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Dnia 11 maja w Łubianie pojawiła się telewizja Polsat ze swoim programem
"Interwencja". Ich wizyta związana była z montażem paneli fotowoltaicznych na
dachu naszego kościoła. Ekipa pytała mieszkańców jak odbierają instalację
przedmiotowych paneli. Polsat, podobnie jak wiele innych lokalnych i ogólnopolskich
portali (fakt, Onet, wyborcza, bałtycki, na temat, O2, WP, koscierzyna.naszemiasto,
twitter itd.) upadli chyba już tak nisko, gdzie po papierkach od lodów ekipa nakręcili
się na panele w kształcie krzyży. Czy poziom ich dziennikarstwa sięgnie jeszcze niżej
niż obecnego dna?

Już nie ma o czym pisać? Przecież to nie pierwsza (i pewnie nie ostatnia) tego typu instalacja
na kościele w Polsce czy na świecie. Fakt, jest jedyna w swoim rodzaju bo prócz 3 krzyży jest
jeszcze „droga krzyżowa ;)”. Co złego w naszych panelach? Co komu przeszkadzają krzyże na
kościele? Czy ważne jest z czego wykonano znak krzyża? Czy ten na szczycie kościoła tez jest
zły bo nie ze złota? Nie wiem, może ze mną jest coś nie tak, że kompletnie mi to nie
przeszkadza i nie wiedzę w tym nic złego. Wręcz przeciwnie. Proboszcz postawił na czystą
energię, wykonała to lokalna firma z Łubiany, instalacja powstała za zgodą i przyzwoleniem
biskupa. Czy gdyby ksiądz zlecił montaż paneli w kształcie jednego dużego prostokąta to
byłaby nagonka, że nie są w kształcie krzyża? A gdyby ta instalacja była wykonana przez
firmę związaną z Polsatem to wtedy byłaby to wspaniała inicjatywa i fachowe wykonanie?

Na koniec podkreślę, że jedyne co widzę w tym złego to, jak wspomniałem na początku,
poziom dziennikarski sięgający samego dna. Wielu z nich nawet nie pofatygowało się do
Łubiany zrobić własne zdjęcia czy porozmawiać z proboszczem, a już wykorzystane Kamila
zdjęcie podpisać. Wielu nawet nie wie gdzie leży i z czego słynie Łubiana.



Program miał być wyemitowany na antenie Polsatu, jak deklarowali, wczoraj lub dziś.
Niestety cisza w eterze. Dlaczego? Z niecierpliwością czekamy na reportaż polsatu, który jak
się tylko ukaże, opublikujemy na naszej stronie.

Marcin Żurek

Zdjęcie do pobrania w pełnej rozdzielczości tutaj.


