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KRAJ
Kledy Mlchael Jackton test osobą pwatną, a,kledy publlcmą

I ganic *ię od nas ustępstw - łtlłicttlzu
i Borownki. 

'r,

3
.rl: l'
ł;
.'

W MALINAGH?
Czy Polsut, który z.a1ltacil ntiliardy sfurlcllzhlyęŁ zą prawl do w}tączłtośći

relacjotttnvania ptsbytu Miclneltt Jacksotttl v, Polsce, dał się wpuścić w n,aliny?

wać .. nr(rwl Siłrvonllr'Ziclińskl, szef I mec. Birki.tncknon n. utt.yj.Jłlosouq
,.P&norant1"'. - Jrrt:lstrn to rrŚtrtta pu- | prywatną i lna prnrvtl zalrronióllnnynr,.P&norant1"'. - Jrrt:lstrn to rrŚtrtta pu- | prywatną i lna prntvtl zahronióllnnynr
bllczna' byl rv llliejscu publicznynl lby- | lllnrowaniłr slehic, _ Nalu tdi prawa
la lntn kamctn tclcwlzji publlcznej. i sprzedali Viva Ańi RMlł, boitńbprze.
Nikt nie minl prarła rt{ltn tego zabro. I tlol je Jackson - tlumnrtz,y Birki]
rrić. Sprz.crlłrż praw dcl filnrowntria I EdwoM- Mitzcz,ak,. pfezćslllftlvlFi
Jnckstllla w Irricjscu publicznynr to"lak 1 - It{cnerlżerowle Jacksons wyttźnle
qllzctluŻ pralv d1l l'illttorvłrrlia Pnlrrctr I okrcślill,kiedyJrrck*on jcslosdlląpry-
Kultury. l watną, Według nich Jackson fia prń'

Z.ap)'tiliśrlly KaxrlrrJnkul.orvlcza.szc- i u'o nic źyceyć soblł kanlcr tłt'rnleJ-
fu Radv Nndz.orczci TVI'. r.'zy TVlt no- | sc:ach publlcznrch. I nra Drnwo Borze.fu Rady Nndz.olrzcj TVI', r.'zy TVlt po- | sc:ach publlcznlch. I nra prnrvo sprze.
ptdrtiłablątl odt'zucłtiąt:unrouęnatela. I daĆ prawt tlo filmclwarlia *ię;},prnu
cjrrnrluarricpotlytrrJłrcksrrnrr'-Toby" Ichce. My sprzcdull6tny Polsstowi
ła nieroz.sąrJntr decyzja, Nalcżnlo tł to I prłrvo do wyłączno(ci tylko na tc
rr'cjść, bo oplacało lłię lt, p'nDlocyjnie, i nilejsca, gdzle byliśnty w stanlo jq za.
czas rck|anlowy Pr7fznttczony nu pto- | gwnrantowuć,

li)l-ł'if fT$.,łillll''f,li'|i'll,nJi'i | "u*'p'wn* :, 
i<tzn tani, n TVP złlohylłrby mkdą Wi- | 

lrlvwl Prowrrln ']] 
|

downię,októąpowirrnawolcz'yć. I Poprtrsiliśmy-11ec,JcrzcgoNaumBn-

racr*onprnvatnrenauucy 
I ili',lp":il,:1t,,-_,'l.,tJlHl,:#{$:ifr'd

CryorgaItlzatorzy konceńu JRcksona I niego prłi,ó autors*Ie każddłhu porl
mieli prawu 7oblonlcr ltuynr lilnown- | wola rcltcJollować ,,aktualtr,wydr.
niłr gwiazdy w lnicist:łch publiuz,rlyclr? } rzenia''. - A vizyta Jockrcil's pcw'
- Tak -. orlporviada ntec. Józtlf llirka I nością jcst tokin - nrÓwi Nlllnmnn.

z Zrrrr,ądu Polsotu _ Hwftrallhljc nnnr to | - PolsatrJłrl się wpuśc!ć w nlillny, bo
plawo nutorsklę, którc ntÓwi. żc ostrba | \'lvn Ąfl iRMF nic mogly zt|włnnn.
publiczru tv micJscrr publlcznym nloże i towtrć mu wylt1cz.ności na tolllvlzyjną
tryć filmuwnna przez każrlcgo, tylkojo- | relncję.
śll wyktrnuje funkcjc publicznc, Werllt: l . Ar;ruosr,rł Kuaur

t,!;

Pawlak: wpruwailcdttlł łystemu prcrydonodlepooallłłcłnl

Naciąga nie konstytucil

- MOlttt z(l0tilem gllunvn grruurrt*-
wfiła naln rvylqczrrość rn rclocję - rlc-
nenłujc olę mt*. Myvko.
TlT łle m{-wyrr.utÓw sunticniłr'

- Nic mialcrn prawn toto nle .cfflmo'

- Nasza padia jest ptiygą1płyąną
tlo wt:ze ś niej sqth vyh u róu'
i sądzę, źe onł nuslllpią
- gpewnial wczoĄ prercs PliL
|łalilenar Ptlv'Iak,
kli,ly Pltłilchnl tla Pozluntłn
nu targi Polagra'96

7 arz.uctl prezydcnlowi i pltrnierowl,
! że zmleniajq tlstr{i plństwa; - Ma"

_ Ttl nleladnię ntiesznć slę* ryrawy
węwrlętlznr koalicianlrr - ekdrncnulłal
tr slow! posol PSL Alcksuldar Bont
tg9y5}|, |ego ztlurlenr pwodóm nnpltć
jest brak par{ne|'f,kich śltsunkff w lco-
alicji. Prcmlel Włorlzlmiez Cimoszn.
wicz w zbyt małym stopniu:wuląl pod
uwaBę Posfutaty P.$L pny potłolywn-

P ;[i j 
1Il i1:lll'ł,Ji['!'iix l1ll

rv Polsce od l)rmy \tir'n Art i Rudia
RMF FIv'' orgoniza(rrńrv koncertu
Jacksorrn w Warszowic,

Za co te mlllardy

lr4ec. Alckrandcr lvly*zka' c:elollek Zł-
rządu Polstrtu, pcnvit:dz'ioł nam, żę unlo.
wn gtvarantu.je Prllsn{owl,,rvyl4t:znrrść

. na rolncję tclcrvlzyjną z pobytu Jlt:ksr'l-
na w Polsce i j(:8c) kon(crlu": r:hrxlzi
o pawr do filurow{rilia Jac},rona nir l(rt-

nisku (przylot i odlol), przl'b1'cia do ho-
tclu lr{aniott l powitrrrrla z dyrchcją ho-
tc,lu, przłjazłl prz.ez ntiarto i spcłkaniłr
Jacksona z przństawir:ielarni rządu, jc-
śIi wyrożą nn (o zgodę. Polsat - wedlc
nieolicJoln1ah informłrcjl - zaplncll za
te pnua grubc mlliudy złorych,

Wceaśniej Mvn Art i RMP propono-
waĘ prspisanic ulllorvy nn wylącznońĆ
telewizJl ptilllicznęJ. Alc rx\xlwicdziol-
ny za finrrllse w TVP 'lbrnasz Jezlcrrań-
sld podorljq na trzy lygodnic przed kon-
corlcnl, twiqrlząc' żł jent tlicktlrzystna.

_ Dylo dla nłs łrczywlote, żr'l'VP rc-
z.ygnuje z prłrw do filnrowania wlzyty
lacksonn - nrówi luec. It|yszku,

Dyrcklor progrłtttowy Polsanr B<lgu-

slaw Chrnbota na dzień przez prłylo-
lotn glłin:dll groril 1'YP prnl:e'sr.n'.ię-
śll hóry6 z jej kanilów poku)e więccj
niż 20 sckund Jrrcksonn.

laclson fak Palac Xultwy?

Telcwizja publiczna się nie przelęklt
i w obu kanalach, w.,Wlnrtomośclach"
l ,,Pa[otil'nic'', pokazaln w środę !ru-
bo ponrd 20 sckund rclłcji z. pobytu
Jnci*onl; na lotnisku. nu ulicy w (fu-

mic fottÓw; p?Ed holclem.

twolzcnio
AlrŁt.

niu pełuomocnlkÓw' którzy mlją w rn-
t t ul.L, yrot'lzłt o!.ńlflrń ('fAtni'^urłć

Ę'li6iap*'**'l' łrr l' ltlolttu,


