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Szanowny Panie Przewodniczący, 

Uprzejmie informuję, że postępowanie wyjaśniające podjęte przez Krajową Radę 

Radiofonii i Telewizji w sprawie wydarzeń z 10 lipca 2011 roku na Jasnej Górze,  zostało 

w istotny sposób utrudnione przez fakt braku współpracy ze strony kierownictwa Radia 

Maryja. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odpowiadając na oświadczenie Pana 

Przewodniczącego i niektórych Członków Komisji Kultury i Środków, wszczęła 

postępowanie wyjaśniające, pragnąc doprowadzić do spotkania i rozmowy z bezpośrednimi 

świadkami zdarzenia podczas pielgrzymki na Jasną Górę. W naszym przekonaniu, popartym 

doświadczeniami KRRiT w przeszłości,  tego rodzaju spotkanie i  dyskusja - być może 

niełatwa, z czego zdajemy sobie sprawę -  stanowiłaby dobry punkt wyjścia  zarówno do 

wyjaśnienia tej sprawy, jak i  zadośćuczynienia oczekiwaniom wyrażonym w oświadczeniu, 

przekazanym przez Pana Przewodniczącego. Dyrektor  Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk, 

w odpowiedzi na apel, jaki skierowałem 2 sierpnia 2011 roku o przedstawienie swojego opisu 

tego zdarzenia i  pomoc w zorganizowaniu spotkania z bezpośrednimi uczestnikami poprzez 

przekazanie informacji, umożliwiających nawiązanie kontaktu w celu zaproszenia do 

wspólnej dyskusji stwierdził, iż nie może być adresatem tego pisma (w załączeniu przekazuję 

kopię tej odpowiedzi).  

Jednocześnie w prasie w związku z pismem KRRiT  ukazała się seria artykułów 

sugerujących, jakoby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działała bezprawnie, nadużywając 

swoich kompetencji i narażała przez to dobre imię Radia Maryja. Chciałbym podkreślić, że 

skierowana do o. Tadeusza Rydzyka prośba nie miała cech władztwa administracyjnego, 

a miała służyć jedynie dogłębnemu poznaniu sprawy i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności 



zdarzenia, zgodnie z wnioskiem senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu i wobec 

różnic pomiędzy jej stanowiskiem, a opinią sejmowej Komisji Kultury  i Środków Przekazu.  

W związku z wyjaśnieniami przesłanymi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

przez Telewizję Polsat, które dołączam do mojego pisma oraz stanowiskiem o. Tadeusza 

Rydzyka,  pragnę  poinformować Pana Przewodniczącego, że po  ponownej analizie całości 

materiałów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko 

w tej sprawie, które załączam. 
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