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Poniedziałek, 15.10.2012 policzono 2 mln 383 tys. 042 kopie podpisów w obronie Tv Trwam
Wtorek, 14.08.2012 policzono 2 mln 337 tys. 306 kopii podpisów w obronie Tv Trwam
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Setki tysięcy osób na Marszu „Obudź się Polsko”
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Nie milkną komentarze po Wielkim Marszu

INFORMACJE

„Obudź się Polsko”, który przeszedł w sobotę

Nie ma strajku maszynistów na
Śląsku
Pomorze pod rządami Tuska

ulicami Warszawy. Przybyło tak wiele osób, że
gdy czoło manifestacji docierało do Placu
Zamkowego na Placu trzech Krzyży znajdowały

Niedofinansowane przedszkola

się jeszcze tysiące manifestujących.

Rząd nadal będzie pożyczał
Polacy w litewskim Parlamencie
Czy Bielecki działał na szkodę
Pekao S.A.?
Konferencja w Brukseli
Mają przedstawić szczegóły
expose

Manifestujący wyrazili swój sprzeciw wobec dyskryminacji TV Trwam przez KRRiT, a także
wydłużeniu wieku emerytalnego, podnoszeniu podatków i polityce antyrodzinnej rządu PO – PSL.
Sprawa koncesji dla TV Trwam stała się soczewką przez którą widać mnóstwo innych schorzeń
stwierdził prof. Andrzej Zybertowicz – socjolog.
- Gdyby chodziło tylko o koncesję dla TV TRWAM, to nie przyszłoby tyle osób. Gdyby inne

Expose zbudowane z obietnic

sprawy w Polsce szły właściwie, gdyby inne media dawały szeroki ogląd spraw

Konferencja „Europa Wielkich
Szans”

publicznych. Gdyby politycy nie zachowywali się tak, iż mamy wrażenie, że zaniedbują

WIDEO

nasze interesy i bezczelnie nas okłamują, to nie przyszłoby tyle osób. Sprawa koncesji dla
TV TRWAM stała się soczewką, przez którą widać mnóstwo innych schorzeń, które coraz
bardziej dolegają ludziom– dodał prof. Andrzej Zybertowicz, socjolog.

Poseł Andrzej Jaworski i współorganizator marszu stwierdził, że w sobotę pokazaliśmy jak Polacy
potrafią się jednoczyć. Członek komitetu SOS dla TV Trwam zapowiedział, że jeżeli KRRiT nie
zmieni swojej dyskryminującej decyzji odbędzie się kolejny marsz.
- Jestem przekonany, że ten marsz w którym brało udział kilkaset tysięcy osób, nie jest
ostatnim elementem, że na pewno spotkamy się na wiosnę. Dlatego że tak naprawdę
Marsz w obronie Tv Trwam w
Janowie Lubelskim

wiosna daje nam tę nadzieję, że będziemy w stanie osiągnąć sukces – akcentuje poseł Andrzej
Jaworski.

W sobotnich Rozmowach Niedokończonych po marszu swoimi refleksjami podzielili się jego
uczestnicy a także te osoby, które widziały manifestacje w TV Trwam.
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Jak my to widzimy – z daleka widać
lepiej

Pobierz

Przypomnijmy, podczas gdy ulicami Warszawy przechodził Wielki Marsz Obudź się Polsko nasi
www.radiomaryja.pl/informacje/setki-tysiecy-osob-na-marszu-obudz-sie-polsko/
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rodacy w wielu miejscach na świecie solidaryzowali się w podobnych manifestacjach. Marsze i
manifestacje odbyły się w Wielkiej Brytanii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji i
Litwie.
Dotychczas w Polsce i za granicą przeszło 118 marszów. Cały czas organizowane są
kolejne. Najbliższe odbędę się 7 października w Cieszynie i Sosnowcu. Cały czas trwa także akcja
zbierania podpisów pod protestem do KRRiT ws. dyskryminacji TV Trwam.
“Myśląc Ojczyzna”

W siedzibie Radia Maryja podliczono już 2 mln 370 tys. 817 kopii podpisów. Akcja będzie
prowadzona do skutku.
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“Mocni w wierze” – 13.10.2012

AUDIO
“Z Ojczyzny Jezusa”
o. dr Jerzy Kraj

POWIĄZANE MATERIAŁY
Policja: Rozkazano nam inwigilować uczestników
marszu “Obudź się Polsko”

Posłowie pytali o inwigilację Marszu „Obudź się
Polsko”

Katecheza: Jezus i Izrael
o. Janusz Dyrek CSsR

“Spróbuj pomyśleć”
red. Mirosław Król

Gdzie jest ekologia? cz. II
ks.Tomasz Duszkiewicz - kapelan
myśliwych, obrońca Puszczy
Białowieskiej, Widzimir Grus - z-ca
przewodniczącego Ruchu Obrony
Lasów Polskich, Walenty Wasiluk prezes Stowarzyszenia Santa
Obrona Puszczy Białowieskiej,
Leon Chlabicz - radny Gminy
Narewka, Mieczysław Gmiter - b.
Burmistrz miasta Hajnówka,
Anatol Filipczuk - emerytowany
leśnik, pszczelarz

Inwigilacja Marszu
„Obudź się Polsko”

Wcześniejsze materiały audio na ten temat:
Posłowie pytali o inwigilacje uczestników marszu “Obudź się Polsko” 11 października 2012

Ilość odpowiedzi: 43
adam pisze:

30 września 2012 o 22:28

ciesze się bardzo , że przyszło tyle osób , ale mogło być jeszcze więcej. Skoro 10 milionowe Węgry potrafiły
wystawić 0,5 mln protestujących , to my……… Myślę , że ta wojna Polsko – masońska się nie skończyła, a
następnym razem dobrze byłoby pomyśleć o placu np. Zwycięstwa który gdy był tam Jan Paweł ll pomieścił prawie 1
mln ludzi. Ciągle mamy mało podpisów. Przydałoby się minimum 4 mln. Będę robił co się da Precz z platforma precz
z tuskiem precz z tym rządem.
Odpowiedz

Władysław pisze:

1 października 2012 o 01:23

Ciekawe, co teraz wymyślą i powiedzą wszyscy ci wyszydzający z nas Polaków, że jesteśmy tak nieudolni, że nie
potrafimy się nawet organizować…?!.
Odpowiedz

Hania pisze:

1 października 2012 o 09:46

JESZCZE POLSKA NIE ZGINEŁA!!!
bylismy na marszu z doroslymi dziecmi i wnukami, czyli mlodymi, wykształconymi z dużych miast:) ! i wiecie co
powiedzieli? że tak imponującego wydarzenia w życiu nie przeżyli.
Szli otumanieni i wzruszeni, i choć są protestantami i im nie po drodze do “Rydzykowa”:) to umawiają sie już z
przyjaciołmi na kolejny marsz by protestowac przeciw nikczemnosciom naszej władzy, łamaniu wszystkich 10
przykazań Bozych i wtym najważniejszego Będziesz milował Pana Boga swego a bliżniego jak siebie samego” Amen
Odpowiedz

Małgosia pisze:

1 października 2012 o 10:10

Byłam na marszu. To było wspaniałe przeżycie, takie tłumy prawdziwych Polaków.
Czuję tyko niedosyt, że na tak ważne zgromadzenie nie mógł przybyć żaden biskup, aby odprawić Mszę św. …
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