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PRZECIWKO  
WPROWADZANIU  
CENZURY PRZEZ TVN! 
Jeśli nie zgadzasz się na cenzurę, której wprowadzenia 
przez sąd domaga się stacja TVN, nie bądź bierny! Zalejmy 
naszymi protestami polskie, europejskie i światowe instytucje 
zajmujące się kwestią wolności słowa i praw człowieka. 
Znajdujący się na następnej stronie tekst (anglojęzyczna wersja 
dostępna jest na portalu Niezależna.pl) wyślij do wymienionych 
poniżej instytucji oraz do Twoich przedstawicieli w polskim 
Sejmie i Senacie oraz Parlamencie Europejskim.
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„TVN kłamie”, „TVN podaje informacje, które 

chronią Putina”, „TVN ukrywa prawdę o kata-

strofie smoleńskiej”, „Publikacje TVN są zma-

nipulowane” – wydania zakazu wypowiadania 

takich słów domaga się od sądu działająca 

w Polsce telewizja TVN. Ja, niżej podpisany, 

korzystając z przysługujących mi zgodnie art. 

54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej praw, 

stwierdzam, że w mojej opinii każde z powyż-

szych zdań jest prawdziwe.

Żądanie, by sąd bez rzetelnego procesu, bez 

przesłuchania stron sporu i sprawiedliwego, bez-

stronnego  wyroku, w trybie zabezpieczenia po-

wództwa, zakazał używania tych słów pozwa-

nemu na okres jednego roku, jest oburzającym 

i bezczelnym atakiem na wolność słowa. Stacja 

telewizyjna, założona przez ludzi związanych 

z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, której 

założyciel miał według propozycji rzecznika 

zbrodniczej, wojskowej junty Wojciecha Jaruzel-

skiego ocieplać wizerunek katującej ludzi na uli-

cach formacji ZOMO, powraca tym samym do 

swych korzeni. 

Polacy walcząc z ludźmi takimi jak założyciele 

TVN, wywalczyli kosztem wielu ofiar wolność 

słowa w swoim kraju. Skorzystali z niej także 

postkomuniści z TVN, broniąc z pomocą tej te-

lewizji interesów swojego środowiska, w tym 

również relatywizując winę komunistycznych 

zbrodniarzy i kształcąc dzieci wielu funkcjona-

riuszy sił bezpieczeństwa na dziennikarzy. Nie 

nauczyli się jednak ani odrobinę, czym są war-

tości, którym zawdzięczają prawo swobodnego 

wypowiadania się. Stacja TVN mimo zmian wła-

ścicielskich i prób pozowania na obrońcę euro-

pejskich i zachodnich wartości, nadal zarządzana 

jest przez ludzi o sowieckiej mentalności. 

Przypominamy więc sowieciarzom z TVN, iż 

w naszej cywilizacji zachodniej cenzura jest 

działaniem bezprawnym. Art. 54 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że: „1. Każ-

demu zapewnia się wolność wyrażania swoich 

poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszech-

niania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środ-

ków społecznego przekazu oraz koncesjono-

wanie prasy są zakazane”.

Europejska Konwencja Praw Człowieka w art. 10 

stanowi, iż „Każdy ma prawo do wolności wyra-

żania opinii. Prawo to obejmuje wolność posia-

dania poglądów oraz otrzymywania i przekazy-

wania informacji bez ingerencji władz publicznych 

i bez względu na granice państwowe”.

Z kolei Karta Praw Podstawowych UE art. 11 

określa, że: „1. Każdy ma prawo do wolności 

wypowiedzi, co oznacza wolność posiadania 

poglądów oraz otrzymywania i przekazywania 

informacji bez ingerencji władz publicznych i bez 

względu na granice państwowe. 2. Szanuje się 

wolność i pluralizm mediów”.

Przyjęcie do wiadomości tych zachodnich norm 

jest warunkiem uczestnictwa w normalnej de-

bacie w życiu publicznym. Nie wystarczy prze-

farbować się z czerwieni oraz sierpa i młota na 

niebiesko-żółte logo, by stać się demokratą. 

Wzywamy wszystkich, dla których wolność sło-

wa jest jedną z naczelnych wartości, o wyra-

żenie protestu w tej sprawie.

Imię i nazwisko

Zawód lub funkcja społeczna


