Protest KSD

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy protestuje wobec zaangażowania telewizji
publicznej w promowanie satanizmu.
Udział Adama „Nergala” Darskiego - zdeklarowanego satanisty i wroga
chrześcijańskich wartości - w programie „The Voice of Poland”, który będzie miał emisję w
TVP2 jesienią tego roku, stoi w sprzeczności z „Misją Telewizji Polskiej jako nadawcy
publicznego”. Przede wszystkim z tymi zapisami uchwały Zarządu TVP z roku 1994 pt.
„Misja Telewizji Publicznej jako nadawcy publicznego”, które odwołują się do wartości
chrześcijańskich i narodowych.
Adam Darski w swojej publicznej działalności dokonuje licznych profanacji,
bezczeszczenia symboli Kościoła Katolickiego, poniża godność katolików. Profanacje te mają
miejsce podczas koncertów zespołu Behemoth, którego Darski jest liderem, znajdują wyraz w
tekstach utworów tego zespołu, na stronach internetowych zespołu, w kręconych przez
Behemoth teledyskach, a także materiałach i gadżetach promocyjnych. Działalność ta nie jest
incydentalna i nie odnosi się do jakiejś dalszej przeszłości. Profanacje dokonywane są od lat,
ale obecnie są szczególnie nasilone. Adam Darski zakładający na szyję różaniec z
odwróconym krzyżem, w jednym z ostatnio kręconych teledysków, w sposób wyraźny
bezcześci największy symbol religijny Kościoła Katolickiego.
„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej
prostocie i jej głębi” – mówił Jan Paweł II, który nakłaniał do odmawiania tej modlitwy nie
tylko Polaków, ale wiernych na całym świecie. W tradycji polskiego Kościoła Katolickiego
różaniec odgrywa szczególną rolę, wiąże się z wieloma, w tym heroicznymi, wydarzeniami,
które miały wpływ na nasze losy narodowe. Bezczeszczenie tej symboliki uderza więc
również w wartości, które uznajemy za narodowe.
Przypominamy, że: „Programy Telewizji Polskiej S.A. zmierzają do wzmocnienia
poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej” [cyt. z Uchwały Zarządu TVP S.A. z czerwca
1994 r. „Misja Telewizji Polskiej S.A. jako nadawcy publicznego”, obowiązującej do dzisiaj,
w oparciu o Ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Rozdział 4. Publiczna
radiofonia i telewizja), w której czytamy, że: 2. Programy i inne usługi publicznej radiofonii i
telewizji powinny: (...) 6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę
przyjmując uniwersalne zasady etyki]. Udział więc w programie emitowanym w telewizji
publicznej człowieka, który godzi w poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej jest jawnym
pogwałceniem tych zapisów. Udział satanisty w programie telewizji publicznej, która „jest
instytucją społeczną i narodową”, utrzymywaną za pieniądze podatników, jest jawnie
sprzeczny z kolejnym zapisem ww. Uchwały Zarządu TVP S.A., w którym wyraźnie
zaznaczone jest, że „Telewizja Polska S.A. szanuje uczucia religijne odbiorców i respektuje
chrześcijański system wartości”.
Adam Darski, po niedawnym procesie sądowym i uniewinniającym go wyroku, złożył
szczególne „podziękowania” w Internecie. Na swoim profilu na facebooku w języku
angielskim napisał, że „Szatan znów zwyciężył”, kończąc tekst pozdrowieniem „Heil Satan”.
Na stronach internetowych zespołu Behemoth, Darski umieścił kolejne oświadczenie w
podobnej treści: „Bardzo mnie cieszy, że w końcu inteligencja wygrała z religijnym
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fanatyzmem. Jednak wciąż jeszcze dużo jest do zrobienia w tej kwestii... Ale jestem pewien,
że kroczę właściwą ścieżką do niczym nie skrępowanej wolności! Bitwa wygrana, ale wojna
jeszcze się nie skończyła. Heil Satan!”
Tę wojnę, jak wskazują decyzje TVP S.A., Adam Darski - już tylko poprzez sam fakt
udziału w programie „The Voice of Poland” – będzie toczył z wykorzystaniem głównych
mediów publicznych, których zasadę działania określa podstawowy zapis gwarantujący
odbiorcom respektowanie wartości chrześcijańskich! Zgoda na udział w programie Adama
Darskiego jest równoznaczna ze zgodą na promowanie satanizmu w naszym kraju, jawnym
przyzwoleniem władz na profanowanie symboliki chrześcijańskiej. Jest pokazaniem, że nie
ma żadnych barier dla jednostek dopuszczających się tych profanacji, a zapis o „Misji
Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego” jest tylko martwym zapisem prawa i jest
jednocześnie sygnałem, że w naszym kraju nie trzeba prawa respektować i przestrzegać.
„Młodość oznacza projekt całego życia!” - nauczał Jan Paweł II. Czy Osoba Ojca
Świętego, jak i Jego nauka, służyły przez lata Telewizji Polskiej, publicznej, jedynie do
cynicznego uwiarygadniania się wobec widzów, do uzyskania profitów politycznych i
komercyjnych, jedynie?
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