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Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. 

Parlamentarny Zespół 
ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski 

 
 
 
 
 
 
 

                 Szanowny Pan 
Jan Dworak 
Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

 
 
 
 
 
 
       W imieniu posłów i senatorów zrzeszonych w Parlamentarnym Zespole ds. Przeciwdziałania 

Ateizacji Polski kierujemy do Pana apel o zaprzestanie działań dyskryminujących katolików w Polsce, 

łamanie zasad Konstytucji i podstawowych praw demokracji. 
 
         Decyzja o nieprzyznaniu w ramach pierwszego postępowania koncesyjnego Telewizji Trwam 

miejsce na multipleksie cyfrowym wywołała ogromny sprzeciw społeczny.  

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do dnia dzisiejszego wpłynęło ok 2,5 mln podpisów pod 

protestem, zorganizowano w Polsce i poza jej granicami ponad 150 marszów i manifestacji, w tym ten 

największy 29 września 2012 - Marsz " Obudź się Polsko", w którym udział wzięło kilkaset tysięcy 

osób. 
 
          Jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozostała głucha na głos katolików. Nie tylko            

nie wycofała się z błędnej i szykanującej decyzji, to jeszcze podejmuje nowe działania, które budzą nasz 

niepokój. 
 
             Obawiamy się, że podobnie jak poprzednio, również i nowa procedura przyznawania miejsca na 

multipleksie cyfrowym pozbawiona będzie zasad rzetelności i obiektywizmu. Co więcej nasz niepokój 

budzi fakt zmiany zasad konkursu - przede wszystkim dopuszczenia nowopowstałych podmiotów, które 
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dotąd nie nadawały programów. Należy zadać pytanie czy nie jest to podyktowane naciskami 

politycznymi, aby nowopowstała stacja nadająca program o charakterze religijnym wyeliminowała 

Telewizję Trwam? 
 
            Do tego należy dodać aroganckie zachowanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

oraz straszenie procesem za słowa prawdy przekazywane na antenie Radia Maryja, Telewizji Trwam         

i na łamach Naszego Dziennika. 
 
        Jako parlamentarzyści, ale przede wszystkim jako świeccy katolicy domagamy się od Pana 

i pozostałych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przede uczciwości i bezstronności                 

w podejmowaniu tak ważnych rozstrzygnięć. 

           Żądamy przedstawienia jawnych i obiektywnych kryteriów oceny oraz doprecyzowania 

przepisów, tak aby uniknąć stosowanych w przypadku pierwszego konkursu rozstrzygnięć, które mogły 

być odbierane jako nacechowane subiektywnością i sympatiami politycznymi. 

     Żądamy także odrzucenia postawy buty i lekceważenia milionów osób, którzy w różnej formie 

domagają się umożliwienia im odbioru Telewizji Trwam w drodze naziemnego nadawania cyfrowego. 
 
 
 
 


