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Do Prezesa Zarządu TVP                                                                                                                                                                                   

Pana Jacka Kurskiego 

 

Szanowny Panie Prezesie 

 

Z wielkim zdumieniem Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP przyjął informację, że w 

wyniku decyzji TVP w tegorocznej edycji konkursu  - Eurowizja 2021 Polskę reprezentować 

będzie piosenka której twórcami są Szwedzi -  Joakim Ovrenius, Thomas Karlsson, Clara 

Rubensson i Johan Mauritzson. 

Czy władze TVP uznały, że nie mamy w Polsce wystarczająco dobrych kompozytorów, autorów 

tekstów, producentów i w związku  z tym trzeba było ratować się pozyskując utwór z 

zagranicznego stocku?  

Dziwi nas, że przedstawiciele publicznej TV, naszych mediów narodowych, instytucji która na 

co dzień głosi swe przywiązanie do tradycji i dziedzictwa narodowego, zlekceważyła polskich 

twórców.  Odbieramy to jako policzek wymierzony środowisku które reprezentujemy.  

Prosimy Pana Prezesa o wyjaśnienie, dlaczego do konkursu  w którym rywalizują utwory 

reprezentujące kraje zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców, Polska zgłasza piosenkę 

autorów zagranicznych.    

Domagamy się, aby tego rodzaju sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła i żeby w 

międzynarodowych konkursach Polskę reprezentowali polscy artyści wykonujący dzieła 

polskich twórców. 

 

Zarząd ZZM RP w składzie: 

Wanda Kwietniewska, Krystyna Prońko, 

Maciej Zieliński, Ryszard Wojciul, 
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Do Prezesa Zarządu TVP                                                                                                                                                                                   

Pana Jacka Kurskiego 

 

Szanowny Panie Prezesie 

 

Dziękujemy za odpowiedź na nasze pismo.  

Na wstępie pragniemy jednak zauważyć, że nasze pismo, wbrew sugestii Pana Prezesa,  nie 

dotyczyło wyboru p. Rafała Brzozowskiego jako reprezentanta Polski na tegoroczny Konkurs 

Piosenki Eurowizji. Uważamy bowiem, że TVP ma tu pełne prawo dowolnego wyboru, z 

zastrzeżeniem, że na tak ważnym konkursie Polskę reprezentować powinien artysta polski.  

Dziękujemy za przywołanie licznych przykładów praktyk z przeszłości, mając nadzieję, że złe 

wzorce sprzed lat nie będą powielane w przyszłości.   

Dziękując za wyjaśnienia podtrzymujemy jednak stanowczy sprzeciw wobec opisanych w 

piśmie pana Prezesa praktyk polegających na popieraniu przez polską telewizję publiczną - z 

istoty rzeczy zobowiązaną do działalności misyjnej i propagowania rodzimej twórczości -   

utworów zagranicznych. 

Domagamy się umieszczenia w regulaminie określającym zasady kwalifikowania polskich 

reprezentantów na konkurs Eurowizji jasno sprecyzowanego zakazu tego rodzaju praktyk w 

przyszłości. 

 

Zarząd ZZM RP w składzie: 

Wanda Kwietniewska, Krystyna Prońko, 
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Pana Jacka Kurskiego 

Szanowny Panie Prezesie, 

Wbrew Pańskim sugestiom  nie pomyliliśmy Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z 

Konkursem Eurowizji.  Rzeczywiście, nie ma obowiązku żeby piosenka reprezentująca Polskę 

na tym festiwalu była - cytując Pana pismo: „napisana przez Polaków” i właśnie na 

kompromitujący brak takiej regulacji w naszym poprzednim piśmie z dnia 9 kwietnia 

zwróciliśmy uwagę.  

Reprezentujemy Związek Zawodowy Muzyków RP. Jak każda organizacja tego typu zabiegamy 

o ochronę krajowego rynku pracy - w interesie zarówno wykonawców jak i twórców.  

W imieniu naszych członków pragniemy zwrócić Pańską uwagę na fakt, że Telewizja Polska jest 

nadawcą publicznym. W jej misję wpisana jest promocja polskiej kultury. Uważamy, że 

wszelkie międzynarodowe festiwale, w tym te na których wykonuje się muzykę rozrywkową, 

są znakomitą okazją do tego, by pokazywać światu  twórczość polskich artystów - prezentować 

to,  co w naszej kulturze najciekawsze, to co może inspirować inne nacje. TVP ostentacyjnie 

posiłkując się  dziełami autorów z innych krajów, w praktyce przedstawia Polskę jako 

kulturowy Bantustan, skansen bez własnej kultury nieposiadający istotnego potencjału 

twórczego. Jest to postawa nie do zaakceptowania, której - i to jest paradoks historii - nie da 

się doszukać nawet w czasach PRL-u.   

TVP w wyżej opisanej sytuacji pokazała, że nie dysponuje kompetencjami ani chęcią do tego, 

aby w oparciu o  wymienione  przez nas, zdawałoby się bezdyskusyjne priorytety zorganizować 

konkurs, który wyłoni kolejnego reprezentanta na Eurowizję. Jest rzeczą oczywistą i 

niewymagającą szerszego uzasadnienia, że najbardziej predestynowane do tego są  związki i 

stowarzyszenia twórcze, w tym i ZZM RP. Stworzenie takiego transparentnego i dobrze 

wypromowanego konkursu jest polską racją stanu w dziedzinie kultury: co oczywiste, byłoby 

również wyrazem skutecznego pełnienia przez media publiczne ich misji. Deklarujemy 

gotowość do współpracy w tym zakresie. 

 

Z poważaniem  

Zarząd ZZM RP w składzie:  Wanda Kwietniewska, Krystyna Prońko, Maciej Zieliński, Ryszard 

Wojciul, Wojciech Konikiewicz, Leszek Biolik, Wojciech Wójcicki 

 

Do wiadomości członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych  


