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Dlaczego TV Trwam nie otrzymała koncesji na nadawanie naziemne, cyfrowe?
Bo znalazłaby się w zasięgu każdego Polaka, który miałby TV Trwam w swoim
telewizorze, razem z TVN, Polsatem i 3 programami telewizji, tzw. publicznej.
Dlaczego?
Bo każdy z nas, odbiorców TV Trwam, nie musiałby płacić za odbiór, telewizja byłaby
darmowa, powszechna, dla wszystkich.
Dlaczego?
Bo w TV Trwam nie ma przemocy, pornografii, kłamstwa i zapracowanego rządu
Tuska, jest za to wiele tematów religijnych, patriotycznych i rodzinnych.
Dlaczego TV Trwam jest dyskryminowana?
Bo oglądając TV Trwam poznajemy prawdę o Polsce, widzimy to co jest
rzeczywistością, a nie propagandą.
Dlaczego TV Trwam nie ma na multipleksie?
Bo Krajowa Rada reprezentuje interesy postkomunistycznych oligarchów medialnych i
boi się prawdy.
Dlaczego dyskryminuje się fundację Lux Veritatis?
Bo władcy III RP wyruszyli na wojnę z Kościołem i Narodem.
My jednak będziemy mieli tę telewizję, prędzej niż później, jak się niektórych wydaje!
Panie prezydencie Lechu Wałęso!
Dlaczego nie ma pana wśród nas?
Czy rzeczywiście zrealizowano już 21 postulatów stoczniowców z sierpnia 1980 roku,
w tym postulatu publicznych, społecznych, wolnych mediów, czy rzeczywiście mamy
dziś wolność słowa?
Dlaczego nie broni pan katolickiej telewizji?
Dlaczego nie solidaryzuje się pan z 2 milionami protestujących przeciwko
dyskryminacji TV Trwam?
Czy znowu nie powinien pan przeskoczyć muru?
Czy może czeka pan na sobowtóra z motorówką?
Panie prezydencie Bronisławie Komorowski!
Dlaczego udaje pan, że nie wie, co robią pańscy nominaci Dworak i Luft z Krajowej
Rady?
Dlaczego pan ich jeszcze nie odwołał?

Panie prezydencie, ta pięknie mówił pan ostatnio w Gnieźnie o roli katolików w życiu
społecznym, obywatelskim.
Jak pan może nadal tolerować swoich urzędników, którzy pozbawiają TV Trwam
miejsca w publicznej przestrzeni?
Panie prezydencie!
Dlaczego przywraca nam pan peerelowską schizofrenię – co innego widzę, co innego
słyszę, co innego mówię, co innego robię?
Panowie prezydenci Rzeczpospolitej, były i obecny!
Nie odtwarzajcie nam czasów, w których władza nie liczyła się z Narodem, czasów
tak niedawnych przecież, kiedy walczono z katolickim Narodem.
Tu, na marszu w Gdańsku i innych miastach, tu są elity III RP.

