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Szanowny Panie Prezesie, 

na podstawie doniesień medialnych
1
 Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 

informację o wysoce niewłaściwej wypowiedzi, do której doszło podczas audycji „Trójka 

na poważnie”, wyemitowanej w dniu 7 listopada 2018 r. Gość programu – Pan Paweł 

Piekarczyk użył wobec zmarłego ministra Władysława Bartoszewskiego określenia 

powszechnie uważanego za znieważające. Prowadzący audycję nie odniósł się w sposób 

krytyczny do tych bulwersujących słów. Sytuacja ta spotkała się z bardzo negatywnymi 

opiniami słuchaczy i budzi istotne wątpliwości z punktu widzenia etyki dziennikarskiej. 

Z  informacji medialnych
2
 wynika, że prowadzący audycję dziennikarz – Pan Wojciech 

Reszczyński został zawieszony w obowiązkach służbowych. 

 W niniejszej sprawie należy podkreślić, że Władysław Bartoszewski był osobą 

niezwykle zasłużoną dla historii Polski, a w szczególności dla ochrony praw człowieka 

i  dialogu międzykulturowego. Władysław Bartoszewski był więźniem niemieckiego obozu 

koncentracyjnego Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej i uczestniczył w powstaniu 

                                                           
1
 Zob. https://www.press.pl/tresc/55239,bartoszewski-nazwany-w-trojce-_bydlakiem__-bez-reakcji-prowadzacego.  

2
 Zob. https://www.press.pl/tresc/55264,reszczynski-zawieszony-w-trojce_-to-w-jego-audycji-nazwano-

bartoszewskiego-_bydlakiem_.  
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warszawskim. Za swoją działalność m.in. w Radzie Pomocy Żydom „Żegota” odebrał 

odznaczenie Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Był również członkiem NSZZ 

„Solidarność”. W grudniu 1980 r. znalazł się wśród założycieli Komitetu Obrony 

Więzionych za Przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po 1989 roku 

dwukrotnie pełnił funkcję m.in. ministra spraw zagranicznych, a także był senatorem IV 

kadencji.  

Autorytet i dziedzictwo Władysława Bartoszewskiego mają więc szczególne 

znaczenie dla ochrony praw człowieka w Polsce. Za swoje osiągnięcia w 2013 roku 

otrzymał on odznakę honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony 

Praw Człowieka”. Z kolei w 2015 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Władysława 

Bartoszewskiego Sali Konferencyjnej w Biurze RPO. 

 Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958 ze zm.), 

zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o przedstawienie wszelkich informacji 

dotyczących niniejszej sprawy. Proszę również o wskazanie podjętych działań mających na 

celu zapobieganie podobnym wypowiedziom w przyszłości.  

 

Z wyrazami szacunku  

(podpis na oryginale)   


