5
mln zł.
W TVP - podobnie jak kiedyś w LWP -dominuje myślenie o ilości (w tym przypadku nie broni, a
dużej liczby programów), a nie jakości. Każdego dnia w Programie 1 i TVP INFO jesteśmy
atakowani kilkoma audycjami typu kanapa i jej goście. Trudno stwierdzić, dlaczego ten program
a nie następny za kilka godzin to właśnie ten najważniejszy. W tym przypadku koszty
utrzymania wszystkich cykli to kolejne miliony.
Czy TVP może przestać przypominać LWP Najwyższa pora, aby kłopoty finansowe wymusiły
te zmiany. Należy ograniczyć etaty generalskie i ograniczyć liczbę armat. Skoro Program 1 ma
być anteną, w której dominować powinny informacja, publicystyka, reportaż, film dokumentalny,
a TVP INFO jest wyłącznie skierowana na informację, to obie struktury powinny być zarządzane
przez to samo dowództwo. Ranga autorów programów powinna zostać podwyższona, tak aby
np. wydawcy i prowadzący uczestniczyli w planowaniu strategii programowej stacji. Dlaczego
wzorem innych stacji szefem informacji i publicystki nie jest główny prowadzący lub wydawca o
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największym doświadczeniu i zdolnościach menadżerskich Jeżeli TVP decyduje się na program
typu rozmowa o wydarzeniach krajowych, to jest to jeden strzał na dzień. Inny dotyczy już
spraw międzynarodowych, a kolejny gospodarczych. Za każdym razem armata strzela raz, ale
celnie.
Żródło: Dziennik Łódzki, Listy do redakcji, autor - imię i nazwisko do wiadomości redakcji
(07-04-2009)
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