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Szanowny Panie Prezesie, 

Polski Komitet Narodowy UNICEF wyraża zdziwienie oraz dezaprobatę zarówno dla formy jak 

i nieprawdziwych treści felietonu pt. „Bieda na bogato!”, którego emisja miała miejsce w dniu 

dzisiejszym, tj. 1 marca 2013 roku, o godz. 7.50, na antenie RMF FM oraz w paśmie internetowym 

”Interia.tv”. Zdziwienie budzi fakt, że dziennikarz prowadzący nie zadał sobie minimum trudu 

sprawdzenia wiarygodności podawanych wiadomości, dotyczących tak poważnego tematu. Forma 

dialogu na wizji z nogami na stole określa poziom kultury dziennikarza, jak i lekkość rzucanych 

pseudo faktów czy argumentów w stylu „podobno”. Warto jednak sprawdzić ich wiarygodność. 

Przykro, że tak poważna stacja, jaką jest RMF FM, dopuszcza taką formę wolności dziennikarskiej,  

lekceważenia słuchacza i obrażania widza. Może tylko zbyt poranna godzina tej audycji tłumaczy 

niezwykle kiepską formę i nonszalancję dziennikarza prowadzącego. 

Zachęcam, jeśli Pan Dyrektor uzna, że temat ten warto pogłębić w sposób poważny i rzetelny wobec 

słuchaczy, do zapoznania się z wiarygodnymi źródłami informacji, aktualizowanymi w siedzibie 

UNICEF w Nowym Jorku, jak też w innych Komitetach Narodowych UNICEF, w tym i polskim - 

chociażby taki drobiazg, kto faktycznie jest Dyrektorem Generalnym UNICEF. Przykro jest mi 

stwierdzić, że felieton, z którym miałem okazję przed chwilą się zapoznać, nie miał nic wspólnego 

ani z merytoryczną oceną, ani też z twórczą i inteligentną krytyką – co zawsze jest potrzebne, ale 

prześmiewczą i szyderczą formą opartą na nieprawdziwych informacjach. Ubolewam, że taki 

poziom pseudoinformacji pojawił się w poważnej stacji – wierzę, że to odosobniony przypadek 

dezinformowania polskich słuchaczy. Dobrze byłoby, aby p. dziennikarz prowadzący, zanim wziął 

na warsztat ten temat, spojrzał do źródeł i haseł „UNRRA” czy też dr. Ludwik Rajchman, a wówczas 

może sam poczuje zażenowanie swoim porannym występkiem, który nawet nie zasługuje na ocenę 

kabaretową.  

Cenię sobie niezwykle lekkość słowa i błyskotliwość dziennikarskich relacji Państwa stacji, ale  

w tym przypadku raczej mieliśmy do czynienia z kiepskim, żałosnym występkiem, co, mam 

nadzieję, spotka się z odpowiednią reakcją Pana Prezesa, Dyrektora Programowego.  

Z wyrazami należnego szacunku, 

 

 

Marek Krupiński 

Dyrektor Generalny UNICEF Polska 


