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Arkusz analizy TV Trwam 11.11.2011 

NAZWA STACJI 

Tytuł audycji 
Rodzaj 

audycji 

Czas 

rozpoczę

cia 

Czas 

zakończe

nia 

 

Wydarzenie 

Pokazywane/ 

Omawiane 

 

Występujący 

I ich tezy 

 

Teza komunikatu/ 

Ocena (aktorzy społeczni) 

Praca 

Dziennikarza/ 

Ocena rzetelności- 

 

 

 

Komentarz- treści 

przedstawione/ 

Ocena nadawcy komunikatu 
TV Trwam 

Nr płyty 

źródłowej 

1)10.11.2011 

 

 

2)11.11.2011 od 

godz. 12:30 

Niepodległoś

ć. Troska 

zadania. 

program 

patriotyczny z 

udziałem 

Janusza 

Zakrzeńskieg

o 

Publicystyka - 

debata 

11:00 12:30 Debata o 

polskości 

patriotyzmie, 

niepodległości i 

wyzwaniach z niej 

płynących.  

a)Prof. Józef 

Szaniawski 

b)Dr Maciej 

Wojtacki WSKIM 

c)Janusz Zakrzeński 

aktor 

d)studenci 

e) prowadzący 

ksiądz 

a) Szaniawski prezentuje 

pogląd o spiskach przeciw 

Polsce. W Sejmie wielkim 

widzi 20% masonów czyli 

zdrajców. Targowica wg 

niego trwa do dzisiaj – do 

dzisiaj mamy zdrajców w 

rządzie w tej samej 

proporcji. Twierdzi że 

polska w I połowie XVII 

wieku była państwem o 

najwyższej stopie życiowej 

w europie. Nawet chłopi 

mieli lepiej niż w 

sąsiednich krajach. 

b) Wojtacki widzi w 

Dmowskim i Piłsudskim 2 

geniuszy XX wieku. Którzy 

wszystko przewidzieli. 

C) Szaniawski twierdzi że 

USA przystąpiły do I wojny 

św z powodu Polski. 

Chciały przede wszystkim 

uwolnić ją od zaborców. 

Francja i Anglia były 

przeciw 

d)Zakrzenski twierdzi że 

niepodległość musi 

kosztować mnóstwo krwi a 

Polacy to by chcieli 

pokojowo a tak nie wolno 

nie da się. Wstaje i 

deklamuje wiersz 

Słowackiego(Szaniawski) 

porównuje do 

Kwaśniewskiego, 

Oleksego, Millera do 

Bieruta, Kani, 

Jaruzelskiego. Szaniaw 

ski podejmuje temat 

śląskosci jako nieuświado 

Dziennikarz na 

początku przez 15 

minut przedstawia 

gości podkreśla ich 

wagę i tytuły. Podczas 

prowadzenia w ogóle 

nie moderuje. Sam 

kilkakrotnie zadaje 

pytania lub 

wypowiada się. Dobór 

materiałów filmowych 

jest stronniczy i 

ułożony pod tezy 

programu. Goście 

zaproszeni goście są 

dokładne z „jednej 

opcji” nawet 

publiczność. 

Materiał jest bardzo niespójny 

programowo. Treści 

prezentowane w wielu 

momentach są po prostu 

historycznie nie prawdziwe. 

Wszystko podane patetycznie 

bez dyskusyjnie. W studio w 

ogóle nie ma dyskusji. Wszyscy 

się ze wszystkimi zgadzają prze 

co program ma kształt 

natchnionych monologów. 

Cały materiał zarówno 

filmowy jak program 

wystąpień przygotowany pod 

jedną tezę. Polska powstała 

sama –przy pomocy USA, 

wszyscy byli temu przeciwni 

nawet alianci oraz wielu 

samych obywateli polski 

(zdrajców). Polska jest nie 

obiektywnie wychwalana 

zarówno I jak i II RP 

natomiast III i „IV jako nie do 

końca wolne i prawdziwe. 

Pierwsza bo na zdrajcach 

oparta, kolejna bo nie 

dokończona. 
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mionej polskości i wobec 

tego konieczność prze 

budzenia się tych 

„Polaków” w kon 

tekście z walki z 

Niemcami. 

f) ksiądz podnosi że do 

dzisiaj są tacy co by woleli 

w godle wronę zamiast 

orła to w kontekście braku 

prawdziwego patriotyzmu 

 

 

  

Informacje 

dnia 

Serwis info 16:00 16:10 Informacje. 

Omawiane 

obchody święta w 

Warszawie 

Prezenterka 

informuje o 

przebiegu obchodów 

święta 11 listopada. 

Obchody bardzo 

godne. 

Następnie zakłócone 

przez prowokacje i 

bojówki lewackie 

. 

Prezenterka przypomina 11 

listopada 1918 roku jako 

dzień kiedy wszyscy się 

zjednoczyli w celu 

uzyskania niepodległości.  

Pokazane są urywki z 

oficjalnych obchodów 

państwowych, zwłaszcza 

kościelnych. Następnie 

informuje o zakłóceniach 

obchodów przez bojówki 

lewackie  

Dziennikarka nie 

wzbogaca swoich 

wypowiedzi o 

materiał filmowy a 

przecież już istniejący. 

Kompletnie pomija 

decydującą rolę w 

„zadymie” zarówno 

ONR, MW oraz 

kiboli. Prezentuje 

bardzo stronniczo 

materiał z którego 

wynika że piękne 

obchody zostały 

zakłócone przez 

bojówki lewaków oraz 

Niemieckich 

anarchistów. 

Dodatkowa 

informacja że policja 

użylą bardzo silnych 

środków przymusu w 

tym armatek 

wodnych. 

Info o świecie jako pierwsze w 

informacjach. Podczas 

materiału z oficjalnych  

uroczys 

tości pokazany przez sekundę 

od tyłu prezydent. Natomiast 

kamera cały czas kadruje a to 

flagę a to defilady. Kompletnie 

w obchodach nie pokazani są 

oficjele. Rząd, premier a także 

rozpoznawalnie prezydent. 

Następnie pokazana jest 

katedra polowa gdzie 

odbywały się uroczystości i 

znowu ani wzmianki o 

prezydencie czy premierze 

natomiast pokazywany jest 

ksiądz odprawiający mszę. 

Prezenterka informuje że 

marsz w Warszawie został 

zaatakowany na placu 

Konstytucji poprzez 

prowokację przez bojówki 

lewackie, podczas pochodu na 

placu Unii Lubelskiej został 

zdelegalizowany i cały czas 

atakowany przez bojówki 

lewicowe oraz niemieckich 

anarchistów) - co ciekawe nie 

są oni nazwani tak jak sami o 

sobie mówili antyfaszystami!. 

Nie pada ani jedno słowo o 

blokadzie kolorowej 

niepodległej, ani o walkach z 

kibicami ani o walkach z 
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narodowcami. 

Informacje 

dnia  

Serwis inf. 18:05 19:15 Informacje. 

Omawiane 

obchody święta w 

Warszawie 

Prezenterka 

informuje o 

przebiegu obchodów 

święta 11 listopada. 

Nadmienia o 

prowokacji bojówek 

lewackich 

Prezenterka przypomina 11 

listopada 1918 roku jako 

dzień kiedy wszyscy się 

zjednoczyli w celu 

uzyskania niepodległości.  

Pokazane są urywki z 

oficjalnych obchodów 

państwowych, zwłaszcza 

kościelnych.  

Wyemitowano materiał o 

zakłóceniach marszu i 

prowokacjach ze strony 

lewaków i anarchistów. 

Sprostowano, że marsz nie 

został zdelegalizowany 

tylko zgromadzenie na 

placu konstytucji.    

Trudno uciec od 

przekonania, że na 

skutek nowych 

informacji z „miejsca 

akcji” zastosowano 

ich blokadę. Wszystko 

co jest pokazane o 

18:15 a wiec już po 

głównych rozruchach 

jest starannie 

stronniczo dobrane. 

Nie ma ani jednej 

video wzmianki o 

samych zamieszkach. 

Materiał 

wyemitowany 

pokazuje tylko 

pokojowy marsz oraz 

urywek kolorowej 

niepodległej.    

W materiale dodano już 

materiał video. Natomiast 

komentarz do niego jest taki 

sam jak o godz. 16:00 czyli o 

prowokacji lewaków i ich 

agresji na demonstrantów. W 

materiale wideo pokazane są 

nie kontrowersyjne 

transparenty patriotyczne. Nie 

pokazują zamieszek. Dodane 

są również urywki pokazujące 

barykadę kolorowej.  

Główne 

informacje 

dnia. 

Serwis info. 20:00 20:20 Informacje. 

Omawiane 

obchody święta w 

Warszawie 

Prezenterka 

informuje o 

przebiegu obchodów 

święta 11 listopada. 

Opisuje również 

przebieg wydarzeń z 

marszu 

niepodległości 

1.W tym serwisie szersza 

relacja na temat obchodów 

święta. Pokazany 

kilkakrotnie prezydent oraz 

jego przemówienia. 

Pokazana relacja z katedry 

polowej oraz relacja z 

przebiegu uroczystości we 

Wrocławiu. Pokazano 

grupy rekonstrukcyjne oraz 

maratoń 

czyków którzy  świętują 

bieganiem.  

2.Wydarzenia z Nowego 

Światu nazwane są 

burdami podczas których 

anarchiści zaatakowali 

rekonstruktorów. 

Następnie pojawia się 

informacja o zamieszkach 

z Placu Konstytucji gdzie 

doszło do prowokacji. Nie 

wiadomo w jaki sposób ale 

podczas gdy główny 

pochód już się 

przemieszczał został 

zaatakowany od tyłu. 

3. Władzom miasta 

Materiał bardzo 

przemyślany. 

Pokazuje raczej 

„bojówkarzy 

lewackich oraz 

anarchistów niż 

realnych aktorów tego 

wydarzenia. Podczas 

gdy inne TV pokazują 

cały wachlarz zdjęć 

wraz z płonącymi 

wozami 

transmisyjnymi tutaj 

kadry obejmują tylko 

pochód, gdzieniegdzie 

gęstniejący tłum. 

Prezenterka występuje 

z biało czerwoną 

wstążką ale nie z 

kotylionem. Z relacji 

jasno wynika, że 

winnymi rozruchów 

są po pierwsze lewacy 

i anarchiści i po wtóre 

policja oraz władze 

miasta. 

Stacja ma wybitne 

zamiłowanie do militarnych 

relacji z wojskiem i 

mundurami i strzałami. Kiedy 

pokazany jest Wrocław to 

tylko wojsko defilada i 

mundury. W wielu miastach 

też odbyły się uroczystości ale 

bez takich imprez i nie zostały 

one pokazane. 

Reportaż stosunkowo długi z 

materiałem filmowym który w 

sposób bardzo oszczędny 

pokazywał istotę i 

wyjątkowość tych „zamieszek” 

Materiały były bardzo łagodne 

i częściowo powtarzały się 

urywki z poprzednich wydań 

Serwisu. 
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zabrakło kompetencji że 

pozwoliły na blokadę 

marszu i rejestracje 

kolorowej niepodległej i  

udział Niemców. (Uwaga 

została ona zarejestrowana 

wcześniej niż marsz 

wolności) 

4. Nieudolna agresywna 

akcja policji rozsierdziła 

jeszcze demonstrantów. 

Ludziom kazano się 

rozejść ale nie mieli jak bo 

plac był zablokowany 

przez policje. 

5. Całe szczęście że 

demonstranci sami poszli 

pod pomnik Dmowskiego 

co rozładowało napięcie 

rozpuściło zgromadzenie 

6.Komorowski zwołał 

naradę aby zastanowić się 

nad nowelizacją ustawy tak 

aby samorząd mógł 

odmawiać zgromadzeń i 

marszów. 

Informacje 

dnia 

Serwis info. 21:20 21:40 Informacje. 

Omawiane 

obchody święta w 

Warszawie 

Prezenterka 

informuje o 

przebiegu obchodów 

święta 11 listopada. 

Opisuje również 

przebieg wydarzeń z 

marszu 

niepodległość. Cały 

serwis jest 

powtórzony dodana 

tylko dłuższa relacja 

z wydarzeń 

związanych z 

marszem 

niepodległości 

1)Przedstawiciel MW 

Turanowicz informuje że 

burd zarówno na placu 

konstytucji jak i Placu na 

Rozdrożu i przy pomniku 

nie dokonał ani nie brał 

udziału nikt z uczestników 

marszu. Wszystko to 

bojówki i prowokatorzy. 

Ponadto winna jest policja 

która skandalicznie głupio 

dopuściła do zbliżeni się 

obu manifestacji a poza 

tym był zbyt brutalna. 

2) Prezenterka informuje 

że 10000 osób przyszło 

manifestować pokojowo 

ale zostali zaatakowani 

przez lewackie bojówki. 

głowni zatrzymani to 

niemieccy anarchiści w 

liczbie 100. 

Podobnie jak w 

głównych 

wiadomościach 

materiał filmowy jest 

staranie dobrany. 

Filmowego jest o 

około 1 minutę 

więcej. Pokazuje on 

pokojowy pochód , 

zgromadzenie gdzie 

niegdzie ruchawki a 

zaraz po tym 

wypowiedzi „ 

zwykłych 

uczestników” że 

przyszli tu z 

rodzinami 

manifestować 

pokojowo a są 

atakowani. 

1)Komentarz  przypomina 

relacje z okresu międzywojnia 

z republiki Weimarskiej grupy 

„lewaków zaatakowały 

narodowców”.  

2)Z wypowiedzi redaktorki 

wynika, że lewacy zaatakowali 

marsz od ulicy Waryńskiego. 

Zaraz po tych informacjach 

podaja jest wiadomość że 

policja aresztowała 100 

anarchistów niemieckich i 

lewaków. Całość ma 

jednoznaczny  wydźwięk że 

lewacy wspierani przez posiłki 

z Niemiec zaatakowali marsz. 

3) Interesująca jest relacja 

filmowa na której widać jak 

„narodowcy” lub kibice 

okładają policję biało 

czerwonymi flagami oraz 

różnymi innymi narzędziami. 

Ubrani są jak kibice lub 
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właśnie MW lub ONR 

natomiast komentarz jest 

zupełnie odwrotny:” że  

bojówki lewackie zaatakowały 

marsz” 

4) Pierwsza relacja o 

podpaleniu wozów 

transmisyjnych nadana jest o 

21:20 a z tego co 

przypominam sobie inne stacje 

nadawały to znacznie 

wcześniej. Podpaleniu też 

winna jest policja która nie 

zabezpieczyła terenu i nie było 

jej na miejscu. 

Polski punkt 

widzenia 

Program 

publicystyczn

y 

21:40 22:05 Program 

publicystyce 

Ny, omawia 

jący obchody 

święta 

niepodległości 

Udział biorą 

Krzysztof Bossak 

Fundacja 

Republikańska vel 

MW, prof. Józef 

Szaniawski UKSW 

oraz prezenter 

1.Liga Republikańska 

poprzez Wojciecha 

Bossaka oraz prof. 

Szaniawski informuje, że 

marsz został w mediach 

przedstawiony jako wielka 

zadyma a to nie prawda. 

Marsz przebiegł pokojowo 

a na Placu Konstytucji 

doszło do prowokacji z 

która organizatorzy nic 

wspólnego nie mieli. Szli 

długo aż do pomnika 

Dmowskiego bez policji i 

zadymy. 

2.Zamieszki rozpoczęły się 

na skutek złej pracy policji  

która prowokowała i 

zablokowała chuliganów i 

ci nie mogli opuścić PK. 

3. Zdjęcia pokazane przez 

media (oprócz TV Trwam) 

to nie zdjęcia marszu bo on 

był spokojny. Pokazane są 

zdjęcia chuliganów. 

4. Do incydentów 

związanych z marszem 

doszło na Nowym Świecie 

gdzie niemieccy anarchiści 

z antify bili zwykłych 

przechodniów niosących 

flagi 

5. Na Placu Konstytucji 

dołączyli się „chuligani” 

Trudno oprzeć się 

wrażeniu że materiał 

nie jest materiałem 

dziennikarskim, 

polemicznym ale ma 

charakter tłumaczenia 

i objaśniania świata 

przez mądrych 

zaproszonych gości. 

Dziennikarz 

kompletnie nie 

dopytuje nie zadaje 

choćby śladowo 

niewygodnych pytań. 

Wydaje się ,że 

zarówno serwisy jak i 

publicystyka 

redagowane i 

tworzone są pod z 

góry zaprojektowaną 

tezę.  

Dziennikarz sam 

naprowadza i 

podpowiada właściwą 

odpowiedz i właściwe 

stanowisko. 

Teza , że pokazywany przez 

inne media materiał  to nie 

materiał z marszu. Media 

manipulują. Marsz był 

pokojowy a relacje 

pokazywane są z chuligańskiej 

zadymy. Można zauważyć, że 

teza ta jest z coraz większym 

natężeniem i mocą 

prezentowana od 

popołudniowych informacji aż 

do punktu kulminacyjnego 

podczas tego programu.  

Bossak twierdzi że w marszy 

wzięło udział kilkanaście 

tysięcy osób a zadymę robiło 

kilkaset osób. 

Bossak robi freudowski błąd 

najpierw – wcześniej się 

odcina od chuliganów że nic z 

nimi nie mieli wspólnego a 

potem pod koniec materiału 

mówi o błędach policji że to 

ona spowodował całe zajścia 

że stanęła z tarczami na 

przeciw manifestujących i ci 

uczestnicy marszu -bardziej 

„krewcy” nie posłuchali 

organizatorów marszu i zaczęli 

walkę z policją. Czyli jednak 

traktuje ich jako 

UCZESTNIKÓW marszu!  

Ciekawe: Szaniawski profesor 

w zależności od programu jest 
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osoby które nie były 

zainteresowane 

świętowaniem, nie 

podporządkowały się 

poleceniom organizatorów 

marszu i zostały na Pl. 

Konstytucji i chciały 

przebić się do lewaków. 

Pan Bossak osobiście 

uważa, ze osoby które 

robiły zadymę na Pl. 

Komstytucji powin 

ny ponieść za to karę. 

Prof. Szaniawski – UKSW, 

WSKIM. 

1.Prof. Szaniawski 

twierdzi , że nie 

przypadkowo to się 

wszystko stało i bez 

zaskoczenia wystarczyło 

czytać GW. 

2.Dla niego to że młodzi 

Niemcy którzy przyjechali 

tutaj i nazywają się 

antyfaszystami oznacza 

coś, na co trzeba uważać 

„żółte światło” Wszyscy 

mieli dziadków w 

wermachcie i gestapo. 

Kilkaset Niemców przy 

jeżdża do Polski i bije 

Polaków z flagami.  

Miejsce też nie przypad 

kowe bo to lokal Krytyki 

Politycznej To że tak się 

stało to jest absolutna 

odpowiedzialność policji. 

3.Bardzo silna teza, że 

policja nie dopełnił 

obowiązku i pozwoliła aby 

Niemcy bili polaków w 

narodowych mundurach. 

Policja nie była 

umundurowana!  Nic nie 

wskazywało, że to polska 

policja! Nie mieli ani 

Ożegów ani mundurów. 

4.Władze Warszawy 

chciały doprowadzić do 

podpisany jako: historyk, 

politolog, dziennikarz. 

Zajścia są opisane jako celowo 

sprowokowane przez policje, 

jakieś grupy chuliganów oraz 

„owych” którym zależy na 

skompromitowaniu święta 

niepodległości. Całość treści 

reportażu znając podstawowe 

fakty jest nielogiczna, 

niespójna i sprzeczna ze sobą. 

Jedyne zakotwiczone motywy 

przewodnie spiskowo 

informują o czyjejś winie. 

Profesor cały czas powołuje 

się na Piłsudskiego i cytuje 

jego wypowiedzi które mają 

wytłumaczyć spiski przeciw 

Polsce ościennych mocarstw. 

Konflikt 11 listopada 

przedstawiony jest również 

jako zagraniczna prowokacja  
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Wojciech Ogrodnik 

 

zadymy. Wiedziały co 

będzie. PGW wiedziała co 

robi. Specjalnie pozwoliła 

na zadymę. 

4. Media – GW, Polsat, 

TVN etc.. celowo 

podkręcały atmosferę aby 

była zadyma dzięki 

mediom zjechali sie ci 

zadymiarze. 

5.Organizatorzy zostali 

pozbawieni pomocy policji 

–pozostawieni sami sobie. 

5. Całe te zajścia zostały 

przez kogoś celowo 

wymyślone aby ośmieszyć 

marsz i święto. To celowa 

prowokacja.  

Profesor cały czas 

powołuje się na 

Piłsudskiego i cytuje  

 


