
Arkusz analizy TVP 2 10,11,12.11.2011 
Brak nagrao Panoramy z 11 listopada godz. 16 oraz 12 listopada godz 16. 
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Panora
ma 

Serwis 
Informac
yjny 

16:00 16:20 Przygotowan
ia do święta 
11 listopada 

1.Reporterka informuje 
o przygotowaniach do 
uroczystośd.  
Prezydent dziękuje 
dzieciom i aktorom za 
przybycie do pałacu w 
celu podjęcia 
przygotowao do uczenia 
święta. 
2.Reporterka informuje 
o różnych wydarzeniach 
mających się odbyd z tej 
okazji: defilada 
rekonstruktor1), bieg 
niepodległości , 
uroczysta zmiana warty 
pod grobem Nieznanego 
Żołnierza. 
3.Prezydent wręcza 
zasłużonym  dla Polski 
odznaczenia. 
4. Reporterka raczej w 
pogodnym radosnym 

Prezydent 
RP: Święto 
ma byd 
radosne i 
pogodne. 
Dlatego 
wprowadza
my tradycje 
radosnego 
robienia 
kotylionów. 
Podczas 
wręczenie 
odznaczeo 
prezydent 
dziękuje za 
wkład 
odznaczonyc
h w 
odzyskanie 
niepodległoś
ci 

Praca 
dziennikarza 
profesjonaln
a i 
dynamiczna. 
Pokazane są 
środowiska 
przygotowują
ce się do 
radosnego 
świętowania 
11 listopada. 

News o obchodach 
święta podany w 
zabawce na 3  
miejscu. 
Treści bardzo 
pozytywne zarówno 
wypowiedzi Pana 
Prezydenta jak i 
prowadzącego 
program nastawione 
na radosne 
świętowanie oraz na 
zerwanie z 
cierpiętniczą 
martyrologiczną 
tradycją. 



tonie mówi o przyszłych 
obchodach święta. 
Wspomina też o 
demonstracjach o 
których na pewno się 
czegoś więcej jutro 
dowiemy. 
 

Panora
ma 

Serwis 
Informac
yjny 

18:00 18:20 Przygotowan
ia do święta 
11 listopada 

powtórzone komunikaty  powtórzone 
komunikaty 

powtórzone 
komunikaty 

Wiadomości zmieniły 
szyk i kolejnośd 
newsów. Komunikat 
ten sam ale 
informacja o 
przyszłym święcie nie 
występuje w zabawce. 

11 listopada 

Panora
ma 

Serwis 
Informac
yjny 

18:00 18:20 Omawianie 
przebiegu 
święta 11 
listopada 

1Turski w Warszawie 
organizatorzy marszu 
starli się z policją. 
Młodzież Wszechpolska 
ONR i kibice. 
2. Organizator Marszu 
mówi o pokojowym jego 
przebiegu. Redakcja 
konkluduje i zamieszcza 
fotki z zamieszek. 
3. Żakowski nie 
odmawia patriotyzmu 
niektórym uczestnikom 
marszu ale podkreśla 
niestosownośd 
demonstrowania z 
faszystami. 

. Bardzo 
silna i 
mocno 
wyartykuło
wana teza 
prowadzące
go 
dotycząca 
krytyki 
prawicowyc
h 
organizatoró
w –marszu „ 
że są 
środowiska 
którym 
zależy na 

Materiały 
obszerne 
szeroko 
wzbogacone 
zdjęciami i 
video 
relacjami z 
miejsc akcji. 
Różnorodne 
wypowiedzi, 
przedstawion
e 
rozbieżności 
stron 
przeciwnych. 
Praca 
dziennikarska 

Widad, że redakcja 
pokazując dokładnie 
dramatyczne zajścia 
związane  z Marszem 
Niepodległości  zajścia 
raczej mimo  wszytsko 
woli przekazywad 
pozytywne 
komunikaty związane 
ze świętem. Na 
zakooczenie podano 
dośd długie relacje z 
pięknych radosnych 
obchodów2) w 
Gdaosku, Krakowie, 
Poznaniu a także z tej 
spokojne części 



przemocy” 
co jest o tyle 
ciekawe, że 
redakcja w 
tym 
prowadzący 
zabiera głos 
i wyraża 
opinię 
zresztą 
zgodną z 
prawdą ta 
pozytywna 
zmiana 
cieszy bo w 
czasie 
wyborów 
redakcje na 
siłe nawet w 
sprawach 
oczywistych 
zabierały 
ambiwalent
ne 
stanowisko. 
2. Prezydent 
, redaktor, 
Obchody 
powinny byd 
radosne 
kotylionowe 
wstyd za 
tych którzy 

bardzo 
rzetelna 

obchodu 
Warszawskich. 
Opatrzone 
komentarzem, ze 
właśnie tak 
powinniśmy 
świętowad oraz z 
zauważeniem że 
Polacy zaczynają 
właśnie tak o0bchidzid 
to święto. 



dopuszczają 
się 
przemocy. 

12 listopada 

Panora
ma 

Serwis 
Informac
yjny 

18:00 18:20 Omawianie 
przebiegu 
święta 11 
listopada 

1.Redaktor Turski 
opisuje zajścia. 
2. Słomka  i Młodzież 
Wszechpolska 
odżegnują się od 
chuliganów. O zamieszki 
winią prowokatorów, 
lewaków, władze miasta 
i policje.  Chod od razu 
krytycznie puszczany 
jest materiał w którym 
przedstawiciel 
Młodzieży 
wszechpolskiej mówi o 
przed marszem o 
szerokim froncie 
poparcia marszu 
również wśród kibiców. 
3Dziennikarz Zatrzymani 
antyfaszyści byli pod 
wpływem alkoholu. 
4.Turski Najsmutniejsza 
prawda że główną rolę 
w zamieszkach odegrali 
Polacy. 
5. Opozycja i Jarosław 
Kaczyoski zamieszki 
wybuchły z winy policji 
oraz PM Warszawy 

Rozróba 
zaczęła się 
najpierw na 
Nowym 
Świecie 
gdzie doszło 
do 
incydentów 
niemieckich 
antyfaszystó
w z 
rekonstrukt
orami –
policja 
szybko 
opanowała 
sytuację. 
2. na  Placu 
Konstytucji 
zaczęły się 
zamieszki 
które 
rozpoczęli 
kibice 
3. Zamieszki 
te 
ewoluowały 
aż do 
wydążeo na 

Praca 
dziennikarza 
rzetelna. W 
materiale 
dopuszczone 
do głosu 
zostały 
wszystkie 
strony 
konfliktu. 
Głos 
zabierają 
również 
eksperci w 
tym prof. 
Krzemioski. 
Materiały 
filmowe 
dobrane 
adekwatnie 
do materiału. 
Dziennikarze 
solidnie 
opisują 
przebieg 
zajśd nie 
unikają przy 
tym sądów 
wartościując

Wiadomości o 
zamieszkach podane 
jako pierwszy news. Z 
materiału można 
wyrobid sobie zdanie 
zarówno co do 
powodów jak i 
przebiegu 
manifestacji. Jasno 
wynika nawet ze 
skonfrontowanych 
wypowiedzi , że winę 
ponosi strona 
organizująca Marsz 
oraz chod w 
mniejszym stopniu 
organizacje lewicowe 
za zaproszenie 
środowisk 
anarchistycznych z 
Niemiec. 



która zarejestrowała 
kontrmarsz. 
6. Środowisko antify 
żałuje za zajścia z 
Niemcami ale jest 
zadowolone że z całej 
europy  antyfaszyści 
przyjechali im na 
pomoc. 
7. Sutowski z Krytyki 
Politycznej twierdzi , że 
to nie Niemcy 
zdemolowali Warszawę 
– zostali oni bowiem 
zamknięci o godz 13,30 
a wydarzenia na Placu 
Konstytucji miały 
miejsce o 14,30 
 

Placu na 
Rozdrożu. 
4.Środowisk
a 
antyfaszysto
wskie 
twierdzą że 
rozróbę 
zaczęli 
polscy 
faszyści 
5. Premier i 
prezydent 
mówcą o 
konieczności 
zmian w 
prawie. 
wymuszając
ych a)brak 
zasłaniania 
twarzy, 
zakaz 
używania 
środków 
pirotechnicz
nych, 
odmowę 
organizacji 
kontrmanife
stacji. 
6.Opozycja 
krytykuje te 
pomysły. 

ych Również 
kwestia 
dociekliwości 
na dobrym 
poziomie. W 
jednym 
wypadku 
nieścisłośd, 
błąd lub 
manipulacja. 
W opisie 
chronologii 
zajśd jest 
mowa o 
starciu się na 
Nowym 
Świecie 
niemieckich 
antyfaszystó
w z 
prawicowymi 
bojówkami.  
Później już 
nie jest to 
powtórzone. 
Zamiast tego 
jest 
informacja 
(zgodna z 
prawdą) o 
ataku 
niemieckich 
antyfaszystó



 

w na 
rekonstrukto
rów  

         

          


