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Pan Paweł Walesic                                                                                                                                             
Radny Rady Powiatu Ostrowieckiego 

Szanowny Panie, 

 W skardze do REM na red. Magdalenę Jurkowską z Radia Ostrowiec zarzuca Pan 
dziennikarce, iż poinformowała, że choć zachorował Pan na koronawirusa, wziął udział w 
sesji rady powiatu. Nikt z redakcji nie powiedział skąd powziął informację o tym, że w dniu 

sesji byłem zakażony koronawirusem  - stwierdza Pan w liście do nas. 

 Jeśli znalazł się Pan wśród ofiar koronawirusa, nie mamy wątpliwości, iż odpowiedź na 
pytanie, skąd redakcja o tym wiedziała, jest oczywista: na pewno dowiedziała się o tym od 
Pana. Jest Pan w swoim powiecie osobą publiczną, a osoba publiczna, która zachorowała  na 
tę wirusową chorobę, informuje o tym natychmiast, właśnie w publicznym interesie. Tak było 
w przypadkach prezydenta USA, premiera Wielkiej Brytanii, dziesiątków polityków na 
świecie. Nie inaczej postąpiło kilku członków polskiego rządu, prezydent Andrzej Duda i 
były prezydent Bronisław Komorowski, gdy stwierdzili, że i ich dopadł złośliwy wirus. 
Chodzi przecież o to, by ustrzec przed zachorowaniem tych, z którymi osoba publiczna miała 
kontakt w sytuacji, gdy nie zdawała sobie jeszcze sprawy z tego, że choruje i może zarażać 
innych. Z Pańskiego listu nie wynika, czy uczestnicząc w sesji powiatu wiedział już Pan, że 
choruje, ale niezależnie od tego decyzja, by poinformować o swojej chorobie, gdy już się Pan 
o niej dowiedział, była trafna i godna aprobaty. 

Naszym zdaniem równie dobrze Pan zrobił zwracając się do nas ze swoim problemem. Żąda 
Pan przecież od. red. Jurkowskiej, by przez nie mniej niż siedem dni co dwie godziny 
odczytywała na antenie Radia Ostrowiec napisane przez Pana "Przeprosiny i sprostowanie 
nieprawdziwych informacji o radnym rady powiatu ostrowieckiego, Panu Pawle Walesicu", 
oraz prezentowania tego dokumentu w internetowych publikacjach owego Radia przez 
sześćdziesiąt dni. Gdyby dziennikarka i jej redakcja nie spełniły tych wymagań, jestem - pisze 
Pan -  zdecydowany wystąpić z powództwem sądowym. Rada Etyki Mediów nie podziela 
żadnego z podniesionych przez Pana zarzutów, więc przedstawienie opinii REM na 
rozprawie, gdyby do niej doszło, pomogłoby sądowi ujrzeć całą sprawę we właściwym 
świetle. 

W imieniu Rady Etyki Mediów 
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