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Wyruszamy na marsz
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W całej Polsce organizowane są wyjazdy na Marsz w obronie
Telewizji Trwam, który odbędzie się 29 września w Warszawie pod
hasłem "Obudź się, Polsko". Setki tysięcy ludzi będą manifestować
w stolicy przeciwko dyskryminacji katolickiej stacji oraz polityce
społeczno-gospodarczej rządu Donalda Tuska.
Większość protestujących dotrze do Warszawy w grupach, które
organizowane są przez Rodzinę Radia Maryja, Komitet SOS dla
Telewizji Trwam, parafie, biura poselskie, komisje związkowe NSZZ
"Solidarność" i inne organizacje społeczne. Poseł Andrzej Jaworski
(PiS), współorganizator marszu, apeluje o zgłaszanie przyjazdu grup
autokarowych
na adres
e-mailowy jego
biura poselskiego:
biuro.jaworski@gmail.com.
- Chodzi o to, abyśmy mogli wyznaczyć wszystkim autobusom miejsca
parkingowe w Warszawie. Ponieważ przyjedzie bardzo dużo
autokarów, nie będzie to łatwe zadanie - mówi Andrzej Jaworski.
Intensywne
przygotowania
do
marszu
trwają
również
w
"Solidarności". Już wiadomo, że każdy z regionów Związku (jest ich
prawie 40) przyśle do Warszawy przynajmniej kilka autokarów
(delegacje z większych regionów będą na pewno o wiele liczniejsze,
bo zainteresowanie marszem jest ogromne).
Jaworski dodaje, że jeśli w jakiejś miejscowości ludzie mają trudności z
zorganizowaniem wyjazdu na marsz do Warszawy, mogą się
kontaktować z zarządem regionu "Solidarności" na swoim terenie lub
biurem poselskim PiS, gdzie uzyskają niezbędną pomoc.
Protest rozpocznie się w południe na placu Trzech Krzyży (osoby
przyjeżdżające na
marsz indywidualnie, a nie
w
grupach
zorganizowanych, proszone są o przyjście na plac do godziny 11.30).
O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Święta z udziałem
uczestników manifestacji, a po niej wielotysięczny protest przejdzie w
kierunku placu Zamkowego.
Wrześniowy marsz jest kontynuacją manifestacji w obronie Telewizji
Trwam, jaka odbyła się w kwietniu - wówczas do Warszawy
przyjechało około 120 tysięcy osób, teraz protestujących będzie
znacznie więcej.
Podczas marszu będziemy się przede wszystkim dopominać o miejsce
dla Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Zgromadzeni będą także
akcentować swój sprzeciw wobec polityki społeczno-gospodarczej
rządu. Chodzi m.in. o podnoszenie podatków, spadek poziomu życia
Polaków, wydłużenie wieku emerytalnego, łamanie praw rodzin,
niszczenie szkolnictwa.
To właśnie z powodu katastrofalnego bilansu działalności rządu
Donalda Tuska także na 29 września Prawo i Sprawiedliwość
zapowiedziało
przedstawienie
kandydata
na
premiera
ponadpartyjnego rządu. Taki rząd miałby administrować państwem do
czasu przyspieszonych wyborów. Najczęściej jako kandydata na
premiera wymienia się nieoficjalnie prof. Zytę Gilowską, wicepremiera i
ministra finansów w rządzie PiS, obecnie zasiadającą w Radzie Polityki
Pieniężnej.
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