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1.Wprowadzenie i nota metodologiczna  

We wstępie raportu zaprezentowane zostaną najważniejsze dane 

zakresu realizowanego monitoringu i analizy serwisów informacyjnych 

oraz analizy jakościowej z   trzech dni 16-17-18  grudnia 2016 roku. 

Raport obejmuje monitoring przekazów trzech stacji telewizyjnych - 

główne wydania audycji informacyjnych w programach TVN „Fakty”, 

Polsat „Wydarzenia”, TVP 1 „Wiadomości” oraz całodobowe przekazy 

dwóch prywatnych stacji informacyjnych TVN 24 i POLSAT NEWS oraz 

stacji informacyjnej publicznej TVP INFO, nadanych w dniach 16-18 

grudnia 2016 r. Analizy jakościowe  zostały  wykonane według klucza 

kategoryzacyjnego opisanego   w punkcie 3.  

Czas monitorowania wszystkich serwisów wieczornych z trzech dni stacji: 

TVN „Fakty”, POLSAT „Wydarzenia”, TVP „Wiadomości” wnosił  270 

minut. 

Czas trzydniowego całodobowego monitoringu z trzech dni stacji 

informacyjnych TVN 24, POLSAT News, TVP INFO  wyniósł 470 godzin. Z 

zaznaczeniem, iż  pierwszy dzień monitoringu trwał od godz. 18.00;  

ostatni dzień monitoringu trwał do godz. 22.00.   

 Bloki czasowe analiz:  

TVN „FAKTY”-  wydania z kolejnych dni  16-17-18 12.2016- 19:00-19:30 

  TVN 24:  16.12.2016-18.00-23.45;  17.12.2016-0.00-23.45;  18.12.2016-

0.00-22.00. 

POLSAT NEWS  dzień: 16.12.2016 /18.00-24.00/;  17.12.2016 /00:00-

04:00/;  17.12.2016 /04:00-9.00/; 

Dzień:17.12.2016 /09:00-14:00/; 17.12.2016 /14:00-20:00/ 

17.12.2016/20:00-24:00/; 

Dzień:18.12.2016/00:00-10:00/;8.18.12.2016/10:00-16:00/; 

9.18.12.2016/16:00-22:00/; 

POLSAT „Wydarzenia” wydania z  kolejnych dni: 16-17-18.12.2016; 

g.18.50-19.20 

TVP INFO: 16.12.2016-18-23.00; 17.12.2016-00.-23.45; 18.12.2016- 0.00-

22.00. 
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„Wiadomości” TVP godz. 19.30-20.00; z dni: 16.12.2016, 17.12.2016, 

18.12.2016, 

2. Cele projektu 

Celem przeprowadzonej analizy było uzyskanie odpowiedzi na kluczowe 

pytania badawcze, dotyczące przede wszystkim: 

- jakościowych aspektów przekazów informacyjnych zawartych w 

serwisach informacyjnych dwóch polskich stacji komercyjnych i telewizji 

publicznej programu pierwszego nadawanych 16-17-18 grudnia 2016 

roku. Analizowane przekazy powyższych podmiotów medialnych 

oceniano pod kątem  przestrzegania przez nie przepisów prawa w 

zakresie obowiązków programowych, a w szczególności dotyczących:  

-dostarczania informacji, w zakresie art.1 ust.1 ustawy o radiofonii 

telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.639 i poz.443), 

mówiącego, iż: „Zadaniem radiofonii i telewizji jest dostarczanie 

informacji”;  

- oraz  art.18 ust. 1, tejże ustawy, w którym czytamy, iż: „Audycje lub 

inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z 

polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i 

dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści 

nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, 

niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość”;  

-a także artykułu 18 ust.3, w którym czytamy, iż: „Audycje lub inne 

przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub 

bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku 

naturalnemu”;  

-oraz zobowiązań i zapisów koncesyjnych, mających zapewnić odbiorcom  

podstawowe informacje w kwestiach bieżących wydarzeń polityczno-

społecznych.  

W analizach  wykorzystano klucze kategoryzacyjne określone 

szczegółowo poniżej w punkcie - trzecim z uwzględnieniem technik 

ramowania prezentowanych przekazów, a więc sposobów  sugerowania i 

konkretnego ich odbioru, i interpretowania oraz elementów 

perswazyjnych, obecnych w warstwie dyskursu werbalnego, jak i w 

sferze ikonicznej.  
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3.Podstawowe klucze kategoryzacyjne analizy jakościowej 

Zgodnie z celem projektu, mającym przede wszystkim zlustrować 

przekazy z dnia 16-17-18 grudnia 2016 roku monitorowanych stacji pod 

kątem przestrzegania przez nadawców przepisów w zakresie wypełniania 

obowiązków informacyjnych wobec odbiorcy (art. 1 ust. 1 ustawy o 

radiofonii i telewizji) oraz  art. 18 ust.1 i art.18 ust.3 ustawy o radiofonii i 

telewizji, a także wypełniania zobowiązań  koncesyjnych, w których jest 

mowa m.in. o tym, iż audycje informacyjne i publicystyczne będą 

rzetelnie i obiektywnie informować, komentować, wielostronnie 

przedstawiać wydarzenia krajowe na tyle, by  odbiorcom zapewnić 

wiedzę pozwalającą na prawidłową orientację w kwestiach politycznych i 

społecznych, główne klucze kategoryzacyjne analizy   stanowią  przekazy 

na obecność treści  z zakresu: 

a. Komunikatów  mobilizacyjnych i wyprzedzających oraz informacji  o 

wydarzeniach przed Sejmem i wokół Sejmu  oraz relacje z nich na żywo; 

b. Nawoływań do określonych zachowań mogących być 

zakwalifikowanymi  jako przemocowe w czasie rzeczywistym; oraz 

nawoływań do ekscesów skierowanych bezpośrednio w stronę 

przedstawicieli rządu i władzy ustawodawczej; 

c. Egzemplifikacji przekazów związanych z przemocą fizyczną  wyrażaną  

w sferze ikonicznej, przez powtarzanie scen przemocy; oraz werbalne 

nawoływania - pośredniego lub bezpośredniego do zachowań 

agresywnych wokół Sejmu;  

d. Informacji i komunikatów w czasie rzeczywistym wokół  blokowania 

wyjazdu posłów z Sejmu; 

e. Ekspozycji werbalnej i ikonicznej działań niebezpiecznych dla życia i 

zdrowia;  

f. Ekspozycji działań fingujących manifestantów wobec otoczenia a 

wprowadzających otoczenie oraz organa policji w błąd; 

g. Ekspozycji scen niebezpiecznych, przedstawiających chaos, 

wprowadzających nastrój niepokoju i dezorientacji informacyjnej u 

odbiorcy. 
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4. Materiał po selekcji  do analiz zakwalifikowany według klucza 

kategoryzacyjnego   

Poniżej przedstawiono zestawienie treści wyodrębnionych według klucza 

kategoryzacyjnego przedstawionego powyżej w punkcie trzecim stacji 

kolejno: TVN24, „Faktów” TVN; POLSAT NEWS, „WYDARZEŃ” POLSAT, 

„WIADOMOŚCI” TVP oraz TVP INFO, zaklasyfikowanych do kategorii 

podlegającej badaniom i analizie, łącznie z uwzględnieniem technik 

ramowania przekazów audiowizualnych, a więc nasycenia ich przez 

nadawcę elementami perswazji, służącej sugerowaniu i sposobom 

interpretacji przez odbiorcę. 

 

4.1.TVN24 

Czas liczony według czasu rzeczywistego w godzinach, minutach i 

sekundach. 

- w przekazach tej stacji  są liczne  treści  pośrednio lub bezpośrednio, 

nawołujące do buntu, tzw. nieposłuszeństwa obywatelskiego:  

16.12.2016 

18:04:451 prof. Magdalena Środa: „Dla mnie to jest akt nieposłuszeństwa obywatelskiego, o którym coraz 

częściej mówi się w różnych sytuacjach, w związku z działalnością PiS-u, która ma wszystkie cechy działalności 

władzy autorytarnej. Nieposłuszeństwo obywatelskie tym się różni od wszelkich działań o charakterze 

przestępczym, anarchistycznym czy chuligańskim, ze służy obronie absolutnie fundamentalnych wartości. 

Mamy zagrożoną demokrację i to jest wg mnie akt nieposłuszeństwa obywatelskiego (…)”. 

- sugerowanie zaistnienia rządów autokratycznych, w  kraju i państwie 

znajdującym się na drodze do systemu autorytarnego: 

16.12.2016 

19:59:00 Prof. Radosław Markowski, politolog SWPS: „Strategia PiS-u jak każdej partii (…) wprowadzenie 

autorytaryzmu to nie dzieje się przy pomocy czołgów, przy pomocy wojska, to jest taktyka salami, odkrajania, 

i dokładnie, to co powiedział redaktor Lis tutaj, ja też uważam. Szkoda, że ten protest obywatelski posłów 

odbywa się z pozoru błahej sprawy, powinno odbyć się dokładnie rok temu (…) . To co, cechuje współczesny 

autorytarne reżimy to  jest gęba pełna demokracji , „to jest wszystko demokratyczne”, ultra legalizm taki typu 

Hugo Chaveza. Dla przyjaciół wszystko dla przeciwników prawo. (…) A dla dziennikarzy też prawo bo tylko 

selektywne, tak? (…) My nie byliśmy przygotowani na to, co funduje nam PiS, po prostu nie wiemy co robić 

(..)”. 

18:06:52 Magdalena Środa: „Tam nie ma żadnej osoby,  która by jakkolwiek kwestionowała zalecenia sztabu 

czy samego prezesa Kaczyńskiego .I wszyscy o tym wiemy, to jest po prostu maszynka do głosowania, która 

niszczy polską demokrację. Pamiętajmy, mamy takie miejsca w historii, fatalne miejsca, gdzie w 

demokratyczny sposób wprowadzono rządy autorytarne, albo zgoła faszystowskie, ja nie mówię, że taka 

groźba jest bardzo realna, ale jesteśmy na dobrej drodze”. 

18:15:05 na głównym żółtym pasku prof. Środa: „Parlament nie jest maszynką do wykonywania czyjejś 

autorytarnej władzy”. 
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- stałe elementy „narracji dyktatury”, sugerujące, iż opozycja 

pozbawiona jest praw, a  Polska zamienia się kraj , w którym następuje 

systemowe  łamanie demokracji:  

Poseł Michał Szczerba: „(…) my musimy każdego dnia walczyć o prawa obywatelskie , ale również każdego 

dnia walczyć o prawa opozycji do tego, żeby mogła normalnie funkcjonować na terenie Sejmu. Musimy 

również walczyć o prawa dziennikarzy to tego, żeby mogli rozmawiać tak jak w tej chwili przy kamerach, przy 

posiedzeniu komisji, za chwilę będzie Państwo mogli wyłącznie odbierać obraz i nie rozmawiać z posłami”. 

18:46:01 na pasku głównym: ‘Liderzy opozycji: żądamy przywrócenia Szczerby do obrad i normalnego 

funkcjonowania dziennikarzy w Sejmie’. 

18:46:09 – 18:48:30 Czyli ok. 2 i pół minuty bez komentarza, na żywo relacja się przedłuża, pojawiają się 

kolejne hasła na okupowanej Sali parlamentarnej , ciągłe skandowanie: ’Wolne media!’ Na salę wkracza  i 

okupuje mównicę także Grzegorz Schetyna i obok niego  także Sławomir Neumann; kolejne hasła stale 

skandowane: ‘Nie oddamy demokracji!’ i ‘Konstytucja’, ‘Piotrowicze!’, ‘Misiewicze’!. Na okupowanej mównicy 

parlamentarnej i przy fotelu Marszalka Sejmu niemal cała opozycja PO i Nowoczesna. Na wizji widać jak 

opozycja się przegrupowuje, zajmuje marszałkowską część Sali sejmowej. 

- prowadzący audycję sugerują  widzom narrację o rozwiązaniach 

siłowych, także wprost poprzez jej sugerowanie, np.:  

16.12. 2016: Red. Andrzej Morozowski : „Czy Jarosław Kaczyński może rozważać siłowe rozwiązanie?”. 

17.12.2016 

04:05:10 Na ekranie dwa kadry – jeden  po lewej przedstawia rzucanie się protestujących  pod koła 

rządowych limuzyn odjeżdżających z terenu Sejmu i po prawej kadr z leżącą na ziemi, rzekomą ofiarą 

wydarzeń pod Sejmem,  na zdjęciu wszystko wygląda tak, jakby był nieprzytomny. Pod fo tografiami jest 

podpis: ‘Policja: użyto siły w stosunku do osób, które rzucały się pod samochody’”.  

-komentarzom prowadzących towarzyszy komunikat przypominający o 

organizowanej pod Sejmem manifestacji  - nawoływanie w czasie 

rzeczywistym: 

16.12. 2016, Fakty,  

19:25:18 Grzegorz Kajdanowicz: „Na żywo dla Faktów Katarzyna Kolenda Zaleska, a na Sali plenarnej trwa 

okupacja i mównicy Sejmowej i fotela marszałka – (obraz okupowanej Sali z posłami)Marka Kuchcińskiego. A 

na koniec faktów zajrzyjmy jeszcze przed Sejm, (obraz i zdjęcia manifestantów przed Sejmem) - tam już za pół 

godziny kulminacja spontanicznego protestu zwołanego po południu przez Komitet Obrony Demokracji. Na 

miejscu jest Dariusz Prosiecki, Darku powiedz, ile przyszło osób?”. 

19:25:39 - Dariusz Prosiecki (relacja sprzed Sejmu, w tle hałasy, wuwuzele, głosy manifestantów): „W tej 

chwili przed Sejmem protestuje kilkadziesiąt osób z flagami z transparentami , cały czas słychać okrzyki 

„wolne media” (tych okrzyków w tle nie słychać). Uczestnicy manifestacji zaczęli skrzykiwać się , 

spontanicznie, zaraz po tym gdy posłowie opozycji rozpoczęli blokadę sejmowej mównicy , pierwsze osoby 

pojawiły się tu jakieś dwie, dwie i pół godziny temu, cały czas dochodzą kolejne, wiemy też, że podobne 

manifestacje są też w innych miastach Polski, m.in. w Krakowie i Gdańsku. To jest protest wsparcia dla 

mediów w Warszawie przed Sejmem. Ten kulminacyjny moment odbędzie się mniej więcej za pół godziny, 

wtedy zaplanowano przemówienia. Mają pojawić się przedstawiciele warszawskiego komitetu obrony 

demokracji, ale lidera KOD-u tu nie będzie, bo jak powiedział mi jest poza Warszawą. Ten głośny protest ma 

trwać do późnych godzin wieczornych”. 

17.12.2016 

19:01:00 Obraz protestu, scena przed Pałacem prezydenckim, widać liderów KOD i polityków PO, okrzyki: 

Opozycja, zjednoczona opozycja, zjednoczona opozycja!! Maciej Knapik: „To ulica Wiejska przed Sejmem 
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dzisiaj po południu i wieczorem. (Precz z Kaczorem dyktatorem! – okrzyki) (wypowiedź młodego mężczyzny z 

protestu: „Ja tu przyszedłem z dwoma córkami i z żoną i nie dam się”). Inna wypowiedź mężczyzny ( 

„Jesteśmy tu dlatego, że PiS próbuje nam zabrać wolność i tylko dlatego”). Na całym ekranie plansze- 

fotografie z miejsc protestu z innych miejsc kraju z napisami: Wrocław, Gdańsk, Kraków, Łódź, Szczecin, 

Białystok .  

19:01:19 Maciej Knapik: „W innych miastach ludzie także wyszli na ulicę przeciwko ograniczaniu wolności 

mediów w Sejmie, ale także przeciwko władzy PiS-u, która ich zdaniem łamie demokrację ( tu przebitki z ulicy 

przechodzą do Sejmu, tu zdjęcia posłów okupujących ławy sejmowe, klaszczą i skandują  w rytm oklasków 

„wolne media!”. Knapik na tle okupowanej Sali plenarnej: Przy wyłącznym świetle posłowie  opozycji okupują 

salę plenarną”.  

17.12. 2016 

19:00:18  Grzegorz Kajdanowicz: „Ostatni skończył się nad rad ranem, kolejny rozpoczął się przed południem. 

Antyrządowy protest KOD-u i zjednoczonej opozycji zaczął się dziś, pod Pałacem Prezydenckim. A to już 

zdjęcia na żywo spod Sejmu, bo to tam przyszli wszyscy, którzy manifestują sprzeciw wobec piątkowych 

wydarzeń w Sejmie, ograniczaniu praw dziennikarzy i awanturze na Sali plenarnej. W tej chwili demonstruje 

około tysiąca osób. Przed sejmem są już ponad pięć godzin- przebitki zgromadzenia  przed Sejmem razem ze 

ścieżka dźwiękową”. 

 

16.12.2016 

18:51:39 Andrzej Morozowski ze studia z offu, na tle relacji na żywo okupowanego Sejmu: „Ja przypomnę, że 

pan Kijowski i KOD zwołuje przed Sejmem (dołącza się do tego przypomnienia Konrad Piasecki wciąż obecny 

w studio) takie, póki jeszcze można, wydarzenie zgromadzeniowe. Bo to na razie ustawa dopuszcza”. 

20:17:28 Konrad Piasecki: „Zobaczmy, co dzieje się w tej chwili przed Sejmem. (Połączenie dźwięku i obrazu z 

manifestującymi przed Sejmem, słychać wystąpienie jednego z liderów i aplauz, walenie w bębny):  „Panie 

Kuchciński my tam i tak wchodzimy, jak pan dobrze wie, pomimo absurdalnych zarzutów prokuratorskich o 

naruszenie miru domowego marszałka Kuchcińskiego , wchodzimy tam i wchodzić będziemy. Bo naszych praw 

nie oddamy. (…) Panie Marku Kuchciński, oraz panie Kaczyński przypominamy panu, chociaż nie wiem czy 

kiedykolwiek czytaliście konstytucję, że władzę w Polsce sprawuje suweren i robi to przez swoich 

przedstawicieli, albo robi to bezpośrednio, ‘Sejm jest nasz’” – skandowanie).  

-21:06:37 Przebitka z protestu  terenu Sejmu, na scenie  posłowie PO, skandują  ze wzniesionymi do góry 

dłońmi, w kształcie pięści, podziękowanie wszystkim, którzy przyszli na manifestację, kolejne hasła to 

‘Rozliczymy’. Do studia TVN 24 włączona ścieżka dźwiękowa  sprzed Sejmu, towarzyszy równolegle rozmowie 

komentatorów. 

21:10:04 – 21:11:07  (ponad minutę na fonii i wizji wyłącznie) Z placu przed Sejmem pieśń KOD zagrzewająca  

manifestujących do wytrwania: „Strach, strach  rany boskie, dokąd prowadzisz ten kraj…”. 

22:09 Grzegorz Miecugow: „Jak się obywatele czują w takim dniu? – Ja się czuję dziwnie (…)”.  

22:10:59 Marek Przybylik: „Ja przyjechałem tutaj a reszta stołu pojechała pod Sejm, śledzik został i czeka 

samotny”.  

Grzegorz Miecugow:  „Z prawej strony widać to, co się dzieje pod Sejmem, niewykluczone że ludzie, którzy się 

zbierają pod Sejmem, że tam jest coraz więcej (…)”. 

22:28: 29 Przez cały czas programu „Szkło kontaktowe” w oknie prawym bezpośredni kadr na manifestacje 

sprzed Sejmu, obok wizji także ścieżka dźwiękowa, tak głośna, że chwilami zakłóca odbiór treści płynącej ze  

studia. 

22:30:02 Paweł Tomczyk, PO: „(…) W całej Polsce ludzie wychodzą na ulice, To jest  ważny moment, nie 

wiemy czy to jest ten kluczowy moment, ale jest on naprawdę bardzo ważny, nie poddajemy się, ani tutaj, ani 

na ulicy”. 
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23:19:02 Jacek Żakowski „Polityka” komentuje bieżące wydarzenia: „Ten tłum rośnie, tam przed chwilą 

byłem, koło ósmej to było może ok.1000 osób, teraz jest trzy cztery razy więcej cała czas jeszcze ta grupa 

pęcznieje (…) z dynamiki takich procesów wiemy, ze kluczową sprawą jest lider. Tu widać, ze Kijowski jest tym 

liderem, czy to się politykom parlamentarnym podoba czy nie i widzę , ze temperatura społeczna tam na 

miejscu też jest . Jest też grupa radykałów, którzy są bardziej radykalni niż ci zgromadzeni pod sceną (…) ten 

opór będzie rósł. Boję się, ze to może być scenariusz typ ukra ińskiego (…) dziś ten tłum pod sejmem nie czuje 

się, że oni przyszli tam na godzinkę i chcieli wracać do domu”. 

- nawoływanie w czasie rzeczywistym, poprzez bieżące informowanie o 

stanie blokad wyjazdów z Sejmu: 

16.12. 2016 

23:48:29 Ze studia TVN 24, prezenter: Mamy  dla Państwa informację, otóż część uczestników manifestacji 

KOD-u blokuje przy ulicy Górnośląskiej wyjazd posłów PiS z Sejmu, to właśnie zdjęcie z tej blokady. Dziś w 

sejmie ogromne zamieszanie.( NA pasku napis o treści: ‘Protestujący blokują wyjazd posłów PiS z Sejmu’). (…) 

A to zdjęcia na żywo, właśnie ul. Górnośląska, posłuchajmy (hałas, tumult walenie w bębny, tłum, wuwuzele, 

okrzyki ‘Weekend w Sejmie’!). 

23:52:35 Cd. blokady, przy ul. Górnośląskiej, okrzyki  tłumu w stronę posłów: ‘Do Wigilii nie wyjdziecie!’, 

‘Wyłaź tchórzu!’. Na pasku głównym napis o treści: ‘Do Wigilii nie wyjdziecie!. KOD blokuje wyjazd posłów PiS 

z Sejmu’.  

23:55:24 Cd. blokady Górnośląskiej, okrzyki: ‘Spieprzaj dziadu!’.  

17.12. 2016 

00:11:23 Łukasz Frątczak przed Sejmem, przy biurze przepustek, przy wyjeździe z sejmu od ul. Wiejskiej: „(…) 

ci ludzie tutaj po prostu blokują wyjazd wszystkim posłom i widzę, że tutaj robi się taka dosyć duża kolejka 

tych aut, rzeczywiście tutaj podjeżdżają samochody z posłami w środku (…) zawracają jadą w kierunku ulicy 

Górnośląskiej, to jest dla tych którzy nie znają Warszawy, drugi wyjazd z Sejmu, ale z tego, co widzę tam po 

tych autach, to tam też nie mogą być wypuszczani, ponieważ oni cały czas jeżdżą w kółko i co jakiś czas tutaj 

zawracają. Nikt nie wie jak długo jeszcze ta sytuacja może potrwać. Osoby, z którymi ja tu rozmawiałem 

mówią, że one tu będą stały do skutku. Przed chwila było skandowane hasło zostaniecie tutaj do Wigilii. 

Rzeczywiście determinacji tutaj tym osobom nie można odmówić. Widzę, ze pojawił się samochód z ciepła 

kawą i herbatą, to może oznaczać, że przez ładnych jeszcze kilkadziesiąt minut może nawet parę godzin ci 

posłowie nie będą mogli opuścić budynku Sejmu. Zresztą tutaj na teren Sejmu przedostało się kilka osób (…). 

Protestujący są naprawdę zdeterminowani i nie sądzę, żeby w najbliższych minutach i godzinach cokolwiek 

miało się zmienić i żeby posłowie mogli swobodnie opuścić teren Sejmu”. 

00:21:01 Uczestniczka blokady do reporterki TVN 24: „(…) Ale właśnie widzimy, że już jednak pierwsze 

samochody wyjeżdżają , no chcemy żeby albo ktoś do nas wyszedł, albo żeby wytłumaczył co dzisiaj zaszło w 

Sejmie”. 

00:22:16 Reporterka TVN 24 : „Protestujący (…) Teraz zdecydowali się okrążyć Sejm i uniemożliwić wyjazd 

posłom PiS (…) tu widzimy jeden samochód zaraz to państwu pokażemy, widzimy samochód , który próbuje 

wyjechać z  Sejmu. Niestety, na razie się to nie udaje, jest tutaj też bardzo dużo zastępów policji, no i 

zobaczymy jak ta sytuacja się rozwiąże policja prawdopodobnie będzie interweniować(…)” .  

00:32:38 Wizja z blokowanego Sejmu i wyjazdów z sejmu, policja bierna, protestujący uniemożliwiają 

poruszanie się jakimkolwiek autom, auta tkwią w tłumie, na pasku ekranu napis o treści: ‘Kod blokuje wyjazd 

posłów PiS z Sejmu’. 

00:36:22 Okrzyki tłumu, blokującego wyjazdy: ‘Precz z komuną!’. 

00:39:34 Prezenter w TVN 24: „(…)  Zobaczmy z sejmu już po zamknięciu głosowania próbował wyjechać z 

Sejmu Zbigniew Ziobro.  Okrzyki : ‘Zero!’. 

00:40:15 Studio  TVN 24,prezenter: „To zdjęcia na żywo sprzed Sejmu, widzimy rozpoczęła interwencję 

policja, przed Sejmem trwa protest KOD, na miejscu jest nasz reporter Micha ł Tracz, Michale powiedz, co się 

dzieje przed Sejmem, skąd ta interwencja policji, czego domagają się protestujący?”.  
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00:40:15 Studio  TVN 24,prezenter: „To zdjęcia na żywo sprzed Sejmu, widzimy rozpoczęła interwencję 

policja, przed Sejmem trwa protest KOD, na miejscu jest nasz reporter Michał Tracz, Michale powiedz, co się 

dzieje przed Sejmem, skąd ta interwencja policji, czego domagają się protestujący? 

00:40:44 Michał Tracz: „Jestem teraz przed Sejmem od strony ulicy Frascati, to nie jest główne wejście (…) 

kilkadziesiąt osób zebrało się z tej strony, w tej chwili próbują uniemożliwić wyjazd samochodów z 

podziemnego parkingu, który jest  przy Sejmie. Wdziałem kilka osób w samochodach, to nie są posłowie, to 

byli urzędnicy, chociaż nie powiem, że wśród tych osób na pewno nie było posłów. Widzimy część osób 

blokujących, część osób stoi część osób usiadła, są to osoby, które blokują wyjazd samochodów z Sejmu (…)”. 

-relacja w czasie rzeczywistym z akcji blokady wyjazdy członków rządu i 

partii Prawo i Sprawiedliwość, pośrednio podtrzymująca atmosferę 

blokownia wyjazdów poprzez stały przekaz powtarzania obrazów 

chaosu i starć policji z blokującym przejazdy: 

17.12. 2016 

00:22:16 Reporterka TVN 24 : „Protestujący (…) teraz zdecydowali się okrążyć Sejm i uniemożliwić wyjazd 

posłom PiS (…) tu widzimy jeden samochód zaraz to państwu pokażemy, widzimy samochód, który próbuje 

wyjechać z  Sejmu. Niestety, na razie się to nie udaje, jest tutaj też bardzo dużo zastępów policji, no i 

zobaczymy jak ta sytuacja się rozwiąże policja prawdopodobnie będzie interweniować (…)”. 

00:44:21 Akcja policji usuwającej rozkładających się na ziemi demonstrantów. 

00:46:55 Zdjęcia demonstrantów wyczekujących na wyjazd polityków PiS Z sejmu, konfrontacyjne 

wyczekiwanie, TVN 24 nastawiło kamery i światła, nie wiadomo co się stanie.  

00:46:55 Zdjęcia demonstrantów wyczekujących na wyjazd polityków PiS Z sejmu, konfrontacyjne 

wyczekiwanie, TVN 24 nastawiło kamery i światła, nie wiadomo co się stanie.  

00:47:07 Burzliwa noc, burzliwy wieczór mówi prezenter  TVN 24.Na pasku napis o treści: ‘Spotkanie 

Kaczyńskiego z marszałkiem sejmu Kuchcińskim i premier Szydło’. Sejm blokowany jest z każdej strony, by 

uniemożliwić posłom wyjazd z Sejmu. 

00:54:03 Ze studia TVN 24: „ Kasiu, powiedz czy ludzi przybywa, jak to wygląda z bliska?”. 

00:54:08 Katarzyna Drozd, reporterka TVN 24: „Z mojej perspektywy sytuacja wydaje się tutaj bardzo patowa 

ponieważ sejm od Górnośląskiej i Na Skarpie  jest blokowany (…) protestujący podeszli pod samą bramę od ul. 

Na Skarpie i skandują różne hasła (…)”. 

00:58:58 Michał Tracz, reporter TVN 24: „(…) my z kolei jesteśmy przy ulicy Frascati, tutaj tłum próbował 

blokować wyjazd samochodów z terenu kancelarii Sejmu, potem zbliżył się  do samego budynku Sejmu, 

policja nie dopuściła, aby tłum wszedł na teren samej kancelarii. Wielka mosiężna brama została tutaj 

zamknięta, tłum, który cały czas jest od tej strony Sejmu krzyczy,(…) są różne postulaty, które się tutaj 

pojawiają. Przyszli także politycy PO(…)”. 

01:01:58 Na pasku napis o treści: ‘Siemoniak PO: Tak liczny protest oznacza, że większość Polaków wierzy w 

demokrację’. 

01:06:52 Wojciech Bojanowski, reporter TVN 24, w okolicach Sejmu: „Wokół Sejmu sytuacja jest bardzo 

napięta, wszystkie wjazdy i wyjazdy z Sejmu są zablokowane, jesteśmy przy ul. Górnośląskiej, sytuacja tu jest 

najbardziej napięta. Zgromadziły się tu duże siły policyjne. Kolejna grupa policjantów tam czeka n 

interwencję. MI się udało podsłuchać to co policjanci mówią przez radiostację,(…)  była siłowa próba 

usunięcia tych ludzi, bo te wszystkie samochody, które widzą państwo tutaj i wokół nas to są m.in. 

samochody parlamentarzystów. Wszyscy parlamentarzyści w tym momencie są w Domu Poselskim , w 

większości ci, którzy chcieliby wrócić do domów są tam zamknięci (…) wyjście z  tego Domu Poselskiego jest 

niemożliwe, wszystkie wjazdy zablokowane, a tłum od ulicy Górnośląskiej cały czas gęstnieje (…). Policjanci 

nie maja kasków, nie mają tarcz, nie maja pałek. To są oddziały prewencji, ale nie uzbrojone (…)”. 
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01:57:23 Na pasku: ‘Lider KOD Kijowski apelował do protestujących, żeby się rozeszli’ w odpowiedzi usłyszał: 

‘Zostajemy!’.  

-pomimo komunikatów policji o tym, iż  trwająca pod Sejmem 

manifestacja jest  nielegalna, stacja bez komentarza  kontynuuje  

transmisję: 

17.12. 2016 

02:35:24 Prezenter w Studio TVN 24: „Dla części polityków będzie to bezsenna noc, dla części protestujących 

będzie to również bezsenna noc, to również bezsenna noc dla części naszych reporterów, którzy relacjonują 

te wszystkie wydarzenia w Sejmie i wokół Sejmu (…)”.  

02:06:02 Na pasku informacja: ‘Blokada Sejmu, policja ostrzega, że może użyć siły, lider KOD apelował o 

rozejście się’. 

02:07:40 Słyszalny na antenie podczas emisji live dźwiękowy komunikat policji: „Uwaga, tu policja, na 

podstawie przepisów prawa wydaje się polecenie do zaprzestania działania polegającego na używaniu broni 

publicznej nie zgodnej z jej przeznaczeniem, w przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym 

przez policję zostaną użyte przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego, uprzedzam, że policja nie 

ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu 

bezpośredniego z takim komunikatem stronę uczestników demonstracji przed Sejmem i wokół Sejmu 

wystąpiła policja”. 

02:42:24 -kamery nieruchomo ustawione eksponują  gmach Sejmu i 

tłum pod nim stojący, komentatorzy i reporterzy nie informują na co 

faktycznie czekają, z czym związany jest nastrój wyczekiwania, w 

sposób niewypowiedziany nad całością przekazu dominuje atmosfera 

przeżycia chwili konfrontacji władz PIS i premiera rządu z 

demonstrantami, wydaje się, że ku temu momentowi zmierza cala 

wielogodzinna relacja już po sejmowych głosowaniach.  

02:46:20 (17.12.2016) Atak na samochód z premier RP Beatą Szydło, opuszczającą teren Sejmu RP. 

02:44:52 Przodem przejeżdża  biały wóz z premier Beatą Szydło, po chwili premier wsiada, jej auto rusza. 

02:46:18 Prezenter:  „Prezes PiS i Beata Szydło opuszczają teren Sejmu, to zdjęcia na żywo”. 

02:46:19 Na pierwszym planie auto z premier Beatą Szydło, widać jak na drodze jadącego  auta staje 

mężczyzna ok. trzydziestki (na twarzy zarost, w czapce uszatce, ciemnej kurtce dżinsach i adidasach), wkracza 

na drogę  wyciąga ramiona, zbliża się do auta  (wszystko  rozgrywa się na żywo, prezenter w studio jednak 

tego, co widać w ogóle  nie komentuje , jakby  nie zauważał).  

02:46:20 Mężczyzna, rzuca się pod koła  auta  z premier, między nogami mężczyzny a autem jest odległość ok. 

półtora metra, reflektory auta oświetlają całą sytuację na wysokości ud  i bioder  mężczyzny. Widzowie mogą 

obserwować,  jak na mężczyznę rzuca się funkcjonariusz BOR  w stroju cywilnym, chwyta mężczyznę od tyłu 

na wysokości karku i szyi … 

02:46:20 Mężczyzna wyrywa się ochroniarzowi, rozstawia ramiona, auto jest coraz bliżej, reflektory 

rozświetlają  uda kolana i stopy napastnika, w kadrze widać stojących  po lewej stronie funkcjonariusze policji, 

choć są bardzo blisko mężczyzny, nie reagują, oglądają się  w kierunku operatora i kamery , która  wszystko 

utrwala … 

02:46:21 Rzucający się mężczyzna, wypchnięty przez ochroniarzy zostaje usunięty z pola przejazdu auta z 

premier w środku; napastnik wpada wręcz na kamerę TVN, ostrość jego sylwetki jest zamazana, policjant 

przechodzi obok w przeciwną stronę, choć jest wszystkiego bardzo blisko. 
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02:46:21 Mężczyzna przechyla się,  widać nieruchomy profil jego twarzy, jakby martwy; twarz pochyla się w 

kierunku ziemi,  obok przejeżdża auto z premier, cała akcja rozgrywa się w ułamkach sekund.  

02:46:22 W kadrze kamery relacjonującej  zamazana sylwetka policjanta, z pola kadru znika rzucający się pod 

auto mężczyzna, kamera nie śledzi już rzucającego się pod koła, ale auto z premier, nie wiadomo co dzieje się 

z napastnikiem, w kadrze głębiej przesuwa się auto z premier – wszystko dzieje się w ułamkach sekund. Po 

prawej stronie  przejeżdżającego auta z premier zamieszanie trwa. Widać sylwetki innych mężczyzn, którzy 

chcieliby się dostać na linię przejazdu auta premier, ale  skutecznie blokuje i zagradza im drogę policja. Auto z 

premier przesuwa się po prostej do przodu na pierwszym planie. 

02:46:28 Osiem sekund po całym wydarzeniu  prezenter stacji TVN 24 mówi jedynie, że: „To jest moment, w 

którym premier Beata Szydło wyjeżdża z Sejmu”, redaktor jakby nie zauważa całego zamieszania i 

niebezpieczeństwa, na kilka sekund całkiem  milknie i przerywa komentarz, po kilku sekundach mówi: 

„Widzieliśmy część protestujących próbowała te samochody zatrzymać” , w tym czasie – 02:46:52 - na pasku 

jest wiadomość o treści: ‘Policja zabezpiecza wyjazd posłów PiS i premier z  terenu Sejmu”. 

02:47:02 Auta premier i prezesa PiS w dalszym ciągu nie mogą poruszać się płynnie, do samochodów 

podbiegają kobiety i mężczyźni, szarpią z policją. Po dziesięciu sekundach dopiero biegną policjanci,  

blokować dostęp do pojazdów, policja tworzy kordon ochraniający; auta wolno przemieszczają się. Wszystko 

to widzowie obserwują bez słowa redakcyjnego komentarza. Na antenie zapada całkowita cisza. Widać 

jedynie kłębowisko sylwetek, policję i wolno jadące auta rządowe. Słychać krzyki atakujących, i policję jak 

przytrzymuje pojedynczych napastników prących w stronę aut.  

02:48:40. Widać po lewej stronie kadru - unosi się dym prawdopodobnie ze świecy dymnej. 

-Ekspozycja działań fingujących  ofiarę zajść z policją  (wszystko 

rozgrywa się   bez komentarza, materiał finalny później jest 

wielokrotnie multiplikowany).  

Mężczyzna na ziemi symulujący zasłabnięcie lub chcący uchodzić z 

ofiarę zajść i starć z policją:  

17.12.2016 

02:48:40 Widać dym unoszący się  pod jednym z aut, prawdopodobnie ze świecy dymnej.   

02:48:49 Kadr ze zbliżeniem na plecy policjantów, plecy przykrywają część planu w głębi. Zza ramienia 

policjanta wychyla się sylwetka postaci, jakby obalająca się na ziemię.  

02:48:51 Za sekundę plecy policjantów przykrywają sylwetkę mężczyzny, policja wychodzi z kadru, plan  

pierwszy zajmuje  sylwetka mężczyzny leżącego na ziemi, widz może ją  obserwować, i sądzić, że stało się mu 

coś złego. Ze  studia nie pada słowo komentarza,  redaktor nie próbuje też nawiązać łączności z żadnym z 

reporterów będących na miejscu wydarzeń.  

02:48:56 Policjanci przemieszczają się jakby ignorując leżącego na ziemi mężczyznę, tymczasem pozioma 

sylwetka ciała zaczyna wypełniać główny  kadr, wszystko odbywa się bez komentarza.  

02:48:57 W sekundę później, w kadrze plecy policjanta, leżąca postać i kobieta idącą w kierunku leżącego , 

wszystko spowija dym rzuconej racy. Kobieta jest w kapturze z okręconym na szyi białym grubym szalikiem, 

obok niej idzie mężczyzna, w czarnej kurtce i białych spodniach. 

02:48:59 Kobieta zatrzymuje się przy leżącym, trzyma w ręku smartfona, robi nim zdjęcie, obok mężczyzna w 

białych spodniach, wydaje się, że w ich kierunku podąża policjant.  

02:49:01 Kobieta kładzie kciuk  na tętnicy szyjnej mężczyzny, dochodzi jeszcze drugi mężczyzna do ciała 

leżącego i sprawia wrażenie jakby dłonią ugniatał klatkę piersiową leżącego. Mężczyzna w białych spodniach 

podnosi do góry rękę, jakby przywoływał pomocy, widać plecy dwóch policjantów podążających w stronę 

leżącego. Ze studia telewizyjnego nie pada żaden komentarz. 
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02:49:02 Trójka osób pochyla się nad leżącym, policjanci nagle zmieniają kierunek  marszu , skręcają w lewo , 

nawet nie spoglądając w stronę leżącego i  znikają z kadru - to już trzecia minuta milczenia w studio TVN24. 

02:49:10 Kadr z leżącym na pierwszym planie przedłuża się to już osiem sekund, mężczyzna w białych 

spodniach spogląda w stronę operatora, kobieta jest wciąż pochylona nad ciałem.  

02:49:14 Za cztery sekundy ciało leżącego zasłaniają policjanci i przejeżdżające auto. 

02:49:19 Kamera robi odjazd, widać jeszcze szerszy plan, po chwili kamera robi najazd i znów na pierwszym 

planie jest sylwetka leżącego mężczyzny, jest przy nim już 6 osób, trzech mężczyzn i trzy kobiety. 

02:49:32 -02:49:45 Przez 13 sekund widać, jak mężczyźni podnoszą leżącego, kamera pokazuje jak wstaje, 

mężczyźni szybko od niego odchodzą. Mężczyzna początkowo chwieje się na nogach, zostaje sam , mężczyźni 

szybko oddalają się, po chwili wyjmuje smartfona, odwraca się plecami do kamery,  wybiera numer i podnosi 

telefon do ucha. Jest sam i rozmawia, idąc  do przodu, kamera robi odjazd, zmiana planu. 

02:49:45 Nagła chaotyczna zmiana kadru na słupkach, na ziemi, najazd po pięciu sekundach i duże zbliżenie  -

02:49:50 - na samochód telewizyjny marki skoda z logo ‘tvn24’. Na antenie w studio nie pada słowo 

komentarza, widz wciąż nie wie, co obserwował i czego był świadkiem. 

02:49:50 Na całym ekranie telewizora maska samochodu skoda z  logo TVN24; kadr jest przytrzymany i trwa 6 

sekund, kamera chaotycznie kręci się dookoła, skierowana do dołu, przekazuje  rozmazany przypadkowy 

obraz chodnika , fragment przodu samochodu i rowerzysty. 

-powtórka materiału z przejazdu z Premier, wydarzenie nazwane 

jedynie  „zamieszaniem”: 

17.12. 2016 

02:52:45 na pasku: ‘Interwencja policji przed Sejmem, użyto gazu łzawiącego’. 

O użyciu gazu na antenie usłyszymy później, o godz. 03:03:53 Jerzy Meysztowicz .Nowoczesna mówi wprost: 

„To, co działo się przed chwilą policja użyła gazu, żeby tylko prezes Jarosław Kaczyński mógł wyjechać z 

Sejmu, uważamy, że to są rzeczy niedopuszczalne (…) dzisiaj widzimy gaz łzawiący przed Sejmem,  żeby pan 

prezes mógł wyjechać, to najczarniejszy scenariusz , jaki mogliśmy  sobie założyć”. Policja w sprawie użycia 

gazu złoży później oficjalne dementi. 

02:51:03 Cd. informacji ze studia: „Około 2.40 z Sejmu wyjeżdżała  premier Beata Szydło oraz prezes PiS 

Jarosław Kaczyński, od kilku godzin wokół Sejmu protestują  zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji, którzy 

blokowali te wyjazdy, próbowali uniemożliwić posłom wyjazd z Sejmu, to zdjęcia sprzed kilku, kilkunastu 

minut w momencie, gdy premier Beata Szydło wsiada do samochodu, by opuścić teren Sejmu. Jest prezes PiS, 

Joachim Brudziński, do tego samochodu wsiada również były szef CBA Mariusz Kamiński, jeśli dobrze 

zobaczyłem. Po tym wyjechali z  terenu Sejmu, przed którym znajdowali się uczestnicy tego wielogodzinnego 

już protestu. Uczestnicy protestu  próbowali uniemożliwić opuszczenie terenu Sejmu politykom PiS  i w 

pewnym momencie interweniowała policja. Przypomnę, że policja już w nocy ostrzegła protestujących przed 

Sejmem zwolenników KOD o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego . (…) Zobaczą państwo 

zaraz ten moment wyjazdu prezesa PiS i premier Beaty Szydło, doszło do pewnego zamieszania. Protestujący 

chcieli te samochody z premier z prezesem PiS zatrzymać i w tym momencie, jeśli dobrze rozumiemy 

sekwencje tych zdarzeń interweniowali policjanci. Zobaczmy i posłuchajmy co działo się przed Sejmem kilka 

minut temu”. Redaktor nie wspomina o żadnych szczegółach zdarzeń wymagających interwencji policji. 

Telewizja emituje materiał, który wcześniej był emitowany na żywo, bez ingerencji i bez komentarza. Teraz 

widz to ogląda jeszcze raz, już po  już po pewnych obróbkach i skrótach (02:53:35). 

-Bezpośredni kadr z tzw. jak redaktor nazywa „zamieszania”, poprzedza 

ujęcie odjazdu Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego z terenu 

Sejmu, obok obrazu słychać na ścieżce dźwiękowej, bardzo wyraźne 

skandowanie dwóch pojedynczych głosów męskiego a potem 

kobiecego : ‘Macierewicz dyktatura!’. Obok tej przebitki na głównym 
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żółtym pasku jest napis o treści: ’Interwencja policji przed Sejmem 

użyto gazu łzawiącego’. 

Po tym następuje przeskok do tzw. „zamieszania” czyli do wydarzenia z 

autem premier, którego kulminacja w czasie rzeczywistym rozgrywa się 

ciągu dwóch sekund, chodzi o przedział czasowy w o  godzinie: 2:46:20 -

2:46:22. 

17.12.2016 

02:54:02 Tu następuje powrót do wydarzeń zarejestrowanych sprzed. 7 min.  40 sekund, jednak widz nie 

zobaczy tu charakterystycznej sylwetki wysokiego szczupłego mężczyzny w uszatce, rzucającego się pod 

autem premier, jest to ujęcie tuż po tym wydarzeniu, charakterystyczna klatka znika z przekazu. Nie ma 

nawet auta premier, jest przepychanka policji z manifestantami i krzyki.  

02:54:22 Jako „zamieszanie” prezentuje się także inne ujęcie, gdy policja rozbija grupę protestujących 

usiłujących ułożonych  na ziemi wzajemnie ze sobą splątanych…szarpanina, krzyki, kłębowisko ludzkich 

sylwetek. 

02:54:27 CIEMNY KADR, jakby zerwanej emisji – trwa trzy sekundy,  

02:54:30 Po krótkim wysokim sygnale dźwiękowym na wizji wyłania się studio TVN 24, redaktor mówi do 

widzów: „To były zdjęcia na żywo sprzed Sejmu” – jednak to  jest  kadr sprzed ok. 8 minut, jego retransmisja. 

„Doszło do interwencji policji” – redaktor nie powraca także słowem do wydarzeń, które widz obserwował 

przez niemal minutę – bez komentarza –od 02:48:49 do 02:49:17. Chodzi o mężczyznę leżącego płasko na 

ziemi, sprawiającego wrażenie ofiary wydarzeń i kilku postaci sprawiających wrażenie, iż udzielają mu 

pomocy. 

02:54:41 Dopiero teraz, na ekranie następuje powrót do wydarzenia z autem premier. Widać mężczyznę 

rozrzucającego przed auto ramiona, w czapce uszatce, z brodą, wąskich dżinsach i sportowym obuwiu, w 

świetle reflektorów samochodu widać biegnących w jego kierunku dwóch cywilnych funkcjonariuszy ochrony, 

którzy próbują go wypchnąć sprzed auta premier; następnie chwytają go i wypychają sprzed auta. Mężczyzna 

wybiega i znika z kadru, w kadrze pozostaje sylwetka policjanta, patrzącego za znikającym mężczyzną. 

Redaktor jeszcze raz mówi o tym, że doszło do pewnego zamieszania, protestujący chcieli samochody 

zatrzymać  i interweniowała  policja.  Redakcja nie próbuje połączyć się z reporterem na miejscu wydarzeń, 

który potrafiłby całe zajście skomentować, lub jeszcze coś dopowiedzieć korzystając z relacji świadków 

wydarzenia.  

02:55:39 W kolejnych widać szpaler aut blokowanych przez protestujących, ale to wszystko już jest niegroźne, 

protestujący jedynie zbliżają się do aut, z chwilę nadbiega szpaler policji  i wojska odpędza udrożnia przejazd, 

auta przejeżdżają atakujących auta.  

02:57:15 Pojawia się kadr z mężczyzną leżącym płasko na ziemi, (powtórka)  jednak wciąż bez  komentarza, 

akcja toczy się jak w kadrach oryginalnych, a nawet dokładniej widać wszystko jako w 02:57:53 mężczyzna 

wstaje, grupka wokół niego odchodzi , a „ofiara” odwraca się wyciąga telefon i rozmawia przez telefon. W 

transmisji na żywo moment, gdy mężczyzna wstawał z ziemi wypełnił kadr z ludźmi i przejeżdżającym autem. 

Widz nie  mógł skojarzyć, że pojawiający  się w kadrze kilka sekund później mężczyzna rozmawiający przez 

telefon to ten sam człowiek, który  jeszcze chwilę temu leżał na ziemi.  

02:58:01 Powrót do studia telewizyjnego, prezenter mówi: „Tak było przed sejm kilkanaście minut temu”. 

Prezenter nawet nie próbuje opisać  tego, co przed chwilą widział, a co działo się przecież wcześniej przed 10 

minutami. Powtarza za to już kolejny raz, że: „Policja  podjęła interwencję w momencie, gdy protestujący 

przed Sejmem próbowali blokować wyjazd i zatrzymywać samochody, a w tych samochodach był prezes PIS , 

była premier Beata Szydło, byli również członkowie jej rządu (…). To była niespokojna noc, to jest niespokojna 

noc przed Sejmem. W Sejmie to był również bardzo niespokojny wieczór, niespokojny dzień  (…)”. 
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- konsekwentne milczenie  wokół tego, co rzeczywiście  wydarzyło się  

wokół auta premier Beaty Szydło: 

17.12. 2016 

03:06:16 Połączenie z reporterką TVN  Katarzyną Drozd przed Sejmem: „(…) podczas, gdy pani premier z 

panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim próbowała wyjechać doszło niestety do drobnych incydentów  

protestujący tutaj próbowali blokować ten wyjazd, tutaj jest osoba, która widziała zdaje się wyjazd premier 

Szydło. Jak to wyglądało?”, rozmówca: (…) No to były dantejskie sceny, ale generalnie  udało się zablokować, 

kolejny samochód się wycofał, jeżeli pani mówi, że tam była premier Szydło, ja tego nie wiem(…)”. Rozmówca  

to mężczyzna w sile wieku, sprawia wrażenie bardzo znerwicowanego, niespokojnie się rozgląda, mruga 

nerwowo oczami, mówi chaotycznie i nieskładanie. Kolejny świadek, kobieta, okazuje się, że jednak nic nie 

widziała, bo była „z drugiej strony”, rozmowa przechodzi  na inny  temat, całego dnia i ogólnych spostrzeżeń 

na temat  protestów. 

03:07:50 Na pasku informacja: ‘Kolumna samochodów z politykami PiS m.in. z premier Szydło oraz prezesem 

PiS Kaczyńskim opuściła Sejm’. 

-antena telewizyjna  przekształca się w pas transmisyjny jednej strony 

sporu, sugerując także politykom z którymi sympatyzuje w pytaniach z 

tezą własne interpretacje: 

Roman Kurkiewicz: „(…)Dzisiaj mamy absolutne przesilenie, to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, trudno mi 

ocenić , czy opozycja była do tego bardzo dobrze przygotowana, ja myślę, że coś pękło”. 

Andrzej Morozowski: „Pani poseł a dlaczego opozycje się teraz przegrupowała, zajęła tę część prezydialną 

Sejmu?”. Poseł Agnieszka Pomaska PO: „Doszły do nas informacje, że PiS i marszałek Kuchciński chce iść 

jeszcze dalej , że chce zmienić regulamin Sejmu tak, żeby przy glosowaniu budżetu nie można było zabierać 

głosu i blokowo przegłosować budżet i inne ustawy”. 

-Sugerowanie, że rząd zastosuje rozwiązania siłowe; budowanie 

atmosfery oporu i oblężonej twierdzy: 

Andrzej Morozowski: „Przerwę pani, proszę mi powiedzieć czy jeśli teraz marszałek przyjdzie i przebije się 

przez wasz kordon i usiądzie na tym fotelu i zacznie głosowania, to co wy zrobicie?”. Agnieszka Pomaska: 

„Opozycja  jest dzisiaj razem PO i Nowoczesna i nie dopuścimy do tego, żeby marszałek Kuchciński jednym 

pozwalał zabierać głos a innym nie pozwalał. Pytanie co zrobi marszałek Kuchciński, jedyna dzisiaj opcja jest 

taka, ze marszałek Kuciński wezwie straż marszałkowską, życzymy powodzenia”. 

18:56:18 Andrzej Morozowski: „Ale co znaczy nie odpuszczać? Teraz jest całkowity pat. Prawda? Nie 

odpuszczać, to znaczy, że wy będziecie stali do rana, nie wiem, zaczniecie na zmiany okupować 

mównicę…”. 

-  podtrzymywanie atmosfery protestu, oporu, do braku ustępstw i tym 

samym budowanie narracji wsparcia strony politycznej, stawiającej 

opór na zewnątrz, pod Sejmem: 

16.12. 2016 

20:07:34 Jacek Fedorowicz: „(…) Wiem, że Kaczyński w sumie przegra, bo nie może nie przegrać. Ale to będzie 

bardzo długo, niestety trwało i naszą rolą jest sprawić, żeby ruina do której on doprowadzi  nie była 

kompletna i żeby jak najszybciej nastąpiło odwrócenie(…)”. 

20:08:40 Na głównym pasku napis o treści: ‘Fedorowicz: lud jest zadowolony, natomiast demokracja siedzi w 

kącie i płacze, bo spodziewa się następnych ciosów’. 
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20:17:08 Jacek Fedorowicz: „(…) władza dzisiejsza dopiero zaczęła ( ..) to, że ja  tu takie herezje wygłaszam to  

jest troszkę  w rodzaju okrzyku: ludzie myślcie , ludzie obserwujcie, ludzie wyciągajcie wnioski, nie dajcie się 

ogłupić / Na pasku napis: ‘Manifestujący przed sejmem wspierają protestującą opozycję’ (…)”.  

18:57:26 Andrzej Morozowski: „Jeszcze jedno pytanie, a jeżeli będzie taki pomysł  żeby wziąć trochę na 

przeczekanie, znaczy pozwolić wam się zmęczyć. Jaką wy macie taktykę wtedy? Jak długo zamierzacie stać na 

mównicy? Do świąt, czy do Nowego Roku?”. 

18:58:46 Andrzej Morozowski: „Tak, ale ja pani poseł się łączyłem z posłami PiS-u rozmawiałem z nimi przez 

telefon tak, jak z panią teraz rozmawiam i oni raczej mówili, że nie ma takiego nastroju  w PiS-ie , żeby jakoś 

polubownie sprawę zakończyć (…). Komisja Regulaminowa już je zaopiniowała negatywnie, więc wygląda na 

to, że tutaj może nie być żadnego ustępstwa, co wtedy, jak długo wytrzymacie, okupując mównicę”. 

18:59:47 Andrzej Morozowski: „Ale do kiedy nie możecie odpuścić , czy jest jakiś wyznaczony termin, do kiedy 

będziecie protestować w ten sposób (…)”. 

19:48:26 Anita Werner w rozmowie z Piotrem Stasińskim i Tomaszem Lisem: „Wasz scenariusz Panowie, o to 

co się będzie działo w Sejmie, w tej chwili jest pat, jest blokada mównicy, posłowie opozycji mówili, ze 

marszałek Sejmu może ich fizycznie wynieść, w sensie straż marszałkowska może ich fizycznie wynieść, życzy 

powodzenia pani poseł Pomaska marszałkowi w tych działaniach , jak panowie myślą, co się wydarzy w Sejmie 

w najbliższych godzinach, czy opozycja będzie tam tak stała do świąt i nowego roku czy …”. 

Piotr Stasiński: „Powinni, oczywiście, stać jak najdłużej, partia rządząca będzie szukała fortelu, żeby 

przeprowadzić głosowanie pewnie gdzie indziej, zobaczymy, bo już napomykają o tym (…) jeżeli posłowie 

wytrwają to jest bardzo dobre i słuszne, byle posłowie nie trwali tylko i wyłącznie z powodu posła Szczerby , 

zaczęli protest w obronie wolnych mediów i powinni się tego trzymać. To znaczy, ze wolnej informacji dla 

wolnych obywateli i tego powinni się trzymać. Ja uważam, ze w tej sprawie powinni tam stać do upadłego, co 

to znaczy do upadłego, nie wiem, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Straży 

marszałkowskiej jest prawdopodobnie za mało, czekam tylko aż PiS ściągnie policję Błaszczaka do 

parlamentu”. 

- przewaga w eksponowaniu jednej strony sporu z jasnym 

konsekwentnym nacechowaniem własnych sympatii:  

19:00:39 Andrzej Morozowski: „Dziekuję bardzo, to była poseł Pomaska prosto z Sejmu, tutaj na zdjęciu na 

obrazie, pani poseł Pomaska niemal centralnie w różowym żakiecie, trzymająca telefon przy uchu, przez który 

relacjonowała postawę opozycji. Dziękuję bardzo pani poseł”. 

- podtrzymywanie narracji o rozwiązaniu siłowym zaistniałej 

dramatycznej sytuacji, sugerowanie ingerencji resortów  siłowych:  

16.12.2016 

- Andrzej Mrozowski do dziennikarzy: „Czy będzie rozwiązanie siłowe jak panowie myślicie?”.  

Konrad Piasecki: „Dwieście osób stoi tam, nie wiem ilu jest strażników marszałkowskich, ale podejrzewam, że 

mniej niż stu, nawet gdyby wszystkich zwołano do Sejmu, a przecież to jest praca zmianowa więc …”. 

Andrzej Morozowski: „Albo Obrona Terytorialna…”.  

19:09:51 Na głównym żółtym pasku napis o treści: ‘Pomaska PO: jedyna opcja jest taka, że marszałek wezwie 

straż i nas zacznie wynosić – życzymy powodzenia’. 

-budowanie atmosfery napięcia, strachu, wydarzeń nadzwyczajnych, 

zagrażających bytowi obywateli i państwa: 

20:26:17 Konrad Piasecki: „Dobry wieczór witam ponownie,  Renata Grochal „Gazeta Wyborcza”, Roman 

Kurkiewicz, dziennikarz, wykładowca Colegium Civitas, czekamy jeszcze  na Andrzeja Stankiewicza z Onetu, w 

Krakowie Adam Szostkiewicz z „Polityki”. Czy to co dzieje się w Sejmie , bo to co dzieje się przed Sejmem, to 
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są obrazy z którymi od parunastu miesięcy się przyzwyczajamy , widzicie w tym jakiś kryzys, demokracji, czy 

tylko kryzysie albo przesilenie (...) . Na ile patrzycie na to z przerażeniem (…)?”. 

20:10:37 Jacek Fedorowicz: „(…) Przecież  jest oczywiste, ze Kaczyński nas wiedzie na Wschód, przecież w 

dzisiejszym świecie jest niemożliwe, żeby jakiś kraj zył sobie na uboczu (…) . Kaczyński nas wiedzie w objęcia 

Putina i tylko Trump będzie prawdopodobnie będzie na to przymykał oczy, wobec tego naszym jedynym 

ratunkiem jest jedynie Unia Europejska, żeby w niej być i z nią razem działać (…)”. 

19:12:05 Kolejny główny pasek: ‘Borowska (KUKIZ’15): w tym momencie jest tak gorąco, że może dojść nawet 

do rękoczynów’. 

19:27:45 Anita Werner: „Żarty się skończyły bo zaraz skończy się swobodny dostęp dziennikarzy do Sejmu , 

więc na początek wyjaśnijmy coś tym, którzy myślą, że chodzi tylko o dziennikarzy”.  

Tomasz Lis: „(…) Chodzi to co dzieje się w parlamencie , jeśli te rozwiązania wejdą w życie, to pełną, niemal 

pełna kontrolę nad tym czego państwo, widzowie obywatele będą się dowiadywać będzie miał pan 

Kuchciński, a więc tak naprawdę pan Kaczyński”. 

- dezawuowanie władzy ustawodawczej demokratycznie ustanowionej, 

przypisywanie jej chęci ograniczenia dostępu do informacji 

społeczeństwa; sugerowanie przez rząd uporczywego łamania praw 

obywatelskich: 

16.12. 2016 

19:37 Piotr Stasiński: „O to, żeby Sejm nie był niemy, tak jak sobie zażyczył , że będzie niemy w tym sensie, nie  

w tym starym sensie historycznym, tylko w tym sensie, że nikt nie będzie słyszał co mówi. To jest zakaz 

przecież nagrywania , zakaz wypytywania, zamknięcie dziennikarzy w kojcu, gdzieś tam skoszarowani, w 

jakimś odległym budynku, oraz niemożliwość pokazania rozmaitych ekscesów których przybywa w Sejmie , a 

jest ich mnogość. Wiele wasza stacja pokazała, na przykład różne głosowania na dwie ręce (…)”.Tego rodzaju 

ekscesy powinny być pokazywane ponieważ obywatele powinny wiedzieć jak pracuje ten organ, który cieszy 

się nikłym poważaniem w społeczeństwie”. 

19:37: 44 Tomasz Lis:  (…) „Krok po kroku nasze wolności są coraz mniejsze, nasze prawa obywatelskie są 

coraz mniejsze i w którymś momencie trzeba powiedzieć stop, według mnie posłowie to co robią dzisiaj, 

powinni zrobić już rok temu (…)”. 

20:39:19 Konrad Piasecki, jeszcze spojrzenie przed Sejm, tam demonstracja i przemawia Ryszard Kalisz: „(…) 

Ta władza teraz chce anihilować dziennikarzy , nie pozwólmy na to. Dlatego , ze oni są dla nas, dla nas a nie 

dla nich. Oni chcieliby mieć tylko tych swoich właściwych dziennikarzy , którzy na kolanach przeprowadzają z 

nimi wywiady, nie może tak być. Wolne Media! (aplauz okrzyki ‘Wolne media!’, walenie w bębny, hałas, 

szeroki plan, w kadrze zgromadzeni, transparenty, głowy manifestujących, najazd kamerą na główną scenę”. 

- nawoływanie w czasie rzeczywistym do protestu i manifestacji pod 

Sejmem: 

16.12. 2016 

19:38:03 Stały obraz w tle rozmowy dziennikarzy, plan sprzed Sejmu na pasku napis o treści: ‘PROTEST KOD 

PRZED SEJMEM’ 

19:47:30 Tomasz Lis:  „Ja prosto stąd, oczywiście, wsiądę i pojadę pod Sejm, bo tam jest dzisiaj miejsce 

obywateli (…)” . 

19:38:09 Anita Werner przerywa rozmowę i informuje rozmówców: „W tej chwili protest KOD już przed 

Sejmem”, rozmowie towarzyszy ścieżka dźwiękowa z protestu KOD, (słychać głównie walenie w bębny i 

instrumenty perkusyjne). 

19:38:55 Obraz sprzed Sejmu zamiennie z obrazem z okupowana Salą Plenarną. 
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20:20:23 Przekaz bezpośredni z terenu przed Sejmem: (…) Jeden z liderów w przebraniu mikołaja, ze sceny do 

zgromadzonych: „Pamiętajcie, że im nas więcej jest tutaj tym prędzej będziemy w wolnym kraju! Ludzie gnają 

do nas sprzed telewizorów,  jest nas  coraz więcej (…) wesołych świąt! (wuwuzele, hałas, walenie w bębny). 

20:21:01 Konrad Piasecki: „Posłuchajmy jeszcze Ryszarda Petru i Sejmu”. NA pasku głównym napis: 

‘Manifestacja wparcia dla opozycji, która blokuje mównicę po wykluczeniu posła PO’. 

19:39:34 Piotr Stasiński: „(…) ja myślę, że to nie przejdzie , to znaczy jeżeli nawet oni coś uchwalą , prawdę 

mówiąc, to status tego idiotyzmu, który zaproponował marszałek Kuchciński jest nieznany, ponieważ to się 

nazywa wprowadzenie zmian (…)”. 

Piotr Stasiński: „(…) Można tylko domniemywać, że od przyszłego posiedzenia Sejmu. To , że opozycja dzisiaj 

się wreszcie wzburzyła, opieszała opozycja, źle zorganizowana, zdezorientowana, szałaputna i taka, no słaba 

szczerze mówiąc. Przecież parlament jest od mówienia(…)”. 

Tomasz Lis: „(…) Władza autorytarna nigdy sama z siebie nie mówi stop, to musza powiedzieć obywatele”. 

16.12.2016 

20:43:06 Z Krakowa Adam Szostkiewicz: „(…) Idzie na Majdan idzie na Kijów, nie będzie Budapesztu, będzie 

Kijów. Do tego doprowadziła polityka obecnego rządu i jego lidera. Widzą państwo co się dzieje, zbierają się 

ludzie pod Sejmem i będą czekali na dalsze decyzje władz sejmowych, które być może nastąpią albo nie 

nastąpią nie po myśli tych, którzy się tam zebrali w proteście przeciwko temu co się dzisiaj na Sali sejmowej  

dzieje (…)Sytuacja jest niezwykle poważna ponieważ grozi polityka uliczną. Więc to nie są żarty proszę 

państwa, ja myślę, ze racje stoją po stronie opozycji i po stronie mediów, które protestują przeciwko temu, co 

się chce z nimi zrobić w Sejmie, czyli w najważniejszym miejscu dla demokracji w Polsce, które powinno być 

absolutnie przejrzyste, dostępne z pośrednictwem mediów. (…) Patrzę z dużym niepokojem, żeby nie 

powiedzieć z przerażeniem na rozwój wypadków (…) one są spowodowane przez ogromne błędy samych 

władz, a zwłaszcza samego lidera partii rządzącej” ( w tle całej wypowiedzi zdjęcia sprzed Sejmu, ludzie )”.  

21:15:24 Przed Sejmem reporter TVN 24, Łukasz Frątczak: (…) w tym momencie przemawia Andrzej Celiński 

(…) ta frekwencja jest naprawdę zaskakująca, pierwsi ludzie zaczęli się skrzykiwać w mediach 

społecznościowych około godziny 17 i już o godz. 18 zaczęły się pojawiać pierwsze grupki , teraz jest na 

pewno ponad tysiąc osób. (…) Tu wypowiedzi kobiety i mężczyzny, którzy przyszli protestować przed Sejm.(…) 

Ta frekwencja jest o tyle zaskakująca, że ja tu dotarłem powiedzmy jakąś godzinę temu, natomiast jeszcze 

kilkanaście minut temu wyszedłem z tego tłumu, żeby zobaczyć co się dzieje i tu cały czas kolejne osoby  

dochodzą. Kiedy rozmawiałem  z ludźmi oni mówili, że będą tutaj stali tak długo, jak będzie potrzebne, nawet 

do północy, nawet do rana. W tym momencie trwa kolejne przemówienie posłów opozycji, co jakiś czas 

wychodzą posłowie z parlamentu i relacjonują co się dzieje na Sali obrad (Słychać: „PiS-owi brakuje jednego 

posła do quorum!”- skandowanie: „NIE WPUSZCZAMY!”). 

- odwołania do Zachodu jako instancji kontrolującej, w jakimś stopniu 

ostatecznej, mającej mandat kontroli w państwie, w którym dochodzi 

do łamania demokracji: 

16.12. 2016 

19:44:00 Anita Werner: „(…) Myślicie panowie, że świat na to patrzy, to co się pokazuje w Sejmie? 

Piotr Stasiński: „Oczywiście, że tak, choćby z tego powodu, o którym mówiliśmy wcześniej, że media lubią 

takie sytuacje, a telewizja je kocha po prostu, bo blokowana mównica, albo posłowie ukraińscy, którzy się biją 

po twarzach”. 

19:44:27 Tomasz Lis: „(…) Te zdjęcia będą dziś we wszystkich stacjach informacyjnych we wszystkich krajach 

europejskich, patrzą na ten obrazek z Warszawy i mówią, to już nie jest nasz standard, to już nie jest Unia 

Europejska, jeśli ci ludzie, posłowie opozycji w taki sposób musza walczyć o zupełnie elementarne prawa 

obywatelskie, prawa parlamentarzystów, prawa dziennikarzy i prawa obywateli, to znaczy, że już takiego 

kraju by do Unii Europejskiej nie przyjęte (…)”. 
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-nawoływanie do oporu pośrednio poprzez prowadzenie negatywnej 

narracji lidera partii rządzącej i sugerowanie mu złych intencji - 

niszczenia polskiego państwa, niszczenia obywateli i władzy 

ustawodawczej:   

(16.12.2016) 

19:44 Tomasz Lis: „(…) Chodzi o to, co dzieje się w parlamencie , jeśli te rozwiązania wejdą w życie, to pełną, 

niemal pełną kontrolę nad tym czego państwo, widzowie obywatele będą się dowiadywać będzie miał pan 

Kuchciński, a więc tak naprawdę pan Kaczyński”. 

19:46 Tomasz Lis: „Ja nie wiem co się zdarzy, bo nie jestem w stanie… myślę, że Jarosław Kaczyński nie ma 

specjalnych hamulców… czy w tym czasie, w tym momencie, tuż przed świętami  już jest gotowy na takie 

rozwiązanie, choć przypominam, że on na końcu września, albo na początku października on mówił swoim 

posłom na posiedzeniu specjalnym w Jachrance, bądźcie przygotowani na być może dramatyczne wydarzenia 

w Sejmie. Ja sobie myślę, ze być może  to miał na myśli, nie wiem co się stanie, ale jedno wiem: im więcej 

ludzi za chwilę będzie przed Sejmem, tym większa będzie szansa, na to, żeby pan Kuchciński ze swoich 

rozwiązań się wycofał. Pokazały kobiety w dniu czarnego protestu, ze presja ma sens. Na każdym odcinku 

trzeba bronić każdego przyczółka, ponieważ za chwilę nas nie będzie”. 

„Prof. Radosław Markowski  w rozmowie z Anitą Werner: „To znaczy po pierwsze, ja już nabieram takich 

podejrzeń, bo jak już obejrzałem sobie po południu z jakiego to powodu został  ten poseł wykluczony, to 

muszę powiedzieć, że  to mnie wprawia w największe zdumienie. Przed tym dużo brutalniejsze czasami słowa, 

czy wręcz obraz konkretnego człowieka zazwyczaj  prezesa były zjadliwe (…) walczę ze sobą, żeby nie 

podejrzewać, ze to jest w ogóle prowokacja (…)” . 

Prof. Radosław Markowski: „(…) To wszystko wygląda na to, że jest jakieś opakowane i przygotowane. Więc 

pytanie czy to nie jest tylko po to, żeby pokazać, żeby sprowokować jakąś większą awanturę , która by 

odwróciła uwagę od tego, co naprawdę będzie uchwalane. Bo za chwilę może dojść do przesilenia jakiegoś , 

jeżeli ludzie , a być może  powinni pójść pode Sejm teraz , żeby wspierać to, co się dzieje w Sejmie (…)”.  

-zostawianie bez reakcji i dopytywania dwuznacznych haseł,  które 

brzmią jak zakodowana wskazówka zachowań pod Sejmem: 

Piotr Stasiński: „I Reytan nie może być tylko jeden”. 

Anita Werner: „I to jest puenta naszej rozmowy, za chwilę kolejni goście”.  

- Redakcyjne  pytania z tezą: 

16.12. 2016 

19:52:00 Anita Werner: „Kolejni goście w ‘Faktach po Faktach’, Piotr  Schramm, prawnik i prof. Radosław 

Markowski politolog, Uniwersytet SWPS. Panie mecenasie do pana pierwsze pytanie: ograniczenie 

dziennikarzy do polityków w Sejmie to jest naruszenie Konstytucji artykuł 61, ust.2?”. Piotr Schramm: 

„Oczywiście, ze tak, nie ma żadnej wątpliwości , tak jest co więcej , jest szereg orzeczeń zarówno trybunału 

konstytucyjnego jak i orzeczeń wojewódzkich sadów administracyjnych, które potwierdzają ,że nie bez kozery 

ustawodawca w artykule 61 (…) jest tak właśnie wykładany, że skoro w polskiej konstytucji jest zawarty taki 

przepis, to ten przepis trzeba honorować (…)”. 

19:54:42 Anita Werner: „Panie profesorze, czy rozumie pan władze, która w taki sposób i takimi regulacjami 

próbuje się odizolować od mediów?”.  

- pomijanie milczeniem i niepodejmowanie próby niuansowania 

narracji na przykład  o tym, iż demonstracja opozycji pod Sejmem była 

wcześniej zaplanowana i przygotowana:   
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Andrzej Stankiewicz: „Zerkam do doniesień, w Krakowie demonstracja, gdzieś indziej demonstracja, jeżeli 

wierzymy, że to tak nagle w piątek wieczorem w weekend przed świętami ludzie wychodzą spontanicznie w 

obronie praw dziennikarzy, fantastycznie, chciałbym w to wierzyć, ale niestety nie bardzo w to wierzę, ja 

sądzę, że to było nieźle przygotowane po prostu (…) ci ludzie na ulicach mnie zastanawiają, bo to nie jest 

łatwo zorganizować”. 

Renata Grochal: „To prawda, ja obserwowałam to na Twetterze, kiedy najpierw padł kilka godzin temu 

pomysł pierwszej manifestacji przed Sejmem, żeby wesprzeć opozycję doszła do tego grupa KOD-u w 

Krakowie i to wszystko było widać jak się tam skrzykują na manifestację. Natomiast ja nie wierzę w to, że to 

było tak wyreżyserowane przez opozycję (…)”. 

-pozostawianie bez redakcyjnego komentarza wystąpień polityków 

opozycji, które mogą być odebrane wprost jako nawołujące do 

bezpośredniej przemocy wobec polityków partii rządzącej i jej liderowi: 

20:49:52 Konrad Piasecki: „(…) Jeszcze jedno spojrzenie Stefan Niesiołowski przed Sejmem, Stefan 

Niesiołowski z mównicy: „(…) Wszyscy, którzy tu jesteście walczymy o wolność. Nie oddamy wolności 

Napoleonowi z Żoliborza (aplauz i okrzyki, wycie syren, wuwuzeli, walenie w bębny). Dzisiaj ten operetkowy 

dyktatorek, któremu się wydaje, że wszystko wie, wszystko rozumie, wszystko. Może obraził jedną z posłanek, 

wysyłając ją do diabła. Ja powiem tak, ja do diabła wysyłam cały ten rząd, razem z naczelnikiem z piekła 

rodem (okrzyki: ‘Idź do diabła!’). Ja nawet powiem, że on jest tak paskudny, że nawet nie wiem, czy go diabeł 

weźmie, ale to nie mój problem, proszę państwa. Ja powiem tyle jeszcze, bo nie chcę przedłużać. (…)Jesteśmy 

tutaj dzięki wam, jesteśmy tutaj z wami, jesteśmy tutaj dla was, z całego serca dziękuję. (…) Po 27 latach 

jeszcze raz musimy walczyć o wolność, ale tak jak wtedy, tak i teraz my tę walkę o wolność wygramy. 

Nadejdzie dzień, kiedy wy stąd już nie odejdziecie, zostaniecie pod tym Sejmem. Bo druga grupa, jeszcze 

większa będzie stała pod  siedzibą tego geniusza z Żoliborza i to będzie najczarniejszy dzień jak ja zobaczę 

Macierewicza, Kamińskiego panią Pawłowicz, chociaż to przykry widok, jak z okna będziecie wyskakiwać! Z 

okien będziecie wyskakiwać , nieukarani przestępcy! (…)”. 

21:00:01 Adam Szostkiewicz, z Krakowa: „(…) Mówiąc o Majdanie właśnie to miałem na myśli (…).Nie 

twierdzę, że do tego dojdzie, przeciwnie życzyłbym Polsce, żeby nie doszło. Twierdzę, ze polityka obecnego 

obozu władzy obarczona jest takim ryzykiem, że rozstrzygnie się na ulicy. Ponieważ ograniczanie swobód 

obywatelskich na różnych polach  (…) wszystkie ograniczenia kumulują się. W pewnym momencie będzie to 

kula śnieżna rozpędzona i jeśli władza zostanie skonfrontowana ma dwa wyjścia jedno jest przemocowe (…) 

drugie to jest podjąć faktycznie  politykę, która polega na szukaniu kompromisu. (…) Na tym polega ten 

diabelski węzeł. Że słyszymy orwellowskie zapewnienia o poszerzaniu wolności poprzez ograniczanie 

wolności. (…) Stefan Niesiołowski mówił językiem bardzo emocjonalnym, ale też pamiętajmy, jaką on ma 

przeszłość, jakie ma doświadczenia. Tacy ludzie jak Niesiołowski , im moim zdaniem, troszkę więcej wolno 

także powiedzieć publicznie, w debacie publicznej. (…) To ryzyko, ze by polityka polska nie przeniosła się z Sali 

sejmowej na ulicę moim zdaniem rośnie , rośnie dramatycznie   w tych dniach i chodzi o to byśm y znaleźli 

jakieś modus Vivendi, to zadanie staje przed obecną władzą” ( w tle przebitki entuzjastycznego tłumu przed 

Sejmem). 

-redakcja bez  komentarza zostawia głos, który wystąpienie 

podżegające do agresji usprawiedliwia - głos gości red. Andrzeja 

Stankiewicza i Kurkiewicza, które są wyrazem dezaprobaty są w dużym 

stopniu  niewystarczające i nie są tożsame z głosem  redakcji:  

20:52:56 Roman Kurkiewicz: „(…) Z drugiej strony Stefan Niesiołowski, jakby słyszał Adama Szostkiewicza, 

który marzy,  by się to tak skończyło ( …), ale do Majdanu to jest jeszcze daleko (…) Moim zdaniem PiS dziś 

jeszcze kompletnie nie gotowy do konfrontacji siłowej (…). Język Stefana Niesiołowskiego jest kompletnie nie 

na miejscu (…) Poseł Stefan Niesiołowski też powinien brać odpowiedzialność za swoje słowa i czuję się 

bardzo źle, że mówi w ten sposób”.  

- stacja buduje własną narrację wydarzeń, przewidując po godz. 21 

rozwiązania siłowe w Sejmie, co znajduje wyraz na antenie, w czasie 
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gdy komentatorami w studio są Grzegorz Miecugow i Aleksander 

Smolar: 

21:17:46 Grzegorz Miecugow: „(…) wyraźnie się sprawy wymknęły chyba spod kontroli, marszałkowi Sejmu na 

pewno (…).( W tle rozmowy cały czas ścieżka dźwiękowa i obraz spod sejmu i jednocześnie okupacja Sali  

Plenarnej ). 

21:17 Aleksander Smolar: „(…) Mamy gorące momenty, które  oni sami wyreżyserowali (…)”. Połączenie 

bezpośrednie z Katarzyną Kolendą-Zaleską: „Przed chwilą wicemarszałek Sejmu poseł Dolniak powiedziała mi 

z dołu, że będą blokowe głosowania nad budżetem, ale nie wiadomo gdzie, czy na Sali Kolumnowej, czy raczej 

tu na Sali Sejmowej. W tym momencie posłowie opozycji zbierają się znów i dalej będą blokowali trybunę, bo 

to wszystko było rotacyjne (…) rozeszła się pogłoska, że z trybuny sejmowej będą usuwani siłowo. (…) To 

Jarosław Kaczyński dzisiaj trzyma w garści rozwiązanie tej sytuacji  to do niego należy załagodzenie tych 

nastrojów. Bo naprawdę sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i jest szalenie groźna. Jeśli posłów 

zacznie się tu wyprowadzać siłowo, to naprawdę ludzie, którzy stoją na zewnątrz chyba tego nie wytrzymają. 

Więc myślę, że Jarosław Kaczyński bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za to, co dzisiaj w nocy może 

się w Polsce wydarzyć” .   

21:23:28 Krzysztof Skórzyński: „Posłowie Petru i Neumann posłuchajmy z Sejmu”. Neumann: „Czekamy, co się 

wydarzy, marszałek chce prowadzić w taki sposób jak dotąd obrady, an to naszej zgody nie będzie. Nie będzie 

zgody na łączenie poprawek w jedną, bo to jest łamanie prawa. Ci wszyscy posłowie, którzy zejdą do Sali 

kolumnowej i będą chcieli zagłosować w sposób nieregulaminowy , niezgodny z prawem, musza liczyć się z 

tym, że za trzy lata, po wyborach staną przed prokuratorem wolnej Polski. Nie przed prokuratorem 

Piotrowiczem, a przed prokuratorem wolnej Polski i będą za to  odpowiadać. Każdy , kto podniesie rękę w 

sposób niezgodny z prawem dzisiaj”. 

21:23 Ryszard Petru: „(…) Obawiamy się, że sytuacja, która ma miejsce się eskaluje (…) to oznacza bardzo 

poważny konflikt polityczny w Polsce (…) jako opozycja idziemy tam razem i będziemy dalej okupować tę 

mównicę.(…) Zobaczymy co będzie decyzje w ciągu dziesięciu minut podejmie marszałek ,spodziewamy się , 

że przeniosą posiedzenie do Sali Kolumnowej (…) pytanie czy będą mieli quorum”. 

21:29:49 Na wizji reporterzy TVN 24 Katarzyna Kolenda –Zaleska i Krzysztof Skórzyński emocjonalnie mówią o 

przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej (na ekranie w relacji reportera Krzysztofa Skórzyńskiego wyświetla 

się jeden z monitorów sejmowych z napisem: ‘Kontynuacja posiedzenia na Sali Kolumnowej’). Krzysztof 

Skórzyński: „To już nie jest sala Sejmu (…).Pamiętasz taką historię: - Nie nigdy, ja już jestem tutaj (z boku 

widoczny ekran sejmowy z napisem: ‘Rozpoczęcie obrad o godz.21:30’) tyle lat i nigdy nic takiego się nie 

zdarzyło”. 

21:30:25 Sala Kolumnowa Michał Tracz: „Posłowie już zaczęli przychodzić, bo widziałem dwójkę, może trójkę 

posłów z Ruchu Kukiza, którzy pokazali mi tę wiadomość esemesa w telefonie, to jest taki specjalny system 

powiadomień esemesowych Kancelarii Sejmu, która informuje posłów o tym, co w najbliższym czasie się 

wydarzy. Posłowie otrzymali taka informację, o godz21.30 rozpocznie się posiedzenie Sejmu w Sali 

Kolumnowej. (…) To jest dzwonek gong, który informuje posłów, że należy przyjść do Sali posiedzeń na 

głosowania (…). Sala kolumnowa została otwarta, posłowie są wpuszczani do środka, ale tylko  posłowie, 

media nie mają wstępu do Sali Kolumnowej (…) (w przebitkach stacji, wejście do Sali kolumnowej i 

zasiadający na posiedzenie politycy w Sali Kolumnowej). Wielu posłów opozycji pozostaje w Sali Plenarnej”. 

21:36:38 Widok z Sali Kolumnowej, procedowanie prac Sejmu (rozdzielanie protokołów głosowania, 

ogłaszanie składu  komisji skrutacyjnych - fonia i wizja). Procedowanie głosowań (obok wizja z blokowanej 

mównicy Sali parlamentarnej). 

- narracja i przekaz swoistej niezgody na  pracę Sejmu w Sali 

kolumnowej, budowanie informacji w tym duchu zarówno przez 

redaktorów w studio, jak przez relacje reporterów w sejmie i polityków 

proszonych o komentarz. Jako dramatyczny moment kulminacyjny, 

jawi się uchwalenie przez Sejm budżetu w Sali Kolumnowej:  
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21:49:27 Joanna Scheuring-Wielgus .Nowoczesna: „(…)  Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza noc będzie miała 

jeszcze kilka innych zwrotów akcji i jeszcze wszystko odwróci się przeciw Prawu i Sprawiedliwości”.  

Reporter TVN 24: „Zwrotów akcji, czyli jakich, bo zakładam, że za chwilę Prawo i Sprawiedliwość zakończy  

głosowania tutaj w Sali Kolumnowej, państwo jesteście tam no i …co, koniec tego posiedzenia?”. 

21:49:50 Joanna Scheuring-Wielgus: „Nie, ja  myślę, że to dopiero początek, ludzie są na ulicach, jeżeli mogę, 

to pozdrawiam wszystkie osoby, którym chciało się w ogóle wyjść dzisiaj w nocy i to nie tylko w Warszawie , 

ale w bardzo wielu miastach  w Polsce cieszę się, że są z nami tutaj pod Sejmem  i w innych centrach miast. Bo 

to jest ważne, to pokazuje że jesteśmy wszyscy razem i nie zgadzamy się na to, co wyrabia Prawo i 

Sprawiedliwość”. 

21:52:28 Na Pasku głównym napis o treści: ‘Pomaska (PO): nie pozwolimy, żeby Sejm obradował nielegalnie, a 

zwłaszcza ws. Budżetu- to jakaś kpina’. 

21:58:35 Do reportera podchodzi jeden z posłów opozycji z informacją: „W klubie Kukiz’15 Wójcikowski i 

Siarkowska głosują za…”.  

22:00:33 W studio TVN24 Aleksander Smolar: „To co obserwujemy to jest atmosfera chaosu (…). Grzegorz 

Miecugow: „Zamachu stanu jakiegoś. (…) można głosować bez aparatury tak głosowano w latach 90. Bo nie 

było jeszcze aparatury, tyle tylko, że rzeczywiście w innych warunkach (…). To jest upadek jakaś porażka pana 

Kuchcińskiego”.  

22:01:52 Na pasku napis o treści: ‘Obrady przeniesione do Sali Kolumnowej-Opozycja do PiS: To nielegalne, 

nie pozwolimy na to’. 

22:03:38 Prowadzący w Studio do Smolara: „Panie profesorze, zeszła depesza, która mówi, że uchwalono 

budżet. Podkreślam, właśnie ten przepływ informacji”. 

22:03:44 Na Pasku napis o treści: ‘Sejm uchwalił budżet na 2017 rok z deficytem nie wyższym niż 59, 3 mld zł’.  

22:16:35 Relacja z manifestacji przed Sejmem, głos lidera manifestacji ze sceny: „Ta banda w Sali Kolumnowej 

niezgodnie z prawem uchwaliła budżet. Budżet Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, hańba!”. 

Grzegorz Miecugow: „Spotkanie się  rozkręca można powiedzieć…”.  

Marek Przybylik: „Ale i konsoliduje …zauważyliście panowie, najpierw się konsolidowała N z kropką z PO i PSL-

em”. 

 

4.2. TVN „FAKTY” 

„Fakty” 16.12.2016 /19:00-19:30/; „Fakty” 17.12.2016/19:00-19:30/; „Fakty” 

18.12.2016/19:00-19:30/ - czas liczony według czasu rzeczywistego w godzinach, 

minutach i sekundach. 

 

16.12.2016 

- przekazy wskazujące na stan zagrożenia państwa i załamywania się 

demokracji: 

19:00:37 Katarzyna Kolenda-Zaleska: „No właśnie ja jestem w miejscu, z którego przez 27 lat w wolnej Polsce  

z którego relacjonowaliśmy dla państwa wydarzenia doniosłe i wzniosłe, wizyta Jana Pawła II w polskim 

parlamencie, relacjonowaliśmy wydarzenia dramatyczne czyli kryzysy parlamentarne, upadki rządów, czy 

normalną pracę posłów, która  wpływa także na państwa zgodnie z decyzja PiS-u ta informacja ma teraz być 

reglamentowana. My zaprotestowaliśmy, chcieliśmy nie pokazywać polityków, ale dramaturgia wydarzeń w 
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Sejmie, naprawdę tak urosła, ze musieliśmy zmienić naszą decyzję. Bo sytuacja tutaj jest dramatyczna, trwa 

blokada trybuny sejmowej przez opozycję, w tym momencie. A zaczęło się wszystko od krótkiego pytania 

jednego z posłów opozycji (materiał filmowy z obrad Sejmu – Kuchciński - obraz wymiany zdań –Szczerba – w 

tle skandowanie Wolne media”. 

19:02:51 Na wizję powraca reporterka Kolęda-Zalewska: „Od trzech godzin trwa blokada trybuny sejmowej 

przez opozycję. Przed chwilą posłowie, którzy wiedzą, że ‘Fakty’ są na antenie i ja tu jestem relacjonując  to 

państwo na żywo zaczęli śpiewać hymn Polski, oczywiście nie powinnam w tym momencie mówić, więc 

chwilę posłuchajmy”( w domyśle hymnu) . 

-przekazy eskalujące dramatyzm wydarzeń: 

19:03:52 Katarzyna Kolęda-Zalewska:  „Sytuacja chyba trochę wymknęła się spod kontroli. Dwie godziny temu 

prezes Kaczyński, marszałek Kuchciński, a także Antoni Macierewicz poszli tutaj, za stanowiskiem za 

stanowiskiem marszałka Sejmu na naradę. Wydawało się być może, że dojdzie do jakiegoś przesilenia , bo 

sytuacja w Sejmie robi się naprawdę groźna i dramatyczna, ale Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji 

prasowej, nie z przekazem przyjaźni, ale z przekazem konfrontacyjnym”/ tu znów przebija się na tle głosu 

reporterki krzyki i skandowanie: „Wolne media, wolne media, wolne media”/. 

-przekazy  wskazujące na rodzaj załamania państwa , zamachu na 

prawa obywateli: 

19:04:21 Kadr przedstawia postaci: Schetynę, Ryszarda Petru, Krzysztofa Szczerbę. Grzegorz Schetyna: 

„Zachowanie marszałka Kuchcińskiego to zachowanie osoby, która chce wprowadzić pełzającą dyktaturę , 

która chce łamać prawo i szuka na to przyzwolenia, tego przyzwolenia  nie będzie”. 

-zamach na prawa dziennikarzy i ich wykonywanie zawodu, groźba 

cenzury: 

19:05:58 Redaktor Grzegorz Kajdanowicz  kontynuuje informacje z napisem w tle: „Po 1.01.2017 roku takiej 

wypowiedzi w Sejmie nie będziemy mogli  nagrać dla naszych Widzów”. Grzegorz Kajadanowicz: „Prawa do 

zadawania pytań i informowania Państwa o tym, co dzieje się w  Sejmie i branie za to odpowiedzialności 

domagają się media w proteście przeciwko ograniczeniom pracy dziennikarzy. W czarnym scenariuszu będą 

Państwo widzieli z pracy posłów tylko tyle, ile będą sami chcieli powiedzieć. A czarny scenariusz właśnie się 

realizuje” koniec/19:06:14/. 

Tu przebitka tabloidu Fakt 24.pl, wyeksponowany  nagłówek: „Bunt dziennikarzy”. Krzysztof Skórzyński: „Dziś 

protestujemy przeciw zamiarom PiS, media zasygnalizowały swój sprzeciw wobec groźby cenzury. Jedne 

ograniczyły, inne całkowicie usunęły ze swoich łamów czy anten polityków” – koniec sekwencji /19:07:17/ 

Kolejny kadr narracji solidarności dziennikarzy z protestem w Sejmie: Redaktor naczelny koncernu PNP 

„Polska. The Times”  Paweł Siennicki: „Chce się stworzyć jakąś nową elitę, elitę parlamentarzystów, świętych 

krów , których nie będziemy mogli obserwować w miejscu pracy” /19:08:25/.  

/19:08:26/ Reporter Krzysztof Skórzyński ponownie na wizji, na korytarzu sejmowym, kończy cały felieton: 

„Obecna władza szła do wyborów z hasłem otwartości i przejrzystości życia publicznego. Dziś  dosłownie chce 

zniknąć. Chce zamknąć przed Państwem swoje gabinety. Groźba cenzury, groźba zamknięcia tego korytarza, 

odebranie możliwości podejrzenia Sali, na której tworzone jest prawo. To groźba tego, ze pytania, które  

Państwa nurtują nie będą mogły już  być zadane. To groźba tego, że informacje które w demokracji powinny 

do Państwa dotrzeć, pop prostu nie będą miały szans dotrzeć” /19:08:50/ . 

19:09:43 Zmiana w studiu znów Grzegorz Kajadanowicz: w tle green-boxu art. 61 konstytucji mówi: 

„Ograniczenie pracy dziennikarzy to jest złamanie prawa. Złamanie konstytucji alarmuje rzecznik Praw 

Obywatelskich. Wyśle w tej sprawie pismo do marszałka Sejmu, a my już dziś sprawdzamy, jakie zasady są w 

innych parlamentach”. 

-wrażenie budowania atmosfery zagrożenia w czasie rzeczywistym: 
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19:24:47 Grzegorz Kajdanowicz, studio „Faktów”: „Raz jeszcze przenosimy się do Sejmu łączymy z Katarzyną 

Kolendą-Zaleską, Kasiu, protest trwa, powiedz, jaki jest Twoim zdaniem scenariusz na najbliższe minuty i 

godziny?”. 

19:24:59 Katarzyna Kolenda-Zaleska z balkonu Sali plenarnej obrad alarmistycznym tonem: „Nic się nie 

zmieniło i nic się w najbliższym czasie się nie zmieni, bo jak się dowiedziałam, PiS postanowił przytrzymać 

posłów opozycji do skutku. A nawet do rana, a być może rano obrady zostaną przeniesione do innej sejmowej 

Sali. Poseł Marek Suski z PiS-u powiedział mi, że to przecież nie jest zakazane, a więc jest możliwe. Więc być 

może posłów opozycji czeka tutaj długa noc”. 

-przekazy i komunikaty mobilizacyjne w czasie rzeczywistym: 

19:25:18 Grzegorz Kajdanowicz: „Na żywo dla Faktów Katarzyna Kolenda Zaleska, a na Sali plenarnej trwa 

okupacja i mównicy Sejmowej i fotela marszałka – (obraz okupowanej Sali z posłami)Marka Kuchcińskiego. A 

na koniec faktów zajrzyjmy jeszcze przed Sejm, (obraz i zdjęcia manifestantów przed Sejmem) - tam już za pół 

godziny kulminacja spontanicznego protestu zwołanego po południu przez Komitet Obrony Demokracji. Na 

miejscu jest Dariusz Prosiecki, Darku powiedz, ile przyszło osób?”. 

19:25:39 - Dariusz Prosiecki (relacja sprzed Sejmu, w tle hałasy, wuwuzele, głosy manifestantów) :  „W tej 

chwili przed Sejmem protestuje kilkadziesiąt osób z flagami z transparentami, cały czas słychać okrzyki ‘wolne 

media’ (tych okrzyków w tle nie słychać). Uczestnicy manifestacji zaczęli skrzykiwać się, spontanicznie, zaraz 

po tym gdy posłowie opozycji rozpoczęli blokadę sejmowej mównicy , pierwsze osoby pojawiły się tu jakieś 

dwie, dwie i pół godziny temu, cały czas dochodzą kolejne, wiemy też, że podobne manifestacje są też w 

innych miastach Polski, m.in. w Krakowie i Gdańsku . To jest protest wsparcia dla mediów w Warszawie przed 

Sejmem. Ten kulminacyjny moment odbędzie się mniej więcej za pół godziny, wtedy zaplanowano 

przemówienia. Mają pojawić się przedstawiciele warszawskiego komitetu obrony demokracji, ale lidera KOD -

u tu nie będzie, bo jak powiedział mi jest poza Warszawą. Ten głośny protest ma trwać do późnych godzin 

wieczornych (19:26:22)”. 

19:26:23 ze studia Faktów Grzegorz Kajdanowicz do Dariusza Prosieckiego przed Sejmem: „O 

rozpoczynającym się pod Sejmem proteście Komitetu Obrony Demokracji dla Faktów Dariusz Prosiecki. 

Darku, bardzo Ci dziękuję”.  

SERWIS TVN FAKTY – 17.12.2016 

-komunikaty mobilizacyjne i nawołujące pośrednio i bezpośrednio: 

19:00:18  Grzegorz Kajdanowicz: „Ostatni skończył się nad rad ranem, kolejny rozpoczął się przed południem. 

Antyrządowy protest KOD-u i zjednoczonej opozycji zaczął się dziś, pod Pałacem Prezydenckim. A to już 

zdjęcia na żywo spod Sejmu, bo to tam przyszli wszyscy, którzy manifestują sprzeciw wobec piątkowych 

wydarzeń w Sejmie, ograniczaniu praw dziennikarzy i awanturze na Sali plenarnej. W tej chwili demonstruje 

około tysiąca osób . Przed Sejmem są już ponad pięć godzin- przebitki zgromadzenia  przed Sejmem razem ze 

ścieżka dźwiękową  (19:00:43)”. 

19:01:00 Obraz protestu, scena przed Pałacem prezydenckim, widać liderów KOD i polityków PO, okrzyki: 

‘Opozycja, zjednoczona opozycja, zjednoczona opozycja!!’. Maciej Knapik: „To ulica Wiejska przed Sejmem 

dzisiaj po południu i wieczorem. (‘Precz z Kaczorem dyktatorem!’ – okrzyki) (wypowiedź młodego mężczyzny z 

protestu: ‘Ja tu przyszedłem z dwoma córkami i z żoną i nie dam się’). Inna wypowiedź mężczyzny ( ‘Jesteśmy 

tu dlatego, że PiS próbuje nam zabrać wolność i tylko dlatego’). Na całym ekranie plansze- fotografie z miejsc 

protestu z innych miejsc kraju z napisami : Wrocław, Gdańsk, Kraków, Łódź, Szczecin, Białystok. 19:01:19 

Maciej Knapik : „W innych miastach ludzie także wyszli na ulicę przeciwko ograniczaniu wolności mediów w 

Sejmie, ale także przeciwko władzy PiS-u, która ich zdaniem łamie demokrację ( tu przebitki z ulicy przechodzą 

do Sejmu, tu zdjęcia posłów okupujących ławy sejmowe, klaszczą i skandują  w rytm oklasków „wolne 

media!”. Knapik na tle okupowanej Sali Plenarnej: „Przy wyłącznym świetle posłowie  opozycji okupują salę 

plenarną”. 19:01:36  (przebitka kolejna z Sali Plenarnej – stoją obok siebie posłanki PO - marszałek 

Małgorzata Kidawa-Błońska i Śledzińska –Katarasińska, mówi Kidawa –Błońska: „Jesteśmy na tej Sali, żeby 

pokazać, że tutaj jest sejm, to jest sala, na której powinny się odbywać głosowania”.  
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19:04:12 Mateusz Kijowski, KOMITET OBRONY DEMOKRACJI, w tłumie manifestujących, podczas manifestacji 

mówi do mikrofonu Macieja Knapika: „Nie pozwolimy na to , żeby prezes Jarosław Kaczyński  zamienił Sejm w 

biuro własnej partii”. Przebitki , ulicą maszerują protestujący. 

19:04:20 Maciej Knapik, z offu na tle przebitek manifestacji: „…na jutro zapowiadane są kolejne protesty”- 

ostatnim słowom towarzyszy gwar uliczny, wuwuzele, trąbki, hałas i głosy manifestujących. „Maciej Knapik -

Fakty” – kadr maszerujących członków KOD Krakowskim Przedmieściem… 

- przekazy potęgujące wrażenia atmosfery buntu i rebelii w kraju, 

ekscesy wokół poseł prof. Krystyny Pawłowicz: 

19:10.03 Kolejne przebitki filmowe z blokady wyjść sejmowych, w chaotycznym kadrze policja i blokujący 

wyjazdy z transparentami, z offu głos reportera TVN: „Przez kilka godzin parlamentarzyści nie mogli wydostać 

się z domu poselskiego”.  

19:10:10 Kadr  przedstawiający policję i straż sejmową na tle opancerzonego wozu policyjnego, głos reportera 

TVN: „Część posłów była zmuszona korzystać z policyjnej asysty”.  

19:10:14 Kadr z policjantka prowadzącą za sobą poseł PiS Krystynę Pawłowicz, która pospiesznie podąża za 

funkcjonariuszką, w tle widać mężczyznę wylewającego zawartość z butelki w stronę poseł. Tumult zagłuszają 

okrzyki tłumu, skierowane w stronę poseł: „Będziesz siedzieć, będziesz siedzieć!”. Policjantka i poseł 

przyspieszają, czują się wyraźnie zagrożone, kadr urywa się krzykiem: „Będziesz siedzieć!”. 

19:10:31 Nocny kadr budynku sejmu i protestujących, głos reportera TVN: „Szef KOD, który zwołał 

manifestację, po północy próbował ją rozwiązać, ale protestanci zostali”.  Przez megafon policjant nawołuje: 

„Zgromadzenie zostało rozwiązane!”. Kadr z korytarzem sejmowym, głos reportera TVN: „ O wpół do trzeciej 

w nocy czołowi politycy PiS , którzy naradzali się w gabinecie marszałka Sejmu, wychodzą”. Chaotyczne kadry 

filmowane komórką, widać jak upada na ziemię poseł PiS Marek Suski. Głos reportera TVN: „Podczas 

przepychanek  z posłami opozycji upada poseł PiS Marek Suski. Emocje na korytarzu sejmowym sięgają 

zenitu”. 

19:11:16  Reporter TVN: „Około 2.40 kolumna samochodów z politykami PiS…” (kadr z ujęciem samochodu z 

Presem PiS Jarosławem Kaczyńskim, kamera wyraźnie uchwyciła jego reakcję  na zajście, jak się uśmiecha) . 

„Wyjeżdża z ulicy Wiejskiej. Policja siłą toruje drogę przejazdu posłom” (19:11:23). (W kadrze, w świetle 

reflektorów, widać grupki mężczyzn biegnących wzdłuż aut, ocierających się o auta, napierających na 

samochody, widać jak policjant odciąga mocna za rękę jednego z mężczyzn, znajdującego się na linii przejazdu 

auta).  

- przekazy potęgujące atmosferę chaosu w kraju i przemocy państwa 

wobec obywateli: 

19:11:27 Reporter TVN w rozmowie z mężczyzną, manifestantem, świadkiem zajść, w tle krzyki i harmider : 

„Ludzie się próbowali kłaść na drogę, za nogi ich ściągali, coraz bardziej torując”. 19:11:31 Inny głos męski,  

później widać także jego postać, już oświetloną do wypowiedzi dla TVN: „Rozrzucali jak taran, ludzi którzy 

stanęli na drodze (w tle auta próbujące opuścić zablokowaną przez manifestantów drogę), „…czy to stali, czy 

siedzieli, czy kucali , czy siadali czy leżeli. Rozrzucali ich po prostu”. 

19:11:41 Cały czas kadry biegających w oparach nocnej mgły, i samochodowych reflektorów,  policjantów 

torujących drogę dla przejazdu samochodom posłów, głos reportera: „Nikt nie został ranny ani aresztowany, 

ale skrajnie rozhuśtanych tej nocy nie tylko politycznych emocji (kadr posłów PO wychylających się  gmachu 

sejmu) jeszcze długo nie uda się uspokoić (kadr sprzed gmachu Sejmu, widać jak przy samochodzie rozmawia 

czterech mężczyzn, w tym  prezes PiS Jarosław Kaczyński i Joachim Brudziński (PiS). Odjazd od samochodu i 

słowa reportera: „Wojciech Bojanowski, Fakty” (19:11:51).  

-niebezpieczna atmosfera załamania ustroju państwa: 

19:15:08 Grzegorz Kajdanowicz: „Kryzys polityczny i nocne wydarzenia w Warszawie relacjonują świa towe 

gazety, telewizje i portale internetowe. Można przeczytać o wątpliwościach w sprawie głosowania nad 

budżetem, ograniczaniu praw dziennikarzy i starciach z policją”. Cytat telewizji CNN live, prezenterka: 
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„Protesty wybuchły po tym jak rządząca partia wprowadziła ograniczenia dla mediów i przegłosowała nowy 

budżet, zabraniając dziennikarzom wejścia na salę” – w tle przebitki filmowe z wieczornych nocnych zajść 

przed sejmem  policji z protestującymi.  

19:15:34 Plansza z  Cytatem  z „Le Soir”: „Około 30 członków opozycji w piątek po południu w geście poparcia 

dla dziennikarzy zablokowało mównicę w sejmie i skandowało ‘demokracja’ i ‘wolne media’!”. Telewizja 

France 24: „(…) Demonstranci zablokowali dostęp do parlamentu w Warszawie, protestowali przeciwko 

ustawom, które zostały przegłosowane siłą i w generalnym chaosie”. Reuters: „Kryzys (…) Po raz pierwszy od 

transformacji w 1989 roku posiedzenie niższej izby parlamentu i głosowanie nad budżetem odbyło się poza 

salą plenarną”. BECTI, Rossija 24: „Rządzący w Polsce oskarżają opozycję o próbę przejęcia władzy w kraju”. 

„The Wall Street Journal”: „Policja użyła siły, by usunąć protestujących, którzy próbowali zatrzymać samochód 

wiozący lidera rządzącej partii (…) to eskalacja paraliżującego politycznego konfliktu w Polsce”. BBC WORLD: 

„To nie tylko największy od wielu lat konflikt i polityczny impas, ale też dowód na konflikt tlący się między 

rządem a opozycją”. 

19:16:39 Kadr z protestu sprzed Sejmu, tłum, zamieszanie, hałas, muzyka okrzyki: „Wolność, równość, 

demokracja” – przebitki filmowe, przedstawiające kordony policji, prezesa Jarosława Kaczyńskiego 

wsiadającego do auta po głosowaniu w Sali Kolumnowej 16 grudnia. Manifestanci przed Sejmem, nastrój 

niepokoju, w tle narastająca, jak z thriller’a  muzyka.  

19:21:51 Grzegorz Kajdanowicz: „A W ‘Faktach po faktach’ będzie o protestach ulicznych i narastającym 

kryzysie politycznym, a moim gościem będzie były prezydent Bronisław Komorowski, dobry wieczór panie 

prezydencie, a później były marszałek Sejmu Ludwik Dorn i były poseł Ryszard Kalisz. Zapraszam dziękuję 

bardzo i  do zobaczenia już za chwilę w TVN 24”. 

„Fakty” 18.12.2016 

19:00:06 Minęła 19.00  „Fakty” prowadzi  Grzegorz Kajdanowicz 

- atmosfera   buntu obywateli wobec autorytarnego rządu: 

19:03:31 Powrót do Studia Faktów, Grzegorz Kajdanowicz, w tle greenboxu tłum marszu kod, flagi KOD i flagi 

narodowe: „Znów tysiące osób wyszły na ulice, zaczęło się pod Trybunałem Konstytucyjnym od pożegnania 

prezesa Rzeplińskiego, kończącego kadencję. Antypisowski protest przeniósł się później pod Sejm, w kontrze 

członkowie „Klubów Gazety Polskiej” przyszli pod Pałac Prezydencki popierać władzę. Maciek Knapik”.  

19:07:02 Grupa młodych mężczyzn blokująca wjazd Jarosławowi Kaczyńskiemu, krzyki, hałasy, tłum, na 

pierwszym planie kartka z napisem: ‘Idź do diabła’. Słychać okrzyki: „Zdrajca!”. Przebitka filmowa z 

marszałkiem Władysławem Terleckim siedzącym w zablokowanym aucie, usiłującym korzystać z komórki, głos 

anonimowego mężczyzny : „Ludzie popychani przez policję przewracali się, położyliśmy się na ziemi (przebitka  

przedstawiająca to zachowanie – kilkunastu mężczyzn uczonych na płytach drogi, krzyczących: ‘solidarni z 

opozycją’) . Policja nas po prostu jeden po drugim odrywała od tego tłumu (przebitki policji w opisywanym 

działaniu) i przenosiła na bok”. Głos młodej kobiety:  „Usunięta siłą, poprosiłam policję, żeby mi podał rękę to 

wstanę, bo już byłam tylko prawie ja”.  

19:07:24 Na  fonii hałas, walenie w bębny, nawoływania. Końcowe przebitki z poruszającym się autem 

Jarosława Kaczyńskiego, odjeżdżającego  z miejsca. 

 

 

4.3. POLSAT „Wydarzenia”  

g.18.50-19.20; 16.12.2016; 17.12.2016; 18.12.2016 

16.12.2016 

-atmosfera niepokoju w kraju, załamania ustroju państwa:  
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Czas liczony według upływającego antenowego czasu audycji. Początek: 18:50:00; 18:50:06 zapowiedź z offu: 

„Jest osiemnasta pięćdziesiąt Magdalena Kaliniak, dobry wieczór, zapraszam na Wydarzenia”. 

ZAJAWKI: 

Upływający czas audycji: 00:37 Okupacja sejmowej mównicy (przebitka z Sali parlamentarnej wolne media, 

Wolne media, 

00:43 Nie dla ograniczania mediów w parlamencie (Bodnar, rzecznik Praw Obywatelskich: „Tu nie chodzi  o 

jakiś przywilej dla dziennikarzy, ale chodzi o służbę społeczeństwu”.) 

Kolejne zajawki: 

01:34 Magdalena Kaliniak: „Blokada i okupacja sejmowej mównicy, opozycja przerywa posiedzenie Sejmu w 

obronie wolności mediów, to odpowiedź na plan ograniczania pracy dziennikarzy. Od nowego roku kamery 

mają zniknąć z sejmowych korytarzy i obrad sejmowych komisji. Powstanie Centrum Medialne oddalone od 

budynku Sejmu kilkaset metrów, to oznacza koniec pełnych relacji (Pasek: ‘POLITYCY BEZ NADZORU’). 

Zmianom przeciwni są dziennikarze i opozycja, przed Sejmem jest Dariusz Ociepa, Darku w Sejmie blokada 

mównicy, a przed Sejmem, za kilkadziesiąt minut kolejny protest, powiedz , kto jeszcze będzie bronił wolności 

mediów?”. 

„WYDARZENIA” 17.12.2016 

-komunikaty o niepokojach w kraju, o rozpadzie ustroju 

demokratycznego: 

01:29 Najazd na studio Wydarzeń, prezenterka Magdalena Kaliniak: „Mamy poważny kryzys w Sejmie, bunt 

opozycji i okupację Sali Plenarnej, na ulicach tysiące protestujących. Opozycja mówi o łamaniu prawa przez 

sejmową większość, a nawet przedterminowych wyborach, najważniejsze polityczne wydarzenia ostatniej 

doby relacjonują dla Państwa reporterzy: Dominika Długosz, Paweł Naruszewicz i Grzegorz Kępka. Na 

początek Wiejska w Warszawie, to tam wszystko się zaczęło. Tam też jest Dominika Długosz, która śledziła 

wczorajsze wydarzenia w Sejmie. Dominiko, co wywołało ten kryzys?”.  

02:01 Dominika Długosz, alarmistycznym tonem, gniewna twarz, sprzed Sejmu, zdjęcia wieczorne na tle 

bramki blokującej wejście do Sejmu i stojących za nią policjantów w kamizelkach odblaskowych: „Można 

powiedzieć, że wywołały go media, a raczej ich brak. Marszałek Marek Kuchciński najwyraźniej nie lubi 

dziennikarzy w sejmie. Postanowił wprowadzić dla nas ograniczenia, które spowodowałyby po prostu, ze 

nasza praca w Sejmie nie miałaby żadnego sensu, a Państwo nie otrzymaliby żadnej informacji. Opozycja 

postanowiła na to zareagować i z kartkami ‘wolne media’ posłowie Platformy Obywatelskiej  i Nowoczesnej 

wchodzili na mównicę  to wyjątkowo zirytowało marszałka Kuchcińskiego”.  

-przekazy o chaosie i niepokojach w państwie: 

6:54 Studio Wydarzeń,  Magdalena Kaliniak: „Wsparciem dla okupujących mównicę posłów opozycji stal się 

protest (na pasku napis: ‘Protesty i nocne starcia’) przed Sejmem zorganizowany przez Komitet Obrony 

Demokracji, na Wiejskiej pojawiły się tłumy, zablokowano drogi wyjazdowe z Sejmu. Obserwował to Paweł 

Naruszewicz , Pawle, jak przebiegał ten protest?”.  

07:10 Paweł Naruszewicz relacja sprzed Sejmu, zdjęcia wieczorne: „Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że 

był to protest zorganizowany błyskawicznie, tak zwany protest spontaniczny, nigdzie nie zgłaszany ani nie 

rejestrowany. Pierwsze informacje o tym, że jest tragizowany pojawiły się przed godzina szesnastą, kiedy 

posłowie opozycji okupowali mównicę. Cały protest rozpoczął się już o godzinie dwudziestej z godziny na 

godzinę ludzi tutaj przybywało i z godziny na godzinę temperatura tego protestu rosła”. 

07: 10 Przed Sejmem, mężczyzna krzyczy w kierunku przejeżdżającego samochodu z Jarosławem Kaczyńskim: 

„Zastanów się co robisz Jarek”, widać jak policja odpycha go od samochodu. Reporter Polsatu Paweł 

Naruszewicz z offu: „Emocje sięgnęły zenitu, gdy przed trzecią w nocy (na pasku napis: Reporter Paweł 

Naruszewicz, Współpraca B. Kwiatek, M. Gierz, A. Łapacz; zdjęcia: M. Gola,  M. Szmigiel, M. Szałwia) posłowie 

PiS opuszczali teren Sejmu (przebitki filmowe z autami odjeżdżającymi z terenu Sejmu). Ale nie u wszystkich 

były to emocje negatywne”.   
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07:43 „Otwórz okno, co się śmiejesz” (krzyczący mężczyzna w stronę auta z Jarosławem Kaczyńskim) . Paweł 

Naruszewicz (z offu , przebitki z samochodem wiozącym Jarosława Kaczyńskiego) . „Jarosław Kaczyński  mijał 

protestujących z szerokim uśmiechem na ustach, oprócz niego wyjechali premier i inni posłowie przez kilka 

godzin uwięzieni w Sejmie przez tłum który zablokował wyjazdy z gmachu. (przebitki z manifestantami 

objawiającymi swoją niechęć do rządu i posłów PiS, okrzyki „Zdrajca!”). Wyjazd  umożliwiła posłom policja 

usuwając  demonstrujących z drogi (przebitka szarpaniny z policją, leżący na drodze  mężczyźni, okrzyki: 

ZOMO, ZOMO) . W tym momencie zrobiło się gorąco”. 

08:12 Sławomir Nitras PO, w środku szarpaniny, las mikrofonów, do których krzyczy: „Słuchajcie zrobimy 

wszystko, żeby policja was nie biła. Opanujmy się trochę spokoju”. Paweł Naruszewicz z offu, na tle przebitek 

filmowych przepychanek z policją:   „Zdaniem niektórych demonstrujących policjanci byli brutalni”. Otoczony 

kręgiem posłów PO mężczyzna z podbitym okiem: „Nie było żadnego ostrzeżenia, nie było żadnego 

ostrzeżenia”, poseł PO: „Bito ludzi, żeby Kaczyński mógł pojechać do domu” (przebitka filmowa, scena 

szarpaniny z policją). Jan Grabiec, PO, wśród demonstrantów przed Sejmem, zdjęcia nocne: „Widzieliśmy to 

wszyscy, bo byliśmy jako posłowie wśród tych demonstrantów, byli wleczeni po ulicy, po to żeby prokurator 

Piotrowicz mógł wyjechać z Sejmu. To jest skandal to jest niedopuszczalne w państwie demokratycznym”.  

„Wydarzenia”  18.12. 2016 

06:34 Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu PO, podczas wiecu: „Sytuacja  w Polsce jest bardzo 

niedobra, niebezpieczna, kryzys parlamentaryzmu”, Cd. D. Długosz : „Politycy opozycji po piątkowych 

sejmowych awanturach i kolejnych dniach protestów uważają , że w PiS-ie zaczyna rodzić się bunt”. 

- przekazy o napięciu politycznym i załamywaniu się państwa i  systemu 

demokratycznego: 

11:14 Studio Wydarzeń Magdalena Kaliniak: „Noc nie tylko nie uspokoiła gorących nastrojów , ale – napis na 

pasku : ‘Dzień protestu w Warszawie’ – zmobilizowała kolejnych protestujących. Do stolicy ściągnięto 

dodatkowe siły policji, tłumy pojawiły się przed Pałacem Prezydenckim  i przed Sejmem. Skala napięcia jest 

tak ogromna, że nikt nie potrafi przepowiedzieć, jak sytuacja się zakończy. Grzegorz Kępka śledzi dzisiejsze 

manifestacje w stolicy, Grzegorzu powiedz, czego domagają się ludzie na ulicach? Grzegorz Kępka , reporter 

przed Sejmem , na tle protestujących, słychać hasła ”Wolność, równość, demokracja”, alarmistycznym tonem:  

„Punktem zapalnym tej demonstracji było to, co działo się wczoraj w Sejmie w czasie tego dziwnego 

posiedzenia w Sali Kolumnowej , drugi punk zapalny to te pomysły żeby ograniczyć rolę mediów Paralmencie, 

to się nie podoba, ale trzeba jasno powiedzieć, że ci którzy tu przyszli  przede wszystkim sprzeciwiają się 

sposobowi rządów Prawa i Sprawiedliwości, uznając, że łamie on konstytucję i łamie demokrację”.  

16.40 Anna Hałas-Michalska: „Niesiona w pośpiechu przez straż laska marszałkowska (przebitki filmowe ze 

Strażą Marszałkowską w korytarzu Sejmu) przejdzie do historii jako jeden” - na pasku napis ’reporterka Anna 

Hałas-Michalska, współpraca Marta Sołtysiak, zdjęcia: M. Szałwia, A. Hardt’ „…z symboli minionej nocy. 

Opozycja wczorajsze głosowanie nad budżetem nazywa nielegalnym i zapowiada zawiadomienia do 

prokuratury”. Grzegorz Schetyna, na tle posłów PO, Nowoczesnej, SLD alarmistycznym tonem: „To 

zgromadzenie wczoraj na Sali Kolumnowej ze sfałszowanymi podpisami, z brakiem quorum i to, co wynika z 

tego czyli próba dalszego procedowania nad tak zwanym budżetem jest nielegalna”. Przebitka filmowa z 

okupowanego Sejmu, z offu reporterka POLSATU: „PiS mówi o łamaniu prawa przez blokującą mównicę 

opozycję: Jacek Sasin, PIS: „Nie chodzi o to, żeby Sejm był Sejmem sparaliżowanym, tylko był Sejmem , który 

jest w stanie zgodnie z prawem, zgodnie regulaminem Sejmu podejmować ważne dla Polaków decyzje”. 

Reporterka POLSATU: „Wątpliwości sporo i bynajmniej nie chodzi o samo miejsce czyli Salę Kolumnową. Sześć 

lat temu w czasie wakacji zwołano tam posiedzenie Sejmu by przyjąć prawo powodziowe , w Sali plenarnej 

był wtedy remont”. Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista, wypowiedź na ulicy: „Marszałek Sejmu może 

przenieść obrady Sejmu, ale tylko do takiego pomieszczenia, które umożliwi posłom, także posłom opozycji 

nie tylko debatę, ale także sprawne głosowanie. Pamiętajmy , że wyniki głosowania muszą być bezsprzecznie 

stwierdzone”. 

20:14 Studio Wydarzeń, Magdalena Kaliniak w greenboxie transparenty, flagi i ludzie protestujący, na pasku 

napis: ’Nie Tylko w Warszawie’: „Wrze nie tylko w Warszawie, tłumy kłębią się na ulicach wielu polskich 

miast. Protest, który wczoraj był wyrazem sprzeciwu wykluczenia z obrad posła Michała Szczerby , dziś stał się 

protestem przeciwko obecnej władzy i łamaniu prawa. Na transparentach hasła: Wolne media, precz z 

dyktaturą oraz Demokracja. Piotr Kuśmierzak”. 
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20:31 Hańba – okrzyk, zdjęcia ulicy z offu reporter POLSATU: „Równolegle do wydarzeń w Sejmie, w kraju 

przed biurami PiS – okrzyki Cała Polska was się wstydzi – tak jak tu w Gdyni, czy w Poznaniu przed Urzędem 

Wojewódzkim, gdzie słowa adresowano bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego, okrzyki: ‘Idź do diabła, 

Polskę zostaw!’ . Zbierali się przedstawiciele komitetu KOD, ale też zwykli przechodnie, okrzyki: ‘Obronimy 

demokrację’, dla których pomysły PiS na pracę dziennikarzy w Sejmie to niszczenie demokracji. ‘Mamy do 

czynienia z Zamechem w Polsce na normalne funkcjonowanie parlamentu, na wolność słowa, wolność 

mediów’. Na protestach które gromadziły od kilkudziesięciu do kilkuset osób oberwało się nie tylko posłom 

‘Tu jest Polska’. Kilkanaście godzin później, gdy wstał dzień temperatura wcale nie opadła (przebitki z 

protestów).’Widzę, co się dzieje, branie za mordę na chama’- (wypowiedź członka marszu- starszy 

mężczyzna). Na Placu Solnym we Wrocławiu pojawiło się kilkaset osób (na podeście wypowiedź z protestu: 

prof. Ludwik Turko, nauczyciel akademicki: ‘To było ogłoszenie w Sejmie, sejmowego stanu wojennego przez 

marszałka Kuchcińskiego’. – przebitka filmowa z transparentu o treści: ‘Tak Hitler doszedł do władzy’)”. Cd 

reporter POLSATU: „Były mocne transparenty i mocne słowa: ’Precz z Kaczorem dyktatorem!’ Przed biuro PiS, 

ludzi w Gdańsku ściągnął, jak sami mówili, już nie tylko niepokój , ale i strach , Ewa mieszkanka Gdańska: ‘PiS 

robi co chce, wbrew woli narodu, łamiąc podstawowe zasady demokracji’”. CD. reporter POLSATU: „Dzisiaj 

nawet tak ważne wydarzenia, jak obchody grudnia 70 roku w Szczecinie (przebitka  z obchodów Grudnia w 

Szczecinie) pełne są komentarzy  do sejmowej nocy: Adam Wiśniow iecki, działacz opozycji 

antykomunistycznej: ‘Walczyłem nie o Polskę chamską, nie odrynarną, raczej spokojną, rzeczową”. W wielu 

biurach posłów PiS, tak jak w Lublinie, na wracających z obrad czekają niespodzianki (przebitka z pikiety 

okrzyki: ’Nasze państwo to nie folwark!’). Protesty mogą potrwać także dziś, do późnej  nocy - dla Wydarzeń 

Piotr Kuśmierzak POLSATNEWS”. 

18.12.2016 

14: 39 Materiał trwa  - 50 sek.  Przedstawia nocne zdjęcia z 16 grudnia, niepokojąca muzyka, starcia z policją, 

Jarosław Kaczyński w limuzynie opuszcza teren sejmu, okrzyki: ‘Hańba’ zamyka kadr - z tłum zgromadzony  

przed Sejmem, tumult hałas, wrzaski, narasta muzyka, niepokój szarpanina  z policją, maszerujący ulicą tłum z 

flagami, nastrój napięcia i wyczekiwania. 

- nieoczekiwane uspokojenie, informacje tonujące narrację 

dramatyzmu: 

Dwie ważne informacje, kulminacja tej demonstracji była kilka godzin temu, teraz jest wiele mniej osób niż 

było dwadzieścia cztery godziny temu. Jeszcze jedna informacja, że wszystko wskazuje na to, że ta 

demonstracja będzie pokojowa do końca i nie grozi nam jakikolwiek wariant siłowy. 

14:42 Mariusz Mrozek, Komenda Stołeczna Policji, w budynku gmachu policji:  „Sprawa pięciuset 

funkcjonariuszy to jest liczba policjantów którzy pomogą nam jutro przede wszystkim w zabezpieczaniu 

wszystkich wydarzeń, jakie będą miały miejsca na terenie Warszawy”. Z offu reporter POLSATU: 

„Zabezpieczenie Sejmu to rutynowe zachowanie, ale emocje są tak wielkie, że jakikolwiek dialog wydaje się 

niemożliwy (przebitka wozów opancerzonych policji, stojących rzędami w oczekiwaniu na akcję), a sytuacja 

może wymknąć się spod kontroli”. Studio rozgłośni RMF, Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i 

administracji: „Postawa posłów opozycji była karygodna, to była próba anarchii, to była próba przejęcia 

władzy”. 

„Wydarzenia” 18.12.2016 

07:35 Grzegorz Kępka, zdjęcia wieczorne na tle Pałacu Prezydenckiego: „No już się nie gotuje, bo ta 

demonstracja przed Pałacem Prezydenckim się zakończyła, ja bym to nazwał takim korespondencyjnym 

pojedynkiem i całe szczęście, że korespondencyjnym, na szczęście nie doszło do żadnych nieprzyjemnych 

sytuacji. Przedstawiciele klubów ‘Gazety Polskiej’, zwolennicy rządu zorganizowali manifestacje, która miała 

być odpowiedzią i była odpowiedzią na te demonstracje i protesty, które trwają od piątku. Ja nie podejmuję  

się ocenić liczebność tych dwóch manifestacji dzisiejszych, mogę tylko powiedzieć, że to, co działo się przed 

Pałacem tu przyszło mniej więcej na dwie godziny , dwie godziny trwały te manifestacje i była ona krótsza niż 

ta kodowska, która  trwała mniej więcej cztery godziny”. 
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4.4. POLSAT NEWS 

16.12.2016; czas liczony według czasu rzeczywistego w godzinach, minutach i 

sekundach. 

POLSAT NEWS  SEJM WYDANIE SPECJALNE- NA głównym pasku: ‘SEJM BEZ MEDIÓW’ 

-dominują komentarze i pasmo informacyjne: 

17:59:09 Na pasku napis: „Opozycja okupuje sejmową mównicę, posłowie PiS opuścili salę”, rozmowa 

dziennikarzy w tle przebitki posłów okupujących mównicę sejmową. 

Danuta Lubecka, Dariusz  Ociepa komentarze dziennikarskie, rozmowa na temat przepisów proponowanych  

przez rząd dla dziennikarzy. Komentarze  spokojne w tonie, choć dociekliwe, mowa jest o opozycji 

protestującej, mowa jest , opozycja  „zaczyna mieć dość”, to widać , pada pytanie, co „jeżeli  Kuchciński nie 

przywróci  tego Szczerby?”. 

-dominują goście, komentatorzy , eksperci, politycy:  

19:22:53 Grzegorz Lindenberg, dawniej dziennikarz j „Gazety Wyborczej”, założyciel „Super Expresu”, 

wydawca,  komentuje propozycje dotyczących nowych przepisów i dziennikarzy, poruszających się w Sejmie. 

Grzegorz Lindenberg: „Media zawsze są stronnicze wobec polityków, media niestronnicze to się nazywa 

propaganda, (…) zasada jest taka więcej wolno mediom niż politykom. propaganda, (…) zasada jest taka 

więcej wolno mediom niż politykom.  

19:26:18 Magdalena Kaliniak, redaktor POLSATU: „ Myśli pan, że ta okupacja to jest rzeczywiście w trosce o 

wolne media, czy to jest zbijanie politycznego kapitału?”. 

Grzegorz Lindenberg: „Zawsze jest zbijanie politycznego kapitału, cokolwiek by politycy nie robili, ja 

rozumiem, że tu nie chodzi już o dziennikarzy, ale o rzecz która jest jeszcze groźniejsza , mianowicie o 

ograniczenia prawa posłów do mówienia tego, co chcą mówić i różnych systemach pół-demokratycznych 

parlamenty są takimi miejscami, gdzie akurat posłom wolno, tam może nie być wolnych mediów, ale 

posłowie na Sali parlamentarnej mówią sobie co chcą, chyba że przekraczają jakieś reguły i tutaj ograniczanie 

swobody wypowiedzi posła, który nie powiedział nic, co mogłoby być uznane za nieprzyzwoite przez 

marszałka jest oznaką, że marszałek ogranicza wolność słowa posłów. I tutaj non possumus, to znaczy , że 

jeżeli reprezentanci narodu nie mogą mówić tego, co chcą na Sali sejmowej, to  jest bardzo złe. Jeszcze gorsze 

niż ograniczanie prawa dziennikarzy” (…)  Konsekwencja będzie taka, wszystkie media, które to dotknęło będą 

bardziej nie lubić rządu. Jeżeli politycy chcieli nastawić media przeciwko sobie, to myślę, że bardzo skutecznie 

im się to udało. I to media niezależnie od tego, czy były one pro czy anty, w momencie kiedy są ograniczane 

możliwości ich działania to stają się anty. I to politycy rządzący trochę sobie strzelili w stopę”. 

- stałe komunikaty w czasie rzeczywistym o proteście pod Sejmem: 

19:27:23 Na pasku: ‘J. Kaczyński: wyciągniemy konsekwencje za blokowanie mównicy’. 

19:29:28 ‘Regularne informacje o blokowanej sejmowej mównicy’. 

-w studio goście dziennikarze, medioznawcy, politolodzy, od czasu do 

czasu w czasie rzeczywistym połączenie z reporterem pod Sejmem w 

czasie rzeczywistym: 

Reporterzy pod Sejmem, w jakiś sposób zachęcają do przyjścia pod Sejm, zapewniając , że pewnie 

„manifestanci pewnie jeszcze tu przyjdą i będzie ich więcej”, jednak ich relacja jest spokojna w tonie, bez 

histerii. 

Reporter mówi,  o 19.48 pod Sejmem „jest 100 osób, choć ta manifestacja nie była ani ogłaszana, ani 

planowana wcześniej”.  
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Rozmowa w studiu byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i premierów  Leszka Millera, Waldemara 

Pawlaka. 

-komunikaty w czasie rzeczywistym o proteście pod Sejmem: 

19:48:27 Michał Giersz, reporter POLSAT NEWS: „Kolejne osoby wciąż przychodzą pytanie, jak będzie ich 

wiele (…) i jak długo będą manifestować przed parlamentem. Kto tu będzie dłużej czy ci posłowie, którzy chcą 

blokować mównicę, do skutku być może, czy ci którzy przyszli przed parlament, tu dać wyraz swojemu 

niezadowoleniu i swojemu sprzeciwowi, wobec propozycji przedstawianych przez marszałka Sejmu, 

związanych z propozycją pracy dziennikarzy w parlamencie”- mówi reporter spod Sejmu. 

21:33:30 Kolejni eksperci w studio Kazimierz Kik politolog, Marcin Wojciechowski publicysta „Liberte”. 

-dominacja przekazów dźwiękowo-obrazowych na temat protestu pod 

Sejmem i wydarzeń  w Sali Kolumnowej: 

21:40:22 Podczas dyskusji przebitki z głosowań w Sali  Kolumnowej i stałe relacje z demonstracji przed 

Sejmem  

22:09:29 Dyskusja na temat zaistniałej sytuacji z reporterami POLSAT NEWS Danutą Lubecką i Dariuszem 

Ociepą , przypominanie na bieżąco całego popołudnia i wieczoru 16 grudnia 

-stała informacja o wydarzeniach i komunikaty informacyjne, 

znajdujące wyraz w treści przekazów pisanych, na belkach 

informacyjnych: 

22:50:46 Na pasku głównym informacja :’Sejm uchwalił ustawę dezubekizacyjną’, w tle zaproszonych do 

studia gości na żywo/Sejm-Sala Kolumnowa  

23:21:49 Na pasku głównym informacja: ‘Sejm uchwalił budżet na 2017 rok bez udziału opozycji’ 

23:27:31 Na pasku głównym: ’Zakończyło się posiedzenie Sejmu na Sali Kolumnowej’. 

23:48:04 Na pasku głównym: ‘PIS: Głosowania zgodne z prawem i Konstytucją’.  

23:57:19 Na pasku głównym: ’Opozycja: PIS łamie prawo, to zamach na demokrację ‘; ‘Opozycja żąda 

zwołania zgodnego z prawem posiedzenia Sejmu’; ‘Dodatkowe posiedzenie Sejmu mogłoby się odbyć w 

grudniu’. 

23:57:45 Na pasku głównym :’Demonstranci blokują wyjazd z Sejmu’ reporter informuje dokładnie o drogach 

i wyjazdach blokowanych i ilości demonstrantów uniemożliwiających wydostanie się posłów  z Sejmu 

-relacje z sytuacji zagrożenia i sytuacjach niebezpiecznych: 

23:57:45 Na pasku głównym :’Demonstranci blokują wyjazd z Sejmu’ reporter informuje dokładnie o drogach 

i wyjazdach blokowanych i ilości demonstrantów uniemożliwiających wydostanie się posłów  z Sejmu 

17.12.2016 Noc i poranek 

00:14:56 Napis na pasku o treści: ‘Demonstranci blokują wyjazd z Sejmu’. 

Wśród komentarzy dziennikarzy pada zdanie: „Miejmy nadzieję , że na tym się zakończy”. 

00:46:38 Komentatorzy, dziennikarze POLSAT NEWS zauważają , z manifestacja nie jest liczna, że rząd 

przegłosował ustawę budżetową , to faktycznie stanowi koniec paliwa dla całych zajść, a spowodować może 

pogłębienie się w szeregach opozycji apatii i zniechęcenia. 
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01:40:53 Przebitki filmowe z parkingu przed Sejmem, gdy opuszcza Sejm minister Zbigniew Ziobro, 

protestujący są w stosunku do niego agresywni, obrzucają go słowami obelżywymi, w tym słychać 

skandowanie: ‘Zero!’. 

02:37:44 Komentujący w studio mówią o opuszczaniu Sejmu przez prezesa PIS : „Kiedy protestujący 

dowiadują się, że dopóki oni są Jarosław Kaczyński Sejmu  nie opuści, to nie pozostaje im nic innego tylko 

protestować”, informacja, o tym, iż Agencja Reutersa informuje, że liczba protestujących spada, informacje z 

Polski docierają do agencji światowych, które śledzą wydarzenia na żywo. 

2:44:45 Na ekranie obraz jak premier Beata Szydło wyjeżdża z Sejmu, komentujący w studio mówi o tym: 

„Funkcjonariusz BOR-idą obok samochodu i zapewne ochronią panią premier przed ewentualną próbą 

dyskusji ze strony demonstrantów”.  

- pozostałe komunikaty w czasie rzeczywistym: 

17.12. 2016 

02:45:47 Na ekranie akcja protestujących blokowanie przejazdu przez siadanie na drodze w zapleceniu, 

policja robi akcję usuwania blokujących drogę 

2:46:20 zamieszanie z wyjazdem premier, widać akcję policji udrażniająca drogę przejazdu. 

03:32:08 Na pasku: ‘Kolumna samochodów rządowych i PiS wyjechała z Sejmu’  (w tle przebitki z godz. 2.30 

wyjazdu premier z Sejmu). 

03:41:28  Dementi o użyciu przez policję gazu łzawiącego , podawano wcześniej za uczestnikami protestu i 

agencją Reutersa, reporter Giersz POLSAT: „Z pewnością możemy powiedzieć, że nikt nie używał tutaj gazu, 

ewidentnie ktoś użył petard dymnych, czegoś takiego, zrobiło się tutaj w kilku miejscach więcej dymu, ale 

tonie był gaz (…) gaz łzawiący trudno pomylić z czymkolwiek innym”. 

05:23:38 Przebitki z protestu przed Sejmem, kilkanaście osób, kadry z policją przed Sejmem spokój, co 

potwierdzają komentatorzy i reporterzy. 

05:39:31 Przegląd prasy, pierwsze strony gazet, tabloidy o sejmowym buncie, kadry z blokowanej mównicy, 

głosowania w Sali Kolumnowej,  protest przed Sejmem. 

07:12:52 Reporterzy  o zakazie wstępu na teren Sejmu, zablokowane stałe przepustki dziennikarzy, zakaz 

dziennikarzy na teren Sejmu.   

11:37:03 Zapowiedzi na pasku manifestacji KOD przed pałacem prezydenckim. 

12:48:20 Rozmowa z antenie na żywo w czasie protestu z Lechem Wałęsą, relacje z protestu KOD przed 

Pałacem Prezydenckim. Gośćmi na antenie są Władysław Frasyniuk, Danuta Waniek, Jerzy Wenderlich. O 

godz. 17.00 bezpośrednia konferencja Donalda Tuska z Wrocławia  w sp.  protestów opozycji.  

- komentarz na żywo, odnoszący się do sposobu pracy mediów 

relacjonujących wydarzenia z Sali  Kolumnowej i z protestu pod 

Sejmem: 

15:34:22 Komentarz Pawła Kukiza z proteście opozycji na żywo z Katowic. Kukiz na pasku: ’Spór wokół Sejmu 

może zakończyć się wojną domową’. 

Paweł Kukiz, Ruch Kukiz 15 : (…) nakręcacie klimat konfrontacji, skłócacie ludzi (…) widziałem to wszystko w 

telewizji i widziałem jak pewne media nakręcają wręcz ten cały konflikt, dlaczego, co wy robicie?(…) Media 

nakręcają całą sytuację w sposób nieprawdopodobny, wczoraj oglądałem jedną ze stacji, która mistrzostwo 

świata wykonała w kwestii eskalowania konfliktu polsko-polskiego. Mistrzostwo”. Redaktor prowadzący 

rozmowę pozostawia słowa polityka bez komentarza. 

-Dalsze komentarze: 
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16:00:51 Izabela Paprocka, reporterka o manifestacji KOD. Goście w studio, m.in.: Henryk Wujec, Lech 

Wałęsa, Władysław Frasyniuk, relacje posłów protestujących w Sejmie poprzez smartfony/ autor Jan Grabiec 

PO, relacja posłanek Nowoczesnej.  

20:35:20 Specjalne wystąpienie premier Beaty Szydło, relacja wystąpienia. 

18.12.2016 

Relacje, komentarze, powtórki dyskusji: 

00:13:04 Relacja z manifestacji opozycji przed Sejmem, relacje połączone z bieżącymi komentarzami 

publicystów, polityków, powtórki przemówienia premier . 

06:11:13 Piotr Witkowski, reporter POLSAT przed Sejmem, mówienie spotkania Marszałka Senatu 

Karczewskiego z przedstawicielami mediów, bieżące relacje sprzed Sejmu. Rozmowa z przedstawicielami 

policji o interwencjach sprzed Sejmu. 

10:38:13 Prezentacja oświadczenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy  w sprawie kryzysu, ciąg dalszy rozmów i 

komentarzy w studio, m.in. Jan Lityński, Paweł Kowal.  

10:46:02 Na pasku informacja: ‘Prezydent apeluje o uspokojenie nastrojów’. 

11:11:10 Konferencja Gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej, zapowiedzi na godz. 16.00 Demonstracji 

Klubów „Gazety Polskiej”. 

12:39:51 Relacja z demonstracji KOD przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

15:32:27 Briefing rzecznika Prezydenta RP Marka Magierowskiego po spotkaniach Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy z liderami opozycji.    

16:18:30 relacja na żywo z manifestacji „Gazety Polskiej” pod Pałacem Prezydenckim, komentują na żywo w 

studio politycy: Michał Ujazdowski (PiS), medioznawcza dr Gałązka, pełna relacja z manifestacji wystąpienia 

Joachima Brudzińskiego (PiS). 

17:29:47 Na pasku głównym fragment z wywiadu z Lechem Wałęsą: ‘Wałęsa: Czym prędzej PIS odejdzie, tym 

lepiej dla Polski’. 

17:56:07 Na pasku fragment z rozmowy z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem: ‘Borusewicz: 

Sytuacja w Polsce jest bardzo niedobra i niebezpieczna, jest kryzys parlamentaryzmu’. 

20:31:56 Na pasku głównym informacja: ‘Warszawa /Zakończyła się manifestacja KOD. Demonstracja była 

związana z wydarzeniami w Sejmie’. 

21:21:41 Na pasku głównym informacja o treści: ‘Straż marszałkowska prosi posłów PO i Nowoczesnej o 

opuszczenie Sali obrad Sejmu’. 

21:44:29 Na pasku głównym informacja o treści: ‘Jutro o 13:00 spotkanie Prezydenta RP z Prezesem PiS i 

marszałkiem Sejmu’.  

 

4.5. TVP „Wiadomości”  

Opis: TVP S.A. „Wiadomości” , godz.19.30 

16.12.2016; 17.12.2016; 18.12.2016 

-Liczenie czasu według kolejno  upływających sekund i minut 

emisji programu. 
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16.12.2016 „Wiadomości” TVP 

Początek emisji godz. 19.30 

-Choć w zajawce agendy informacji na pierwszym miejscu są 

najnowsze wydarzenia polityczne z kraju, pierwszą 

wiadomością jest relacja z 35.rocznicy masakry w kopalni 

Wujek, reportaż i relacja na żywo z Katowic (materiał trwa 

ok. 10 minut):  

00:02 Lektor z offu na tle Sali plenarnej: „Opozycja blokuje Sejmową mównicę (Przebitka z 

konferencji Jarosław Kaczyński: ‘Nie będzie na to zgody. My się nie damy sterroryzować’. 

00:27 Pierwsza informacja „Wiadomości” poświęcona 35. rocznicy masakry w kopalni „Wujek” 

– reporter na żywo z Katowic: „Czwartego  dnia stanu wojennego , dokładnie 35 lat temu 

pluton egzekucyjny  ZOMO, wyposażony w pistolety maszynowe  otworzył ogień do 

protestujących, zabijając  9 górników, 21 zostało rannych. To była masakra zaplanowana i 

wykonana przez służby komunistów. Dziś bliscy ofiar górnicy oddali hołd zabitym” Materiał 

reportera Waldemara Stankiewicz  o obchodach rocznicy (pogłębiony materiał z obchodów 

rocznicy połączony z wieloma wypowiedziami świadków tamtych wydarzeń, górników, rodzin 

ofiar, z ks. Henrykiem Bolczykiem, kapelanem w kopalni „Wujek”, Krzysztofem Pluszczykiem, 

przewodniczącym Społecznego Komitetu Pamięci Górników Kopalni „Wujek”) „Maskara w 

kopalni Wujek to zbrodnia bez kary, ci którzy  wydali rozkaz by strzelać do górników nigdy nie 

zostali pociągnięci do odpowiedzialności, wielu oprawców awansowało na wysokie stanowiska 

i w spokoju dotrwało do emerytury, a 28 lat po zbrodni w 2009 roku sad uniewinnił 

komunistycznego generała Czesława Kiszczaka, który miał zezwolić na użycie broni” (Na pasku: 

‘NIE MA WINNYCH’). Felieton dokumentalny o Jadwidze Stawisińskiej, matce zamordowanego 

górnika z „Wujka”, póki żyła z rodzinnego Koszalina jeździła  na prawie każdą rozprawę: 

Trzynasty rok minął jak jeżdżę na rozprawy do Katowic i wciąż nie ma sprawiedliwości są 

ofiary, strzelał pluton specjalny do górników, ofiary są a sprawców wciąż nie ma”. Janek 

Stawisiński był jednym z 9 zabitych górników, miał 21 jeden lat, postrzelony przez ZOMO-

wców umierał ponad miesiąc w szpitalu. Pierwszy proces oparów ruszył dopiero w 1991 roku 

(…) Proces Czesława Kiszczaka uznanego za winnego do strzelania do górników toczył się 

cztery razy, Kiszczak nigdy nie przyznał się do winy (…) W 1996 roku Kiszczak został 

uniewinniony, o jego niewinności świadczyli m.in. przed sądem Wojciech Jaruzelski i Adam 

Michnik, w 2001 roku Kiszczak uznany został za winnego śmierci górników i skazany na cztery 

lata więzienia, w trzecim procesie sąd uznał, że ponosi winę nie umyślną i sprawę umorzył, w 

2011 roku Sąd Okręgowy ostatecznie uniewinnił Kiszczaka, dal rodzin ofiar to był cios” 

(‘Chciałabym doczekać sprawy, możliwości żeby któryś z tych zomoli przyszedł i powiedział, 

przepraszam to ja zamordowałem pani syna, czy zastrzeliłem pani syna, jeśli pani może niech 

mi pani przebaczy, ale chyba takiego słowa nie doczekam się od nich’ – matka Janka 

Stawisińskiego nie doczekała się tych słów i nie miała komu przebaczyć. Bo żaden ze sprawców 

nie czuł się winny”- Marcin Szewczak „Wiadomości”. CD: Kopalnia Wujek stała się symbolem 

walki o wolną i niepodległą Polskę, pozostanie też na zawsze symbolem cierp ienia i nie 

rozliczenia komunistycznych zbrodni i to tyle z Katowic”. 

- wydarzenia polityczne relacjonowane są w kontekście, bez 

zbędnej sensacji, podparte merytoryczną informacją:  

10:16 – Krzysztof Ziemiec: „Dziękuje Michale, ostatnie godziny w Warszawie to głównie 

wydarzenia w Sejmie,  [ na pasku napis: ‘POWTÓRKA Z SAMOOBRONY’]. Mniej więcej, od 

godziny 16 trwa blokada sejmowej mównicy, okupowanej przez posłów opozycji. To protest 

przeciwko zmianom zasad pracy mediów w Sejmie, a także wykluczeniu z parlamentarnych 

obrad posła Platformy Michała Szczerby, to co dzieje się w Sejmie obserwuje dla nas 

Bratłomiej Graczak. Bartku, opozycja zapowiada , że będzie protestować aż do skutku, czyli do 

kiedy?”. 
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10:35 Bartłomiej Graczak: „Aż do skutku, czyli aż do momentu, w którym marszałek Sejmu 

przywróci do prac Sejmu posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerbę, który tak jak 

powiedziałeś po godzinie 15 został z tych obrad wykluczony, Platforma i Nowoczesna także i 

PSL mówią o tym, że tak walczą o demokratyczne standardy tutaj w Sejmie. Prawo i 

Sprawiedliwość mówi o politycznym chuligaństwie, Kukiz’ 15 mówi o politycznym cyrku i 

wojnie politycznych plemion. Takie wydarzenie miało miejsce wcześniej w 2002 roku, gdy 

Samoobrona blokowała mównicę , ale patrząc na rozmiar i skalę tej dzisiejszej blokady można 

z pewnością , że jest to wydarzenie bez precedensu (materiał reporterski o wydarzeniach z 

Sejmu zanim doszło do wykluczenia posła Szczerby z obrad i moment wykluczenia posła 

Szczerby). (…) Politycy PiS-u opuścili salę plenarną a blokadę porównali do tej,  którą w 2002 

roku zorganizowała Samoobrona, Jarosław Kaczyński tę metodę nazwał parlamentarnym 

chuligaństwem”. Jarosław Kaczyński do dziennikarzy: ”Metody, która zupełnie dezorganizuje 

pracę Sejmu  i która z normalnym funkcjonowaniem parlamentaryzmu czy demokracji nie ma 

nic wspólnego. I chcę państwu powiedzieć, ze nie będzie na to zgody , my się nie damy 

sterroryzować”. Reporter z offu : „Ale lider Platformy o łamanie prawa oskarżył marszałka 

[Grzegorz Schetyna PO: ‘Zachowanie  marszałka Kuchcińskiego  to zachowania osoby, która  

chce wprowadzić pełzającą dyktaturę, która chce łamać prawo’]. Reporter z offu: „Na 

wspólnej konferencji opozycji wystąpiła też posłanka Kukiz’15 ale przedstawiła inna opinię”: 

[Poseł Agnieszka Ścigaj:  ‘Apelujemy o przywrócenie normalnych obrad parlamentarnych, nie 

podoba nam się ten cyrk, nie podoba nam się to co się działo na Sali , nie przyłączamy się do 

wojen partyjnych] . [Sala plenarna skandowanie: ‘Wolne media!’]”. Cd. felietonu reporter 

„Wiadomości”: „Takie hasła nie padały jednak ze strony polityków Platformy, choćby w 

czerwcu 2014 roku po wybuchu afery taśmowej [ przebitka z materiałem filmowym 

torpedowania przez służby ABW redakcji tygodnika ‘Wprost’, wyrywający red. Latkowskiemu 

laptopa] . Wtedy funkcjonariusze ABW wkroczyli do redakcji tygodnika „Wprost” i próbowali 

siłą odebrać laptop z nagraniami ówczesnemu redaktorowi naczelnemu. Dzisiejsza blokada 

posłów opozycji przerwała prace nad budżetem i innymi ustawami , którymi dziś miał zająć się 

Sejm” [ Jarosław Kaczyński: ‘Ci którzy dzisiaj blokują budżet są bardzo niechętnie nastawieni 

do ustawy deubekizacyjnej i że w związku z tym, że ona ma być rozważana dzisiaj, no to jest ta 

próba obstrukcji, ale już właściwie nie obstrukcji, tylko zablokowania pracy 

parlamentu”[przebitka z salą Plenarną i skandowanie okupujących mównicę; ‘Wolne media!’]. 

Cd reporter „Wiadomości”: „opozycja twierdzi, że okupacja mównicy, a nawet fotela 

marszałka to zwykłą walka o demokrację, Bartłomiej Graczak Wiadomości”. 

-wydarzenia i informacje mają charakter komplementarny, 

całościowy z dopracowanym kontekstem: 

13:48 Krzysztof Ziemiec powrót do Studia: „Wspomniany  projekt ustawy dezubekizacyjnej 

ponownie trafi do komisji, taką decyzję po drugim czytaniu podjął Sejm, ale biorąc pod uwagę 

zamieszanie na Sali plenarnej, być może nie zostanie ona przed świętami poddana pod 

głosowanie, przypomnijmy wprowadzone zmiany mają obniżyć emerytury i renty byłym 

funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa”.  

14:08 Mateusz Nowak materiał na temat tej ustawy, na pasku napis o treści: ‘BLOKADA 

OPÓŹNI DEZUBEKIZACJĘ?’, konkluzje materiału stanowi teza czy dzisiejsza blokada nie 

storpeduje prac nad ustawą dezubekizacyjną [koniec materiału16:04].  

16:07 Krzysztof Ziemiec: „ Na głosowanie w Sejmie czeka także projekt ustawy budżetowej, na 

przyszły rok opozycja krytykuje [na pasku napis o treści: ‘PRZERWANA USTAWA O BUDŻECIE’] 

założenia i argumentuje , że wpływy podatkowe są zawyżone a tempo wzrostu gospodarczego 

nie realne, PiS twierdzi, ze jego plan finansowy jest realistyczny, a ekonomiści zwracają uwagę, 

że rząd pozytywnie zaskoczył wykonaniem tegorocznego budżetu”. 

16: 22 Reporter Damian Diaz,  przedstawia materiał o debacie na temat budżetu, zarzuty 

posłów opozycji  PO, Nowoczesnej, strukturę finansową budżetu, odpowiedzi strony rządowej 

w debacie, głos ministra finansów Mateusza Morawieckiego, głosy ekspertów finansowych, 

opinie prezesa Agencji Ratingu Społecznego; zestawienie dochodów i wydatków oraz  limit 

deficytu budżetowego. Konkluzja, że blokada prac Sejmu uniemożliwia przegłosowanie 

najważniejszej ustawy w państwie. 
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18:45 Cd agendy informacji, to informacje o ministrze sprawiedliwości żądającym  dymisji 

prezesa sadu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa Sobierajskiego i zarzutach wobec niego; 

ciąg dalszy afery Józefa Piniora; Amerykanie jadą do Polski i transportach broni jadących do 

zachodniej części Polski. 

28:24 – Na antenie TVP 1 do 32:23, ciąg dalszy na antenie TVP INFO:  Powrót do tragicznych 

wydarzeń w kopalni Wujek otwierających „Wiadomości” w tym dniu, połączenie na żywo ze 

studiem w Katowicach na rozmowę ze Stanisławem Płatkiem w 1981 roku, jednym z 

przywódców strajku w kopalni Wujek   [koniec 32:23]. 

 

WIADOMOŚCI 17.12.2016 

-Zwiastuny informacji „Wiadomości”: 

 00: 01 PLAN OPOZYCJI, premier Beata Szydło fragment z wystąpienia na temat zachowania 

opozycji i tego co dzieje się w Sejmie: „(…)  koncentrują się właśnie na podżeganiu do ciągłych 

awantur…”; [„Powtórka nocnej zmiany” , przebitka z filmu „Nocna zmiana”,  Donald Tusk: 

‘Panowie policzmy głosy’, przebitka okupowanego przez opozycje sejmowej mównicy, Donald 

Tusk: ‘Nie pierwszy raz w moim życiu historia płata pewnego figla i kazała mi zmienić 

wystąpienie…” 

-nadawca decyduje się na określenie jasnego kontekstu 

wydarzeń; odbiorca przekazu według dobrego modelu 

dziennikarstwa anglosaskiego znajduje odpowiedzi na 

pytanie nie tylko, co i gdzie się zdarzyło, ale także dlaczego? 

Jest też element dziennikarstwa dociekliwego, chodzi o 

informacje o podrzuceniu na teren Sejmu przez 

manifestantów świec dymnych – widać to w materiale 

filmowym, którego nie ma w stacjach prywatnych. Jest także 

– ważne dla odbiorcy - wyjaśnienie dezinformacji obecnej w 

stacjach prywatnych  o rzekomym użyciu przez policję gazu 

(dementi policji na ten temat):  

00:26 Prowadzący „Wiadomości”: „Protest opozycji przed Sejmem i w Sejmie trwa już od 

ponad doby. [Na pasku napis: ‘NIEUDANA PRÓBA DESTABILIZACJI PAŃSTWA’] Wczoraj 

wieczorem działacze KOD-u błyskawicznie zebrali się przed parlamentem, twierdzą , że w 

obronie mediów, choć sami zaatakowali dziennikarzy, twierdzą, że była to spontaniczna akcja, 

choć ta kawa wcale nie była, bo została wcześniej zaplanowana i zarejestrowana w Stołecznym 

Ratuszu, protestu nie przerwała deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział , że PiS 

chce rozmawiać  z dziennikarzami i o zasadach pracy w parlamencie, a o szczegółach Ewa 

Bugała”. 

00:52 Ewa BUGAŁA: (przebitka filmowa z demonstracji przed Sejmem, Ryszard Petru skanduje: 

„Kolesie!”, Ewa Bugała: „To miało wyglądać na spontaniczną demonstrację w obronie wolnych 

mediów [przebitka  Mateuszem Kijowskim na proteście, Mateusz Kijowski: ‘Będzie tutaj za 

chwilę cała Polska, bo cała Polska nie chce być państwem rządzonym przez totalitarny ustrój, 

nie podda się dyktatorowi !’]. Błyskawicznie postawiono scenę, na której pojawili się działacze 

KOD-u, politycy opozycji i inne dobrze znane twarze [przebitka z wystąpienia podczas protestu 

przed Sejmem Romana Giertycha, Roman Giertych: ‘Ta grupa osób , która  dzisiaj kieruje 

naszym krajem, kolesiów, jest nieco nienormalna , proszę państwa’] Cel był jeden eskalacja 

napięcia i wywołanie zamieszek [Tomasz Lis, red. naczelny tygodnika „Newsweek” podczas 

protestu przed Sejmem:  ‘Jarosław Kaczyński nie jest panem i władcą tego kraju, panem i 
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władcą tego kraju jedynym jesteście wy, wyłącznie wy’], [Radosław Sikorski podczas 

wystąpienia przed Sejmem: ‘Panie pośle Kaczyński, odpowie pan przed Bogiem (okrzyki i 

skandowanie: ‘Będziesz siedział!)]. Niektóre media podawały nawet nieprawdziwe informacje 

i podgrzewały nastroje tłumu [przebitka z reporterką TVN, na tle sejmowego balkonu, 

Katarzyna Kolenda- Zaleska: ‘Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli  i jest szalenie 

groźna, jeśli posłów zacznie się tu wyprowadzać siłowo to naprawdę ludzie , którzy stoją  na 

zewnątrz chyba tego  nie wytrzymają. Więc myślę, że Jarosław Kaczyński  bierze na siebie 

ogromną odpowiedzialność za to, co dzisiaj w nocy może się w Polsce wydarzyć’].   Także na 

jednym z portali mogliśmy przeczytać: ‘Pogłoska z prezydium i konwentu: Będą siłowo 

wyprowadzać posłów opozycji z Sali’. Wszelkie granice przekroczyła „Gazeta Wyborcza”, która 

rozsiewała kłamliwe informacje, że to w związku z protestem została zamknięta przestrzeń 

powietrzna nad Polską. Z każdą godziną napięcie rosło demonstrujący uniemożliwiali 

politykom wyjechanie z Sejmu . Zaatakowali ich samochody w tym samochód  premier Beaty 

Szydło, niektórzy publicyści zachęcali w mediach społecznościowych do coraz większej agresji: 

‘Polacy! Trwa zamach stanu! Teraz!’[przebitka z napisem z Tweeter’a Tomasza Lisa]. Bez 

zahamowań posuwano się do manipulacji i kłamstw: ‘Gaz łzawiący. To jest ich moralny 

koniec’, ‘Charakterystyczny zapach gazu rzeczywiście się pojawił’. Nic takiego nie miało 

miejsca [ w tym miejscu przebitka jak reporter ‘Wiadomości’ filmuje moment rzucania na ulicę 

przed Sejmem świecy dymnej przez kobietę w krótkim białym futerku] za to zaraz po przejściu 

ulicą oddziału policji ktoś rzucił świecę dymną po chwili jeden z uczestników [ tu przebitka 

filmowa jak mężczyzna rozkłada się na ulicy przed Sejmem, sprawiając wrażenie ofiary zajść z 

policją] położył się na ziemi i udawał rannego, za moment wstał jak gdyby nigdy nic [Jacek 

Karnowski rad. nacz. „wSieci”, komentator: ‘Udaje rannego chce , żeby te obrazki poszły w 

świat, nikt później się nie doszuka, co się naprawdę zdarzyło >ot,  leży ranny brutalnie 

potraktowany<. Jakaś opatrzność Boża sprawiła, że ta scena została nagrana w całości i chyba 

nikt się już tu nie nabierze’. Tak, jak i na fakt, że wczorajsza demonstracja była spontaniczna , 

zgromadzenie zostało zgłoszone [tu przebitka ze stron internetowych z ogłoszeniem 

formalnym daty manifestacji KOD przed Kancelarią Prezesa Rady ministrów z datą 12.12.2016 

na 16.12.2016, od.godz.20.00 do 2.00 w dniu 17.12.2016] 12 grudnia. Poseł Kukiz ’15, tak 

relacjonował przebieg wczorajszych zdarzeń: ‘ (…) w dniu wczorajszym zamówiono tysiąc 

kanapek, wiec ktoś przeczuwał , że tu się będzie sporo działo’.  To, że na piątek opozycja i KOD 

planują zorganizowaną niechcący na antenie TVP INFO ujawnił poseł PSL Eugeniusz Kłopotek:  

’Tu dzisiaj pan zobaczy, co będzie (…) to znowu będzie jedna wielka hucpa, walka, buczenie, 

krzyczenie wyzywanie się, wie pan, ja nie chcę być jakimś, jakąś Kasandrą, ale ja obawiam się, 

że w naszym Sejmie, dojdzie jeszcze kiedyś w tej kadencji do rękoczynów’. Już w środę 

europoseł Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim mówił tak: ‘Dziś w parlament 

jest w gorączce wyborczej patrzy na Aleppo, powinien patrzeć na ulice Warszawy’. Zdaniem 

komentatorów (przebitki z manifestacji) opozycja ewidentnie chciała by doszło do 

rękoczynów, [Konrad Kołodziejski, publicysta: ‘Informacje, które na przykład Platforma 

wrzucała  posłowie Platformy: policja chodzi z bronią, będą nas pacyfikować. Więc tam było 

non-stop podgrzewanie’. Jacek Karnowski, red. nacz. „wSieci”: ‘Opozycja szuka szansy na jakiś 

polski >Majdan<, jakieś przełamanie nową >Nocną Zmianę<, coś, co obali ten rząd. Wczoraj o 

tyle mieliśmy szczególną sytuację, że zaczęli o tym mówić jawnie’. Próba destabilizacji państwa 

wczoraj się nie powiodła, ale dziś opozycja znów protestuje, teraz przed Sejmem, gdzie 

pojawiła się między innymi córka prezesa Trybunału Konstytucyjnego Róża Rzeplińska 

(przebitka z fotografią Róży Rzeplińskiej na manifestacji KOD), a wcześniej  przed Pałacem 

Prezydenckim, to spontaniczne zgromadzenie zgłoszono już 13 grudnia- Ewa Bugała, 

„Wiadomości”. 

05:31 Prezenter „Wiadomości”: „Próba destabilizacji zaczęła się od blokowania mównicy w 

Sejmie [ na pasku napis: ‘PLAN OPOZYCJI’]. Później doszło do protestów przed Sejmem i teraz 

właśnie tam zaglądamy na miejscu jest Bartłomiej Graczak , [połączenie na żywo] powiedz, co 

teraz tam się dzieje i ile osób protestuje?”. 

05:42 Bartłomiej Graczak, reporter „Wiadomości”: „Opozycja kontynuuje swój protest , 

chociaż nie w takiej liczbie, jak wcześniej, w tej przed Sejmem znajduje się około kilkuset, 

może pięćset  osób  wznoszą antyrządowe hasła, choć w tej chwili trwa krótki koncert , to 

wszystko, cały ten polityczny kryzys rozpoczął się wczoraj [ w kadr wchodzi kobieta z 

chorągiewką UE i mówi : <Nie jesteśmy ubekami, jesteśmy normalnymi > reporter jednak 

ignoruje to] wczoraj w Sejmie, kiedy  wykluczył z obrad posła Platformy, Michała Szczerbę , a 
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następnie mównica sejmowa została zablokowana i te obrady zostały przen iesione do Sali 

Kolumnowej , co jeszcze rozwścieczyło posłów opozycji, a protest jeszcze bardziej zaostrzyło”. 

Koniec relacji na żywo materiał reporterski, Bartłomiej Graczak: „Siedem godzin okupacji 

mównicy sejmowej z tego powodu przeniesiono posiedzenie do Sali Kolumnowej (ciąg dalszy 

relacji (…). Przyjęto ustawę budżetową i ustawę dezubekizacyjną obniżającą świadczenia 

byłym funkcjonariuszom SB (przebitki z głosowań Sala Kolumnowa). Opozycja już w nocy 

zapowiedziała pociągnięcie posłów PiS-u do odpowiedzialności (przebitki wypowiedzi posłów 

PO i Sali Kolumnowej, marszałek Marek Kuchciński: ‘Na tym wyczerpaliśmy porządek 

posiedzenia 33 posiedzenia Sejmu RP). Osiągnięto wymagane quorum bo oprócz polityków 

PiS-u głosowało troje posłów Koła Wolni i Solidarni orz troje posłów Kukiz’15 (…). Władysław 

Terlecki wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS: ‘Atakowali gabinet 

marszałka Sejmu wdzierali się, próbowali  zablokować wyjazd pani premier z budynków Sejmu’ 

Platforma zapowiedziała okupację parlamentu do wtorku, kiedy zaplanowane są obrady 

Senatu. (…) Nocne zajścia w parlamencie  to dla opozycji powód do zorganizowania 

przyspieszonych wyborów. (…) Pretekstem do buntu opozycji była zapowiedź zmian zasad 

pracy dziennikarzy w Sejmie. (…) Działania opozycji popiera były premier Donald  Tusk 

przewodniczący Rady Europejskiej: ‘Demokracja, w której  ludzi pozbawia się dostępu do 

informacji,  lub narzuca jeden model życia staje się równie nieznośna jak dyktatura. A tym 

wszystkim, którzy gotowi są, pokazują od wielu miesięcy, trwać przy europejskich standardach 

demokracji tu w Polsce chciałbym serdecznie podziękować ’. (…) Marszałek Sejmu Marek 

Kuchciński zwołał następne posiedzenie Sejmu na 11 stycznia, Bartłomiej Graczak , 

„Wiadomości”. 

11.10 Studio „Wiadomości”, prezenter: „Krzyki awantura i  groźby to, co działo się przed 

budynkiem Sejmu dalekie było od demokratycznych standardów, ci którzy nazywają siebie 

obrońcami demokracji zablokowali drogi wyjazdowe z parlamentu [na pasku napis: ‘ULICZNA 

ROZRÓBA ZAMIAST PAMIĘCI O BOHATERACH’]. Dochodziło do licznych agresywnych 

zachowań wobec dziennikarzy telewizji polskiej. Manifestanci uniemożliwiali pracę 

dziennikarzom rzekomo w imię obrony polskich mediów. A wszystko to działo się w cieniu 

rocznicy tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu  i na Śląsku- Marcin Szypszak”. 

11:37 Reporter Marcin Szypszak: „Rocznicowe Wydarzenia Grudnia ’70 na Wybrzeżu , w 

Gdańsku i w Gdyni, (przebitki filmowe z rocznicowych obchodów). (…) zginęły 44 osoby (…) . 

To już Katowice , Kopalnia Wujek, (przebitki filmowe z rocznicowych obchodów) (…) 9 osób 

zginęło. (…) Ale dal większości mediów komercyjnych rocznice tragicznych wydarzeń nie były 

istotne, lekcja, która  z nich płynie nie zasługiwała na to, by poświęcić jej choć minutę w 

swoich serwisach informacyjnych (przebitki archiwalne z tragicznych wydarzeń) . Z tej lekcji  

nie wyciągnęli żadnych wniosków ci, którzy wieczorem wyszli na ulice, demonstrowali przede 

wszystkim nadzwyczajną agresję. [Wypowiedź Andrzej Rozpłochowski, były działacz opozycji , 

współtwórca śląskiej „Solidarności” : ‘To rozpasanie to idzie na walkę, na walkę , aby środkami 

rewolty poza demokratycznej, poza kartką wyborczą, doprowadzić do siłowego odebrania 

władzy obecnemu obozowi prawowicie sprawującemu władzę’]. [Przebitka z napaścią na   

poseł Krystynę Pawłowicz, okrzyki skierowane w jej stronę: ’Będziesz siedzieć’. Policja 

przychodzi z pomocą poseł eskortując ją w stronę bezpiecznego pojazdu]. To najdelikatniejsze 

hasła, jakie padały z ust zwolenników KOD pod adresem posłanki PiS Krystyny Pawłowicz. (…) 

Pikietujący w obronie wolnych mediów i wolności słowa skutecznie utrudniali [ tu przebitka z 

agresywnie zachowującymi się demonstrantami wobec reportera telewizji publicznej, 

nadającego relację na żywo, protestanci dmuchają mu trąbkami do uszu krzyczą i popychają 

dziennikarza] pracę dziennikarzom Telewizji Polskiej [Dziennikarz: ’Spotykamy się tu 

zdecydowanie  agresją ze strony KOD, który jest tutaj przed Sejmem, który zdecydowanie 

utrudnia nam pracę na wszelkie możliwe sposoby’]. Jedną z osób która uniemożliwiała pracę 

naszym dziennikarzom  był niedawny wojewoda mazowiecki, jeden z prominentnych 

polityków Platformy Obywatelskiej Jacek Kozłowski [przebitka z dziennikarzem TVP osaczonym 

przez tłum demonstrantów i krzyczącym mu w twarz politykiem PO] , który z błahych 

powodów zamykał przed kibicami stadion warszawskiej Legii . [Wypowiedź Andrzej Gwiazda, 

były działacz opozycji, Współtwórca NSZZ „Solidarność” : ‘Totalitarna opozycja liczy na to, ze 

tak jak w 2007 roku udało się społeczeństwo zakrzyczeć , wieczne awantury , nieustanne 

dwuletnia awantura, ludzie stwierdzili, niech będzie gorzej, ale spokojniej’]. Tym razem jednak 

ani sondaże ani frekwencja na ulicach nie wskazują by takie były nastroje społeczne, Marcin 

Szypszak, „Wiadomości”.  
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14:51 Studio „Wiadomości”, prezenter: „Gwarancja nietykalności ubeków i esbeków  była 

fundamentem funkcjonowania niektórych  poprzednich rządów [na pasku napis: ‘POWTÓRKA 

NOCNEJ ZMIANY’]. Wczoraj, w dniu w którym posłowie mieli obniżyć esbeckie emerytury 

doszło do  żenujących scen w Sejmie. To był drugi przypadek w ostatnim trzydziestoleciu, gdy 

uderzenie w komunistyczne służby spotkało się z próbą zdestabilizowania sytuacji w kraju. 

Wydarzenia minionej nocy przypominają scenariusz z słynnej nocnej zmiany, czyli obalenia 

rządu Jana Olszewskiego  w 1992 roku- Marcin Tulicki”. 

- informacje w kontekście, dziennikarstwo komplementarne:  

15:21 Redaktor „Wiadomości” Marcin Tulicki: „Protest, na ulicy a wcześniej w Sejmem. To już 

druga po 89 roku próba destabilizacji sceny politycznej. Wczoraj opozycja nie chciała dopuścić 

do przegłosowania dwóch ustaw : budżetowej i dezubekizacyjnej, ta druga obniża emerytury 

byłym esbekom [przebitki z blokowanej Sali Parlamentarnej] (…) Od kilku miesięcy Lech 

Wałęsa nawołuje do obalenia rządu PiS  , w podobnym tonie mówią dziś dziennikarze, którzy 

‘Nocna zmianę’ z 1992 roku bardzo dobrze pamiętają (przebitki z filmu ‘Nocna zmiana’).  

[Tomasz Lis na wiecu KOD-u przed Sejmem 16 XII 2016: ‘Nie on jest panem i władcą Polski, 

panem i władcą Polski jesteście i zawsze będziecie wyłącznie –wy!’]. (…)   Opozycja zaostrzyła 

ton, gdy okazało się, ze rząd chce obniżyć esbeckie emerytury [nadinsp. Jerzy Stańczyk, były 

Komendant Główny Policji:  ‘Naprawdę ja skończyłem 80 lat, za dwa tysiące  złotych nie jestem 

w stanie wyżyć’]. Od kilku tygodni na manifestacjach w jednym szeregu idą posłowie opozycji i 

funkcjonariusze służ mundurowych PRL. Politycy opozycji wspierają tych, którzy protestują 

przeciwko obniżeniu esbeckich emerytur, a protestując bagatelizują zbrodniczy charakter 

stanu wojennego [płk rez. Adam Mazguła, wypowiedź z 2.12.2016: ‘ Nie pamiętam, żeby po 

ulicach działy się jakieś dziwne rzeczy, jakieś szczególne prześladowania i tak dalej’]. Pułkownik 

Adam Mazguła  dziś też nawoływał do protestów i bierze w nich udział: ‘Spotkajmy się w 

Warszawie pod Sejmem nie patrząc na porę. Tym co nie mogą przyjechać, gromadźcie się pod 

siedzibami PiS-u lub telewizji TVPiS’. Kilka tygodni temu okazało się , że jednym z liderów KOD 

jest Tadeusz Korablin, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych , dziś byli funkcjonariusze 

komunistycznych służb protestują pod hasłem walki o demokrację. Ale zdaniem publicystów 

cel od początku tej kampanii (przebitka z transparentem o treści: ’Precz kacze łapy od 

emerytów rsw’)  jest jasny : [Adrian Stankowski: ‘Obalenie demokratycznie wybranego rządu, 

podeptanie woli Polaków, którzy tej a nie innej większości parlamentarnej powierzył rządzenie 

w Polsce’]. Ćwierć wieku temu rząd obalono, a lustracyjny proces zahamowano , nowym 

premierem został Waldemar Pawlak (…)  Marcin Tulicki, „Wiadomości”. 

19:41 Studio „Wiadomości”, prezenter: „Mimo wściekłych ataków w 35 rocznicę masakry w 

kopalni „Wujek” Sejm uchwalił ustawę  obniżającą emerytury byłym ubekom i esbekom, od 

przyszłego roku emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa  Polski 

Ludowej służących na rzecz totalitarnego państwa nie będą przekraczać średniej emerytury 

krajowej , Jan Korab”. 

20:03 Jan Korab, reporter „Wiadomości”: „(…) Sejm uchwalił nowe prawo ograniczające 

emerytury  i renty funkcjonariuszom urzędu bezpieczeństwa. W ostatnich dniach po 89 roku 

esbecy i ubecy, i inni funkcjonariusze minionego systemu pokazali swoje twarze, parafrazując 

‘Międzynarodówkę’ zapowiadali walkę o pieniądze (…). Chcą przyzwoitości najwyższe esbeckie 

emerytury sięgają dwudziestu   tysięcy złotych , nowe prawo  zmniejszy je do dwóch tysięcy 

[nadinsp. Jerzy Stańczyk, były Komendant Główny Policji:  ‘Dzisiaj grozi nam pozbawienie 

podstaw do życia, naprawdę ja skończyłem 80 lat, za dwa tysiące złotych nie jestem w stanie 

wyżyć’].  Do tej pory umieli o siebie zadbać, esbecy masowo palili akta dowody swoich zbrodni 

jeszcze do 1993 roku, świetnie się odnaleźli w rzeczywistości III RP (przebitki rozmów z 

Magdalenki, Lech Wałęsa z Kiszczakiem).[ Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu: ‘Cała ta 

elita nie została zmieniona , przeszła gładko z jednej strony mocy na drugą stronę mocy; ze 

strony komunistycznej na stronę mocy kapitalistycznej’]. Mają powiązania i wpływy  w 

mediach i olbrzymie pieniądze, podkreśla marszałek Senior, przywódca Solidarności Walczącej 

– będą o to walczyć , jak dawniej, wszelkimi metodami – Jan Korab , „Wiadomości”.   

-informacje o nowych propozycjach pracy dziennikarzy w 

Sejmie znów osadzone w kontekście, uzupełnione o wątek 



41 

 

związany z odpowiedzią na pytanie: dlaczego? Dzięki temu 

możemy mówić nie tylko o gęstości informacji, ale także jej 

tzw. szerokości i głębokości:  

23:09 Studio „Wiadomości” redaktor prowadzący: „Zmiany organizacji pracy dz iennikarzy w 

Sejmie Platforma  Obywatelska nazywa ‘Zamchem na media’ , na pasku napis: ‘WOLNE MEDIA 

WDŁUG PLATFORMY’. Ale sami dziennikarze   przypominają , ze nikt nie rozprawił się z 

mediami tak brutalnie jak sama Platforma. Aresztowania, podsłuchy i nocne spotkania przy 

śmietniku by zablokować niewygodne dla władzy publikacje, tak było za rządów koalicji PO -

PSL, o czym przypomni państwu Karol Jałtuszewski”. 

23:33 Grzegorz Schetyna: „To jest atak na media, tak?”, Karol Jałtuszewski: „Walczymy o 

wolne media, zapewniają politycy Platformy Obywatelskiej , ale sami dziennikarze nie chcą być 

bronieni przez Platformę , która liczne szykany wobec mediów, Agaton Koziński ‘Polska The 

Times’ : ‘Jestem dziennikarzem protestuje przeciwko     zmianom wprowadzonym przez  

marszałka Kuchcińskiego, ale nie widzę w opozycji mojego reprezentanta , żeby bronili mojego 

interesu , to jest tylko i wyłącznie szukanie paliwa politycznego’. Gdy przed dwoma laty 

wybuchła afera podsłuchowa służby specjalne siła weszły do redakcji tygodnika ‘Wprost’. 

Funkcjonariusze brutalnie wyrywali reaktorowi naczelnemu gazety laptopa z nagraniami 

[Sylwester Latkowski, były red. nacz. ‘Wprost’: ‘Chciano, po prostu   paraliżować pracę 

redakcji, żeby  opóźnić wydania numeru i dorwać się do mojego komputera’. Siły użyto także 

wobec fotoreportera Tomasza Gzela oraz dziennikarza Jana Pawlickiego, którzy relacjonowali 

protest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, po licznych nieprawidłowościach przy 

wyborach samorządowych w 2014 roku. Dziennikarze zostali zatrzymani w areszcie na 24 

godziny , musieli także składać wyjaśnienia przed Sądem. Z innymi mediami rozprawiano się 

po cichu, w środku nocy na kilka godzin przed publikacją tekstu Cezarego Gmyza ‘Trotyl na 

wraku Tupolewa’ rzecznik rządu Donalda Tuska Paweł Graś, spotkał się z Grzegorzem 

Hajdarowiczem, prezesem spółki wydającej ‘Rzeczpospolitą’, kilka dni później dziennikarz 

został wyrzucony , choć dochował należytej staranności , co potwierdził później sąd. Paweł 

Graś jest oskarżany także o udział w zwolnieniu byłego redaktora naczelnego  ‘Faktu’, gdy 

gazet opublikowała serię krytycznych wobec Donalda Tuska artykułów, Graś spotkał się w 

ekskluzywnej restauracji z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem (…) Kulczyk 

zadeklarował, że porozmawia z szefową niemiecko-szwajcarskiego koncernu, wydającego 

gazetę. Kilka tygodni później Grzegorz Jankowski został zwolniony. [ Grzegorz Warzecha: 

‘Wtedy ‘Fakt’ zamiast  przyglądać się przede wszystkim rządzącym czyli Platformie zaczął 

przyglądać się przede wszystkim ówczesnej opozycji czyli Prawu i Sprawiedliwości’] . Za 

rządów PO służby specjalne inwigilowały co najmniej kilkudziesięciu krytycznych wobec 

władzy dziennikarzy, ich listę poznaliśmy kilka miesięcy temu ( przebitka z listą nazwisk 

dziennikarzy inwigilowanych). Piotr Gabryel: [ ‘Inwigilowano dziennikarzy, sprawdzając ich 

billingi   oraz   logowanie się ich telefonów, do dzisiaj mówi się o jednej osobie , że mogła być 

po prostu podsłuchiwana’]. Szykany  i inwigilacje nie spotykały za to przychylnych wobec 

władzy mediów, a te potrafiły się odwdzięczyć. Dla przykładu dwie największe stacje 

telewizyjne w ogóle nie transmitowały zeznań Bronisława Komorowskiego   przed sądem, w 

tak zwanej aferze marszałkowej (…) Dziś Platforma kreuje się na obrońców dziennikarzy , ale  

jeszcze niedawno to dziennikarzy trzeba było bronić przed politykami Platformy  [przebitka 

posła Stefana Niesiołowskiego, atakującego reporterkę Ewę Stankiewicz, Karol Jałtuszewski – 

„Wiadomości”. 

27:02 Studio „Wiadomości”, redaktor prowadzący Michał Adamczyk: „Blokada pracy Sejmu, 

okupacja fotela marszałka, wyzwiska, a nawet rękoczyny. To wszystko widzieliśmy w nocy i 

nad ranem w polskim parlamencie poza głośną okupacją mównicy sejmowej przez posłów 

Samoobrony, aż takich objawów przemocy w polskim Parlamencie dotąd nie oglądaliśmy, są 

za to częste w krajach, w których standardy demokratyczne są wątpliwej jakości [na pasku 

napis: ‘STANDARD (NIE) DEMOKRATYCZNY’]- Marcin Szewczak” (materiał nt.  Ukrainy, Turcji, 

Korei Południowej, Japonii,  Tajwanu  i zajść  siłowych i bijatyk w tamtejszych parlamentach). 

29:21 Zakończenie „Wiadomości”- zapowiedź na żywo wystąpienia premier Beaty Szydło. 
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„Wiadomości” 18.12.2016 

godz. 19.30.   

00:12 ZAJAWKI: ‘Komu zależy na kompromisie, marszałek Senatu Karczewski: ‘Nikt nigdy  nie 

chciał ograniczać dostępu dziennikarzy do ważnych zdarzeń politycznych’.  

00:24 Studio „Wiadomości”, prezenter Michał Adamczyk: „Prezydent rozmawiał z opozycją, 

ale ta mówi, że nie ustąpi. W piątek blokadą sejmowej mównicy starała się nie dopuścić do 

głosowania nad budżetem i ustawą o obniżeniu esbeckich emerytur a teraz domaga się 

powtórzenia tych głosowań. [Na pasku napis: ‘KOMOROWSKI POCHWALA PRZEMOC’] 

Opozycja apeluje też o rozmowy z Marszalkiem Sejmu , a jutro prezydent będzie kontynuował 

rozmowy i spotka się z Markiem Kuchcińskim i Jarosławem Kaczyńskim, o szczegółach 

Bartłomiej Graczak”. 

-informacje własne redakcji na temat agresji wobec posłów 

przed Sejmem i dziennikarzy telewizji publicznej 

relacjonujących wydarzenia spod Sejmu. Zakłócenia przez 

manifestantów pracy dziennikarzy telewizji publicznej w 

praktyce eliminowały, lub bardzo ograniczały ich relacje i 

wprowadzały monopol na relacje z kluczowych wydarzeń pod 

Sejmem dla nadawców stacji prywatnych, zwłaszcza gdy 

chodzi o moment opuszczania sejmu przez premier Beatę 

Szydło: 

00:47 Reporter Bartłomiej Graczak: „W nocy z piątku na sobotę Sejm był areną politycznej 

walki, niekiedy dosłownie, tu poseł PiS Marek Suski powalony został na ziemię przez Pawła 

Olszewskiego z PO, poseł opozycji ze swojego wyczynu nie krył satysfakcji, opozycja  nie kryje 

też satysfakcji z brutalnego traktowania polityków PiS-u , były prezydent przyznał to wprost 

Bronisław Komorowski : ‘Ja miałem wczoraj satysfakcję, właściwie przedwczoraj, oglądając  

jedną ze znanych pań posłanek partii rządzącej , gdy czmychała z polskiego Sejmu pod eskortą 

policji państwowej. Mieliśmy tą satysfakcję wszyscy i pewnie wszyscy myślimy i niech już tak 

zostanie’. ( przebitki filmowe z poseł Krystyna Pawłowicz ochranianą przez policję drogową z 

otoczenia Sejmu RP, prowadzona agresywnymi okrzykami obrzucaną butelkami i popychaną 

przez manifestantów). Krystynę Pawłowicz zaatakowali aktywiści KOD-u, gdy wychodziła z 

Sejmu , Bronisław Komorowski już kilka tygodni temu  namawiał do siłowych rozwiązań 

(wypowiedź z 17.11.2016 r): ‘To jest takie towarzystwo , że się cofnie tylko wtedy, jak dostanie 

tym cepem prawdy w łeb, trzeba czasami mieć odwagę i lać się dechą z takimi ludźmi”. 

Radykalizację działań opozycji w specjalnym telewizyjnym wystąpieniu skrytykowała premier: 

‘Można się spierać różnić w poglądach , ale nie wolno Polaków stawiać przeciwko sobie, a dziś 

tak się dzieje. Źle czynicie, szkodzicie Polsce, sprzeniewierzacie się dobru wspólnemu’.  

Prezydent Andrzej Duda apeluje o uspokojenie emocji, dziś przyjął liderów opozycji. Większość 

z nich oczekuje powtórzenia głosowania nad budżetem i otwarcia parlamentu dla mediów. (…) 

Politycy PO gdy rządzili też korzystali ze swoich uprawnień, to scena sprzed roku , gdy 

Armanda Ryfińskiego z obrad wykluczyła Małgorzata Kidawa-Błońska: ‘Obraził pan marszałka 

Sejmu proszę zejść z mównicy’, miesiąc późnij wykluczyła posła niezrzeszonego : ‘Proszę 

opuścić salę posiedzeń’. W 2002 roku Andrzeja Leppera z obrad wykluczył Donald Tusk: 

‘Wykluczam pana posła z obrad’ (…) Dziś przed pałacem Prezydenckim manifestowali 

zwolennicy prezydenta oraz rządu PiS (…) Bartłomiej Graczak  - „Wiadomości”. 

-informacje własne, pogłębione, na temat mężczyzny 

odgrywającego rolę ofiary policji przed Sejmem- przykład 

dziennikarstwa dociekliwego: 
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04:44 Studio „Wiadomości” Michał Adamczyk: „Zdjęcia mężczyzny, który udawał rannego i 

podczas  protestu przed Sejmem położył się na ulicy miały być symbolem rzekomej brutalnej 

interwencji policji. Internauci szybko zdemaskowali prowokację, w której wzięła udział 

Platforma Obywatelska , bo wykorzystała te zdjęcia w swoim najnowszym spocie mimo, że 

Wiadomości już wczoraj informowały o manipulacji [na pasku wiadomość: ‘PROWOKACJA 

PLATFORMY OBYWATELSKIEJ’]. O prowokacjach także tych politycznych i nieuczciwym 

przekazie – Karol Jałtuszewski”. 

05:08 Karol Jałtuszewski: „Te zdjęcia obiegły wczoraj niemal cały świat (przebitka filmowa z 

mężczyzna na ziemi, spowity dymem, biegną w jego stronę osoby z pomocą). Pokazywały je 

zarówno media polskie, jak i zagraniczne. W rzeczywistości, jak wyraźnie widać na oryginalnym 

nagraniu, mężczyzna pozujący na ofiarę chwilę wcześniej sam położył się na ziemi, po kilku 

sekundach inni uczestnicy manifestacji  podbiegli do mężczyzny, ale lecz sprawdzali jego tętno, 

następnie mężczyzna bez problemu wstał i oddalił się. Mimo to opozycja natychmiast 

zbudowała przekaz o krwawej pacyfikacji demonstrantów: ‘Ostra interwencja policji przed 

Sejmem, by dyktator Kaczyński mógł wyjechać. Użyli gazu! Ta władza nie ma już żadnych 

oporów!’. Okazało się, ze człowiek wzięty za ofiarę policji to zwolniony pracownik Telewizji 

Polskiej. Internauci szybko zdemaskowali prowokację zorganizowaną na zamówienie 

polityczne. Platforma Obywatelska wykorzystała zmanipulowane ujęcie w spocie, który 

opublikowano wczoraj, mimo, że „Wiadomości”   dokładnie opisały tę prowokację  (…). 

Politycy Po dotąd nie sprostowali także fałszywych  informacji   o rzekomym użyciu przez 

policję gazu łzawiącego. (…) W swoim spocie Platforma mówi o kolejnym polskim grudniu, 

nawiązując do masakry na Wybrzeżu z 1970 roku (…) Seria prowokacji i próba destabilizacji 

państwa nastąpiła, kiedy Sejm miał uchwalić ustawę obniżającą emerytury byłym 

funkcjonariuszom komunistycznym służb. Wielu z nich uczestniczyło w protestach. Wczoraj 

pod Sejmem manifestował między innymi gen. Marek Dukaczewski , były szef WSI. Ten oficer 

komunistycznego wywiadu został przeszkolony przez sowietów podczas specjalnego kursu w 

moskiewskiej siedzibie GRU. Z kolei red. naczelny miesięcznika „Forbes”  namawia w 

Internecie do zorganizowania w Warszawie polskiego majdanu (…) W tej chwili opozycja wciąż 

demonstruje przed Sejmem. A Krakowie jej aktywiści blokowali wjazd na Wawel, chcąc 

uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu odwiedzenie grobu brata. Kolejne protesty opozycja 

zapowiada na Wigilię i obydwa dni świąt Bożego Narodzenia. Zostały już zarejestrowane w 

warszawskim ratuszu-Karol Jałtuszewski, „Wiadomości”.    

08: 28 Na pasku: ‘JUTRO KONIEC KADENCJI PROF. RZEPLIŃSKIEGO’ 

-informowanie przedstawianie  bieżących informacji z kraju: 

15:19 Michał Adamczyk: „Od wczoraj nasi widzowie z różnych regionów Polski mają problemy 

z odbiorem programów Telewizji Polskiej. Władze TVP poinformowały o tym Rządowe 

Centrum Bezpieczeństwa oraz ABW . Tajemniczą awarię komentowali dziś politycy. Joachim 

Brudziński podczas manifestacji 17 XII przed Pałacem Prezydenckim:[ ‘Od wczoraj przed 

wystąpieniem i orędziem premier pani Beaty Szydło dziwnym trafem połowa Polski została 

dotknięta awarią i połowa Polski na południu nasi obywatele nie mogli zobaczyć tego orędzia. 

Proszę państwa dziwne krasnoludki, (…) ale proszę państwa naszym zadaniem jest przede 

wszystkim nie dać im się sprowokować. Nie dać im satysfakcji’]. Na  wiadomość o 

zablokowaniu sygnału TVP w części Polski spontanicznie zareagował poseł opozycji Jacek 

Protasiewicz:[ ‘Jeśli ktoś za tym stoi, to-bardzo, ale to bardzo dziękuję! A jeśli to palec Boży, to 

Chwała Bogu!!!’]. Na problemy z odbiorem programów TVP skarżą się widzowie większości 

województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, 

opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego. Dotychczas takie awarie się nie  zdarzały , dostawca 

sygnału TVP firma Emitel tłumaczy się błędami systemu”. 

  

 

4.6.TVP INFO 
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TVP INFO 16.12.2016, godz. 18-22.00. 

Treść chronologiczna przez oznaczony upływający czas emisji 

programu w dalszej części dołączony jest także równoległy 

czas zegarowy. Treść stanowi zapis dźwiękowy, połączony z 

opisem istotnych treści obrazu oraz ważne  komunikaty w 

formie pisanej [paski informacyjne] w dolnej części ekranu.  

-Przekaz o  bieżących wydarzeniach z kraju:  

 00:32 35. Wydanie specjalne –w rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. 

Na pasku napis o treści: ‘Marszałek wykluczył z obrad posła Michała Szczerbę’, 

‘Poseł PO miał kartkę z napisem ‘wolne media w Sejmie’. 

Na pasku: ’35.Rocznica Masakry w Kopalni „wujek” – 16 grudnia 1981 r. milicja, wojsko i 

ZOMO zaatakowały strajkujących górników- 9 zginęło, ponad 20 zostało rannych’ 

Zajawki: ‘Stan wojenny- 585 dni bezprawia’ 

Goście audycji historycy, świadkowie, uczestnicy masakry 

Transmisja z uroczystości państwowych  z Katowic na żywo z udziałem prezydenta RP Andrzeja 

Dudy 

W tym samym czasie transmisji z uroczystości na pasku wypowiedzi z wydarzeń w Sejmie: 

Na pasku: ‘J. Kaczyński: Nie damy się terroryzować- uchwalimy budżet’.  

01:02:02  

Serwis INFO 

01:02:09 Red. Marek Dumała: „(…) awantura zakończyła się okupacja mównicy, która trwa już 

ponad  trzy godziny. W sejmie jest nasz reporter Miłosz Kłeczek, Miłoszu powiedz co w tej 

chwili dzieje się na Sali plenarnej?’. Miłosz Kłeczek: „Zmienia się sytuacja, w tej chwili, kiedy 

rozpoczęliśmy naszą relację posłowie Prawa i Sprawiedliwości  opuszczają salę Plenarną , 

wychodzą, to znaczy , ze obrady Sejmu znowu się opóźnią, chyba że zostaną przełożone w 

ogóle, na inny dzień. Ale z tego co wiemy już odbyło się posiedzenie Klubu Prawa i 

Sprawiedliwości, również odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej . Z tych nieoficjalnych 

informacji, jakie uzyskałem wynika, że dzisiaj to posiedzenie będzie nadal trwało i również 

ustawa budżetowa ma być głosowana chociaż podobno w takiej wersji , ze nie wszystkie 350 

poprawek będzie głosowane, ale odbędą się tylko trzy głosowania  w tym jedno za przyjęciem  

tej ustawy. Więc tryb miałby być o wiele uproszczony i o wiele przyspieszony, jeżeli chodzi o 

głosowanie ustawy budżetowej. Widzimy również za moimi plecami na Sali plenarnej opozycję 

, która cały czas blokuje mównicę sejmową, ale już nie tylko mównicę , ale teraz posłowie 

opozycji zgromadzili tak naprawdę wokół stołu który zajmuje marszałek Sejmu. Także obrady 

w tym momencie, w tej atmosferze, w takim stanie nie są absolutnie możliwe do 

przeprowadzenia. Ale przypomnijmy sobie od czego wszystko s ię zaczęło, jak ta awantura 

rozpoczęła się dzisiaj w Sejmie i dlaczego  również marszałek Sejmu marek Kuchciński 

postanowił wykluczyć z obrad Sejmu z obrad parlamentu posła PO Michała Szczerbę”. (…) 

Materiał filmowy opisujący chronologie zdarzeń i kolejność wypadków w Sejmie (…). 

- spluralizowanie przekazów informacyjnych: 

01:12:01 Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej: „My się nie damy sterroryzować. Z 

całą pewnością uchwalimy budżet, a także inne ustawy w tym także ta, o którą być może 
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chodzi, ja nie mam tutaj pewności, ale uważam, że różnego rodzaju okoliczności pozwalają 

sądzić, że ci, którzy dzisiaj blokują budżet są bardzo niechętnie nastawieni do ustawy 

deubekizacyjnej  i że w związku z tym, że ona ma być rozważana dzisiaj no , to jest ta próba 

obstrukcji, ale właściwie już nie obstrukcji tylko po prostu zablokowania pracy 

parlamentu.Blok0owanie mównicy jest oczywiście deliktem z punktu widzenia regulaminu 

Sejmu i muszą być z tego wyciągnięte wnioski wobec wszystkich którzy dopuścili się tego  

nadużycia, tego rodzaju czynu. Wszelkiego rodzaju reguły naszej polskiej kultury zostały 

odrzucone , jest jakaś taka degradacja głęboka języka, głęboka degradacja sposobu działania i 

musimy z tym walczyć, bo to jest przeciwko polskim interesom, to jest przeciwko interesom 

nas wszystkich, to kompromituje demokrację i to służy tym wszystkim, którzy chcą uczynić z 

demokracji pozór. W Polsce jest takie dążenie różnie wyrażane, ale które w gruncie rzeczy ma 

sprowadzać się do jednego, żeby demokracja była czystym pozorem. Ta walka właśnie o taki 

system przybrała charakter swego rodzaju chuligaństwa parlamentarnego i to chuligaństwo 

musi być powstrzymane. 

01:13:33 Kolejne komentarze w sprawie wydarzeń na Sali plenarnej , gość prof. Piotr Wawrzyk 

politolog: „(…) Mamy awanturę, całkowicie bez powodu. Ile mieliśmy wykluczeń posłów od 

czasu kiedy ta instytucja się pojawiła, to były dziesiątki przypadków . Nigdy żadna formacja w 

ten sposób nie reagowała , czy to rządzący czy to opozycja nigdy w ten sposób nie reagowali 

to jest pierwszy tego rodzaju przypadek, kiedy w obronie posła wykluczonego z obrad blokuje 

się przyjęcie ustaw,  w tym ja ważniejszej dla Sejmu ustawy, czyli ustawy budżetowej , 

pomijając  inne. Jestem zdegustowany    szczerze mówiąc i to coraz gorzej pokazuje poziom 

opozycji, która nie ma żadnych propozycji programowych  i stara się zaistnieć w jakiś sposób 

poprzez wywoływanie kolejnych awantur. (…) Pytanie, gdzie się to skończy i jak się to 

skończy”. 

2:15:06 Program Forum w studio goście politycy z PO, PiS, KUKIZ ’15,  

02:49:51 Wypowiedź Ryszarda Petru dla dziennikarzy w Sejmie; na pasku: ‘Będziemy blokować 

mównicę dopóki Kuchciński nie przywróci Szczerby ‘ . 

02:51:45 Na pasku informacja: ‘J. Sanocki: Obrady Sejmu mają być kontynuowane w Sali 

Kolumnowej’. 

- podejmowanie wątku nad rolą dziennikarzy w sytuacji tak 

zwanego „zamieszania” [tak stacja TVN24 nazwała próbę 

zatrzymania auta z opuszczającą Sejm premier], wątku 

nieobecnego w stacjach telewizji konkurencyjnych:  

02:51:58 Wypowiedź Piotra Liroy’a Marca, Kukiz 15 na temat sytuacji w Sejmie: „ (…) W Sejmie 

obserwujemy cyrk i państwo jako dziennikarze w tym wszystkim jesteście wykorzystywani”. 

02:52:43 Grzegorz Schetyna Po, Ryszard Petru Nowoczesna i Michał Szczerba PO – podczas 

konferencji dla dziennikarzy (powtórka ich wypowiedzi). 

02:53:14 Materiał reporterski Bartłomieja Graczaka przypominający całość zamieszania w 

Sejmie, w tym także przypomnienie o „aferze taśmowej” i wdarciu się siłą funkcjonariuszy w 

2014 roku do redakcji tygodnika „Wprost”. Gdy funkcjonariusze próbowali przemocą odebrać 

laptop redaktorowi naczelnemu gazety ówczesnemu Sylwestrowi Latkowskiemu. 

02:54:15 Reporter Miłosz Kłeczek z Sejmu - na żywo regularne wejścia i informowanie widzów 

o bieżącej sytuacji blokady mównic sejmowych i Sali Plenarnej przez opozycję. Informacja o 

tym, że do blokady nie przyłączają się posłowie Ruchu Kukiz’15. Przeniesienie się posłów PiS 

do Sali Kolumnowej, (godz. 20:54). Wszyscy zadają sobie pytania co będzie dalej czy w Sali 

Kolumnowej odbędą się głosowania, czy odbędzie się Konwent Seniorów, Prezydium Sejmu i 

czy w wypadku głosowań PIS uzyska potrzebna liczbę quorum potrzebne do przegłosowania 

ustaw. 
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03:08:50 Tomasz Lis,  Stefan Niesiołowski,  Ryszard Kalisz przemawiają  przed Sejmem z 

mównicy, podczas manifestacji KOD.   

Stacja nadaje wejścia z tej manifestacji, transmisję łączy z komentarzami zaproszonych do 

studia gości, na pasku informacja: ‘KOD wspiera opozycję- trwa demonstracja przed Sejmem’.  

03:11:18 Wypowiedź kolejnego gościa w studio Bronisława Wildsteina na temat dziennikarzy i 

zamieszania wokół propozycji zmian uregulowań związanych z pracą dziennikarzy w Sejmie. 

Mówi o histerycznej i nieproporcjonalnej  reakcji opozycji na propozycje tych zmian. 

Przypomina o niedopuszczalnych rzeczach , które działy się w mediach w czasie, gdy rządziła w 

kraju koalicja  PO-PSL, w tym o pacyfikacji pism  „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze”.  

- zniuansowanie przekazów i strumienia informacyjnego na 

temat przyczyn zaistniałych w Sejmie wydarzeń:   

03:16:26 Bronisław Wildstein: „Opozycja totalna jest zakwestionowaniem demokracji (…) 

Demokracja polega na debacie, tutaj debata jest utrącona”. 

03:18:16 Redaktor w Studio: „Czy wydarzenie z którym dziś mamy do czynienia mogło być 

zaaranżowane?”. 

03:19:06 Bronisław Wildstein: „(…) To jest sytuacja, w której chodzi cały czas o pokazywanie 

Polakom, że nie można funkcjonować, że nie można rządzić. To jest ten cel od początku. To 

chodzi o to, żeby zablokować funkcjonowanie tego rządu. I zakwestionować de facto wynik 

wyborów. KOD powstał bezpośrednio po wyborach (…)”.  

03:29:23 Kolejne komentarze w studio Magdalena Ogórek, publicystka i Piotr Pałka, portal 

Rebely.pl. 

03:29:31 Magdalena Ogórek: „(…) Pozwolę sobie zaapelować do widzów TVP INFO, żeby nie 

dali się nabrać na tą zorganizowaną hucpę , która ma miejsce w tej chwili w Sejmie, ponieważ 

to jest część zorganizowanego planu przez opozycję. My już wielokrotnie mieliśmy do 

czynienia z tym, że ten plan się realizował. Chodzi o podgrzanie emocji do takiego stopnia, 

żeby rzeczywiście zasiać w ludziach niepewność, zasiać zamęt i wmówić ludziom, że coś złego  

się dzieje. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, co się stało. Jaki zamach na wolność mediów, na 

wolność słowa w którym miejscu, że pan poseł Szczerba nie mógł zadać pytania, to jest 

rzeczywiście powód do tego, żeby okupować mównicę sejmową? Nagle kilkaset osób KOD -u 

pod Sejmem, my  mamy do czynienia z częścią zorganizowanego planu. Ponieważ była grupa 

trzymająca władzę, bo tylko tak i wyłącznie można ich określać, jest  sfrustrowana od 

możliwości dostępu do beneficjów. (…) Zanim przyjechałam do państwa oglądałam TVN, 

koszmarna historia, uruchomiono wszystkie ręce na pokład, do TVN zostaje wezwany Tomasz 

Lis (…) nagle wezwany do „Faktów po Faktach” i wypowiada się w tonie , że oto tutaj mamy 

zamach  na wolność słowa na demokrację, zresztą w tym tonie opozycja bije od zeszłego roku. 

I jeszcze jedno, jak wychodziłam do Państwa z domu, Adam Szostkiewicz, na antenie również 

TVN mówił , że to co się dzieje w Polsce to zmierza ku majdanowi , to już naprawdę trzeba 

wyraźnie zaprotestować, to jest kompletna histeria i aberracja, ponieważ nie mamy absolutnie 

do czynienia z taką sytuacją”.     

-wyczerpująca informacja o pracy dziennikarzy w 

Parlamencie Europejskim: 

 03:38:09 Dominika Ćosić, korespondentka TVP w Brukseli relacjonuje o sposobach poruszania 

się dziennikarzy i ich pracy w Parlamencie Europejskim: „(…)  Obostrzenia są większe zwłaszcza 

jak wprowadzono stan wyjątkowy w Belgii , po ataku terrorystycznym w Brukseli, żeby wejść 

do PE poza akredytacją, którą muszą posiadać dziennikarze trzeba także okazać dowód 

osobisty przy wejściu. Można także otrzymać jednodniową przepustkę lub przepustkę 

trzydniową . Samo poruszanie się po korytarzach PE nie jest dla dziennikarzy uciążliwe ani 

kłopotliwe, mamy dostęp właściwie wszędzie poza Salą Plenarną w czasie sesji plenarnej do 

Sali nie możemy wejść, jest otoczona kordonem przy którym stoją siły porządkowe 
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parlamentu i wówczas ten dostęp  jest utrudniony. Natomiast jeśli chodzi o kontakty z posłami 

i rozmowy na korytarzach nie ma żadnych problemów, kamery nie mogą jedynie pracować w 

dwóch miejscach, nie mogą filmować posłów w barze oraz w palarni. Nie wolno filmować 

wejścia do PE a to ze względów bezpieczeństwa raczej niż z jakichś  innych powodów. Nie ma 

specjalnych korytarzy dla europosłów oni  chodzą tymi samymi korytarzami którymi my się 

przemieszczamy (…)”. 

[godz.01:27] Dominika Ćosić relacja z Brukseli o warunkach pracy dziennikarzy w PE; 

objaśnienie przez redaktora TVP INFO  na czym miałyby polegać propozycje zmian pracy 

dziennikarzy w polskim parlamencie.  

26:22 Redaktor prowadzący objaśnia szczegółowo warunki nowych regulacji pracy 

dziennikarzy w Sejmie, akredytacje, przepustki, miejsca pracy, itp. Całość uzupełnia red. 

Cezary Gmyz niemiecki korespondent TVP, mówiąc o warunkach pracy dziennikarzy w 

niemieckim Bundestagu. Resztę uzupełnia Dominka Ćosić mówiąc o pracy dziennikarzy w 

Brukseli i Strasbourgu. 

 

- stały, pełny przekaz informacyjny o sytuacji politycznej:  

 03:39:38 Magda Kielczyk: „Transmisja głosowań  (g.21:39) w Sali Kolumnowej, głosowania 

odbywają się ręcznie, głosy liczone są przez sekretarzy”. Kolejny gość: Euro poseł Czarnecki 

mówi o pracy dziennikarzy w PE.  

03:49:50 Na pasku informacja: ‘Sala Kolumnowa : Obrady Sejmu zostały wznowione , głosy 

liczone są ręcznie’. 

 

TVP INFO 16-17.12. 2016, godz. 22:00-2:00 

-zróżnicowane  pasmo komentarzy: 

„W tyle wizji”, Rafał Ziemkiewicz i Stanisław Janecki 

Rafał Ziemkiewicz: „(…) Dzień świra po prostu (…) Dzień świrów, świstaków… czego jeszcze , 

cóż zrobić, nie sądziliśmy, że będziemy mieli do skomentowania taki kawałek, przy którym 

wszystkie nasze złośliwe jajcarskie komentarze wysiądą po prostu (…) Poseł Szczerba wyglądał 

jak reklama dopalaczy troszeczkę ”. 

32:58 (godz. 22:33) Cd Magazyn „W tyle wizji”, Rafał Ziemkiewicz i Stanisław Janecki.  

-bieżące rekapitulowanie wydarzeń połączone z ich 

objaśnianiem:  

23:18 Redaktor: „Trwają głosowania w Sali Kolumnowej, już za chwilę głosowanie nad ustawą 

dezubekizacyjną. Po tych głosowaniach posłowie prawdopodobnie zakończą obrady na 

dzisiaj”. 

31:58 Informacja: Posłowie obradujący w Sali Kolumnowej przegłosowali ustawę 

dezubekizacyjną (godz. 22:32), dalsze informacje w specjalnym wydaniu Infowieczoru . 

01:13:54 (godz. 23:14) Marta Kielczyk i Karol Gnat redaktorzy kontynuuje a wydanie specjalne 

INFO wieczoru. Rekapitulują wydarzenia dnia, ok.15 posłowie opozycji zablokowali mównicę, 

trwał protest w Sejmie, blokada  sejmowej mównicy przez opozycję trwała niemal osiem 

godzin, głosowania odbyły się w Sali Kolumnowej, jednocześnie trwał protest przed Sejmem. 
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01:52:37 (godz.23:52) Prof. Kazimierz Kik: „To jest taka przygotowana spontaniczność. 

Pamiętajmy o tym, co było kilka dni wcześniej , gdy mówiono o tym, że należy wypowiedzieć 

posłuszeństwo obywatelskie (…)”. 

g.23:53 na pasku napis: ‘Blokada –Posłowie PiS nie mogą wyjechać z Sejmu’. 

g.23.50 komentarz Bartosza Kownackiego (PiS), komentującego fakt blokowania Sali Plenarnej 

przez posłów opozycji 

g. 23.50 redaktor Piotr Chęciński w studiu przyjmuje komentarze o zaistniałej w Sejmie 

sytuacji od politologa prof. Kazimierza Kika i red.  publicysty Filipa Memchesa. 

g. 23.53 na pasku informacja: ‘Posłowie  PiS nie mogą wyjechać z sejmowego parkingu – trwa 

blokada’ 

g. 00.09 red. Miłosz Kłeczek z Sali Plenarnej: „Informacje w studio o blokadach dróg 

wyjazdowych z Sejmu, informacja o tym, iż Grzegorz Schetyna PO: ‘Namawiał posłów opozycji, 

aby włożyli kurtki’ i jak najszybciej wyszli przed budynek Sejmu do manifestujących, żeby 

dołączyli się do tych ludzi, którzy teraz protestują przed gmachem parlamentu, a pozostała 

część PO przebywa w nocy na Sali plenarnej i zamierzają zostać tutaj tak jak już wspomniałem 

przez całą noc, ale będą zmieniali się co dwie godziny”. 

02:09:50 [godz. 00:10] Komentarze w Studio  prof. Kazimierz Kik i Filip Memches, Magdalena 

Ogórek, oraz z Sejmu i z przed Sejmu:  Sławomir Neumann (PO), Dominik Tarczyński (PiS), 

Anna Siarkowska (Kukiz ’15); Marek Suski (PiS), Tadeusz Cymański (PiS). 

 03:06:23 [godz.01:06]Na pasku informacja: ‘Demonstracje KOD i opozycji-KOD blokuje wyjazd 

z sejmowego parkingu i wejście do hotelu poselskiego w Sejmie, na Sali plenarnej cały czas 

przebywa kilku posłów PO’. 

-informowanie o wydarzeniach przed Sejmem – z 

uwzględnieniem ataków na reporterów TVP- brak na ten 

temat  informacji w telewizjach prywatnych. Reporterzy  TVP 

INFO zagłuszani przez manifestantów są wprost  eliminowani 

z pracy; ich przekaz nie dociera do widzów, oznacza to, że 

główne relacje związane przede wszystkim z ich 

ramowaniem,  szczególnie, gdy chodzi o wątki dotyczące  

blokad wyjazdów posłów z Sejmu, należą do stacji 

prywatnych:  

03:06:24 [godz. 01:06] Połączenie ze Studia na żywo z reporterem przed Sejmem- red. 

Przemysław Toczek, widać jak jest zaczepiany przez manifestantów, agresywnie dotykany, 

przerywa mu się relacjonowanie  fizycznie i za pomocą stadionowych piszczałek  i urządzeń 

zagłuszających, trąbienie do uszu i wrzaski  do uszu reportera. Redaktor próbuje kontynuować,  

wszystko widać w kadrze: „(…)spotykamy się z agresją manifestujących, utrudnia nam się 

pracę na wszelkie możliwe sposoby, na przykład tak jak w tym momencie, zasłaniając nasz 

obiektyw flagami zarówno Polski jak i UE, obok skandowane są wszelkiego rodzaju hasła, 

próbują nas zakrzyczeć, żeby relacja była jak najmniej czytelna i jak najmniej zrozumiała (…)”. 

03:08:10 [godz. 01:08]  W kadrze obok red. TVP INFO Przemysława Toczka, widać trzech 

młodych mężczyzn w pełnym zbliżeniu, krzyczą do uszu reportera, sprawiając wrażenie 

znajdowania się w transie, w stanie wyłączonej świadomości  lub oszołomieniu,  słychać ich 

okrzyki: ‘TVP to WC!’.   

03:08:41 [godz.01:08] Redaktor w studio : „(…) jeżeli w całej tej sytuacji genezą jest obrona 

wolności mediów, to obrona wolności mediów jakichkolwiek (…) w taki sposób na świecie 

nigdzie nie wygląda, prof. Kazimierz Kik: „(…) w tej destrukcji prawdopodobnie jesteśmy 
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mistrzami, bo to co się dzisiaj dzieje, to jest niszczenie polskiej demokracji (…) tak drobna 

sprawa, wykluczenie jednego posła może rozwalić rząd , przepraszam, parlament polski, może 

rzucić demokrację na kolana w imię demokracji (…) . Ci młodzi ludzie, w moim przekonaniu, 

wykorzystują pretekst do każdej fajnej zabawy, a tu w dodatku polityczny pretekst, jest 

telewizja itd., itd., to już jest zabawa w demokrację (…). To jest pole bitwy dla 20-30 procent 

polskiego społeczeństwa, nie więcej (…). Polska klasa polityczna nie daje dobrego przykładu, 

nie zdaje egzaminu, dlatego, ze sama z sobą tak negatywnie obcuje”. 

 [godz.01:27] 

Na antenie dalsze komentarze, prowadzi red. Piotr Chęciński, rozmawia m.in. z prof . Piotrem 

Wawrzykiem, red. Filipem Memchesem, prof. Kazimierzem  Kikiem. Prof. Kazimierz Kik: : „(…) 

wydarzenia doprowadziły do tego , ze jedna i druga strona nie ma się gdzie cofać, tzn. rząd, 

większość parlamentarna nie ma z czego ustąpić (…) potem jest następny spór i w tej 

atmosferze (…) parlament będzie podzielony na dwie części (…) tu nie mam miejsca na 

porozumienie, ponieważ tu jest zwykła normalna walka o władzę, która posługuje się różnego 

rodzaju hasłami, w tym wypadku akurat prawa dziennikarzy, demokracja, wolność, wielkie 

słowa (…) To jest smutna noc, bo demokracja przegrywa ”.   

04:03:30 [godz.02:03] Relacja na żywo reportera Miłosza Toczka z przed Hotelu poselskiego na 

ul Wiejskiej – informacja na pasku: ‘Agresywne zachowania podczas protestu, zniszczona 

kamera TVP, utrudnione relacje dziennikarzy’. Dziennikarzowi wciąż utrudnia się relacje 

poprzez  zasłanianie kamery, gwizdy, krzyki, hałasy, dziennikarz informuje na antenie o 

zniszczonej kamerze, wyrwanych z niej kablach i niemożliwości wykonywania pracy, i walce o 

to, żeby pokazać to co się dzieje, czyli opisać  niewielką hałaśliwą, agresywną grupkę 

zwolenników KOD, wystającą przed sejmem  poselskim. 

  

TVP INFO 17.12.2016; godz. 2:00-6.00 

- regularne pasmo powtórek i objaśnień: 

00:09 [godz.02:00] kontynuacja nocnej relacji w studio komentuje wydarzenia politolog prof. 

Kazimierz Kik. Rozmowy prowadzi w dalszym ciągu, red. Piotr Chęciński. Dalszy program 

wypełniają powtórki, materiały i relacje z nocy i wieczora poprzedniego dnia. Na żywo obraz z 

Sali parlamentarnej Sejmu i sprzed Sejmu. 

-relacje bieżące: 

45:49 [godz.02:46] Tragiczny moment – godz. 2:46:20 - sprzed Sejmu, gdy z sejmu wyjeżdżała 

premier  Beata Szydło w studio TVP INFO wypełnia  materiał powtórkowy z programem 

publicystycznym „Forum”, w studio dyskutują goście politycy PO, PIS, Kukiz 15, PSL.  

01:06:01-01:06:23 [godz.02:59- 3:06]  BLOK REKLAMOWY, następnie audycja publicystyki 

kulturalnej „Mówiąc prawdę”, rozmowa Kamili Dreckiej  z Bogusławem Smoleniem. Blok 

reklamowy , audycja Telexpres Extra – powtórka, na paskach informacje z wydarzeń  

politycznych minionego dnia i nocy. 

2:18:46 - materiały powtórkowe:  

(godz.04:19) na pasku informacja: ‘Policja: Od strony protestujących została rzucona świeca 

dymna i race’. 

03:00:57 [godz.05:01] materiały powtórkowe, magazyn „W tyle wizji’. 

TVP INFO 17.12.2016, godz.6:00-10:00 
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- dementi policji na temat użycia gazu łzawiącego – ten  

obecny także w stacji konkurencyjnej POLSAT NEWS:  

16:00 [godz.06:15] Zdjęcia z nocy, powtórki z ubiegłego wieczoru , dnia i nocy, wypowiedz na 

żywo: ASP. Szt. Mateusza Mrozka rzecznika Komendy Stołecznej Policji, dementi na temat 

użycia gazu przez policje, apele o nieutrudnianie pracy dziennikarzom, na temat legalności 

zgromadzenia przed Sejmem. Główny komunikat policji o tym, że podczas demonstracji policja 

nie stosowała środków przymusu bezpośredniego. 

20:54 [godz.06:20] Powtórki na antenie, komentarze z wieczoru dnia poprzedniego i nocy. 

Poranne zdjęcia na żywo z przed Sejmu Przemysław Toczek relacjonuje wydarzenia z nocy 

zatrzymywania wyjazdów posłów sprzed Sejmu, opisuje aktualną, poranną sytuację przed 

Sejmem. Dalej powtórki z poprzedniego wieczoru i nocy. 

43:15 [godz.10:43] powtórki materiałów filmowych  z nocy 17 grudnia przed Sejmem, reporter 

TVP Info  napastowany przez manifestantów z KOD; oraz blokady wyjazdów z Sejmu  przez 

KOD, ich ataki na posłów PiS i przedstawicieli rządu opuszczających teren Sejmu. Dementi 

Komendy  Stołecznej Policji o na temat tego, jakoby użyła przeciwko protestującym gazu 

łzawiącego.  

 

-objaśniające komentarze (przedstawiciel świata kultury, 

świat polityki, publicyści, dziennikarze różnych opcji) :  

02:46:04 [godz.08:45] Wydarzenia na żywo z protestu przed Sejmem komentuje gość w studio 

reżyser Antoni Krauze: „(…) mamy do czynienia i wczoraj w rocznicę masakry w kopalni Wujek 

i dzisiaj  46 rocznica Grudnia  (…) gdy władza strzelała do bezbronnych ludzi , którzy zjawili się 

tam na rozkaz, na polecenie tej władzy, do powrotu do pracy (…) i ludzie którzy stawili się do 

pracy, zostali ostrzelani jak dzika zwierzyna (…)”. 

03:00:33 [godz.9.00] Serwis informacyjny red. Edyta Lewandowska: „’Głównym celem 

protestu było zablokowanie ustawy dezubekizacyjnej, to była próba anarchii, to była próba 

przejęcia władzy, to była próba zablokowania możliwości przyjęcia budżetu państwa  ‘-tak 

mówił na antenie RMF FM minister Mariusz Błaszczak”. 

03:15:18 [godz.09.15] „Salon dziennikarski”, magazyn publicystyczny, goście w studio na żywo: 

Jacek Karnowski, Jacek Łęski, Piotr  Semka „Do Rzeczy”, Piotr Zaręba „Wsieci”, ks. Henryk 

Zieliński red. nacz. „Idziemy”. 

04:02:41 [godz.10.02] Powtórzenie na antenie informacji dementi policji o tym, iż użyto w 

czasie zajść gazu łzawiącego, dym pochodził z racy i świecy dymnej rzuconej w tłum przed 

Sejm przez demonstrujących z KOD. Po północy zgromadzenie zostało przez policję rozwiązane 

i dalej miało charakter nielegalny. 

TVP INFO 

17.12.206 , godz. 10.00-14.00 

- pluralizm polityczny, obecna strona rządowa i opozycyjna 

[liczne wejścia na żywo z konferencji opozycji]: 

11:47 [godz.10:11] Relacje powtórkowe z wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem z 16 i 17 grudnia  

2016 r. Na pasku napis o treści: ‘Mazurek: Wiemy, jak wyglądała troska o dziennikarzy za 

rządów PO’   Mazurek: ‘Czas pogodzić się z tym, że jest się opozycją, trzeba odnaleźć się w tej 

roli’. 
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 [godz.10:12] Relacja z konferencji prasowej Nowoczesnej, Ryszard Petru: ‘Apelujemy do 

wszystkich Polaków o to, zwłaszcza tych, którzy są w Warszawie, aby o  godz. 12 wraz z KOD-

em uczestniczyć w proteście pod Pałacem Prezydenckim i chcę podkreślić, jeśli ta sytuacja, 

jaka ma miejsce niezbędne będą wcześniejsze wybory”. 

14:14 [ godz. 10:14] Relacja z konferencji PO, głos z konferencji partii .Nowoczesna.- Katarzyna 

Lubnauer:  ‘PiS chce ograniczyć media PiS chce ograniczyć informacje i to PiS nieregulaminowo 

zabrał głos posłowi’. 

15:58 [godz.10:15] Piotr Pałka, publicysta w komentarzach, powtórka : „’Męczeństwo opozycji 

na pluszowym krzyżu’, ja się z tym określeniem zgadzam”. 

20:03 [godz.10.19] Relacja z bazyliki archikatedralnej w Szczecinie z Mszy świętej w rocznicę 

uroczystości upamiętniających wydarzenia grudnia ’70 i w intencji ofiar. 

37:29 [godz.10:37] Wspomnienie Grudnia ’70 i wydarzeń na Wybrzeżu –emisja reportażu 

autorstwa Kamila Trzaski. 

01:14:08 [godz.11:14] W studio na żywo Marek Król, publicysta  komentuje bieżące 

wydarzenia z Sejmu i z przed Sejmu. 

02:08:15 [godz.12:08] relacja z protestu KOD przed Pałacem Prezydenckim, Adrianna 

Borowicz, TVP Info. 

02:20:34 [godz.12:20] Przemówienie premier Beaty Szydło  Krakowa podczas spotkania 

opłatkowego z przedstawicielami Ochotniczych Straży  Pożarnych. 

- spectrum  komentarzy: 

02:42:33 [godz.12:42] Komentarze na żywo publicystów w czasie protestu KOD pod Pałacem 

prezydenckim , wypowiadają się drogą telefoniczną  m.in. Grzegorz Dobiecki „Dziennik Gazeta 

Prawna”, Jacek Karnowski „wSieci”, Elizy Olczyk „Wprost”, Paweł Lisicki „Do Rzeczy”, Witold 

Gadowski „wSieci” : „(…) To, co się dzieje w tej chwili w Polsce to kalka metod stosowanych   

przez Rote Arme Fraktion w końcówce lat 60. i w latach 70. to wszystko obliczone jest na 

wybuch społecznych emocji (…) Socjotechnika tych działań prowadzi do rozhuśtania 

społecznych emocji i tym sposobem do obalenia urzędującego rządu (…) ”. 

TVP INFO 

17.12.2016, godz. 14:00-18:00 

- pluralistyczny przekaz na żywo bieżących wydarzeń: 

15:34[godz.14:14] relacja przemówień liderów opozycji z manifestacji opozycji i KOD przed 

Pałacem Prezydenckim, wielokrotne relacje i wejścia na żywo z protestu przed Pałacem 

Prezydenckim. W studio komentatorzy politycy i publicyści wydarzeń , w tym, m.in. Beata 

Mazurek, Kornel Morawiecki, Adrian Stankowski, Piotr Gabryel, Anita Gargas, Tomasz 

Sakiewicz, Samuel Pereirra, Krzysztof Wyszkowski. 

03:20:00 [godz.17:17] Relacja na żywo z Wrocławia z wystąpienia szefa Rady Europejskiej  

Donalda Tuska, na PASKU: ‘Demokracja, w której ludzi pozbawia się dostępu do informacji, 

staje się równie nieznośna jak dykatatura’. Komentarze  wystąpienia Donalda Tuska  

publicystów: Konrad Kołodziejski, Jakub Jałowiczor, Jacek Karnowski. 

TVP INFO 

17.12.2016, godz. 18:00-22:00 
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-powtórki z zajść w sejmie, informacje o blokadzie Sali 

Parlamentarnej przez posłów opozycji: 

19:01 Salon Dziennikarski, audycja publicystyczna ,  powtórka z godz. 9.00. 

19:53 red. Małgorzata Steckiewicz, serwis TVP INFO, wiadomości z wydarzeń w Sejmie i wokół 

Sejmu, z Krakowskiego  Przedmieścia od godz. 12 - manifestacji  KOD-u;  na pasku informacja: 

‘Próba destabilizacji państwa’. Relacje reporterów na żywo z demonstracji  KOD. 

02:15:41 [godz.2015] Magazyn Minęła 20, goście programu przewodniczący Kukiz ’15 : Paweł 

Kukiz, były dyrektor zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego dr hab. Kamil 

Zaradkiewicz, Agnieszka Ścigaj, Paweł Sasin, Jan Pawlicki, publicysta. 

03:53:26 Program Studio Polska, łączenie na żywo z otoczeniem przed Sejmem, reporter TVP 

Info łączy się  ze studiem z manifestacji KOD, jednak jego relację zakłócają uczestnicy 

manifestacji KOD, jeden z nich w trakcie łączenia podchodzi do reportera i  gra na perkusji.  

TVP INFO 

17-18.12.2016, godz. 22:00-2:00 

Studio POLSKA, Cd. audycji. 

01:39:14 [godz.23:38] na pasku informacja: ‘spotkanie marszałka Senatu z dziennikarzami ws. 

zasad funkcjonowania mediów w Parlamencie’. 

01:50:09 [godz.23:49] konferencja marszałka Senatu Karczewskiego ze spotkania z 

dziennikarzami, zapowiedź kolejnego spotkania na godz.12 następnego dnia. Podtrzymanie 

informacji o obowiązywaniu starych zasad pracy dziennikarzy w Sejmie.  

01:50:31 [godz.23:49] na pasku napis o treści: ‘Stanisław Karczewski, marszałek Senatu: 

’Intencją PiS jest usprawnienie pracy dziennikarzy i poprawa warunków ich pracy w Sejmie – 

zmiany nie ograniczą dostępu do wydarzeń’ . 

02:56:24 [godz.00:55]- 04:11:10[godz.02:10]  materiały powtórkowe: wystąpień polityków,  

serwisów informacyjnych, komentarzy i relacji reporterskich z całego dn ia i minionego 

wieczoru.  

 

TVP INFO 

18.12.2016, godz. 2:00-6:00 

04:47-35.51 [godz.02:36]- ciąg dalszy nocnych powtórek z  wystąpień 

polityków,  serwisów informacyjnych, komentarzy i relacji reporterskich z 

całego dnia i minionego wieczoru. 

 

TVP INFO 

18.12.2016, godz. 6:00-10:00. 

- poszerzona  informacja na temat wydarzeń i protestów 

strony opozycyjnej i rządowej: 
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18:54 [godz.06:18] relacja na żywo  z porannej pikiety KOD przed Sejmem, reporterka mówi, 

że znajduje się tam  maksymalnie siedem osób: „(…) ale z tego co słyszymy to ten protest nie 

ustaje, o godz.  12 zwolennicy KOD spotkają się przed Trybunałem Konstytucyjnym, potem 

przejdą na ul. Wiejską ”. 

32:46 [godz. 06:32] powtórka fragmentów  przemówienia premier Beaty Szydło, na pasku 

cytat z przemówienia: ‘Reżyserzy tych wydarzeń muszą usłyszeć: źle czynicie, szkodzicie 

Polsce- na konflikcie i niechęci chcecie budować waszą tożsamość’. 

B. Szydło: ‘Nie wolno Polaków zniechęcać i skłócać wzajemnie’. 

32:50 [godz.6:32 ] O uspokojenie nastrojów tak, aby prace w  Parlamencie „odbywały się bez 

przeszkód, w sposób cywilizowany i z należną powagą, zgodnie z zasadami demokracji 

parlamentarnej”  zaapelował w swoim oświadczeniu prezydent Andrzej Duda na pasku napis o 

treści: ‘Prezydent: Jestem gotów do mediacji’. 

- podejmowanie wydarzeń przemilczanych przez innych 

nadawców - tu komentarz na temat mężczyzny 

sprawiającego wrażenie ofiary zajść z policją, głosy policji.  

Kluczowe dla tego wieczoru poszerzone komentarze 

profesorów PAN i UW – politologa  i socjologa oraz 

dziennikarzy: 

48:27 [godz.06:47 -06:52] Redaktor w studio TVP INFO z mł. insp. Mariuszem Ciarką z 

Komendy Stołecznej Policji omawiają sytuację symulacji przez jednego z manifestujących. 

Inspektor mówi, iż cechą charakterystyczna filmików, które obrazują to zachowanie jest to, iż 

nie mają one początku ani końca. Gdyby nie udało się nagrać tych scen od początku do 

zakończenia, a wiec momentu gdy ofiara podnosi się z ziemi, zapewne można byłoby na 

podstawie fragmentów nagrań oskarżać policję o zastosowanie przemocy podczas 

manifestacji pod Sejmem. Scenom tym towarzyszyło także rzucanie świec dymnych , miało to 

więc znamiona inscenizacji scen przemocy, które później odpowiednio przekazały media. 

Podczas manifestacji miała  miejsce także agresja wobec dziennikarzy telewizji publicznej , 

policjant stwierdził, że nie było osób rannych nie dotarły do nich konkretne skargi, mimo 

agresji słownej  nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dziennikarzy. 

01:49:49 [godz.15:52] Na pasku informacje: ’Mistyfikacja wykorzystana w spocie PO’; „pobity” 

demonstrant w spocie PO’ ‘demonstrant udawał rannego’. Redaktor w studio: „Do mężczyzny 

udającego ofiarę policji odnieśli się dziś goście programu Woronicza 17 (…) W studio goście 

prof. Henryk Domański, socjolog PAN i prof. Piotr Wawrzyk, politolog. Prowadzący audycję: 

„Panowie, te zdjęcia pokazujemy i zastanawiam się nad reżyserią tych scen, bo z pewnością to 

co zobaczyliśmy budzi grozę, bo udawanie, że jest się atakowanym przez policjanta z całą 

pewnością w państwie demokratycznym nie przystoi”. 

01:53:52 [godz.15:52]  Prof. Henryk Domański: „Jest to element walki politycznej , w związku z 

tym jest to zachowanie całkiem racjonalne z punktu widzenia opozycji, podobnie jak z punktu 

widzenia obozu rządzącego jest reagowanie na to, robi to w ogóle wydarzenie, w moim 

zdaniem przypadkowe i nie zasługiwałoby na to, żeby nadać temu takie znaczenie, które  

uzyskało. Wynika  częściowo z tego, że opozycja czekała na jakieś wydarzenie dałoby się 

wykorzystać do walki z rządem i takie wydarzenie nastąpiło. Może lepszego nawet nie było w 

ciągu kilkunastu miesięcy. W końcu tym celem  opozycji jest doczekanie jak najszybciej do 

możliwych  wyborów, a poprzedzanie tego intensyfikacją napięcia społecznego  i 

przekonywanie ludzi, że dzieje się źle, że demokracja jest naruszana. Więc jeżeli ktoś się 

kładzie na ulicy, jest zdeterminowany, to z tego punktu widzenia tak patrząc na strategię walki 

politycznej , jest to w moim przekonaniu całkiem normalne”. Redaktor : „Ale czy retoryka, 

panie profesorze, że policja bije ma sens?”. 

01:55:02 [godz.15:53] Prof. Henryk Domański: „Więc powtórzyłbym, ze absolutnie ma sens dla 

opozycji, natomiast z punktu odbioru ze strony społeczeństwa to może być różnie. Ja myślę, że 
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w ogóle odśpiewywanie hymnu narodowego, można się zastanawiać czy ma sens. Hymn 

narodowy jest po to, żeby świętować uroczystości, a nie po to, żeby sygnalizować, że jest źle, 

że mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem. Albo na przykład powtarzanie , skandowanie za 

każdym razem, jak to robi opozycja, że nie ‘oddamy demokracji’ albo coś w tym rodzaju. 

Trochę to zawiera elementy aktorstwa, rzeczywiście takiego cyrku, więc jaka część 

społeczeństwa polskiego ocenia to negatywnie i akceptuje. Prawdopodobnie na pewno taka, 

która się pokrywa ze zwolennikami PiS-u koło czterdziestu procent, w moim przekonaniu tak 

jest. Z kolei po drugiej stronie lokuje się jakieś trzydzieści kilka, odzwierciedla to dokładnie 

różnice polityczne i światopoglądowe”. 

01:55:57 [godz. 15:54] Redaktor prowadzący rozmowę: „Panie profesorze, jak pan takim razie 

ocenia aktorów i cały scenariusz nocy z piątku na sobotę?”. 

01:56:02 [godz.15:54] Prof. Piotr Wawrzyk: „Sama ta scena z tym człowiekiem, który kadzie się 

na ulicy, to moim zdaniem, przypomina kabaret, ale taki kabaret który ma , który został 

wcześniej przygotowany, w tym sensie, że nie położyłby się akurat w tym miejscu , gdyby nie 

wiedział, że ktoś to nagrywa. Czyli musiało to być przygotowane, że będzie jakieś nagranie z 

tego właśnie momentu, kiedy on już leży , nie wziął tylko tego pod uwagę, że nagrywa to kilka 

osób zapewne. I że będzie nagranie sprzed tego momentu, gdy już leży rzekomo poturbowany 

i z tego momentu, kiedy wstaje. I później widać w Internecie, jak poprawia ubranie i odchodzi 

spokojnie, wiedząc, że widać na tych ujęciach, że nic się nie dzieje. Natomiast pamiętajmy o 

jednym, mamy w tej chwili swego rodzaju, mieliśmy, przepraszam, do czwartku, mieliśmy taką 

powolną, ale jednak mieliśmy , agonię grup, które określają się mianem  obrońców 

demokracji. Widać, że w tych demonstracjach uczestniczyło coraz mniej osób, ale też w 

efekcie działania tego Komitetu Obrony Demokracji coraz bardziej się radykalizowały. 

Pierwszym tego elementem był pogrzeb Inki i Zagończyka, gdzie te elementy  bojówkowania 

pojawiły się w ich działalności. Za każdym kolejnym razem było widać, że ta  agresja, jak gdyby, 

ze strony tych osób narasta. Równocześnie wraz ze spadającą frekwencją nasilały się tarcia 

wewnętrzne, mieliśmy pretendenta do objęcia szefostwa w KOD , potrzebny był pretekst, 

który sprawi, że nastąpi  eskalacja sporu. Tym pretekstem stała się kwestia dostępu 

dziennikarzy do Sejmu no i wykluczenie jednego z posłów z posiedzenia. I kolejnym 

elementem, który podnosić ten poziom radykalizacji stały się ofiary. Potrzebne w pewnym 

momencie stały się ofiary, bo paliwo które było do tej pory, przestało wystarczać”. 

02:05:38 [godz.16:04] Prof. Henryk Domański: „(…) widać, że opozycji w zasadzie nie zależy na 

zażegnaniu tego konfliktu. W interesie opozycji w gruncie rzeczy jest to, żeby parlament trwał 

w takim zawieszeniu , jak do tej pory przeciwnie, rządowi zresztą (…)” . 

02:19:57 [godz.16:18] Red. Michał Karnowski, „wSieci” w studio podczas manifestacji Klubów 

„Gazety Polskiej” komentuje ostatnie zajścia w Sejmie i manifestacje KOD:  „(…) Mam 

wrażenie, że to jest próba powiedzenia Polakom, nawet nie to: my jesteśmy w większości, 

nawet nie to- my mamy rację, nawet nie to-że oni są sfrustrowani. Nie, to jest powiedzenie 

tak: ‘Albo wybierzecie nas i my będziemy rządzili, innymi słowy: ‘my jesteśmy jedynymi 

zarządcami tego państwa - albo będziecie mieli piekło, awantury, protesty, rannych, urządzimy 

wam piekło, jeśli nas nie wybierzecie. W tym sensie to jest tak antydemokratyczne, że zapiera 

dech w piersiach. To są ludzie, którzy uważają się za naturalnych  zarządców Polski i sytuacja w 

której Polacy wybrali inaczej jest dla nich nie do zaakceptowania i to jest wybuch złości agresji, 

ale ja twierdzę, że to jest bardzo poważny plan, wszystko to się układa w poważny plan 

brutalnego pchnięcia Polski w otchłań chaosu, bałaganu, być może zamieszek, tylko po to, 

żeby ta grupa odzyskała władzę, bo oni innej drogi do tego nie widzą”. 

TVP INFO 

18.12.2016, godz. 18:00-22:00 

31:21 [godz.18:30] Tomasz Sakiewicz komentuje bieżące wydarzenia: „(…) ja po tragedii 

smoleńskiej nie miałem przez 6 lat wstępu do telewizji, ja nie mogłem tu ani wejść ani mówić, 

całkowita cenzura, nawet jeśli inni prawicowi dziennikarze byli wpuszczani to pod logiem 

„Gazety Polskiej” był całkowity zakaz (…).  I oni mi dzisiaj tłumaczą, że oni walczą o wolność 

słowa. (…) Mamy do czynienia z masowym wybuchem hipokryzji, ale z tyłu jest to próba 

zdestabilizowania państwa . Oni tego rządu nie obalą, już to wiedzą, że nie obalą, natomiast 
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oni terroryzują. Mówią będzie straszny obraz i w Polsce i za granicą, będzie się źle rządziło, 

będziecie ciągle straszeni, my wam wszystko tutaj będziemy rozbijać, jak nam nie zapłacicie. 

Typowy terrorysta – czyli nie oddacie przywilejów, nie oddacie tych wielkich  wpływów , które  

mieliśmy tu czy tam. Oni tego bronią , bo cóż oni mają, oni mają tylko pieniądze, to są ludzie 

bez  duszy. 

- podjęcie tematu spotu reklamowego Platformy 

Obywatelskiej i manipulacji oraz dezinformacji w nim 

zawartych - wątek nie jest obecny w żadnej ze stacji 

komercyjnych:  

32:30 Prowadzący w studio TVP INFO: „(…) Platforma Obywatelska zaprezentowała w sieci 

krótki film o nawie Państwo PiS, (…) wykorzystano w nim m.in. zdjęcie mężczyzny , który 

kładzie się na ziemi i udaje ofiarę policyjnej interwencji [tu widzowie mogą obejrzeć 

wspomniany film]. Jeszcze komentarz policji w tej sprawie, rzecznik policji zwraca uwagę, że 

zarejestrowany przez kamery film, na którym widać jak jeden z uczestników manifestacji 

kładzie się na ulicy i udaje rannego pokazuje grę aktorską. Mariusz Ciarka podkreślał, że gdyby 

nie fakt, że nagranie jest kompletne i obnaża całą sytuację mógłby paść zarzut, że 

funkcjonariusze uderzyli tego mężczyznę (…). Tomasz Sakiewicz w Studiu TVP INFO, jak pan 

ocenia te wydarzenia?”. 

34:17 [godz.18:33] Red. Tomasz Sakiewicz: „Myśmy na niezależna.pl podali nawet kim jest ten 

człowiek, to jakiś tam działacz lewacki, który to odgrywał. To młodzi ludzie, ale to są  

potomkowie tych ubeków, którzy, przynajmniej duchowi potomkowie, którzy tego typu 

prowokacje stosowali. Pamiętamy, że malowano nawet na drzwiach partyjnych przed stanem 

wojennym, że Solidarność będzie ich mordować  i tak dalej straszono, to jest ten jad (…) ja 

pamiętam jak ubecja podnosiła nastroje, żeby potem uzasadnić bardzo złe rzeczy, 

mordowanie wsadzanie do więzień. Oczywiście tamci młodzi ludzie mogą już tego nawet nie 

być świadomi, że biorą udział w tej samej grze, ale oni się gdzieś tam od swoich dziadków, 

ojców tego nauczyli i kontynuują ta zabawę, która może dzisiaj nie jest już aż tak 

niebezpieczna, ale jest obrzydliwa”. 

01:35:53 [godz.7:35-7:36] Powtórka z sytuacji pod Sejmem gdy manifestanci KOD zakłócali 

pracę dziennikarzom na pasku napis o treści: ‘Protest KOD- manifestujący utrudniali pracę 

dziennikarzom TVP’. Poniżej pasek o treści: ‘Premier : Obecna sytuacja wynika z  bezradności 

tych, co utracili władzę’.  

02:34:01 [godz.08:33] Andrzej Stankiewicz, Onet.pl o spotkaniu dziennikarzy z marszałkiem 

Senatu Stanisławem Karczewskim; informacja na pasku o kolejnym spotkaniu marszałka 

Senatu z dziennikarzami na następny dzień w południe. 

02:36:34 [godz.08:35] zapowiedź manifestacji Klubów „Gazety Polskiej” na godz. 16. Przed 

Pałacem prezydenckim, relacja z Krakowa i Gdańska na temat tej manifestacji. 

03:42:00 [godz.09:41] red. Michał Rachoń, audycja publicystyczna „Woronicza 17” omówienie 

politycznych wydarzeń  tygodnia z zaproszonymi do studia politykami opozycji i rządu. Wśród 

polityków także Joachim Brudziński, który m.in. mówi, jego wypowiedź uwidoczniona na pasku 

informacyjnym: ‘Joachim Brudziński, PiS: ‘opozycja doprowadziła do tego, że wyszkoleni 

młodzi ludzie rzucali się pod koła samochodu pani premier’. 

TVP INFO 

18.12.2016 , godz.10:00-14:00 

01:04:45 [godz.11:06]  Na pasku informacja: ‘Kluby Gazety polskiej zapowiadają demonstrację 

w obronie demokraci przed Pałacem Prezydenckim’. 

02:04:34 [godz.12:06] Na pasku głównym napis: ‘Agresja wobec dziennikarzy TVP’. Powtórka 

materiału o zakłócaniu pracy dziennikarzy przez manifestantów KOD. 
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02:06:02 [godz.12:08] Relacja z manifestacji KOD przed Trybunałem Konstytucyjnym, 

żegnającej na urzędzie dotychczasowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, udział w 

manifestacji biorą udział politycy PO, Nowoczesnej, oraz działacze KOD-u. Po manifestacji 

protestujący mają wrócić pod Sejm i wspierać polityków opozycji okupujących Salę Plenarną 

sejmu. Okupujący będą przebywać na sejmowej Sali do wtorku. Relacje w studio TVP INFO na 

bieżąco z manifestacji KOD przed Trybunałem - relacjom tym towarzysza komentarze 

polityków, publicystów, politologów. 

TVP INFO 

18.12.2016-godz.14:00-18:00 

- relacje z manifestacji przed Pałacem Prezydenckim 

05:09 [godz.14:04] na żywo połączenie z rzeczniczką PIS Beatą Mazurek, która relacjonuje 

sprawy dotyczące z głosowań Sejmu , z 16 grudnia w Sali Kolumnowej. Antenę wypełniają 

relacje na żywo ze spotkań Prezydenta RP z poszczególnymi politykami opozycji, relacje sprzed 

Pałacu Prezydenckiego, przed demonstracja Klubów Gazety Polskiej zapowiadanej na godz.16. 

Powtórki z manifestacji KOD o godz. 12.00 przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym 

przemówienia Bronisława Komorowskiego i innych polityków PO i Nowoczesnej. W studio 

komentowany jest fragment  wystąpienia Komorowskiego , gdy mówi o posłance Pawłowicz, 

salwującej się ucieczka z Sejmu. 

01:27:13[godz.15:54] na pasku napis: ‘Ataki na dziennikarzy TVP’, komentarze dotyczące  

wydarzeń związanych z atakami na dziennikarzy TVP INFO, komentują politolodzy i 

dziennikarze.  

02:31:18 [godz.16:30] Relacja z wystąpienia wicepremiera prof. Piotra Glińskiego do 

manifestujących zgromadzonych członków Klubów „Gazety Polskiej” przed Pałacem 

Prezydenckim pod hasłem „W obronie demokracji”. Manifestacja jest odpowiedzią na zajścia 

w Sejmie i próbę anarchizacji parlamentu i blokady jego pracy przez opozycję. Relacja z 

wystąpienia Joachima Brudzińskiego na żywo, do manifestujących [godz.16:47-17:09]. 

02:52:52 [16:51] Informacja na pasku: ‘Awaria sygnału TVP1, TVP2 oraz TVP Info’; ‘Od soboty 

sygnału TVP nie odbierają mieszkańcy części Polski’. 

 

TVP INFO 

18.12.2016, godz. 18:00-22:00 

- informacje o zaniku sygnału telewizyjnego na terenie kraju, 

temat nieobecny w stacjach prywatnych: 

30:57 [godz.18.30] Informacja na pasku: ‘Problemy z odbiorem  sygnału TVP’ , ‘Mieszkańcy 13 

województw nie odbierają sygnału TVP’.  

31:21 [godz.18:30] Tomasz Sakiewicz komentuje bieżące wydarzenia: (…) ja po tragedii 

smoleńskiej nie miałem przez 6 lat wstępu do telewizji, ja nie mogłem tu ani wejść ani mówić, 

całkowita cenzura, nawet jeśli inni prawicowi dziennikarze byli wpuszczani to pod logiem 

„Gazety Polskiej” był całkowity zakaz (…).  I oni mi dzisiaj tłumaczą, że oni  walczą o wolność 

słowa. (…) Mamy do czynienia z masowym wybuchem hipokryzji, ale z tyłu jest to próba 

zdestabilizowania państwa. Oni tego rządu nie obalą, już to wiedzą, że nie obalą, natomiast 

oni terroryzują. Mówią będzie straszny obraz i w Polsce i za granicą, będzie się źle rządziło, 

będziecie ciągle straszeni, my wam wszystko tutaj będziemy rozbijać, jak nam nie zapłacicie. 

Typowy terrorysta – czyli nie oddacie przywilejów, nie oddacie tych wielkich  wpływów , które  

mieliśmy tu czy tam. Oni tego bronią, bo cóż oni mają, oni mają tylko pieniądze, to są ludzie 

bez  duszy”. 
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32:30 Prowadzący w studio TVP INFO: (…) „Platforma Obywatelska zaprezentowała w sieci 

krótki film o nawie Państwo PiS, (…) wykorzystano w nim m.in. zdjęcie mężczyzny, który 

kładzie się na ziemi i udaje ofiarę policyjnej interwencji [tu widzowie mogą obejrzeć 

wspomniany film]. Jeszcze komentarz policji w tej sprawie, rzecznik policji zwraca uwagę, że 

zarejestrowany przez kamery film, na którym widać jak jeden z uczestników manifestacji 

kładzie się na ulicy i udaje rannego pokazuje grę aktorską. Mariusz Ciarka podkreślał, że gdyby 

nie fakt, że nagranie jest kompletne i obnaża całą sytuację mógłby paść zarzut, że 

funkcjonariusze uderzyli tego mężczyznę (…). Tomasz Sakiewicz w Studiu TVP INFO , jak pan 

ocenia te wydarzenia?”. 

40:13 [godz.18:39] Informacja na pasku: ‘Władze TVP o kłopotach z odbiorem sygnału 

poinformowały Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ABW’. 

02:07:01 [godz.20:06] W programie ‘Minęła 20’ fakt m.in. zaniku odbioru sygnału 

telewizyjnego oraz bieżące wydarzenia polityczne komentują zaproszeni do studia politycy: 

Joanna Lichocka (PiS), Michał Szczerba (PO); Zbigniew Gryglas (Nowoczesna) oraz publicyści: 

Filip Memches „Rzeczpospolita”, Adrian Stankowski „Gazeta Polska Codziennie”, Bartosz 

Węglarczyk, Onet.pl. 

03:53:06 [godz.21:52] Michał Adamczyk, „Bez Retuszu”, program publicystyczny, gość Mariusz 

Błaszczak minister spraw wewnętrznych. 

 

5. Wyniki jakościowej analizy zawartości monitoringu    

Analiza jakościowa obejmowała materiały monitorowane, 

zakwalifikowane do profilu badawczego i polegała na ocenie warstwy 

dźwiękowej, tekstowej i ikonicznej obrazów materiałów dziennikarskich  

serwisów  informacyjnych stacji: TVN, POLSAT i TVP oraz relacji na żywo, 

a następnie ich powtórek emitowanych w dniach  16-17-18 grudnia 2016 

r. na antenach trzech stacji informacyjnych: TVN 24, POLSAT NEWS I TVP 

INFO.  

Do analizy zakwalifikowano także warstwę tekstową przekazów,  

wprowadzającą w serwisy i informacje, mającą charakter komunikatów 

informacyjnych, zamieszczaną na tak zwanych belkach („paskach”) 

informacyjnych (białych, żółtych, czerwonych), a także fotogramy 

eksponowane na ekranie podczas odczytywania przez prowadzących 

serwisy lub podczas rozmowy w studiu. Selekcja materiałów 

uwzględniała  technikę ramowania prezentowanych przekazów, a więc 

sposobów  sugerowania i wpływania na ich odbiór i interpretowanie 

przez odbiorcę. Wyselekcjonowano także przekazy z  elementami 

perswazyjnymi  obecnymi w warstwie dyskursu werbalnego, jak i w 

sferze ikonicznej.  

Ostateczna kwalifikacja materiałów do oceny wynikała ze zwrócenia 

szczególnej uwagi na przekazy wyodrębnione w kluczu 

kategoryzacyjnym, opisanym w punkcie trzecim raportu, związanymi 

przede wszystkim z : 
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- komunikatami wyprzedzającymi o wydarzeniach, które mają nastąpić 

pod Sejmem oraz ich późniejszą relacją w czasie rzeczywistym; 

-komunikatami   mobilizującymi w miejscach manifestacji przed Sejmem 

lub wokół Sejmu; 

- nawoływaniem do określonych zachowań na terenie Sejmu w czasie 

rzeczywistym, które mogłyby zagrażać życiu i zdrowiu; 

- egzemplifikacją zachowań agresywnych werbalnie i w działaniu, 

mogących być nawoływaniem  pośrednim  lub bezpośrednim do 

zachowań, które można określić jako przemocowe;  

- nawoływaniem  do określonych zachowań przybierających  formę 

komunikatów na belkach w czasie rzeczywistym; oraz komunikatów 

mogących być zakwalifikowanymi jako eksponujące ekscesy skierowane 

bezpośrednio w przedstawicieli władzy ustawodawczej i  rządowej ;  

- egzemplifikacją przemocy fizycznej  wyrażanej w sferze ikonicznej, 

przez powtarzanie scen przemocy; oraz werbalnego nawoływania - 

pośredniego lub bezpośredniego do zachowań agresywnych;  

- informacją i komunikatami w czasie rzeczywistym wokół  blokowania 

wyjazdu posłów z Sejmu; 

-  ekspozycją obrazów bezpośrednich zachowań niebezpiecznych dla 

życia i zdrowia;  

- ekspozycją działań fingujących wobec otoczenia lub wprowadzających 

media, otoczenie i organa bezpieczeństwa  w błąd; 

- ekspozycją  scen niebezpiecznych, przedstawiających chaos, 

wprowadzających nastrój niepokoju i dezorientacji informacyjnej u 

odbiorcy. 

5.1. Wnioski końcowe 

Analizy jakościowe wykonane według powyżej opisanego kategorie 

klucza kategoryzacyjnego pozwalają postawić poniższe  wnioski wobec 

następujących kolejno stacji i serwisów informacyjnych. 

5.1.1. Przekazy stacji TVN 24 
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a. Stacja TVN 24   wypełnia art.1 p.1 ustawy o radiofonii telewizji (Dz. U. z 

2016 r. poz.639 i poz. 443), mówiący, iż: „Zadaniem radiofonii i telewizji 

jest dostarczanie informacji”.  

b. Zdaniem autorki Raportu monitorowane przekazy TVN  i TVN 24 mogą 
być zakwalifikowane jako naruszające  przez stację zapisy  koncesyjne, w 
którym to zapisie czytamy, że postanawia się, iż program audycji „(…) 
będzie rzetelnie i obiektywnie informował, komentował, wielostronnie 
przedstawiał wydarzenia krajowe i zagraniczne, tak by zapewnić 
odbiorcom zdobycie wiedzy i orientacji w kwestiach społecznych (…)” 
(Koncesja nr 474/2011-T) (TVN Koncesja  Nr 230/K/2013-T). 

c. Zdaniem autorki Raportu występuje  naruszenie  przez stacje TVN i 

TVN 24 dwóch artykułów ustawy o radiofonii telewizji (Dz. U. z 2016 r. 

poz.639 i poz.443) , a mianowicie:   

-artykułu 18 p.1, w którym czytamy, iż: „Audycje lub inne przekazy nie 

mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu 

oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem 

społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do 

nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, 

niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość”. 

-artykułu 18 p.3, w którym czytamy, iż: „Audycje lub inne przekazy nie 

mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu 

oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu”. 

Powyższe wnioski postawić można na podstawie analizy jakościowej 

przekazów nadawcy, które świadczą o tym, iż:  

W przekazach TVN 24 występują liczne komunikaty, mogące być 

interpretowane jako naruszające rzetelną informację, obiektywną relację 

oraz  obiektywizm komentatorski (materiał potwierdzający - powyżej w 

rozdziale 4 i poniżej w załączniku  rozdział 5 Raportu). Przekazy 

przedstawiane przez nadawcę mogą być interpretowane jako: 

- przypominające  o organizowanej pod Sejmem legalnej manifestacji, 

następnie nielegalnym zgromadzeniu i naruszającym prawo blokowaniu 

przejazdu funkcjonariuszy rządowych,  (premiera i posłów RP), a tym 

samym narażaniu bezpieczeństwa, zdrowia i życia blokujących przejazdy, 

jak i bezpieczeństwa, zdrowia i życia pasażerów blokowanych rządowych 

i poselskich pojazdów (szczególnie niebezpieczny incydent z pojazdem 

premier rządu RP, Beaty Szydło);   
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- nawołujące w czasie rzeczywistym do mobilizacji manifestowania 

poprzez bieżące informowanie o stanie blokad wyjazdów z Sejmu; 

połączone z ekspozycją haseł manifestantów, nacechowanych 

nienawiścią w stronę urzędników rządowych jak i posłów strony 

rządzącej; 

-relacjonujące w czasie rzeczywistym poszczególne akcje blokady 

wyjazdów członków rządu i partii Prawo i Sprawiedliwość, pośrednio 

podtrzymujące atmosferę stałego blokownia wyjazdów przez konkretne 

przekazy informacyjne, jak również poprzez stały przekaz 

multiplikowania obrazów chaosu, nastrojów nienawiści kierowanych w 

stronę poszczególnych funkcjonariuszy państwa i starć policji z 

blokującymi przejazdy; oraz bezpośrednią ekspozycję przedstawicieli 

władzy ustawodawczej państwa, narażonych na agresję manifestantów i 

ograniczenia przez nich swobody poruszania, połączone z bezpośrednim 

zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego (incydent i ekscesy wokół  poseł 

prof. Krystyny Pawłowicz). 

- sugerujące  zaistnienie rządów autokratycznych lub  kraju i państwa 

znajdującego się na drodze do systemu autorytarnego i rozpadu sytemu 

prawnego kraju;  

-  występują elementy przekazów sugerujące  „narrację autorytarnej 

dyktatury”  sprzeczne z racją stanu eksplikujące, iż opozycja pozbawiona 

jest praw, a  Polska zamienia się kraj, w którym następuje bezprawie i 

systemowe  łamanie demokracji;  

- sugerujące widzom stałą nieuzasadnioną narrację i płynące z tego 

budowanie fałszywego napięcia opinii publicznej, o rozwiązaniach 

siłowych najpierw w Sejmie a potem podczas zgromadzenia pod 

Sejmem;  

Ponadto:  

- nadawca  buduje na antenie własną narrację wydarzeń, sugerując  

(szczególnie w dniu 16 grudnia 2016 r. po godz.  21 ) rozwiązania siłowe 

w Sejmie, co znajduje wyraz na antenie, w czasie, gdy komentatorami w 

studio są Grzegorz Miecugow i Aleksander Smolar; a w Sejmie redaktorzy 

Katarzyna Kolęda-Zalewska i Krzysztof Skórzyński ; 

- można odnotować, niezrozumiałe dla polskiego widza, pośrednie 

odwołania do Zachodu jako instancji kontrolującej, w jakimś stopniu 
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ostatecznej, mającej mandat kontroli  państwa, któremu zagraża 

pogrążanie się w chaosie, bezprawiu, anarchii;   

- występują różnorodne przekazy dezawuujące  władzę ustawodawczą  

demokratycznie ustanowioną, przypisywanie jej chęci ograniczenia 

informowania społeczeństwie poprzez system mediów; sugerowanie 

przez rząd uporczywego łamania praw obywatelskich, demokracji; 

- zdaniem autorki Raportu  brak komentarza jest naruszeniem zasad 

dziennikarskiej rzetelności i profesjonalizmu dziennikarskiego; zmusza do  

stawiania  pytania o intencje nadawcy podczas eksponowania sekwencji 

zdarzeń z obrazami mężczyzny znajdującego na ziemi, symulującego  

zasłabnięcie lub chcącego  uchodzić za ofiarę zajść i starć z policją; 

- zdaniem autorki Raportu częsta ekspozycja zajść z policją,  w tym  

częsta ekspozycja obrazów przemocy i towarzyszący im brak 

redakcyjnego komentarza narusza wypełnianie koncesji zobowiązującej 

nadawcę do rzetelnej informacji i bezstronnego komentarza; 

-niejasna jest intencja nadawcy, który pomimo komunikatów policji o 

tym, iż  trwająca pod Sejmem manifestacja jest  nielegalna,  nie 

komentuje tego faktu i kontynuuje   transmisję; 

-jako szczególnie wątpliwy, chaotyczny, nierzetelny warsztatowo można 

interpretować sposób transmisji z godz. 2:46:20 (17.12.2016), bez 

redakcyjnego komentarza, przedstawiający  atak na samochód z premier 

RP Beatą Szydło, opuszczającą teren Sejmu RP; 

-wątpliwej jakości, połączony  z niejasną intencją nadawcy, jest  przekaz  

powtórek   materiału z przejazdu z premier, nazwany   „zamieszaniem”, 

jak i konsekwentne milczenie  wokół tego, co rzeczywiście  wydarzyło się  

wokół auta z szefową polskiego rzadu; 

-antena telewizyjna  przekształca się nie rzadko w pas transmisyjny 

jednej strony sporu, (brak bezstronności i wyważenia), sugerując także 

politykom, z którymi sympatyzuje w pytaniach z tezą, własne 

interpretacje; 

-emitowane przekazy nadto często kreują atmosferę społeczną 

syndromu  oblężonej twierdzy; 

- częste stałe, stronnicze podtrzymywanie atmosfery protestu, oporu, 

rodzaj pośredniego zachęcania do braku ustępstw i tym samym, 
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budowanie narracji wsparcia strony politycznej, stawiającej opór na 

zewnątrz, pod Sejmem; 

-uporczywe eksponowanie jednej strony wydarzenia z konsekwentnym 

oznaczaniem własnych sympatii (tu szczególnie audycja nocna „Szkło 

kontaktowe”, komentarze Aleksandra Smolara i Grzegorza Miecugowa)  

oraz m.in. prof. Radosława Markowskiego, prof. Magdaleny Środy, red. 

Jacka Żakowskiego; Tomasza Lisa; Piotra Stasińskiego; 

-nacechowanie przekazów  atmosferą napięcia, strachu, wydarzeń 

nadzwyczajnych; zagrażających bytowi obywateli i państwa; 

- zauważalne jest ustawiczne pośrednie i bezpośrednie w czasie 

rzeczywistym nawoływanie do protestu i manifestacji pod Sejmem; 

- występują komunikaty nawołujące  do buntu i oporu pośrednio poprzez 

prowadzenie negatywnej narracji lidera partii rządzącej i sugerowanie 

mu złych intencji, niszczenia obywateli i władzy ustawodawczej;   

-zostawianie bez reakcji, bez objaśnienia  zagadkowych dwuznacznych 

haseł,  które  czasem brzmią jak wskazówka zachowań pod Sejmem ( np. 

końcowe zawołanie jednego z redaktorów, zaproszonego do studia,  na 

antenie na żywo, tuż przed manifestacją: „Rejtan nie może być jeden”); 

- pomija się milczeniem i nie podejmuje  prób niuansowania narracji na 

przykład tezy o tym, iż demonstracja pod Sejmem była wcześniej 

zaplanowana i przygotowana (taką próbę podejmuje podczas dyskusji w 

studio w rozmowie z red. Andrzejem Morozowskim - red. Andrzej 

Stankiewicz, onet.pl);   

-pozostawianie bez redakcyjnego komentarza wystąpień polityków 

opozycji, które mogą być odebrane wprost jako nawołujące do 

bezpośredniej przemocy wobec polityków partii rządzącej i jej liderowi; 

- narracja i przekaz buntu wobec  pracy posłów w Sali Kolumnowej, 

budowanie informacji w tym duchu zarówno przez redaktorów w studiu, 

jak przez relacje reporterów w Sejmie i polityków proszonych o 

komentarz. Jako szczególnie dramatyczny, niepożądany moment 

kulminacyjny,  jawi się uchwalenie przez Sejm budżetu w Sali 

Kolumnowej; 

5.1.2. Serwis  TVN „Fakty” 
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Serwisy TVN „Fakty”, emitowane w dniach 16-17 XII 2016 powielają 

także powyższy rodzaj narracji i perswazji, eksponowany na antenie TVN 

24, choć już w mniejszym stopniu. Tu także zauważyć można:  

- brak bezstronności i wyważenia informacyjnego serwisów 

informacyjnych; 

-łamiące rzetelną relację przekazy i komunikaty mobilizacyjne w czasie 

rzeczywistym; 

- łamiące rzetelną informację przekazy i przekaz komentatorski w formie  

tzw. stand uppery, wskazujące na stan zagrożenia państwa i 

załamywania się demokracji; 

- łamiące obiektywną relację przekazy eskalujące  dramatyzm wydarzeń, 

rodzaj załamania państwa, zamach na prawa obywateli i przemocy 

wobec nich; 

-materiały eksplikujące zamach na prawa dziennikarzy i ich wykonywanie 

zawodu, fałszywą groźby zaistnienia  cenzury; 

- przekazy wskazujące na atmosferę buntu, szerokiej rebelii w kraju.   

KONKLUZJA :  

Wobec powyższych zaistniała sytuacja, zdaniem autorki Raportu pozwala 

postawić wniosek, iż mamy  do czynienia z  wypełnieniem art.38 ustawy 

o radiofonii i telewizji ust.1 punkcie 2, w którym czytamy, iż nadawca: 

„rażąco narusza warunki określone w ustawie” oraz w koncesji. Ustawa o 

radiofonii i telewizji w art.38. ust.2 p.1 stanowi także, iż „Koncesja może 

być cofnięta jeżeli: 1. rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie 

interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub 

narusza normy dobrego obyczaju”. Zdaniem autorki Raportu  objęte 

analizą w Raporcie przekazy stacji TVN 24 można zakwalifikować do 

kategorii zagrożeń związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem 

państwa, jego funkcjonariuszy (władza ustawodawcza i rządowa) oraz 

jego obywateli.   
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5.1.3. Serwis POLSAT „Wydarzenia” i przekazy stacji  POLSAT NEWS 

Analiza zakwalifikowanych przekazów informacyjnych stacji 

telewizyjnych POLSAT I POLSAT NEWS pozwala stwierdzić, iż stacje te 

wypełniają   art.1 p.1 ustawy o radiofonii telewizji (Dz. U. z 2016 r. 

poz.639 i poz.443), mówiący, iż: „Zadaniem radiofonii i telewizji jest 

dostarczanie informacji”.  

Jednak zdaniem autorki Raportu stacja POLSAT zbliża się do granicy 
naruszania  zapisów  koncesyjnych (Koncesja Nr 200/K/2013-T), w której 
w piątym punkcie czytamy, iż postanawia się, że program będzie 
„zawierał audycje informacyjne (…) i  audycje publicystyczne (…) W 
audycjach tych będzie rzetelnie i obiektywnie informował, komentował,  
wielostronnie przedstawiał wydarzenia krajowe i zagraniczne, tak by 
zapewnić odbiorcom zdobycie wiedzy i orientacji w kwestiach 
społecznych, gospodarczych i politycznych”.  
 
Zdaniem autorki Raportu ponadto może  zachodzić także naruszenie 
dwóch artykułów ustawy o radiofonii telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz.639 i 
poz.443) , a mianowicie:   

-artykułu 18 p.1, w którym czytamy, iż: „Audycje lub inne przekazy nie 

mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu 

oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, 

w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub 

dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, 

wyznanie lub narodowość”. 

-artykułu 18 p.3, w którym czytamy, iż: „Audycje lub inne przekazy nie 

mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu 

oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu”. 

Powyższe wnioski postawić na podstawie analizy jakościowej przekazów 

nadawcy, które świadczą o tym, iż (materiał potwierdzający – powyżej w 

rozdziale 3 i rozdziale 5 Raportu): 

POLSAT „Wydarzenia” przekazy (16 -17-18 grudnia) na tej antenie mogą 

budować u widza przede wszystkim: 

- dramatyzm sytuacji w kraju;  

-  atmosferę  buntu obywateli wobec autorytarnego rządu; 

-  atmosfery społecznego niepokoju, załamania ustroju państwa; 

- groźby wprowadzenia medialnej cenzury; 
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-komunikaty mobilizacyjne w czasie rzeczywistym do manifestacji i oporu 

wobec państwa. 

 

Przekazy na antenie  POLSAT NEWS, (KONCESJA nr 210/K/2013-T) nie 

powielają już atmosfery przekazów „Wydarzeń” pomimo dramatycznych 

obrazów i niepokojącej sfery ikonicznej, ścieżka dźwiękowa z 

manifestacji jest niemal całkowicie wyciszona, gdyż: 

-dominują komentarze i pasmo informacyjne; 

-zaproszeni  goście, komentatorzy, eksperci, politycy nie sprawiają 

wprost wrażenia uczestniczenia w sporze;  

- odbiorca otrzymuje regularne komunikaty w czasie rzeczywistym o 

proteście pod Sejmem; 

-komunikaty w czasie rzeczywistym o proteście pod Sejmem mogą być 

odbierane jako mobilizacyjne; 

-zauważalna jest dominacja przekazów dźwiękowo-obrazowych  

protestów  spod Sejmu i wydarzeń  z Sali Kolumnowej; 

-dominuje informacja o wydarzeniach i komunikaty stricte informacyjne, 

znajdują one wyraz w treści przekazów pisanych – na paskach 

informacyjnych na ekranie; 

-występują niepokojące relacje obrazowe z sytuacji zagrożenia, mogące 

budzić – poprzez częstą ekspozycję-niepokój;  

- występuje komentarz na żywo, do eksponowanych materiałów, 

występuje na antenie krytyka mediów, gdy chodzi o sposoby pracy 

dziennikarzy relacjonujących wydarzenia z Sali  Kolumnowej i z protestu 

pod Sejmem – chodzi tu szczególnie o wypowiedź na antenie POLSAT 

NEWS lidera  Ruchu Kukiz’15 Pawła Kukiza – i jego komentarz na żywo, 

odnoszący się do sposobu pracy mediów relacjonujących wydarzenia z 

Sali  Kolumnowej i z protestu pod Sejmem: 

[15:34:22 Komentarz Pawła Kukiza z proteście opozycji na żywo z Katowic. Kukiz na pasku: ’Spór wokół Sejmu 

może zakończyć się wojną domową’. 

Paweł Kukiz, Ruch Kukiz 15 : (…) nakręcacie klimat konfrontacji, skłócacie ludzi (…) widziałem to wszystko w 

telewizji i widziałem jak pewne media nakręcają wręcz ten cały konflikt, dlaczego, co wy robicie?(…) Media 

nakręcają całą sytuację w sposób nieprawdopodobny, wczoraj oglądałem jedną ze stacji, która mistrzostwo 

świata wykonała w kwestii eskalowania konfliktu polsko-polskiego. Mistrzostwo”. Redaktor prowadzący 

rozmowę pozostawia słowa polityka bez komentarza]. 
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5.1.4. Stacja TVP INFO I serwisy TVP „Wiadomości” 

Analiza przekazów TVP INFO (Koncesja Nr 522/2013-T) wykonana według 

klucza kategoryzacyjnego opisana w punkcie 3 (Podstawowe klucze 

kategoryzacyjne analizy jakościowej) pozwala stwierdzić, iż stacja 

wypełnia koncesję programową. Jak czytamy w punkcie trzecim koncesji: 

„Stacja dostarczać będzie również pogłębionych informacji na temat 

funkcjonowania demokratycznego państwa i jego instytucji oraz 

bezstronnej analizy wydarzeń i procesów zachodzących  w kraju i na 

świecie. Program dostarczać będzie wiedzy edukacyjno-obywatelskiej, 

która ułatwi świadome uczestnictwo w społeczeństwie, funkcjonowanie 

w zmieniających się warunkach ekonomicznych i prawnych oraz 

realizację praw obywatelskich, będzie odsłaniać kulisy tworzenia prawa i 

informować o powodach i skutkach wprowadzanych zmian. Dyskusje, 

komentarze, analizy i opinie ekspertów dostarczą wiedzy o prawach i 

obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz 

informacji na temat korzystania z narzędzi finansowych i ekonomicznych 

w określonych warunkach społeczno-gospodarczych”.  

Analiza serwisów informacyjnych TVP „Wiadomości” jak i całodobowy 

monitoring stacji informacyjnej TVP INFO pod kątem zapisów 

koncesyjnych jaki i określonych punktów (określonych w rozdziale 3 

Raportu) pozwala stwierdzić, iż stacje te wypełniają koncesję jak i nie 

naruszają zapisów ustawy i radiofonii telewizji.  

Zdaniem autorki Raportu monitoring potwierdził, iż stacje 

wypełniają zapisy koncesyjne i ustawowe o mediach, 

relacjonując wydarzenia polityczne ( z 16-17-18 XII 2016 r. w 

Sejmie i przed Sejmem RP) w kontekście, bez zbędnej sensacji, 

podpierając  je merytoryczną informacją. Przekazy i informacje 

mają charakter komplementarny, całościowy z dopracowanym 

kontekstem. Dzięki temu odbiorca przekazu przygotowanego 

według dobrego modelu informacyjnego dziennikarstwa  

znajduje odpowiedzi na pytania nie tylko, co i gdzie się 

zdarzyło, ale także dlaczego? Występują także przekazy z 

elementami dziennikarstwa dociekliwego (informacje o 

podrzuceniu na teren Sejmu przez manifestantów świec 

dymnych – widać to w materiale filmowym, którego nie ma w 

stacjach komercyjnych). Jest także – ważne dla odbiorcy - 

wyjaśnienie dezinformacji obecnej w stacjach komercyjnych  o 

rzekomym użyciu przez policję gazu (dementi policji na ten 
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temat). Odbiorca znajdzie informacje własne redakcji o  agresji 

manifestujących wobec posłów przed Sejmem i dziennikarzy 

telewizji publicznej, relacjonujących wydarzenia spod Sejmu. 

Jest to informacja ważna, gdyż zakłócenia pracy dziennikarzy 

telewizji publicznej wprowadzały  nieoficjalną blokadę  na ich 

relacje, zwłaszcza kluczowych wydarzeń pod Sejmem, w tym  

momentów wyjazdów posłów z Sejmu. W efekcie całościowe 

relacje tych zdarzeń przejęły stacje  komercyjne.  

Odbiorca otrzymuje w materiałach serwisów „Wiadomości” 

jaki i na antenie TVP INFO ,  bardzo ważne  informacje własne, 

w tym,   na temat mężczyzny odgrywającego rolę ofiary policji 

przed Sejmem. Obrazy związane z zachowaniem mężczyzny 

były przyczyną dezinformacji, płynących ze stacji 

komercyjnych.  

Zaznaczają się przekazy poświęcone  roli dziennikarzy w 

sytuacji politycznego „zamieszania” pod Sejmem i w Sejmie- 

nieobecnego w prywatnych stacjach telewizji komercyjnych. 

Ponadto występuje korzystne w profilu nadawcy  

zniuansowanie przekazów i strumienia informacyjnego na 

temat przyczyn zaistniałych w Sejmie wydarzeń.   Odbiorca 

otrzymuje także nieobecne w innych stacjach - informowanie o 

wydarzeniach przed Sejmem – z uwzględnieniem ataków na 

reporterów TVP - brak na ten temat  informacji w telewizjach 

prywatnych. Korzystne z punktu widzenia pełnienia misji stacji 

i jej rzetelności jest zamieszczone  dementi policji na temat 

użycia gazu łzawiącego – ten wątek  obecny jest także - w 

czasie rzeczywistym - w stacji  POLSAT NEWS.  

Odnotować należy jako bardzo ważne z punktu widzenia 

realizacji zapisów koncesyjnych oraz realizacji zapisów ustawy 

o radiofonii i telewizji przez serwis „Wiadomości” i informacje 

TVP INFO podejmowanie wydarzeń przemilczanych przez 

innych nadawców - tu komentarz na temat mężczyzny 

sprawiającego wrażenie ofiary zajść z policją, głosy policji, jak 

również poszerzone komentarze profesorów politologii, 

socjologii i dziennikarzy, objaśniających i rekapitulujących  

całość wydarzeń.  Z tych samych powodów należy pozytywnie  

odnotować  podjęcie przez nadawcę tematu spotu 

reklamowego Platformy Obywatelskiej i manipulacji oraz 

dezinformacji w nim zawartych - wątek nie jest obecny w 

żadnej ze stacji prywatnych.  
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 Bardzo istotne z punktu widzenia komplementarnej i rzetelnej 

misji przekazu nadawcy są informacje o zaniku sygnału 

telewizyjnego TVP INFO na terenie kraju. Temat nieobecny w 

stacjach komercyjnych.  

 

 

 

 

6. ZAŁĄCZNIK – Zawartości przekazów (zapis monitoringu) 

Poniżej kolejno zaprezentowano zapis monitoringu komercyjnej stacji informacyjnej 

TVN24, następnie magazynu informacyjnego tejże stacji TVN „Fakty”, dalej magazynu 

informacyjnego telewizji komercyjnej POLSAT  „Wydarzenia” i całodobowego przekazu 

tejże stacji POLSAT News; na koniec przekazy telewizji publicznej TVP S.A. 

„Wiadomości” oraz całodobowy monitoring  tejże stacji publicznej TVP INFO. 

6.1. Zawartość przekazów   TVN 24 

TVN 24 16.12.2016-18.00-23.45 

TVN 24 17.12.2016-0.00-23.45 

TVN 24 18.12.2016-0.00-22.00 

16.12.2016 

WYDANIE SPECJALNE – na żółtym pasku 

Na ekranie trzy rodzaje pasków, dwa żółte i biały  

18:00:36, na paskach napisy o treści: ‘Groźba cenzury w Sejmie’, ‘BUNT OPOZYCJI’ ‘GROŹBA CENZURY W 

SEJMIE OD NOWEGO ROKU’. 

‘Prezes PIS: Ci  co blokują mównice są negatywnie nastawieni do ustawy dezubekizacyjnej’. 

Stempel na ekranie: ‘Tego nie będziemy mogli pokazać po 1.01.2017’. 

‘Liderzy opozycji: Żądamy przywrócenia normalnego funkcjonowania mediów w Sejmie’. 

‘PROTEST DZIENNIKARZY’ 

‘PETRU: Blokada mównicy dopóki marszałek Sejmu nie przywróci do obrad Posła Szczerbę’. 

‘Kaczyński: Wnioski wobec blokujących sejmową mównicę muszą być wyciągnięte’. 

‘SEJM: Posłowie opozycji okupują mównicę na Sali Parlamentarnej’. 

Stały obraz: ‘OKUPOWANA mównica Sejmowa przez całą opozycję’ na mównicy widnieją ustawione 

egzemplarze konstytucji RP, chorągiewka biało-czerwona i kartki z hasłami  i postulatami /napis: na żywo/. 
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W oknie ekranu po lewej stronie na wizji  rozmowa z posłem Dziedziczakiem PIS 

18:01:55 ‘MIMO BLOKADY MÓWNICY PiS ZAPOWIADA GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM’ 

‘Kaczyński: Nie damy się sterroryzować – uchwalimy budżet’. 

Zapowiedź: Program „TAK jest” , Andrzej Morozowski: 

18:01:59 „Prof. Magdalena Środa, etyk i filozof. Komentuje wydarzenia”: „Dla mnie to jest akt 

nieposłuszeństwa obywatelskiego, o którym coraz częściej mówi się w różnych sytuacjach, w związku z 

działalnością PiS-u, która ma wszystkie cechy działalności władzy autorytarnej. Nieposłuszeństwo 

obywatelskie tym się różni od wszelkich działań o charakterze przestępczym, anarchistycznym czy 

chuligańskim, ze służy obronie absolutnie fundamentalnych wartości . Mamy zagrożoną demokrację i to jest 

wg mnie akt nieposłuszeństwa obywatelskiego, w obronie demokracji bardzo ważnych pryncypiów, w obronie 

konstytucji chociażby – na pasku: ‘Kaczyński: Nie ustąpimy , chuligaństwo musi być powstrzymane”. 

Andrzej Morozowski: „Czy to nie jest tak, że teraz opozycja łamie wypracowywane przez lata zasady?”. 

MŚ: „Bardzo dobrze powiedział pan redaktor pracowano latami, wypracowywano, otóż parlament jest takim 

miejscem gdzie ścierają się sprzeczne opinie, gdzie dochodzi się do konsensusu (…) to co zrobiło PiS uzyskując 

większość, to właściwie zniszczyło tę rolę parlamentu. Proszę zwrócić uwagę, władza ustawodawcza ma 

charakter priorytetowy przed władzą wykonawczą, tymczasem parlament za rządów PiS staje się właściwie 

instrumentem władzy wykonawczej i to takim wyjątkowo prostym instrumentem władzy wykonawczej . Tam 

nie ma żadnej osoby  która by jak kol wiek kwestionowała zalecenia sztabu czy samego prezesa Kaczyńskiego 

.I wszyscy o tym wiemy to jest po prostu maszynka do głosowania, która niszczy polską demokrację.  

Pamiętajmy , mamy takie miejsca w historii, fatalne miejsca, gdzie w demokratyczny sposób wprowadzono 

rządy autorytarne, albo zgoła faszystowskie, ja nie mówię, że taka groźba jest bardzo realna, ale jesteśmy na 

dobrej drodze”. 

Red. Andrzej Morozowski: „Połączmy się z Sejmem, mamy połączenie telefoniczne, z Krzysztofem Łapińskim. 

Mimo blokady mównicy, marszałek czytał poszczególne punkty, posłowie no bo nie było quorum, rozumiem, 

ze dojadą posłowie PiS-u tak, żeby quorum było i po prostu będziecie przyciskać przyciski nie zważając na to, 

co dzieje się na mównicy”. 

Krzysztof Łapiński: „Jak to będzie wyglądać tonie wiem, ale prawdopodobnie tak, jak Pan redaktor mówi. A 

brak quorum to była chwilowa sytuacja, de facto była w sejmie odpowiednia liczba posłów, tylko chwilowo 

nie wszyscy wrócili”. 

18:14 na głównym żółtym pasku prof. Środa: „Parlament nie jest maszynką do wykonywania czyjejś 

autorytarnej władzy”. 

18:16 ‘Marszalek wykluczył z obrad posła PO , który miał kartkę ‘wolne media w Sejmie’.  

18: 17 Andrzej Morozowski: „Mamy z Tweetera Kingi Gajewskiej z komisji regulaminowej ; przebitki z komisji 

regulaminowej’ niestety nie mamy głosu, widzimy posła Kropiwnickiego , dosyć żywiołowo przemawia”. 

18:18 :33 „Mam połączenie z posłem Michałem Kamińskim Europejscy Demokraci”. Andrzej Morozowski: 

„Czy Jarosław Kaczyński może rozważać siłowe rozwiązanie? Michał Kamiński: „Myślę, że nie, jest to raczej 

próba desperacka ratowania twarzy, przed własnym elektoratem (…) on teraz musi dorobić jakąś ideologię, 

mówi znowu o bałaganie o ubekach i tak dalej, a to moim zdaniem świadczy o jego desperacji. Gdybym był 

złośliwy to mógłbym powiedzieć… Zajrzymy na komisję regulaminową, bo teraz mamy dźwięk (przebitki z 

Komisji Regulaminowej, pasek: (Wydanie specjalne: Facebook /Kinga Gajewska), na pasku: 18:23 ‘Kaczyński: 

Walka przybrała charakter chuligaństwa parlamentarnego’. Grzegorz Schetyna: „Atmosfera była trudna, 

każdy może popełnić błąd nawet marszałek Kuchciński, Marszałek Kuchciński popełnił błąd  wykluczając 

Michała Szczerbę i po ludzku jest oczekiwać, aby się z tego błędu wycofał, powinien odwiesić, odwołać swoją 

decyzję i sprawa tej historii , wykluczenia będzie zamknięta. Tego wymaga przyzwoitość”. 

Na pasku 18:26:20: ‘Schetyna; Marszałek Kuchciński popełnił błąd, powinien przywrócić posła Szczerbę do 

obrad’. 

18:26 :34 Andrzej Morozowski: „Straciliśmy połączenie z Komisją, ale widzimy, że tamte nastroje podczas 

tamtego posiedzenia są zupełnie inne”. 
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Magdalena Środa: „(…) Prezes Kaczyński trzyma się linii, w której wszyscy, którzy krytykują jakkolwiek PIS , 

którzy mają odrębne zdanie, albo którzy uważają, ze mają w ogóle prawo do własnego zdania to są ubecy, to 

są ci oderwani od koryta, to są ci co stracili władzę i tak dalej, jednostajność tego myślenia ona robi pranie 

mózgu , ona daje efekty, myślę, że zwolennicy PiS są zupełnie nienaruszalni  pod tym względem. Mowa 

Kaczyńskiego  to jest mowa identyfikacji, ludzie się z tym identyfikują , każdy kto jest innego zdania jest 

przeciw nam”. 

Grzegorz Schetyna: „Nikt nie był otwarty na argumenty, liczy się tylko arytmetyka i niestety”. 

Michał Szczerba: „Na razie komisja regulaminowa nie przyjęła mojego wniosku w sprawie przywrócenia mnie 

do obrad. Do posiedzenia, dziewięciu posłów PiS było przeciwko, ośmiu posłów całej opozycji było 

odmiennego zdania. Teraz zajmie się sprawą Prezydium Sejmu. Mam wrażenie, że decyzji nie podejmują 

posłowie, tylko podejmuje decyzje Jarosław Kaczyński. On zdecyduje czy zostanę przywrócony i czy będę 

mógł głosować podczas tego posiedzenia czy nie. Ale jak mówię, my musimy każdego dnia walczyć o prawa 

obywatelskie, ale również każdego dnia walczyć o prawa opozycji do tego, żeby mogła normalnie 

funkcjonować na terenie Sejmu. Musimy również walczyć o prawa dziennikarzy to tego, żeby mogli 

rozmawiać tak jak w tej chwili przy kamerach, przy posiedzeniu komisji, za chwilę będzie Państwo mogli 

wyłącznie odbierać obraz i nie rozmawiać z posłami”. 

18:35 Andrzej Morozowski nowi goście: „Paweł Lisicki „Do Rzeczy” i Konrad Piasecki Radio Zet i TVN 24”. 

Paweł Lisicki : „Sądzę, że kara zostanie utrzymana, co się stanie z protestującymi na mównicy trudno 

powiedzieć, bo sytuacja jest dynamiczna”. Konrada Piasecki: „Bez wątpienia wszyscy są zakładnikami 

własnych emocji, ale ja mam wrażenie, ze marszałek Kuchciński na tle innych wykluczeń (…) sięgnięcie  po ten 

zabieg wydaje mi się wychodzeniem nadto szybko z nerwów przez marszałka Kuchcińskiego, trochę wydaje 

się to niepotrzebne. Reakcja opozycji oczywiście jest dynamiczna intensywna i nie wygląda na to, żeby ona 

miała w jaki kol wiek sposób osłabnąć więc mam wrażenie, że to dzisiejsze posiedzenie Sejmu będzie trwało 

długo. Chyba, że PiS sięgnie po jakąś nadzwyczajną sztuczkę i na przykład przeniesie się do Sali Kolumnowej, 

gdzie zwoła alternatywne posiedzenie Sejmu”.  

18:45:10 Na żywo z Sejmu okrzyki: „Targowica!, Targowica!” oraz „Przywróć posła!”,  okupowanie fotela 

marszałka Sejmu, dzieje się to w czasie rozmowy Andrzeja Morozowskiego z Jackiem Żalkiem posłem partii 

Polska Razem. 

18:46:01 na pasku głównym: ‘Liderzy opozycji: żądamy przywrócenia Szczerby do obrad i normalnego 

funkcjonowania dziennikarzy w Sejmie’. 

18:46:09 – 18:48:30  około  2 i pół minuty bez komentarza, na żywo relacja się przedłuża, pojawiają się 

kolejne hasła na okupowanej Sali parlamentarnej, ciągłe skandowanie: ’Wolne media!’ Na sa lę wkracza  i 

okupuje mównicę także Grzegorz Schetyna i obok niego  także Sławomir Neumann; kolejne hasła stale 

skandowane: ‘Nie oddamy demokracji!’ i ‘Konstytucja’, ‘Piotrowicze!’, ‘Misiewicze’!. Na okupowanej mównicy 

parlamentarnej i przy fotelu Marszalka Sejmu niemal cała opozycja PO i Nowoczesna. Na wizji widać jak 

opozycja się przegrupowuje, zajmuje marszałkowską część Sali sejmowej. 

18:49:49 Konrad Piasecki Radio Zet i TVN 24: „Rzeczywiście dzieją się dzisiaj w Sejmie rzeczy niespotykane, że 

o tyle do tej pory takie obrazki towarzyszyły partiom radykalnym, antysystemowym, po takie zachowania 

sięgała rzeczywiście, najczęściej Samoobrona. Tymczasem dzisiaj mamy do czynienia z protestem i to takim 

mocnym intensywnym protestem ugrupowań, które zazwyczaj w tym życiu parlamentarnym po aż tak mocne 

metody nie sięgały. Ciekawe jest też to, ze tutaj wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa -Błońska tak się 

kręci wokół tego fotela marszałkowskiego. Nie wiem czy to nie jest zwiastunem tego, że być może ogłosi , że 

za chwilę przejmuje prowadzenie obrad. No bo działy się już podobne rzeczy w Sejmie. To oczywiście 

wszystko się nie mieści specjalnie w sejmowym regulaminie” – 18:51:20. 

18:51:39 Andrzej Morozowski ze studia z offu, na tle relacji na żywo okupowanego Sejmu: „Ja przypomnę, że 

pan Kijowski i KOD zwołuje przed Sejmem (dołącza się do tego przypomnienia Konrad Piasecki wciąż obecny 

w studio) takie, póki jeszcze można, wydarzenie zgromadzeniowe. Bo to na razie ustawa dopuszcza”. 

18:53 Andrzej Morozowski: „Ja uważam, że ta pierwsza część dnia, kiedy pokazywaliśmy czarną tablicę, 

prawda?, to było jednak dosyć obrazowe pokazanie co nas może czekać, kiedy nie będzie tego , ten stempel 

który ciągle widzimy, też ma swoją wymowę”.  
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18:53:40 Połączenie z Poseł Agnieszką Pomaską, na wizji, na ekranie widać jak poseł Pomaska sięga po telefon 

i rozmawia ze Studiem TVN24. 

18:53:42 Andrzej Morozowski: „Pani poseł, a dlaczego opozycje się teraz przegrupowała, zajęła tę część 

prezydialną Sejmu?”. Poseł Agnieszka Pomaska: „Doszły do nas informacje, że PiS i marszałek Kuchciński chce 

iść jeszcze dalej , że chce zmienić regulamin Sejmu tak, żeby przy glosowaniu budżetu nie można było zabierać 

głosu i blokowo przegłosować budżet i inne ustawy, to jest oczywiście sprzeczne z regulaminem, nie ma takiej 

możliwości, żeby jednoosobowo, albo komisja regulaminowa zmieniała regulamin Sejmu. Tutaj marszałek 

Kuchciński ciągle ma nad nami przewagę , bo on może przyjść na swój fotel i zarządzić co mu się podoba. A 

wszystko zaczęło się od tego, ze marszałek Kuchciński wykluczył z obrad…”. 

Andrzej Morozowski: „Przerwę pani, proszę mi powiedzieć czy jeśli teraz marszałek przyjdzie i przebije się 

przez wasz kordon i usiądzie na tym fotelu i zacznie głosowania, to co wy zrobicie?”. Agnieszka Pomaska: 

„Opozycja  jest dzisiaj razem PO i Nowoczesna i nie dopuścimy do tego, żeby marszałek Kuchciński jednym 

pozwalał zabierać głos a innym nie pozwalał. Pytanie co zrobi marszałek Kuchciński, jedyna dzisiaj opcja jest 

taka, ze marszałek Kuciński wezwie straż marszałkowską, życzymy powodzenia”. 

18:55:13 Andrzej Morozowski: „Pani poseł, ja mam pytanie bo na  Twetterze pojawił się filmik, pani filmująca 

Jarosława Kaczyńskiego dobrze mówię, że to pani filmowała?”. Agnieszka Pomaska: „Tak, tak dokładnie”. 

Andrzej Morozowski: „Co Jarosław Kaczyński  do pani powiedział, kiedy pani z tym telefonem włączonym 

podeszła do niego?”. Agnieszka Pomaska: „Ten przekaz był bardzo krótki , żebym ‘poszła do diabła’ , 

dokładnie powiedział ‘idź do diabła!’. Andrzej Morozowski: „Do kobiety, słynący z szarmancji  pan poseł 

Kaczyński, do kobiety powiedział idź pani do diabła, nie to niemożliwe…” . Agnieszka Pomaska: „Tak słyszałam 

i pewnie mógłby pan  nie uwierzyć  i pewnie sama bym nie uwierzyła gdybym nie obejrzała i nie odsłuchała, 

że rzeczywiście tak jest i dlatego też postanowiłam to udostępnić. Widać, że także prezesowi Kaczyńskiemu 

potrafią nerwy puścić i to się dzisiaj stało. No, ale z drugiej strony widzimy , że prezes Kaczyński idzie w 

zaparte i z tego co wiemy to rekomenduje swoim posłom, żeby nie odpuszczać i jeszcze bardziej drastyczne 

metody wobec nie tylko dziennikarzy, ale i opozycji stosować w Sejmie”. 

18:56:18 Andrzej Morozowski: „Ale co znaczy nie odpuszczać? Teraz jest całkowity pat.  Prawda? Nie 

odpuszczać, to znaczy , że wy będziecie stali do rana, nie wiem, zaczniecie na zmiany okupować mównicę…”. 

Agnieszka Pomaska: „My nie możemy dopuścić do sytuacji, w której marszałek Kuchciński za słowa ‘muzyka 

łagodzi obyczaje’ cenzuruje posła nie tylko wyłącza mu mikrofon, ale wyklucza  go z obrad. To jest  nie do 

pomyślenia. Posłowie partii rządzącej mogą mówić  co im się podoba, zabierają głos w kolejności , w której 

marszałek jest tutaj bardzo elastyczny w stosunku do partii rządzących, natomiast posłowie opozycji tak 

naprawdę nie maja możliwości zabierania głosu. Wszystko zaczęło się od tego, ze my przy każdym wyjściu, do 

każdej poprawki najpierw zaczynaliśmy, ale później marszałek zabierał głos, kończyliśmy drugim pytaniem, a 

w zasadzie hasłem do marszałka: ’media musza zostać w Sejmie’ to marszałkowi się nie spodobało i jak 

rozumiem się zdenerwował”. 

18:57:26 Andrzej Morozowski: „Jeszcze jedno pytanie, a jeżeli będzie taki pomysł  żeby wziąć trochę na 

przeczekanie, znaczy pozwolić wam się zmęczyć. Jaką wy macie taktykę wtedy? Jak długo zamierzacie stać na 

mównicy? Do świąt, czy do Nowego Roku?”. Agnieszka Pomaska: „Po tych dzisiejszych zachowaniach i 

prezesa Kaczyńskiego  i obserwujemy pojedynczych posłów wynika, że to raczej prezes Kaczyński , Marszalek 

Kuchciński i posłowie PiS-u są dużo bardziej zmęczeni od nas. Jak pan widzi pewnie za chwilę…”. Andrzej 

Morozowski: „Widzimy panią, jak pani relacjonuje przez telefon, tak cały czas pani jest w różowym żakiecie, 

prawda?”. Agnieszka Pomaska: „Dokładnie tak,   nam energii nie zabraknie i to mogę obiecać, tu jest pełna 

zgoda, nam energii nie zabraknie , będziemy do skutku, a mamy jedno proste żądanie. Marszałek Kuchciński 

musi przywrócić posła Michała Szczerbę , którego niesłusznie wykluczył z obrad  do tych obrad. Karta do 

głosowania pana posła Michała Szczerby musi zacząć działać , bo jeśli dzisiaj odpuścimy , to zaraz się okaże  , 

że każdy kolejny poseł będzie z obrad wykluczany bezpodstawnie i tak naprawdę to będzie parodia 

demokracji, a my nie możemy do tego dopuścić , do tego nas zobowiązali wyborcy”. 

18:58:46 Andrzej Morozowski: „ Tak, ale ja pani poseł się łączyłem z posłami PiS-u rozmawiałem z nimi przez 

telefon tak jak z panią teraz rozmawiam i oni raczej mówili , że nie ma takiego nastroju  w PiS-ie , żeby jakoś 

polubownie sprawę zakończyć, żeby prezydium Sejmu uznało, że odwołanie pana posła Szczerby . Komisja 

Regulaminowa już je zaopiniowała negatywnie, więc wygląda na to, że tutaj może nie być żadnego ustępstwa, 

co wtedy jak długo wytrzymacie, okupując mównicę”. 

18:59:18 Agnieszka Pomaska: „Patrząc po nastrojach dziś wśród nas jeśli trzeba będzie będziemy się zmieniać, 

nie wiem do kiedy bo to też nie może trwać wiecznie, budżet musi być uchwalony, ale tak jak mówię, 
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marszałek Kuchciński wielokrotnie przesadzał z cenzurowaniem posłów opozycji, ale dzisiaj czara się przelała i 

my po prostu odpuścić nie możemy”. 

18:59:47 Andrzej Morozowski: „Ale do kiedy nie możecie odpuścić , czy jest jakiś wyznaczony termin, do kiedy 

będziecie protestować w ten sposób”. 

Agnieszka Pomaska: „Do skutku, ja nie wiem jakie kroki podejmie marszałek Kuchciński, Marszalek zawsze 

może oczywiście, zamknąć obrady tego Sejmu i to się może zdarzyć i może zwołać nowe posiedzenie, to 

będzie oznaczało że nie będzie mógł tego zrobić z godziny na godzinę, ale ja nie siedzę w głowie marszałka 

Kuchcińskiego , nie siedzę w głowie prezesa Kaczyńskiego  i trudno mi powiedzieć, jak się zachowa Prawo i 

Sprawiedliwość. My tej sytuacji dzisiaj też nie planowaliśmy nie przewidzieliśmy tego więc trudno 

jednocześnie przewidywać co się wydarzy w ciągu najbliższych 24  godzin”. 

19:00:39 Andrzej Morozowski: „Dziekuję bardzo, to była poseł Pomaska prosto z Sejmu, tutaj na zdjęciu na 

obrazie, pani poseł Pomaska niemal centralnie w różowym żakiecie, trzymająca telefon przy uchu, przez który 

relacjonowała postawę opozycji. Dziękuję bardzo pani poseł”. 

Andrzej  Mrozowski do dziennikarzy: „ Będzie rozwiązanie siłowe jak panowie myślicie?”. 

Konrad Piasecki: „Dwieście osób stoi tam, nie wiem ilu jest strażników marszałkowskich , ale podejrzewam, że 

mniej niż stu, nawet gdyby wszystkich zwołano do Sejmu , a przecież to jest praca zmianowa więc …”. 

Andrzej Morozowski: „Albo Obrona Terytorialna…”.  

Paweł Lisicki: „Szczerze mówiąc wydaje mi się, że jest to adresowane do odbiorcy zagranicznego, wiec tego 

typu interwencja na dużą skalę, bo do tego to by się sprowadzało , w swoisty sposób byłaby wodą na młyn dal 

tych wszystkich, którzy twierdzą , ze w Polsce są ograniczane swobody demokracji, więc nie sądzę …”. 

Konrad Piasecki: „Oczywiście fantastycznie by było, żeby między opozycją i rzdzącymi istniały jakieś kanały 

komunikacyjne niemedialne, które pozwoliłyby jednym i drugim wziąć głębszy oddech usiaść sobie w 

gabinecie marszałka Sejmu czy jakimkolwiek innym sejmowym gabinecie i powiedzieć słuchajcie  wy się 

wycofajcie z wykluczenia posła Szczerby…”. 

Andrzej Morozowski: „Widzimy całą salę i wygląda na to, że posłowie, którzy nie okupują  mównicy 

wychodzą, czyli może gdzieś na Sali kolumnowej pan marszałek odwoła przerwę i właśnie powie, że 

rozpoczyna resztę posiedzenia”. 

Konrad Piasecki: „Trzeba by spojrzeć w regulamin na ile coś takiego jest możliwe, ale to chyba jest możliwe, 

to zależy czy sala sejmowa jest jedynym miejscem…”. 

(…)   

19:09:51 Na głównym żółtym pasku napis o treści: ‘Pomaska PO: jedyna opcja jest taka, że marszałek wezwie 

straż i nas zacznie wynosić – życzymy powodzenia’. 

Pod spodem drugi pasek o treści: ‘Kaczyński: Nie damy się sterroryzować- uchwalimy budżet’. 

19:12:05 Kolejny główny pasek: ‘Borowska (KUKIZ’15): w tym momencie jest tak gorąco, że może dojść nawet 

do rękoczynów’. 

19:26:33 Główny pasek o treści: ‘Kaczyński: Walka przybrała charakter chuligaństwa parlamentarnego’. 

19:27:19 „Dobry Wieczór, TVN 24 Anita WERNER, rozpoczynamy ‘Fakty po Faktach’ , pierwsi goście Tomasz 

Lis , redaktor naczelny tygodnika ‘Newsweek’ i Piotr Stasiński zastępca red. nacz. ‘Gazety Wyborczej’. 

19:27:45 Anita Werner: „Żarty się skończyły bo zaraz skończy się swobodny dostęp dziennikarzy do Sejmu , 

więc na początek wyjaśnijmy coś tym, którzy myślą, że chodzi tylko o dziennikarzy. O co ta walka?”. 

Tomasz LIS: „(…) Chodzi to co dzieje się w parlamencie, jeśli te rozwiązania wejdą w życie, to pełną, niemal 

pełna kontrolę nad tym czego państwo, widzowie obywatele będą się dowiadywać będzie miał pan 

Kuchciński, a więc tak naprawdę pan Kaczyński”. 
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Piotr Stasiński: „O to, żeby Sejm nie był niemy, tak jak sobie zażyczył, że będzie niemy w tym sensie, nie  w 

tym starym sensie historycznym, tylko w tym sensie, ze nikt nie będzie słyszał co mówi. To jest zakaz przecież 

nagrywania, zakaz wypytywania, zamknięcie dziennikarzy w kojcu, gdzieś tam skoszarowani, w jakimś 

odległym budynku, oraz niemożliwość pokazania rozmaitych ekscesów których przybywa w Sejmie, a jest ich 

mnogość. Wiele wasza stacja pokazała, na przykład różne głosowania na dwie ręce (…).Tego rodzaju ekscesy 

powinny być pokazywane ponieważ obywatele powinny wiedzieć jak pracuje ten organ, który cieszy się 

nikłym poważaniem w społeczeństwie”. 

19:37: 44 Tomasz Lis:  „(…) Krok po kroku nasze wolności są coraz mniejsze, nasze prawa obywatelskie są 

coraz mniejsze i w którymś momencie trzeba powiedzieć stop, według mnie posłowie to co robią dzisiaj, 

powinni zrobić już rok temu przy okazji pierwszego zamachu  na Trybunał Konstytucyjny, ale lepiej późno niż 

wcale”. 

19:38:03 Stały obraz w tle rozmowy dziennikarzy , plan sprzed Sejmu na pasku napis o treści: ‘PROTEST KOD 

PRZED SEJMEM’. 

19:38:09 Anita Werner przerywa rozmowę i informuje rozmówców: „W tej chwili protest KOD już przed 

Sejmem”, rozmowie towarzyszy ścieżka dźwiękowa z protestu KOD, (słychać głównie walenie w bębny i 

instrumenty perkusyjne). 

19:38:55 Obraz sprzed Sejmu Zamienie z obrazem z okupowana Salą Plenarną. 

19:39:34 Piotr Stasiński: „(…) ja myślę, że to nie przejdzie , to znaczy jeżeli nawet oni coś uchwalą , prawdę 

mówiąc, to status tego idiotyzmu , który zaproponował marszałek Kuchciński jest nieznany, ponieważ to się 

nazywa wprowadzenie zmian. Co znaczy, to jest uchwała, rozporządzenie , ja się tylko domyślam, to nie ma 

żadnego statusu prawnego. Nawet nie jest napisane w tych informacjach , które tam zawieszono na stronie 

Sejmu kiedy to się zacznie. Można tylko domniemywać, że od przyszłego posiedzenia Sejmu. To , że opozycja 

dzisiaj się wreszcie wzburzyła, opieszała opozycja, źle zorganizowana, zdezorientowana, szałaputna i taka, no 

słaba szczerze mówiąc. Przecież parlament jest od mówienia (…)”. 

Tomasz Lis: „(…) Władza autorytarna nigdy sama z siebie nie mówi stop, to musza powiedzieć obywatele”. 

19:44:00 Anita Werner: „(…)Myślicie panowie, że świat na to patrzy, to co się pokazuje w Sejmie?”. 

Piotr Stasiński: „Oczywiście, że tak, choćby z tego powodu, o którym mówiliśmy wcześniej, że media lubia 

takie sytuacje, a telewizja je kocha po prostu, bo blokowana mównica, albo posłowie ukraińscy, którzy się biją 

po twarzach”. 

19:44:27 Tomasz Lis: „(…) Te zdjęcia będą dziś we wszystkich stacjach informacyjnych we wszystkich krajach 

europejskich , patrzą na ten obrazek z Warszawy i mówią, to już nie jest nasz standard, to już nie jest Unia 

Europejska, jeśli ci ludzie, posłowie opozycji w taki sposób musza walczyć o zupełnie elementarne prawa 

obywatelskie, prawa parlamentarzystów, prawa dziennikarzy i prawa obywateli, to znaczy, że już takiego 

kraju by do Unii Europejskiej nie przyjęto (…)”. 

19:47:30 Tomasz Lis: „Ja prosto stąd, oczywiście, wsiądę i pojadę pod Sejm, bo tam jest dzisiaj miejsce 

obywateli (…)”.  

19:48:26 Anita Werner: „Wasz scenariusz Panowie, o to co się będzie działo w Sejmie, w tej chwili jest pat, 

jest blokada mównicy, posłowie opozycji mówili, ze marszałek Sejmu może ich fizycznie wynieść, w sensie 

straż marszałkowska może ich fizycznie wynieść , życzy powodzenia pani poseł Pomaska marszałkowi w tych 

działaniach , jak panowie myślą, co się wydarzy w Sejmie w najbliższych godzinach, czy opozycja będzie tam 

tak stała do świąt i nowego roku czy …”. 

Piotr Stasiński: „Powinni, oczywiście, stać jak najdłużej, partia rządząca będzie szukała fortelu, żeby 

przeprowadzić głosowanie pewnie gdzie indziej, zobaczymy, bo już napomykają o tym (…) jeżeli posłowie 

wytrwają to jest bardzo dobre i słuszne, byle posłowie nie trwali tylko i wyłącznie z powodu posła Szczerby , 

zaczęli protest w obronie wolnych mediów i powinni się tego trzymać. To znaczy, ze wolnej informacji dla 

wolnych obywateli i tego powinni się trzymać. Ja uważam, że w tej sprawie powinni tam stać do upadłego, co 

to znaczy do upadłego, nie wiem, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości . Straży 

marszałkowskiej jest prawdopodobnie za mało, czekam tylko aż PiS ściągnie policję Błaszczaka do 

parlamentu”. 
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Tomasz Lis: „Ja nie wiem co się zdarzy, bo nie jestem w stanie…myślę, ze Jarosław Kaczyński nie ma 

specjalnych hamulców…czy w tym czasie, w tym momencie, tuż przed świętami  już jest gotowy na takie 

rozwiązanie, choć przypominam, że on na końcu września, albo na początku października on mówił swoim 

posłom na posiedzeniu specjalnym w Jachrance, bądźcie przygotowani na być może dramatyczne wydarzenia 

w Sejmie. Ja sobie myślę, ze być może  to miał na myśli, nie wiem co się stanie, ale jedno  wiem: im więcej 

ludzi za chwilę będzie przed Sejmem , tym większa będzie szansa, na to, żeby pan Kuchciński ze swoich 

rozwiązań się wycofał. Pokazały kobiety w dniu czarnego protestu, ze presja ma sens. Na każdym odcinku 

trzeba bronić każdego przyczółka , ponieważ za chwilę nas nie będzie”. 

Piotr Stasiński: „I Reytan nie może być tylko jeden”. 

Anita Werner: „I to jest puenta naszej rozmowy, za chwilę kolejni goście”.  

19:52:00 Anita Werner: „Kolejni goście w ‘Faktach po Faktach’, Piotr  Schramm, prawnik i prof. Radosław 

Markowski politolog, Uniwersytet SWPS. Panie mecenasie do pana pierwsze pytanie: ograniczenie 

dziennikarzy do polityków w Sejmie to jest naruszenie Konstytucji artykuł 61, ust.2?”. Piotr Schramm: 

„Oczywiście, ze tak, nie ma żadnej wątpliwości , tak jest co więcej , jest szereg orzeczeń zarówno trybunału 

konstytucyjnego jak i orzeczeń wojewódzkich sadów administracyjnych, które potwierdzają ,że nie bez kozery 

ustawodawca w artykule 61 (…) jest tak właśnie wykładany, że skoro w polskiej konstytucji jest zawarty taki 

przepis, to ten przepis trzeba honorować (…)”. 

19:54:42 Anita Werner: „Panie profesorze, czy rozumie pan władze, która w taki sposób i takimi regulacjami 

próbuje się odizolować od mediów?”.  

„Prof. Radosław Markowski : „To znaczy po pierwsze, ja już nabieram takich podejrzeń, bo jak już obejrzałem 

sobie po południu z jakiego to powodu został  ten poseł wykluczony, to muszę powiedzieć, że  to mnie 

wprawia w największe zdumienie. Przed tym dużo brutalniejsze czasami słowa, czy wręcz obraz konkretnego 

człowieka zazwyczaj  prezesa były zjadliwe (…) walczę ze sobą, żeby nie podejrzewać, ze to jest w ogóle 

prowokacja . Dlatego, ze zaraz potem poszły jakieś wielkie słowa (…)”.  

19:55:43 Anita Werner: „Przepraszam tylko powiem, że posłowie powrócili na Salę i obędziemy obserwować, 

co się będzie dalej działo”. 

Prof. Radosław Markowski: „(…) To wszystko wygląda na to, że jest jakieś opakowane i przygotowane. Więc 

pytanie czy to nie jest tylko po to, żeby pokazać, żeby sprowokować jakąś większą awanturę , która by 

odwróciła uwagę od tego, co naprawdę będzie uchwalane. Bo za chwilę może dojść do przesilenia jakiegoś , 

jeżeli ludzie , a być może  powinni pójść pode Sejm teraz , żeby wspierać to, co się dzieje w Sejmie (…)”. 

19:57:20 Anita Werner: „Przepraszam, ja tylko się wtrącę, że Kasia Kolenda Zalewska donosi z Sejmu, że w Sali 

Kolumnowej trwają przygotowania, co może sugerować, że tam przeniosą się obrady, jeszcze nie wiadomo 

jak, ale w każdym razie…, trwają  (…)”.  

Anita Werner do profesora Markowskiego: „Czy rozumie pan strategię PiS-u w tej sprawie?”. 

Prof. Radosław Markowski: „Strategia PiS-u, jak każdej partii (…) wprowadzenie autorytaryzmu to nie dzieje 

się przy pomocy czołgów , przy pomocy wojska, to jest taktyka salami, odkrajania i dokładnie, to co 

powiedział redaktor Lis tutaj , ja też uważam. Szkoda, że ten protest obywatelski posłów odbywa się z pozoru 

błahej sprawy, powinno odbyć się dokładnie rok temu (…) . To co, cechuje współczesny autorytarne reżimy to  

jest gęba pełna demokracji , „to jest wszystko demokratyczne”, ultra legalizm taki typu Hugo Chaveza. Dla 

przyjaciół wszystko dla przeciwników prawo. (…) A dla dziennikarzy też prawo bo tylko selektywne, tak? (…) 

My nie byliśmy przygotowani na to, co funduje nam PiS, po prostu nie wiemy co robić (..)”. 

20:01:38 PIASKIEM PO OCZACH, JACEK FEDOROWICZ „Dobry wieczór Konrad Piasecki to jest Piaskiem po 

oczach, a moim gościem jest Jacek Fedorowicz, satyryk twórca kabaretowy, aktor, scenarzys ta rysownik, 

człowiek Solidarności, który  patrzy dziś na Sejm i załamuje ręce, czy uśmiecha?”. 

Jacek Fedorowicz: „Nie, nie uśmiecha się, załamuje ręce. To jest u mnie stan permanentny , ja już 

przyszedłem tutaj z załamanymi  i wyjdę z załamanymi (…).W tamtych czasach potrafiłem się uśmiechać, 

ponieważ wiedziałem, że już niedługo wygramy, ja miałem głębokie przekonanie o tym, ze komunizm 

upadnie, że ja będę to oglądał na własne oczy i po upadku komunizmu będę żył pełnią życia jeszcze w pełni sił 

i ta przepowiednia mi się sprawdziła”. 
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Konrad Piasecki: „Skąd ten dzisiejszy smutek i depresja?”. 

Jacek Fedorowicz: „(…) Bo po 25 latach załamało mi się totalnie.(…) Bo Kaczyński sobie tak wymyślił. (…) 

Usiłuję się oczywiście pocieszać, ze gdzieś na pewno ja doczekam końca tego wszystkiego, co robi Kaczyński, 

ale niestety będę musiał długo czekać i może już wtedy nie będę miał dobrego zdrowia i samopoczucia” (na 

ekranie rozmowy na pierwszym planie jest Sejm i to, co dzieje się na Sali plenarnej Sejmu, opozycja wciąż 

okupująca mównice i fotel marszałka Sejmu). 

20:06:01 Konrad Piasecki: „Na moment spójrzmy na Sejm, okrzyki na sali: ‘Demokracja’, ‘Wolne media’”, 

widać jak posłowie PiS wychodzą z Sali plenarnej – słychać okrzyki: ‘Nie wracajcie!’”. 

20:07:34 Jacek Fedorowicz: „(…) Wiem, że Kaczyński w sumie przegra, bo nie może nie przegrać. Ale to będzie 

bardzo długo, niestety trwało i naszą rolą jest sprawić, żeby ruina do której on doprowadzi  nie była 

kompletna i żeby jak najszybciej nastąpiło odwrócenie(…)”. 

20:08:40 Na głównym pasku napis o treści: ‘Fedorowicz: lud jest zadowolony, natomiast demokracja siedzi w 

kącie i płacze, bo spodziewa się następnych ciosów’. 

20:09:02 Konrad Piasecki: „Zanim kolejne pytanie, opowiem, co się dzieje w Sejmie, w Sejmie posłowie PiS 

przenoszą się do Sali Kolumnowej, być może tylko na posiedzenie klubu, a być może, jak sugeruje opozycja, w 

Sali  Kolumnowej zostanie zwołane za chwilę posiedzenie Sejmu, które przyjmie budżet i przeprowadzi 

wszystkie głosowania , które dzisiaj maiły się odbyć. Chociaż żeby tak się stało trzeba mieć w tej Sal i 

Kolumnowej 231 posłów , wiec nie wiadomo, czy się to uda”. 

20:10:37 Jacek Fedorowicz: „(…) Przecież  jest oczywiste, ze Kaczyński nas wiedzie na Wschód, przecież w 

dzisiejszym świecie jest niemożliwe, żeby jakiś kraj żył sobie na uboczu (…) . Kaczyński nas wiedzie w objęcia 

Putina i tylko Trump będzie prawdopodobnie będzie na to przymykał oczy, wobec tego naszym jedynym 

ratunkiem jest jedynie Unia Europejska, żeby w niej być i z nią razem działać (…)”. 

20:16:37 Przebitka filmowa w tle rozmowy z Jackiem Fedorowiczem z manifestacji sprzed  Sejmu, na scenie z 

mikrofonem z manifestującymi wita się jeden z liderów  KOD-u.  Na pasku głównym ekranu napis o treści: 

‘Posłowie PiS i członkowie rządu opuścili salę obrad i zebrali się w Sali Kolumnowej’. 

20:17:08 Jacek Fedorowicz:  „(…) władza dzisiejsza dopiero zaczęła ( ..) to, że ja tu takie herezje wygłaszam to  

jest troszkę  w rodzaju okrzyku: ludzie myślcie , ludzie obserwujcie, ludzie wyciągajcie wnioski, nie dajcie się 

ogłupić / Na pasku napis: ‘Manifestujący przed sejmem wspierają protestującą opozycję’ (…)”.  

20:17:28 Konrad Piasecki: „Zobaczmy, co dzieje się w tej chwili przed Sejmem. (Połączenie dźwięku i obrazu z 

manifestującymi przed Sejmem, słychać wystąpienie jednego z liderów i aplauz, walenie w bębny):  „Panie 

Kuchciński my tam i tak wchodzimy, jak pan dobrze wie, pomimo absurdalnych zarzutów prokuratorskich o 

naruszenie miru domowego marszałka Kuchcińskiego , wchodzimy tam i wchodzić będziemy. Bo naszych praw 

nie oddamy. (…) Panie Marku Kuchciński, oraz panie Kaczyński przypominamy panu, chociaż nie wiem czy 

kiedykolwiek czytaliście konstytucję, że władzę w Polsce sprawuje suweren i robi to przez swoich 

przedstawicieli, albo robi to bezpośrednio, ‘Sejm jest nasz’” – skandowanie).  

20:20:23 Przekaz bezpośredni z terenu przed Sejmem, jeden z liderów w przebraniu Mikołaja, ze sceny do 

zgromadzonych: „Pamiętajcie, że im nas więcej jest tutaj tym prędzej będziemy w wolnym kraju! Ludzie gnają 

do nas sprzed telewizorów,  jest nas  coraz więcej (…) wesołych świąt!” (wuwuzele, hałas, walenie w bębny). 

20:21:01 Konrad Piasecki: „Posłuchajmy jeszcze Ryszarda Petru i Sejmu”. Na pasku głównym napis: 

‘Manifestacja wparcia dla opozycji, która blokuje mównicę po wykluczeniu posła PO’. 

Ryszard Petru, lider Nowoczesnej:  „(…) Może ja spróbuję wejść ,ale to jest posiedzenie Sejmu czy posiedzenie 

Klubu PiS, zaraz zobaczę. (Do strażnika): Dzień dobry, czy to jest posiedzenie klubu czy Sejmu?”.  

Funkcjonariusz straży marszałkowskiej:  „Mamy informację, że to jest posiedzenie klubu”. Ryszard Petru do 

strażnika : „Jako poseł mogę tam wejść czy nie?”. Odpowiedź: „Posiedzenie klubu”. (…) Ryszard Petru: 

„Będziemy czekać na zwołanie Konwentu Seniorów czyli miejsca, gdzie ustalamy plan działań dalszych (…)” . 

20:23:54 Konrad Piasecki: „Te sejmowe obrazy, trochę śmieszne , trochę straszne i pytanie do Jacka 

Fedorowicza. Dusza rwie się w Panu przed Sejm?”. 
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Jacek Fedorowicz: „Oczywiście, trzeba chodzić, trzeba demonstrować, ale nie można mieć nadziei , że to 

przyniesie efekt natychmiastowy (na przebitkach sprzed Sejmu widać na scenie jak przemawia do 

zgromadzonych dziennikarz , red. naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis). „(…) Trzeba dotrzeć do tamtych ludzi, 

nie do tamtych polityków, bo politycy tamci są dla mnie z gruntu źli i cyniczni, natomiast trzeba dotrzeć do 

tych ludzi, którzy są ich wielbicielami, którzy uważają, że Jarosław Kaczyński zbawi Polskę i trzeba im 

uświadomić, że nie zbawi”.  

20:25:21 Red. Konrad Piasecki: „Drodzy Państwo, teraz zobaczmy jeszcze, co dzieje się przed Sejmem, za 

chwilę program specjalny, dziękuję bardzo”. 

20:25:30 Tomasz Lis w relacji z przed Sejmu: „Powinniśmy wyrazić solidarność z politykami, którzy są tam w 

środku, dzisiaj sprawowanie mandatu posła ma naprawdę sens,(…) oni zobowiązują się do respektowania 

konstytucji. Dzisiaj wypełnianie mandatu posła nabiera dla tych ludzi realnego sensu i dzisiaj im powinniśmy 

podziękować” (brawa, aplauz zgromadzonych, bicie w bębny, hałas wuwuzeli). 

20:26:17 Konrad Piasecki: „Dobry wieczór witam ponownie,  Renata Grochal „Gazeta Wyborcza”, Roman 

Kurkiewicz, dziennikarz, wykładowca Colegium Civitas, czekamy jeszcze  na Andrzeja Stankiewicza z Onetu, w 

Krakowie Adam Szostkiewicz z „Polityki”. Czy to co dzieje się w Sejmie , bo to co dzieje się przed Sejmem, to 

są obrazy z którymi od parunastu miesięcy się przyzwyczajamy , widzicie w tym jakiś kryzys, demokracji, czy 

tylko kryzysie albo przesilenie (...) . Na ile patrzycie na to z przerażeniem (…)?”. 

Renata Grochal: „To jest element kryzysu demokracji, który trwa w Polsce od kilku miesięcy (…) trochę mi to 

przypomina taki scenariusz węgierski, (…) ale tam zostały jeszcze wprowadzone kary, jeśli ktoś nagrywa 

polityków w innym miejscu, to na przykład na kilka miesięcy może nie móc wejść do Sejmu”. 

20:28:04 Konrad Piasecki: „Co się dzieje w Sejmie?”, połączenie na żywo  z salą  sejmową Janusz Sanocki, 

Poseł – „Będzie głosowanie klubu, podobno tak będzie , podobno mają być zaproszeni wszyscy”. Dziennikarz: 

„Czyli obrady przenoszą się oficjalnie do Sejmu?”. Poseł Sanocki: „To pan marszałek ja usłyszałem, że mają być 

tutaj dokończone obrady Sejmu, bo tam nie jest to możliwe, bo tam mównica jest blokowana (…) jest to 

sytuacja kryzysowa, z  której naprawdę nie wiadomo jak wyjść (…) zobaczymy co będzie, słyszałem obietnicę, 

że mają być wszyscy zaproszeni ”. 

Konrad Piasecki: „(…) bez wątpienia jest to sytuacja kryzysowa (…) ja nie pamiętam by z Sali plenarnej 

przenoszono się do Sali Kolumnowej”. 

Andrzej Stankiewicz: „Tu chyba  Jarosław Kaczyński został załatwiony swoja własną bronią  (…) pewność i 

wiara w to , że można w tym sejmie wszystko PiS trochę jednak prezesa zawiodła. Oczywiście to jest wybieg 

to, co robi Kaczyński , zmieszczą się w Sali kolumnowej, zapewniam cię, przyniosą krzesła (…) tym bardziej, że 

opozycja nie przyjdzie pewnie (…) Dziś Jarosław Kaczyński jest na musiku, bo jednak nie uchwalenie budżetu 

w tym terminie wiąże się z ogromnymi konsekwencjami (…)”.  

W czasie rozmowy komentatorów bezpośrednie połączenie z red. Krzysztofem Skórzyńskim, jego relacja z 

panującej sytuacji. 

Roman Kurkiewicz: „(…) Dzisiaj mamy absolutne przesilenie, to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, trudno mi 

ocenić , czy opozycja była do tego bardzo dobrze przygotowana, ja myślę, że coś pękło”. 

Andrzej Stankiewicz: „Zerkam do doniesień, w Krakowie demonstracja, gdzieś indziej demonstracja, jeżeli 

wierzymy, że to tak nagle w piątek wieczorem w weekend przed świętami ludzie wychodzą spontanicznie w 

obronie praw dziennikarzy, fantastycznie, chciałbym w to wierzyć, ale niestety nie bardzo w to wierzę, ja 

sądzę, że to było nieźle przygotowane po prostu (…) ci ludzie na ulicach mnie zastanawiają, bo to nie jest 

łatwo zorganizować”. 

Renata Grochal: „To prawda, ja obserwowałam to na Twetterze, kiedy najpierw padł kilka godzin temu 

pomysł pierwszej manifestacji przed Sejmem, żeby wesprzeć opozycję doszła do tego grupa KOD-u w 

Krakowie i to wszystko było widać jak się tam skrzykują na manifestację. Natomiast ja nie wierzę w to, że to 

było tak wyreżyserowane przez opozycję, jednak sobie przypominam, że poseł Szczerba został już  wcześniej 

raz ukarany (…)”. 

Konrad Piasecki: „(…) Słuchajcie najnowsze informacje są takie o 21.45 zbiera się Prezydium Sejmu o godz. 

21.00 Konwent Seniorów być może po nich będziemy mądrzejsi i dowiemy się co tak naprawdę partia 

rządząca chce zrobić (na tle  tego przebitki z przygotowań do manifestacji przed Sejmem), posłuchajmy co 
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chce zrobić przedstawiciel posłów niezrzeszonych) , Robert Winnicki: „nie będziemy brać udziału ani w tej 

farsie i cyrku, który się dzieje na Sali, jeśli chodzi o opozycję, ani nie będziemy brać udziału w posiedzeniu 

zwoływanym w Sali Kolumnowej przez partię rządzącą, ja uważam, że skandalicznie zachowanie na Sali 

sejmowej zostało niestety sprowokowane przez marszałka Kuchcińskiego (…) dlatego w tej farsie Ruch 

Narodowy udziału brał nie będzie, ani po jednej ani po drugiej stronie (…) ”. 

20:39:19 Konrad Piasecki, jeszcze spojrzenie przed Sejm, tam demonstracja i przemawia Ryszard Kalisz: „(…) 

Ta władza teraz chce anihilować dziennikarzy , nie pozwólmy na to. Dlatego , ze oni są d la nas, dla nas a nie 

dla nich. Oni chcieliby mieć tylko tych swoich właściwych dziennikarzy , którzy na kolanach przeprowadzają z 

nimi wywiady, nie może tak być. Wolne Media! (aplauz okrzyki ‘Wolne media!’, walenie w bębny, hałas, 

szeroki plan, w kadrze zgromadzeni, transparenty, głowy manifestujących, najazd kamerą na główną scenę”. 

20:40:45 Konrad Piasecki: „Uporządkujmy to, co dzieje się w tej chwili w Sejmie, na ile sala kolumnowa może 

stać się salą plenarną posiedzenia sejmu, na parę minut, czy na parę godzin i zostanie tam uchwalona 

najważniejsza ustawa, jak jest w roku czyli ustawa budżetowa?”. 

Andrzej Stankiewicz: „Oczywiście, może się stać, Sejm może się zebrać w dowolnym, miejscu ale muszą zostać 

spełnione określone warunki, takie jak określona liczba posłów i skuteczne powiadomienie  wszystkich 

posłów (…) posłowie PiS-u próbują ściągnąć posłów niezrzeszonych, ewidentnie brakuje im kilku posłów 

(…)Można ręcznie liczyć”.  

Renata Grochal: „(…) słychać, że ściągani członkowie rządu i myślę, że będą próbowali przepchnąć to wszystko 

kolanem, dzisiaj w nocy”.  

20:43:06 Z Krakowa Adam Szostkiewicz: „(…) Idzie na Majdan idzie na Kijów , nie będzie Budapesztu, będzie 

Kijów. Do tego doprowadziła polityka obecnego rządu i jego lidera. Widzą państwo co się dzieje, zbierają się 

ludzie pod Sejmem i będą czekali na dalsze decyzje władz sejmowych, które być może nastąpią albo nie 

nastąpią nie po myśli tych, którzy się tam zebrali w proteście przeciwko temu co się dzisiaj na Sali sejmowej  

dzieje. (…) Sytuacja jest niezwykle poważna ponieważ grozi polityka uliczną. Więc to nie są żarty proszę 

państwa, ja myślę, że racje stoją po stronie opozycji i po stronie mediów, które protestują przeciwko temu, co 

się chce z nimi zrobić w Sejmie, czyli w najważniejszym miejscu dla  demokracji w Polsce, które powinno być 

absolutnie przejrzyste, dostępne z pośrednictwem mediów. (…) Patrzę z dużym niepokojem, żeby nie 

powiedzieć z przerażeniem na rozwój wypadków (…) one są spowodowane przez ogromne błędy samych 

władz, a zwłaszcza samego lidera partii rządzącej” (w tle całej wypowiedzi zdjęcia sprzed Sejmu, ludzie ).  

Andrzej Stankiewicz: „(…) Ogromny nadużyciem, panie Adamie, z całym szacunkiem dla pana,  jest używanie 

słowa ‘Majdan’. Tam Janukowycz strzelał do ludzi. Trzymajmy proporcje, Kaczyński nie wyprowadza 

snajperów z Gromu , żeby do ludzi strzelali. Nie nadużywajmy pojęć, które są nacechowane krwią (…)”.  

20:49:52 Konrad Piasecki: „(…) Jeszcze jedno spojrzenie Stefan Niesiołowski przed Sejmem, Stefan 

Niesiołowski z mównicy: „(…) Wszyscy, którzy tu jesteście walczymy o wolność. Nie oddamy wolności 

Napoleonowi z Żoliborza (aplauz i okrzyki, wycie syren, wuwuzeli, walenie w bębny). Dzisiaj ten operetkowy 

dyktatorek, któremu się wydaje, że wszystko wie, wszystko rozumie, wszystko może obraził jedną z posłanek , 

wysyłając ja do diabła. Ja powiem tak, ja do diabła wysyłam cały ten rząd, razem z naczelnikiem z piekła 

rodem (okrzyki: ‘Idź do diabła!). Ja nawet powiem, że on jest tak paskudny, że nawet nie wiem, czy go diabeł 

weźmie, ale to nie mój problem, proszę państwa. Ja powiem tyle jeszcze, bo nie chcę przedłużać. (…) 

Jesteśmy tutaj dzięki wam, jesteśmy tutaj z wami, jesteśmy tutaj dla was, z całego serca dziękuję. (…) Po 27 

latach jeszcze raz musimy walczyć o wolność, ale tak jak wtedy, tak i teraz my tę walkę o wolność wygramy. 

Nadejdzie dzień, kiedy wy stąd już nie odejdziecie, zostaniecie pod tym Sejmem. Bo druga grupa, jeszcze 

większa będzie stała pod  siedzibą tego geniusza z Żoliborza i to będzie najczarniejszy dzień , jak ja zobaczę 

Macierewicza , Kamińskiego panią Pawłowicz, chociaż to przykry widok, jak z okna będziecie wyskakiwać! Z 

okien będziecie wyskakiwać, nieukarani przestępcy! Z całego serca, raz jeszcze wam dziękuję, że jesteście 

tutaj z nami!”. 

20:52:56 Roman Kurkiewicz: „(…) Z drugiej strony Stefan Niesiołowski, jakby słyszał Adama Szostkiewicza, 

który marzy, by się to tak skończyło ( …), ale do Majdanu to jest jeszcze daleko (…) Moim zdaniem PiS dziś 

jeszcze kompletnie nie gotowy do konfrontacji siłowej(…) kiedy wszystko jest transmitowane na bieżąco, 

dzisiaj dzięki możliwościom technologicznym, kompletnie jest nieprzygotowany. Do tego trzeba się też 

politycznie przygotować. Jarosław Kaczyński tego na siebie nie weźmie, on rozgrywa swoja batalię, nie wiem 

czy mu się coś wymyka. (…) Jak skończymy rozmawiać, to pójdę pod Sejm. (…) Język Stefana Niesiołowskiego 
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jest kompletnie nie na miejscu. (…) Poseł Stefan Niesiołowski też powinien brać odpowiedzialność za swoje 

słowa i czuję się bardzo źle, że mówi w ten sposób”. 

20:58:15 Kadr z przed Sejmu głos mężczyzny z Kukiz’15: „PiS stara się zorganizować posiedzenie w Sali 

Kolumnowej, ale nie maja quorum na razie, (skandowanie: „Potem już nie będą mieli - nie wpuścimy! ) klub 

Kukiz ’15 się trzyma, czujemy wasze wsparcie i obecność, dziękujemy! (…)  Rafał Trzaskowski, polityk PO: ”Ta 

wasza energia jest nam bardzo potrzebna i jest nam cieplej w ten zimny dzień (…) bądźcie tutaj z nami jak 

najdłużej się da”. 

21:00:01 Adam Szostkiewicz, z Krakowa: „(…) Mówiąc o Majdanie właśnie to miałem na myśli, ja nie twierdzę, 

że do tego dojdzie, przeciwnie życzyłbym Polsce, żeby nie doszło. Twierdzę, ze polityka obecnego obozu 

władzy obarczona jest takim ryzykiem, że rozstrzygnie się na ulicy. Ponieważ ograniczanie swobód 

obywatelskich na różnych polach  (…) wszystkie ograniczenia kumulują się. W pewnym momencie będzie to 

kula śnieżna rozpędzona i jeśli władza zostanie skonfrontowana ma dwa wyjścia jedno jest przemocowe (…) 

drugie to jest podjąć faktycznie  politykę, która polega na szukaniu kompromisu. (…) Na tym polega ten 

diabelski węzeł. Że słyszymy orwellowskie zapewnienia o poszerzaniu wolności poprzez ograniczanie 

wolności. (…) Stefan Niesiołowski mówił językiem bardzo emocjonalnym, ale też pamiętajmy, jaką on ma 

przeszłość, jakie ma doświadczenia. Tacy ludzie jak Niesiołowski , im moim zdaniem, troszkę więcej wolno 

także powiedzieć publicznie, w debacie publicznej. (…) To ryzyko, ze by polityka polska nie przeniosła się z Sali 

sejmowej na ulicę moim zdaniem rośnie, rośnie dramatycznie   w tych  dniach i chodzi o to byśmy znaleźli 

jakieś modus Vivendi, to zadanie staje przed obecną władzą” ( w tle przebitki entuzjastycznego tłumu przed 

Sejmem). 

21:04:17 Zdjęcia z Sejmu, Marek Suski w rozmowie z posłami niezrzeszonym, zdjęcia z tel. komórkowego 

(okupujący salę posłowie skandują: ’KORUPCJA!), wcześniej Konrad Piasecki informuje, że chodzi Markowi 

Suskiemu o przeciągnięcie na stronę PiS posłów do zdobycia quorum do głosowań w Sali Kolumnowej (…). 

21:06:37 Przebitka z protestu  terenu Sejmu, na scenie  posłowie PO , skandują ze wzniesionymi do góry 

dłońmi, w kształcie pięści, podziękowanie wszystkim którzy przyszli na manifestację, kolejne hasła to 

‘Rozliczymy’. Do studia TVN 24 włączona ścieżka dźwiękowa  sprzed Sejmu, towarzyszy równolegle rozmowie 

komentatorów. 

21:07:46 Konrad Piasecki: „Czym to się skończy waszym zdaniem?”, Renata Grochal: „Ja sądzę, że to się 

skończy pogłębianiem chaosu (…) budżet się uda przyjąć, natomiast kolejne kroki będą wywoływały coraz 

większe emocje (…). 

21:09:04 Andrzej Stankiewicz: „ (…) Ja się boję reakcji dalszej obawiam, że to się skończy na kolejnych 

pomysłach dokręcenia śruby, regulaminu Sejmu i umocnienia pozycji marszałka”. 

21:10:04 – 21:11:07  (ponad minutę na fonii i wizji wyłącznie) Z placu przed Sejmem pieśń KOD zagrzewająca  

manifestujących do wytrwania: „Strach, strach  rany boskie, dokąd prowadzisz ten kraj…”. 

21:11:12 Krzysztof Skórzyński: specjalne wydanie, Michał Tracz nasz reporter jest przed salą Kolumnową.  

Michał Tracz podsumowuje wszystkie wydarzenia w Sejmie: „(…) to tutaj za tymi drzwiami trwają 

przygotowania do tego, aby tutaj a nie w Sali plenarnej mogły odbyć się dalsze głosowania (…) posłowie PiS 

mają też, czas aby szybko sprowadzić tutaj pozostałych swoich posłów. (…) Posłom PiS brakuje najwyżej 

siedmiu posłów do tego aby móc dokończyć głosowania.(…) Scenariuszy jest wiele, bo glosowania można 

przerwać, można zwołać je także jutro, można  zwołać jeszcze przed końcem roku, kilka dni przecież jeszcze 

na to jest (…)”. 

21:15:10  W studio TVN24 Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego i Grzegorz Miecugow. 

21:15:24 Przed Sejmem reporter TVN 24, Łukasz Frątczak: (…) w tym momencie przemawia Andrzej Celiński 

(…) ta frekwencja jest naprawdę zaskakująca, pierwsi ludzie zaczęli się skrzykiwać w mediach 

społecznościowych około godziny 17 i już o godz. 18 zaczęły się pojawiać pierwsze grupki, teraz jest na pewno 

ponad tysiąc osób. (…) Tu wypowiedzi kobiety i mężczyzny, którzy przyszli protestować przed Sejm.(…) Ta 

frekwencja jest o tyle zaskakująca, że ja tu dotarłem powiedzmy jakąś godzinę temu, natomiast jeszcze 

kilkanaście minut temu wyszedłem z tego tłumu, żeby zobaczyć co się dzieje i tu cały czas kolejne osoby 

dochodzą. Kiedy rozmawiałem  z ludźmi oni mówili, że będą tutaj stali tak długo, jak będzie potrzebne, nawet 

do północy, nawet do rana. W tym momencie trwa kolejne przemówienie posłów opozycji, co jakiś czas 
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wychodzą posłowie z parlamentu i relacjonują co się dzieje na Sali obrad. (Słychać : ‘Pisowi brakuje jednego 

posła do quorum!’- skandowanie: ‘NIE WPUSZCZAMY!’). 

21:17:46 Grzegorz Miecugow: „(…) wyraźnie się sprawy wymknęły chyba spod kontroli, marszałkowi Sejmu na 

pewno (…). (W tle rozmowy cały czas sejm okupowany i protest sprzed Sejmu). 

Aleksander Smolar: „(…) Mamy gorące momenty, które  oni sami wyreżyserowali (…)”. Połączenie 

bezpośrednie z Katarzyną Kolendą-Zaleską: „Przed chwilą wicemarszałek Sejmu poseł Dolniak powiedziała mi 

z dołu , że będą blokowe głosowania nad budżetem, ale nie wiadomo gdzie, czy na Sali Kolumnowej, czy 

raczej tu na Sali Sejmowej. W tym momencie posłowie opozycji zbierają się znów i dalej będą  blokowali 

trybunę, bo to wszystko było rotacyjne (…) rozeszła się pogłoska, że z trybuny sejmowej będą usuwani siłowo. 

(…) To Jarosław Kaczyński dzisiaj trzyma w garści rozwiązanie tej sytuacji  to do niego należy załagodzenie tych 

nastrojów. Bo naprawdę sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i jest szalenie groźna. Jeśli posłów 

zacznie się tu wyprowadzać siłowo, to naprawdę ludzie, którzy stoją na zewnątrz chyba tego nie wytrzymają. 

Więc myślę, że Jarosław Kaczyński bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za to, co dzisiaj w nocy może 

się w Polsce wydarzyć” .   

21:23:28 Krzysztof Skórzyński: „Posłowie Petru i Neumann posłuchajmy z Sejmu”. Neumann: „Czekamy, co się 

wydarzy, marszałek chce prowadzić w taki sposób jak dotąd obrady, na to naszej zgody nie będzie. Nie będzie 

zgody na łączenie poprawek w jedną, bo to jest łamanie prawa. Ci wszyscy posłowie, którzy zejdą do Sali 

kolumnowej i będą chcieli zagłosować w sposób nieregulaminowy, niezgodny z prawem, musza liczyć się z 

tym, że za trzy lata, po wyborach staną przed prokuratorem wolnej Polski. Nie przed prokuratorem 

Piotrowiczem, a przed prokuratorem wolnej Polski i będą za to odpowiadać. Każdy , kto podniesie rękę w 

sposób niezgodny z prawem dzisiaj”. 

Ryszard Petru: „(…) Obawiamy się, że sytuacja, która ma miejsce się eskaluje (…) to oznacza bardzo poważny 

konflikt polityczny w Polsce (…) jako opozycja idziemy tam razem i będziemy dalej okupować tę mównicę.(…) 

Zobaczymy, co będzie decyzje w ciągu dziesięciu minut podejmie marszałek , spodziewamy się, że przeniosą 

posiedzenie do Sali Kolumnowej (…) pytanie, czy będą mieli quorum”. 

21:29:49 Na wizji reporterzy TVN 24 Katarzyna Kolenda –Zaleska i Krzysztof Skórzyński emocjonalnie mówią o 

przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej (na ekranie w relacji reportera Krzysztofa Skórzyńskiego wyświetla 

się jeden z monitorów sejmowych z napisem: ‘Kontynuacja posiedzenia na Sali Kolumnowej’). Krzysztof 

Skórzyński: „To już nie jest sala Sejmu (…).Pamiętasz taką historię: - Nie nigdy, ja już jestem tutaj (z boku 

widoczny ekran sejmowy z napisem: ‘Rozpoczęcie obrad o godz.21:30’) tyle lat i nigdy nic takiego się nie 

zdarzyło”. 

21:30:25 Sala Kolumnowa red. Michał Tracz: „Posłowie już zaczęli przychodzić, bo widziałem dwójkę, może 

trójkę posłów z Ruchu Kukiza, którzy pokazali mi tę wiadomość esemesa w telefonie, to jest taki specjalny 

system powiadomień esemesowych Kancelarii Sejmu, która informuje posłów o tym, co w najbliższym czasie 

się wydarzy. Posłowie otrzymali taka informację, o godz21.30 rozpocznie się posiedzenie Sejmu w Sali 

Kolumnowej (…) To jest dzwonek, gong, który informuje posłów, że należy przyjść do Sali posiedzeń na 

głosowania (…). Sala kolumnowa została otwarta, posłowie są wpuszczani do środka, ale tylko posłowie, 

media nie mają wstęp udo Sali Kolumnowej  (…). ( w przebitkach stacji, wejście do Sali kolumnowej i 

zasiadający na posiedzenie politycy w Sali Kolumnowej). Wielu posłów opozycji pozostaje w Sali Plenarnej”. 

21:36:38 Widok z Sali Kolumnowej, procedowanie prac Sejmu (rozdzielanie protokołów głosowania, 

ogłaszanie składu  komisji skrutacyjnych - fonia i wizja). Procedowanie głosowań (obok wizja z blokowanej 

mównicy Sali parlamentarnej). 

21:49:27 Joanna Scheuring-Wielgus .Nowoczesna: „(…)  Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza noc będzie miała 

jeszcze kilka innych zwrotów akcji i jeszcze wszystko odwróci się przeciw Prawu i Sprawiedliwości”.  

Reporter TTVN: „Zwrotów akcji, czyli jakich, bo zakładam, że za  chwilę Prawo i Sprawiedliwość zakończy  

głosowania tutaj w Sali Kolumnowej, państwo jesteście tam, no i …co, koniec tego posiedzenia?”. 

21:49:50 Joanna Scheuring-Wielgus: „Nie, ja  myślę, że to dopiero początek, ludzie są na ulicach, jeżeli mogę, 

to pozdrawiam wszystkie osoby, którym chciało się w ogóle wyjść dzisiaj w nocy i to nie tylko w Warszawie , 

ale w bardzo wielu miastach  w Polsce cieszę się, że są z nami tutaj pod Sejmem  i w innych centrach miast. Bo 

to jest ważne, to pokazuje, że jesteśmy wszyscy razem i nie zgadzamy się na to, co wyrabia Prawo i 

Sprawiedliwość”. 
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21:52:28 Na Pasku głównym napis o treści: ‘Pomaska (PO): nie pozwolimy, żeby Sejm obradował nielegalnie, a 

zwłaszcza ws. Budżetu- to jakaś kpina’. 

21:58:35 Do reportera podchodzi jeden z posłów opozycji z informacją: „W klubie Kukiz’15 Wójcikowski i 

Siarkowska głosują za”.  

22:00:33 W studio TVN24 Aleksander Smolar: „To, co obserwujemy to jest atmosfera chaosu (…)”.  

Grzegorz Miecugow: „Zamachu stanu jakiegoś. (…) można głosować bez aparatury tak głosowano w latach 90. 

Bo nie było jeszcze aparatury, tyle tylko, że rzeczywiście w innych warunkach (…) To jest upadek jakaś porażka 

pana Kuchcińskiego”.  

22:01:52 Na pasku napis o treści: ‘Obrady przeniesione do Sali Kolumnowej-Opozycja do PiS: To nielegalne, 

nie pozwolimy na to’. 

22:03:38 Prowadzący w Studio do Smolara: „Panie profesorze, zeszła depesza, która mówi, że uchwalono 

budżet. Podkreślam, właśnie ten przepływ informacji”. 

22:03:44 Na pasku informacyjnym napis o treści: ‘Sejm uchwalił budżet na 2017 rok z deficytem nie wyższym 

niż 59, 3 mld zł’.  

22:09:25 Grzegorz Miecugow: „Nietypowe szkło zrobimy w Warszawie, Krzysztof Daukszewicz, Marek 

Przybylik, obywatele”.  

Grzegorz Miecugow: „Jak się obywatele czują w takim dniu? – Ja się czuję dziwnie (…)”.  

22:10:59 Marek Przybylik: „Ja przyjechałem tutaj a reszta stołu pojechała pod Sejm, śledzik został i czeka 

samotny”.  

Grzegorz Miecugow:  „Z prawej strony widać to, co się dzieje pod Sejmem, niewykluczone , że ludzie, którzy 

się zbierają pod Sejmem, że tam jest coraz więcej (…)”. 

22:16:25 Krzysztof Daukszewicz: „Nie wiem proszę pana, jak patrzę na to wszystko to mi się wydaje, że komuś 

to było potrzebne (…)”. 

22:16:35 Relacja z manifestacji przed Sejmem, głos lidera manifestacji ze sceny: „Ta banda w Sali Kolumnowej 

niezgodnie z prawem uchwaliła budżet. Budżet Najjaśniejszej Rzeczpospolitej hańba!”. 

Grzegorz Miecugow: „Spotkanie się  rozkręca można powiedzieć…”. 

Marek Przybylik:  „Ale i konsoliduje …zauważyliście panowie, najpierw3 się konsolidowała N z kropką z PO i 

PSL-em”. 

Grzegorz Miecugow: „Panowie 16 grudnia, za tydzień mamy święta przed nami weekend ostatni 

przedświąteczny weekend tego roku w ogóle, to nie jest czas na rozkręcanie nowych konfliktów, nowych 

drzwi do awantury, a jednak udało się…”. 

Przebitka na plac przed Sejmem z protestu, Mateusz Kijowski: „(…) Hańba takiej władzy, hańba władzy, która 

się wstydzi tego, co robi, wstydzi się tak, że się chowa przed kamerami. Co wy tam takiego robicie?(…)”. 

22:19:42 Grzegorz Miecugow: „(…)Posłowie biją sobie brawo, bo uchwalili ustawę dezubekizacyjną” ( z offu 

słychać oklaski z Sali Plenarnej). 

22:19:54 Okrzyki sprzed Sejmu: „Precz z Kaczorem!”. 

22:20:03 Grzegorz Miecugow: „To nie mogło być przygotowane, to jest chaos (…)”. 

22:22:09 Kolejna wejście na żywo głos z Sejmu zabiera podczas konferencji Grzegorz Schetyna: „Nie godzimy 

się na to procedowanie, uznając za nielegalne to zgromadzenie (…).  Żądamy zwołania  posiedzenia Sejmu na 

wtorek, przywrócenia Michała Szczerby do normalnego funkcjonowania , przywrócenie mediom prawa do 

transmisji prowadzenia relacji z prac parlamentarnych  i to jest nasz apel do marszałka Kuchcińskiego. (…) To 

jest kryzys konstytucyjny, państwowy tego nie można tak zostawić. (…)Widać, że państwo nie funkcjonuje 
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doszło do poważnego kryzysu, marszałek nie daje sobie rady z prowadzeniem obrad, z głosowaniem budżetu  

(…) Zaraz okaże się, że posiedzenia Sejmu odbywać się będą na Nowogrodzkiej”.  

22:28: 29 Przez cały czas programu „Szkło kontaktowe” w oknie ekranu bezpośredni kadr na manifestacje 

sprzed Sejmu, obok wizji także ścieżka dźwiękowa z protestu, tak głośna, że chwilami zakłóca odbiór tego, o 

czym jest mowa  w studiu. 

22:28:34 Na pasku stałym napis o treści: ‘Opozycja: Budżet uchwalono nielegalnie, nie można było policzyć 

kworum’. 

22:30:02 Paweł Tomczyk, PO : „(…) W całej Polsce ludzie wychodzą na ulice, To jest  ważny moment, nie 

wiemy czy to jest ten kluczowy moment, ale jest on naprawdę bardzo ważny, nie poddajemy się, ani tutaj, ani 

na ulicy”. 

22:30:30 Ryszard Petru, przed Sejmem na mównicy (Odczytuje żądania  opozycji - w atmosferze krzyków, 

aplauzu, skandowania :‘Wolne media!’). W trakcie audycji transmisja na żywo jeszcze wystąpień z mównicy 

m.in. Ewy Kopacz, Grzegorza Schetyny, Mateusza Kijowskiego, Michała Szczerby. 

22:51:42 Na pasku napis o treści: ‘Kaczyński: Wnioski wobec blokujących sejmową mównicę muszą być 

wyciągnięte’.  

22:59:20 Radosław Sikorski były szef MSW na żywo, podczas protestu  przed Sejmem: „Chciałbym dzisiaj 

powiedzieć kilka słów do posłów PiS, panie i panowie składaliście ślubowanie narodowi polskiemu, 

ślubowaliście, że będziecie przestrzegać konstytucji i praw stanowionych przez Sejm i że konstytucja będzie 

waszym najwyższym nakazem, Konstytucja, a nie wola jednego posła! (…)” (okrzyki: ‘Konstytucja’).  

Roman Giertych z protestu przed Sejmem: „(…)To, co dzisiaj stało się w Sejmie to jest rzecz niebywała,  

marszałek Sejmu  40 milionowego kraju ogłasza, że poseł ma zrezygnować  z praw, które nadali mu 

obywatele, to przecież na pan Kuchciński i pan Kaczyński wybrał posła Szczerbę, to naród wybrał(…)”. 

23:03:35- 23:12:55 Dwa okna dzielą ekran telewizyjny stacji: po lewej  Sala Kolumnowa i głosowania (bez 

fonii),  po prawej  większe okno, razem z dźwiękiem ‘Protest KOD przed Sejmem – wyemitowano w tym 

czasie m.in. wystąpienie  Romana Giertycha , odśpiewanie hymnu Polski. 

23:14:37 W studio Jacek Żakowski „Polityka” komentuje: „Spór polityczny w tym przypadku prowadzi do 

kryzysu,  moim zdaniem niezwykle poważnego, bo mamy sytuację,  w której jakby powiedziała posłanka PiS, 

grupa kolesi uchwala coś, co nazywa ustawą, najprawdopodobniej nielegalnie, to jest ustawa budżetowa, 

zwłaszcza, ale też inne, one nakładają prawa i obowiązki, te obowiązki i prawa mogą być zaskarżane do 

sądów. Pytanie jak sądy, a na końcu tej procedury Sąd Najwyższy, będą się ustosunkowywały do takich aktów 

(…)”. 

23:19:02 Jacek Żakowski: „(…) Ten tłum rośnie, tam przed chwilą byłem koło ósmej to było może ok.1000 

osób, teraz jest trzy cztery razy więcej cała czas jeszcze ta grupa pęcznieje (…) z dynamiki takich procesów 

wiemy, że kluczową sprawą jest lider. Tu widać, ze Kijowski jest tym liderem, czy to się politykom 

parlamentarnym podoba czy nie i widzę, że temperatura społeczna tam na miejscu też jest. Jest też grupa 

radykałów, którzy są bardziej radykalni niż ci zgromadzeni pod sceną (…) ten opór będzie rósł. Boję się, ze to 

może być scenariusz typu ukraińskiego (…) dziś ten tłum pod sejmem nie czuje się, że oni przyszli tam na 

godzinkę i chcieli wracać do domu”. 

23:26:32 Posłowie wychodzą z Sali Kolumnowej po zakończeniu głosowań. 

23:27:54 Na pasku napis o treści: ‘Koniec posiedzenia w Sali Kolumnowej’; Opozycja: ‘Głosowania były 

nielegalne’. 

23:29:10 Jarosław Zieliński, poseł PiS po wyjściu z głosowań do dziennikarzy: „Ja proszę państwa nie mam 

najmniejszej wątpliwości, że dzisiaj cała ta awantura została wywołana po to, żeby zablokować  ustawę 

dezubekizacyjną, ponieważ broniono tych przywilejów byłych funkcjonariuszy SB przez cały czas pracy nad tą 

ustawą, wszyscy deklarowali, że są za tym, żeby odebrać przywileje, a wręcz przeciwnie, bronili tych 

przywilejów. (…) W momencie, kiedy ta ustawa została skierowana do prac sejmowych otworzyły się bramy 

piekła i to piekło znalazło właśnie swoją kumulację  w postawie parlamentarzystów opozycji, bronili do 

upadłego przywilejów ubeków i taka jest prawda (…) niech pan nie żartuje, że oni bronili wolnych mediów, 
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pamiętamy wejście służb specjalnych do redakcji „Wprost”. Pamięta pan to czy nie? Ja pamiętam doskonale, 

to są ich wolne media, wolne żarty , proszę państwa(…)”. 

23:32:40 Anna Siarkowska, Ruch Kukiz’15 po wyjściu z głosowania: „Nie jest naszym zadaniem przyczyniać się 

do dalszego chaosu wewnętrznego państwa , natomiast jednocześnie wyrażamy głębokie ubolewanie nad 

całą sytuacją, która zaistniała i niestety jest to także wina marszałka Sejmu (…) To ognisko dzisiaj jest 

podpalane i na pewno nie chcę w tym uczestniczyć”. 

23:48:29 Ze studia TVN 24, prezenter: „Mamy  dla Państwa informację, otóż część uczestników manifestacji 

KOD-u blokuje przy ulicy Górnośląskiej wyjazd posłów PiS z Sejmu, to właśnie zdjęcie z tej blokady. Dziś w 

sejmie ogromne zamieszanie.( NA pasku napis o treści: ‘Protestujący blokują wyjazd posłów PiS z Sejmu’). (…) 

A to zdjęcia na żywo, właśnie ul. Górnośląska, posłuchajmy” (hałas, tumult walenie w bębny, tłum, wuwuzele, 

okrzyki ‘Weekend w Sejmie’!). 

23:52:35 Cd. blokady, przy ul. Górnośląskiej, okrzyki  tłumu w stronę posłów: ‘Do Wigilii nie wyjdziecie!’, 

‘Wyłaź tchórzu!’. Na pasku głównym napis o treści: ‘Do Wigilii nie wyjdziecie!. KOD blokuje wyjazd posłów PiS 

z Sejmu’.  

23:55:24 cd. blokady Górnośląskiej, okrzyki: ‘Spieprzaj dziadu!’.  

 

TVN 24 17.12.2016 

Godz. 00:00:02  

Mariusz Kamiński, polityk PiS, po wyjściu z głosowań: „Posłowie opozycji dzisiaj zachowują się w sposób 

szalony i absurdalny, powtarzają to co robił Lepper (…) potem powtarzają kłamstwa (…) Chodzi o mechanizmy 

antydemokratyczne, blokowania pracy parlamentu.(…) Opozycja chciała uniemożliwić nam procedowanie w 

parlamencie i to jest oczywiste. (…) Jeszcze raz podkreślam, mamy demokratyczny mandat i ten mandat 

będziemy  realizowali, mamy program, który głosiliśmy w kampanii wyborczej i mamy cztery lata, które nam 

dali wyborcy, na przeprowadzenie tych reform, które zapowiadaliśmy  i zrobimy to, niezależnie od tego czy ci 

ludzie tak zdesperowani będą  wrzeszczeć obrażać, krzyczeć, blokować mównicę (…) będziemy z pełną 

determinacją przeprowadzać reformy, które zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej. Nie ustąpimy, przed 

wrzaskiem i obelgami, ani przed fizycznym blokowaniem trybuny”. 

00:11:23 Łukasz Frątczak przed Sejmem, przy biurze przepustek, przy wyjeździe z sejmu od ul. Wiejsk iej: „(…) 

ci ludzie tutaj po prostu blokują wyjazd wszystkim posłom i widzę, że tutaj robi się taka dosyć duża kolejka 

tych aut, rzeczywiście tutaj podjeżdżają samochody z posłami w środku (…) zawracają jadą w kierunku ulicy 

Górnośląskiej, to jest dla tych, którzy nie znają Warszawy, drugi wyjazd z Sejmu, ale z tego, co widzę tam po 

tych autach, to tam też nie mogą być wypuszczani, ponieważ oni cały czas jeżdżą w kółko i co jakiś czas tutaj 

zawracają. Nikt nie wie jak długo jeszcze ta sytuacja może potrwać.  Osoby, z którymi ja tu rozmawiałem 

mówią, że one tu będą stały do skutku. Przed chwilą było skandowane hasło ‘Zostaniecie tutaj do Wigilii’. 

Rzeczywiście determinacji tutaj tym osobom nie można odmówić. Widzę, że pojawił się samochód z ciepła 

kawą i herbatą , to może oznaczać, że przez ładnych jeszcze kilkadziesiąt minut może nawet parę godzin ci 

posłowie nie będą mogli opuścić budynku Sejmu. Zresztą tutaj na teren Sejmu przedostało się kilka osób (…). 

Protestujący są naprawdę zdeterminowani i nie sądzę, żeby w najbliższych minutach i godzinach cokolwiek 

miało się zmienić i żeby posłowie mogli swobodnie opuścić teren Sejmu”. 

00:19:12 Jerzy Stępień, były prezes TK: (…)  W Polsce mamy do czynienia z sytuacją rewolucyjną, to są typowe 

zachowania rewolucyjne , a rewolucjoniści jak wiadomo się nigdy nie cofają, wola ponieść klęskę, wolą spaść 

w przepaść, ale nie cofną się, nie zawrą żadnego kompromisu i to niestety cechuje pana Prezesa 

Kaczyńskiego. (…) Sytuacja jest naprawdę straszna, bo albo ta władza zdecyduje się na stosowanie siły, albo 

będzie musiała ustąpić. Stan tego napięcia jest taki, (od roku to widzimy), że ta władza nie jest zdolna do 

jakiegokolwiek kompromisu”. 

00:21:01 Uczestniczka blokady do reporterki TVN 24 : „(…) Ale właśnie widzimy, że już jednak pierwsze 

samochody wyjeżdżają, no chcemy żeby albo ktoś do nas wyszedł, albo żeby wytłumaczył co dzisiaj zaszło w 

Sejmie”. 

00:22:16 Reporterka TVN 24 : „Protestujący (…) Teraz zdecydowali się okrążyć Sejm i uniemożliwić wyjazd 

posłom PiS (…) tu widzimy jeden samochód zaraz to państwu pokażemy, widzimy samochód, który próbuje 
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wyjechać z  Sejmu. Niestety, na razie się to nie udaje, jest tutaj też bardzo dużo zastępów policji, no i 

zobaczymy jak ta sytuacja się rozwiąże policja prawdopodobnie będzie interweniować (…)”. 

00:25:41 Studio TVN 24: „Teraz zabierzemy państwa przed Dom Poselski, tam doszło do przepychanek (…) do 

protestujących wyszedł Tadeusz Cymański” (krzyki- prosimy, żeby nie prowokować). 

00:32:38 Wizja z blokowanego Sejmu i wyjazdów z sejmu, policja bierna, protestujący uniemożliwiają 

poruszanie się jakimkolwiek autom, auta tkwią w tłumie, na pasku ekranu napis o treści: ‘Kod blokuje wyjazd 

posłów Pis z Sejmu’. 

00:36:22 Okrzyki tłumu, blokującego wyjazdy: ‘Precz z komuną!’. 

00:39:34 Prezenter w TVN 24: „(…)  Zobaczmy z Sejmu już po zamknięciu głosowania próbował wyjechać z 

Sejmu Zbigniew Ziobro.  Okrzyki : ‘Zero!’. 

00:40:15 Studio  TVN 24,prezenter: „To zdjęcia na żywo sprzed Sejmu, widzimy rozpoczęła interwencję 

policja, przed Sejmem trwa protest KOD, na miejscu jest nasz reporter Michał Tracz, Michale powiedz, co się 

dzieje przed Sejmem, skąd ta interwencja policji, czego domagają się protestujący?”. 

00:40:44 Michał Tracz: jestem teraz przed Sejmem od strony ulicy Frascati, to nie jest główne wejście (…) 

kilkadziesiąt osób zebrało się z tej strony, w tej chwili próbują uniemożliwić wyjazd samochodów z 

podziemnego parkingu, który jest  przy Sejmie. Wdziałem kilka osób w samochodach, to nie są posłowie, to 

byli urzędnicy, chociaż nie powiem, że wśród tych osób na pewno nie było posłów. Widzimy część osób 

blokujących, część osób stoi część osób usiadła, są to osoby, które blokują wyjazd samochodów z Sejmu” (…). 

00:44:21 Akcja policji usuwającej rozkładających się na ziemi demonstrantów. 

00:46:55 Zdjęcia demonstrantów wyczekujących na wyjazd polityków PiS Z sejmu, konfrontacyjne 

wyczekiwanie, TVN 24 nastawiło kamery i światła, nie wiadomo co się stanie .  

00:47:07 „Burzliwa noc, burzliwy wieczór”- mówi prezenter  TVN 24.Na pasku napis o treści: ‘Spotkan ie 

Kaczyńskiego z marszałkiem sejmu Kuchcińskim i premier Szydło’. Sejm blokowany jest z każdej strony, by 

uniemożliwić posłom wyjazd z Sejmu. 

00:54:03 Ze studia TVN 24: „Kasiu, powiedz czy ludzi przybywa, jak to wygląda z bliska?”. 

00:54:08 Katarzyna Drozd, reporterka TVN 24: „Z mojej perspektywy sytuacja wydaje się tutaj bardzo patowa 

ponieważ sejm od Górnośląskiej i Na Skarpie  jest blokowany (…) protestujący podeszli pod samą bramę od ul.  

Na Skarpie i skandują różne hasła (…)”. 

00:58:58 Michał Tracz, reporter TVN 24: „(…) my z kolei jesteśmy przy ulicy Frascati, tutaj tłum próbował 

blokować wyjazd samochodów z terenu kancelarii Sejmu, potem zbliżył się  do samego budynku Sejmu, 

policja nie dopuściła, aby tłum wszedł na teren samej kancelarii. Wielka mosiężna brama została tutaj 

zamknięta, tłum, który cały czas jest od tej strony Sejmu krzyczy,(…) są różne postulaty, które się tutaj 

pojawiają. Przyszli także politycy PO(…)”. 

01:01:58 Na pasku napis o treści: ‘Siemoniak PO: Tak liczny protest oznacza, że większość Polaków wierzy w 

demokrację’. 

01:06:52 Wojciech Bojanowski, reporter TVN 24, w okolicach Sejmu: „Wokół Sejmu sytuacja jest bardzo 

napięta, wszystkie wjazdy i wyjazdy z Sejmu  są zablokowane, jesteśmy przy ul. Górnośląskiej, sytuacja tu jest 

najbardziej napięta. Zgromadziły się tu duże siły policyjne. Kolejna grupa policjantów tam czeka n 

interwencję. Mi się udało podsłuchać to co policjanci mówią przez radiostację,(…)  była siłowa próba 

usunięcia tych ludzi , bo te wszystkie samochody, które widzą państwo tutaj i wokół nas to są m.in. 

samochody parlamentarzystów. Wszyscy parlamentarzyści w tym momencie są w Domu Poselskim , w 

większości ci, którzy chcieliby wrócić do domów są tam zamknięci (…) wyjście z tego Domu Poselskiego jest 

niemożliwe, wszystkie wjazdy zablokowane, a tłum od ulicy Górnośląskiej cały czas gęstnieje (…). Policjanci 

nie maja kasków, nie mają tarcz, nie maja pałek. To są oddziały prewencji, ale nie uzbrojone (…)”. 

01:57:23 Na pasku: ‘Lider KOD Kijowski apelował do protestujących, żeby się rozeszli’ w odpowiedzi usłyszał : 

‘Zostajemy!’.  
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02:06:02 Na pasku informacja: ‘Blokada Sejmu, policja ostrzega, ze może użyć siły, lider KOD apelował o 

rozejście się’. 

02:07:40 Komunikat policji słyszalny na antenie:  „Uwaga, tu policja na podstawie przepisów prawa wydaje 

się polecenie do zaprzestania działania polegającego na używaniu broni publicznej nie zgodnej z jej 

przeznaczeniem, w przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte 

przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego, uprzedzam, że policja nie ponosi odpowiedzialności 

materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego z takim 

komunikatem stronę uczestników demonstracji przed Sejmem i wokół Sejmu wystąpiła policja”. 

02:35:24 Prezenter w Studio TVN 24: „Dla części polityków będzie to bezsenna noc, dla części protestujących 

będzie to również bezsenna noc, to również bezsenna noc dla części naszych reporterów, którzy relacjonują 

te wszystkie wydarzenia w Sejmie i wokół Sejmu”. 

02:42:24 Kamery nieruchomo ustawione na gmach Sejmu i tłum pod nim stojący, komentatorzy i reporterzy 

nie informują na co faktycznie czekają, z czym związany jest nastrój wyczekiwania, w sposób 

niewypowiedziany nad całością przekazu dominuje atmosfera przeżycia chwili konfrontacji władz PIS i 

premiera rządu z demonstrantami, ku temu momentowi zmierza cala wielogodzinna relacja już po sejmowych 

głosowaniach. 

02:44:06 Dwa okna w lewym Ryszard Petru, w prawym kolumny samochodów rządowych;  Ryszard Petru 

mówi na żywo, przed Sejmem (na tle tej wypowiedzi w prawym oknie widać premier Szydło opuszczającą 

Sejm i wsiadającą do auta, opuszczającą teren Sejmu, po chwili najazd na auto z przodu, do którego wsiada 

prezes PiS Jarosław Kaczyński obok wicemarszałek Joachim Brudziński) : „Następuje eskalacja, nie możemy 

przejść nad tym do porządku dziennego, stała się rzecz straszna, na tej zasadzie może sobie robić posiedzenia 

Sejmu na Nowogrodzkiej w siedzibie PiS-u. Razem się zbiorą zaproszą kilku posłów Kukiza i będą mieli 

większość, na tej zasadzie i na to nie może być zgody (…) Będziemy zgłaszać wniosek do prokuratury, aby 

wszczęła postępowanie (w tym momencie na pasku :’Prezes PiS opuszcza Sejm’, na całym ekranie już tylko 

prezes PiS obok auta) to było nielegalne posiedzenie Sejmu, które było nieważne. W związku z tym budżet nie 

został przegłosowany. (…) My chcemy zwołać legalne posiedzenie Sejmu 20 grudnia”. 

02:44:52 Przodem przejeżdża  biały wóz z premier Beatą Szydło, po chwili premier  wsiada jej auto rusza. 

02:46:18 Prezenter:  „Prezes PiS i Beata Szydło opuszczają teren Sejmu , to zdjęcia na żywo”. 

02:46:19 Na pierwszym planie auto z premier Beatą Szydło, widać jak na drodze jadącego  auta staje 

mężczyzna ok. trzydziestki (na twarzy zarost, w czapce uszatce, ciemnej kurtce dżinsach i adidasach), wkracza 

na drogę  wyciąga ramiona, wkracza  pod  auto (wszystko  rozgrywa się na żywo, prezenter w studio jednak w 

ogóle tego nie komentuje, jakby  nie zauważał).  

02:46:20 Mężczyzna, który stał  rzuca się pod koła  auta  z premier, między nogami mężczyzny a autem jest 

odległość ok. półtora metra, reflektory auta oświetlają całą sytuację na wysokości ud  i bioder  mężczyzny. 

Widzowie mogą obserwować,  jak na mężczyznę rzuca się funkcjonariusz BOR  w stroju cywilnym, chwyta 

mężczyznę od tyłu na wysokości karku i szyi. 

02::46:20 Mężczyzna wyrywa się ochroniarzowi, rozstawia ramiona, auto jest coraz bliżej, reflektory 

rozświetlają  uda kolana i stopy napastnika, w kadrze widać stojących  po lewej stronie funkcjonariusze policji, 

choć są bardzo blisko mężczyzny, oglądają się  w kierunku operatora i kamery , która  wszystko utrwala. 

02:46:21 Rzucający się mężczyzna, wypchnięty przez ochroniarzy zostaje usunięty z pola przejazdu auta z 

premier w środku; napastnik wpada wręcz na kamerę TVN, ostrość jego sylwetki jest zamazana, policjant 

przechodzi obok w przeciwną stronę, choć jest wszystkiego bardzo blisko. 

02:46:21 Mężczyzna przechyla się,  widać nieruchomy profil jego twarzy, jakby martwy; twarz pochyla się w 

kierunku ziemi, spojrzenie jest  nieruchome, obok przejeżdża auto z premier, cała akcja rozgrywa się w 

ułamkach sekund.  

02:46:22 W kadrze kamery relacjonującej  zamazana sylwetka policjanta, z pola kadru znika rzucający się pod 

auto mężczyzna, kamera nie śledzi już rzucającego się pod koła, ale auto z premier, nie wiadomo co dzieje się 

z napastnikiem, w kadrze głębiej przesuwa się auto z premier – wszystko dzieje się w ułamkach sekund. Po 

prawej stronie  przejeżdżającego auta z premier zamieszanie trwa. Widać sylwetki innych mężczyzn, którzy 
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chcieliby się dostać na linię przejazdu auta premier, ale  skutecznie blokuje i zagradza im drogę policja. Auto z 

premier przesuwa się po prostej do przodu na pierwszym planie. 

02:46:28 Osiem sekund po całym wydarzeniu  prezenter stacji TVN 24 mówi jedynie, że: „To jest moment w 

którym premier Beata Szydło wyjeżdża z Sejmu”, redaktor jakby nie zauważa całego zamieszania i 

niebezpieczeństwa, na kilka sekund całkiem  milknie i przerywa komentarz, po kilku sekundach mówi: 

„Widzieliśmy część protestujących próbowała te samochody zatrzymać” , w tym czasie – 02:46:52 - na pasku 

jest wiadomość o treści: ‘Policja zabezpiecza wyjazd posłów PiS i premier z terenu Sejmu”. 

02:47:02 Auta premier i prezesa PiS w dalszym ciągu nie mogą poruszać się płynnie, do samochodów 

podbiegają kobiety i mężczyźni, szarpią z policją. Po dziesięciu sekundach dopiero biegną policjanci,  

blokować dostęp do pojazdów, policja tworzy kordon ochraniający; auta wolno przemieszczają się. Wszystko 

to widzowie obserwują bez słowa redakcyjnego komentarza. Na antenie zapada całkowita cisza. Widać 

jedynie kłębowisko sylwetek, policję i wolno jadące auta rządowe. Słychać krzyki atakujących, i policję jak 

przytrzymuje pojedynczych napastników prących w stronę aut.  

02:48:40. Widać po lewej stronie kadru - unosi się dym prawdopodobnie ze świecy dymnej. 

02:48:49 Kamerzysta telewizji TVN24 robi zbliżenie na plecy policjantów, plecy przykrywają część planu w 

głębi. Zza ramienia policjanta wychyla się sylwetka postaci, jakby obalająca się na ziemię.  

02:48:51 Za sekundę plecy policjantów przykrywają sylwetkę mężczyzny, policja wychodzi z kadru, na 

pierwszym planie widać  sylwetkę mężczyzny leżącego na ziemi, widz może to wszystko obserwować, i sądzić, 

że stało się coś złego postaci leżącej na ziemi. Ze  studia nie pada słowo komentarza w tej sprawie, redaktor 

nie próbuje też nawiązać łączności z żadnym z reporterów będących na miejscu wydarzeń.  

02:48:56 Policjanci przemieszczają się, jakby ignorując leżącego na ziemi mężczyznę, tymczasem pozioma 

sylwetka ciała zaczyna wypełniać cały kadr, wszystko odbywa się bez komentarza.  

02:48:57 W sekundę później w kadrze widz widzi plecy policjanta leżącą postać i kobietę idącą w kierunku 

leżącego, wszystko spowija dym racy. Kobieta jest w kapturze z kręconym na szyi białym grubym szalikiem, 

obok niej idzie mężczyzna w czarnej kurtce i białych spodniach. 

02:48:59 Kobieta zatrzymuje się przy leżącym, trzyma w ręku smartfona, robi zdjęcie, obok mężczyzna w 

białych spodniach, w ich kierunku podąża policjant.  

02:49:01 Kobieta kładzie kciuk  na tętnicy szyjnej mężczyzny, dochodzi jeszcze drugi mężczyzna do ciała 

leżącego i sprawia wrażenie jakby dłonią ugniatał klatkę piersiową leżącego. Mężczyzna w białych spodniach 

podnosi do góry rękę, jakby przywoływał pomocy, widać plecy dwóch policjantów podążających w stronę 

leżącego. Ze studia telewizyjnego nie pada żaden komentarz. 

02:49:02 Trójka osób pochyla się nad leżącym, policjanci nagle jednak zmieniają kierunek swojego marszu, 

skręcają w lewo, nawet nie spoglądając w stronę leżącego i szybko znikają z kadru - to już trzecia minuta 

milczenia studio TVN24. 

02:49:10 Kadr z leżącym na pierwszym planie przedłuża się do ośmiu  sekund, mężczyzna w białych spodniach 

spogląda w stronę operatora, kobieta jest wciąż pochylona nad ciałem.  

02:49:14 Za cztery sekundy ciało lezącego zasłaniają policjanci i przejeżdżające auto. 

02:49:19 Kamera robi odjazd, widać jeszcze szerszy plan, po chwili kamera robi najazd i znów na pierwszym 

planie jest sylwetka leżącego mężczyzny, jest przy nim już 6 osób, trzech mężczyzn i trzy kobiety. 

02:49:32 -02:49:45 Przez 13   sekund widać, jak mężczyźni podnoszą leżącego, kamera pokazuje jak wstaje, 

mężczyźni szybko od niego odchodzą. On początkowo chwieje się na nogach , zostaje sam , mężczyźni szybko 

oddalają się, po chwili wyjmuje komórkę, odwraca się plecami do kamery, kamera pokazuje mężczyzna 

wybiera numer i podnosi telefon do ucha. Jest sam i rozmawia poruszając się do przodu, kamera robi nagle 

odjazd i zmienia plan. 

02:49:45 Nagła chaotyczna zmiana kadru, widok na drogowych słupkach, na ziemi, najazd po pięciu 

sekundach i duże zbliżenie  -02:49:50 na samochód telewizyjny marki skoda z logo ‘tvn24’. Na antenie w 

studio nie pada słowo komentarza, widz wciąż nie wie, co obserwował i czego był świadkiem. 
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02:49:50 Na całym ekranie telewizora maska samochodu skoda z  logo TVN24, kadr jest przytrzymany i trwa 6 

sekund, kamera chaotycznie kręci się dookoła, skierowana do dołu, przekazuje  rozmazany obraz chodnika , 

fragmentu przodu samochodu i rowerzysty. 

02:49:58 Chaotyczny manewr z kamerą, i chaotycznym, kadrem   trwa  12  sekund do 02:50:10.  

02:50:52 Dopiero teraz widz słyszy komentarz ze studia telewizyjnego: „To zdjęcia na żywo sprzed Sejmu, ul. 

Wiejska, główny wyjazd z terenu Sejmu” prezenter nie robi żadnych odwołań do tego, co jeszcze przed 

kilkunastoma sekundami działo się na ekranie.   

02:52:45 na pasku: ‘Interwencja policji przed Sejmem, użyto gazu łzawiącego’ 

02:51:03 Cd. informacji ze studia: „Około 2.40 z Sejmu wyjeżdżała  premier Beata Szydło oraz prezes PiS 

Jarosław Kaczyński, od kilku godzin wokół Sejmu protestują  zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji, którzy 

blokowali te wyjazdy, próbowali uniemożliwić posłom wyjazd z Sejmu, to zdjęcia sprzed kilku, kilkunastu 

minut w momencie, gdy premier Beata Szydło wsiada do samochodu, by opuścić teren Sejmu. Jest prezes PiS, 

Joachim Brudziński, do tego samochodu wsiada również były szef CBA Mariusz Kamiński, jeśli dobrze 

zobaczyłem. Po tym wyjechali z  terenu Sejmu, przed którym znajdowali się uczestnicy tego wielogodzinnego 

już protestu. Uczestnicy protestu  próbowali uniemożliwić opuszczenie terenu Sejmu politykom PiS  i w 

pewnym momencie interweniowała policja. Przypomnę, że policja już w nocy ostrzegła protestujących przed 

Sejmem zwolenników KOD o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego (…) Zobaczą państwo 

zaraz ten moment wyjazdu prezesa PiS i premier Beaty Szydło, doszło do pewnego zamieszania. Protestujący 

chcieli te samochody z premier z prezesem PiS zatrzymać i w tym momencie, jeśli dobrze rozumiemy 

sekwencje tych zdarzeń interweniowali policjanci. Zobaczmy i posłuchajmy, co działo się przed Sejmem kilka 

minut temu”. Redaktor nie wspomina o żadnych szczegółach zdarzeń wymagających interwencji policji. 

Telewizja emituje materiał, który wcześniej był emitowany na żywo, bez ingerencji i bez komentarza. Teraz 

widz to ogląda jeszcze raz, już po  już po pewnych skrótach (02:53:35). 

Bezpośredni kadr tego,  jak redaktor nazywa „zamieszania”, poprzedza ujęcie odjazdu Antoniego 

Macierewicza i Piotra Naimskiego z terenu Sejmu, obok obrazu słychać na ścieżce dźwiękowej, bardzo 

wyraźne skandowanie dwóch pojedynczych głosów męskiego a potem kobiecego : ‘Macierewicz dyktatura!’. 

Obok tej przebitki na głównym żółtym pasku jest napis o treści: ’Interwencja policji przed Sejmem użyto gazu 

łzawiącego’. 

Następuje natychmiast przeskok do „zamieszania” czyli do wydarzeni, którego kulminacja w czasie 

rzeczywistym rozgrywa się ciągu dosłownie dwóch sekund , chodzi o przedział czasowy w o  godzinie: 2:46:20 

-2:46:22.  

02:54:02 Tu następuje powrót do wydarzeń zarejestrowanych sprzed. 7 min.40 sekund, jednak widz nie 

zobaczy tu charakterystycznej sylwetki wysokiego szczupłego mężczyzny w uszatce, rozpościerającego 

ramiona  bezpośrednio przed autem premier, jest to ujęcie tuz po całym wydarzeniu, charakterystyczna 

klatka znika z przekazu. Nie ma nawet auta premier, jest przepychanka policji z manifestantami i krzyki.  

02:54:22 Jako „zamieszanie” prezentuje się także inne ujęcie , gdy policja rozbija grupę protestujących 

usiłujących ułożonych  na ziemi wzajemnie ze sobą splątanych…szarpanina, krzyki kłębowisko ludzkich 

sylwetek. 

02:54:27 CIEMNY KADR, jakby zerwanej emisji – trwa trzy sekundy.  

02:54:30 Po krótkim wysokim sygnale dźwiękowym na wizji wyłania się studio TVN 24, redaktor mówi do 

widzów: „To były zdjęcia na żywo sprzed Sejmu” – jednak to  był kadr sprzed ok. 8 minut, retransmisja. 

„Doszło do interwencji policji” – redaktor nie powraca nawet słowem do wydarzeń, które widz obserwował 

przez niemal minutę – bez komentarza –od 02:48:49 do 02:49:17 . Chodzi o mężczyznę leżącego płasko na 

ziemi, sprawiającego wrażenie ofiary wydarzeń i i kilku postaci sprawiających wrażenie, iż udzielają mu 

pomocy. 

02:54:41 Dopiero teraz na ekranie następuje powrót do wydarzenia z autem premier. Widać mężczyznę 

rozkładającego ramiona, w czapce uszatce z brodą, wąskich dżinsach i sportowym obuwiu, w świetle 

reflektorów samochodu widać biegnących w jego kierunku dwóch cywilnych funkcjonariuszy ochrony , którzy 

próbują go usunąć sprzed auta premier, następnie chwytają go i wypychają sprzed auta. Mężczyzna 

odrzucony  znika z kadru. W kadrze pozostaje sylwetka policjanta patrzącego za znikającym mężczyzną. 
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Redaktor jeszcze raz mówi o tym, że doszło do pewnego zamieszania, protestujący chcieli samochody 

zatrzymać  i interweniowała  policja.  Redakcja nie próbuje połączyć się z reporterem na miejscu wydarzeń, 

który potrafiłby całe zajście skomentować, lub jeszcze cos dopowiedzieć dzięki świadkom wydarzenia.  

02:55:39 W kolejnych kadrach widać szpaler aut blokowanych przez protestujących, ale to wszystko już jest 

niegroźne, protestujący jedynie zbliżają się do aut, za chwilę nadbiega szpaler policji  i wojska, odpędza 

atakujących i udrożnia przejazd, auta przejeżdżają.  

02:57:15 Powtórka z mężczyzną leżącym płasko na ziemi, jednak nie ma tu żadnego komentarza, akcją toczy 

się jak w kadrach oryginalnych, a nawet dokładniej widać wszystko - w 02:57:53 - mężczyzna wstaje, grupka 

wokół niego odchodzi, a „ofiara” odwraca się wyciąga telefon i rozmawia przez telefon. W transmisji na żywo 

moment, gdy mężczyzna wstawał z ziemi wypełnił kadr z ludźmi i przejeżdżającym autem. Widz nie  mógł 

skojarzyć, że pojawiający  się w kadrze kilka sekund później mężczyzna rozmawiający przez telefon to ten sam 

człowiek, który  jeszcze chwilę temu leżał na ziemi.  

02:58:01 Powrót do studia telewizyjnego, prezenter mówi: „Tak było przed sejm kilkanaście minut temu”. 

Redaktor  nawet nie próbuje opisać to, co przed chwilą widział, a co działo się przecież wcześniej przed 10 

minutami. Powtarza za to już kolejny raz, że: „Policja  podjęła interwencję w momencie, gdy protestujący 

przed Sejmem próbowali blokować wyjazd i zatrzymywać samochody, a w tych samochodach był prezes PiS , 

była premier Beata Szydło, byli również członkowie jej rządu. (…) To była niespokojna noc, to jest niespokojna 

noc przed Sejmem. W Sejmie to był również bardzo niespokojny wieczór, niespokojny dzień (…)”. 

03:03:53 Jerzy Meysztowicz .Nowoczesna: „To, co działo się przed chwilą policja użyła gazu, żeby tylko prezes 

Jarosław Kaczyński mógł wyjechać z Sejmu, uważamy, że to są rzeczy niedopuszczalne (…) dzisiaj w idzimy gaz 

łzawiący przed Sejmem,  żeby pan prezes mógł wyjechać, to najczarniejszy scenariusz, jaki mogliśmy  sobie 

założyć”. Adam Szłapka Nowoczesna: „Jarosław Kaczyński nie cofnie się przed niczym”. 

03:04:56 Zmiana komentatorów program prowadza dalej  Marcin Żebrowski i Joanna Kryńska. 

03:05:53 Politycy Platformy Obywatelskiej przed Sejmem, zwołują konferencję, są obecni, jednak hałas 

zagłusza telewizyjne mikrofony. „Niewiele słychać z zaimprowizowanej konferencji” mówi redaktor 

Żebrowski. 

03:06:16 Połączenie z reporterką TVN  Katarzyną Drozd przed Sejmem: „(…) podczas, gdy pani premier z 

panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim próbowała wyjechać doszło niestety do drobnych incydentów.  

Protestujący tutaj próbowali blokować ten wyjazd, tutaj jest osoba, która widziała zdaje się wyjazd premier 

Szydło. Jak to wyglądało?” Rozmówca: „(…) No to były dantejskie sceny, ale generalnie udało się zablokować, 

kolejny samochód się wycofał, jeżeli pani mówi, że tam była premier Szydło, ja tego nie wiem(…)”. Rozmówca, 

mężczyzna w sile wieku, sprawa wrażenie bardzo znerwicowanego, niespokojnie się rozgląda, mruga 

nerwowo oczami, mówi chaotycznie i nieskładanie . Kolejny świadek kobieta, okazuje się, ze jednak nic nie 

widziała, bo była „z drugiej strony”, rozmowa przechodzi wiec na inny  temat całego dnia i ogólnych 

spostrzeżeń na temat  protestów. 

03:07:50 Na pasku informacja: ‘Kolumna samochodów z politykami PiS m.in. z premier Szydło oraz prezesem 

PiS Kaczyńskim opuściła Sejm’. 

03:08:48 Inny świadek mężczyzna:  „Byliśmy w kordonie, usiedliśmy na asfalcie, były kobiety wokół spięci 

ramionami no i policja wyrzucała, to wyglądało jak na Tytanicu, jak wylatujący za burtę (…) to było 

spontaniczne, wieczór , piwko i nagle się dzieje, (…) to są chłopcy, łącznie z prezesem, według mnie to jest 

psychopata, dobry psychopata, który zręcznie manipuluje (…)”. 

3:12:17 W chwili relacji Katarzyny Drozd z przed Sejmu i protestu, widzowie oglądają przebitkę z leżącym na 

ziemi symulującym ofiarę zajść i interwencji policji, mężczyzną. Jest to czas , gdy mężczyzna leży i pochyla się 

nad nim pięć innych osób, w tle nie ma słowa komentarza o tym, że mężczyzna ten za chwilę wstanie i 

odwróci się i cały i zdrowy zacznie rozmawiać przez telefon. Widz sam obserwuje jak „ofiara” wstaje i 

wyjmuje telefon, by rozmawiać, redaktor w studio jednak tego w żaden sposób nie komentuje. 

03:13:56 Przez ponad pół godziny po odjeździe premier i prezesa PiS na pasku jest  informacja, że opuścili oni 

Sejm, w przebitkach filmowych w tle rozmów cały czas dominuje ta, pokazująca odjazd samochodami z 

terenu Sejmu premier i prezesa PiS. 
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03:19:58 Zdjęciom wracającym nieustannie do starć  policji z blokującymi wyjazd samochodów rządowych 

towarzyszy także pasek o treści: ‘Policja ostrzegała protestujących pod Sejmem o możliwości użycia  ‘środków 

przymusu bezpośredniego’. Niżej na pasku informacja: ‘Sejm: posłowie przegłosowali budżet i tzw. ustawę 

dezubekizacyjną’. 

03:23:24 Tłumek protestujących pod Sejmem, przy głównym wyjeździe przy Wiejskiej, w tle 

charakterystyczna bryła budynku gmachu Sejmu, swoisty krajobraz po bitwie, resztka pozostałych czeka 

właściwie nie wiadomo na co, politycy opozycji opuścili Sejm, w studio także brak informacji na temat tego 

czego należy dalej się spodziewać. 

03:28:29 Redaktor w studio informuje widzów, że na terenie Sejmu został jeszcze marszałek Marek Kuchciński 

i są jeszcze nieliczni posłowie PiS, którzy także jeszcze nie opuścili terenu Sejmu. 

03:30:07 Jako powtórka wydarzeń z nocy kadr z człowiekiem rzucającym się pod samochód premier Beaty 

Szydło, i akcja służb usuwających mężczyznę sprzed auta, wszystko dzieje się w ułamku sekund, widz może 

mieć problem ze zrozumieniem dramatu, jednak wciąż nie pada  ze studia słowo komentarza w sprawie 

prezentowanych tragicznych obrazów. 

03:30:54 Redaktor Żebrowski:  „Przed nam rzecznik Stołecznej policji, (…)  jak wyglądała akcja  policjantów?”.  

Mariusz Mrozek, Stołeczna Policja: „Chciałbym przede wszystkim sprostować na początku informację 

nieprawdziwą , która może wprowadzać i wprowadza w błąd opinię społeczną, czyli kwestia użycia środków 

przymusu przez policjantów. Policjanci którzy w tym momencie dbali o porządek, przywracali ten porządek, 

umożliwiali wyjazd  kolumny terenu parlamentu używali jedynie siły fizycznej, żadne inne środki przymusu nie 

były używane i nieprawdziwa jest informacja jakoby protestanci w stosunku do osób protestujących mieli 

używać chociażby gazu pieprzowego, użyta została tylko i wyłącznie siła fizyczna i to w stosunku do osób , 

które wybiegały pod jadące pojazdy w taki sposób, że same zagrażały swojemu bezpieczeństwu, mogły 

doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji”. 

Redaktor: „Pojawiły się zapowiedzi, że użyto gazu łzawiącego, pan zaprzecza temu”. 

Mariusz Mrozek: „Stanowczo dementuję tę informację, natomiast to co widać, między innymi na obrazie z 

państwa kamer, mają przecież państwo reporterów na miejscu tych wydarzeń, któraś z osób protestujących 

rzuciła w momencie wyjazdu kolumny świecę dymną i to jest ten moment, który został zinterpretowany jako 

użycie gazu przez policję. Więc jeszcze raz podkreślę, policja użyła tutaj wyłącznie siły fizycznej, staramy się 

aby nasze działania były skuteczne, ale jednocześnie jak najmniej dolegliwe. Robimy to z poszanowaniem  

wszystkich osób, natomiast nie możemy dopuścić do łamania prawa, jego naruszania i te osoby, które 

blokowały samochody, które rzucały się przed te samochody, zagrażając przede wszystkim własnemu 

bezpieczeństwu, doprowadzając do bardzo niebezpiecznych sytuacji, zostały przy użyciu siły fizycznej czyli 

najmniej dolegliwego środka przymusu (tu znów widz widzi  obraz człowieka rozłożonego na ziemi, 

sprawiającego wrażenie ofiary zajść, który chwilę później  wstaje i rozmawia przez telefon) z tej ulicy zabrane, 

z tej ulicy odsunięte, wylegitymowane. (…) W tej chwili żadna z osób nie została zatrzymana. Natomiast to, co 

widzimy na ekranie to skutek osób które uniemożliwiały wyjazd z terenu parlamentu, czyli osób które 

wbiegały pomiędzy te samochody, które rzucały się przed samochody, podkreślę jeszcze raz, zagrażając 

przede wszystkim własnemu bezpieczeństwu”. 

Redaktor: „Czy ktoś został poważnie poszkodowany?”. 

Mariusz Mrozek, Komenda Stołeczna Policji: „Nie mam takich informacji, przyznam przed chwilą było widać 

na państwa ekranie, leżał  na jezdni , później podniósł się i odszedł z tego miejsca”. 

Redaktor, nie podtrzymuje tego wątku całkowicie go ignorując, zadaje inne pytanie: „A jak wielu policjantów 

jest na miejscu, jak wielu policjantów brało udział w tej akcji?”. 

Mariusz Mrozek: „Jest kilkuset policjantów, którzy zabezpieczają teren parlamentu, robimy to w taki sposób, 

aby nasze działania były skuteczne, ale przede wszystkim są to działania zgodne z prawem, zgromadzenie 

zostało rozwiązane po północy, a uczestnicy pouczeni o tym byli bardzo intensywnie informowani o tym, że 

ich działania są nielegalne i stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem”. 

Redaktor: „Czy pojawienie się na miejscu policjantów (…)  broń gładko lufowa, to jest standardowe 

zachowanie w takich sytuacjach?”. 
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Mariusz Mrozek: „To są środki będące na wyposażeniu policji i nie były one używane i tutaj też chciałbym 

zaapelować oto, aby niepotrzebnie nie eskalować tego konfliktu a otrzymywane informacje zawsze 

weryfikować. Chociaż (…) policjanci użyli tylko i wyłącznie siły fizycznej i żaden inny przypadek nie był 

używany”. 

Redaktor: „W tej chwili policjanci na czym są skupieni?”. 

Mariusz Mrozek: „Zabezpieczamy teren parlamentu, dbamy nie dochodziło tam do niepotrzebnej eskalacji 

konfliktu i zrobimy wszystko, aby te osoby, które tam się znajdują mogły być bezpieczne, a jednocześnie aby 

ich zachowanie nie stanowiło naruszenia prawa”. 

Redaktor: „Czy policjanci są też na terenie parlamentu, czy tylko wokół?”.  

Mariusz Mrozek: „Policjanci są wokół parlamentu, zabezpieczają drogi dojazdowe, zabezpieczają teren 

przyległy, jeszcze raz podkreślę, po to, aby nie dochodziło do niepotrzebnej eskalacji konfliktu, aby dbać o 

bezpieczeństwo wszystkich”. 

Redaktor Żebrowski: „Powiedział pan, że zgromadzenie zostało rozwiązane, czyli w tej chwili, biorąc pod 

uwagę literę prawa, to jest to zgromadzenie nielegalne?”. 

Mariusz Mrozek: „W tej chwili jest to zgromadzenie nielegalne i proszę zwrócić uwagę na sposób działania 

policji, która tutaj w żadnym przypadku nie nadużywa jakichkolwiek uprawnień, robimy wszystko w taki 

sposób, by nie doprowadzać do eskalacji konfliktu, pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, mogłoby komuś na 

tym zależeć, chociażby biorąc pod uwagę zachowanie niektórych osób w stosunku do policjantów (…) takie 

zachowania były, natomiast, nie ma osób zatrzymanych, te osoby w stosunku do których policjanci użyli siły 

fizycznej zostały później  wylegitymowane, będziemy również kompletować materiał dowodowy w stosunku 

do osób, które naruszyły prawo, sprawy będą kierowane do sądu”.  

04:05:10 Na ekranie dwa kadry – jeden  po lewej przedstawia rzucanie się protestujących  pod koła 

rządowych limuzyn odjeżdżających z terenu Sejmu i po prawej kadr z leżącą na ziemi, rzekomą ofiarą 

wydarzeń pod Sejmem,  na zdjęciu wszystko wygląda tak, jakby był nieprzytomny. Pod fotografiami jest 

podpis: ‘Policja: użyto siły w stosunku do osób, które rzucały się pod samochody’”.  

6:48:34 Małgorzata Telmińska, reporterka TVN24 przed Sejmem rozmawia z przedstawicielami organizacji 

‘Obywatele RP’ pyta się,  czy ktoś  jeszcze przyjdzie  tak rano  pod Sejm: „Spodziewacie się, że ktoś przyjdzie, 

dołączy? „Nie wiemy tego” – słyszy. „Pikiet trwa kilkanaście osób pod Sejmem”- kończy rozmowę reporterka. 

07:37:43 Sejm rano, kilkunastoosobowa pikieta przed Sejmem, na pasku głównym napis o treści: ‘Całonocny 

protest przed Sejmem ‘Obywatele powinni tutaj być’. 

 

6.2. Materiał do analizy  magazynu informacyjnego „Fakty” z dni: 

16.12.2016 /19:00-19:30/;17.12.2016/19:00-19:30/   18.12.2016/19:00-

19:30/ 

„Fakty” ,  16 .12. 2016, godz. 19. 

19:00:13 Grzegorz Kajdanowicz: „To miał być dzień bez polityków, ale nie będzie. Od kilku godzin w Sejmie  

trwa awantura, przerwano głosowania, opozycja blokuje mównicę, a prezes PiS, jak mówi chce 

powstrzymywać parlamentarne chuligaństwo. Szczegóły tych wydarzeń teraz od Katarzyny  Kolendy-Zaleskiej, 

która jest w Sejmie i co ważne jest w miejscu, w którym już po pierwszym stycznia nie będzie mogła być. Kasiu 

powiedz, co dzieje się teraz na Sali plenarnej”. 

19.00:34 Grzegorz Kajdanowicz informuje, że po pierwszym stycznia 2017 r. nie  Katarzyna  Kolenda -Zaleska 

nie będzie mogła być na Sali Plenarnej. 

Na ekranie  komunikat, podłużny czerwony stempel  na ekranie z napisem o treści: „Tego nie będziemy mogli 

pokazać po 1.01.2017”. 
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19:00:37 Katarzyna Kolenda –Zaleska: „No właśnie, ja jestem w miejscu, z którego przez 27 lat w wolnej 

Polsce  z którego relacjonowaliśmy dla państwa wydarzenia doniosłe i wzniosłe, wizyta Jana Pawła II w 

polskim parlamencie , relacjonowaliśmy wydarzenia dramatyczne czyli kryzysy parlamentarne, upadki 

rządów, czy normalną pracę posłów, która  wpływa także na państwa zgodnie z decyzja PiS-u ta informacja 

ma teraz być reglamentowana. My zaprotestowaliśmy, chcieliśmy nie pokazywać polityków, ale dramaturgia 

wydarzeń w Sejmie, naprawdę tak urosła, ze musieliśmy zmienić naszą decyzję. Bo sytuacja tutaj jest 

dramatyczna, trwa blokada trybuny sejmowej przez opozycję, w tym momencie. A zaczęło się wszystko od 

krótkiego pytania jednego z posłów opozycji (materiał filmowy z obrad Sejmu – Kuchciński - obraz wymiany 

zdań –Szczerba – w tle skandowanie Wolne media”. 

19:02:09 W materiale odbiorca słyszy  tylko komunikat marszałka Kuchcińskiego o wykluczeniu posła Szczerby 

z obrad Sejmu: ‘Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń /19:02:13/ koniec materiału z 

Sejmu zatrzymuje się na wypowiedzi marszałka Marka Kuchcińskiego: „Zarządzam przerwę 10 minut”- słychać 

skandowanie posłów z Sali : „Przywróć posła”/19:02:26/. 

19:02:26-35 Posłowie śpiewają hymn  

Na wizję powraca reporterka Kolenda-Zalewska: „Od trzech godzin trwa blokada trybuny sejmowej przez 

opozycję. Przed chwilą posłowie, którzy wiedzą, że Fakty są na antenie i ja tu jestem relacjonując  to państwo 

na żywo zaczęli śpiewać hymn Polski, oczywiście nie powinnam w tym momencie mówić, więc chwilę 

posłuchajmy (w domyśle hymnu) /19:02:51/. 

19:03:02 Cd dalszy relacji reporterki Katarzyny  Kolendy –Zaleskiej: „Tego nie moglibyśmy Państwu pokazać, 

gdyby weszły nowe przepisy, te które chce wprowadzić marszałek Marek Kuchciński, ponieważ zgodnie z 

nowymi przepisami na Sali byłyby tylko kamery sejmów, które w każdym momencie marszałek Sejmu mógłby 

po prostu wyłączyć. Żeby żaden sygnał sejmowy za pośrednictwem naszej stacji do Państwa nie docierał. 

Posłowie, tak jak widziałam z góry zaczęli nagrywać komórkami. Już dwie godziny temu, trzy godziny temu , 

cały czas trwa właściwie komórkowy przekaz na żywo/19:03:36/. 

19:03:36-19:03:48 materiały filmowe w formie przebitek z Sejmu robione z pomocą Komorek, chaotyczne 

kadry i niezrozumiałe głosy, zbliżenie na posła Kaczyńskiego /19:03:42/ i jego głos: „Pani idzie do diabła” . 

Kadr urywa się.  

19:03:49 Powrót do Katarzyny Kolendy-Zalewskiej- stoi na tle Sali plenarnej, w prawym górnym rogu 

prostokątny stempel, który od początku towarzyszy emisji tego wydania „Faktów”, wypełniony treścią: „Tego 

nie będziemy mogli pokazać po 1.01.2017”. 

19:03:52 Katarzyna Kolenda-Zalewska:  „Sytuacja chyba trochę wymknęła się spod kontroli. Dwie godziny 

temu prezes Kaczyński, marszałek Kuchciński, a także Antoni Macierewicz poszli tutaj, za stanowiskiem za 

stanowiskiem marszałka Sejmu na naradę. Wydawało się być może, że dojdzie do jakiegoś przesilenia, bo 

sytuacja w Sejmie robi się naprawdę groźna i dramatyczna, ale Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji 

prasowej, nie z przekazem przyjaźni, ale z przekazem konfrontacyjnym  / tu znów przebija się na tle głosu 

reporterki krzyki i skandowanie: „Wolne media, wolne media, wolne media”/. 

19:04:41 Jarosław Kaczyński, podpis „Prawo i Sprawiedliwość/: „Muszę państwu powiedzieć, że nie będzie na 

to zgody, my się nie damy sterroryzować”. 

19:04:21 Kadr przedstawia postaci: Schetynę, Ryszarda Petru, Krzysztofa Szczerbę. Mówi Grzegorz Schetyna: 

„Zachowanie marszałka Kuchcińskiego to zachowanie osoby, która chce wprowadzić pełzającą dyktaturę , 

która chce łamać prawo i szuka na to przyzwolenia, tego przyzwolenia  nie będzie”. 

19:04:35 Ryszard Petru: „Dla nich jest to, by to, co robimy w parlamencie nie było dostępne dla mediów i stąd 

tak nerwowa reakcja”. W tle słychać skandowanie z Sali plenarnej : „Wolne media, wolne media, wolne 

media”. 

Znów wejście reporterki Katarzyny Kolendy –Zaleskiej, reporterka występuje na balkonie Sejmu za jej plecami 

Sala plenarna, poważny ton  na ekranie stempel o treści: „Tego nie będziemy mogli pokazać po 1.01.2017”.  

19:04:49 K.K-Z: „Opozycja sejmowa zapowiedziała, że będzie blokować trybunę sejmową do momentu, w 

którym poseł Szczerba z Platformy obywatelskiej- ten poseł wykluczony - od którego zaczęła się cała 

dramatyczna sytuacja zostanie przywrócony. Kilkanaście minut temu zakończyło  się posiedzenie Sejmowej 

komisji regulaminowej, która rozpatrywała wniosek posła o odwołanie i komisja nie podzieliła tego wniosku, 
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także poseł jest w dalszym ciągu wykluczony. W związku z tym liczba posłów na trybunie sejmowej zaczyna 

narastać. Posłowie blokują już nie tylko mównicę swoją, ale także miejsce, gdzie siedzi marszałek Sejmu i 

urzędnicy z Kancelarii Sejmu. Trudno sobie wyobrazić, jak w takiej sytuacji marszałek Sejmu miałby próbować 

rozładować tę sytuację i zacząć na nowo obrady. Posłowie PiS-u, z którymi rozmawiałam w tym 

wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedzieli mi, że jeszcze dzisiaj budżet zostanie  uchwalony, ale jak ta 

sytuacja zostanie rozwiązana, naprawdę trudno sobie wyobrazić”. 

19:05:48 Koniec relacji KKZ, powrót do studia „Faktów”, Grzegorz Kajdanowicz: „Jak państwo widzieli, prosto 

z Sejmu, okupowana jest nie tylko mównica, ale także fotel marszałka. Jeśli marszałek będzie próbował 

rozpocząć obrady przeniesiemy się jeszcze raz do Sejmu, Kasi tymczasem dziękujemy za relację”/19:05:55/. 

19:05:58 Redaktor G. Kajadanowicz  kontynuuje informacje z napisem w tle „Po 1.01.2017 roku takiej 

wypowiedzi w Sejmie nie będziemy mogli  nagrać dla naszych Widzów”: „Prawa do zadawania pytań i 

informowania Państwa o tym, co dzieje się w Sejmie i branie za to odpowiedzialności domagają się media w 

proteście przeciwko ograniczeniom pracy dziennikarzy. W czarnym scenariuszu będą Państwo widzieli z pracy 

posłów tylko tyle, ile będą sami chcieli powiedzieć. A czarny scenariusz właśnie się realizuje” /19:06:14/ . 

19:06:14 Wejście kolejnego reportera „Faktów” Krzysztofa Skórzyńskiego, Krzysztof Skórzyński (zdjęcia 

dzienne,  robione znacznie wcześniej reporter stoi na tyłach budynku gmachu Sejmu Parlamentu RP): 

„Władza nie lubi kontroli. Nie lubi, gdy dziennikarze w Państwa imieniu zadają jej trudne pytania. Oto 

dlaczego kwota wolna od podatku nie jest tak wysoka, jak zapowiadano w kampanii- oto dlaczego ta, czy inna 

reforma nie jest konsultowana z wyborcami. Do tej pory politycy, choć nie lubili odpowiadać na trudne 

pytania – odpowiadali. Zamykając ten budynek, wprowadzając radykalne restrykcje dla dziennikarzy władza 

odgradza się przed Państwem, sobie daje komfort. Ale Państwu odbiera mechanizmy kontroli”/19:06:44/ . 

19:06:44 Kolejne ujęcie, kręte schody sejmowe prowadzące w dół ,w prawym górnym rogu: „”Tego nie 

będziemy mogli pokazać po 1.01.2017”, 19:06:47 reporter Krzysztof Skórzyński kontynuuje felieton: „Nasz 

protest, który  tak wygląda na antenie TVN 24 nie jest dziennikarskim utyskiwaniem na to, że marszałek 

Sejmu po namowach kilku wpływowych polityków PiS-u, radykalnie ogranicza prawo do poruszania się po 

budynku Sejmu a co za tym idzie, prawo do zadawania pytań politykom /ekspozycja tekstu z publikacji 

„Gazety Wyborczej”  Jarosława Kurskiego „W obronie prawa do informacji”. Na tle przebitek artykułów 

Krzysztof Skórzyński kontynuuje: „To wspólne dziennikarskie nie dla  działań władzy, która nie chce być 

kontrolowana . Tu obraz tabloidu Fakt 24.pl, wyeksponowany  nagłówek : „Bunt dziennikarzy”. Skórzyński: 

„Dziś protestujemy przeciw zamiarom PiS, media zasygnalizowały swój sprzeciw wobec groźby cenzury. Jedne 

ograniczyły, inne całkowicie usunęły ze swoich łamów czy anten polityków”. 

19:07:18 Studio radiowe RMF FM, ukazuje się kadr studia radiowego , przed mikrofonem dziennikarz, widz 

Faktów słyszy komentarz: „Marszałek Kuchciński chce nas wyprosić z Sejmu. Wam odebrać szansę na walkę o 

sprawy ważne dla  Was”. 

19:07:32 Studio Polsat News dziennikarz zapowiada, łączymy się z Klaudiuszem Slezakiem, który jest przed 

Sejmem, kolejne wejście Krzysztof Skórzyński wewnątrz studia POLSAT News rozmawia z reporterką Polsat 

News Dominiką Długosz, reporterka: „Najważniejsze jest to, co Państwo zobaczą i usłyszą . 

19:07:40 Krzysztof Skórzyński: „A tego Państwo już mogą zobaczyć -kamera nakierowana na salę 

parlamentarną, oko kamery jest przesłonięte przezroczystą białą planszą. Ukazują się przebitki archiwalnych 

materiałów z podpisami: „Jak poseł głosuje na dwie ręce”, „Jak polityk łamie regulamin Sejmu, głosując za 

kogoś, kogo nie ma na Sali”. Ukazuje się w tle reporter TVN 24 Marek Knapik, który biegnąc za poseł , która 

głosowała na dwie ręce przystawia mikrofon, cały ten obraz opatrzony jest kwadratowym czerwonym 

stemplem o treści: „Tego nie będziemy mogli pokazać po 1 stycznia 2017”. Inna przebitka z kadrem, gdy 

reporterka TVN 24 biegnie za posłem PO Sławomirem Nowakiem , poseł jednak nic nie odpowiada i znika za 

drzwiami plenarnej Sali obrad.  

Wejście reportera Krzysztofa Skórzyńskiego: „Przez lata padały najważniejsze pytania, a  widz słuchacz mógł to 

ocenić…”. Kolejna przebitka z posłem PiS Piotrowiczem (PiS) – na ekranie na wysokości głowy posła podłużny  

stempel z napisem: „Tego nie będziemy mogli pokazać po 1 stycznia 2017”.  Cd. Narracji: „…jak te , o premie, 

które przyznali sobie marszałkowie i wicemarszałkowie. Władza tych pytań nie chce”.  

Kolejny kadr narracji solidarności dziennikarzy z protestem w Sejmie, redaktor naczelny koncernu PNP 

„Polska. The Times”  Paweł Siennicki: „Chce się stworzyć jakąś nową elitę, elitę parlamentarzystów, świętych 

krów, których nie będziemy mogli obserwować w miejscu pracy”. 
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19:08:26 Krzysztof Skórzyński ponownie na wizji, na korytarzu sejmowym, kończy felieton: „Obecna władza 

szła do wyborów z hasłem otwartości i przejrzystości życia publicznego. Dziś  dosłownie chce zniknąć. Chce 

zamknąć przed Państwem swoje gabinety. Groźba cenzury, groźba zamknięcia tego korytarza, odebranie 

możliwości podejrzenia Sali, na której tworzone jest prawo. To groźba tego, ze pytania, które  Państwa 

nurtują nie będą mogły już  być zadane. To groźba tego, że informacje które w demokracji powinny do 

Państwa dotrzeć, pop prostu nie będą miały szans dotrzeć”.  

19:08:51 Krzysztof Skórzyński, początkowo na tle budynku Sejmowego /offu/: „Posłowie i senatorowie 

odgradzali się już zamykając tzw. kuluary, to ten korytarz najbliżej Sali posiedzeń. Teraz parlament będzie ich 

twierdzą. Dziennikarze w ogromnej większości zostaną zepchnięci do niewielkiej salki na peryferiach Sejmu, 

wstęp do dwóch miejsc , gdzie przebywają politycy będzie mieć garstka, ale i ta nie będzie mogła polityków 

swobodnie odpytywać, czyli  wykonywać swojej pracy”. 

19:08:15 Kolejne wejście dziennikarz „Rzeczpospolitej”, Bogusław Chrabota w studiu  telewizji TVN 24: „Sejm 

to jest też symbol, to nie jest ich chałupa, tonie jest firma”, następuje przebitka kolejna kontynuuje niejako 

wypowiedź Monika Olejnik/19:09:19/ (…) Traktują dziennikarzy jak szarańczę, którzy nie powinni być w 

Sejmie. Bo oni chcą mieć święty spokój. Tak nie może być”. 

19:09:32 Reporter „Faktów” Krzysztof Skórzyński z Sejmu: „To lista redaktorów naczelnych, którzy podpisali 

się pod apelem do marszałka Sejmu, by wycofał się z ograniczeń, w dostępie do informacji. Tak, by wszyscy 

mogli obserwować władzę  - na ekranie przewija się lista nazwisk redakcji prywatnych i także publicznych  

wraz z nazwiskami: Polskie Radio Rafał Porzeziński, Puls Biznesu, Radio Eska, Radio Zet, RMF FM, 

Rzeczpospolita, Super Expres, Superstacja, Telewizja Republika, TOK FM, TVN, Tygodnik Powszechny, Wprost, 

Do Rzeczy, Dziennik Gazeta Prawna, Fakt, Forum, Polska Agencja Fotograficzna, Gazeta Polska Codziennie, 

Gazeta Wyborcza, Grupa Onet, Grupa WM, Najwyższy Czas, Newsweek, Nowa TV, Polityka, Polsat News, 

Polska Press, Press Oko Polska”.  

19:09:40 cd. Krzysztof Skórzyński (…) Obserwować władzę, tę prawdziwą nie wirtualną. Krzysztof Skórzyński, 

Fakty”. 

19:09:43 Studio, Grzegorz Kajadanowicz na tle green-boxu ze skanem art. 61 konstytucji, Redaktor:  

„Ograniczenie pracy dziennikarzy to jest złamanie prawa. Złamanie konstytucji alarmuje rzecznik Praw 

Obywatelskich. Wyśle w tej sprawie pismo do marszałka Sejmu, a my już dziś sprawdzamy, jakie zasady są w 

innych parlamentach”. 

19:10:01  Jakub Sobieniowski: „O parlamencie Europejskim parlamentarzyści  mówią źle , albo bardzo źle. 

Chyba, że chodzi o ograniczenie dziennikarzom dostępu do Sejmu, wtedy Jarosław Kaczyński próbuje 

przedstawiać PE jako wzór. Jarosław Kaczyński: Ograniczenia możliwości poruszania się dziennikarzy w wielu 

parlamentach, w tym także szczególnie w PE, jak sądzę większość państwa, a państwo z TVN muszą uznawać 

to za wzór parlamentaryzmu, są nieporównanie dalej idące, niż to co jest tutaj zaplanowane”. A to zasady 

rzeczywiście obowiązujące w PE”. 

19:10:35 Maciej Sokołowski, korespondent TVN 24 BIS w Brukseli: „Dziennikarska akredytacja pozwala na 

swobodne wejście do budynku i poruszanie się po korytarzach, po których chodzą euro posłowie. Także tutaj , 

na galerie Sali posiedzeń parlamentu europejskiego oraz przysłuchiwać się debacie i śledzić głosowania, 

podczas prac w parlamentarnych komisjach”. 

19:10: 51 Sokołowski z offu przebitki PE: „Widz słuchacz, czytelnik wyborca w Polsce, tak dobrze nie będzie 

poinformowany nie będzie, jak był dotychczas - i to wcale nie był wyjątek na skalę światową lub europejską. 

Duńczycy, Hiszpanie, Belgowie, Włosi teraz są poinformowani, tak samo dobrze, niedługo będą lepiej niż 

Polacy”. 

19:11:04 Jacek Kuczkiewicz, belgijski dziennik „LE SOIR”: „Nie ma żadnych ograniczeń, bo to każdy by uznał, i 

sami parlamentarzyści, zresztą, że to jest sprzeczne z ich interesem”.  

19:11:10 Karin Axelsson, duńska telewizja „DR NYHEDER”: „Wszystkie media mają swoje biura w budynku 

parlamentu. Więc jeśli jesteś dziennikarzem politycznym w Danii, to pracujesz w budynku parlamentu i 

możesz się po nim swobodnie poruszać”. 

19:11:20 Marco Galluz, włoski dziennik Corriere Della Sera”: „Jest całkowita wolność i tylko masz przepustkę , 

którą łatwo można uzyskać. Oczywiście nie można wejść na salę posiedzeń, ale można chodzić po 
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korytarzach, spotkać posłów w barze, zadać im pytania, nawet za nimi biegać, czasem we włoskim 

parlamencie jest więcej dziennikarzy niż samych posłów”. 

19:11:37 Zoltan Gyevai, węgierski portal BRUX.INFO: ”Z kolei na Węgrzech trwa ograniczanie dostępu 

obywateli do informacji. Swoboda przemieszczania się nie funkcjonuje w parlamencie  węgierskim. Są 

wyznaczone miejsca, gdzie może znajdować się dziennikarz. Jeśli dziennikarz stara się podejść do polityka w 

innym miejscu niż wyznaczone, wtedy przewodniczący Parlamentu może zawiesić jego prawo wejścia do 

budynku”. 

19:11:35 Kadr kolejny RPO Adam Bodnar, w towarzystwie dwóch innych mężczyzn, oto opinia rzecznika Praw 

Obywatelskich o planowanych ograniczeniach: „To jest fundament demokracji, aby dziennikarze mogli w 

sposób najdalej idący wykonywać swoją służbę na rzecz społeczeństwa”.  

19:12:09 Głos z offu: „Tego rzecznika Praw Obywatelskich PiS też krytykuje albo, bardzo krytykuje. Ale ten , 

Janusz Kochanowski cytowany i uznawany przez PiS za autorytet, jak widać osiem lat temu, uznawał za 

niekonstytucyjne te ograniczenia w dostępie do informacji w Sejmie, a wtedy marszałek Bronisław 

Komorowski ograniczał tylko nagrania w kuluarach, bo ten artykuł konstytucji (w tle art. 61, u. 2 Prawo do 

uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów 

władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu) - 

jest oczywisty i powinien stanowić przeszkodę nie do przeskoczenia dla tych,  którzy chcą ograniczać dostęp 

do parlamentarzystów i do informacji w parlamencie, który jest kolegialnym organem publicznym i nie może 

ograniczać rejestracji dźwięku lub obrazu. No i jest ogólna konstytucyjna zasada wolnych mediów”. 

  19:12:42 Sędzia  Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Ewa Łętowska:  „To ma być efektywna 

wolność, czyli nie ta którą kondycjonuje ktoś, tylko tą, którą Państwo widzą z odczytu informacji z jej tekstu, 

ale i tego co się dzieje w drugim planie, za plecami posła, kotnego Państwo akurat filmują i którego 

wypowiedź Państwo nagrywają. Kontekst jest ważny”.  

19:13:07 Cd. Z offu: „Zaplanowane ograniczenia w dostępie do informacji odpowiada marszałek z partii o 

nazwie Prawo i Sprawiedliwość – Jakub Sobieniowski – Fakty”.  

19:24:47 Grzegorz Kajdanowicz, studio „Faktów”: „Raz jeszcze przenosimy się do Sejmu łączymy z Katarzyną 

Kolendą-Zaleską, Kasiu protest trwa, powiedz jaki jest Twoim zdaniem scenariusz na najbliższe minuty i 

godziny”. 

19:24:59 Katarzyna Kolenda-Zaleska z balkonu Sali plenarnej obrad alarmistycznym tonem: „Nic się nie 

zmieniło i nic się w najbliższym czasie się nie zmieni, bo jak się dowiedziałam, PiS postanowił przytrzymać 

posłów opozycji do skutku. A nawet do rana, a być może rano obrady zostaną przeniesione do innej sejmowej 

Sali. Poseł Marek Suski z PiS-u powiedział mi, że to przecież nie jest zakazane, a więc jest możliwe. Więc być 

może posłów opozycji czeka tutaj długa noc”. 

19:25:18 Grzegorz Kajdanowicz: „Na żywo dla ‘Faktów’ Katarzyna Kolenda- Zaleska, a na Sali plenarnej trwa 

okupacja i mównicy Sejmowej i fotela marszałka – (obraz okupowanej Sali z posłami)Marka Kuchcińskiego. A 

na koniec faktów zajrzyjmy jeszcze przed Sejm, (obraz i zdjęcia manifestantów przed Sejmem) - tam już za pół 

godziny kulminacja spontanicznego protestu zwołanego po południu przez Komitet Obrony Demokracji. Na 

miejscu jest Dariusz Prosiecki, Darku powiedz, ile przyszło osób?”. 

19:25:39 - Dariusz Prosiecki (relacja sprzed Sejmu, w tle hałasy, wuwuzele, głosy manifestantów) W tej chwili 

przed Sejmem protestuje kilkadziesiąt osób z flagami z transparentami, cały czas słychać okrzyki „wolne 

media” (tych okrzyków w tle nie słychać). Uczestnicy manifestacji zaczęli skrzykiwać się , spontanicznie, zaraz 

po tym gdy posłowie opozycji rozpoczęli blokadę sejmowej mównicy , pierwsze osoby pojawiły się tu jakieś 

dwie, dwie i pół godziny temu, cały czas dochodzą kolejne, wiemy też, że podobne manifestacje są też w 

innych miastach Polski, m.in. w Krakowie i Gdańsku . To jest protest wsparcia dla mediów w Warszawie przed 

Sejmem. Ten kulminacyjny moment odbędzie się mniej więcej za pół godziny, wtedy zaplanowano 

przemówienia. Mają pojawić się przedstawiciele warszawskiego komitetu obrony demokracji, ale lidera KOD -

u tu nie będzie, bo jak powiedział mi jest poza Warszawą. Ten głośny protest ma  trwać do późnych godzin 

wieczornych”. 

19:26:23 ze studia Faktów Grzegorz Kajdanowicz do Dariusza Prosieckiego przed Sejmem: „O 

rozpoczynającym się pod Sejmem proteście Komitetu Obrony Demokracji dla Faktów Dariusz Prosiecki. 

Darku, bardzo Ci dziękuję”.  
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19:26:29 Grzegorz Kajdanowicz (ostre, niespokojne tempo zapowiedzi) : „I to wszystko już   w ‘Faktach’ , 

zapraszam teraz Państwa już na Fakty po Faktach tam oczywiście  ciąg dalszy programu i tego, co 

najważniejsze goście Anity Werner to Tomasz Lis „Newsweek” i Piotr Stasiński „Gazeta Wyborcza”, dobry 

Wieczór, później będą także mecenas Piotr Schramm i politolog prof. Radosław Markowski. A w „Piaskiem po 

oczach” dziś Jacek Federowicz. Zapraszam i do zobaczenia jutro o 19.00 w ‘Faktach’” (19:26:54). 

 

SERWIS TVN FAKTY – 17.12.2016 

19:00: 00-19:00:14 – głos spikera: Minęła 19.00 na Fakty zaprasza Grzegorz Kajdanowicz 

19:00:18  Grzegorz Kajdanowicz: „Ostatni skończył się nad rad ranem, kolejny rozpoczął się przed południem. 

Antyrządowy protest KOD-u i zjednoczonej opozycji zaczął się dziś, pod Pałacem Prezydenckim. A to już 

zdjęcia na żywo spod Sejmu, bo to tam przyszli wszyscy, którzy manifestują sprzeciw wobec piątkowych 

wydarzeń w Sejmie, ograniczaniu praw dziennikarzy i awanturze na Sali plenarnej. W tej chwili demonstruje 

około tysiąca osób. Przed sejmem są już ponad pięć godzin- przebitki zgromadzenia  przed Sejmem razem ze 

ścieżka dźwiękową”. 

19:00:44 Grzegorz Kajdanowicz, (powrót do Studia) Cd.: „Opozycja chce zwołania na wtorek kolejnego 

posiedzenia Sejmu. Do tego czasu na pewno posłowie zostaną na Sali obrad, będą specjalne dyżury. 

Dziennikarze nawet z przepustkami nie mogą teraz wejść do Sejmu, zakaz wydał marszałek. Budynek jest 

otoczony i pilnowany przez straż i policję, Maciej Knapik”. 

19:01:00 Obraz protestu, scena przed Pałacem prezydenckim, widać liderów KOD i polityków PO, okrzyki: 

‘Opozycja, zjednoczona opozycja, zjednoczona opozycja!!’. Maciej Knapik: „To ulica Wiejska przed Sejmem 

dzisiaj po południu i wieczorem. (Precz z Kaczorem dyktatorem! – okrzyki) (wypowiedź młodego mężczyzny z 

protestu: Ja tu przyszedłem z dwoma córkami i z żoną i nie dam się) Inna wypowiedź mężczyzny ( Jesteśmy tu 

dlatego, że PiS próbuje nam zabrać wolność i tylko dlatego). Na całym ekranie plansze- fotografie z miejsc 

protestu z innych miejsc kraju z napisami : Wrocław, Gdańsk, Kraków, Łódź, Szczecin, Białystok .  

19:01:19 Maciej Knapik: „W innych miastach ludzie także wyszli na ulicę przeciwko ograniczaniu wolności 

mediów w Sejmie, ale także przeciwko władzy PiS-u, która ich zdaniem łamie demokrację ( tu przebitki z ulicy 

przechodzą do Sejmu, tu zdjęcia posłów okupujących ławy sejmowe , klaszczą i skandują  w rytm oklasków 

„wolne media!”. Knapik na tle okupowanej Sali plenarnej: Przy wyłącznym świetle posłowie  opozycji okupują 

Salę plenarną.  

19:01:36  (przebitka kolejna z Sali plenarnej – stoją obok siebie posłanki PO - marszałek Małgorzata Kidawa-

Błońska i Śledzińska –Katarasińska, mówi Kidawa –Błońska: „Jesteśmy na tej Sali, żeby pokazać, że tutaj jest 

sejm, to jest sala, na której powinny się odbywać głosowania”.  

19:01:40 Kolejna przebitka, w ławach sejmowych siedzą okupujący politycy PO (w kadrze widać 10 osób) , 

m.in. Ewa Kopacz, Sławomir Neumann, Sledzińska-Katarasińska. Maciej Knapik: „te zdjęcia i wypowiedzi są 

(Ewa Kopacz- podnosi planszę z napisem: „Wolny Sejm, wolne media, wolni Polacy”) nagrywane telefonami i 

wysyłane z Sejmu Internetem”.  

19:01:45 Obraz Knapik w konfrontacji z policjantem , słychać jak policjant mówi do Knapika, trzymającego 

kostkę mikrofonową stacji TVN: „Proszę pana o opuszczenie terenu Kancelarii Sejmu”. Knapik komentuje to, 

co widzi widz: „Policja i straż marszałkowska nie dopuszcza dziennikarzy do protestujących”. 

19:01:55  Przebitka z premier Beatą Szydło, podczas jej świątecznego spotkania ze służbami mundurowymi 

straży pożarnej, w tle dzieci, Maciej Knapik: „Premier Szydło odniosła się do sytuacji podczas przemówienia z 

okazji spotkania opłatkowego strażaków, Beata Szydło: Dla wielu polityków sednem ich działalności stają się 

awantury, dla koniunkturalnych własnych interesów politycznych koncentrują się na podżeganiu”. 

19:02:12 Maciej Knapik z Krakowskiego  Przedmieścia: „Godzina 12.00 Pałac Prezydencki, rozpoczyna się 

demonstracja z udziałem posłów opozycji, którzy wyszli z Sejmu”  – w kadr wchodzi mężczyzna, z plakietką 

kodu wpiętą w kurtkę podnosi do góry rękę z palcami ułożonymi w znak litery V – Maciej Knapik cały czas 

mówi: „Przyszli tutaj pod Pałac Prezydencki – w kadrze Grzegorz Schetyna w otoczeniu grupki posłów PO –a 

potem mają powrotem wracać do Sejmu”.  
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19:02:26 W kadrze Joanna Mucha, wśród protestujących  mówi do mikrofonu Macieja Knapika: „Jesteśmy na 

manifestacji, wracamy do Sejmu, jesteśmy w Sejmie tak długo, jak trzeba będzie” – tu przebitka z kordonu 

policji otaczającego pałac prezydencki.  

19:02:31 Przebitka kordonu policji blokującej dojście do Pałacu Prezydenckiego, a dalej kadry z manifestacji 

sprzed Pałacu Maciej Knapik: „Opozycja domaga się zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu, we wtorek 20 

grudnia, powtórzenia ostatnich głosowań, przywrócenia wykluczonego z obrad posła Szczerby i wolnego 

dostępu dziennikarzy do Sejmu”. 

19:02:42 Ryszard Petru, .NOWOCZESNA na manifestacji, fragment jego wystąpienia sprzed Pałacu: „Jak oni 

się nie cofną, to my też się nie cofniemy”. 

19:02:45 Przebitka z ciemnej okupowanej Sali parlamentu, Maciej Knapik: „Opozycja ma okupować salę 

Sejmową do skutku, posłowie wymieniają się co kilka godzin. (przebitka sprzed Pałacu prezydenckiego) , 

Knapik: „Protestujący domagali się od prezydenta reakcji”. 

19:02:53 Manifestacja, Maciej Knapik w rozmowie z Adrianem Zandbergiem, Partia Razem, Adrian Zandberg: 

„Prezydent Duda ma rzadką okazję dorosnąć do roli”.  

19:02:56 Fotografia Pałacu Prezydenckiego na jego tle fotografia prezydenta Andrzeja Dudy, z offu: Maciej 

Knapik: „W południe prezydent Duda wydał oświadczenie- „wolność słowa i pluralizm oznacza także wolność 

dostępu do informacji…” (wizualizacja cytatu na ekranie) . Maciej Knapik : „Pisze prezydent na temat 

obecności dziennikarzy w sejmie”. Cytuje kolejny wizualizowany cytat: Maciej Knapik odczytuje : „…w moim 

przekonaniu wszelkie zmiany powinny być wprowadzane po konsultacjach z przedstawicielami 

zainteresowanych redakcji…”. Knapik: „prezydent apeluje do wszystkich stron sceny politycznej o uspokojenie 

nastrojów , pisze, że jest gotowy do mediacji, ale zaraz dodaje, że „sytuacja ta została wykorzystana przez 

część opozycji jako pretekst do zaburzenia wczorajszych obrad Sejmu…” . 

19:03:27 Kadr Ryszarda Petru .NOWOCZESNA, słychać jak mówi przez telefon z okupowanej Sali plenarnej : 

„…nie można być moim zdaniem mediatorem bo nie spełnia moim zdaniem podstawowego warunku, jakim 

jest bezstronność”. 

19:03:31 Maciej Knapik z mikrofonem, wypowiedź uliczna jednej z manifestujących kobiet, trzyma w dłoni 

flagę Polski i UE: Żeby były wolne media”, kolejna podobna uliczna wypowiedz manifestującej: „Uważamy , ze 

dziennikarze powinni mieć wstęp do Sejmu” - rozmówczyni trzyma planszę, taka samą, jaką w relacji z 

okupowanej Sali plenarnej Sejmu trzymała Ewa Kopacz („Wolny Sejm, wolne media, wolni Polacy”). Plansza 

jest widoczna na pierwszym planie kadru. 

19:03:36 Zdjęcia wieczorne z protest przed Sejmem, Maciej Knapik z offu:  „Na te apele jest odpowiedź, 

prezes Kaczyński zwrócił się po południu do marszałka Sejmu o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami 

mediów” – w tle przebitki z manifestacji, widoczne dobrze transparenty partii, np. „Nowoczesna, Warszawa”, 

„Make Peace not PiS”. Kanpik: „…I negocjacje dalszej współpracy”.  

19:03:46 Kadr Donald Tusk na scenie przed mównicą we Wrocławiu, na ciemnogranatowym tle, w refleksach 

pionowych fosforyzujących świateł, plan amerykański. Z offu Maciej Knapik: „Kryzys skomentował 

przybywający na uroczystościach we Wrocławiu Donald Tusk”. 

19:03:51 Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej, w tej samej scenerii: „Słowa kieruję do tych, którzy 

realnie sprawują władzę w naszym kraju o respekt i szacunek wobec ludzi, wobec zasad i wartości 

konstytucyjnych, ustalonych procedur i dobrych obyczajów”.  

19:04:07 Kadr uliczny z manifestacji, Maciej Knapik z offu: „Z czasem tłum rosnący przed Pałacem 

prezydenckim ruszył z powrotem przed Sejm”. 

19:04:12 Mateusz Kijowski, KOMITET OBRONY DEMOKRACJI, w tłumie manifestujących, podczas manifestacji 

mówi do mikrofonu Macieja Kanpika: „Nie pozwolimy na to , żeby prezes Jarosław Kaczyński  zamienił Sejm w 

biuro własnej partii”. Przebitki: ulicą maszerują protestujący. 

19:04:20 Maciej Kanpik , z offu na tle przebitek manifestacji: „Na jutro zapowiadane są kolejne protesty”- 

ostatnim słowom towarzyszy gwar uliczny, wuwuzele, trąbki, hałas i głosy manifestujących. „Maciej Knapik-

Fakty” – kadr maszerujących kod Krakowskim Przedmieściem. 
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19:04:24 Powrót do Studia Faktów, prezenter Grzegorz Kajdanowicz: „A teraz w ‘Faktach’ wracamy do 

wydarzeń piątkowej nocy i najważniejszego pytania. Czy mamy ustawę budżetową uchwaloną zgodnie z 

prawem. Posłowie PiS głosowali nad nią nocą, w sali Kolumnowej Sejmu. Opozycja pyta o kworum, tryb 

głosowania, wiarygodność liczenia głosów i podpisywanie listy obecności. Jak to wyglądało o tym Arleta 

Zalewska”. 

19:04:44 kadr z wypełnionej  Sali Kolumnowej , oklaski  po przegłosowaniu budżetu, chaos, gwar – w tle 

słychać skandowanie – NIELEGALNY, NIELEGALNY…wejście na tle rozgardiaszu Arleta Zalewska: „Nigdy 

wcześniej polski budżet nie był uchwalany w takich warunkach” (tak się liczy głosy- okrzyki w tle materiału, 

przebitki podczas liczenia głosów). 

19:04:54 Arleta Zalewska: ( Tak się liczy głosy- krzyk z sali) „Krzyki , emocje i ogromne wątpliwości prawne co 

do trybu procedowania ustawy”. 

19:04:59 Ryszard Petru NOWOCZESNA, podczas konferencji prasowej, las mikrofonów stacji RMF, ZET : „Nie 

mamy budżetu, to jest nielegalne”. 

19:05:00 Reporterka Faktów Arleta Zalewska, do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wychodzącego z 

obleganego sejmowego wyjścia, podtyka do twarzy kostkę mikrofonu, idąca obok Beata Mazurek, rzecznik 

PiS, uchyla głowę i ramię, żeby nie zahaczyć o  wysunięty przez dziennikarkę mikrofon: „Panie prezesie,  to 

było legalne posiedzenie Sejmu?”. Po chwili, Beata Mazurek odsuwa dłonią blokujący przejście mikrofon, 

mówiąc: „Przepraszamy”, dziennikarka mimo to przesuwa mikrofon głębiej i znów podsuwa go do ust prezesa 

PiS. Prezes Kaczyński odpowiada: „Jeżeli jest quorum, to oczywiście, że jest legalny”. Tłum przesuwa się. 

19:05:10 Joanna Mucha PO, w tłumie polityków opozycji, w korytarzu Sejmu, mówi podniesionym głosem: 

„Nie pozwolono nam zgłosić wniosku formalnego, żadnego, nie jest przeliczone, nie ma quorum”. 

 19:05:16 Korytarz sejmowy, w przejściu dziennikarze, politycy, sprzęt kamer i aparatów fotograficznych, 

zamieszanie, Arleta Zalewska z offu: „Marszałek sejmu nie wpuścił na salę mediów. Korzystając więc z 

sejmowej kamery – na ekranie przebitki z głosowania w Sali Kolumnowej – nagrań udostępnionych przez 

posłów, pokażemy, krok po kroku głosowanie, które już przeszło do historii polskiego parlamentaryzmu 

(przebitki Sali Kolumnowej, podniesione ręce, liczenie głosów). Żeby uchwalenie budżetu uznać za zgodne z 

prawem musi odbyć się w obecności minimum dwustu trzydziestu posłów. Na podstawie tego obrazu, 

udostępnionego przez Kancelarię Sejmu, stwierdzić się tego jednoznacznie nie da”. 

19:05:45 Jakub Rutnicki PO w rozmowie z  Arletą Zalewska, w korytarzu sejmowym: „Nie ma quorum, bo gdy 

zaczęliśmy robić zdjęcia, to część osób po prostu nagle ręce zaczęło chować, bo wiedzieli, że sprawdzamy czy 

każdy z tych, osób, która jest na Sali, jest parlamentarzystą”. 

19:05:55 Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, w rozmowie z Arletą Zalewską: „Są kamery na Sali, 

są sekretarze wyznaczeni, każde głosowanie było liczone ręcznie”. Arleta Zalewska: „Kamery nie obejmują 

całej Sali, nie obejmują twarzy konkretnych głosujących”. Mariusz Kamiński: „To naprawdę  są jakieś żarty, 

nonsensy”.  

19:06:07 Głos Arlety Zalewskiej z offu, na tle przebitek Sali Kolumnowej podczas głosowania budżetu: 

„Posłowie głosowali przez podniesienie ręki, a nie imiennie, co mogło być w tych warunkach bardziej 

wiarygodne” – tu przebitka z chwili pracy liczących głosy- ścieżka z napisami rozmowy: „-Czyli tu będzie zero, 

no bo przecież nie przybyło. Trzeba zobaczyć właśnie, czy ktoś zagłosuje. /Odpow iedź/ : „No pewno, przecież 

stoją tutaj”. 

19:06:21 Arleta Zalewska, z offu w tle Sali Kolumnowej podczas głosowania: „Głosy zliczali tak, posłowie 

sekretarze z PiS-u”. 

19:06:28 Kornel Morawiecki, Koło Poselskie Wolni i Solidarni, na korytarzu sejmowym w rozmowie z Arletą 

Zalewską: „Zaczynam stwierdzać (niezrozumiałe), że uczciwi posłowie, uczciwie ludzie liczyli”. 

19:06:30 Piotr Liroy-Marzec: „Wygląda to tak, jakby PiS na posiedzeniu własnego klubu przepychał budżet i 

całą resztę. No jest to skandal”.  

19:06:35 Polityk PO w korytarzu sejmowym: „Chyba ciężko  przypuszczać, że ci ludzie są uczciwi”, Arleta 

Zalewska z of fu: „takie jak to  boczne wejście na Salę Kolumnową, będąca w tym momencie salą obrad 

zostało dla posłów zamknięte. Decyzję wydał marszałek Sejmu. /Wtręt głosu polityka PO , zwracającego się do 
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straży marszałkowskiej: Poseł – Cezary Tomczyk: „Ale to jest naprawdę kluczowy moment, znaczy my chcemy 

wejść na salę sejmową mamy do tego prawo”.  

19:06:50 Arleta Zalewska: „Posłowie nie byli też dopuszczeni do głosu. Budżet uchwalano bez dyskusji, bez 

możliwości zgłaszania wniosków, bez poprawek. A tak wyglądało to w praktyce /Panie pośle chciałbym przejść 

zgłosić wniosek formalny. Nie ma przejścia (19:07:03). Wypadaj stąd (chaotyczne głosy). 

19:07:07 Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska, w zatłoczonym korytarzu sejmowym: „Blokują posłowie 

PiS-u dostęp do mównic, nie można zadać pytania, nie można zgłosić wniosku formalnego , to nie ma nic 

wspólnego z posiedzeniem sejmu i chociażby z tego powodu jest ono nielegalne”.  

19:07:13 Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, w zatłoczonym korytarzu sejmowym: „Nie 

zostałem przepuszczony przez kordon, który zagrodził mi drogę, celem złożenia wniosku formalnego. Zrobił to 

minister Wąsik, przewodniczący Śniadek i wicemarszałek sejmu RP, marszałek Brudziński”. 

19:07:27 Borys Budka, Platforma Obywatelska, w rozmowie z Arletą Zalewską, w korytarzu Sejmu RP:  „Poseł 

Rzeczpospolitej ma prawo do wykonywania w sposób wolny i nieskrępowany swego mandatu. W tej chwili 

słyszymy oklaski, są to oklaski nie z Sejmu RP, tylko grupy kolesi Jarosława Kaczyńskiego.  

19:07:41 (Przebitka z materiałem filmowym przedstawiającym ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, 

składającego podpis w kancelarii Sejmu) Arleta Zalewska: „Wątpliwości formalne budzi też ten moment”. Z 

offu, głos kobiecy: To jest przestępstwo. Arleta Zalewska:  „Ministrowie i posłowie PiS-u co zarejestrował 

poseł PO , podpisywali się pod listą obecności już po zakończeniu obrad, jest już w tej sprawie doniesienie do 

prokuratury”. 

19:07:56 Jarosław Gowin wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w korytarzu Sejmu, do 

mikrofonu Arlety Zalewskiej : „Ja oceniam źle, ale uratowaliśmy demokrację”.  

19:08:02 (Przebitki wychodzących posłów PIS z Sali kolumnowej- głos Arlety Zalewskiej: „Podczas posiedzenia 

w Sali Kolumnowej w ten sam sposób przegłosowano ustawę dezubekizacyjną. Dla ‘Faktów’ Arleta Zalewska 

TVN 24”. 

19:08:09 Ze Studia Faktów, ciąg dalszy magazynu, prowadzący Grzegorz Kajadanowicz: „Ostre słowa, kłótnie i 

rękoczyny. Tak było na korytarzach Sejmu. Tu w rolach głównych posłanki i posłowie. Gorąco też było pod 

Sejmem. Protestujący chcieli zablokować drogi wyjazdowe z budynku  i  nie wypuścić premier, prezesa i 

posłów. Policja użyła siły, nie użyła gazu i pałek. Na miejscu był Wojciech Bojanowski”.  

19:08:29 Kadr z Sali Sejmu RP, tumult, zbiegowisko, hałas wuwuzeli, nad głowami biało czerwona flaga, na 

policje i drzwi wejściowe Sejmu  napiera tłum,  Wojciech Bojanowski z offu: „To była na pewno jedna z 

najbardziej nerwowych i niespokojnych nocy w historii polskiego parlamentu. Bez precedensowe wydarzenia 

miały miejsce zarówno wewnątrz budynku (przebitki z sejmu poseł Pomaska – PO, podnosząca głos z 

legitymacją poselską w dłoni), jak i wokół niego (przebitki policji usiłującej podnieść rozłożoną na ziemi 

kobietę 19:08:43- z tyłu męski głos,  krzyk co robicie kobietom, zostawcie!). Jak i wokół  niego (zostawcie 

kobiety!)-(Przebitka z Sali plenarnej okupowanej przez posłów PO i Nowoczesnej wołającej „demokracja”). 

Gdy Sejmowa opozycja od kilku godzin blokowała sejmową mównicę. Przed budynkiem parlamentu zaczęła 

się zbierać (przebitki tłumku przed wejściem do Sejmu, z transparentem Wilanów, przed szlabanem 

wartowniczym) niewielka grupka demonstrantów, gdy obrady Sejmu zostały przeniesione do Sali 

Kolumnowej, tłum przed sejmem zdecydowanie zgęstniał”. 

19:09:04 Kolejny wieczorny kadr wypełniony manifestantami z flaga LGBT i flagami narodowymi, wypowiedź 

jednego z dwóch młodych manifestantów, po części niezrozumiała- urwane zdanie dla reportera TVN: „Myślę, 

ze to co się stało zatacza pewne koło”. Następuje bardzo szybka zmiana planu, kadr z ożywionymi posłami PiS 

wychodzącymi z Sali Kolumnowej. Z offu głos reportera Wojciecha Bojanowskiego: „Gdy po zakończeniu 

głosowań posłowie PiS zaczęli wychodzić z Sali, gdzie odbywały się głosowania, na zewnątrz budynku 

przegrupowywali się policjanci”  zmiana kadru na otoczenie przed Sejmem, na pierwszym planie biegnący 

kordon uzbrojonych policjantów. 

19:09:12 Wojciech Bojanowski na tle kordonu policji relacjonuje, na wysokości ul. Górnośląskiej  (z tyłu widać 

charakterystyczny wiadukt przy tej ulicy): „Po tych głosowaniach po tym wszystkim, co działo się dzisiaj 

(reporter patrzy w bok i ogląda się do tyłu) w parlamencie protestujący postanowili zablokować wszystkie 

wyjazdy z terenu parlamentu”.  
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19:09:026 Zmiana kadru, następuje szybki najazd kamery na mapę Warszawy i okolic ul. Wiejskiej, 

przedstawiające zminiaturyzowany architektoniczną makietę otoczenia Sejmu. Następuje ciąg dalszy 

informacji na tle makiety z ujętymi w czerwone obwódki strategicznych miejsc wyjazdowych dla posłów z 

parlamentu : „Zablokowano wyjazd od  ulicy Górnośląskiej, dwa wyjazdy od  ulicy Wiejskiej, jak również bramę 

przy ulicy Na Skarpie (w kadrze widać otoczenie Sejmu i drogi wyjazdowe objęte mocno zaznaczonymi 

czerwonymi okrągłymi obwódkami). 

19:09:34 Zmiana kadru, ujęcie wieczorne sprzed sejmu Przekazu informacyjno-komentującego, w warstwie 

dźwiękowej tumult stadionowych wuwuzeli: „Większość posłów na kilka godzin utknęła w Sejmie”.  

19:09:38 Blokująca wyjazdy: „Blokujemy po prostu posłów (w tle jazgot wuwuzeli) , którzy działają wbrew 

prawu”. Poseł Sławomir Nitras (PO) z komórką w dłoni ,przed samochodem wyjeżdżającym z Sejmu: „Tu są 

ludzie, którzy, chciałem z panem porozmawiać …poseł PiS- u Krzysztof Zaręba, nie wyjechał z Sejmu, dlatego, 

że Polacy nie wypuścili posłów (nakierowuje smartfona na samochód posła PiS)”. Słychać głosy rozmów przez 

telefon: „Nie możemy wyjechać” (w tle zamieszanie wzdłuż kordonu policji przeje zdaja auta). Głos reportera: 

„Mijały kolejne godziny”. Wypowiedź mężczyzny, nieznanego i nieokreślonego przez stację TVN, z dziedzińca 

sejmowego filmowanego z góry: „Dwustu pracowników , którzy nie mogą wrócić do domu”. 

19:10.03 Kolejne przebitki filmowe z blokady wyjść sejmowych, w chaotycznym kadrze policja i blokujący 

wyjazdy z transparentami, z offu głos reportera TVN: „Przez kilka godzin parlamentarzyści nie mogli wydostać 

się z domu poselskiego”.  

19:10:10 Kadr z przedstawiający policję i straż sejmową na tle opancerzonego wozu policyjnego, głos 

reportera TVN: „Część posłów była zmuszona korzystać z policyjnej asysty”.  

19:10:14 Kadr z policjantka prowadzącą za sobą poseł PiS Krystynę Pawłowicz, która pospiesznie podąża za 

funkcjonariuszką, w tle widać mężczyznę wylewającego zawartość z butelki w stronę poseł. Tumult zagłuszają 

okrzyki tłumu, skierowane w stronę poseł: „Będziesz siedzieć, będziesz siedzieć!”. Policjantka i poseł 

przyspieszają, czują się wyraźnie zagrożone, kadr urywa się krzykiem: „Będziesz siedzieć!”. 

19:10:18 Kolejne nocne ujęcie, samochód otoczony przez blokujących, dopowiedzenie reportera TVN: „Części 

w ogóle nie udało się wyjechać”. Widać wśród samochodów ministra Zbigniewa Ziobrę otoczonego tłumem 

protestujących i słychać okrzyki: „Zero!”, „Zero!”. Kolejny kadr korytarz sejmowy, postać ministra Mariusza 

Kamińskiego, tłum protestujących i okrzyki: „Będziesz siedział!”.  

19:10:31 Nocny kadr budynku sejmu i protestujących, głos reportera TVN: „Szef KOD, który zwołał 

manifestację, po północy próbował ją rozwiązać, ale protestanci zostali”. Przez megafon policjant nawołuje: 

„Zgromadzenie zostało rozwiązane!”. Kadr z korytarzem sejmowym, głos reportera TVN: „ O wpół do trzeciej 

w nocy czołowi politycy PiS , którzy naradzali się w gabinecie marszałka Sejmu, wychodzą” , chaotyczne kadry 

filmowane komórką, widać jak upada na ziemie poseł PiS Marek Suski. Głos reportera TVN: „Podczas 

przepychanek  z posłami opozycji upada poseł PiS Marek Suski. Emocje na korytarzu sejmowym sięgają 

zenitu”. 

19:10:55 Kadr z lasem rąk posłów opozycji filmujących komórkami, „Zahaczyłem z łapę… i buh na ziemię!” –

słychać jak mówi poseł PO, korytarzem sejmowym w pospiechu i chaotycznie przemieszczają się politycy, 

słychać krzyk , niezrozumiałe dialogi. Poseł PO Agnieszka Pomaska, tłumaczy zajście z posłem Suskim. 

19:11:16  Reporter TVN: „Około 2.40 kolumna samochodów z politykami PiS…” (kadr z ujęciem samochodu z 

Presem PiS Jarosławem Kaczyńskim, kamera wyraźnie uchwyciła jego reakcję  na zajście, jak się uśmiecha) 

…”wyjeżdża z ulicy Wiejskiej. Policja siłą toruje drogę przejazdu posłom (19:11:23) (w kadrze, w świetle 

reflektorów, widać grupki mężczyzn biegnących wzdłuż aut, ocierających się o auta, napierających na 

samochody, widać jak policjant odciąga mocna za rękę jednego z mężczyzn, znajdującego się na linii przejazdu 

auta).  

19:11:27 Reporter TVN w rozmowie z mężczyzną, manifestantem, świadkiem zajść, w tle krzyki i harmider: 

„Ludzie się próbowali kłaść na drogę, za nogi ich ściągali , coraz bardziej torując”. 19:11:31 Inny głos męski, 

później widać także jego postać, już oświetloną do wypowiedzi dla TVN: „Rozrzucali jak taran, ludzi którzy 

stanęli na drodze (w tle auta próbujące opuścić zablokowaną przez manifestantów drogę), „…czy to stali, czy 

siedzieli, czy kucali , czy siadali czy leżeli. Rozrzucali ich po prostu”. 
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19:11:41 Cały czas kadry biegających w oparach nocnej mgły, i samochodowych reflektorów,  policjantów 

torujących drogę dla przejazdu samochodom posłów, głos reportera: „Nikt nie został ranny ani aresztowany, 

ale skrajnie rozhuśtanych tej nocy nie tylko politycznych emocji (kadr posłów PO wychylających się  gmachu 

sejmu) jeszcze długo nie uda się uspokoić, Wojciech Bojanowski, Fakty” (kadr sprzed gmachu Sejmu, widać jak 

przy samochodzie rozmawia czterech mężczyzn, w tym  prezes PiS Jarosław Kaczyński i Joachim Brudziński 

(PiS).  

19:11:53 Powrót do Studia Faktów, Grzegorz Kajdanowicz, w tle fotografia z okupowanej Sali Parlamentarnej 

sejmu, na pierwszym planie fotel marszałka Sejmu , po jego lewej stronie poseł PO Małgorzata Kidawa -

Błońska, prawej poseł Nowoczesnej Barbara Dolniak,  obok liderzy partii PO: „To nie musiało się tak skończyć, 

nie było powodu, by marszałek Sejmu  wykluczył z obrad posła Platformy. Michał Szczerba chciał złożyć 

poprawkę do budżetu, ale nie zdążył opozycja zablokowała więc mównicę i negocjowała z marszałkiem. Ale 

do gry wszedł prezes PiS. Relacja Pawła Płuska”. 

19:12:11 Kadr na mównicy posła Szczerby, reporter TVN: „Zobaczmy jeszcze raz jak to wyglądało, od czego się 

zaczęło”. Marszałek Marek Kuchciński: „Panie pośle(…) informuję, że zakłóca pan obrady sejmu”. Reporter 

TVN: „Po pierwszym upomnieniu jak widać poseł Szczerba schował kartkę z hasłem w obronie mediów i 

próbował i próbował przejść właśnie do spraw dotyczących nie mediów, ale tego nad czym obradował sejm, 

budżetu” Poseł Szczerba na mównicy sejmowej: „Panie marszałku kochany – śmiech sali- muzyka łagodzi 

obyczaje, dlatego Warszawa” – Reporter TVN: „…i już nie skończył , ani marszałek ani posłowie nie 

dowiedzieli się o co chodziło z ta muzyką. Dopytaliśmy dziś”. 

19:12:52 Poseł Krzysztof Szczerba przed gmachem Sejmu dla TVN: „Poprawka dotyczyła Warszawy budowy 

Sali koncertowej orkiestry symfonicznej Symfonia Varsovia, przy ulicy Grochowskiej, to była poprawka, którą 

zgłosiłem” – tu przebitka z sejmu „nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad”. Reporter TVN: „Wracamy na 

salę obrad, do momentu tuż po odebraniu głosu” /sala sejmu marszałek Kuchciński: Podejmuję decyzję o 

wykluczenie pana z posiedzenia Sejmu”. 

19:13:11 Reporter TVN: „To był moment, który wywołał burzę, chwila, w której marszałkowi puściły nerwy” – 

Przebitka z Sali obrad –marszałek Kuchciński  : „Zarządzam przerwę 10 minut” . 

19:13:15 Kadr  ze studia TVN we Wrocławiu, mówi dr Ryszard Balicki, konstytucjonalista, Uniwersytet 

Wrocławski: „Wczorajsze zamieszanie jest w sposób oczywisty efektem błędnych decyzji, podejmowanych 

przez marszałka Sejmu. To on stał się zarzewiem, tego co  się wczoraj stało”. Kadr z salą obrad Sejmu, obraz 

okupowanej mównicy Sejmu przez posłów opozycji, okrzyki: „przywróć posła!”.  Głos z offu reportera TVN : 

„Tego. Tego, co się wczoraj stało, pierwszy podstawowy postulat posłów opozycji to przywrócenie do udziału 

w obradach posła Szczerby. W tym momencie m.in. lider PSL  w saloniku tuż przy Sali obrad próbował 

wytłumaczyć marszałkowi, ze cała sytuacja jest kuriozalna”. 

19:13:45 Poseł Władysław Kosiniak Kamysz, PSL dla TVN: „Później jeszcze dwukrotnie spotykałem się z 

marszałkiem już w indywidualnych rozmowach i wydawało mi się, że to porozumienie jest możliwe”. Reporter 

TVN: „proponował różne wyjścia z tej sytuacji, przywrócenie posła czy chwilowe zamkniecie obrad, by 

wszyscy mogli wyjść z twarzą. Kosiniak –Kamysz: „ja widziałem tę szansę i widziałem nawet gotowość, moim 

zdaniem, to jest oczywiście zawsze subiektywne odczucie, ale widziałem gotowość marszałka Kuchcińskiego 

do realizacji takiego postulatu” . Pytanie reportera TVN: „I co się stało?” . Kosiniak-Kamysz: „I później było 

spotkanie z prezesem Kaczyńskim  i zaostrzenie kursu”. Reporter: „Co poseł Kaczyński powiedział marszałkowi 

Kuchcińskiemu , możemy się tylko domyślać, ale ta wypowiedź prezesa, ocena działań marszałka mówi wiele” 

(przebitka z prezesem Jarosławem Kaczyńskim idącym sejmowym korytarzem).  

19:41:21 Jarosław Kaczyński w otoczeniu rzecznik Beaty Mazurek na korytarzu sejmowym do dziennikarzy: „Ja 

w ogóle uważam, że pan marszałek jest niezwykle wręcz tolerancyjny, wobec zachowania opozycji.  Ja nie 

mówię tu o wszystkich klubach. Ja mówię tutaj przede wszystkim o Platformie Obywatelskiej i o Nowoczesnej  

i że ta tolerancja skończyła się właśnie tak, jak się skończyła. Krótko mówiąc, należy być bardziej 

zdecydowanym”. 

19:14:47 Kolejny kadr korytarzy sejmowych z Posłami PiS, reporter TVN: „Był, zwołano najpierw obrady klubu 

PiS, a później posiedzenie sejmu było przeniesione do Sali Kolumnowej”. Kadr z wypowiedzią posła PiS 

Stanisława Pięty: „Ta buta, to chamstwo, z którym mieliśmy tutaj do czynienia przegrało”. 19:5202 Kolejny 

kadr z posłem Szczerbą na mównicy, reporter TVN: „A zaczęło się tak kulturalnie”: kadr z sejmu posła 

Szczerby: „…Panie Marszałku , kochany” – „Paweł Płuska, Fakty”, „…muzyka łagodzi obyczaje”. 
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19:15:08 Grzegorz Kajdanowicz: „Kryzys polityczny i nocne wydarzenia w Warszawie relacjonują światowe 

gazety, telewizje i portale internetowe. Można przeczytać o wątpliwościach w sprawie głosowania nad 

budżetem, ograniczaniu praw dziennikarzy i starciach z policją”. Cytat telewizji CNN live, prezenterka: 

„protesty wybuchły po tym jak rządząca partia wprowadziła ograniczenia dla mediów i przegłosowała nowy 

budżet, zabraniając dziennikarzom wejścia na salę” – w tle przebitki filmowe z wieczornych nocnych zajść 

przed sejmem  policji z protestującymi.  

19:15:34 Plansza z  Cytatem  z „Le Soir”: „Około 30 członków opozycji w piątek po południu w geście poparcia 

dla dziennikarzy zablokowało mównicę w sejmie i skandowało ‘demokracja’ i ‘wolne media’!”. Telewizja 

France 24: „(…) Demonstranci zablokowali dostęp do parlamentu w Warszawie, protestowali przeciwko 

ustawom, które zostały przegłosowane siłą i w generalnym chaosie”. Reuters: „Kryzys (…) Po raz pierwszy od 

transformacji w 1989 roku posiedzenie niższej izby parlamentu i głosowanie nad bużetem odbyło się poza 

salą plenarną”. BECTI, Rossija 24: „Rządzący w Polsce oskarżają opozycję o próbę przejęcia władzy w kraju”. 

„The Wall Street Journal”: „Policja użyła siły, by usunąć protestujących, którzy próbowali zatrzymać samochód 

wiozący lidera rządzącej partii (…) to eskalacja paraliżującego politycznego konfliktu w Polsce”. BBC WORLD: 

To nie tylko największy od wielu lat konflikt i polityczny impas ale też dowód na konflikt tlący się między 

rządem a opozycją”. 

19:16:39 Kadr z protestu sprzed Sejmu, tłum, zamieszanie, hałas, muzyka okrzyki: „Wolność, równość, 

demokracja” – przebitki filmowe, przedstawiające kordony policji, prezesa Jarosława Kaczyńskiego 

wsiadającego do auta po głosowaniu w Sali Kolumnowej 16 grudnia. Manifestanci przed Sejmem, nastrój 

niepokoju, w tle narastająca jak z dreszczowca   muzyka.  

19:21:51 Grzegorz Kajdanowicz a W ‘Faktach po faktach’ będzie o protestach ulicznych i narastającym 

kryzysie politycznym, a moim gościem będzie były prezydent Bronisław Komorowski, dobry wieczór pan ie 

prezydencie, a później były Marszalek sejmu Ludwik Dorn i były poseł Ryszard Kalisz. Zapraszam dziękuję 

bardzo i  do zobaczenia już za chwilę w TVN 24”. 

 

Fakty 18.12.2016 

19:00:06 Minęła 19.00 na „Fakty” zaprasza Grzegorz Kajdanowicz 

19:00:13 Grzegorz Kajdanowicz: „Prezydent Andrzej Duda na poważnie wchodzi do gry  i zaprasza do Pałacu 

parlamentarną opozycję. A na jutro prezesa PiS. Prezydent usłyszał dziś postulaty o wolności dla mediów w 

Sejmie i zgodne z prawem głosowanie ustaw. Liczy na uspokojenie nastrojów, ale wystąpienie premier Beaty 

Szydło uspokajające nie było. Arleta Zalewska”. 

19:00:33 Arleta Zalewska: „Po raz pierwszy w takiej roli, po raz pierwszy prezydent Andrzej Duda wyszedł z 

propozycją mediacji w momencie największego w tej kadencji sejmowego kryzysu”. 

19:00:44 Marek Magierowski, Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Sejmu, sprzed Pałacu Prezydenckiego, 

zdjęcia wieczorne: „Prezydent apeluje do wszystkich stron sporu politycznego właśnie o to, aby obniżyć nieco 

to napięcie, żeby wrócić do normalnego dialogu”. 

19:00:54 Arleta Zalewska: „Zaproszenie od prezydenta do liderów partii opozycyjnej dotarło telefonicznie 

wczoraj późnym wieczorem. Gdy o serii spotkań w programie ‘Kawa na ławę’  informował Marek 

Magierowski”. Marek Magierowski: „Na dzisiaj zaplanowane są trzy kolejne spotkania” – Cd. Arleta Zalewska: 

„W Pałacu dobiegało właśnie końca pierwsze z liderem .Nowoczesnej”.  

19:01:12 Ryszard Petru: „PiS musi się cofnąć o krok bo będzie jeszcze bardziej ta sytuacja eskalowała”. Arleta 

Zalewska: „Opozycja domaga się powtórzenia tego piątkowego posiedzenia Sejmu, powtórzenia debaty i 

głosowań w sprawie budżetu i ustawie dezubekizacyjnej”. 

19:01:24 Ryszard Petru : „Przekazałem to prezydentowi, wysłuchał, ale ja nie jestem pewien czy coś z tego 

wynika, bo to nie od niego zależy”. 

19:01:34Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL, przed Pałacem Prezydenckim, konferencja prasowa: „Dobrze, że 

się spotyka, ale kolejne kroki są ważniejsze”. 
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Arleta Zalewska: „Bo , o ile to prezydent Andrzej Duda ma w reku narzędzia , co  prawda ustawę budżetową 

prezydent musi podpisać, to pozostałe uchwalone w takich warunkach prezydenckie weto już dotyczy”. 

Przebitka Jarosława Kaczyńskiego w korytarzu sejmowym i jego słowa: „…”(niezrozumiała wypowiedź). Arleta 

Zalewska: „To jednak polityczna decyzja na co wskazuje doświadczenie tej prezydentury i jest po stronie 

prezesa PiS-u”. 

19:01:52 Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL konferencja prasowa przed Pałacem Prezydenckim: „Warto 

poszukiwać takich rozwiązań, które stonują nastroje, które stonują atmosferę, tego oczekują od nas Polacy”. 

Cd Arleta Zalewska: „I dlatego najważniejsze z punktu widzenia rozwiązania sporu spotkanie zaplanowano na 

jutro, o godz. 13. Z prezydentem spotka się prezes Jarosław Kaczyński i Marszałek Sejmu”. 

19:02:09 zmiana kadru, korytarz  sejmowy kroczą nim Grzegorz Schetyna i poseł Siemoniak w otoczeniu dużej 

grupy dziennikarzy. Ciąg dalszy relacji Arlety Zalewskiej: „Próba mediacji, podjęta przez prezydenta z 

opozycją, staje to jednak zdecydowanie w kontrze do wygłoszonego wczoraj przez premier Beatę Szydło 

specjalnego orędzia”. 

19:02:19 Kadr z Premier Betą Szydło i fragmentem jej orędzia z 17 grudnia 2016 roku: „Krzyk, sianie zamętu 

destabilizacja to są metody, które niestety stały się narzędziem partii opozycyjnych. Nie ma to nic wspólnego 

z zasadami demokratycznego państwa prawa”. Po tym następuje kadr z posłami opozycji blokującymi 

mównicę Sali parlamentarnej i ścieżką dźwiękową słychać skandowanie: „Wolne media, wolne media!”. 

Arleta Zalewska: „W momencie parlamentarnego kryzysu od piątku politycy opozycji nie wychodzą z Sali 

plenarnej (kadr kilkunastu posłów blokujących  Salę plenarną, niektórzy z chorągiewkami biało -czerwonymi, 

inni wznoszą do góry palce w kształcie litery V i słychać jak skandują hasło: ‘Bądźcie z nami, bądźcie z nami!’) 

w dniach, gdy dziennikarze nie mają wstępu do Sejmu (kadr z manifestacji KOD) i w końcu w czasie, gdy od 

trzech dni w różnych miejscach w Warszawie odbywają się demonstracje (przebitki z demonstracji, widoczne 

transparenty Komitet Obrony Demokracji Mokotów) w takie apele warto wsłuchać się szczególnie uważnie” 

(nocne zdjęcia sprzed pałacu Prezydenckiego). 

19:02:54 Kadr ze studia TVN , prof. Michał Kleiber, były prezes PAN: „Obie strony krok do tyłu, bez tego nie 

ma wyjścia, będzie się sytuacja eskalować i nie wiadomo do czego doprowadzi”. Arleta Zalewska: „Za taki 

pierwszy krok wstecz można uznać to spotkanie marszałka Senatu z przedstawicielami redakcji (kadr ze 

spotkania marszałka Senatu z dziennikarzami), spotkanie zorganizowane w trybie pilnym, późnym wieczorem, 

ale z jednym ważnym i konkretnym wnioskiem, marszałek Senatu Stanisław Karczewski: Wyjaśniliśmy sobie, 

że te zasady, które obowiązywały obowiązują dalej , a o nowych rozwiązaniach, będziemy rozmawiać”. Arleta 

Zalewska : „W poniedziałek kolejna seria rozmów, dla Faktów Arleta Zalewska TVN 24”.  

19:03:31 Powrót do Studia Faktów, Grzegorz Kajdanowicz, w tle greenboxu tłum marszu kod, flagi KOD i flagi 

narodowe: „Znów tysiące osób wyszły na ulice, zaczęło się pod Trybunałem Konstytucyjnym od pożegnania 

prezesa Rzeplińskiego, kończącego kadencję. Antypisowski protest przeniósł się później pod Sejm, w kontrze 

członkowie ‘Klubów Gazety Polskiej’ przyszli pod Pałac Prezydencki popierać władzę - Maciek Knapik”. 

19:03:48 Kadr z protestu i marszu KOD, słychać skandowanie: „Rzepliński, Rzepliński!!”. Z tego tłumu wyłania 

się reporter TVN Maciej Knapik i mówi idąc wśród zgromadzonych: „Godz. 12 i pierwszy protest dzisiaj na 

ulicach Warszawy to jest podziękowanie dla profesora (w kadrze fotografia Rzeplińskiego w todze 

sędziowskiej i birecie, z datą 19.12.2016) Rzeplińskiego, odchodzącego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, 

ale nie tylko,  bo to jest również protest przeciwko władzy ( tu kadr z transparentem o treści: ‘Kaczor pod 

Sąd’) Prawa i Sprawiedliwości”. Red. Kanpik z offu, wciąż kadry protestu KOD: „Protestujący zebrali się przed 

siedzibą Trybunału Konstytucyjnego (w kadrze transparent o treści: ‘Ręce precz od Trybunału -KOD’) to KOD i 

opozycja dzisiaj wielokrotnie to podkreślano, że zjednoczona jest (tu kadr na  transparencie twarz  

Władysława Bartoszewskiego), a przynajmniej powinna być”.  

 19:04:16 Tu kadr fragmentu wiecu liderów KOD, którzy stoją na scenie, jedna z liderek słychać jak skanduje z 

tłumem: „Zjednoczona opozycja, zjednoczona opozycja!”. Knapik z offu, w kadrze las wizerunków z portretem 

prezesa Trybynału Konstytucyjnego : „To już trzeci dzień demonstracji na ulicach Warszawy (słychać 

skandowanie: ‘Dyktatorek!’) postulaty od piątku te same”, kadr z Ryszardem Petru .Nowoczesna, podczas 

jego wystąpienia podczas wiecu: ‘Media muszą być w Sejmie, a budżet musi być uchwalony przez cały 

parlament legalnie i z tego nie ustąpimy”.  

19:04:30 W kadrze dalszy ciąg wiecu, widać postać byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i wita się z 

protestującymi, jak wchodzi na trybunę liderów. Reporter Knapik z offu: „Były prezydent mówi, że  inicjatywa 

Andrzeja Dudy jest dobra i sugerował, że PiS ustąpi wobec protestów”. Bronisław Komorowski: „Już wczoraj 
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można było zobaczyć oznaki lęku wśród rządzących”, przebitka filmowa  z portretem prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego, prof. Rzeplińskiego. Maciej Knapik z offu: „Ale tu przed Trybunałem ten akcent był 

najsilniejszy”. Kadr z wiecu przed Trybunałem reporter rozmawia z jedną z manifestujących kobiet 

(anonimowa) : „Dziękuję panu Rzeplińskiemu za to, że był niezłomny i że się przed nikim nie ugiął i był w 

stanie dla swoich zasad ponieść bardzo wysoką cenę”.  

19:04:58 Kolejny głos z manifestacji, mężczyzna wznosi do góry i trzyma nad głową w czasie wypowiedzi 

plakat z wizerunkiem Prezesa Trybunału: „Przyjechałem specjalnie z Olsztyna , żeby uhonorować prezesa z 

jednej strony, z drugiej wyrazić protest”. Kadr szeroki – przedstawiona czołówka liderów, kroczący na 

przedzie Mateusz Kijowski, m.in. posłowie PO, SLD, Nowoczesnej – Maciej Knapik z offu: „Marsz protestu 

przeszedł przed Sejm w geście solidarności z posłami opozycji, którzy ciągle przebywają na Sali plenarnej 

(przebitki filmowe z marszu). Manifestanci ciągle nie zgadzają się z tym , jak protesty ocenia PiS”.  

19:05:13 Młoda kobieta, zwolenniczka KOD dla reportera Macieja Knapika, zdjęcia wieczorne: „Nie jesteśmy 

żadnymi terrorystami, żadnymi wichrzycielami, jesteśmy obywatelami w tym kraju”. Kolejna wypowiedz z 

marszu KOD, sprzed Trybunału Konstytucyjnego kobieta: „Czuję się świadoma sytuacji i dlatego tu jestem, a 

nie manipulowana”.  

19:05:24 Maciej Knapik do kamery, z Krakowskiego Przedmieścia: „Kilka godzin późnej, zupełnie niedaleko, bo 

przed Pałacem Prezydenckim, zupełnie inna manifestacja i zupełnie inne hasła, to poparcie dla rządzących 

(przebitka z manifestującymi, widoczny transparent „Gazeta Polska, Klub Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego”). 

Od godziny 16 na Krakowskim Przedmieściu gęstniał tłum zwolenników” (przebitka filmowa już wieczorna z 

tłumem biało czerwonych flag na tle oświetlonego na błękitno Pałacu Prezydenckiego) PiS-u między innymi z 

klubów „Gazety Polskiej”. 

19:05:40 Kadr z wiecu, na pierwszym planie jeden z liderów wiecu słychać skandowanie: „Tu jest Polska!”. 

Maciej Knapik z offu, na tle przebitek wiecu: „Przemawiali politycy komentując wydarzenia w sejmie”. Piotr 

Gliński, wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Nie ustąpimy, ponieważ mamy mandat 

społeczny”, Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość: „Niech sobie chodzą, niech 

protestują, ale na warcholstwo i na nocną zmianę dwa, nie pozwolimy!”- skandowanie: „Nie pozwolimy, nie 

pozwolimy!”. Maciej Kanpik z offu na tle wiecu: Marszałek Brudziński przekonywał, że nie było celem 

marszałka usunięcie mediów z Sejmu”.  

19:06:06 Maciej Knapik na Krakowskim Przedmieściu zdjęcia dzienne, pyta  kobietę w średnim wieku, w 

towarzystwie mężczyzny: „Jak państwo oceniacie to, co się dzieje przed Sejmem  w Sejmie?” Odpowiedź, 

podniesionym głosem: „Toooo? Awantura! Burda! Oczywiście!”. 

19:06:13 Zmiana planu, wiec solidarności z rządem   po godz. 16, z offu Maciej Knapik: „A protest opozycji ma 

związek ma związek m.in. z ustawą dezubekizacyjną, o esbekach mówiono dużo. Postulat jest tu prosty” , głos 

z wiecu: „Żeby rząd robił dalej  to, co robi i nie zwracał uwagi na opozycję” – Maciej Knapik, podsuwając 

mikrofon: „po prostu…” , odpowiedź kobiety: „Po prostu”. Kolejna przebitka z wiecu solidarnościowego z 

rządem, Maciej Knapik: „Wiecujący usłyszeli , że jeśli zajdzie taka potrzeba zostaną ponownie wezwani”, glos 

Joachima Brudzińskiego: „Nie zawahamy się wezwać Państwa do poparcia!”, z offu: „Maciej Knapik, Fakty”, 

kadr na koniec - całą postać Joachima Brudzińskiego przesłania biało-czerwona flaga. 

19:06:50 Powrót do Studia Faktów, Grzegorz Kajdanowicz: „I jeszcze incydent z Krakowa sprzed ponad 

godziny. Grupa ludzi próbowała zablokować wjazd na Wawel prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wicemarszałek 

Sejmu Ryszarda Terleckiego. Co miesiąc prezes przyjeżdża na grób  brata Lecha Kaczyńskiego”. 

19:07:02 Grupa młodych mężczyzn blokująca wjazd Jarosławowi Kaczyńskiemu, krzyki, hałasy, tłum, na 

pierwszym planie kartka z napisem: ‘Idź do diabła’. Słychać okrzyki: „Zdrajca!”. Przebitka filmowa z 

marszałkiem Władysławem Terleckim siedzącym w zablokowanym aucie, usiłującym dzwonić, głos 

anonimowego mężczyzny : „Ludzie popychani przez policję przewracali się, położyliśmy się na ziemi (przebitka  

przedstawiająca to zachowanie – kilkunastu mężczyzn na płytach drogi, krzyczących: ‘Solidarni z opozycją’) . 

Policja nas po prostu jeden po drugim odrywała od tego tłumu (przebitki policji w opisywanym działaniu) i 

przenosiła na bok”. Głos młodej kobiety:  „Usunięta siłą, poprosiłam policję, żeby mi podał rękę to wstanę, bo 

już byłam tylko prawie ja”.  

19:07:24 W fonii hałas, walenie w bębny, nawoływania, końcowe przebitki z poruszającym się autem 

Jarosława Kaczyńskiego, odjeżdżającego  z miejsca.  
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19:07:27 Powrót do studia  Faktów, w greenboxie fotografia z głosowania w Sali Kolumnowej, Grzegorz 

Kajdanowicz: „Ani budżet ani ustawa dezubekizacyjną nie zostały przyjęte zgodnie z prawem, opozycja nie ma 

w tej sprawie wątpliwości, a prezydent prosi o analizy prawne. Projekty przegłosowane nocą, w piątek w Sali 

Kolumnowej trzeba przyjąć jeszcze raz, PiS ma wystarczającą liczbę głosów by to zrobić, ale musi jeszcze 

chcieć - Paweł Płuska. 

19:07:47 Przebitka filmowa z głosowania z Sali Kolumnowej, moment głosowania, słychać głos marszałka 

Marka Kuchcińskiego, z offu reporter TVN  Paweł Płuska: „W taki sposób i w takich warunkach budżetu 

jeszcze nigdy nie uchwalano, w Sali nieprzystosowanej i nie mieszczącej wszystkich posłów, bez medialnej 

kontroli (przebitki z liczenia głosów), przy ograniczeniu dostępu opozycji, z niepewnym quorum, ręcznym 

liczeniem głosów i dopisywaniu do listy obecności po posiedzeniu (przebitka ze Zbigniewem Ziobrą) . 

19:08:09 Wypowiedź dla TVN prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista: „Głosowano nad wszystkimi 

poprawkami zgłaszanymi przez komisję   en Block, a powinno się głosować nad każdą poprawką z osobna i 

później nad całością ustawy”. Przebitka z Sali kolumnowej, marszałek Marek Kuchciński: „stwierdzam, że sejm 

poprawki przyjął”. Marek Płuska, reporter TVN: „A propos poprawek, posłowie PO pokazali jak wyglądała ich 

lista do głosowania, numer wyjaśnienie, czego dotyczy poprawka i sugestia dla członków klubu jak się 

zachować, a to jak twierdzą znaleziona w Sali Kolumnowej lista poprawek przygotowana dla posłów PiS. To, 

co i jak przegłosowano może być nie ważne”.  Ludwik Dorn w studio TVN 24: „Z budżetem to jest tak, ze to 

Trybunał Konstytucyjny niestety będzie sparaliżowany, w związku z tym to może się upiecze, ale kwestie 

emerytalno-rentowe, w końcu trafią przed sądy”. Paweł Płuska z offu: „Chodzi o drugą, tak przegłosowaną w 

piątek (przebitka z głosowania w Sali Kolumnowej) ustawę dezubekizacyjną, ale to nie jej skutki a skutki 

wadliwie uchwalonego budżetu dotkną wszystkich” – (przebitka z wypowiedzią Ryszarda Kalisza, byłego szefa 

Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, w studio TVN 24) : ‘…to wszystko spowoduje chaos dla nas 

wszystkich, bo nie wiadomo jaki będzie budżet, każdy organ władzy publicznej nie będzie wiedział jaki budżet, 

ale tez i dla władzy, interesem tej władzy jest uchwalić ten budżet w sposób zgodny z konstytucją”. Paweł 

Płuska: „Co i kto  może zrobić? Ruch należy do marszałka Kuchcińskiego. Opozycja domaga się, by na wtorek 

zwołał kolejne posiedzenie Sejmu i powtórzył wszystkie (przebitki filmowe z okupacji Sejmu) głosowania na 

Sali plenarnej i zgodnie z regulaminem. Jeśli nie, nadzieja w prezydencie (przebitka z prezydentem Andrzejem 

Dudą podczas spotkania opłatkowego z wojskiem)”. 

19:09:31 Były Prezydent RP Bronisław Komorowski w studio TVN 24 , na tle greenboxu z fotografią nocnego 

protestu pod Sejmem: „Prezydent moim zdaniem powinien dążyć do tego, aby dla rozwiania wszelkiej 

wątpliwości, no jednak doprowadzić do ponownego przegłosowania tychże ustaw, z e szczególnym 

uwzględnieniem ustawy budżetowej”. 

19:09:43 Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego w swoim gabinecie, na tle biblioteki: „Budżet 

jest zbyt ważnym aktem prawnym, ażeby mogły być tutaj tego typu wątpliwości. Uważam, że tu byłby powód 

i jest powód, żeby takiej ustawy jednak prezydent nie podpisywał”. Paweł Płuska z offu: „prezydent mógłby 

prewencyjnie wysłać budżet do trybunału Konstytucyjnego, dziś pytaliśmy, co zamierza zrobić. Marek 

Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP, podczas konferencji prasowej, przed 

Pałacem Prezydenckim, zdjęcia wieczorne: „Pan prezydent poprosił o analizy prawne dotyczące tej części 

obrad, tej części posiedzenia Sejmu, czeka na te analizy i na pewno się z nimi szczegółowo zapozna”. Paweł 

Płuska: „Analizy mają trafić na biurko prezydenta w ciągu kilku dni. Paweł Płuska, Fakty”(przebitki  prezydenta 

RP podczas spotkania opłatkowego z wojskiem). 

19:10:28 Powrót do Studia ‘Faktów’, Grzegorz Kajdanowicz: „To są ‘Fakty’ w niedzielę, w programie dziś 

jeszcze m.in. świąteczna gorączka…” (…). 

W ‘Faktach po Faktach’ Jacek Sasin i Krzysztof Szczerba, a potem Leszek Miller (19:21:59) 

 

6.3. Materiał z przekazów POLSAT „Wydarzenia” g.18.50-19.20; 

16.12.2016-17.12.2016-18.12.2016 

 

POLSAT - WYDARZENIA 
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16.12.2016 

18:50:00  

18:50:06 „Jest osiemnasta pięćdziesiąt Magdalena Kaliniak, dobry wieczór zapraszam na ‘Wydarzenia’”. 

ZAJAWKI: 

00:37 Okupacja sejmowej mównicy (przebitka z Sali parlamentarnej wolne media, Wolne media) 

00:43 Nie dla ograniczania mediów w parlamencie (Bodnar, rzecznik Praw Obywatelskich: „Tu nie chodzi  o 

jakiś przywilej dla dziennikarzy, ale chodzi o służbę społeczeństwu” 

Kolejne zajawki 

01:34 Prowadząca program red. Magdalena Kaliniak: „Blokada i okupacja sejmowej mównicy, opozycja 

przerywa posiedzenie Sejmu w obronie wolności mediów, to odpowiedź na plan ograniczania pracy 

dziennikarzy. Od nowego roku kamery mają zniknąć z sejmowych korytarzy i obrad sejmowych komisji. 

Powstanie Centrum Medialne oddalone od budynku Sejmu kilkaset metrów, to oznacza koniec pełnych relacji 

(Pasek: ‘POLITYCY BEZ NADZORU’). Zmianom przeciwni są dziennikarze i opozycja, przed Sejmem jest Dariusz 

Ociepa, Darku w Sejmie blokada mównicy, a przed Sejmem, za kilkadziesiąt minut kolejny protest, powiedz, 

kto jeszcze będzie bronił wolności mediów?”. 

02:07 Dariusz Ociepa, zdjęcia wieczorne, reporter stoi tyłem do   Sejmu RP na Wiejskiej, za nim 

przemieszczający się w stronę  budynku manifestanci: „Działacze Komitetu Obrony Demokracji, którzy w 

ekspresowym tempie zbierają się tutaj przed parlamentem i żywo reagują na każdy samochód wjeżdżający na 

teren Sejmu, myśląc, że to ktoś z rządzących. Ten dzień wygląda więc zupełnie inaczej niż planowano. Tak, jak 

powiedziałaś w Sejmie trwa okupacja mównicy”. 

02:27 Przebitka z okupowanego Sejmu-szeroki plan: „Protestują dziennikarze, a wszystko to po 

zapowiedziach polityków Prawa I Sprawiedliwości i chęci wprowadzenia ograniczeń  dla dziennikarzy 

pracujących właśnie w Sejmie”. 

02:41 (Nowy kadr-Sejm, wystawione w korytarzu mikrofony poszczególnych telewizyjnych anten 

nakierowane w duł na korytarz sejmowy; pasek: ‘Reporter Dariusz Ociepa, Współpraca: O. Owczarek, J. 

Długos’z) Protest dziennikarzy, którzy nie pokazywali polityków i blokada sejmowej mównicy  (przebitka z 

sejmową blokadą ze ścieżką dźwiękową: „Wolne media, wolne media” „demokracja”) przez posłów opozycji, 

to reakcja na kolejną zmianę forsowaną przez PiS”. 

02:54 Przebitka z dziennikarzami rozmawiającymi w korytarzu sejmowym, Dariusz Ociepa: „Praca 

dziennikarzy od lat koncentruje się w tym miejscu, w głównym gmachu Sejmu (przebitka z dziennikarzami 

pracującymi przy swoich stolikach do pracy) . To tu znajduje się słynny stolik dziennikarski, z którego każdy 

dziennikarz w każdej chwili może przejść na sejmową galerię (przebitka sejmowej galerii), z galerii możemy 

rejestrować to, co dzieje się na Sali (przebitka sejmowej Sali plenarnej) , tak jak dzisiaj rejestrowaliśmy 

okupację mównicy (przebitka z obrad sejmu), jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie będziemy zdani na 

kamery sejmowe, te albo zarejestrują to co nas interesuje, albo nie (przebitka z pracy kamer stacji 

telewizyjnych dziennikarzy). Podobnie wygląda sytuacja z sejmowymi korytarzami (przebitka dziennikarzy w 

sejmowym korytarzu), tu możemy zaczekać na dowolnego posła lub senatora i zadać każde pytanie( przebitka 

z pękiem mikrofonów w stojakach, przed konferencją), jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, to 

dziennikarz nie będzie mógł tu nagrywać, będzie zdany na łaskę polityka, który podejdzie do dziennikarza 

tylko wtedy, jeśli będzie miał na to ochotę”. 

03:39 Kadr z redakcji „Rzeczpospolitej”, na tle logo gazety,  Bogusław Chrabota, redaktor naczelny 

„Rzeczpospolitej”: „Nam w tym procesie przekazywania informacji, ktoś rzuca kłody pod nogę, ja to dokładnie 

tak rozumiem. Jest to absolutnie niemoralne, jest to wbrew duchowi prawa, duchowi konstytucji w tym 

kraju”.  

03:53 Przebitka z okładką konstytucji i godłem RP, z offu Dariusz Ociepa: „Konstytucja jest tu mocnym 

argumentem, art. 61 Konstytucji RP ustęp1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania (wizualizacja tekstu cytatu 

Konstytucji) informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne; i 

dalej ustęp - ustęp 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje wstęp na posiedzenia kolegialnych organów 

władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu” . 
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04:17 Zmiana kadru: Dariusz Ociepa, z offu przebitka sejmowej galerii dla dziennikarzy, widok ustawionych 

kamer: „I znów wracamy na galerie, tu nie będzie można już rejestrować dźwięku lub obrazu (przebitka z 

okupacji Sali Plenarnej). Podobnie jak na posiedzeniach sejmowych komisji, pytanie więc, a gdzie 

konstytucja?”. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas konferencji w swoim biurze: „Tu nie 

chodzi o jakiś przywilej, dla dziennikarzy, jakieś szczególne uprawnienia, jeśli chodzi o korzystanie z wolności 

słowa, ale chodzi o służbę społeczeństwu”. 

04:36 Zmiana kadru, fragment audycji POLSAT „Graffiti” rozmowa Dariusza Ociepy  z medioznawcą: 

„Paradoksem jest to, że rządzący powołują się na konieczność uporządkowania pracy dziennikarzy i ich 

komfort, tyle że dziennikarze na ten komfort nie narzekają”.  

04.45 Prof. Wiesław Godzic, Uniwersytet SWPS, medioznawca: „Dochodzimy dzięki tej logice do takiego 

stwierdzenia, ja stwierdzam, że źle ci się pracuje, w związku z tym zabraniam ci pracowania. No, to już jest 

paranoja”.  Dariusz Ociepa: ( przebitka filmowa n a posłów okupujących sale plenarną, film z komórki- 

informacja- Facebook/Agnieszka Pomaska) „To, co robiła dziś opozycja podczas okupacji mównicy to 

przedsmak tego, co będzie się działo po wprowadzeniu zmian. Opozycja będzie komórkami kręcić  w 

miejscach, do których dostępu już nie będą mieli dziennikarze (tu przebitka filmowa z komórki, Facebook 

/Agnieszka Pomaska, przedstawia Jarosława Kaczyńskiego  w ławie poselskiej, zaczepianego przez posłankę 

PO Agnieszkę Pomaskę, na pasku w zawężonym kadrze , jego słowa: ‘Idźcie do diabła’). 

05:41 Ciąg dalszy kadru z okupacji sejmowej mównicy przez opozycję, Dariusz Ociepa: „Okupacja sejmowej 

mównicy rozpoczęła się po wykluczeniu z obrad posła Platformy Michała Szczerby, z kartką wolne media, 

marszałek dwukrotnie przerywał obrady, ale opozycja nie odpuszczała. W ten sposób politycy zmienili 

scenariusz dziennikarskiego protestu”.   Kadr z konferencji prasowej Grzegorza Schetyny (PO) i Ryszarda Petru 

.Nowoczesna, Grzegorz Schetyna: „Zachowanie marszałka Kuchcińskiego, to zachowanie osoby , która chce 

wprowadzić pełzającą dyktaturę”.  

05:39 Kadr z konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego, obok rzecznik Klubu Paralementarnego PiS Beata 

Mazurek, Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości: „Blokowanie mównicy jest oczywiście deliktem 

z punktu widzenia regulaminu Sejmu i muszą być z tego wyciągnięte wnioski wobec wszystkich , którzy 

dopuścili się tego nadużycia”.  

05:54 Przebitka z blokowania sejmowej mównicy, Dariusz Ociepa z offu: „Po bitwie o Trybunał, rządzący 

otworzyli właśnie kolejny front – Dariusz Ociepa, „Wydarzenia”. 

6:04 Powrót do Studia Wydarzeń, prezenterka Magdalena Kaliniak: „Zmiany które firmuje Kancelaria Sejmu, 

zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, uporządkują pracę dziennikarzy, powstają na wzór które panują 

w parlamentach europejskim, włoskim, węgierskim czy francuskim i właśnie o te wzorce pyta dziś Grzegorz 

Kępka”, na pasku napis : „Jak to jest na świecie”. 

6:18 Kadr Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Kępka z offu:  „Oto Parlament  Europejski, jeden z 

największych na kontynencie (pasek napis: Reporterzy  G. Kępka, D. Bawołek; współpraca T. Lejman, T, 

Kułakowski, U. Rzepczak) i na pewno najbardziej zróżnicowany, pracuje tu 751 posłów z 28 krajów. Do tego 

ok. 1000 dziennikarzy z całego świata. (przebitki pracy dziennikarzy, biura dziennikarskie i stanowiska 

dziennikarskie)”. 

6:35 Marjory van den Broeke, rzeczniczka parlamentu Europejskiego: „Dziennikarze mają do dyspozycji salon 

prasowy, wyposażony w sprzęt umożliwiający śledzenie sesji parlamentu i Komisji”. Grzegorz Kępka z offu: 

„Autorzy planowanych zmian w polskim sejmie powołują się na przykłady zachodnich parlamentów, przede 

wszystkim jednak na PE, w sejmowym budynku F trwają gorączkowe prace by takie centrum powstało. 

(przebitka z salonu dziennikarskiego PE), na tym jednak podobieństwa się kończą, bo w Brukseli czy 

Strasburgu dziennikarze mogą swobodnie  krążyć po budynkach parlamentu”.  

07:06 Lorenzo Consoli, korespondent włoskich mediów:  „Możemy chodzić, gdzie chcemy w przestrzeni 

otwartej jedyne ograniczenia dotyczą biur poselskich, czy Sali plenarnej. Filmować nie można na przykład w 

restauracjach”. Grzegorz Kępka z offu: „Spotkania na korytarzach to doskonała okazja do wywiadów, przede 

wszystkim tych nie planowanych”.  Rikard Jozwiek, szwedzki korespondent Radia Wolna Europa: „Oczywiście 

większość polityków woli dostać wcześniej pytania mailem, ale jest bardzo łatwo złapać nawet najważniejsze 

postaci takie jak Donald Tusk czy Martin Schulz. Mamy tu dużo wolności”. Grzegorz Kępka z offu, na tle 

przebitki wysiadających z limuzyn liderów PE, otoczonych ochroniarzami: „Przed każdym unijnym szczytem 
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dziennikarze mają możliwość zadania pytania europejskim przywódcom , którzy często godzą się na takie 

krótkie rozmowy”. 

 07:38 Przebitka przewodniczący parlamentu, po wyjściu z limuzyny  podchodzi do barierek za którymi  stoją 

dziennikarze , kolejna przebitka z premier Wlk. Brytanii i kanclerz Niemiec Angelą Merkel, w obstawie 

oficerów ochrony, udzielające wywiadu dziennikarzom.  

7:48 Kadr z kraju, Grzegorz Kępka z offu (przebitka z premier  Beatę Szydło wchodzącą do Parlamentu RP: 

„Podobną szansę na nagranie ministrów czy premier wchodzących do sejmu wkrótce utracą polscy 

dziennikarze, nie będą mogli też swobodnie nagrywać obrad . Inaczej jest w parlamencie europejskim”.  

07:59 Grzegorz Kępka z offu, wypowiedź z PE Marjory van Broeke, rzecznik Parlamentu Europejskiego: 

„Mamy specjalną galerię, tam jest specjalna platforma, gdzie kamery mogą być instalowane”. Grzegorz Kępka 

z offu: „Autorzy planowanych zmian powołują się też na parlament francuski, gdzie jak napisano w Izbie  

Niższej (przebitka z pracy francuskiego parlamentu w trakcie obrad) nagrania nadzoruje dział prasowy i 

audiowizualny  (kadr z tego biura, wypełnionego dziennikarzami) Jean Pierre Stroobants, korespondent 

dziennika  „Le Monde” w Brukseli: „Dziennikarze poruszają  się po parlamencie bez ograniczeń, nie mogą 

oczywiście wchodzić do biur, ale mogą normalnie pytać i liczyć na odpowiedź, panuje duża wolność”. Z offu 

komentarz na tle parlamentu jednego z parlamentów europejskich: „Takiej wolności nie ma w parlamencie 

czeskim, węgierskim czy włoskim”.  

08:36 Urszula Rzepczak, korespondentka Polsat News we Włoszech: „Dziennikarz nie może wejść na 

korytarze z kamerą i zapytać o różne sprawy polityka”. Komentarz z offu:  „Od dwóch miesięcy nie można 

filmować posłów w sytuacjach niegodnych (przebitka z parlamentu włoskiego), gdy ziewają czy grają na 

tablecie”. Giorgio Santelli , dziennikarz włoskiej telewizji: „dziennikarze nie negują tych zasad, są one ustalone 

między stowarzyszeniem korespondentów a biurem parlamentu” . Z offu komentarz : „Za złamanie tych zasad 

grozi utrata akredytacji”.  

08:57 Kadr sprzed Sejmu na ul. Wiejskiej, zdjęcia wieczorne Grzegorz Kępka: „Zasady pracy dziennikarzy są 

różne w różnych parlamentach z tego jednak nie wynika, że te, które bardziej ograniczają wolność mediów i 

swobodę dostępu do polityków są lepsze - Grzegorz Kępka, Wydarzenia”. 

26:09 Studio, prowadząca red. Magdalena Kaliniak: „Gość wydarzeń w POLSAT News  Grzegorz Lindenberg, 

współzałożyciel ‘Gazety Wyborczej’ i założyciel ‘Super Expresu’, obecnie twórca portalu euroislam.com, a 

relacja z burzliwych wydarzeń w sejmie i przed sejmem cały czas w Polsat News”. 

 

„Wydarzenia” 17.12.2016 

Upływający czas audycji w minutach i sekundach: 00:34 Na fonii: „Zaczynamy Wydarzenia (przebitka z 

okupowanego Sejmu) pasek: „PROTEST OPOZYCJI” „Polityczny paraliż, bunt i okupacja sejmowej mównicy” 

(przebitka dźwiękowa : „Tu jest Sejm!” Jarosław Kaczyński: „To chuligaństwo musi być powstrzymane”;  Kadr 

z Sali Kolumnowej, marszałek Marek Kuchciński: „Przystępujemy do głosowania”; Grzegorz Schetyna: „Zaraz 

okaże się, że posiedzenia Sejmu będą odbywać się na Nowogrodzkiej, to jest kabaret”; na pasku: 

„Nieposłuszeństwo obywatelskie” przebitka filmowa  z nocnych zajść przed Sejmem  16 grudnia 2017 r., głos z 

komentatorki z offu: „Tłumy przed pałacem i Sejmem (przebitka z prezesem Jarosławem Kaczyńskim 

odjeżdżającym w aucie sprzed sejmu po nocnym głosowaniu 16 grudnia – przebitka dźwiękowa: ‘Co się 

śmiejesz!’ demonstrant do Jarosława Kaczyńskiego)po wczorajszych wydarzeniach (przebitka filmowa z 

leżącymi na ziemi mężczyznami w otoczeniu policji). Ryszard Petru przed Sejmem w otoczeniu grupy posłów 

.Nowoczesnej: „Będziemy dalej blokować mównicę sejmową, nastąpi paraliż państwa” (przebitka nocnych 

zdjęć sprzed Sejmu z tłumem protestujących – premier Beata Szydło podczas spotkania opłatkowego ze 

strażakami: „Dla wielu polityków sednem ich działalności stają się awantury (przebitka filmowa z działań 

policji nocą przed Sejmem  16 grudnia na pasku cały czas napis: ‘NIEPOSŁUSZENSTO OBYWATELSKIE’). Paweł  

Kukiz, Partia Kukiz 15: „Wyjście  jest jedno, zmiana ordynacji wyborczej i rozpisanie nowych wyborów”, Polska 

na czołówkach światowych dzienników, na pasku ‘Czarna owca’ przebitki filmowe z zagranicznych stacji 

telewizyjnych komentujących wydarzenia w Polsce, zagraniczny korespondent prasowy w Polsce: „To jest 

dosyć szokujące i to jest ten przekaz, który wyszedł w świat”. 

01:29 Najazd na studio Wydarzeń, prezenterka Magdalena Kaliniak: „Mamy poważny kryzys w Sejmie, bunt 

opozycji i okupację Sali Plenarnej, na ulicach tysiące protestujących. Opozycja mówi o łamaniu prawa przez 
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sejmową większość, a nawet przedterminowych wyborach, najważniejsze polityczne wydarzenia ostatniej 

doby relacjonują dla Państwa reporterzy: Dominika Długosz, Paweł Naruszewicz i Grzegorz Kępka. Na 

początek Wiejska w Warszawie, to tam wszystko się zaczęło. Tam też jest Dominika Długosz, która śledziła 

wczorajsze wydarzenia w Sejmie. Dominiko, co wywołało ten kryzys?”. 

02:01 Dominika Długosz, alarmistycznym tonem, sprzed Sejmu, zdjęcia wieczorne na tle bramki blokującej 

wejście do Sejmu i stojących za nią policjantów w kamizelkach odblaskowych: „Można powiedzieć, że 

wywołały go media, a raczej ich brak. Marszałek Marek Kuchciński najwyraźniej nie lubi dziennikarzy w 

sejmie. Postanowił wprowadzić dla nas ograniczenia, które spowodowałyby po prostu, ze nasza praca w 

Sejmie nie miałaby żadnego sensu, a Państwo nie otrzymaliby żadnej informacji. Opozycja postanowiła na to 

zareagować i z kartkami ‘wolne media’ posłowie Platformy Obywatelskiej  i Nowoczesnej wchodzili na 

mównicę , to wyjątkowo zirytowało marszałka Kuchcińskiego”.  

02:27 Kadr obrad z Sejmu z poprzedniego dnia, na mównicy sejmowej Michał  Szczerba, z offu: Te słowa: 

„’Panie Marszałku Kochany’, poseł Michał Szczerba nie miał pojęcia, że zaważą  na reszcie sejmowego dnia i 

całej sejmowej nocy”. Michał Szczerba: „Muzyka łagodzi obyczaje”- „Marszałek Kuchciński zdecydowanie nie 

złagodniał posłowi odebrał głos i wykluczył go z obrad Sejmu, chociaż wystąpienie wcale nie maiło dotyczyć  

mediów, ale pieniędzy z budżetu na Centrum Kulturalne Warszawy. To był moment, który zjednoczył 

opozycję” Przebitka dźwiękowa z Sejmu: „Marszałek Kuchciński: ‘Panie pośle’”. Reporterka  Monika Długosz:  

„Jeszcze przez chwile wydawało się, że uda się coś przegłosować, ale posłowie wyjęli karty do głosowania i 

nagle okazało się, ze samego PiS-u jest w Sejmie za mało”. Przebitka z sejmu: ‘Zarządzam przerwę’ – Monika 

Długosz: „Po co ta przerwa, ale nie dla uspokojenia emocji, tylko po to, żeby prawie czterdziestu posłów PiS-u 

mogło przyjechać do Sejmu, a opozycja stoi na mównicy (przebitka z blokowanej mównicy), kilkanaście 

metrów dalej na sejmowym korytarzu pierwszy raz od dawna do dziennikarzy prezes PiS Jarosław Kaczyński”. 

03:20 Kadr z konferencji prasowej Jarosław Kaczyński: „Blokowanie mównicy i uniemożliwianie obrad, nikt 

przecież z państwa nie może zaprzeczyć, że mamy w tej chwili do czynienia z uniemożliwianiem obrad, i to 

jest po prostu chuligaństwo”. Dominka Długosz z offu, na tle przebitki filmowej z Sejmu blokujących mównicę 

Sejmu: „W słowach prezesa partii rządzącej słychać wyraźnie, ze PiS nie ustąpi” . Jarosław Kaczyński podczas  

tej samej konferencji prasowej: „To chuligaństwo musi być powstrzymane”. Cd. przebitek z blokady mównicy, 

Dominka Długosz z offu: „Mija godzina siedemnasta przerwa trwa. Posłowie stoją, powołana zostaje komisja 

regulaminowa, która ma zdecydować (jako przebitki  kadry filmowe z komórki, przedstawiające Grzegorza 

Schetynę dyskutującego podczas posiedzenia sejmowej Komisji Regulaminowej), co dalej w sprawie posła 

Szczerby. Dzięki mogącym dotrzeć wszędzie dzięki parlamentarzystom z telefonami wiemy, że Grzegorz 

Schetyna przekonuje do uspokojenia nastrojów: ‘na pasku: Marszałek popełnił błąd, to jest ludzkie to się 

zdarza’ , w kadrze smartfon posła Marka Krząkały, emisja na żywo. Cd. Dominika Długosz : „Komisja decyduje, 

że Marszałek ma rację, a poseł nadal nie może brać udziału w posiedzeniu. Platforma i nowoczesna wracają 

na Salę”. 

04:05 Michał Szczerba poseł PO, do dziennikarzy po posiedzeniu Komisji regulaminowej: „Komisja 

Regulaminowa nie przyjęła mojego wniosku w sprawie przywrócenia mnie do  obrad”, Cd. Dominika Długosz: 

„Pat trwa opozycja się nie ruszy (przebitka wejścia do Sali Kolumnowej z chroniącymi jej drzwi z 

funkcjonariuszami Straży  Marszałkowskiej) a PiS nie ustąpi. Nadal nie ma wystarczającej liczby posłów partii 

rządzącej , aby przegłosować budżet. PiS spotyka się w Sali Kolumnowej Sejmu na posiedzeniu Klubu”. 

04:21 Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, wypowiedź dla dziennikarzy przy wejściu do Sali 

Kolumnowej: „Mamy większość w parlamencie, taka obstrukcja jest czymś niedopuszcza lnym, czymś 

antydemokratycznym”. Dominka Długosz z offu: „Straż marszałkowska staje przy drzwiach do Sali 

kolumnowej. Posiedzenia klubu zawsze są zamknięte dla postronnych”. Ryszard Petru, lider Nowoczesnej do 

dziennikarzy: „To jest klub PiS prawda? (do strażników przy drzwiach Sali Kolumnowej) nie mam żadnych 

informacji, ale rozumiem, że panowie mówią, że nie mogę wejść jako poseł, bo to jest posiedzenie PiS-u , 

posiedzenie klubu to rozumiem, jeżeli to jest posiedzenie Sejmu to nie rozumiem”. Dominika Długosz z offu, 

na tle zamkniętych drzwi Sali Kolumnowej: „Wtedy tonie było jeszcze posiedzenie Sejmu, godzinę później 

posłowie dostają informację, ze teraz w Sali Kolumnowej zapadnie decyzja, jak będzie wyglądał 

przyszłoroczny budżet państwa. Sławomir Nitras PO: (przed drzwiami Sali Kolumnowej) „Mamy informację, że 

mamy przyjść na Salę Kolumnową bo będą obrady, ale nas nie wpuszczają , w związku z tym to nie może być 

legalne”. Dominka Długosz z offu (przebitka Sali kolumnowej) : „Po chwili posłowie opozycji zostają 

wpuszczeni na Salę, ale wcale nie jest łatwiej”. Elżbieta Stępień, PO : „Przejście zagrodzone krzesłami  a 

posłowie  się wręcz trzymają za plecami,  żeby nikogo nie wpuścić”. Cd. Dominika Długosz z offu, na tle 

głosowania w Sali Kolumnowe: „Udało się dwójce posłów  niezrzeszonych  i dwójce z Kukiz 15 , którzy 

głosowali razem z PiS-em”. Michał Kamiński, Unia Europejskich Demokratów: „Jest to koniec 
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parlamentaryzmu, jaki znamy”. Cd. Monika Długosz z offu (przebitki posłów wychodzących z Sali Kolumnowej: 

„Emocje nie opadły ani na chwilę, w czasie kiedy PiS głosował w Sali Kolumnowej opozycja w Sali Plenarnej 

podpisywała list do Marszałka, uznaje wczorajsze głosowanie za nielegalne i zwołania Sejmu na wtorek”. 

Grzegorz Schetyna, Przewodniczący Platformy Obywatelskiej konferencja dla dziennikarzy w korytarzu 

sejmowym: „Jest podpisane przez trzech największych klubów opozycyjnych. Pokazuje to, ze nie godzimy się 

na takie procedowanie”. Dominika Długosz z offu, na tle przebitek Sali Kolumnowej: „PiS głosuje dalej, a 

liczenie głosów trwa więc cała reszta czeka . W końcu marszałek przy pomocy wyniesionej z Sali laski 

marszałkowskiej zamyka to niezwykłe posiedzenie Sejmu”.  

05:54 „Podoba się panu ten styl, w którym przyjęto tę ustawę to głosowanie”, pytanie dziennikarza do posła 

PiS Marka Suskiego w korytarzu  sejmowym: „Oczywiście, w spokoju, bez zamętu”. Reporterka: „Wychodząc 

politycy  PiS jednym głosem tłumaczą, o co ich zdaniem chodziło. Tłumaczenie ma niewiele wspólnego z 

hasłami opozycji”. Jarosław Zieliński PiS: „Ta awantura została wywołana po to by zablokować ustawę 

dezubekizacyjną”.  Dominika Długosz offu (przebitka na posłów PiS w korytarzu sejmowym): „Nieoczekiwanie 

w tym zgodnym chórze słychać sprzeciwu wobec tego, co w sejmie się dzieje”. Krzysztof Łapiński PiS, do 

dziennikarzy biegnących korytarzem sejmowym: „To był smutny dzień dla polskiego Sejmu, dla polskiej 

demokracji i dla Polski”. Red. Długosz, przebitki noce samochodów wyjeżdżających z terenu Sejmu: „Posłowie 

PiS opuszczają z mniejszymi lub większymi problemami Sejm w gabinecie trwa spotkanie marszałka, Jarosław 

Kaczyńskiego z premier Beatą Szydło. Dwukrotnie prezes PiS próbuje opuścić Sejm, w końcu się udaje, jest 

prawie trzecia nad ranem. Wtedy tez zaczynają się kłopoty dziennikarzy. Jeszcze półtorej godziny możemy 

zostać w Sejmie, o wpół do piątej rano straż marszałkowska uznaje , że dla dziennikarzy ta noc w Sejmie 

dobiega końca. Na Sali Plenarnej zostają tylko posłowie Platformy Obywatelskiej. Dla Wydarzeń Dominka 

Długosz, Polsat News 2”. 

6:54 Studio Wydarzeń,  red. Magdalena Kaliniak: „Wsparciem dla okupujących mównicę posłów opozycji stal 

się protest (na pasku napis: ‘Protesty i nocne starcia’) przed Sejmem zorganizowany przez Komitet Obrony 

Demokracji, na Wiejskiej pojawiły się tłumy , zablokowano drogi wyjazdowe  z Sejmu. Obserwował to Paweł 

Naruszewicz , Pawle jak przebiegał ten protest?”.  

07:10 Paweł Naruszewicz relacja sprzed Sejmu , zdjęcia wieczorne: „Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że 

był to protest zorganizowany błyskawicznie, tak zwany protest spontaniczny, nigdzie nie zgłaszany ani nie 

rejestrowany. Pierwsze informacje o tym, że jest tragizowany pojawiły się przed godzina szesnastą, kiedy 

posłowie opozycji okupowali mównicę. Cały protest rozpoczął się już o godzinie dwudziestej z godziny na 

godzinę ludzi tutaj przybywało i z godziny na godzinę temperatura tego protestu rosła”. 

07:Przed Sejmem, mężczyzna krzyczy w kierunku przejeżdżającego samochodu z Jarosławem Kaczyńskim: 

„Zastanów się, co robisz Jarek!” , widać jak policja odpycha go od samochodu. Reporter Polsat Paweł 

Naruszewicz z offu: „Emocje sięgnęły zenitu, gdy przed trzecią w nocy (na pasku napis: Reporter Paweł 

Naruszewicz, Współpraca B. Kwiatek, M. Gierz, A. Łapacz; zdjęcia: M. Gola,  M. Szmigiel, M. Szałwia) posłowie 

PiS opuszczali teren Sejmu (przebitki filmowe z autami odjeżdżającymi z terenu Sejmu). Ale nie u wszystkich 

były to emocje negatywne”.   

07:43 „Otwórz okno, co się śmiejesz” (krzyczący mężczyzna w stronę auta z Jarosławem Kaczyńskim) . Paweł 

Naruszewicz: (z offu , przebitki z samochodem wiozącym Jarosława Kaczyńskiego) „Jarosław Kaczyński  mijał 

protestujących z szerokim uśmiechem na ustach, oprócz niego wyjechali premier i inni posłowie przez kilka 

godzin uwięzieni w Sejmie przez tłum który zablokował wyjazdy z gmachu. (przebitki z manifestantami 

objawiającymi swoją niechęć do rządu i posłów PiS, okrzyki „Zdrajca!”). Wyjazd  umożliwiła posłom policja 

usuwając  demonstrujących z drogi (przebitka szarpaniny z policją, leżący na drodze  mężczyźni, okrzyki: 

ZOMO, ZOMO) . W tym momencie zrobiło się gorąco”. 

08:12 Sławomir Nitras PO, w środku szarpaniny, las mikrofonów, do których krzyczy: „Słuchajcie zrobimy 

wszystko, żeby policja was nie biła. Opanujmy się trochę spokoju”. Paweł Naruszewicz z offu na tle przebitek 

filmowych przepychanek z policją:   „Zdaniem niektórych demonstrujących policjanci byli brutalni”. Otoczony 

kręgiem posłów PO mężczyzna z podbitym okiem: „Nie było żadnego ostrzeżenia, nie było żadnego 

ostrzeżenia” , poseł PO : „Bito ludzi, żeby Kaczyński mógł pojechać do domu” (przebitka filmowa, scena 

szarpaniny z policją). Jan Grabiec , PO, wśród demonstrantów przed Sejmem, zdjęcia nocne: „Widzieliśmy to 

wszyscy, bo byliśmy jako posłowie wśród tych demonstrantów, byli wleczeni po ulicy, po to żeby prokurator 

Piotrowicz mógł wyjechać z Sejmu. To jest skandal to jest niedopuszczalne w państwie demokratycznym”.  

08:45 Nowy kadr z offu reporter POLSAT (przebitki z policją z akcji wśród tłumu): „Policja tłumaczy, że nie 

używała pałek ani gazu, po prostu usunęła protestujących z drogi, którą ci zajmowali nielegalnie” . Mariusz 
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Mrozek, Komenda Stołeczna Policji: „Mogło dojść do zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia, policjanci podjęli 

działania skuteczne, to jest najważniejsze, jednocześnie ograniczając je tylko do użycia siły fizycznej”. Mariusz 

Błaszczak minister Sprawa Wewnętrznych i Administracji w studio Radia RMF:  „W Polsce trzeba przestrzegać 

prawa, a policja stoi na straży przestrzegania prawa i porządku”. Przebitka filmowa ze starciami sprzed Sejmu 

z 16 grudnia. Z offu reporter POLSAT: „Jedynym posłem PiS , który nie schował się w samochodzie tylko 

wyszedł do demonstrujących był Tadeusz Cymański, przed kamerami jeden z demonstrujących przemawia do 

posła Cymańskiego: „Potrzebujemy też waszej formacji, ludzi którzy by potrafili wstać  i czasem powiedzieć , 

nie!”. Odpowiedź  posła Tadeusza Cymańskiego: „Ja myślę, że dobrej woli nikomu nie zabraknie”. Z offu 

reporter POLSAT: „Protestujący skorzystali z okazji, by zapytać go o projekt ograniczenia dostępu dziennikarzy 

do polityków w Sejmie”. Poseł Tadeusz Cymański PiS: „Ja tych spraw nie analizowałem tak dobrze i uważałem 

jako stary polityk, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo z dziennikarzami trzeba dobrze żyć”. Reporter POLSATU 

z offu na tle filmowych przebitek protestu przed Sejmem: „Ci, co przyszli przed Sejm mieli w tej kwestii 

bardziej zdecydowane opinie”. Wypowiedź kobiety protestującej dla reportera POLSATU: „Przyszliśmy po to, 

żeby pan był tam w środku i żebym ja dzięki panu dowiadywała się rzeczy wiarygodnych”, kolejna wypowiedź 

mężczyzny z protestu przed Sejmem: „To już jest ,nie mam słów po  prostu, (…)  naprawdę będę zaraz będą 

mi łzy leciały. To jest coś okropnego”. Mateusz Kijowski Lider Komitetu Obrony Demokracji, na scenie, z 

przemówienia  do zgromadzonych na proteście : „Hańba władzy, która się wstydzi tego, co robi. Wstydzi się 

tak, ze się chowa przed kamerami. Władza, która się wstydzi obywateli traci moralne prawo do sprawowania 

władzy”. Reporter POLSATU z offu na tle demonstracji , na pierwszym palnie Mateusz Kijowski i politycy PO: 

„Demonstrację w expresowym tempie zorganizował  Komitet Obrony Demokracji. Na naprędce ustawionej 

scenie oprócz opozycji pojawili się także byli politycy. Ryszard Kalisz, były poseł SLD, na całe gardło do 

mikrofonu: „Oni chcieliby mieć tylko tych swoich dziennikarzy, właściwych dziennikarzy, którzy na kolanach 

przeprowadzają z nimi wywiady. Nie może tak być, wolne media!” aplauz dla wypowiedzi, hałas wuwuzeli. Z 

offu dziennikarz POLSATU: „Kiedy w Sali kolumnowej posłowie PiS głosowali ze sceny apelował do nich były 

marszałek Sejmu Radosław Sikorski: „Ślubowaliście, że będziecie przestrzegać konstytucji praw stanowionych 

przez Sejm. I że konstytucja będzie waszym najwyższym nakazem. Konstytucja! A nie wola jednego posła!” - 

skandowanie słuchających: „Konstytucja, Konstytucja!”, „Wolne media!”. Z offu reporter POLSAT-u na tle 

transparentów z protestu: „Demonstracja trwała do późnej nocy albo raczej wczesnego  poranka. 

Naruszewicz , Paweł Naruszewicz Wydarzenia”.  

11:14 Studio Wydarzeń Magdalena Kaliniak: „Noc nie tylko nie uspokoiła gorących nastrojów, ale – napis na 

pasku : ‘Dzień protestu w Warszawie’ – zmobilizowała kolejnych protestujących. Do stolicy ściągnięto 

dodatkowe siły policji, tłumy pojawiły się przed Pałacem Prezydenckim i przed Sejmem. Skala napięcia jest tak 

ogromna, że nikt nie potrafi przepowiedzieć , jak sytuacja się zakończy. Grzegorz Kępka śledzi dzisiejsze 

manifestacje w stolicy, Grzegorzu powiedz, czego domagają się ludzie na ulicach? Grzegorz Kępka , reporter 

przed Sejem, na tle protestujących, słychać hasła ”Wolność równośc, demokracja”, alarmistycznym tonem:  

„Punktem zapalnym tej demonstracji było to, co działo się wczoraj w Sejmie w czasie  tego dziwnego 

posiedzenia w Sali Kolumnowej , drugi punkt zapalny to te pomysły, żeby ograniczyć rolę mediów 

Paralmencie, to się nie podoba, ale trzeba jasno powiedzieć, że ci którzy tu przyszli  przede wszystkim 

sprzeciwiają się sposobowi rządów Prawa i Sprawiedliwości  uznając, że łamie on Konstytucję i łamie 

demokrację. Dwie ważne informacje, kulminacja tej demonstracji była kilka godzin temu, teraz jest wiele 

mniej osób niż było dwadzieścia cztery godziny temu. Jeszcze jedna informacja, że wszystko wskazuje na to, 

że ta demonstracja będzie pokojowa do końca i nie grozi nam jakikolwiek wariant siłowy. 

12:21 Kadr z protestu, zdjęcia dzienne, protestujący,  transparent na planie pierwszym o treści- ‘Nie oddamy 

wolności’- Z oofu reporter Polsatu: „To był w stolicy dzień protestów” obraz i dźwięk z protestu: na platformie 

z megafonem Mateusz Kijowski, śpiewa hymn Polski w otoczeniu polityków SLD, Nowoczesnej i PO- cd. relacji 

reportera: „Zaczęło się w samo południe przed pałacem prezydenckim – na pasku napis: Reporter Grzegorz 

Kępka, współpraca: M. Korzyńska, A. Wyrwiński, D. Lityński, zdjęcia: A. Burchard, P. Olejniczak, M. Magiera. 

Wypowiedź anonimowego młodego mężczyzny z platformy liderów protestujących: „Marszałek Kuchciński 

zwołał swoich kolegów na śpiewanie kolęd a później ogłosił to obradami Sejmu, to jest hańba dla polskiego 

Sejmu, to jest hańba dal Prawa i Sprawiedliwości”. Z offu reporter POLSATU na tle maszerujących w proteście 

: „Protestujący kwestionują  legalność nocnego posiedzenia Sejmu, uchwalonego w jego trakcie budżetu i 

innych ustaw, domagają się rezygnacji z planów ograniczenia roli mediów w Sejmie”. Michał Szczerba PO,  

podczas protestu: „Wczoraj wykluczyli mnie, wykluczyli mnie z posiedzenia za taką planszę” – tu podnosi  

planszę do kamery, plansza o treści: „Sejm RP -Wolny Sejm –Wolne media-Wolni Polacy” , za taka planszę na 

której było napisane: „Wolne media w Sejmie”. Reporter POLSATU z offu: „Miejsce protestu wybrano 

nieprzypadkowo – przebitka z protestu przed Pałacem Prezydenckim- ścieżka dźwiękowa: ‘Przestać milczeć 

prezydencie’ ‘Hańba w polskim parlamencie’ . Reporter POLSATU z offu: „Andrzej Duda odpowiedział cztery 

godziny później zaapelował o uspokojenie nastrojów i uznał, że wszelkie zmiany w sposobie działania mediów 
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w parlamencie  powinny być wprowadzane po konsultacjach z przedstawicielami zainteresowanych redakcji, 

zapowiedział , że jest gotów do mediacji w tej sprawie. Zaledwie kilka minut później Polska Agencja Prasowa 

poinformowała, że Jarosław Kaczyński chce, aby marszałek Senatu zorganizował spotkanie z dziennikarzami w 

tej sprawie”. 

13:46 Kadr wieczorny z protestu sprzed Sejmu Jan Grabiec PO: „Widać , że w obozie PiS-u panuje panika to 

widać po tej ucieczce z Sejmu wczoraj o trzeciej w nocy, widać było też po decyzjach pierwotnych marszałka 

Kuchcińskiego, który chciał jakoś porozumieć się z opozycją”. 

14:01 Przebitka filmowa ze spotkania  opłatkowego premier Beaty Szydło ze strażakami , reporter POLSATU z 

offu: „To może wyglądać na ustępstwo, choć w innym tonie wypowiadała się wcześniej Beata Szydło , która 

dziś była na spotkaniu opłatkowym ze strażakami, Beata Szydło przemówienie ze spotkania: ‘Dzisiaj dla wielu 

polityków sednem ich działalności stają się awantury, dla koniunkturalnych własnych interesów  politycznych 

koncentrują się na podżeganiu do ciągłych awantur’”. Przebitka filmowo-dźwiękowa z manifestacji przed 

Pałacem Prezydenckim, reporter POLSATU z offu: „Na pewno takiego napięcia nie było od dawna, na 

zmierzających przed Sejm demonstrantów” (wtręt – dźwiękowo-obrazowy kobiecy głos z protestu , pytanie 

zaczepne do policji ‘Gazem łzawiącym będziecie nas państwo traktować?’) cd. reportera: „Czekały 

wzmocnione siły policji, dodatkowe oddziały ściągano do stolicy od rana, oficjalnie na jutrzejszy mecz Legii”.  

14:42 Mariusz Mrozek, Komenda Stołeczna Policji, w budynku gmachu policji:  „Sprawa pięciuset 

funkcjonariuszy to jest liczba policjantów którzy pomogą nam jutro przede wszystkim w zabezpieczaniu 

wszystkich wydarzeń, jakie będą miały miejsca na terenie Warszawy”. Z offu reporter POLSATU: 

„Zabezpieczenie Sejmu to rutynowe zachowanie , ale emocje są tak wielkie, że jakikolwiek dialog wydaje się 

niemożliwy (przebitka wozów opancerzonych policji, stojących rzędami w oczekiwaniu na akcję), a sytuacja 

może wymknąć się spod kontroli”. Studio rozgłośni RMF, Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i 

administracji : „Postawa posłów opozycji była karygodna, to była próba anarchii, to była próba przejęcia 

władzy”. 

15.12  Przebitka filmowa Donalda Tuska, w towarzystwie ochrony  we Wrocławiu,  prezydenta miasta 

Wrocławia i Pawła Grasia, reporter POLSATU, z offu: „Głos w sprawie konfliktu, który sparaliżował Sejm i jest 

powodem masowych demonstracji  zabrał też Donald Tusk, który przyjechał do Wrocławia na uroczystość 

zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury , Donald TUSK, przemawia podczas uroczystości przy mównicy: 

„Demokracja, w której ludzi pozbawia  się dostępu informacji, lub narzuca jeden model życia staje się równie 

nieznośna jak dyktatura”. Przebitka z protestu w sejmie zdjęcia z komórki – JAN GRABIEC- na pierwszym 

planie Ewa Kopacz , Sławomir Neumann PO, z offu reporter POLSATU: „ Protest przeciw działaniom 

parlamentarnej większości trwa także w Sejmie, posłowie platformy okupują Salę plenarną już ponad dobę”, 

Sławomir Neumann przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej, z ław Sali: „Czekamy do wtorku na 

rozpoczęcie obrad i przywrócenie praworządności w polskim parlamencie”. Przebitka filmowa z wejścia do 

Sali Kolumnowej, reporter POLSATU z offu: „Opozycja chce zwołania  posiedzenia   Sejmu  i ponownie 

głosowań nad punktami przegłosowanymi w Sali Kolumnowej”. Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO, na 

ulicy Wiejskiej przed księgarnią Czytelnika do dziennikarzy: „Dzisiaj rozmawiamy o przywróceniu ładu 

demokratycznego, bo to co zdarzyło się wczoraj w Sali Kolumnowej jest złamaniem demokracji 

parlamentarnej”, Ryszard Petru, lider Nowoczesnej  do dziennikarzy na ulicy: „ Jeżeli taka sytuacja będzie się 

dalej utrzymywać , niezbędne będą wcześniejsze wybory”. Przebitka filmowa nocna sprzed Sejmu z protestu, 

połączona ze ścieżką dźwiękową,  z offu reporter POLSATU: „ Ale  ta decyzja jest w rękach parlamentarnej 

większości, Grzegorz Kępka , Wydarzenia”.  

16:15 W Studio Wydarzeń Magdalena Kaliniak, w greenboxie sylwetka premier Beaty Szydło – na pasku 

‘Premier o 20.00 w POLSAT NEWS’-prezenterka: „W związku z sytuacją w kraju specjalne wystąpienie Beaty 

Szydło zaraz po 20.00, w POLSAT NEWS. Opozycja twierdzi, że budżet przyjęto niezgodnie z prawem – na 

pasku: ‘Zgodnie z prawem czy nielegalnie’- i zapowiada doniesienie do prokuratury w sprawie wczorajszych 

wydarzeń w Sejmie. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości przestępstwa dopuściła się także opozycja blokując 

sejmową mównicę. Kto, kiedy i jak mógł złamać prawo w Sejmie, który prawo ma stanowić o tym Anna Hałas -

Michalska”. 

16.40 Anna Hałas-Michalska: „Niesiona w pośpiechu przez straż laska marszałkowska (przebitki filmowe ze 

Strażą Marszałkowską w korytarzu Sejmu) przejdzie do historii jako jeden” - na pasku napis ’reporterka Anna 

Hałas-Michalska, współpraca  Marta Sołtysiak, zdjęcia: M. Szałwia, A. Hardt’… „…z symboli minionej nocy. 

Opozycja wczorajsze głosowanie nad budżetem nazywa nielegalnym i zapowiada zawiadomienia do 

prokuratury”. Grzegorz Schetyna, na tle posłów PO, Nowoczesnej, SLD alarmistycznym tonem: „To 

zgromadzenie wczoraj na Sali Kolumnowej ze sfałszowanym i podpisami, z brakiem quorum i to, co wynika z 
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tego czyli próba dalszego procedowania nad tak zwanym budżetem jest nielegalna”. Przebitka filmowa z 

okupowanego Sejmu, z offu reporterka POLSATU: „PiS mówi o łamaniu prawa przez blokującą mównicę 

opozycję: Jacek Sasin, PiS: „Nie chodzi o to, żeby Sejm był Sejmem sparaliżowanym, tylko był Sejmem, który 

jest w stanie zgodnie z prawem, zgodnie regulaminem Sejmu podejmować ważne dla Polaków decyzje”. 

Reporterka POLSATU: „Wątpliwości sporo i bynajmniej nie chodzi o samo miejsce czyli Salę Kolumnową. Sześć 

lat temu w czasie wakacji zwołano tam posiedzenie Sejmu by przyjąć prawo powodziowe , w Sali plenarnej 

był wtedy remont”. Prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista, wypowiedź na ulicy: „Marszałek Sejmu może 

przenieść obrady Sejmu, ale tylko do takiego pomieszczenia, które umożliwi posłom, także posłom opozycji 

nie tylko debatę, ale także sprawne głosowanie. Pamiętajmy , że wyniki głosowania muszą być bezsprzecznie 

stwierdzone”. 

17:50 Reporterka POLSATU, z offu, przebitki filmowe z korytarza Sejmu na pierwszym planie funkcjonariusze 

Straży  Marszałkowskiej: „Opozycja mówi, że nie została skutecznie poinformowana o przeniesieniu 

posiedzenia, Pomaska: „Pokazuję legitymację poselską mam prawo wejść”.  Straż Marszałkowska początkowo 

nie wpuszczała ich na Salę Kolumnową , mimo, że posłowie pokazywali Straży esemesy z informacją o 

przeniesieniu obrad”. Cezary Tomczyk: „Kiedy próbowałem wejść na Salę Kolumnową głównym wejściem 

dowiedziałem się od posłów PiS-u, cytuję: ‘Wypad’”. Jarosław Zieliński PiS: „Nie chcieli głosować, tylko chcieli 

robić tutaj również tę samą awanturę spowodować”. Reporterka POLSATU: „Opozycja miała wątpliwości czy 

na Sali jest wystarczająca liczba posłów,  by budżet mógł być głosowany”. Piotr Liroy-Marzec, Kukiz 15 : 

„Jestem w szoku, ponoć nie  ma quorum, mimo, że wmawia się ludziom że to quorum jest”. Reporterka z 

offu: „Quorum czyli większość do przyjęcia budżetu, głosowano przez podniesienie rąk”. Katarzyna Lubnauer, 

Nowoczesna: „Doszło do głosowania, które  ma charakteru głosowania imiennego, nie wiemy tak naprawdę 

kto jak głosował”. Krzysztof Brejza, PO: „Ponoć brały udział w głosowaniu osoby, które nie są posłami, 

posiedzenia Sejmu są też jawne, tam nie było jawności , ponieważ nie było mediów”. Z offu  reporterka 

Polsatu: „PiS zapewnia, ze wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem- na tle przebitek posłów PiS, 

wychodzących z Sali Kolumnowej po głosowaniu-  i że było quorum”. Stanisław Pięta, PiS: „ Głosowali 

wyłącznie posłowie , a poza tym proszę pamiętać, ze w Sali kolumnowej są kamery i każdy człowiek jest 

zarejestrowany”. Reporterka z offu: „Oto obraz z sejmowej kamery, jak widać nie wszystko widać, 

dziennikarskich kamer nie było. Obraz  dokumentowała opozycja , nagrała jak posłowie PiS w tym ministrowie 

Zbigniew  Ziobro czy Jarosław Zieliński, już po zakończeniu posiedzenia podpisali” – na pasku; 

‘Twitter.com/KrzysztofBerejza- „listę obecności. Regulamin Sejmu mówi wyraźnie, że poseł potwierdza swoja 

obecność na posiedzeniu na liście obecności do czasu zakończenia obrad oraz poprzez udział w głosowaniach. 

Według PAP poprawki do budżetu na wniosek posła Sasina z PIS miały zostać częściowo zblokowane i 

głosowane łącznie”. Dr Tomasz Słomka, konstytucjonalista, Instytut Nauk Politycznych: „W trzecim 

głosowaniu głosuje się nad poszczególnymi poprawkami i wnioskami, od najdalej idącej do tej która najmniej 

zmienia. W zapakowanie , w swoisty pakiet poprawek nie gwarantuje rozpatrzenia i poprawek właśnie w 

takim ujęciu jak to mówi regulamin”. Reporterka POLSATU z offu, na tle zdjęć blokowanej mównicy Sejmu: 

„Opozycja zapowiada , ze n opuści parlamentu do wtorku, chce zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu, 

Anna Hałas-Michalska , Wydarzenia”.  

20:14 Studio Wydarzeń, Magdalena Kaliniak w greenboxie transparenty, flagi i ludzie protestujący, na pasku 

napis: ’Nie Tylko w Warszawie’ : „Wrze nie tylko w Warszawie, tłumy kłębią się na ulicach wielu polskich 

miast. Protest, który wczoraj był wyrazem sprzeciwu wykluczenia z obrad posła Michała Szczerby , dziś stał się 

protestem przeciwko obecnej władzy i łamaniu prawa. Na transparentach hasła: Wolne media, precz z 

dyktaturą oraz Demokracja. Piotr Kuśmierzak”. 

20:31 ‘Hańba!’ – okrzyk, zdjęcia ulicy z offu reporter POLSATU: „Równolegle do wydarzeń w Sejmie , w kraju 

przed biurami PiS – okrzyki Cała Polska was się wstydzi – tak jak tu w Gdyni, czy w Poznaniu przed Urzędem 

Wojewódzkim, gdzie słowa adresowano bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego, okrzyki: ‘Idź do diabła, 

Polskę zostaw!’ . Zbierali się przedstawiciele komitetu KOD, ale też zwykli przechodnie, okrzyki: ‘Obronimy 

demokrację’, dla których pomysły PiS na pracę dziennikarzy w Sejmie to niszczenie demokracji. ‘Mamy do 

czynienia z Zamechem w Polsce na normalne funkcjonowanie parlamentu, na wolność słowa, wolność 

mediów’. Na protestach które gromadziły od kilkudziesięciu do kilkuset osób oberwało się nie tylko posłom 

‘Tu jest Polska’. Kilkanaście godzin później, gdy wstał dzień temperatura wcale nie opadła (przebitki z 

protestów).’Widzę, co się dzieje, branie za mordę na  chama’- (wypowiedź członka marszu- starszy 

mężczyzna). Na Placu Solnym we Wrocławiu pojawiło się kilkaset osób (na podeście wypowiedź z protestu: 

prof. Ludwik Turko, nauczyciel akademicki: ‘To było ogłoszenie w Sejmie, sejmowego stanu wojennego  przez 

marszałka Kuchcińskiego’ – przebitka filmowa z transparentu o treści: ‘Tak Hitler doszedł do władzy’)”. Cd. 

reporter POLSATU: „Były mocne transparenty i mocne słowa: ’Precz z Kaczorem dyktatorem!’. Przed biuro 

PiS, ludzi w Gdańsku ściągną, jak sami mówili, już nie tylko niepokój , ale i strach, Ewa, mieszkanka Gdańska: 

‘PiS robi co chce, wbrew woli narodu, łamiąc podstawowe zasady demokracji’”. Cd. reporter POLSATU: „ 
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Dzisiaj nawet tak ważne wydarzenia, jak obchody grudnia 70 roku w Szczecinie (przebitka z obchodów 

Grudnia w Szczecinie) pełne są komentarzy  do sejmowej nocy, Adam Wiśnioweicki, działacz opozycji 

antykomunistycznej: ‘Walczyłem nie o Polskę chamską, nie odrynarną, raczej spokojną, rzeczową”. W wielu 

biurach posłów PiS, tak jak w Lublinie, na wracających z obrad czekają niespodzianki (przebitka z pikiety 

okrzyki: ’Nasze państwo to nie folwark!’). Protesty mogą potrwać także dziś, do późnej  nocy - dla Wydarzeń 

Piotr Kuśmierzak POLSATNEWS”. 

22:36 Studio Wydarzeń, Magdalena Kaliniak: „Polska znalazła się na ustach całego świata – na pasku: ‘Świat 

patrzy i komentuje’”. Cd:  „Liczne demonstracje przeciwko władzy pokazują dziś największe stacje telewizyjne. 

Publikują najważniejsze dzienniki. Pokazywane są protesty w obronie wolnych mediów i przeciwko władzy, 

Monika Zalewska”. 

22:51 Monika Zalewska, z offu na tle filmowych przebitek światowych agencji: O blokadzie Parlamentu  i 

nocnych protestach informują najważniejsze zagraniczne media. W światowych serwisach informacyjnych  

(przebitka France 24) mówi się o eskalacji konfliktu w Polsce. Francuska France 24: ‘Policja siłą rozpędziła 

protestujących sprzed parlamentu’ Brytyjska BBC zauważa, że pierwszy raz od 1989 roku partia rządząca 

przyjęła budżet przenosząc głosowanie do innej Sali i nie wpuściła dziennikarzy. Al Jazeera donosi, że tysiąc 

mieszkańców Warszawy spontanicznie protestuje przeciwko planom konserwatywnej partii rządzącej , która 

chce ograniczyć dziennikarzom dostęp do Sejmu, ‘Jan Cieński – redaktor POLITICO: ‘Razem z Węgrami 

troszeczkę z Rosją z Turcją z Trumpem teraz w USA, z częścią tej fali populistycznych i troszeczkę 

autorytarnych państw’”. Cd. reporterka POLSATU: „Jak ostatnie wydarzenia widziane są w Rosji (przebitki 

protestu sprzed Sejmu) Ameryce i Niemczech, relacjonują nasi korespondenci”. 

23:51 Z offu na tle mapy Niemiec, Tomasz Lejman, korespondent POLSAT News w Berlinie: „W FAZ 

przeczytamy o ograniczonej pracy dziennikarzy  i demonstracjach, które zostały wygaszone przez policję. ‘Der 

Spiegel’ on line w pierwszym akapicie podkreśla, że policja użyła siły fizycznej , by rozpędzić protestujących , a 

dalej już opis , jak wyglądały wczoraj obrady Sejmu   i przypomnienie, jakie kontrowersyjne reformy szykuje 

rząd Beaty Szydło”. 

24:09 Mapa Rosji, Tomasz Kułakowski, korespondent Polsat News w Moskwie: „Państwowa telewizja Rosija 

24 przedstawia spór polityczny w Polsce  jako konflikt o budżet, budżet kontrowersyjny, zdaniem telewizji 

bowiem z dużym deficytem. Inne rosyjskie media, że protesty, jakie miały miejsce przed Sejmem były 

związane z wyrażeniem sprzeciwu wobec ustawy dezubekizacyjnej”. 

24:27 Mapa Stanów Zjednoczonych, reporterka Magdalena Sakowska korespondentka POLSAT NEWS w 

Waszyngtonie: „Doniesienia o protestach znaleźć można na stronie ‘Washington Post’, ‘New York Taimes’a’, 

czy CNBC News, ale także na portalach, które ukazują się na portalach w Texasie, Kentacki czy Tenesse. To są 

opisy zdarzeń, ale nie ma w nich komentarzy amerykańskich publicystów czy ekspertów. Józef Pielka 

reprezentuje polonijną agencję informacyjną Chicago: ‘Zarówno rządzący jak i opozycja mają bardzo dużo 

pracy, środowiska polonijne również oczekują tego, żeby tu była zgoda’. Cd. reporterka: „Dorota Bawołek z 

Brukseli już  w ubiegłą środę(przebitka filmowa Sali parlamentarnej w PE)   słyszała w parlamencie od 

urzędników, by w tym roku polscy dziennikarze zbyt szybko nie wracali na święta do domu”, Dorota Bawołek, 

korespondentka Polsat News w Brukseli : ‘Jeszcze bardziej prawdopodobne wydaje się Komisja Europejska 

ponownie powróci do sprawy Polski i może nawet uruchomić ostatni etap trwającej prawie rok procedury 

kontroli praworządności w naszym kraju. Zgłaszając we wszystkich państwach członkowskich wniosek o 

nałożenie na Polskę sankcji’ (przebitka ze starć policji z protestującymi przed Sejmem  16 grudnia), Monika  

Zalewska Wydarzenia”. 

25:31 Studio Wydarzeń, Magdalena Kaliniak – na pasku: ’Protest przed Sejmem’: „Na koniec blokady, 

protesty, rozpędzanie demonstrujących czyli wydarzenia ostatniej doby zarejestrowane przez nasze kamery”. 

Teledysk-  38 sekund – nocne przebitki sejmowe z 16 grudnia, najbardziej dynamicznych starć sprzed sejmu, 

krzyki, trzaski, połączone z dynamiczna niepokojąca, narastającą muzyką. Magdalena Kaliniak: „Po 

wydarzeniach w Sejmie i proteście na ulicach opozycji już za chwile porozmawiam z Bartoszem Arłukowiczem 

z PO oraz Jackiem Sasinem z PiS, to dzisiejsi goście Wydarzeń , rozmowa już za chwilę w POLSAT NEWS już 

zapraszam” - ostatnia przebitka 8 sek. zamykająca kadr - z tłumu zgromadzonego przed Sejmem. 

 

„WYDARZENIA” 18.12. 2016 

Godz. 18:50:10 Magdalena Kaliniak, dobry wieczór. 



113 

 

Upływający czas audycji w minutach i sekundach: 00:25 – Na pasku zajawki tematów: ’Kryzys polityczny’, z 

offu: „Spotkania prezydenta z liderami opozycji’  marsze i protesty”. 

01:17 Magdalena Kaliniak na pasku: ‘Kryzys polityczny’ alarmistycznym tonem: „Druga doba protestów na 

ulicach Warszawy, ludzie nie przestają upominać się o fundamenty demokracji, między innymi Trybunał 

Konstytucyjny i wolne media. Premier w orędziu do Polaków przypomina o 500 plus i mówi , ze opozycja 

szkodzi Polsce. A po kilkunastu godzinach do gry wkracza prezydent, mówi, że chce mediować i od rana 

spotyka się z liderami partii opozycyjnych. Z szefem Prawa i Sprawiedliwości  zamierza jednak rozmawiać 

jutro. Ten kryzys pokazują i opisują Państwu nasi reporterzy Dominika Długosz i Grzegorz Kępka, Dominiko, o 

19.30 planowane jest spotkanie prezydenta z Szefem Platformy Grzegorzem Schetyną , co prezydent może 

usłyszeć od lidera Platformy?”. 

02:03 Dominika Długosz, wieczorne zdjęcia na tle budynku Sejmu RP perswazyjny, dobitny ton relacji: „Z 

wypowiedzi liderów  Platformy Obywatelskiej można było wyciągnąć wniosek,  że Grzegorz Schetyna do 

Pałacu Prezydenckiego pojedzie, chociaż to nie było takie pewne, bo ta godzina spotkania się zmieniała 

kilkakrotnie w ciągu dnia raczej nieoficjalne informacje o godzinie spotkania i usłyszy ostre stanowisko 

Platformy Obywatelskiej. Współpraca opozycji z marszałkiem Markiem Kuchcińskim jest tak trudna, że wydaje 

się być w tej chwili niemożliwa. Chyba, że prezydent przekona marszałka Sejmu , żeby jednak zrobił krok w tył 

i zdecydował, że to co odbyło się w piątek w Sali Kolumnowej sejmu to nie było  posiedzenie Sejmu, a jedynie 

posiedzenie Klubu PiS i że podjęte tam ustawy przegłosowane tam ustawy nie mają mocy prawnej i te 

głosowania zostaną powtórzone. To prezydent Andrzej Duda może usłyszeć od Grzegorza Schetyny, pytanie 

tylko czy stawianie sprawy tak ostro nie doprowadzi jeszcze do zaognienia tej sytuacji”.  

03:01 Dominka Długosz z offu, przebitka filmowa wejścia do Sali Kolumnowej Sejmu z  funkcjonariuszami 

Straży Marszałkowskiej na pierwszym planie: „W nocy za zamkniętymi Marszałek Senatu spotkał się z 

mediami, Stanisław Karczewski Marszalek Senatu PiS do dziennikarzy: ‘Doszliśmy do wspólnego wniosku, że 

spotkamy się w poniedziałek o godz. 12’”. Cd D. Długosz (z offu na tle przebitek ze  spotkania z 

dziennikarzami) : „Zaproszenie dla dziennikarzy było dość niezwykłe o 21.15 na Twitterze  szef kancelarii 

senatu napisał: ‘Za kilkanaście minut zaczniemy telefonicznie zapraszać redakcje na spotkanie z Stanisławem 

Karczewskim. Media proszę o chwilę cierpliwości’. Zapraszać na 22 pośpiech i tryb spowodowały , że 

dziennikarze zażądali nowego terminu”.  

03:34 Jarosław Włodarczyk, prezes Press Club Polska: „Nie zapadły żadne inne ustalenia a marszałek nas 

poinformował, że Sejm będzie zamknięty do wtorku do 10, ale będzie z marszałkiem Kuchcińskim rozmawiał , 

żeby nastąpiło to szybciej”. Z offu D. Długosz (na tle materiału filmowego straży marszałkowskiej, niosącej 

laskę marszałkowską): „Załatwienie sprawy z mediami to jedno, ale teraz chodzi już nie tylko o dziennikarzy  

w Sejmie. Od tego się zaczęło, jednak potem było przeniesienie posiedzenia do Sali Kolumnowej i głosowanie 

nad budżetem, które zdaniem opozycji powinno zostać powtórzone, bo nie wiadomo czy było  quorum a 

wyników wciąż nie ma na stronie internetowej Sejmu”. 

04:04 Sławomir Neumann, PO: „Jutro może być tak, że na Nowogrodzkiej spotka się PIS i powie, że tam jest 

Sejm, bo tam jest Kuchciński z laską marszałkowską. To jest naprawdę bardzo n iebezpieczna sytuacja. To 

naprawdę nie są żarty i stanowisko pana prezydenta dzisiaj jest kluczowe, bo on ma możliwość 

powstrzymania tego szaleństwa”. Dominika Długosz, reporterka Wiadomości (z offu na tle przebitek 

manifestacji sprzed Pałacu Prezydenckiego): „Prezydent wkracza do gry   i zaprasza do siebie po kolei liderów 

opozycji, po trzech spotkaniach już wie do kogo apelować”. 

04:29 Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Prezydenta Andrzeja Dudy: „ Apeluje przede wszystkim 

właśnie do opozycji  i stąd te spotkania, żeby jednak umożliwiła normalna pracę w parlamencie”. Cd: D. 

Długosz (przebitki z manifestacji) : „Zaproszenie od prezydenta opozycja traktuje z dużym dystansem, nie ma 

przekonania, że Andrzej Duda będzie najlepszym mediatorem, bo jej zdaniem stoi po jednej ze stron sporu”.  

04:50 Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL: „Dobrze, że się dzisiaj spotyka, ale kolejne kroki są ważniejsze, 

co będzie dalej i zobaczymy, dzisiaj ta seria spotkań”.  D. Długosz z offu: „W zaangażowaniu prezydenta  jest 

jeden zaskakujący jak na polityczne zależności w PiS-ie wątek zaproszenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. 

Najpierw rzecznik PiS informuje, że żadnego nie ma , godzinę później, że spotkanie odbędzie się jutro po 

południu. Już wczoraj w sprawę włączyła się premier Beata Szydło (przebitka z premier Beatą Szydło w 

sejmowej ławie, czytającej dokumenty), w orędziu przypomniała o sztandarowym programie 500 plus i 

wyliczała, jakie dobre zmiany nastąpiły w ciągu tego roku”. 
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05:23 Premier Beata Szydło, fragment wystąpienia: „Prawo i Sprawiedliwość rządzi rok. Tylko przez ten czas 

zrobiliśmy więcej niż nasi poprzednicy przez ostatnie osiem lat rządów”, D. Długosz z offu: „Jednocześnie 

wielokrotnie przekonywała, że to opozycja jest winna obecnej sytuacji: „Krzyk, sianie zamętu, destabilizacja, 

to są metody, które  niestety stały się narzędziem partii opozycyjnych”. D. Długosz: „Dlatego gorąco w gorącej 

atmosferze przed Sejmem  opozycja odpowiedziała, Ryszard Petru:  „Musimy być twardsi i skuteczni (krzyki: 

„Nie ustąpimy!”) Barbara Nowacka Inicjatywa Polska: „Beata Szydło straciła szansę na pokazanie , że jest 

prawdziwym premierem”, Michał Szczerba PO: „Ona powiedziała możecie manifestować, możecie 

protestować, bardzo dziękujemy Pani premier, będziemy to robić, będziemy to robić codziennie”. D. Długosz z 

offu: „Na razie nic nie wskazuje na to, żeby opozycja miała odpuścić, blokowanie Sejmu jest raczej 

happeningiem, niż realnym działaniem. Bo Sejm pop prostu nie pracuje, spotka się dopiero po Trzech Królach, 

we wtorek za to spotkają się senatorowie, pewnie też usłyszą , że PiS łamie konstytucję”.  

06:34 Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu PO, podczas wiecu: „Sytuacja  w Polsce jest bardzo 

niedobra, niebezpieczna, kryzys parlamentaryzmu”, Cd. D. Długosz : „Politycy opozycji po piątkowych 

sejmowych awanturach i kolejnych dniach protestów uważają , że w PiS-ie zaczyna rodzić się bunt”. 

06:50 Joanna Mucha, PO podczas wiecu: „Chcę zaapelować do posłów, do senatorów PiS-u, złóżcie 

legitymacje partyjne!” (przebitka z Kazimierzem Ujazdowskim, kroczącym  po korytarzu sejmowym europośle 

PiS ). „Na razie europoseł PiS mówi, że jego ocena działań kierownictwa Sejmu jest bardzo negatywna, na 

jutro zapowiedział konferencję w tej sprawie,  ponieważ nie po raz pierwszy Kazimierz Ujazdowski różni się w 

ocenie sytuacji w swojej partii, można się spodziewać, że właśnie legitymację odda, dla Wydarzeń Dominika 

Długosz, Polsat News 2”.  

07:19 Prezenterka studio Wydarzenia, Magdalena Kaliniak, na pasku-‘Protesty i marsze’: „Kryzys polityczny 

trwa tak, jak trwają protesty na ulicach, dziś jednak nie tylko przeciw ,ale także w obronie rządów Prawa i 

Sprawiedliwości. Ulica się gotuje, czemu przygląda się Grzegorz Kępka, Grzegorzu czy to próba sił?”.  

07:35 Grzegorz Kępka, zdjęcia wieczorne na tle Pałacu Prezydenckiego: „No już się nie gotuje, bo ta 

demonstracja przed Pałacem Prezydenckim się zakończyła, ja bym to nazwał takim korespondencyjnym 

pojedynkiem i całe szczęście, że korespondencyjnym, na szczęście nie doszło do żadnych nieprzyjemnych 

sytuacji. Przedstawiciele klubów ‘Gazety Polskiej’, zwolennicy rządu zorganizowali manifestacje, która miała 

być odpowiedzią i była odpowiedzią na te demonstracje i protesty, które trwają od piątku. Ja nie podejmuję  

się ocenić liczebność tych dwóch manifestacji dzisiejszych, mogę tylko powiedzieć, że to co działo się przed 

Pałacem tu przyszło mniej więcej na dwie godziny, dwie godziny trwały te manifestacje i była ona krótsza , niż 

ta kodowska, która  trwała mniej więcej cztery godziny”. 

08:12 Przebitka z protestu KOD, skandowanie „Rzepliński!”, z offu Grzegorz Kępka: „To najważniejszy powód 

demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym, jutro Andrzej Rzepliński kończy swoja dziewięcioletnią 

kadencję, głos anonimowej kobiety: ‘Chciałam pożegnać profesora Rzeplińskiego i złożyć mu szacunek za jego 

wieloletnią wspaniałą pracę’ demonstrację zorganizował KOD, ale byli też politycy partii opozycyjnych i były 

prezydent Bronisław Komorowski, Bronisław Komorowski podczas protestu: ‘Doceniamy także odwagę, 

determinację sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a szczególnie sędziego Andrzeja Rzeplińskiego’ , 

ustępujący prezes Trybunału nie przyszedł, przysłał wiadomość ‘Esemes brzmi tak, profesor Rzepliński 

pozdrawia wszystkich bardzo serdecznie i dziękuje za cały rok spędzony z nami  , chciał też dodać, że kocha 

każdego kodera i każdą kodziarkę!”. 

09:06 Kadr Sejmu, głos marszałka Kuchcińskiego: „Dziękuję kto jest przeciw”, z offu, Grzegorz Kępka: „Dla 

parlamentarnej większości koniec kadencji Andrzeja Rzeplińskiego to powód do zadowolenia. Według PiS 

prezes odpowiada za kryzys bo pracował nad ustawą przyjętą przez Sejm w poprzedniej kadencji (przebitka z 

sejmu Henryka Krzywonos na mównicy sejmowej z konstytucją), którą sam później uznał za częściowo 

niekonstytucyjną”. 

09:23 Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, PiS: „Przejdzie do historii  jako najgorszy prezes Trybunału 

Konstytucyjnego w dziejach Trzeciej Rzeczpospolitej, jako osoba, która była najbardziej upolitycznionym 

prezesem Trybunału”. Sala Plenarna, głos marszałka Kuchcińskiego: „Stwierdzam, że Sejm większością głosów 

wybrał Pana Piotra…” Cd. G. Kępka: „Takie oceny nie przeszkodziły PiS wybrać na sędziego Trybunału Piotra 

Pszczółkowskiego, który jako poseł tej partii na początku kadencji pracował nad ustawą o Trybunale”, Kamila 

Gasiuk-PIhowicz .Nowoczesna: „PiS marzyłby o tym, żeby Trybunał Konstytucyjny albo w ogóle nie wydawał 

wyroków, albo były one wydawane tylko na Nowogrodzkiej”. G. Kępka z offu: „Demonstranci przenieśli się 

przed Sejm zaprotestować kolejny raz przeciw posiedzeniu Sejmu w Sali Kolumnowej i pomysłom 

ograniczenia roli mediów w parlamencie”. 
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10:08 Mateusz Kijowski, lider KOD podczas protestu KOD: „Jarosław Kaczyński i Marek Kuchciński się tak 

wstydzą tego, co tam chcą robić, że przegonili kamery i dziennikarzy , ale my chcemy wolnych mediów 

(Skandowanie: „Zjednoczona opozycja!”).  Reporter POLSATU z offu : „Ale opozycja nie jest zjednoczona”. 

10:24 Agnieszka Ścigaj Kukiz’ 15: „Podgrzewanie atmosfery przez polityków  i robienie  w tej chwili 

demonstracji politycznych to jest zabawa z zapałkami na beczce prochu, za którą nikt później z tych 

podżegaczy nie weźmie odpowiedzialności”. Grzegorz Kępka z offu (przebitki  tłumów z manifestacji 

popierającej rząd) : „Dziś demonstrowali też zwolennicy rządu  (ścieżka  dźwiękowa z manifestacji): ‘Nie 

chcemy eskalacji do której dąży dzisiaj opozycja’ zorganizowani przez Kluby Gazety Polskiej zatrzymali się 

przed pałacem Prezydenckim”. 

10:50 Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, PiS (podczas wiecu przed Pałacem Prezydenckim): „My nie 

zabraniamy opozycji protestów i manifestacji. Niech sobie chodzą, niech protestują , ale na warcholstwo i na 

nocną zmianę II nie pozwolimy!” (skandowanie: nie pozwolimy!). Grzegorz Kępka: „Demonstrujący są 

przekonani, że opozycja nadużywa swoich praw i szkodzi Polsce (Głos kobiety z wiecu: ‘To jest typowy zamach 

na nasz rząd na nasze państwo’, głos drugi kobiety z wiecu anonimowy: ‘Te zmiany były niezwykle potrzebne i 

ten rząd robi bardzo dużo, bardzo dużo dobrych rzeczy pozwolić im rządzić”.  Grzegorz Kępka z offu: „Obie 

manifestacje się już zakończyły, KOD zapowiada następną, we wtorek, Grzegorz Kępka-Wydarzenia”. 

11:37 Magdalena Kaliniak Studio Wydarzeń: „O politycznym kryzysie i nieustających  protestach na ulicy także 

w rozmowie z gościem Wydarzeń, dziś będzie nim wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Ruchu Kukiz’15”. 

14: 39 Ostatnia przebitka  - 50 sek. - nocne zdjęcia z 16 grudnia, niepokojąca muzyka, starcia z policją, 

Jarosław Kaczyński w limuzynie opuszcza teren sejmu, okrzyki: ‘Hańba’ zamyka kadr - z tłum zgromadzony  

przed Sejmem, tumult hałas, wrzaski, narasta muzyka, niepokój szarpanina  z policją, maszerujący ulicą tłum z 

flagami, nastrój napięcia i wyczekiwania.  

 

 

6.4. Zapis przekazów POLSAT NEWS: 16.12.2016 /18.00-24.00/; 

17.12.2016 /00:00-04:00/; 17.12.2016 /04:00-9.00/; 17.12.2016 /09:00-

14:00/; 17.12.2016 /14:00-20:00/;17.12.2016/20:00-24:00; 

18.12.2016/00:00-10:00/; 18.12.2016/10:00-16:00/; 18.12.2016/16:00-

22:00/. Zapis wybranych fragmentów . 

16.12.2016; POLSAT NEWS  SEJM WYDANIE SPECJALNE 

Na głównym pasku informacyjnym zapis: ‘SEJM BEZ MEDIÓW’ 

Liczenie czasu według czasu rzeczywistego w godzinach, minutach i sekundach  

17:59:09 Na pasku opozycja okupuje sejmową mównicę, posłowie PiS opuścili salę, rozmowa dziennikarzy w 

tle przebitki posłów okupujących mównicę sejmową. 

Danuta Lubecka, Dariusz  Ociepa komentarze dziennikarskie, rozmowa na temat przepisów proponowanych  

przez rząd dla dziennikarzy. 

W całym paśmie komentarze  spokojne w tonie, choć dociekliwe, mowa jest o opozycji protestującej, mowa 

jest o tym, że opozycja „zaczyna mieć dość”, padają pytania redaktorów:  „Co jeżeli  Kuchciński nie przywróci  

tego Szczerby?”. 

19:22:53 Grzegorz Lindenberg jako gość w studio komentuje propozycje nowych przepisów. 

Grzegorz Lindenberg: „Media zawsze są stronnicze wobec polityków, media niestronnicze to się nazywa 

propaganda, (…) zasada jest taka więcej wolno mediom niż politykom”.  

19:26:18 Magdalena Kaliniak: „Myśli pan, że ta okupacja to jest rzeczywiście w trosce o wolne media, czy to 

jest zbijanie politycznego kapitału?”. 
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Grzegorz Lindenberg: „Zawsze jest zbijanie politycznego kapitału, cokolwiek by politycy nie robili, ja 

rozumiem, że tu nie chodzi już o dziennikarzy, ale o rzecz, która jest jeszcze groźniejsza, mianowicie o 

ograniczenia prawa posłów do mówienia tego, co chcą mówić i różnych systemach pół-demokratycznych 

parlamenty są takimi miejscami, gdzie akurat posłom wolno, tam może nie być wolnych mediów, ale 

posłowie na Sali Parlamentarnej mówią sobie co chcą, chyba że przekraczają jakieś reguły i tutaj ograniczanie 

swobody wypowiedzi posła, który nie powiedział nic, co mogłoby być uznane za nieprzyzwoite przez 

marszałka jest oznaką, że marszałek ogranicza wolność słowa posłów. I tutaj non possumus, to znaczy , że 

jeżeli reprezentanci narodu nie mogą mówić tego, co chcą na Sali sejmowej, to  jest bardzo złe. Jeszcze gorsze 

niż ograniczanie prawa dziennikarzy  (…)  Konsekwencja będzie taka, wszystkie media, które to dotknęło będą 

bardziej nie lubić rządu. Jeżeli politycy chcieli nastawić media przeciwko sobie, to myślę, że bardzo skutecznie 

im się to udało. I to media niezależnie od tego, czy były one pro czy anty, w momencie kiedy są ograniczane 

możliwości ich działania to stają się anty. I to politycy rządzący trochę sobie strzelili w stopę”. 

19:27:23 Na pasku: ‘J. Kaczyński: wyciągniemy konsekwencje za blokowanie mównicy’. 

19:29:28 ‘Regularne informacje spokojne w tonie na temat tego, ze posłowie opozycji zablokowali sejmową 

mównice po wykluczeniu posła PO z obrad’, i taka treść przekazu na żółtym głównym pasku ekranu telewizora 

przedstawiana jest widzom. 

W studio goście dziennikarze, medioznawcy, politolodzy (w tym dr Słomka, dr Oczkoś) 

Reporterzy pod Sejmem, choć w jakiś sposób zachęcają do przyjścia pod Sejm, zapewniając, że pewnie 

manifestanci pewnie jeszcze tu przyjdą i będzie ich więcej, jednak ich relacja jest spokojna w tonie, bez 

histerii, reporter mówi, ze o 19.48 pod Sejmem jest 100 osób, choć ta manifestacja nie była ani ogłaszana, ani 

planowana wcześniej.  

Rozmowa w studiu byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i premierów  Leszka Millera, Waldemara 

Pawlaka. Leszek Miller mówi, że porównywanie całej sytuacji z Turcją jest wielkim nadużyciem. 

19:48:27 Michał Giersz, reporter POLSAT NEWS: „Kolejne osoby wciąż przychodzą pytanie, jak będzie ich 

wiele (…) i jak długo będą manifestować przed parlamentem. Kto tu będzie dłużej czy ci posłowie, którzy chcą 

blokować mównicę, do skutku być może, czy ci którzy przyszli przed parlament, tu dać wyraz swojemu 

niezadowoleniu i swojemu sprzeciwowi, wobec propozycji przedstawianych prze marszałka Sejmu, 

związanych z propozycją pracy dziennikarzy w parlamencie”- mówi reporter spod Sejmu. 

21:33:30 Kolejni eksperci w studio Kazimierz Kik politolog, Marcin Wojciechowski publicysta „Liberte”.  

21:40:22 Podczas dyskusji przebitki z głosowań w Sali  Kolumnowej i stałe relacje z demonstracji przed 

Sejmem  

22:09:29 Dyskusja na temat zaistniałej sytuacji z reporterami POLSAT NEWS Danutą Lubecką i Dariuszem 

Ociepą , przypominanie na bieżąco całego popołudnia i wieczoru 16 grudnia 

22:39:32 Relacja z pikiety polityków PO i Nowoczesnej z demonstracji pod Sejmem. 

22:50:46 Na pasku głównym informacja :’Sejm uchwalił ustawę dezubekizacyjną’, w tle zaproszonych do 

studia gości na żywo/Sejm-Sala Kolumnowa  

23:21:49 Na pasku głównym informacja: ‘Sejm uchwalił budżet na 2017 rok bez udziału opozycji’. 

23:27:31 Na pasku głównym: ’Zakończyło się posiedzenie Sejmu na Sali Kolumnowej’. 

23:48:04 Na pasku głównym: ‘PIS: Głosowania zgodne z prawem i Konstytucją’.  

23:57:19 Na pasku głównym: ’Opozycja: PIS łamie prawo, to zamach na demokrację ‘; ‘Opozycja żąda 

zwołania zgodnego z prawem posiedzenia Sejmu’; ‘Dodatkowe posiedzenie Sejmu mogłoby się odbyć w 

grudniu’. 

23:57:45 Na pasku głównym :’Demonstranci blokują wyjazd z Sejmu’ reporter informuje dokładnie o drogach 

i wyjazdach blokowanych i ilości demonstrantów uniemożliwiających wydostanie się posłów  z Sejmu 

17.12.2016 Noc i poranek 
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00:14:56 Napis na pasku o treści: ‘Demonstranci blokują wyjazd z Sejmu’. 

Wśród komentarzy dziennikarzy pada zdanie: „Miejmy nadzieję , że na tym się zakończy”. 

00:27:51 Długie kadry z posłem Tadeuszem Cymańskim z PIS w tłumie rozmawiającym z protestującymi, 

spokojne w tonie komentarze. Protestanci obrzucają go określeniami  „złodziej”, „szubrawca”, „zdrajca”.  

00:46:38 Komentatorzy, dziennikarze POLSAT NEWS zauważają, że manifestacja nie jest liczna, że rząd 

przegłosował ustawę budżetową, a to faktycznie stanowi koniec „paliwa” dla całych zajść, a „spowodować 

może pogłębienie się w szeregach opozycji apatii i zniechęcenia”. 

01:40:53 Przebitki filmowe z parkingu przed Sejmem, gdy opuszcza Sejm minister Zbigniew Ziobro - 

protestujący są w stosunku do niego agresywni, obrzucają go słowami obelżywymi, w tym słychać 

skandowanie: ‘Zero!’. 

Stałą relację z Sejmu prowadzą redaktorzy  Dominika Długosz, Michał Giersz, Wojciech Kwiatek.  

Charakterystyczne, że w czasie, gdy goście w studio komentują wydarzenia spod Sejmu do studia nie przebija 

się ścieżka dźwiękowa z protestu, co powoduje, że relacja ma spokojny charakter, nie potęgując nastroju 

napięcia i niepokoju. 

02:37:44 Komentujący w studio mówią o opuszczaniu Sejmu przez prezesa PIS: „Kiedy protestujący dowiadują 

się, że dopóki oni są Jarosław Kaczyński Sejmu nie opuści, to nie pozostaje im nic innego tylko protestować”, 

informacja, o tym, iż Agencja Reutersa informuje, że liczba protestujących spada, informacje z Polski docierają 

do agencji światowych, które śledzą wydarzenia na żywo. 

2:44:45 Na ekranie obraz jak premier Beata Szydło wyjeżdża z Sejmu, komentujący w studio mówi o tym: 

„Funkcjonariusze BOR-idą obok samochodu i zapewne ochroną panią premier przed ewentualną próbą 

dyskusji ze strony demonstrantów”.  

02:45:47 Na ekranie akcja protestujących i blokowanie przejazdu przez siadanie na drodze, widzowie mogą 

oglądać jak policja  usuwa blokujących.  

2:46:20 zamieszanie z wyjazdem premier, widać akcję policji udrażniająca drogę przejazdu. 

02:52:50 Posłowie Nowoczesnej Szłapka i  Jerzy Meysztowicz, komentują wyjazd premier z Sejmu 

03:32:08 Na pasku: ‘Kolumna samochodów rządowych i PiS wyjechała z Sejmu (w tle przebitki z  godz. 2.30 

wyjazdu premier z Sejmu). 

03:41:28  Dementi na antenie o użyciu przez policję gazu łzawiącego, informacja była podawana wcześniej za 

uczestnikami protestu i agencją Reutersa , reporter Michał Giersz Polsat: „Z pewnością możemy powiedzieć, 

że nikt nie używał tutaj gazu, ewidentnie ktoś użył petard dymnych , czegoś takiego, zrobiło się tutaj w kilku 

miejscach więcej dymu, ale tonie był gaz (…) gaz łzawiący trudno pomylić z czymkolwiek innym”. 

05:23:38 Przebitki z protestu przed Sejmem, kilkanaście osób, kadry z policją, a przed Sejmem spokój, co 

potwierdzają komentatorzy i reporterzy. 

05:39:31 Poranny przegląd prasy, pierwsze strony gazet, tabloidy o sejmowym buncie, kadry z blokowanej 

mównicy, głosowania w Sali Kolumnowej,  protest przed sejmem. 

07:12:52 Reporterzy  o zakazie wstępu na teren Sejmu, informacje o zablokowaniu  stałych przepustek  

dziennikarzy, i zakazie wchodzenia dziennikarzy na teren Sejmu.   

11:37:03 Zapowiedzi na pasku manifestacji KOD przed pałacem prezydenckim. 

12:48:20 Rozmowa z antenie na żywo w czasie protestu z Lechem Wałęsą, relacje z protestu KOD przed 

Pałacem Prezydenckim. Gośćmi na antenie są: Władysław Frasyniuk, Danuta Waniek, Jerzy Wenderlich. O 

godz. 17.00 bezpośrednia konferencja Donalda Tuska z Wrocławia.  

15:34:22 Komentarz Pawła Kukiza z proteście opozycji na żywo z Katowic. Kukiz na pasku: ’Spór wokół Sejmu 

może zakończyć się wojną domową’. 
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Paweł Kukiz, Ruch Kukiz 15 : „(…) nakręcacie klimat konfrontacji, skłócacie ludzi (…) widziałem to wszystko w 

telewizji i widziałem jak pewne media nakręcają wręcz ten cały konflikt, dlaczego, co wy robicie? (…)Media 

nakręcają całą sytuację w sposób nieprawdopodobny, wczoraj oglądałem jedną ze stacji, która mistrzostwo 

świata wykonała w kwestii eskalowania konfliktu polsko-polskiego. Mistrzostwo”. 

16:00:51 Izabela Paprocka, reporterka o manifestacji KOD. Goście w studio, m.in.: Henryk Wujec, Lech 

Wałęsa, Władysław Frasyniuk, relacje posłów protestujących w Sejmie /poprzez smartfony/ autor Jan Grabiec 

PO, relacja posłanek Nowoczesnej.  

20:35:20 Specjalne wystąpienie premier Beaty Szydło, pełna relacja wystąpienia. 

18.12.206 

00:13:04 Relacja z manifestacji opozycji przed Sejmem, relacje połączone z bieżącymi komentarzami 

publicystów, polityków, powtórki przemówienia premier. 

06:11:13 Piotr Witkowki, reporter POLSAT przed Sejmem, mówienie spotkania Marszalka Senatu 

Karczewskiego z przedstawicielami mediów, bieżące relacje sprzed Sejmu. Rozmowa z przedstawicielami 

policji o interwencjach sprzed Sejmu. 

10:38:13 Prezentacja oświadczenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy  w sprawie kryzysu, ciąg dalszy rozmów i 

komentarzy w studio, m.in. Jan Lityński, Paweł Kowal .  

10:46:02 Na pasku informacja: ‘Prezydent apeluje o uspokojenie nastrojów’. 

11:11:10 Konferencja Gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej, zapowiedzi na godz. 16.00 Demonstracji 

Klubów „Gazety Polskiej”. 

12:39:51 Relacja z demonstracji KOD przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

15:32:27 Briefing rzecznika Prezydenta RP Marka Magierowskiego po spotkaniach Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy z liderami opozycji.    

16:18:30 relacja na żywo z manifestacji „Gazety Polskiej” pod Pałacem Prezydenckim, komentują na żywo w 

studio politycy: Michał Ujazdowski (PiS), medioznawcza Gałązka, pełna relacja z manifestacji wystąpienia 

Joachima Brudzińskiego (PiS). 

17:29:47 Na pasku głównym fragment z wywiadu z Lechem Wałęsą: ‘Wałęsa: Czym prędzej PiS odejdzie, tym 

lepiej dla Polski’. 

17:56:07 Na pasku fragment z rozmowy z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem: ‘Borusewicz: 

Sytuacja w Polsce jest bardzo niedobra i niebezpieczna, jest kryzys parlamentaryzmu’. 

20:31:56 Na pasku głównym informacja: ‘Warszawa: Zakończyła się manifestacja KOD. Demonstracja była 

związana z wydarzeniami w Sejmie’. 

21:21:41 Na pasku głównym informacja o treści: ‘Straż marszałkowska prosi posłów PO i Nowoczesnej o 

opuszczenie Sali obrad Sejmu’. 

21:44:29 Na pasku głównym informacja o treści: ‘Jutro o 13:00 spotkanie Prezydenta RP z Prezesem PiS i 

marszałkiem Sejmu’.  

6.5. Materiał przekazów TVP S.A. „Wiadomości”, godz.19.30-

20.00; 16.12.2016; 17.12.2016; 18.12.2016 

-Liczenie czasu według kolejno  upływających sekund i minut emisji 

programu. 

godz. 19.30; 16.12.2016 „Wiadomości” TVP 



119 

 

-Choć w zajawce agendy informacji na pierwszym miejscu są najnowsze wydarzenia polityczne 

z kraju, pierwszą wiadomością jest relacja z 35.rocznicy masakry w kopalni Wujek, reportaż i 

relacja na żywo z Katowic:  

Upływający czas audycji: 00:02 Lektor z offu na tle Sali plenarnej: „Opozycja blokuje Sejmową 

mównicę (Przebitka z konferencji Jarosław Kaczyński: ‘Nie będzie na to zgody. My się nie damy 

sterroryzować’. 

00:27 Pierwsza informacja „Wiadomości” poświęcona 35. rocznicy masakry w kopalni „Wujek” 

– reporter na żywo z Katowic: „Czwartego  dnia stanu wojennego, dokładnie 35 lat temu 

pluton egzekucyjny  ZOMO, wyposażony w pistolety maszynowe  otworzył ogień do 

protestujących, zabijając  9 górników, 21 zostało rannych. To była masakra zaplanowana i 

wykonana przez służby komunistów. Dziś bliscy ofiar górnicy oddali hołd zabitym” Materiał 

reportera Waldemara Stankiewicz  o obchodach rocznicy.(pogłębiony materiał z obchodów 

rocznicy połączony z wieloma wypowiedziami świadków tamtych wydarzeń, górników, rodzin 

ofiar, z ks. Henrykiem Bolczykiem , kapelanem w kopalni „Wujek”, Krzysztofem Pluszczykiem, 

przewodniczącym Społecznego Komitetu Pamięci Górników Kopalni „Wujek”/Maskara w 

kopalni Wujek to zbrodnia bez kary, ci którzy  wydali rozkaz by strzelać do górników nigdy nie 

zostali pociągnięci do odpowiedzialności, wielu oprawców awansowało na wysokie stanowiska 

i w spokoju dotrwało do emerytury, a 28 lat po zbrodni w 2009 roku sad uniewinnił 

komunistycznego generała Czesława Kiszczaka, który miał zezwolić na użycie broni” (Na pasku: 

‘NIE MA WINNYCH’). Felieton dokumentalny o Jadwidze Stawisińskiej, matce 

zamorodwowanego górnika z „Wujka”, póki żyła z rodzinnego Koszalina jeździła  na prawie 

każdą rozprawę: Trzynasty rok minął jak jeżdżę na rozprawy do Katowic i wciąż nie ma 

sprawiedliwości są ofiary, strzelał pluton specjalny do górników, ofiary są a sprawców wciąż 

nie ma”. Janek Stawisiński był jednym z 9 zabitych górników , miał 21 jeden lat, postrzelony 

przez ZOMO-wców umierał ponad miesiąc w szpitalu. Pierwszy proces oparów ruszył dopiero 

w 1991 roku (….) Proces Czesława Kiszczaka uznanego za winnego do strzelania do górników 

toczył się cztery razy, Kiszczak nigdy nie przyznał się do winy(…) W 1996 roku Kiszczak został 

uniewinniony, o jego niewinności świadczyli m.in. przed sądem Wojciech Jaruzelski i Adam 

Michnik, w 2001 roku Kiszczak uznany został za winnego śmierci górników i skazany na cztery 

lata więzienia, w trzecim procesie sąd uznał, że ponosi winę nie umyślną i sprawę umorzył , w 

2011 roku Sąd Okręgowy ostatecznie uniewinnił Kiszczaka, dal rodzin ofiar to był cios” 

(‘Chciałabym doczekać sprawy, możliwości żeby któryś z tych zomoli przyszedł i powiedział, 

przepraszam to ja zamordowałem pani syna, czy zastrzeliłem pani syna, jeśli pani może niech 

mi pani przebaczy, ale chyba takiego słowa nie doczekam się od nich’ – matka Janka 

Stawisińskiego nie doczekała się tych słów i nie miała komu przebaczyć. Bo żaden ze sprawców 

nie czuł się winny”- Marcin Szewczak „Wiadomości”. CD: Kopalnia Wujek stała się symbolem 

walki o wolną i niepodległą Polskę, pozostanie też na zawsze symbolem cierpienia i nie 

rozliczenia komunistycznych zbrodni i to tyle z Katowic”. 

10:16 – Krzysztof ZIEMIEC: „Dziękuje Michale Ostatnie godziny w Warszawie to głownie 

wydarzenia w Sejmie,  [ na pasku napis: ‘POWTÓRKA Z SAMOOBRONY’] Mniej więcej od 

godziny 16 trwa blokada sejmowej mównicy, okupowanej przez posłów opozycji. To pro test 

przeciwko zmianom zasad pracy mediów w Sejmie, a także wykluczeniu z parlamentarnych 

obrad posła Platformy Michała Szczerby, to co dzieje się w Sejmie obserwuje dla nas 

Bratłomiej Graczak. Bartku, opozycja zapowiada , że będzie protestować aż do skutku, czyli do 

kiedy?”. 

10:35 Bartłomiej Graczak: „Aż do skutku, czyli aż do momenty , w którym marszałek Sejmu 

przywróci do prac Sejmu posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerbę, który tak jak 

powiedziałeś po godzinie 15 został z tych obrad wykluczony, Platforma i Nowoczesna także i 

PSL mówią o tym, że tak walczą o demokratyczne standardy tutaj w Sejmie. Prawo i 

Sprawiedliwość mówi o politycznym chuligaństwie , Kukiz’ 15 mówi o politycznym cyrku i  

wojnie politycznych plemion. Takie wydarzenie miało miejsce wcześniej w 2002 roku , gdy 

Samoobrona blokowała mównicę , ale patrząc na rozmiar i skalę tej dzisiejszej blokady można 

z pewnością , że jest to wydarzenie bez precedensu (materiał reporterski o wydarzeniach z 

Sejmu zanim doszło do wykluczenia posła Szczerby z obrad i moment wykluczenia posła 

Szczerby) (…) Politycy PiS-u opuścili salę plenarną a blokadę porównali do tej,  którą w 2002 

roku zorganizowała Samoobrona, Jarosław Kaczyński tę metodę nazwał parlamentarnym 

chuligaństwem. Jarosław Kaczyński do dziennikarzy: ”Metody, która zupełnie dezorganizuje 
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pracę Sejmu  i która z normalnym funkcjonowaniem parlamentaryzmu czy demokracji nie ma 

nic wspólnego. I chcę państwu powiedzieć, ze nie będzie na to zgody, my się nie damy 

sterroryzować”. Reporter z offu: „Ale lider Platformy o łamanie prawa oskarżył marszałka 

[Grzegorz Schetyna PO: ‘Zachowanie  marszałka Kuchcińskiego  to zachowania osoby, która  

chce wprowadzić pełzającą dyktaturę, która chce łamać prawo’]. Reporter z offu: „Na 

wspólnej konferencji opozycji wystąpiła też posłanka Kukiz’15 ale przedstawiła inna opinię”: 

[Poseł Agnieszka Ścigaj:  ‘Apelujemy o przywrócenie normalnych obrad parlamentarnych, nie 

podoba nam się ten cyrk, nie podoba nam się to, co się działo na Sali , nie przyłączamy się do 

wojen partyjnych] . [Sala plenarna skandowanie: ‘Wolne media!’]”. Cd. felietonu reporter 

„Wiadomości”: „Takie hasła nie padały jednak ze strony polityków Platformy, choćby w 

czerwcu 2014 roku po wybuchu afery taśmowej [ przebitka z materiałem filmowym 

torpedowania przez służby ABW redakcji tygodnika ‘Wprost’, wyrywający red. Latkowskiemu 

laptopa] . Wtedy funkcjonariusze ABW wkroczyli do redakcji tygodnika „Wprost” i próbowali 

siłą odebrać laptop z nagraniami ówczesnemu redaktorowi naczelnemu. Dzisiejsza blokada 

posłów opozycji przerwała prace nad budżetem i innymi ustawami , którymi dziś miał zająć się 

Sejm” [ Jarosław Kaczyński: ‘Ci którzy dzisiaj blokują budżet są bardzo niechętnie nastawieni 

do ustawy deubekizacyjnej i że w związku z tym, że ona ma być rozważana dzisiaj , no to jest ta 

próba obstrukcji, ale już właściwie nie obstrukcji, tylko zablokowania pracy 

parlamentu”[przebitka z salą Plenarną i skandowanie okupujących mównicę; ‘Wolne media!’]. 

Cd reporter „Wiadomości”: „opozycja twierdzi, że okupacja mównicy , a nawet fotela 

marszałka to zwykłą walka o demokrację, Bartłomiej Graczak Wiadomości”. 

13:48 Krzysztof Ziemiec powrót do Studia: „Wspomniany  projekt ustawy dezubekizacyjnej 

ponownie trafi do komisji, taką decyzję po drugim czytaniu podjął Sejm, ale biorąc pod uwagę 

zamieszanie na Sali plenarnej, być może nie zostanie ona przed świętami poddana pod 

głosowanie, przypomnijmy wprowadzone zmiany mają obniżyć emerytury i renty byłym 

funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa”.  

14:08 Mateusz Nowak materiał na temat tej ustawy, na pasku napis o treści: ‘BLOKADA 

OPÓŹNI DEZUBEKIZACJĘ?’ , konkluzje materiału stanowi teza czy dzisiejsza blokada nie 

storpeduje prac nad ustawą dezubekizacyjną [koniec materiału16:04].  

16:07 Krzysztof Ziemiec: „ Na głosowanie w Sejmie czeka także projekt ustawy budżetowej , an 

przyszły rok opozycja krytykuje [na pasku napis o treści: ‘PRZERWANA USTAWA O BUDŻECIE’] 

założenia i argumentuje , że wpływy podatkowe są zawyżone a tempo wzrostu gospodarczego 

nie realne, PiS twierdzi, ze jego plan finansowy jest realistyczny, a ekonomiści zwracają uwagę, 

że rząd pozytywnie zaskoczył wykonaniem tegorocznego budżetu”. 

16: 22 Reporter Damian Diaz,  przedstawia materiał o debacie na temat budżetu , zarzuty 

posłów opozycji  PO, Nowoczesnej , strukturę finansową budżetu, odpowiedzi strony rządowej 

w debacie, głos ministra finansów Mateusza Morawieckiego, głosy ekspertów finansowych, 

opinie prezesa Agencji Ratingu Społecznego; zestawienie dochodów i wydatków oraz  limit 

deficytu budżetowego. Konkluzja, że blokada prac sejmu uniemożliwia przegłosowanie 

najważniejszej ustawy w państwie. 

18:45 Cd agendy informacji, to informacje o ministrze sprawiedliwości żądającego dymisji 

prezesa sadu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa Sobierajskiego i zarzutach wobec niego; 

ciąg dalszy afery Józefa Piniora; Amerykanie jadą do Polski i transportach broni jadących do 

zachodniej części Polski. 

28:24 – Na antenie PR1 do 32:23, ciąg dalszy na antenie TVP INFO:  Powrót do tragicznych 

wydarzeń w kopalni Wujek otwierających „Wiadomości” w tym dniu, połączenie na żywo ze 

studiem w Katowicach na rozmowę ze Stanisławem Płatkiem w 1981 roku, jednym z 

przywódców strajku w kopalni Wujek   [koniec 32:23]. 

 

„Wiadomości” 17.12.2016 

Godz. 19.30 -Zwiastuny informacji „Wiadomości”: 
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Upływający czas audycji w minutach i sekundach: 00: 01 PLAN OPOZYCJI, 

premier Beata Szydło fragment z wystąpienia na temat zachowania opozycji i tego co dzieje 

się w Sejmie: „(…)  koncentrują się właśnie na podżeganiu do ciągłych awantur…”; [„Powtórka 

nocnej zmiany” , przebitka z filmu „Nocna zmiana”,  Donald Tusk: ‘Panowie policzmy głosy’, 

przebitka okupowanego przez opozycje sejmowej mównicy, Donald Tusk: ‘Nie pierwszy raz w 

moim życiu historia płata pewnego figla i kazała mi zmienić wystąpienie…” 

00:26 Prowadzący Wiadomości: „Protest opozycji przed Sejmem i w Sejmie trwa już od ponad 

doby. [Na pasku napis: ‘NIEUDANA PRÓBA DESTABILIZACJI PAŃSTWA’] Wczoraj wieczorem 

działacze KOD-u błyskawicznie zebrali się przed parlamentem, twierdzą , że w obronie 

mediów, choć sami zaatakowali dziennikarzy, twierdzą, że była to spontaniczna akcja, choć ta 

kawa wcale nie była, bo została wcześniej zaplanowana i zarejestrowana w Stołecznym 

Ratuszu, protestu nie przerwała deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział , że PiS 

chce rozmawiać  z dziennikarzami i o zasadach pracy w parlamencie, a o szczegółach Ewa 

Bugała”. 

00:52 Ewa BUGAŁA: (przebitka filmowa z demonstracji przed Sejmem, Ryszard Petru skanduje: 

„Kolesie!”, Ewa Bugała: „To miało wyglądać na spontaniczną demonstrację w obronie wolnych 

mediów [przebitka  Mateuszem Kijowskim na proteście, Mateusz Kijowski: ‘Będzie tutaj za 

chwilę cała Polska, bo cała Polska nie chce być państwem rządzonym przez totalitarny ustrój, 

nie podda się dyktatorowi !’]. Błyskawicznie postawiono scenę, na której pojawili się działacze 

KOD-u, politycy opozycji i inne dobrze znane twarze [przebitka z wystąpienia podczas protestu 

przed Sejmem Romana Giertycha, Roman Giertych: ‘Ta grupa osób , która  dzisiaj kieruje 

naszym krajem, kolesiów, jest nieco nienormalna , proszę państwa’] Cel był jeden eskalacja 

napięcia i wywołanie zamieszek [Tomasz Lis, red. naczelny tygodnika „Newsweek” podczas 

protestu przed Sejmem:  ‘Jarosław Kaczyński nie jest panem i władcą tego kraju, panem i 

władcą tego kraju jedynym jesteście wy, wyłącznie wy’], [Radosław Sikorski podczas 

wystąpienia przed Sejmem: ‘Panie pośle Kaczyński, odpowie pan przed Bogiem (okrzyki i 

skandowanie: ‘Będziesz siedział!)]. Niektóre media podawały nawet nieprawdziwe informacje 

i podgrzewały nastroje tłumu [przebitka z reporterką TVN, na tle sejmowego balkonu, 

Katarzyna Kolenda- Zaleska: ‘Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli  i jest szalenie 

groźna, jeśli posłów zacznie się tu wyprowadzać siłowo to naprawdę ludzie , którzy stoją na 

zewnątrz chyba tego  nie wytrzymają. Więc myślę, że Jarosław Kaczyński  bierze na siebie 

ogromną odpowiedzialność za to, co dzisiaj w nocy może się w Polsce wydarzyć’].   Także na 

jednym z portali mogliśmy przeczytać: ‘Pogłoska z prezydium i konwentu: Będą siłowo 

wyprowadzać posłów opozycji z Sali’. Wszelkie granice przekroczyła „Gazeta Wyborcza”, która 

rozsiewała kłamliwe informacje , że to w związku z protestem została zamknięta przestrzeń 

powietrzna nad Polską. Z każdą godziną napięcie rosło demonstrujący uniemożliwiali 

politykom wyjechanie z Sejmu . Zaatakowali ich samochody w tym samochód  premier Beaty 

Szydło, niektórzy publicyści zachęcali w mediach społecznościowych do coraz większej agresji: 

‘Polacy! Trwa zamach stanu! Teraz!’[przebitka z napisem z Tweeter’a Tomasza Lisa]. Bez 

zahamowań posuwano się do manipulacji i kłamstw: ‘Gaz łzawiący. To jest ich moralny 

koniec’, ‘Charakterystyczny zapach gazu rzeczywiście się pojawił’. Nic takiego nie miało 

miejsca [ w tym miejscu przebitka jak reporter Wiadomości filmuje moment rzucania na ulicę 

przed Sejmem świecy dymnej przez kobietę w krótkim białym futerku] za to zaraz po przejściu 

ulicą oddziału policji ktoś rzucił świecę dymną po chwili jeden z uczestników [ tu przebitka 

filmowa jak mężczyzna rozkłada się na ulicy przed Sejmem, sprawiając wrażenie ofiary zajść z 

policją] położył się na ziemi i udawał rannego, za moment wstał jak gdyby nigdy nic [Jacek 

Karnowski rad. nacz. „wSieci”, komentator : ‘Udaje rannego chce , żeby te obrazki poszły w 

świat, nikt później się nie doszuka , co się naprawdę zdarzyło >ot,  leży ranny brutalnie 

potraktowany<. Jakaś opatrzność Boża sprawiła, że ta scena została nagrana w całości i chyba 

nikt się już tu nie nabierze’. Tak, jak i na fakt, że wczorajsza demonstracja była spontaniczna , 

zgromadzenie zostało zgłoszone [tu przebitka ze stron internetowych z ogłoszeniem 

formalnym daty manifestacji KOD przed Kancelarią Prezesa Rady ministrów z datą 12.12.2016 

na 16.12.2016, od.godz.20.00 do 2.00 w dniu 17.12.2016] 12 grudnia. Poseł Kukiz ’15, tak 

relacjonował przebieg wczorajszych zdarzeń: ‘ (…) w dniu wczorajszym zamówiono tysiąc 

kanapek, wiec ktoś przeczuwał , że tu się będzie sporo działo’.  To, że na piątek opozycja i KOD 

planują zorganizowaną niechcący na antenie TVP INFO ujawnił poseł PSL Eugeniusz 

Kłopotek:’Tu dzisiaj pan zobaczy, co będzie (…) to znowu będzie jedna wielka hucpa, walka, 

buczenie, krzyczenie wyzywanie się, wie pan, ja nie chcę być jakimś, jakąś Kasandrą, ale ja 
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obawiam się, że w naszym Sejmie , dojdzie jeszcze kiedyś w tej kadencji do rękoczynów’. Już w 

środę europoseł Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim mówił tak: ‘Dziś w 

parlament jest w gorączce wyborczej patrzy na Aleppo , powinien patrzeć na ulice Warszawy’. 

Zdaniem komentatorów (przebitki z manifestacji) opozycja ewidentnie chciała by doszło do 

rękoczynów, [ Konrad Kołodziejski, publicyta: ‘Informacje, które na przykład Platforma 

wrzucała  posłowie Platformy: policja chodzi z bronią, będą nas pacyfikować. Więc tam było 

non-stop podgrzewanie’. Jacek Karnowski , red.nacz. „wSieci”: ‘Opozycja szuka szansy na jakiś 

polski >Majdan<, jakieś przełamanie nową >Nocną Zmianę<, coś, co obali ten rząd. Wczoraj o 

tyle mieliśmy szczególną sytuację, że zaczęli o tym mówić jawnie’. Próba destabilizacji państwa 

wczoraj się nie powiodła, ale dziś opozycja znów protestuje, teraz przed Sejmem, gdzie 

pojawiła się między innymi córka prezesa Trybunału Konstytucyjnego Róża Rzeplińska 

(przebitka z fotografią Róży Rzeplińskiej na manifestacji KOD), a wcześniej  przed Pałacem 

Prezydenckim, to spontaniczne zgromadzenie zgłoszono już 13 grudnia- Ewa Bugała, 

„Wiadomości”. 

05:31 Prezenter „Wiadomości”: „Próba destabilizacji zaczęła się od blokowania mównicy w 

Sejmie [ na pasku napis: ‘PLAN OPOZYCJI’]. Później doszło do protestów przed Sejmem i teraz 

właśnie tam zaglądamy na miejscu jest Bartłomiej Graczak , [połączenie na żywo] powiedz, co 

teraz tam się dzieje i ile osób protestuje? 

05:42 Bartłomiej Graczak, reporter „Wiadomości”: „Opozycja kontynuuje swój protest , 

chociaż nie w takiej liczbie , jak wcześniej , w tej przed Sejmem znajduje się około kilkuset, 

może pięćset  osób  wznoszą antyrządowe hasła, choć w tej chwili trwa krótki koncert , to 

wszystko, cały ten polityczny kryzys rozpoczął się wczoraj [ w kadr wchodzi kobieta z 

chorągiewką UE i mówi : <Nie jesteśmy ubekami, jesteśmy normalnymi > reporter jednak 

ignoruje to] wczoraj w Sejmie, kiedy  wykluczył z obrad posła Platformy, Michała Szczerbę , a 

następnie mównica sejmowa została zablokowana i te obrady zostały przeniesione do Sali 

Kolumnowej , co jeszcze rozwścieczyło posłów opozycji, a protest jeszcze bardziej zaostrzyło”. 

Koniec relacji na żywo materiał reporterski, Bartłomiej Graczak: „Siedem godzin okupacji 

mównicy sejmowej z tego powodu przeniesiono posiedzenie do Sali Kolumnowej (ciąg dalszy 

relacji  …). Przyjęto ustawę budżetową i ustawę dezubekizacyjną obniżającą świadczenia 

byłym funkcjonariuszom SB (przebitki z głosowań Sala Kolumnowa). Opozycja już w nocy 

zapowiedziała pociągnięcie posłów PiS-u do odpowiedzialności (przebitki wypowiedzi posłów 

PO i Sali Kolumnowej, marszałek Marek Kuchciński: ‘Na tym wyczerpaliśmy porządek 

posiedzenia 33 posiedzenia Sejmu RP). Osiągnięto wymagane quorum bo oprócz polityków 

PiS-u głosowało troje posłów Koła Wolni i Solidarni orz troje posłów Kukiz’15 (…). Władysław  

Terlecki wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS: ‘Atakowali gabinet 

marszałka Sejmu wdzierali się, próbowali  zablokować wyjazd pani premier z budynków Sejmu’ 

Platforma zapowiedziała okupację parlamentu do wtorku, kiedy zaplanowane są obrady 

Senatu. (…) Nocne zajścia w parlamencie  to dla opozycji powód do zorganizowania 

przyspieszonych wyborów. (…) Pretekstem do buntu opozycji była zapowiedź zmian zasad 

pracy dziennikarzy w Sejmie (…) Działania opozycji popiera były premier Donald  Tusk 

przewodniczący Rady Europejskiej : ‘Demokracja, w której  ludzi pozbawia się dostępu do 

informacji,  lub narzuca jeden model życia staje się równie nieznośna jak dyktatura. A tym 

wszystkim, którzy gotowi są, pokazują od wielu miesięcy, trwać przy europejskich standardach 

demokracji tu w Polsce chciałbym serdecznie podziękować ’. (…) Marszałek Sejmu Marek 

Kuchciński zwołał następne posiedzenie Sejmu na 11 stycznia, Bartłomiej Graczak, 

„Wiadomości”. 

11.10 Studio Wiadomości, prezenter: „Krzyki awantura i  groźby to , co działo się przed 

budynkiem Sejmu dalekie było od demokratycznych standardów, ci którzy nazywają siebie 

obrońcami demokracji zablokowali drogi wyjazdowe z parlamentu [na pasku napis: ‘ULICZNA 

ROZRÓBA ZAMIAST PAMIĘCI O BOHATERACH’]. Dochodziło do licznych agresywnych 

zachowań wobec dziennikarzy telewizji polskiej. Manifestanci uniemożliwiali pracę 

dziennikarzom rzekomo w imię obrony polskich mediów. A wszystko to działo się w cieniu 

rocznicy tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu  i na Śląsku- Marcin Szypszak”. 

11:37 Reporter Marcin Szypszak: „Rocznicowe Wydarzenia Grudnia ’70 na Wybrzeżu , w 

Gdańsku i w Gdyni , (przebitki filmowe z rocznicowych obchodów). (…) zginęły 44 osoby (…) . 

To już Katowice , Kopalnia Wujek, (przebitki filmowe z rocznicowych obchodów) (…) 9 osób 

zginęło. (…) Ale dal większości mediów komercyjnych rocznice tragicznych wydarzeń nie były 
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istotne, lekcja , która  z nich płynie nie zasługiwała na to, by poświęcić jej choć minutę w 

swoich serwisach informacyjnych (przebitki archiwalne z tragicznych wydarzeń) . Z tej lekcji  

nie wyciągnęli żadnych wniosków ci, którzy wieczorem wyszli na ulice, demonstrowali przede 

wszystkim nadzwyczajną agresję. [Wypowiedź Andrzej Rozpłochowski, były działacz opozycji, 

współtwórca śląskiej „Solidarności” : ‘To rozpasanie to idzie na walkę, na walkę , aby środkami 

rewolty pozademokratycznej, poza kartką wyborczą, doprowadzić do siłowego odebrania 

władzy obecnemu obozowi prawowicie sprawującemu władzę’]. [Przebitka z napaścią na   

poseł Krystynę Pawłowicz, okrzyki skierowane w jej stronę: ’Będziesz siedzieć’. Policja 

przychodzi z pomocą poseł eskortując ją w stronę bezpiecznego pojazdu]. To najdelikatniejsze 

hasła, jakie padały z ust zwolenników KOD pod adresem posłanki PiS Krystyny Pawłowicz. (…) 

Pikietujący w obronie wolnych mediów i wolności słowa skutecznie utrudniali [ tu przebitka z 

agresywnie zachowującymi się demonstrantami wobec reportera telewizji publicznej, 

nadającego relację na żywo, protestanci dmuchają mu trąbkami do uszu krzyczą i popychają 

dziennikarza  ] pracę dziennikarzom Telewizji Polskiej [Dziennikarz: ’Spotykamy się tu 

zdecydowanie  agresją ze strony KOD , który jest tutaj przed Sejmem, który zdecydowanie 

utrudnia nam pracę na wszelkie możliwe sposoby’]. Jedną z osób która uniemożliwiała pracę 

naszym dziennikarzom  był niedawny wojewoda mazowiecki, jeden z prominentnych 

polityków Platformy Obywatelskiej Jacek Kozłowski [przebitka z dziennikarzem TVP osaczonym 

przez tłum demonstrantów i krzyczącym mu w twarz politykiem PO] , który z błahych 

powodów zamykał przed kibicami stadion warszawskiej Legii . [Wypowiedź Andrzej Gwiazda, 

były działacz opozycji, Współtwórca NSZZ „Solidarność” : ‘Totalitarna opozycja liczy na to, ze 

tak jak w 2007 roku udało się społeczeństwo zakrzyczeć , wieczne awantury , nieustanne 

dwuletnia awantura, ludzie stwierdzili , niech będzie gorzej, ale spokojniej’]. Tym razem 

jednak ani sondaże ani frekwencja na ulicach nie wskazują by takie były nastroje społeczne, 

Marcin Szypszak, „Wiadomości”.  

14:51 Studio „Wiadomości” , prezenter: „Gwarancja nietykalności ubeków i esbeków  była 

fundamentem funkcjonowania niektórych  poprzednich rządów [na pasku napis: ‘POWTÓRKA 

NOCNEJ ZMIANY’]. Wczoraj, w dniu w którym posłowie mieli obniżyć esbeckie emerytury 

doszło do  żenujących scen w Sejmie . To był drugi przypadek w ostatnim trzydziestoleciu, gdy 

uderzenie w komunistyczne służby spotkało się z próbą zdestabilizowania sytuacji w kraju. 

Wydarzenia minionej nocy przypominają scenariusz z słynnej nocnej zmiany , czyli obalenia 

rządu Jana Olszewskiego  w 1992 roku- Marcin Tulicki”. 

15:21 Redaktor „Wiadomości” Marcin Tulicki: „Protest, na ulicy a wcześniej w Sejmem. To już 

druga po 89 roku próba destabilizacji sceny politycznej. Wczoraj opozycja nie chciała dopuścić 

do przegłosowania dwóch ustaw : budżetowej i dezubekizacyjnej, ta druga obniża emerytury 

byłym esbekom [przebitki z blokowanej Sali Parlamentarnej] (…) Od kilku miesięcy Lech 

Wałęsa nawołuje do obalenia rządu PiS  , w podobnym tonie mówią dziś dziennikarze, którzy 

‘Nocna zmianę’ z 1992 roku bardzo dobrze pamiętają (przebitki z filmu ‘Nocna zmiana’).  

[Tomasz Lis na wiecu KOD-u przed Sejmem 16 XII 2016: ‘Nie on jest panem i władcą Polski, 

panem i władcą Polski jesteście i zawsze będziecie wyłącznie –wy!’]. (…)   Opozycja zaostrzyła 

ton, gdy okazało się, ze rząd chce obniżyć esbeckie emerytury [nadinsp. Jerzy Stańczyk, były 

Komendant Główny Policji:  ‘Naprawdę ja skończyłem 80 lat, za dwa tysiące  złotych nie jestem 

w stanie wyżyć’]. Od kilku tygodni na manifestacjach w jednym szeregu idą posłowie opozycji i 

funkcjonariusze służ mundurowych PRL. Politycy opozycji wspierają tych, którzy protestują 

przeciwko obniżeniu esbeckich emerytur, a protestując bagatelizują zbrodniczy charakter 

stanu wojennego [płk rez. Adam Mazguła, wypowiedź z 2.12.2016: ‘ Nie pamiętam, żeby po 

ulicach działy się jakieś dziwne rzeczy , jakieś szczególne prześladowania i tak dalej’]. 

Pułkownik Adam Mazguła  dziś też nawoływał do protestów i bierze w nich udział: ‘Spotkajmy 

się w Warszawie pod Sejmem nie patrząc na porę. Tym co nie mogą przyjechać, gromadźcie 

się pod siedzibami PiS-u lub telewizji TVPiS’. Kilka tygodni temu okazało się , że jednym z 

liderów KOD jest Tadeusz Korablin, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych  , dziś byli 

funkcjonariusze komunistycznych służb protestują pod hasłem walki o demokrację. Ale 

zdaniem publicystów cel od początku tej kampanii (przebitka z transparentem o treści: ’Precz 

kaze łapy od emerytów rsw’]  jest jasny : [Adrian Stankowski: ‘Obalenie demokratycznie 

wybranego rządu, podeptanie woli Polaków , którzy tej a nie innej większości parlamentarnej 

powierzył rządzenie w Polsce’]. Ćwierć wieku temu rząd obalono, a lustracyjny proces 

zahamowano , nowym premierem został Waldemar Pawlak (…)  Marcin Tulicki, „Wiadomości”.  
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19:41 Studio „Wiadomości”, prezenter: „Mimo wściekłych ataków w 35 rocznicę masakry w 

kopalni „Wujek” Sejm uchwalił ustawę  obniżającą emerytury byłym ubekom i esbekom, od 

przyszłego roku emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa  Polski  

Ludowej służących na rzecz totalitarnego państwa nie będą przekraczać średniej emerytury 

krajowej , Jan Korab”. 

20:03 Jan Korab, reporter „Wiadomości”: „(…) Sejm uchwalił nowe prawo ograniczające 

emerytury  i renty funkcjonariuszom urzędu bezpieczeństwa. W ostatnich dniach po 89 roku 

esbecy i ubecy, i inni funkcjonariusze minionego systemu pokazali swoje twarze, parafrazując 

‘Międzynarodówkę’ zapowiadali walkę o pieniądze (…). Chcą przyzwoitości najwyższe esbeckie 

emerytury sięgają dwudziestu   tysięcy złotych , nowe prawo zmniejszy je do dwóch tysięcy. 

[nadinsp. Jerzy Stańczyk, były Komendant Główny Policji:  ‘Dzisiaj grozi nam pozbawienie 

podstaw do życia, naprawdę ja skończyłem 80 lat, za dwa tysiące złotych nie jestem w stanie 

wyżyć’].  Do tej pory umieli o siebie zadbać , esbecy masowo palili akta dowody swoich 

zbrodni jeszcze do 1993 roku, świetnie się odnaleźli w rzeczywistości III RP (przebitki rozmów z 

Magdalenki, Lech Wałęsa z Kiszczakiem).[ Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu: ‘Cała ta 

elita nie została zmieniona , przeszła gładko z jednej strony mocy na drugą stronę mocy; ze 

strony komunistycznej na stronę mocy kapitalistycznej’]. Mają powiązania i wpływy w 

mediach i olbrzymie pieniądze, podkreśla marszałek Senior, przywódca Solidarności Walczącej 

– będą o to walczyć , jak dawniej, wszelkimi metodami – Jan Korab , „Wiadomości”.   

23:09 Studio „Wiadomości” redaktor prowadzący: „Zmiany organizacji pracy dziennikarzy w 

Sejmie Platforma  Obywatelska nazywa ‘Zamchem na media’ , na pasku napis: ‘WOLNE MEDIA 

WDŁUG PLATFORMY’. Ale sami dziennikarze   przypominają , ze nikt nie rozprawił się z 

mediami tak brutalnie jak sama Platforma. Aresztowania, podsłuchy i nocne spotkania przy 

śmietniku by zablokować niewygodne dla władzy publikacje, tak było za rządów koalicji PO-

PSL, o czym przypomni państwu Karol Jałtuszewski”. 

23:33 Grzegorz Schetyna: „To jest atak na media, tak?”, Karol Jałtuszewski: „Walczymy o 

wolne media, zapewniają politycy Platformy Obywatelskiej , ale sami dziennikarze nie chcą być 

bronieni przez Platformę , która liczne szykany wobec mediów, Agaton Koziński ‘Polska The 

Times’ : ‘Jestem dziennikarzem protestuje przeciwko     zmianom wprowadzonym przez 

marszałka Kuchcińskiego ,ale nie widzę w opozycji mojego reprezentanta , żeby bronili mojego 

interesu , to jest tylko i wyłącznie szukanie paliwa politycznego’. Gdy przed dwoma laty 

wybuchła afera podsłuchowa służby specjalne siła weszły do redakcji tygodnika ‘Wprost’. 

Funkcjonariusze brutalnie wyrywali reaktorowi naczelnemu gazety laptopa z nagraniami 

[Sylwester Latkowski, były red. nacz. ‘Wprost’: ‘Chciano , po prostu   paraliżować pracę 

redakcji, żeby  opóźnić wydania numeru i dorwać się do mojego komputera’. Siły użyto także 

wobec fotoreportera Tomasza Gzela oraz dziennikarza Jana Pawlickiego, którzy relacjonowali 

protest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej , po licznych nieprawidłowościach przy 

wyborach samorządowych w 2014 roku . Dziennikarze zostali zatrzymani w areszcie na 24 

godziny , musieli także składać wyjaśnienia przed Sądem. Z innymi mediami rozprawiano się 

po cichu, w środku nocy na kilka godzin przed publikacją tekstu Cezarego Gmyza ‘Trotyl na 

wraku Tupolewa’ rzecznik rządu Donalda Tuska Paweł Graś, spotkał się z Grzegorzem 

Hajdarowiczem, prezesem spółki wydającej ‘Rzeczpospolitą’, kilka dni później dziennikarz 

został wyrzucony, choć dochował należytej staranności, co potwierdził później sąd. Paweł Graś 

jest oskarżany także o udział w zwolnieniu byłego redaktora naczelnego  ‘Faktu’, gdy gazet 

opublikowała serię krytycznych wobec Donalda Tuska artykułów, Graś spotkał się w 

ekskluzywnej restauracji z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem (…) Kulczyk 

zadeklarował, że porozmawia z szefową niemiecko-szwajcarskiego koncernu, wydającego 

gazetę. Kilka tygodni później Grzegorz Jankowski został zwolniony. [ Grzegorz Warzecha: 

‘Wtedy ‘Fakt’ zamiast  przyglądać się przede wszystkim rządzącym czyli Platformie zaczął 

przyglądać się przede wszystkim ówczesnej opozycji czyli Prawu i Sprawiedliwości’] . Za 

rządów PO służby specjalne inwigilowały co najmniej kilkudziesięciu krytycznych wobec 

władzy dziennikarzy, ich listę poznaliśmy kilka miesięcy temu ( przebitka z listą nazwisk 

dziennikarzy inwigilowanych). Piotr Gabryel: [ ‘Inwigilowano dziennikarzy , sprawdzając ich 

billingi   oraz   logowanie się ich telefonów, do dzisiaj mówi się o jednej osobie , że mogła być 

po prostu podsłuchiwana’]. Szykany  i inwigilacje nie spotykały za to przychylnych wobec 

władzy mediów, a te potrafiły się odwdzięczyć. Dla przykładu dwie największe stacje 

telewizyjne w ogóle nie transmitowały zeznań Bronisława Komorowskiego   przed sądem, w 

tak zwanej aferze marszałkowej (…) Dziś Platforma kreuje się na obrońców dziennikarzy , ale 
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jeszcze niedawno to dziennikarzy trzeba było bronić przed politykami Platformy  [przebitka 

posła Stefana Niesiołowskiego, atakującego reporterkę Ewę Stankiewicz, Karol Jałtuszewski – 

„Wiadomości”. 

27:02 Studio Wiadomości, redaktor prowadzący Michał Adamczyk: „Blokada pracy Sejmu, 

okupacja fotela marszałka, wyzwiska, a nawet rękoczyny. To wszystko widzieliśmy w nocy i 

nad ranem w polskim parlamencie poza głośną okupacją mównicy sejmowej przez posłów 

Samoobrony, aż takich objawów przemocy w polskim Parlamencie dotąd nie oglądaliśmy , są 

za to częste w w krajach , w których standardy demokratyczne są wątpliwej jakości [na pasku 

napis: ‘STANDARD (NIE) DEMOKRATYCZNY’]- Marcin Szewczak” (materiał nt.  Ukrainy, Turcji, 

Korei Południowej, Japonii,  Tajwanu  i zajść  siłowych i bijatyk w tamtejszych parlamentach). 

29:21 Zakończenie „Wiadomości”- zapowiedź na żywo wystąpienia premier Beaty Szydło. 

 

„Wiadomości” 18.12.2016 

godz. 19.30.   

Upływający czas audycji w minutach i sekundach 00:12 ZAJAWKI: ‘Komu zależy 

na kompromisie, marszałek Senatu Karczewski: ‘Nikt nigdy nie chciał ograniczać dostępu 

dziennikarzy do ważnych zdarzeń politycznych’. 

00:24 Studio „Wiadomości”, prezenter Michał Adamczyk: „Prezydent rozmawiał z opozycją, 

ale ta mówi, że nie ustąpi . W piątek blokadą sejmowej mównicy starała się nie dopuścić do 

głosowania nad budżetem i ustawą o obniżeniu esbeckich emerytur a teraz domaga się 

powtórzenia tych głosowań. [Na pasku napis: ‘KOMOROWSKI POCHWALA PRZEMOC’] 

Opozycja apeluje też o rozmowy z Marszalkiem Sejmu, a jutro prezydent będzie kontynuował 

rozmowy i spotka się z Markiem Kuchcińskim i Jarosławem Kaczyńskim, o szczegółach 

Bartłomiej Graczak”. 

00:47 Reporter Bartłomiej Graczak: „W nocy z piątku na sobotę Sejm był areną politycznej 

walki, niekiedy dosłownie , tu poseł PiS Marek Suski powalony został na ziemię przez Pawła 

Olszewskiego z PO, poseł opozycji ze swojego wyczynu nie krył satysfakcji, opozycja  nie kryje 

też satysfakcji z brutalnego traktowania polityków PiS-u , były prezydent przyznał to wprost 

Bronisław Komorowski : ‘Ja miałem wczoraj satysfakcję, właściwie przedwczoraj, oglądając  

jedną ze znanych pań posłanek partii rządzącej , gdy czmychała z polskiego Sejmu pod eskortą 

policji państwowej. Mieliśmy tą satysfakcję wszyscy i pewnie wszyscy myślimy i niech już tak 

zostanie’. ( przebitki filmowe z poseł Krystyna Pawłowicz ochranianą przez policję drogową z 

otoczenia Sejmu RP, prowadzona agresywnymi okrzykami obrzucaną butelkami i popychaną 

przez manifestantów). Krystynę Pawłowicz zaatakowali aktywiści KOD-u, gdy wychodziła z 

Sejmu , Bronisław Komorowski już kilka tygodni temu  namawiał do siłowych rozw iązań 

(wypowiedź z 17.11.2016 r): ‘To jest takie towarzystwo , że się cofnie tylko wtedy, jak dostanie 

tym cepem prawdy w łeb, trzeba czasami mieć odwagę i lać się dechą z takimi ludźmi”. 

Radykalizację działań opozycji w specjalnym telewizyjnym wystąpieniu skrytykowała premier: 

‘Można się spierać różnić w poglądach , ale nie wolno Polaków stawiać przeciwko sobie, a dziś 

tak się dzieje. Źle czynicie, szkodzicie Polsce, sprzeniewierzacie się dobru wspólnemu’.  

Prezydent Andrzej Duda apeluje o uspokojenie emocji, dziś przyjął liderów opozycji. Większość 

z nich oczekuje powtórzenia głosowania nad budżetem i otwarcia parlamentu dla mediów. (…) 

Politycy PO gdy rządzili też korzystali ze swoich uprawnień , to scena sprzed roku , gdy 

Armanda Ryfińskiego z obrad wykluczyła Małgorzata Kidawa-Błońska: ‘Obraził pan marszałka 

Sejmu proszę zejść z mównicy’ , miesiąc późnij wykluczyła posła niezrzeszonego : ‘Proszę 

opuścić salę posiedzeń’. W 2002 roku Andrzeja Leppera z obrad wykluczył Donald Tusk: 

‘Wykluczam pana posła z obrad’ (…) Dzis przed pałacem Prezydenckim manifestowali 

zwolennicy prezydenta oraz rządu PiS (…) Bartłomiej Graczak  - „Wiadomości”. 

04:44 Studio „Wiadomości” Piotr Adamczyk: „Zdjęcia mężczyzny, który udawał rannego i 

podczas  protestu przed Sejmem położył się na ulicy miały być symbolem rzekomej brutalnej 

interwencji policji. Internauci szybko zdemaskowali prowokację, w której wzięła udział 

Platforma Obywatelska , bo wykorzystała te zdjęcia w swoim najnowszym spocie mimo, że 



126 

 

Wiadomości już wczoraj informowały o manipulacji [na pasku wiadomość: ‘PROWOKACJA 

PLATFORMY OBYWATELSKIEJ’]. O prowokacjach także tych politycznych i nieuczciwym 

przekazie – Karol Jałtuszewski”. 

05:08 Karol Jałtuszewski: „Te zdjęcia obiegły wczoraj niemal cały świat (przebitka filmowa z 

mężczyzna na ziemi, spowity dymem, biegną w jego stronę osoby z pomocą). Pokazywały je 

zarówno media polskie, jak i zagraniczne. W rzeczywistości, jak wyraźnie widać na oryginalnym 

nagraniu, mężczyzna pozujący na ofiarę chwilę wcześniej sam położył się na ziemi, po kilku 

sekundach inni uczestnicy manifestacji  podbiegli do mężczyzny, ale lecz sprawdzali jego tętno, 

następnie mężczyzna bez problemu wstał i oddalił się. Mimo to opozycja natychmiast 

zbudowała przekaz o krwawej pacyfikacji demonstrantów: ‘Ostra interwencja policji przed 

Sejmem, by dyktator Kaczyński mógł wyjechać. Użyli gazu! Ta władza nie ma już żadnych 

oporów!’. Okazało się, ze człowiek wzięty za ofiarę policji to zwolniony pracownik Telewizji 

Polskiej. Internauci szybko zdemaskowali prowokację zorganizowaną na zamówienie 

polityczne. Platforma Obywatelska wykorzystała zmanipulowane ujęcie w spocie, który 

opublikowano wczoraj, mimo, że ’Wiadomości’  dokładnie opisały tę prowokację  (…). Politycy 

PO dotąd nie sprostowali także fałszywych  informacji   o rzekomym użyciu przez policję gazu 

łzawiącego. (…) W swoim spocie Platforma mówi o kolejnym polskim grudniu, nawiązując do 

masakry na Wybrzeżu z 1970 roku (…) Seria prowokacji i próba destabilizacji państwa 

nastąpiła , kiedy Sejm miał uchwalić ustawę obniżającą emerytury byłym funkcjonariuszom 

komunistycznym służb. Wielu z nich uczestniczyło w protestach. Wczoraj pod Sejmem 

manifestował między innymi gen. Marek Dukaczewski, były szef WSI. Ten oficer 

komunistycznego wywiadu został przeszkolony przez sowietów podczas specjalnego kursu w 

moskiewskiej siedzibie GRU. Z kolei red. naczelny miesięcznika ‘Forbes’  namawia w Internecie 

do zorganizowania w Warszawie polskiego majdanu (…) W tej chwili opozycja wciąż 

demonstruje przed Sejmem. A Krakowie jej aktywiści blokowali wjazd na Wawel, chcąc 

uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu odwiedzenie grobu brata. Kolejne protesty opozycja 

zapowiada na Wigilię i obydwa dni świąt Bożego Narodzenia. Zostały już zarejestrowane w 

warszawskim ratuszu-Karol Jałtuszewski, „Wiadomości”.    

08: 28 Na pasku: ‘JUTRO KONIEC KADENCJI PROF. RZEPLIŃSKIEGO’ 

Informowanie przedstawianie  bieżących informacji z kraju 

15:19 Michał Adamczyk: „Od wczoraj nasi widzowie z różnych regionów Polski mają problemy 

z odbiorem programów Telewizji Polskiej. Władze TVP poinformowały o tym Rządowe 

Centrum Bezpieczeństwa oraz ABW . Tajemniczą awarię komentowali dziś politycy. Joachim 

Brudziński podczas manifestacji 17 XII przed Pałacem Prezydenckim:[ ‘Od wczoraj przed 

wystąpieniem i orędziem premier pani Beaty Szydło dziwnym trafem połowa Polski została 

dotknięta awarią i połowa Polski na południu nasi obywatele nie mogli zobaczyć tego orędzia. 

Proszę państwa dziwne krasnoludki, (…) ale proszę państwa naszym zadaniem jest przede 

wszystkim nie dać im się sprowokować. Nie dać im satysfakcji’]. Na  wiadomość o 

zablokowaniu sygnału TVP w części Polski spontanicznie zareagował poseł opozycji Jacek 

Protasiewicz:[ ‘Jeśli ktoś za tym stoi, to-bardzo, ale to bardzo dziękuję! A jeśli to palec Boży, to 

Chwała Bogu!!!’]. Na problemy z odbiorem programów TVP skarżą się widzowie większości 

województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, 

opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego. Dotychczas takie awarie się nie  zdarzały , dostawca 

sygnału TVP firma Emitel tłumaczy się błędami systemu”. 

  

6.6. Przekazy stacji TVP INFO: 16-17-18.12.2016 

16.12.2016, godz. 18-22.00. 

Treść chronologiczna porządkowana regulowana przez oznaczony upływający czas antenowy, 

liczony od początku audycji od godz. 18.00., w dalszej części dołączony także rzeczywisty czas 

antenowy. Treść stanowi zapis dźwiękowy połączony z opisem istotnych treści obrazu oraz 

ważne  komunikaty w formie pisanej w dolnej części ekranu  
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Upływający czas audycji 00:32 35. Wydanie specjalne –w rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. 

TVP INFO 16.12.2016, godz. 18-22.00. 

Treść chronologiczna porządkowana regulowana przez oznaczony upływający czas antenowy, liczony od 

początku audycji od godz. 18.00., w dalszej części dołączony także rzeczywisty czas antenowy. Treść stanowi 

zapis dźwiękowy połączony z opisem istotnych treści obrazu oraz ważne  komunikaty w formie pisanej w dolnej 

części ekranu  

00:32 35. Wydanie specjalne –w rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. 

Na pasku napis o treści: ‘Marszałek wykluczył z obrad posła Michała Szczerbę’, 

‘Poseł PO miał kartkę z napisem ‘wolne media w Sejmie’. 

Na pasku: ’35.Rocznica Masakry w Kopalni „wujek” – 16 grudnia 1981 r. milicja, wojsko i ZOMO zaatakowały 

strajkujących górników- 9 zginęło, ponad 20 zostało rannych’ 

Zajawki: ‘Stan wojenny- 585 dni bezprawia’ 

Goście audycji historycy, świadkowie, uczestnicy masakry 

Transmisja z uroczystości państwowych  z Katowic na żywo z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy 

W tym samym czasie transmisji z uroczystości na pasku wypowiedzi z wydarzeń w Sejmie: 

Na pasku: ‘J. Kaczyński: Nie damy się terroryzować- uchwalimy budżet’  

01:02:02  

Serwis INFO 

01:02:09 Red. Marek Dumała: „(…) awantura zakończyła się okupacja mównicy, która trwa już ponad  trzy 

godziny. W sejmie jest nasz reporter Miłosz Kłeczek, Miłoszu powiedz co w tej chwili dzieje się na Sali 

plenarnej?’. Miłosz Kłeczek: „Zmienia się sytuacja, w tej chwili, kiedy rozpoczęliśmy naszą relację posłowie 

Prawa i Sprawiedliwości  opuszczają salę Plenarną , wychodzą, to znaczy , ze obrady Sejmu znowu się opóźnią , 

chyba że zostaną przełożone w ogóle, na inny dzień. Ale z tego co wiemy już odbyło się posiedzenie Klubu 

Prawa i Sprawiedliwości, również odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej . Z tych nieoficjalnych 

informacji , jakie uzyskałem wynika, że dzisiaj to posiedzenie będzie nadal trwało i również ustawa budżetowa 

ma być głosowana chociaż podobno w takiej wersji , ze nie wszystkie 350 poprawek będzie głosowane, ale 

odbędą się tylko trzy głosowania  w tym jedno za przyjęciem  tej ustawy. Więc tryb miałby być o wiele 

uproszczony i o wiele przyspieszony, jeżeli chodzi o głosowanie ustawy budżetowej. Widzimy również za moimi 

plecami na Sali plenarnej opozycję , która cały czas blokuje mównicę sejmową, ale już nie tylko mównicę , ale 

teraz posłowie opozycji zgromadzili tak naprawdę wokół stołu który zajmuje marszałek Sejmu . Także obrady w 

tym momencie, w tej atmosferze , w takim stanie nie są absolutnie możliwe do przeprowadzenia. Ale 

przypomnijmy sobie od czego wszystko się zaczęło, jak ta awantura rozpoczęła się dzisiaj w Sejmie i dlaczego  

również marszałek Sejmu marek Kuchciński postanowił wykluczyć z obrad Sejmu z obrad parlamentu posła PO 

Michała Szczerbę”. (…) Materiał filmowy opisujący chronologie zdarzeń i kolejność wypadków w Sejmie (…). 

01:12:01 Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej: „My się nie damy sterroryzować . Z całą pewnością 

uchwalimy budżet, a także inne ustawy w tym także ta, o którą być może chodzi , ja nie mam tutaj pewności , 

ale uważam , że różnego rodzaju okoliczności pozwalają sądzić , że ci , którzy dzisiaj blokują budżet są bardzo 

niechętnie nastawieni do ustawy deubekizacyjnej  i że w związku z tym, że ona ma być rozważana dzisiaj no , to 

jest ta próba obstrukcji , ale właściwie już nie obstrukcji tylko po prostu zablokowania pracy 

parlamentu.Blok0owanie mównicy jest oczywiście deliktem z punktu widzenia regulaminu Sejmu i muszą być z 

tego wyciągnięte wnioski wobec wszystkich którzy dopuścili się tego nadużycia , tego rodzaju czynu. Wszelkiego 

Na pasku napis o treści: ‘Marszałek wykluczył z obrad posła Michała Szczerbę’, 

‘Poseł PO miał kartkę z napisem ‘wolne media w Sejmie’. 

Na pasku: ’35.Rocznica Masakry w Kopalni „wujek” – 16 grudnia 1981 r. milicja, wojsko i 

ZOMO zaatakowały strajkujących górników- 9 zginęło, ponad 20 zostało rannych’ 

Zajawki: ‘Stan wojenny- 585 dni bezprawia’ 

Goście audycji historycy, świadkowie, uczestnicy masakry 

Transmisja z uroczystości państwowych  z Katowic na żywo z udziałem prezydenta RP Andrzeja 

Dudy 

W tym samym czasie transmisji z uroczystości na pasku wypowiedzi z wydarzeń w Sejmie: 

Na pasku: ‘J. Kaczyński: Nie damy się terroryzować- uchwalimy budżet’  

01:02:02  

Serwis INFO 
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01:02:09 Red. Marek Dumała: „(…) awantura zakończyła się okupacja mównicy, która trwa już 

ponad  trzy godziny. W sejmie jest nasz reporter Miłosz Kłeczek, Miłoszu powiedz co w tej 

chwili dzieje się na Sali plenarnej?’. Miłosz Kłeczek: „Zmienia się sytuacja, w tej chwili, kiedy 

rozpoczęliśmy naszą relację posłowie Prawa i Sprawiedliwości  opuszczają salę Plenarną , 

wychodzą, to znaczy, że obrady Sejmu znowu się opóźnią, chyba że zostaną przełożone w 

ogóle, na inny dzień. Ale z tego co wiemy już odbyło się posiedzenie Klubu Prawa i 

Sprawiedliwości, również odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej. Z tych nieoficjalnych 

informacji , jakie uzyskałem wynika, że dzisiaj to posiedzenie będzie nadal trwało i również 

ustawa budżetowa ma być głosowana chociaż podobno w takiej wersji , ze nie wszystkie 350 

poprawek będzie głosowane, ale odbędą się tylko trzy głosowania  w tym jedno za przyjęciem  

tej ustawy. Więc tryb miałby być o wiele uproszczony i o wiele przyspieszony, jeżeli chodzi o 

głosowanie ustawy budżetowej. Widzimy również za moimi plecami na Sali plenarnej opozycję 

, która cały czas blokuje mównicę sejmową, ale już nie tylko mównicę , ale teraz posłowie 

opozycji zgromadzili tak naprawdę wokół stołu który zajmuje marszałek Sejmu . Także obrady 

w tym momencie, w tej atmosferze, w takim stanie nie są absolutnie możliwe do 

przeprowadzenia. Ale przypomnijmy sobie od czego wszystko się zaczęło, jak ta awantura 

rozpoczęła się dzisiaj w Sejmie i dlaczego  również marszałek Sejmu marek Kuchciński 

postanowił wykluczyć z obrad Sejmu z obrad parlamentu posła PO Michała Szczerbę”. (…) 

Materiał filmowy opisujący chronologie zdarzeń i kolejność wypadków w Sejmie (…). 

01:12:01 Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej: „My się nie damy sterroryzować . Z 

całą pewnością uchwalimy budżet, a także inne ustawy w tym także ta, o którą być może 

chodzi, ja nie mam tutaj pewności, ale uważam, że różnego rodzaju okoliczności pozwalają 

sądzić, że ci, którzy dzisiaj blokują budżet są bardzo niechętnie nastawieni do ustawy 

deubekizacyjnej  i że w związku z tym, że ona ma być rozważana dzisiaj no , to jest ta próba 

obstrukcji , ale właściwie już nie obstrukcji tylko po prostu zablokowania pracy 

parlamentu.Blok0owanie mównicy jest oczywiście deliktem z punktu widzenia regulaminu 

Sejmu i muszą być z tego wyciągnięte wnioski wobec wszystkich którzy dopuścili się tego 

nadużycia , tego rodzaju czynu. Wszelkiego rodzaju reguły naszej polskiej kultury zostały 

odrzucone , jest jakaś taka degradacja głęboka języka , głęboka degradacja sposobu działania i 

musimy z tym walczyć, bo to jest przeciwko polskim interesom , to jest przeciwko interesom 

nas wszystkich , to kompromituje demokrację i to służy tym wszystkim , którzy  chcą uczynić z 

demokracji pozór . W Polsce jest takie dążenie różnie wyrażane , ale które w gruncie rzeczy ma 

sprowadzać się do jednego , żeby demokracja była czystym pozorem . Ta walka właśnie o taki 

system przybrała charakter swego rodzaju chuligaństwa parlamentarnego i to chuligaństwo 

musi być powstrzymane. 

01:13:33 Kolejne komentarze w sprawie wydarzeń na Sali plenarnej , gość prof. Piotr Wawrzyk 

politolog: „(…) Mamy awanturę, całkowicie bez powodu. Ile mieliśmy wykluczeń posłów od 

czasu kiedy ta instytucja się pojawiła, to były dziesiątki przypadków . Nigdy żadna formacja w 

ten sposób nie reagowała , czy to rządzący czy to opozycja nigdy w ten sposób nie reagowali 

to jest pierwszy tego rodzaju przypadek, kiedy w obronie posła wykluczonego z obrad bloku je 

się przyjęcie ustaw,  w tym ja ważniejszej dla Sejmu ustawy, czyli ustawy budżetowej , 

pomijając  inne . Jestem zdegustowany    szczerze mówiąc i to coraz gorzej pokazuje poziom 

opozycji, która nie ma żadnych propozycji programowych  i stara się zaistnieć w jakiś sposób 

poprzez wywoływanie kolejnych awantur. (…) Pytanie, gdzie się to skończy i jak się to 

skończy”. 

2:15:06 Program Forum w studio goście politycy z PO, PiS, KUKIZ ’15,  

02:49:51 Wypowiedź Ryszarda Petru dla dziennikarzy w Sejmie; na pasku: ‘Będziemy blokować 

mównicę dopóki Kuchciński nie przywróci Szczerby ‘ . 

02:51:45 Na pasku informacja: ‘J. Sanocki: Obrady Sejmu mają być kontynuowane w Sali 

Kolumnowej’. 

02:51:58 Wypowiedź Piotra Liroy’a Marca, Kukiz 15 na temat sytuacji w Sejmie: „ (…) W Sejmie 

obserwujemy cyrk i państwo jako dziennikarze w tym wszystkim jesteście wykorzystywani”. 

02:52:43 Grzegorz Schetyna Po, Ryszard Petru Nowoczesna i Michał Szczerba PO – podczas 

konferencji dla dziennikarzy (powtórka ich wypowiedzi). 
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02:53:14 Materiał reporterski Bartłomieja Graczaka przypominający całość zamieszania w 

Sejmie, w tym także przypomnienie o „aferze taśmowej” i wdarciu się siłą funkcjonariuszy w 

2014 roku do redakcji tygodnika „Wprost”. Gdy funkcjonariusze próbowali przemocą odebrać 

laptop redaktorowi naczelnemu gazety ówczesnemu Sylwestrowi Latkowskiemu. 

02:54:15 Reporter Miłosz Kłeczek z Sejmu - na żywo regularne wejścia i informowanie widzów 

o bieżącej sytuacji blokady mównic sejmowych i Sali Plenarnej przez opozycję. Informacja o 

tym, że do blokady nie przyłączają się posłowie Ruchu Kukiz’15. Przeniesienie się posłów PiS 

do Sali Kolumnowej, (godz. 20:54). Wszyscy zadaja sobie pytania co będzie dalej czy w Sali 

Kolumnowej odbędą się głosowania, czy odbędzie się Konwent Seniorów , Prezydium Sejmu i 

czy w wypadku głosowań PIS uzyska potrzebna liczbę quorum potrzebne do przegłosowania 

ustaw. 

03:08:50 Tomasz Lis,  Stefan Niesiołowski,  Ryszard Kalisz przemawiają  przed Sejmem z 

mównicy, podczas manifestacji KOD.   

Stacja nadaje wejścia z tej manifestacji, transmisję łączy z komentarzami zaproszonych do 

studia gości, na pasku informacja: ‘KOD wspiera opozycję- trwa demonstracja przed Sejmem’.  

03:11:18 Wypowiedź kolejnego gościa w studio Bronisława Wildsteina na temat dziennikarzy i 

zamieszania wokół propozycji zmian uregulowań związanych z pracą dziennikarzy w Sejmie. 

Mówi o histerycznej i nieproporcjonalnej  reakcji opozycji na propozycje tych zmian. 

Przypomina o niedopuszczalnych rzeczach , które działy się w mediach w czasie, gdy rządziła w 

kraju koalicja  PO-PSL, w tym o pacyfikacji pism  „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze”.  

03:16:26 Bronisław Wildstein: „Opozycja totalna jest zakwestionowaniem demokracji (…) 

Demokracja polega na debacie, tutaj debata jest utrącona”. 

03:18:16 Redaktor w Studio: „Czy wydarzenie z którym dziś mamy do czynienia mogło być 

zaaranżowane?”. 

03:19:06 Bronisław Wildstein: „(…) To jest sytuacja, w której chodzi cały czas o pokazywanie 

Polakom, że nie można funkcjonować, że nie można rządzić. To jest ten cel od początku. To 

chodzi o to, żeby zablokować funkcjonowanie tego rządu. I zakwestionować de facto wynik 

wyborów. KOD powstał bezpośrednio po wyborach (…)”.  

03:29:23 Kolejne komentarze w studio Magdalena Ogórek , publicystka i Piotr Pałka , portal 

Rebely.pl. 

03:29:31 Magdalena Ogórek: „(…) Pozwolę sobie zaapelować do widzów TVP INFO, żeby nie 

dali się nabrać na tą zorganizowaną hucpę , która ma miejsce w tej chwili w Sejmie, ponieważ 

to jest część zorganizowanego planu przez opozycję. My już wielokrotnie mieliśmy do 

czynienia z tym, że ten plan się realizował. Chodzi o podgrzanie emocji do takiego stopnia, 

żeby rzeczywiście zasiać w ludziach niepewność, zasiać zamęt i wmówić ludziom, że coś złego  

się dzieje. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, co się stało. Jaki zamach na wolność mediów, na 

wolność słowa w którym miejscu, że pan poseł Szczerba nie mógł zadać pytania, to jest 

rzeczywiście powód do tego, żeby okupować mównicę sejmową? Nagle kilkaset osób KOD -u 

pod Sejmem, my  mamy do czynienia z częścią zorganizowanego planu. Ponieważ była grupa 

trzymająca władzę, bo tylko tak i wyłącznie można ich określać, jest  sfrustrowana od 

możliwości dostępu do beneficjów. (…) Zanim przyjechałam do państwa oglądałam TVN, 

koszmarna historia, uruchomiono wszystkie ręce na pokład , do TVN zosta je wezwany Tomasz 

Lis (…) nagle wezwany do Faktów po Faktach i wypowiada się w tonie, że oto tutaj mamy 

zamach  na wolność słowa na demokrację, zresztą w tym tonie opozycja bije od zeszłego roku. 

I jeszcze jedno, jak wychodziłam do Państwa z domu, Adam Szostkiewicz, na antenie również 

TVN mówił , że to co się dzieje w Polsce to zmierza ku majdanowi , to już naprawdę trzeba 

wyraźnie zaprotestować, to jest kompletna histeria i aberracja, ponieważ nie mamy absolutnie 

do czynienia z taką sytuacją.     

 03:38:09 Dominika Ćosić, korespondentka TVP w Brukseli relacjonuje o sposobach poruszania 

się dziennikarzy i ich pracy w Parlamencie Europejskim: „(…)  Obostrzenia są większe zwłaszcza 

jak wprowadzono stan wyjątkowy w Belgii , po ataku terrorystycznym w Brukseli, żeby wejść 
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do PE poza akredytacją, którą muszą posiadać dziennikarze trzeba także okazać dowód 

osobisty przy wejściu. Można także otrzymać jednodniową przepustkę lub przepustkę 

trzydniową . Samo poruszanie się po korytarzach PE nie jest dla dziennikarzy uciążliwe ani 

kłopotliwe, mamy dostęp właściwie wszędzie poza Salą Plenarną w czasie sesji plenarnej do 

Sali nie możemy wejść , jest otoczona kordonem przy którym stoją siły porządkowe 

parlamentu i wówczas ten dostęp  jest utrudniony. Natomiast jeśli chodzi o kontakty z posłami 

i rozmowy na korytarzach nie ma żadnych problemów, kamery nie mogą jedynie pracować w 

dwóch miejscach, nie mogą filmować posłów w barze oraz w palarni. Nie wolno filmować 

wejścia do PE a to ze względów bezpieczeństwa raczej niż z jakichś  innych powodów. Nie ma 

specjalnych korytarzy dla europosłów oni  chodzą tymi samymi korytarzami którymi my się 

przemieszczamy (…)”. 

03:39:38 Magda Kielczyk: „Transmisja głosowań  (g.21:39) w Sali Kolumnowej , głosowania 

odbywają się ręcznie, głosy liczone są przez sekretarzy”. Kolejny gość: Euro poseł Czarnecki 

mówi o pracy dziennikarzy w PE.  

03:49:50 Na pasku informacja: ‘Sala Kolumnowa : Obrady Sejmu zostały wznowione , głosy 

liczone są ręcznie’. 

 

TVP INFO 16-17.12. 2016, godz. 22:00-2:00 

W tyle wizji  

Rafał Ziemkiewicz i Stanisław Janecki 

Rafał Ziemkiewicz: „(…) Dzień świra po prostu (…) Dzień świrów, świstaków… czego jeszcze , 

cóż zrobić, nie sądziliśmy, że będziemy mieli do skomentowania taki kawałek, przy którym 

wszystkie nasze złośliwe jajcarskie komentarze wysiądą po prostu (…) Poseł Szczerba wyglądał 

jak reklama dopalaczy troszeczkę ” 

Upływający czas audycji 23:18 Redaktor: „Trwają głosowania w Sali Kolumnowej, już za chwilę 

głosowanie nad ustawą dezubekizacyjną. Po tych głosowaniach posłowie prawdopodobnie 

zakończą obrady na dzisiaj”. 

26:22 Redaktor prowadzący objaśnia szczegółowo warunki nowych regulacji pracy 

dziennikarzy w Sejmie, akredytacje, przepustki, miejsca pracy, itp. Całość uzupełnia red. 

Cezary Gmyz niemiecki korespondent TVP, mówiąc o warunkach pracy dziennikarzy w 

niemieckim Bundestagu. Resztę uzupełnia Dominka Ćosić mówiąc o pracy dziennikarzy w 

Brukseli i Strasbourgu. 

31:58 Informacja: Posłowie obradujący w Sali Kolumnowej przegłosowali ustawę 

dezubekizacyjną (godz. 22:32), dalsze informacje w specjalnym wydaniu Infowieczoru . 

32:58 (godz. 22:33) Cd Magazyn WTyle Wizji, Rafał Ziemkiewicz i Stanisław Janecki.  

01:13:54 (godz. 23:14) Marta Kielczyk i Karol Gnat redaktorzy kontynuuje a wydanie specjalne 

INFO wieczoru. Rekapitulują wydarzenia dnia, ok.15 posłowie opozycji zablokowali mównicę, 

trwał protest w Sejmie, blokada  sejmowej mównicy przez opozycję trwała niemal osiem 

godzin, głosowania odbyły się w Sali Kolumnowej, jednocześnie trwał protest przed Sejmem. 

01:52:37 (godz.23:52) Prof. Kazimierz Kik: „To jest taka przygotowana spontaniczność. 

Pamiętajmy o tym, co było kilka dni wcześniej , gdy mówiono o tym, że należy wypowiedzieć 

posłuszeństwo obywatelskie (…). 

g.23:53 na pasku napis: ‘Blokada –Posłowie PiS nie mogą wyjechać z Sejmu’. 

g.23.50 komentarz Bartosza Kownackiego (PiS), komentującego fakt blokowania Sali Plenarnej 

przez posłów opozycji 
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g. 23.50 redaktor   Piotr Chęciński w studiu przyjmuje komentarze o zaistniałej w Sejmie 

sytuacji od politologa prof. Kazimierza Kika i red.  publicysty Filipa Memchesa. 

g. 23.53 na pasku informacja: ‘Posłowie  PiS nie mogą wyjechać z sejmowego parkingu – trwa 

blokada’ 

g. 00.09 red. Miłosz Kłeczek z Sali Plenarnej: Informacje w studio o blokadach dróg 

wyjazdowych z Sejmu, informacja o tym, iż Grzegorz Schetyna PO: „namawiał posłów opozycji, 

aby włożyli kurtki i jak najszybciej wyszli przed budynek Sejmu do manifestujących , żeby 

dołączyli się do tych ludzi, którzy teraz protestują przed gmachem parlamentu, a pozostała 

część PO przebywa w nocy na Sali plenarnej i zamierzają zostać tutaj tak jak już wspomniałem 

przez całą noc, ale będą zmieniali się co dwie godziny. 

02:09:50 [godz. 00:10] Komentarze w Studio  prof. Kazimierz Kik i Filip Memches, Magdalena 

Ogórek, oraz z Sejmu i z przed Sejmu:  Sławomir Neumann (PO), Dominik Tarczyński (PiS), 

Anna Siarkowska (Kukiz ’15); Marek Suski (PiS), Tadeusz Cymański (PiS). 

 03:06:23 [godz.01:06]Na pasku informacja: ‘Demonstracje KOD i opozycji-KOD blokuje wyjazd 

z sejmowego parkingu i wejście do hotelu poselskiego w Sejmie, na Sali plenarnej cały czas 

przebywa kilku posłów PO’. 

03:06:24 [godz. 01:06] Połączenie ze Studia na żywo z reporterem przed Sejmem-  red. 

Przemysław Toczek, widać jak jest zaczepiany przez manifestantów, agresywnie dotykany, 

przerywa mu się relacjonowanie  fizycznie i za pomocą stadionowych piszczałek  i urządzeń 

zagłuszających, poprzez  wrzaski  do uszu. Redaktor próbuje kontynuować,  wszystko widać w 

kadrze: „(…)spotykamy się z agresją manifestujących, utrudnia nam się pracę na wszelk ie 

możliwe sposoby, na przykład tak jak w tym momencie , zasłaniając nasz obiektyw flagami 

zarówno Polski jak i UE, obok skandowane są wszelkiego rodzaju hasła, próbują nas 

zakrzyczeć, żeby relacja była jak najmniej czytelna i jak najmniej zrozumiała (…)”. 

03:08:10 [godz. 01:08]  W kadrze obok red. TVP INFO Przemysława Toczka, widać trzech 

młodych mężczyzn w pełnym zbliżeniu, krzyczy do uszu reportera, sprawiając wrażenie 

znajdowania się w transie, stanie wyłączonej świadomości  lub narkotycznym oszołomieniu  

słychać ich okrzyki: ‘TVP to WC!’.   

03:08:41 [godz.01:08] Redaktor w studio : „(…) jeżeli w całej tej sytuacji genezą jest obrona 

wolności mediów, to obrona wolności mediów jakichkolwiek (…) w taki sposób na świecie 

nigdzie nie wygląda, prof. Kazimierz Kik: „(…) w tej destrukcji prawdopodobnie jesteśmy 

mistrzami, bo to co się dzisiaj dzieje, to jest niszczenie polskiej demokracji (…) tak drobna 

sprawa, wykluczenie jednego posła może rozwalić rząd , przepraszam, parlament polski, może 

rzucić demokrację na kolana w imię demokracji (…) . Ci młodzi ludzie, w moim przekonaniu, 

wykorzystują pretekst do każdej fajnej zabawy, a tu w dodatku polityczny pretekst, jest 

telewizja itd., itd., to już jest zabawa w demokrację (…). To jest pole bitwy dla 20-30 procent 

polskiego społeczeństwa, nie więcej (…). Polska klasa polityczna nie daje dobrego przykładu, 

nie zdaje egzaminu, dlatego, ze sama z sobą tak negatywnie obcuje”. 

[godz.01:27] Dominika Ćosić relacja z Brukseli o warunkach pracy dziennikarzy w PE; 

objaśnienie przez redaktora TVP INFO  na czym miałyby polegać propozycje zmian pracy 

dziennikarzy w polskim parlamencie. Na antenie dalsze komentarze, prowadzi red. Piotr 

Chęciński, rozmawia m.in. z prof. Wawrzykiem, red. Filipem Memchesem, prof. Kazimierzem  

Kikiem. Prof. Kazimierz Kik: : „(…) wydarzenia doprowadziły do tego , ze jedna i druga strona 

nie ma się gdzie cofać, tzn. rząd, większość parlamentarna nie ma z czego ustąpić (…) potem 

jest następny spór i w tej atmosferze (…) parlament będzie podzielony na dwie części (…) tu 

nie mam miejsca na porozumienie, ponieważ tu jest zwykła normalna walka o władzę, która 

posługuje się różnego rodzaju hasłami, w tym wypadku akurat prawa dziennikarzy , 

demokracja, wolność, wielkie słowa (…) To jest smutna noc, bo demokracja przegrywa ”.   

04:03:30 [godz.02:03] Relacja na żywo reportera Miłosza Toczka z przed Hotelu poselskiego na 

ul Wiejskiej – informacja na pasku: ‘Agresywne zachowania podczas protestu, zniszczona 

kamera TVP, utrudnione relacje dziennikarzy’. Dziennikarzowi wciąż utrudnia się relacje 

poprzez  zasłanianie kamery, gwizdy, krzyki, hałasy, dziennikarz informuje na antenie o 
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zniszczonej kamerze, wyrwanych z niej kablach i niemożliwości wykonywania pracy, i walce o 

to, żeby pokazać to co się dzieje, czyli opisać  niewielką hałaśliwą, agresywną grupkę 

zwolenników KOD, wystającą przed sejmem  poselskim. 

  

TVP INFO 17.12.2016; godz. 2:00-6.00 

00:09 [godz.02:00] kontynuacja nocnej relacji w studio komentuje wydarzenia politolog prof. 

Kazimierz Kik. Rozmowy prowadzi w dalszym ciągu, red. Piotr Chęciński. Dalszy program 

wypełniają powtórki, materiały i relacje z nocy i wieczora poprzedniego dnia. Na żywo obraz z 

Sali parlamentarnej Sejmu i sprzed Sejmu. 

45:49 [godz.02:46] Tragiczny moment – godz. 2:46:20 - sprzed Sejmu, gdy z sejmu wyjeżdżała 

premier  Beata Szydło w studio TVP INFO wypełnia  materiał powtórkowy z programem 

publicystycznym „Forum”, w studio dyskutują goście politycy PO, PIS, Kukiz 15, PSL.  

01:06:01-01:06:23 [godz.02:59- 3:06]  BLOK REKLAMOWY, następnie audycja publicystyki 

kulturalnej „Mówiąc prawdę”, rozmowa Kamili Dreckiej  z Bogusławem Smoleniem. Blok 

reklamowy, audycja Telexpres Extra – powtórka, na paskach informacje z wydarzeń  

politycznych minionego dnia i nocy. 

2:18:46Materiały powtórkowe,  (godz.04:19) na pasku informacja: ‘Policja: Od strony 

protestujących została rzucona świeca dymna i race’. 

03:00:57 [godz.05:01] materiały powtórkowe, magazyn „W tyle wizji’.  

 

TVP INFO 17.12.2016, godz.6:00-10:00 

Upływający czas audycji w minutach i sekundach, w nawiasie kwadratowym czas 

rzeczywisty.  

16:00 [godz.06:15] Zdjęcia z nocy, powtórki z ubiegłego wieczoru, dnia i nocy, wypowiedz na 

żywo: ASP. Szt. Mateusza Mrozka rzecznika Komendy Stołecznej Policji, dementi na temat 

użycia gazu przez policje, apele o nieutrudnianie pracy dziennikarzom, na temat legalności 

zgromadzenia przed Sejmem. Główny komunikat policji o tym, że podczas demonstracji policja 

nie stosowała środków przymusu bezpośredniego. 

20:54 [godz.06:20] Powtórki na antenie , komentarze z wieczoru dnia poprzedniego i nocy. 

Poranne zdjęcia na żywo z przed Sejmu Przemysław Toczek relacjonuje wydarzenia z nocy 

zatrzymywania wyjazdów posłów sprzed Sejmu, opisuje aktualną , poranną sytuację przed 

Sejmem. Dalej powtórki z poprzedniego wieczoru i nocy. 

02:46:04 [godz.08:45] Wydarzenia na żywo z protestu przed Sejmem komentuje gość w studio 

reżyser Antoni Krauze: „(…) mamy do czynienia i wczoraj w rocznicę masakry w kopalni Wujek 

i dzisiaj  46 rocznica Grudnia  (…) gdy władza strzelała do bezbronnych ludzi , którzy zjawili się 

tam na rozkaz, na polecenie tej władzy, do powrotu do pracy (…) i ludzie którzy stawili się do 

pracy, zostali ostrzelani jak dzika zwierzyna (…)”. 

03:00:33 [godz.9.00] Serwis informacyjny red. Edyta Lewandowska: „’Głównym celem 

protestu było zablokowanie ustawy dezubekizacyjnej, to była próba anarchii, to była próba 

przejęcia władzy, to była próba zablokowania możliwości przyjęcia budżetu państwa  ‘-tak 

mówił na antenie RMF FM minister Mariusz Błaszczak”. 

03:15:18 [godz.09.15] „Salon dziennikarski”, magazyn publicystyczny, goście w studio na żywo: 

Jacek Karnowski, Jacek Łęski, Piotr  Semka „Do Rzeczy”, Piotr Zaręba „Wsieci”, ks. Henryk 

Zieliński red. nacz. „Idziemy”. 

04:02:41 [godz.10.02] Powtórzenie na antenie informacji dementi policji o tym, iż użyto w 

czasie zajść gazu łzawiącego, dym pochodził z racy i świecy dymnej rzuconej w tłum przed 
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Sejm przez demonstrujących z KOD. Po północy zgromadzenie zostało przez policję rozwiązane 

i dalej miało charakter nielegalny. 

TVP INFO 

17.12.206 , godz. 10.00-14.00 

Upływający czas audycji w minutach i sekundach, w nawiasie  kwadratowym czas 

rzeczywisty. 

11:47 [godz.10:11] Relacje powtórkowe z wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem z 16 i 17 grudnia  

2016 r. Na pasku napis o treści: ‘Mazurek: Wiemy, jak wyglądała troska o dziennikarzy za 

rządów PO’.   Mazurek: ‘Czas pogodzić się z tym, że jest się opozycją, trzeba odnaleźć się w tej 

roli’. 

 [godz.10:12] relacja z konferencji prasowej Nowoczesnej, Ryszard Petru: ‘Apelujemy do 

wszystkich Polaków o to, zwłaszcza tych , którzy są w Warszawie, aby o  godz. 12 wraz z KOD-

em uczestniczyć w proteście pod Pałacem Prezydenckim i chcę podkreślić, jeś li ta sytuacja, 

jaka ma miejsce niezbędne będą wcześniejsze wybory”. 

14:14 [ godz. 10:14] Relacja z konferencji PO , głos z konferencji partii .Nowoczesna.- Katarzyna 

Lubnauer:  ‘PiS chce ograniczyć media PiS chce ograniczyć informacje i to PiS nieregulaminowo 

zabrał głos posłowi’. 

15:58 [godz.10:15] Piotr Pałka, publicysta w komentarzach, powtórka  : „’Męczeństwo opozycji 

na pluszowym krzyżu’, ja się z tym określeniem zgadzam”. 

20:03 [godz.10.19] Relacja z bazyliki archikatedralnej w Szczecinie z Mszy świętej w rocznicę 

uroczystości upamiętniających wydarzenia grudnia ’70 i w intencji ofiar. 

37:29 [godz.10:37] Wspomnienie Grudnia ’70 i wydarzeń na Wybrzeżu –emisja reportażu 

autorstwa Kamila Trzaski. 

43:15 [godz.10:43] powtórki materiałów filmowych  z nocy 17 grudnia przed Sejmem, reporter 

TVP Info  napastowany przez manifestantów z KOD; oraz blokady wyjazdów z Sejmu  przez 

KOD, ich ataki na posłów PiS i przedstawicieli rządu opuszczających teren Sejmu. Dementi 

Komendy  Stołecznej Policji o na temat tego , jakoby użyła przeciwko protestującym gazu 

łzawiącego.  

01:14:08 [godz.11:14] W studio na żywo Marek Król, publicysta  komentuje bieżące 

wydarzenia z Sejmu i z przed Sejmu. 

02:08:15 [godz.12:08] relacja z protestu KOD przed Pałacem Prezydenckim, Adrianna 

Borowicz, TVP Info. 

02:20:34 [godz.12:20] Przemówienie premier Beaty Szydło  Krakowa podczas spotkania 

opłatkowego z przedstawicielami Ochotniczych Straży  Pożarnych. 

02:42:33 [godz.12:42] Komentarze na żywo publicystów w czasie protestu KOD pod Pałacem 

prezydenckim , wypowiadają się drogą telefoniczną  m.in. Grzegorz Dobiecki „Dziennik Gazeta 

Prawna”, Jacek Karnowski „wSieci”, Elizy Olczyk „Wprost”, Paweł Lisicki „Do Rzeczy”, Witold 

Gadowski „wSieci” : „(…) To, co się dzieje w tej chwili w Polsce to kalka metod stosowanych   

przez Rote Armee Fraktion w końcówce lat 60. i w latach 70. to wszystko obliczone jest na 

wybuch społecznych emocji (…) Socjotechnika tych działań prowadzi do rozhuśtania 

społecznych emocji i tym sposobem do obalenia urzędującego rządu (…) ”. 

TVP INFO 

17.12.2016, godz. 14:00-18:00 

Upływający czas audycji w minutach i sekundach w nawiasie kwadratowym czas 

rzeczywisty. 
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 15:34[godz.14:14] relacja przemówień liderów opozycji z manifestacji opozycji i KOD przed 

Pałacem Prezydenckim, wielokrotne relacje i wejścia na żywo z protestu przed Pałacem 

Prezydenckim. W studio komentatorzy politycy i publicyści wydarzeń, w tym, m.in. Beata 

Mazurek, Kornel Morawiecki, Adrian Stankowski, Piotr Gabryel, Anita Gargas, Tomasz 

Sakiewicz, Samuel Pereirra, Krzysztof Wyszkowski. 

03:20:00 [godz.17:17] Relacja na żywo z Wrocławia z wystąpienia szefa Rady Europejskiej  

Donalda Tuska, na PASKU: ‘Demokracja, w której ludzi pozbawia się dostępu do informacji, 

staje się równie nieznośna jak dykatatura’. Komentarze  publicystów wystąpienia Donalda 

Tuska: Konrad Kołodziejski, Jakub Jałowiczor, Jacek Karnowski. 

TVP INFO 

17.12.2016, godz. 18:00-22:00 

Powtórki z zajść w sejmie, informacje o blokadzie Sali Parlamentarnej przez posłów opozycji 

Upływający czas audycji w minutach i sekundach, w nawiasie kwadratowym czas 

rzeczywisty. 

19:01 Salon Dziennikarski, audycja publicystyczna ,  powtórka z godz. 9.00. 

19:53 red. Małgorzata Steckiewicz, serwis TVP INFO, wiadomości z wydarzeń w Sejmie i wokół 

Sejmu, z Krakowskiego  Przedmieścia od godz. 12 - manifestacji  KOD-u;  na pasku informacja: 

‘Próba destabilizacji państwa’. Relacje reporterów na żywo z demonstracji  KOD. 

02:15:41 [godz.20:15] Magazyn Minęła 20, goście programu przewodniczący Kukiz ’15 : Paweł 

Kukiz, były dyrektor zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego dr hab. Kamil 

Zaradkiewicz, Agnieszka Ścigaj, Paweł Sasin, Jan Pawlicki, publicysta. 

03:53:26 Program Studio Polska, łączenie na żywo z otoczeniem przed Sejmem, reporter TVP 

Info łączy się  ze studiem z manifestacji KOD, jednak jego relację zakłócają uczestnicy 

manifestacji KOD, jeden z nich w trakcie łączenia podchodzi do reportera i  gra  na perkusji.  

TVP INFO 

17-18.12.2016, godz. 22:00-2:00 

Studio POLSKA, Cd. audycji. 

Upływający czas audycji w minutach i sekundach, w nawiasie kwadratowym czas 

rzeczywisty. 

01:39:14 [godz.23:38] na pasku informacja: ‘spotkanie marszałka Senatu z dziennikarzami ws. 

zasad funkcjonowania mediów w Parlamencie’. 

01:50:09 [godz.23:49] konferencja marszałka Senatu Karczewskiego ze spotkania z 

dziennikarzami , zapowiedź kolejnego spotkania na godz.12 następnego dnia. Podtrzymanie 

informacji o obowiązywaniu starych zasad pracy dziennikarzy w Sejmie.  

01:50:31 [godz.23:49]na pasku: ‘Stanisław Karczewski , marszałek Senatu: ’Intencją PiS jest 

usprawnienie pracy dziennikarzy i poprawa warunków ich pracy w Sejmie – zmiany nie 

ograniczą dostępu do wydarzeń’ . 

02:56:24 [godz.00:55]- 04:11:10[godz.02:10]  materiały powtórkowe: wystąpień polityków,  

serwisów informacyjnych, komentarzy i relacji reporterskich z całego dnia i minionego 

wieczoru.  

 

TVP INFO 
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18.12.2016, godz. 2:00-6:00 

Upływający czas audycji w minutach i sekundach, w nawiasie kwadratowym czas 

rzeczywisty. 

04:47-35.51 [godz.02:36]- Ciąg dalszy nocnych powtórek z  wystąpień polityków,  serwisów 

informacyjnych, komentarzy i relacji reporterskich z całego dnia i minionego wieczoru. 

 

TVP INFO 

18.12.2016, godz. 6:00-10:00. 

Upływający czas audycji 18:54 [godz.06:18] relacja na żywo  z porannej pikiety KOD przed 

Sejmem, reporterka mówi, że znajduje się tam  maksymalnie siedem osób: „(…) ale z tego co 

słyszymy to ten protest nie ustaje, o godz.  12 zwolennicy KOD spotkają się przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, potem przejdą na ul. Wiejską ”. 

32:46 [godz. 06:32] powtórka fragmentów  przemówienia premier Beaty Szydło, na pasku 

cytat z przemówienia: ‘Reżyserzy tych wydarzeń muszą usłyszeć: źle czynicie, szkodzicie 

Polsce- na konflikcie i niechęci chcecie budować waszą tożsamość’. 

B. Szydło: ‘Nie wolno Polaków zniechęcać i skłócać wzajemnie’ 

32:50 [godz.6:32 ] O uspokojenie nastrojów tak, aby prace w Parlamencie „odbywały się bez 

przeszkód, w sposób cywilizowany i z należną powagą, zgodnie z zasadami demokracji 

parlamentarnej”  zaapelował w swoim oświadczeniu prezydent Andrzej Duda na pasku napis o 

treści: ‘Prezydent: Jestem gotów do mediacji’. 

48:27 [godz.06:47 -06:52] Redaktor w studio TVP INFO z mł. insp. Mariuszem Ciarką z 

Komendy Stołecznej Policji omawiają sytuację symulacji przez jednego z manifestujących. 

Inspektor mówi, iż cechą charakterystyczna filmików, które obrazują to zachowanie jest to, iż 

nie mają one początku ani końca. Gdyby nie udało się nagrać tych scen od początku do 

zakończenia, a wiec momentu gdy ofiara podnosi się z ziemi, zapewne można byłoby na 

podstawie fragmentów nagrań oskarżać policję o zastosowanie przemocy podczas 

manifestacji pod Sejmem. Scenom tym towarzyszyło także rzucanie świec dymnych, miało to 

więc znamiona inscenizacji scen przemocy, które później odpowiednio przekazały media. 

Podczas manifestacji miała  miejsce także agresja wobec dziennikarzy telewizji publicznej, 

policjant stwierdził, że nie było osób rannych nie dotarły do nich konkretne skargi, mimo 

agresji słownej  nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej dziennikarzy. 

01:35:53 [godz.7:35-7:36] Powtórka z sytuacji pod Sejmem gdy manifestanci KOD zakłócali 

pracę dziennikarzom na pasku napis o treści: ‘Protest KOD- manifestujący utrudniali pracę 

dziennikarzom TVP’. Poniżej pasek o treści: ‘Premier : Obecna sytuacja wynika z bezradności 

tych, co utracili władzę’.  

02:34:01 [godz.08:33] Andrzej Stankiewicz,Onet.pl o spotkaniu dziennikarzy z marszałkiem 

Senatu Stanisławem Karczewskim; informacja na pasku o kolejnym spotkaniu marszałka 

Senatu z dziennikarzami na następny dzień w południe. 

02:36:34 [godz.08:35] zapowiedź manifestacji Klubów Gazety Polskiej na godz. 16. Przed 

Pałacem prezydenckim, relacja z Krakowa i Gdańska na temat tej manifestacji. 

03:42:00 [godz.09:41] red. Michał Rachoń, audycja publicystyczna „Woronicza 17” omówienie 

politycznych wydarzeń  tygodnia z zaproszonymi do studia politykami opozycji i rządu. Wśród 

polityków także Joachim Brudziński, który m.in. mówi, jego wypowiedź uwidoczniona na pasku 

informacyjnym: ‘Joachim Brudziński, PiS: ‘opozycja doprowadziła do tego, że wyszkoleni 

młodzi ludzie rzucali się pod koła samochodu pani premier’. 

TVP INFO 
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18.12.2016 , godz.10:00-14:00 

Upływający czas audycji 01:04:45 [godz.11:06]  Na pasku informacja: ‘Kluby Gazety polskiej 

zapowiadają demonstrację w obronie demokraci przed Pałacem Prezydenckim’. 

02:04:34 [godz.12:06] Na pasku głównym napis: ‘Agresja wobec dziennikarzy TVP’. Powtórka 

materiału o zakłócaniu pracy dziennikarzy przez manifestantów KOD. 

02:06:02 [godz.12:08] Relacja z manifestacji KOD przed Trybunałem Konstytucyjnym, 

żegnającej na urzędzie dotychczasowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, udział w 

manifestacji biorą udział politycy PO, Nowoczesnej, oraz działacze KOD-u. Po manifestacji 

protestujący mają wrócić pod Sejm i wspierać polityków opozycji okupujących Salę Plenarną 

sejmu. Okupujący będą przebywać na sejmowej Sali do wtorku. Relacje w studio TVP INFO na 

bieżąco z manifestacji KOD przed Trybunałem - relacjom tym towarzysza komentarze 

polityków, publicystów, politologów. 

TVP INFO 

18.12.2016-godz.14:00-18:00 

Upływający czas audycji 05:09 [godz.14:04] na żywo połączenie z rzeczniczką PIS Beatą 

Mazurek, która relacjonuje sprawy dotyczące z głosowań Sejmu, z 16 grudnia w Sali 

Kolumnowej. Antenę wypełniają relacje na żywo ze spotkań Prezydenta RP z poszczególnymi 

politykami opozycji, relacje sprzed Pałacu Prezydenckiego, przed demonstracja Klubów Gazety 

Polskiej zapowiadanej na godz.16. Powtórki z manifestacji KOD o godz. 12.00 przed 

Trybunałem Konstytucyjnym, w tym przemówienia Bronisława Komorowskiego i innych 

polityków PO i Nowoczesnej. W studio komentowany jest fragment  wystąpienia 

Komorowskiego, gdy mówi o posłance Pawłowicz, salwującej się ucieczka z Sejmu.  

01:27:13[godz.15:54] na pasku napis: ‘Ataki na dziennikarzy TVP’, komentarze dotyczące 

wydarzeń związanych z atakami na dziennikarzy TVP INFO, komentują politolodzy i 

dziennikarze.  

01:49:49 [godz.15:52] na pasku informacje: ’Mistyfikacja wykorzystana w spocie PO’; „pobity” 

demonstrant w spocie PO’ ‘demonstrant udawał rannego’. Redaktor w studio: „Do mężczyzny 

udającego ofiarę policji odnieśli się dziś goście programu Woronicza 17 (…) W studio goście 

prof. Henryk Domański, socjolog PAN i prof. Piotr Wawrzyk, politolog. Prowadzący audycję: 

„Panowie, te zdjęcia pokazujemy i zastanawiam się nad reżyserią tych scen, bo z pewnością to 

co zobaczyliśmy budzi grozę, bo udawanie, że jest się atakowanym przez policjanta z całą 

pewnością w państwie demokratycznym nie przystoi”. 

01:53:52 [godz.15:52]  Prof. Henryk Domański: „Jest to element walki politycznej , w związku z 

tym jest to zachowanie całkiem racjonalne z punktu widzenia opozycji, podobnie jak z punktu 

widzenia obozu rządzącego jest reagowanie na to, robi to w ogóle wydarzenie, w moim 

zdaniem przypadkowe i nie zasługiwałoby na to, żeby nadać temu takie znaczenie, które  

uzyskało. Wynika  częściowo z tego, że opozycja czekała na jakieś wydarzenie dałoby się 

wykorzystać do walki z rządem i takie wydarzenie nastąpiło. Może lepszego nawet nie było w 

ciągu kilkunastu miesięcy. W końcu tym celem  opozycji jest doczekanie jak najszybciej do 

możliwych  wyborów, a poprzedzanie tego intensyfikacją napięcia społecznego  i 

przekonywanie ludzi, że dzieje się źle, że demokracja jest naruszana. Więc jeżeli ktoś się 

kładzie na ulicy, jest zdeterminowany, to z tego punktu widzenia tak patrząc na strategię wa lki 

politycznej , jest to w moim przekonaniu całkiem normalne”. Redaktor : „Ale czy retoryka, 

panie profesorze, że policja bije ma sens?”. 

01:55:02 [godz.15:53] Prof. Henryk Domański: „Więc powtórzyłbym, ze absolutnie ma sens dla 

opozycji, natomiast z punktu odbioru ze strony społeczeństwa to może być różnie. Ja myślę, że 

w ogóle odśpiewywanie hymnu narodowego, można się zastanawiać czy ma sens. Hymn 

narodowy jest po to, żeby świętować uroczystości, a nie po to, żeby sygnalizować, że jest źle, 

że mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem. Albo na przykład powtarzanie , skandowanie za 

każdym razem , jak to robi opozycja, że nie ‘oddamy demokracji’ albo coś w tym rodzaju. 

Trochę to zawiera elementy aktorstwa, rzeczywiście takiego cyrku, więc jaka część 
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społeczeństwa polskiego ocenia to negatywnie i akceptuje. Prawdopodobnie na pewno taka , 

która się pokrywa ze zwolennikami PiS-u koło czterdziestu procent, w moim przekonaniu tak 

jest. Z kolei po drugiej stronie lokuje się jakieś trzydzieści kilka, odzwierciedla to dokładnie 

różnice polityczne i światopoglądowe”. 

01:55:57 [godz. 15:54] Redaktor prowadzący rozmowę: „Panie profesorze, jak pan takim razie 

ocenia aktorów i cały scenariusz nocy z piątku na sobotę?”. 

01:56:02 [godz.15:54] Prof. Piotr Wawrzyk: „Sama ta scena z tym człowiekiem, który kadzie się 

na ulicy, to moim zdaniem, przypomina kabaret, ale taki kabaret który ma, który został 

wcześniej przygotowany, w tym sensie, że nie położyłby się akurat w tym miejscu , gdyby nie 

wiedział, że ktoś to nagrywa. Czyli musiało to być przygotowane, że będzie jakieś nagranie z 

tego właśnie momentu, kiedy on już leży , nie wziął tylko tego pod uwagę, że nagrywa to kilka 

osób zapewne. I że będzie nagranie sprzed tego momentu , gdy już leży rzekomo poturbowany 

i z tego momentu, kiedy wstaje. I później widać w Internecie, jak poprawia ubranie i odchodzi 

spokojnie, wiedząc, że widać na tych ujęciach, że nic się nie dzieje. Natomiast pamiętajmy o 

jednym, mamy w tej chwili swego rodzaju, mieliśmy, przepraszam, do czwartku , mieliśmy 

taką powolną, ale jednak mieliśmy , agonię grup, które określają się mianem  obrońców 

demokracji. Widać, że w tych demonstracjach uczestniczyło coraz mniej osób, ale też w 

efekcie działania tego Komitetu Obrony Demokracji coraz bardziej się radykalizowały.  

Pierwszym tego elementem był pogrzeb Inki i Zagończyka, gdzie te elementy  bojówkowania 

pojawiły się w ich działalności. Za każdym kolejnym razem było widać, że ta  agresja, jak gdyby, 

ze strony tych osób narasta. Równocześnie wraz ze spadającą frekwencją  nasilały się tarcia 

wewnętrzne, mieliśmy pretendenta do objęcia szefostwa w KOD , potrzebny był pretekst, 

który sprawi, że nastąpi  eskalacja sporu. Tym pretekstem stała się kwestia dostępu 

dziennikarzy do Sejmu no i wykluczenie jednego z posłów z posiedzenia . I kolejnym 

elementem, który podnosić ten poziom radykalizacji stały się ofiary . Potrzebne w pewnym 

momencie stały się ofiary, bo paliwo które było do tej pory, przestało wystarczać”. 

02:05:38 [godz.16:04] Prof. Henryk Domański: „(…) widać, że opozycji w zasadzie nie zależy na 

zażegnaniu tego konfliktu. W interesie opozycji w gruncie rzeczy jest to, żeby parlament trwał 

w takim zawieszeniu , jak do tej pory przeciwnie, rządowi zresztą (…)” . 

02:19:57 [godz.16:18] Red. Michał Karnowski, „wSieci” w studio podczas manifestacji Klubów 

„Gazety Polskiej” komentuje ostatnie zajścia w Sejmie i manifestacje KOD:  „(…) Mam 

wrażenie, że to jest próba powiedzenia Polakom, nawet nie to: my jesteśmy w większości, 

nawet nie to- my mamy rację, nawet nie to-że oni są sfrustrowani. Nie, to jest powiedzenie 

tak: ‘Albo wybierzecie nas i my będziemy rządzili, innymi słowy: ‘my jesteśmy jedynymi 

zarządcami tego państwa - albo będziecie mieli piekło, awantury, protesty, rannych, urządzimy 

wam piekło, jeśli nas nie wybierzecie. W tym sensie to jest tak antydemokratyczne, że zapiera 

dech w piersiach. To są ludzie, którzy uważają się za naturalnych  zarządców Polski i sytuacja w 

której Polacy wybrali inaczej jest dla nich nie do zaakceptowania i to jest wybuch złości agresji, 

ale ja twierdzę, że to jest bardzo poważny plan, wszystko to się układa w poważny plan 

brutalnego pchnięcia Polski w otchłań chaosu, bałaganu, być może zamieszek, tylko po to, 

żeby ta grupa odzyskała władzę, bo oni innej drogi do tego nie widzą”. 

02:31:18 [godz.16:30] Relacja z wystąpienia wicepremiera prof. Piotra Glińskiego do 

manifestujących zgromadzonych członków Klubów „Gazety Polskiej”  przed Pałacem 

Prezydenckim pod hasłem „W obronie demokracji”. Manifestacja jest odpowiedzią na zajścia 

w Sejmie i próbę anarchizacji parlamentu i blokady jego pracy przez opozycję. Relacja z 

wystąpienia Joachima Brudzińskiego na żywo, do manifestujących [godz.16:47-17:09]. 

02:52:52 [16:51] Informacja na pasku: ‘Awaria sygnału TVP1, TVP2 oraz TVP Info’; ‘Od soboty 

sygnału TVP nie odbierają mieszkańcy części Polski’. 

 

TVP INFO 

18.12.2016, godz. 18:00-22:00 
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Upływający czas audycji 30:57 [godz.18.30] Informacja na pasku: ‘Problemy z odbiorem  

sygnału TVP’ , ‘Mieszkańcy 13 województw nie odbierają sygnału TVP’.  

31:21 [godz.18:30] Tomasz Sakiewicz komentuje bieżące wydarzenia: „(…) ja po tragedii 

smoleńskiej nie miałem przez 6 lat wstępu do telewizji, ja nie mogłem tu ani wejść ani mówić, 

całkowita cenzura, nawet jeśli inni prawicowi dziennikarze byli wpuszczani to pod logiem 

‘Gazety Polskiej’ był całkowity zakaz (…).  I oni mi dzisiaj tłumaczą, że oni walczą o wolność 

słowa. (…) Mamy do czynienia z masowym wybuchem hipokryzji, ale z tyłu jest to próba 

zdestabilizowania państwa. Oni tego rządu nie obalą, już to wiedzą, że nie obalą, natomiast 

oni terroryzują. Mówią będzie straszny obraz i w Polsce i za granicą, będzie się źle rządziło, 

będziecie ciągle straszeni, my wam wszystko tutaj będziemy rozbijać, jak nam nie zapłacicie. 

Typowy terrorysta – czyli nie oddacie przywilejów, nie oddacie tych wielkich  wpływów , które  

mieliśmy tu czy tam. Oni tego bronią , bo cóż oni mają, oni mają tylko pieniądze, to są ludzie 

bez  duszy”. 

32:30 Prowadzący w studio TVP INFO: (…) „Platforma Obywatelska zaprezentowała w sieci 

krótki film o nawie Państwo PiS, (…) wykorzystano w nim m.in. zdjęcie mężczyzny, który 

kładzie się na ziemi i udaje ofiarę policyjnej interwencji [tu widzowie mogą obejrzeć 

wspomniany film]. Jeszcze komentarz policji w tej sprawie, rzecznik policji zwraca uwagę, że 

zarejestrowany przez kamery film, na którym widać jak jeden z uczestników manifestacji 

kładzie się na ulicy i udaje rannego pokazuje grę aktorską. Mariusz Ciarka podkreślał, że gdyby 

nie fakt, że nagranie jest kompletne i obnaża całą sytuację mógłby paść zarzut, że 

funkcjonariusze uderzyli tego mężczyznę (…). Tomasz Sakiewicz w Studiu TVP INFO , jak pan 

ocenia te wydarzenia?”. 

34:17 [godz.18:33] Red. Tomasz Sakiewicz: „Myśmy na niezależna.pl podali nawet kim jest ten 

człowiek, to jakiś tam działacz lewacki, który to odgrywał. To młodzi ludzie, ale to są  

potomkowie tych ubeków, którzy, przynajmniej duchowi potomkowie, którzy tego typu 

prowokacje stosowali. Pamiętamy, że malowano nawet na drzwiach partyjnych przed stanem 

wojennym, że Solidarność będzie ich mordować  i tak dalej straszono, to jest ten jad (…) ja 

pamiętam jak ubecja podnosiła nastroje, żeby potem uzasadnić bardzo złe rzeczy, 

mordowanie wsadzanie do więzień. Oczywiście tamci młodzi ludzie mogą już tego nawet nie 

być świadomi, że biorą udział w tej samej grze, ale oni się gdzieś tam od swoich dziadków, 

ojców tego nauczyli i kontynuują ta zabawę, która może dzisiaj nie jest już aż tak 

niebezpieczna, ale jest obrzydliwa”. 

40:13 [godz.18:39] Informacja na pasku: ‘Władze TVP o kłopotach z odbiorem sygnału 

poinformowały Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ABW’. 

02:07:01 [godz.20:06] W programie ‘Minęła 20’ fakt m.in. zaniku odbioru sygnału 

telewizyjnego oraz bieżące wydarzenia polityczne komentują zaproszeni do studia politycy: 

Joanna Lichocka (PiS), Michał Szczerba (PO); Zbigniew Gryglas (Nowoczesna) oraz publicyści: 

Filip Memches „Rzeczpospolita”, Adrian Stankowski „Gazeta Polska Codziennie”, Bartosz 

Węglarczyk, Onet.pl. 

03:53:06 [godz.21:52] Michał Adamczyk, „Bez Retuszu”, program publicystyczny, gość Mariusz 

Błaszczak minister spraw wewnętrznych.  
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