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23 sierpnia, 2012 

 Do: Prezydenta Najj.Rzeczypospolitej  

      Bronisława Komorowskiego 

Niniejszym, napominam Pana publicznie w sprawie skutecznej interwencji 
w KRRiT dotyczącej niezwłocznego przyznania koncesji na nadawanie 
programu Telewizji „Trwam” na tzw. platformie cyfrowej - „Multipleksie”. 

Statutowymi celami i zadaniami naszej Fundacji m.in. są; 

� Ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
takŜe działań wspomagających rozwój demokracji. 

� Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.   

Mamy więc prawo, a nawet obowiązek zaŜądać od Pana, jako NajwyŜszego 
Reprezentanta Narodu, respektowania prawa konsumenckiego oraz prawa 
wynikającego z Konkordatu do wolności religijnej i praw medialnych, a 
dotyczących znacznej  części Narodu - odbiorców programów telewizyjnych 
Telewizji „Trwam”.   

Napominam Pana, by skutecznie dopilnował Pan respektowania art.art. 
5,6,7,20,22 Konstytucji, a szczególnie art. 14 Konstytucji („Rzeczpospolita 
zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”), art. 25 
ust.2 Konstytucji („Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują 
bezstronność, w sprawach przekonań politycznych, światopoglądowych i 
filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyraŜania w Ŝyciu publicznym”).  

Zagwarantowany ustawowo i zdroworozsądkowo pluralizm mediów 
winien być respektowany w demokratycznym państwie, w praktyce.  

Przypomnę Panu fakt namalowania w 1978 roku przez Stanisława 
Słodkiewicza, na ścianie Pałacu Trybunalskiego w Kaliszu, napisu 
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„Przywrócić godność prawu!”, po tym gdy prokurator Bogusław Śliwa 
został zwolniony dyscyplinarnie za próbę oskarŜenia funkcjonariuszy MO o 
morderstwo w okolicach Kalisza. Gdyby napis ten został wówczas powaŜnie 
potraktowany przez ówczesne władze, być moŜe nie doszłoby do 
bestialskiego i haniebnego dla państwa polskiego, morderstwa ks. Jerzego 
Popiełuszki przez funkcjonariuszy państwowych.  

Brak reakcji – zaniechanie, w obecnej sytuacji potraktowania Telewizji 
„Trwam” tj. odmowy przyznania koncesji tej telewizji przez KRRiT, z raŜącą 
obrazą prawa, jest cięŜkim grzechem – karalnym zaniechaniem.  

To ostentacyjne zaniechanie z Pana strony jest jednocześnie pogwałceniem i 
lekcewaŜeniem prawa. Po co nam, więc prawo, gdy nie ma jego straŜników, 
gwarantów i zacnych egzekutorów? 

Wzywam i napominam Pana za Stanisławem Słodkiewiczem: proszę ciągle 
i nieustannie przywracać i nadawać godność prawu! Proszę 
zainterweniować niezwłocznie w KRRiT w sprawie Telewizji „Trwam”. 
Jest to Pana konstytucyjny obowiązek.   

Król Polski Stanisław Leszczyński – Patron naszej Fundacji - napisał w 
1733 roku dzieło Ŝycia pt. „Głos wolny wolność ubezpieczający”.  

CzyŜby nadaremno? 

                                  
                                       Prezes Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” 
 
                                                                  Wojciech Edward Leszczyński 
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