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Kt to policzy? 
UŻVWAM DO PIAM VANISHA 

a nie soli i cytryny jak moja Babcia, 
ponieważ stale mi pokazttją, czego 
to on nie wywabi Gdyby nie reklama 
telewizyjna, nie miałabym zielonego 
pojęcia, co stoi w tych butelkach 
w supennarkecie. Tak jest, że media 
pokazttją nam w obrazkach, co tne
ba kupić, kto jest bezinteresownie 
odważny i jaki jest najlepszy w tej 
chwili spektakl teatralny. żeby coś 
dotarło do srerszej wiadomości, że
by się spnedał polityk, obraz, glazu
ra CZ'f nowa metoda operacji serca, 
trzeba to pokazać w telewizji 

Reklama jest płatna i prędzej 
wielbłąd przejdzie przez ucho igiel
ne niż w obrazie telewizyjnym po
każe się etykietka na słoiku z kre
mem w wywiadzie z geniuszem 
w skali światowej, który wynalazł 
krem na wszystko. Dziennikarz.e 
telewizyjni, zgodnie z zasadami 
swego zawodu, szukają wszelkich 
przejawów pokazqjących, że coś 
się robi nowego w kraju, że ktoś 
myśli, coś wynajduje, hoduje lub 
sprzedaje. 'fyle że słowem nie moż
na zdradzić, kto i gdzie, bo reklama 
jest płatna Jedynym kryterium 
oceny programu jest oglądalność, 
no bo reklamodawca musi mieć 
widzów. A przecież są takie dzie
dziny, których obecność w TV jest 
podstawowym warunkiem sukce
su. Choćby kultura. 

Kulturotwórczej roli telewizji 
przyjrzałam się na najprostszym 
przykładzie. Kiedy zaci.ęłam pracę 
w Tv, pierwszym zadaniem wydało 
mi się wprowadzenie na ekran 
wspaniałych polskich grafików. Nie 
było wówr:zas cwłówek filmowych 
ani reklamy i masę czasu między 
programami wypełniały cwłówki 
graficzne lub tak zwane plansze 
przerywnikowe. Czołówki i plansze 
pogody robiljakiś artysta na pozio
mie porównywalnym w tej branży 
do np. Big Brothera. Zamówiłam 
p1ansze pogody u Jana Młodożeń
ca. Piel'WS1.ą, która przyszła - ,,R>
goda na jutro" - reprodukuję. F1an
sze Młodożeńca poszły na antenie. 

Wspaniały ówczesny dyrektor 
programowy Jerzy Pań.5ki zawołał 
mnie do siebie i wręczył mi koszyk 
listów od telewidzów - same wy
mysły. Był to mój pierwszy test 
oglądalnOOci. zawartam z Jerzym 
uldad - PUS1.CZaIDY pół na pól Po 
trzech miesiącach wyeliminowa
łam kiepskie obrazki i do telewizji 
\Vkroczyła wspaniała polska grafi
ka. Widzów można i nale'ly prowa
dzić w kierunku potrzeb na wfzr 
szym poziomie, ale znaczy to, że 
nie można zaC1.ąĆ od schlebiania 
najpopularniejszym gustom Przy
najmniej na poc?.ątku znaczy to, że 
oglądalność spadnie. Przytac?,am 
tu historyjki z młodości mojej i te-
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lewizji, żeby na najprostszym przy
kładzie zilustrować, jak to działa 

Tulewizja publiczna dziś spełnia 
rolę Państwowego Pnedsiębior
stwa Reklamowego. ?fle mówię tu 
o działaniach kulturotwórczych te
lewizji, które realizuje np. produkcja 
filmowa. To nie ma być atak na pro
gram; skoro telewizja musi w takim 
procencie żyć z reklam - jest jak 
jest. Idzie mi o to, że może opłacało
by się zwolnić kawałek publicznej 
telewizji z obowiązku utrzymywa
nia się z reklam po to, aby promo
wać sprawy tak wymaglljące telewi
zyjnego bod1.ca jak popularyzacja 
i kreacja kultwy, polski przemysł 
czy polskie inicjatyw rozwojowe 
w ogóle. 'fylko Jet.o to policzy? 
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