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APEL 

      uczestników  Wałbrzyskiego  Marszu w obronie Telewizji Trwam  

                                     i   wolnych mediów  w Polsce 

 

 My, uczestnicy Wałbrzyskiego Marszu w obronie Telewizji Trwam i 

wolnych mediów w Polsce stanowczo protestujemy przeciwko rażącej 

dyskryminacji mediów katolickich wyrażonej w negatywnej decyzji 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nieprzyznającej TV TRWAM 

należnego jej miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej, 

stanowiącym zasadniczy przełom w technologiach informacyjnych. 

Krzywdząca i niesprawiedliwa decyzja KRRiT, godząca w podstawy 

ładu medialnego i demokracji w Polsce, wykluczająca TV TRWAM z 

grona nadawców cyfrowej telewizji naziemnej – w konsekwencji 

wyklucza i dyskryminuje rzesze katolików w Polsce będących jej 

odbiorcami, spychając ich do technologicznego skansenu . Nie ma i 

nie będzie demokracji w Polsce bez wolności słowa i wolności 

mediów, a przestrogę dla każdej władzy niech stanowi pouczenie 

naszego Wielkiego Rodaka, Papieża Jana Pawła II ,, …że demokracja 

bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany 

totalitaryzm ‘’. 

  W oparciu o ust. 4 art. 7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2011r. o 

wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej – wzywamy KRRiT do 

natychmiastowej rewizji postępowania koncesyjnego dla TV TRWAM i 

domagamy się zapewnienia jej statusu podmiotu równoprawnego z 

innymi nadawcami telewizyjnymi ubiegającymi się o przyznanie 

koncesji oraz zapewnienie odbioru cyfrowego TV TRWAM katolikom 



w Polsce i jej licznym odbiorcom, zgodnie z zasadami wolności słowa i 

różnorodności środków społecznego przekazu, stanowiącymi 

fundament demokratycznego Państwa prawa. Zwracamy się do KRRiT 

i najwyższych organów władzy RP słowami naszego Wielkiego 

Rodaka – Błogosławionego Jana Pawła II, otwierającymi jego 

pontyfikat: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 

Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, 

systemów ekonomicznych, systemów politycznych, rozległe 

dziedziny kultury, cywilizacji postępu! Nie lękajcie się!”  

Nie lękajcie się zatem władający Rzeczpospolitą i z odwagą otwórzcie 

Chrystusowi na oścież wrota nowoczesnych technologii 

informacyjnych, tak aby Jego Dobra Nowina była głoszona z  ,,dachów 

całego świata” ,a także  na pierwszym areopagu współczesnego 

świata - świata środków społecznego przekazu . I prosimy Was, 

posłuchajcie prośby Błogosławionego Jana Pawła II: „Pozwólcie 

zatem – proszę Was, błagam Was z pokorą i ufnością – pozwólcie 

Chrystusowi mówić do człowieka”. 

                                             Leszek Olszewski  

 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wałbrzyskiego Marszu 

      w obronie Telewizji Trwam i wolnych mediów  w Polsce                               

Otrzymują: 

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

2. Sejm RP 

3. Senat RP 

4. Prezydent RP 

5. Premier RP 

6. Telewizja Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik-do wiadomości 

                                                                                                             


