Zasady etyczne obowiązujące w telewizji Bon-Tv
Czym są media i jaki jest ich cel? Jeśli na początku nie postawimy fundamentalnego pytania o
sens tego, co robimy – to po co w ogóle zaczynać?
Media są narzędziem komunikacji, którego celem jest głoszenie Prawdy i służenie drugiemu
Człowiekowi. I tego właśnie chcemy się trzymać tworząc telewizję Bon-Tv.
Żeby wypełnić tę misję jak najlepiej, proponujemy naszym Odbiorcom uniwersalne wartości:
Prawda, Dobro, Piękno. Tym samym odrzucamy ich przeciwieństwa: kłamstwo, zło,
brzydotę.
Stosując się do słów św. Pawła: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść.
Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6, 12) oraz „Wszystko
wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Kor
10, 23) – zdecydowanie odrzucamy złudne wartości typu „róbta co chceta”.
Jesteśmy świadomi ogromnego spustoszenia, które zasiały w społeczeństwie fałszywe
ideologie, takie jak: komunizm, ateizm, gender, itp... Żeby powstrzymać i odwrócić ich
tragiczne dla ludzkości skutki, wystrzegamy się wszystkiego, co proponują twórcy tych
ideologii.
Mamy dość poziomu i stylu dyskusji publicznych, typu: obrzucanie obelgami, przerywanie
wypowiedzi, przaśne chamstwo jako metoda. Dlatego w telewizji Bon-Tv nie ma miejsca dla
tych, którzy nie szanują swoich Rozmówców oraz Widzów.
Św. Maksymilian Maria Kolbe ostrzegał, że jeśli nie będzie katolickich mediów, to nasze
świątynie zostaną puste. Dlatego tworząc telewizję pragniemy, aby stała się ona wspaniałym
narzędziem Ewangelizacji.
Nie akceptujemy publicznego lżenia i szyderstwa z wartości najistotniejszych: Bóg, Honor,
Ojczyzna, Rodzina, Kościół. Tworząc telewizję chcemy przyczynić się do odbudowy silnej
Polski i wskrzeszenia narodowego ducha. Dlatego przywracamy należyte miejsce tym
wartościom.
Brzydzimy się agresją, która dla podbicia oglądalności jest wszechobecna w innym mediach.
Jaką więc alternatywę proponujemy naszym Widzom? Podobno najlepszą bronią na agresję
jest poczucie humoru. Przyjmujemy takie rozwiązanie ;-)
Pragniemy dać naszym Odbiorcom uczciwą, rzetelną i ciekawą telewizję. W zamian
oczekujemy godnego potraktowania Nadawcy. Pamiętajcie, tworzenie telewizji wymaga
sporych środków finansowych, ogromnego zaangażowania i ciężkiej pracy wielu osób.
Dlatego za wszelkie nieetyczne korzystanie z naszych materiałów (kopiowanie, przenoszenie
na inne serwery, itp...) będą wyciągane konsekwencje prawne.
Życzymy wielu radosnych i krzepiących seansów z naszą telewizją!
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