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Michał M. Lisiecki,  prezes PMPG Polskie Media, ze specjalnym wyróżnieniem  

Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 

 

Godło Państwa Polskiego, które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place 

w Londynie, tzw. "Zamku", trafiło w ręce prezesa PMPG Polskie Media, Michała M. Lisieckiego. To wyjątkowe wyróżnienie 

przyznane wydawcy tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy” przez Instytut im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego –

 Stowarzyszenie Historyczno–Społeczne.  

Wyróżnienie przyznano Lisieckiemu w uznaniu "szczególnej służby Polsce zgodnej z przesłaniem ostatniego Prezydenta II 

RP Ryszarda Kaczorowskiego - niesienia wysoko polskiej flagi". Wysoko nieść biało-czerwoną to znaczy być ze swojej 

polskości dumnym i o Polskę się troszczyć, mieć jej dobro przed sobą, ponad dobro własne i własny spokój. W tym 

wymiarze przesłanie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego realizuje Michał Maciej Lisiecki, przedsiębiorca, który za cel 

postawił sobie zachowanie polskości w mediach. Wydawca, który jak mało kto rozumie, że media reprezentują nie tylko 

kapitał, który za nimi stoi, ale i interesy tego kapitału” – mówił w laudacji prof. Wiesław Jan Wysocki, prezes zarządu 

Instytutu.  Podkreślał, że prezes PMPG swoją postawą dowodzi, iż nieść wysoko biało-czerwoną można również 

w działalności biznesowej. 

Pełny tekst laudacji załączamy do niniejszego komunikatu.  

Dziękując za wyróżnienie, Lisiecki podkreślał, że "media niewątpliwie są czwartą władzą i czasem to pokazują, ale jeśli 

mogą nazywać siebie władzą to muszą być odpowiedzialne”. Prezes PMPG w ten właśnie sposób postrzega rolę swojego 

wydawnictwa.  

Michał M. Lisiecki to wydawca, menadżer, przedsiębiorca, ekspert rynku mediów i komunikacji marketingowej. 

Założyciel, główny udziałowiec i prezes PMPG Polskie Media. Pełni również funkcje prezesa Zarządu w spółkach Grupy 

Kapitałowej PMPG, m.in.: Agencji Wydawniczo-Reklamowej WPROST, wydawcy - tygodnika WPROST, oraz 

przewodniczącego Rady Nadzorczej Orle Pióro Sp. z o.o. – wydawcy „Tygodnika Do Rzeczy”. Od 1998 r. wydawał 

magazyn studencki „?dlaczego”. Pod koniec 2009 r. PMPG kupiła 80 proc. udziałów w AWR WPROST, wydawcy 

tygodnika „WPROST”, przeprowadzając udaną restrukturyzację tygodnika. W końcu 2012 r. wspólnie z Pawłem Lisickim i 

dziennikarzami, którzy odeszli z tygodnika „Uważam Rze”, założył spółkę Orle Pióro, która od stycznia wydaje tygodnik 

„Do Rzeczy” – dzisiaj jeden z najważniejszych ośrodków myśli konserwatywnej w Polsce. Michał M. Lisiecki jest również 

jednym z fundatorów Memoriału Wolnego Słowa.  
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