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                                                           Warszawa, 30 maja 2022 roku 

 

Pan 

          Tomasz Grodzki 

          Marszałek Senatu 

          Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

W związku z pismem z dnia 13 kwietnia 2022 roku (nr BPS/043-40-1629/22) 

przekazanym z Pańskiego upoważnienia przez Panią Wicemarszałek Gabrielę Morawską-

Stanecką, dotyczącym oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Bogdana Borusewicza 

podczas  40. posiedzenia Senatu RP, przedstawiam następujące stanowisko.  

Na wstępie pragnę podkreślić, iż nie znam wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie   

i jego uzasadnienia.  

Mogę jedynie poinformować, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatrywała 

skargi, które otrzymała po tragicznym zdarzeniu związanym ze śmiercią śp. Pawła 

Adamowicza, Prezydenta Gdańska. Wśród tych skarg, jedna była związana z udziałem m.in. 

Pana Senatora Bogdana Borusewicza w audycji z cyklu pt. „Kropka nad i” (emisja TVN 24, 

14 stycznia 2019 roku, o godz. 20:00). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji krytycznie 

odniosła się do treści wówczas prezentowanych w tej audycji. W audycji, przy jednoczesnym 

braku reakcji ze strony redaktor prowadzącej, prezentowano stanowiska, w których 

jednoznacznie, bez żadnych wątpliwości, ani bez czekania na jakiekolwiek ustalenia śledztwa, 

ferowano wyroki obciążające całkowitą winą przeciwny obóz polityczny. Tego rodzaju sądy, 

bardzo pospieszne, kategoryczne, pozbawione właściwego uzasadnienia i wydawane bez 

żadnych wątpliwości, same w sobie mogły najczęściej stanowić przejaw mowy nienawiści. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zajmowała się wypowiedziami  Pana Senatora 

Bogdana Borusewicza, które – jak podano w oświadczeniu – miały miejsce na antenie telewizji 

Polsat News. 

Pragnę też przy tej okazji poinformować, iż w roku bieżącym Krajowa Rada Radiofonii 

i Telewizji zajmowała się skargą, którą wniosła Pani Poseł Agnieszka Pomaska. Skarga 

dotyczyła filmu dokumentalnego pt. „Jesteś mechanizmem niszczącym”, wyemitowanego na 

antenie TVP1, 21 stycznia 2022 roku, o godz. 20:00.  



Analiza dokonana w KRRiT między innymi wykazała, że w filmie prezentującym 

polityczną drogę Prezydenta Gdańska, w tym w jego części ukazującej okres ostatniej 

samorządowej kampanii wyborczej, znalazło się wiele rzeczywistych wypowiedzi polityków 

związanych z Platformą Obywatelską. W ówczesnej sytuacji politycy PO krytycznie oceniali 

decyzję śp. Pawła Adamowicza o samodzielnym starcie w wyborach i nawoływali kandydata 

do rezygnacji z udziału w kampanii. Tytuł filmu stanowi cytat z zaprezentowanej w filmie 

wypowiedzi polityka PO Jarosława Wałęsy, startującego w wyborach samorządowych jako 

kontrkandydat zmarłego, który został zgłoszony przez Platformę Obywatelską. Krytyczne 

stanowiska wobec decyzji śp. Pawła Adamowicza i jego postawy w tamtym czasie zajmowały 

także media przychylne opozycji. W filmie zostały zaprezentowane  cytaty z publikowanych 

wówczas artykułów prasowych i publiczne wypowiedzi różnych osób, w tym na przykład 

wypowiedzi autorki skargi do KRRiT,  Pani Poseł Agnieszki Pomaskiej.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zgodziła  się z zarzutem, iż w filmie 

odpowiedzialność za śmierć Prezydenta Pawła Adamowicza przypisano politykom i mediom 

opozycyjnym. W filmie prezentowano różne aspekty działalności śp. Pawła Adamowicza.  

Przedstawiono pozytywne aspekty, które zdecydowały o tym, iż  mieszkańcy Gdańska od 

1998 roku aż do dnia śmierci w 2019 roku obdarzali Prezydenta swoim zaufaniem i powierzali 

mu mandat kierowania miastem przez kolejne kadencje. Zaprezentowane  również zostały 

aspekty negatywne, fakty powszechnie znane i opisane w licznych artykułach prasowych 

i reportażach przygotowanych w mediach przychylnych opozycji. KRRiT uznała zatem, że 

odpowiedzialność za śmierć Prezydenta Gdańska spoczywa wyłącznie na sprawcy tego 

tragicznego czynu, który niedawno stanął przed sądem właśnie z tak sformułowanym zarzutem.   

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji w odpowiedzi na oświadczenie 

Pana Senatora Bogdana Borusewicza. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

              Witold Kołodziejski 

     /-dokument podpisany elektronicznie/ 
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