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Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
skwer kard. St. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Redakcja Radia Maryja posługuje się w propagandzie politycznej treściami dyskryminującymi 
ze względu na narodowość, co jest niezgodne z art. 4 pkt. 1a ppkt. c oraz art. 18 ust. 1 ustawy 
o radiofonii  i  telewizji,  a  także  (w zakresie,  w jakim cytowane wypowiedzi  odnoszą się  do 
posłów zawodowych w rozumieniu art. 25 ust. 3 ustawy z dn. 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 
mandatu  posła  i  senatora oraz  w  zakresie,  a  jakim  dotyczą  one  osób  zatrudnionych  na 
podstawie mianowania, uczestniczących w wykonywaniu władzy państwowej)  z art.  9 w zw. z 
art.  8 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dn. 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700).

Przykłady tych naruszeń prawa wymieniam w załączniku.

W związku z łamaniem przez Radio Maryja tego przepisu prawa wnioskuję o wydanie decyzji  
nakazującej  zaniechanie  przez  nadawcę społecznego Radio Maryja działań polegających na 
łamaniu  warunków  koncesji  poprzez  nadawanie  przekazów  zawierających  treści 
dyskryminujące ze na narodowość - na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o radiofonii i 
telewizji,

Proszę o rozpatrzenie niniejszego wniosku w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów 
postępowania administracyjnego, w przeciwnym wypadku zastrzegam, iż zostanie skierowana 
skarga na bezczynność organu.
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Załącznik

13 marca 2011 r. o. Benedykt Cisoń w audycji nocnej wyemitował nagranie rozmowy o. Jacka 
Cydzika z Janem Kobylańskim, prezesem Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki 
Łacińskiej. J. Kobylański mówił:
- „My nie jesteśmy przeciwko nikomu, ale chcemy żeby w Polsce była demokracja. Niech będzie 
tylu przedstawicieli Polaków-katolików, ilu nas jest w Polsce, a nie taka parodia, że dzisiaj w 
rządzie czy parlamencie Polaków prawdziwych nie ma nawet 30%.”
- „My od paru lat bez przerwy publikujemy i mówimy: muszą w Polsce rządzić Polacy. Muszą 
rządzić w swojej ojczyźnie, w swoim kraju. Jak długo będa rządy, które nie są polskie, to będzie  
stale gorzej i gorzej.”
- „My zawsze możemy tylko mówić: zbudźcie się i starajcie się iść w sposób demokratyczny do 
wyborów. Przygotujcie listy.  Żadnych list partyjnych. Listy na Polaków, na Polaków, których 
wy wiecie i znacie ich pochodzenie.”

16  marca  o.  Grzegorz  Moj  wyemitował  audycję  nagraną  przez  Stanisława  Michalkiewicza, 
który po powrocie z XVI zjazdu USOPAŁ J. Kobylańskiego mówił:
„Za sprawą «Gazety Wyborczej», która jak w wielu innych sprawach, również i w tej kieruje się 
pobudkami  wypływającymi  z  solidarności  rasowej,  USOPAŁ,  a  w  szczególności  jego  walne 
zebrania mają w pewnych środowiskach reputację czegoś w  rodzaju sabatu czarownic.”
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