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Uprzejmie dziękuję za wyczerpujące przypomnienie

standardów realizowania misji

publicznej oraz poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych.
Przez niemal rok pełnienia lunkcji Prezesa Zarządu ..Radia dla Ciebie" zdążyłem
pokazać, że te standardy realizuję z nawiązką. Dowodem na to jest fakt, że po objęciu mojej
funkcji - mimo zdarzających różnic światopoglądowych - nie zwolniłem ani nie ograniczyłem
tej swobody żadnemu
współpracownik

dziennikarzowi RDC.

Rozgłośni

red. 'lomasz

Ewidentnym przykładem jest

Kwaśniewski,

który

właśnie

niezmiennie miał

swoje

codzienne audycje. Nie muszę chyba dodawać, że - gdybym miał taki zamiar - „pozbycie się"
współpracownika jest łatwe i nie rodzące żadnych problemów prawnych. Mogłem po prostu
z dnia na dzień podziękować mu za współpracę. Nie zrobiłem tego mając na względzie
wprowadzenie nowych standardów, po latach ich łamania w RDC, hołdując zasadzie
przedstawiania

słuchaczom

różnorodnych

informacji,

tak jak

różnorodne

jest

nasze

społeczeństwo.
Wyraźnie natomiast powiedziałem, że będę robić wszystko by na antenie Radia dla Ciebie nie
podsycać podziałów społecznych i tylko to m n ą powodowało, gdy w przededniu Święta
Niepodległości nie zgodziłem się na konfrontację w studiu organizatorów trzech, wrogich
sobie, marszów. Podkreślam, że nie była to obiektywna informacja serwisowa o dziejącej się
rzeczywistości, ale miała to hyt audycja publicystyczna.
Spełniając Pańską prośbę o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie,
informuję, że:
9 listopada br. zostałem powiadomiony, że red. Tomasz Kwaśniewski zamierza na
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antenie Radia dla Ciebie skonfrontować organizatorów marszów 11 listopada. Ootychczasowe
moje doświadczenia daty mi podstawę do sądu, że „dyskusja" z udziałem przedstawicieli
Komitetu Obrony Demokracji i środowiska narodowców, zamiast wymiany r/.oczowych
argumentów, może zamienić się we wrogą pyskówkę. Dlatego, aby nic nara/ić słuchaczy na
dyskomfort, a stacji na zarzut dyskr>mino\vania którejkolwiek z grup zdecydowałem o nie
podejmowaniu tego tematu w paśmie publicystycznym.
Niedługo po mojej decyzji przyszedł

do Biura Zarządu

red. Kwaśniewski

i zażądał

natycłimiastowej rozmowy. Mimo trwającego spotkania wyszedłem do niego. W aroganckim
tonie usłyszałem, że ograniczam jego dziennikarską swobodę i mam się z tego wytłumaczyć.
Odpowiedziałem więc. że nie zamierzam się z niczego tłumaczyć, a na antenie Radia dla
Ciebie nie chcę żadnych potencjalnych awantur, więc działam prolilaktyeznic. W odpowiedzi
usłyszałem, że red. Kwaśniewski rezygnuje z pracy.
Wkrótce przeczytałem

informację prasową,

że nie dopuściłem

do udziału

w audycji

przedstawicieli K O D . co wobec powyższego wyjaśnienia, jest nieprawdą. Red.

Tomasz

Kwaśniewski nie był pracownikiem, a jedynie współpracownikiem naszej Rozgłośni.
Uprzejmie informuję, że na antenie Radia dla Ciebie nic ma i nie będzie miejsca na
m o w ę nienawiści i dzielenie społeczeństwa. Jako Prezes I^adia dla Ciebie będę robić
wszystko, aby zachować najwyższe standardy publicznej, a obecnie narodowej. Rozgłośni.
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