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Powodzie i tornado w Hiszpanii. Są
zabici i ranni

Namiot przed TVP. "Hańba", "Dość kłamstw"
29.09.2012

Lech Wałęsa hucznie świętuje
urodziny. 300 gości
"Przebrała się miara zła, którą mamy
w Polsce"
Namiot przed TVP. "Hańba", "Dość
kłamstw"
Ruszył marsz "Obudź się Polsko"
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Powiedzieli w Polskim Radiu
Szczuka: wyciskają z katastrofy
ile się da

Pikieta w formie miasteczka namiotow ego przed budynkiem TVP na placu Pow stańców Warszaw y, foto: PAP/Tomasz Gzell

Stowarzyszenie Solidarni 2010, sympatycy PiS a także mediów ojca Tadeusza Rydzyka
pikietują siedzibę telewizji publicznej.

Beata Sławińska z zarządu Solidarnych 2010, (IAR)
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Przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi i transparenty. Na jednym z
banerów widnieją twarze premiera i członków rządu a pod nimi napis
"Totalna cenzura naszym orężem". Na innych można
przeczytać:"Dość liberałów i lewactwa", "Odzyskajmy Polskę dla
Polaków" i "Dość dyskryminacji katolickich mediów".

Pomylenie ciał ofiar
katastrofy smoleńskiej i
sobotnia manifestacja
telewizji Trwam, PiS i
Solidarności pod hasłem
"Obudź się Polsko"
zdominowały dyskusję pań w studiu radiowej
Jedynki

Kto powie "dość"? Wojna
polsko-polska
Spór w sprawie katastrofy
smoleńskiej trwa w
najlepsze. Goście "Śniadanie
w Trójce" w większości
stwierdzili, że tragedia
wykorzystywana jest do
celów politycznych.

34. Maraton Warszawski: każdy
może wziąć udział
W niedzielę rusza bieg przez
stolicę. Tym razem metą
będzie Stadion Narodowy,
podobnie jak podczas
pierwszej imprezy - wówczas
jeszcze Dziesięciolecia.

Przed budynkiem na placu Powstańców, z którego są nadawane
dzienniki, rozstawiono namiot. Beata Sławińska z zarządu
Solidarnych 2010 zapowiada, że na jednym się nie skończy. Protest
ma być pokojowy, choć emocje są duże. Jak mówiła media
Marsz "Obudź się Polsko!"
publiczne "żyją własnym życiem, są zamknięte, zajęte same sobą",
nie pytają ludzi, czego oni chcą. Dlatego ludzie, od których "wymaga się jedynie płacenia abonamentu"
przyszli i stawiają namioty.
Solidarni 2010 planują jeszcze dziś rozstawienie kolejnych namiotów i kontynuowanie protestu przez całą
noc aż do godziny 16.00 w niedzielę. Siedzibę telewizji ochrania policja. W sobotę rano manifestujący
próbowali złożyć petycję do władz TVP, w której domagali się oddania do dyspozycji największej partii
opozycyjnej anteny telewizyjnej Dwójki. Funkcjonariusze udaremnili wejście delegacji do gmachu. W
odwecie uczestnicy pikiety nie wpuszczali do budynku dziennikarzy TVP i gości.
Po godzinnej blokadzie pikietujący przeszli na Plac Trzech Krzyży, by wziąć udział we mszy. Potem z resztą
uczestników marszu "Obudź się Polsko" przeszli na Plac Zamkowy. Jak zapowiadali, wieczorem powrócili
pod telewizję by zbudować miasteczko namiotowe.
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Czytaj także:
Zablokowali siedzibę TVP. "Dość kłamstw i manipulacji"
Dość kłamstw, odzyskajmy Polskę dla Polaków - między innymi z takimi hasłami przyszli przed siedzibę Telewizji
Polskiej uczestnicy pikiety z ruchu "Solidarni 2010" oraz sympatycy PiS.

