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Raport z monitoringu  

„Wiadomości” TVP, „Wydarzeń” Polsatu, „Faktów” TVN  

sprzed pierwszej tury wyborów prezydenckich  

15 – 26 czerwca 2020 r.  

 

Nota informacyjna na temat zakresu, metody i celu monitoringu znajduje się na końcu raportu. 

I. Dane statystyczne  

W maju 2020 r. średnia oglądalność „Wiadomości” w TVP1 i TVP Info wyniosła 2,92 mln widzów. 

„Wydarzenia” Polsatu i Polsat News miały 1,76 mln widzów, a „Fakty” TVN i TVN24Bis – 2,96 mln.  

Przez 12 dni monitoringu 107 ze 146 tematów „Wiadomości”, czyli 73% miało związek z wyborami; 

zajęły one 82% czasu „Wiadomości”. W „Faktach” tematów takich było 55% (56 ze 102), a zajęły one 

64% ich czasu. Także „Wydarzenia” poświęciły wyborom mniej uwagi. Na 139 tematów 63 były 

związane z wyborami (45%) i zajęły one 45% czasu wszystkich monitorowanych wydań.  

Nasycenie dzienników telewizyjnych informacjami wyborczymi zwiększało się, im bliżej było 28 

czerwca. W „Wydarzeniach” zajmowały one od 14% czasu (15 czerwca) do 62% (26 czerwca); w 

„Faktach” - od 58% do 96% w tych samych dniach, a w „Wiadomościach” - od 61% do 100%. Ostatnie 

przed ciszą wyborczą wydanie „Wiadomości” w piątek 26 czerwca trwało 54 i pół minuty, z których 9 

i pół minuty zajęła rozmowa Danuty Holeckiej z Andrzejem Dudą.  
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W „Wiadomościach”, najbardziej zajmujących się wyborami, 65 ze 101 tematów związanych z 

wyborami (64%) w przeważającej mierze dotyczyło Andrzeja Dudy;  poza jednym neutralnym 

wszystkie przedstawiały go w pozytywnym świetle (Duda+). 35 tematów dotyczyło przede wszystkim 

Rafała Trzaskowskiego i wszystkie były dla niego negatywne. Jeden temat, neutralny, miał Robert 

Biedroń. Jak widać, „Wiadomości” TVP były całkowicie stronnicze: brak krytycyzmu wobec Andrzeja 

Dudy, negacja najsilniejszego kandydata opozycji i instrumentalne traktowanie pozostałych.  

 

Stronniczość „Wiadomości” nasilała się, im bliżej było wyborów, choć apogeum apologetyki Andrzeja 

Dudy osiągnęły w środę 24 czerwca ponad 4 minutowym „koreańskim” materiałem Macieja 

Sawickiego. W piątek 26 czerwca, ostatniego dnia przed ciszą wyborczą, padł inny rekord: długości 

materiału oskarżającego Rafała Trzaskowskiego. Przez 7 minut  Maksymilian Maszenda formalnie 

sprawdzał czy program wyborczy Trzaskowskiego, ogłoszony poprzedniego wieczora, jest plagiatem. 

Faktycznie – powtarzał wszystkie oskarżenia, jakie dotychczas „Wiadomości” wysuwały pod adresem 

tego kandydata.  

W „Wydarzeniach” na 44 materiały związane z wyborami 26 było pozytywnych dla Andrzeja Dudy i 

jeden negatywny. Rafał Trzaskowski miał 5 materiałów pozytywnych, 4 negatywne i 4 neutralne. Po 

jednym materiale pozytywnym mieli Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Bosak. W piątek 26 

czerwca „Wydarzenia” neutralnie przedstawiły sylwetkę Waldemara Witkowskiego z Unii Pracy, 

ostatniego kandydata spoza czołowej szóstki. Dzień wcześniej – 25 czerwca - Waldemara 

Piotrowskiego z prawicy, ale nie z Konfederacji, 24 czerwca – pozytywnie – Marka Jakubiaka, 23 

czerwca – pozytywnie – karierę Stanisława Żółtka, a 22 czerwca - Pawła Tanajno. Inne materiały 

wyborcze (18) dotyczyły wielu kandydatów i miały charakter przeglądowy.  

W „Faktach” na 56 materiałów wyborczych, 14 było krytycznych wobec Andrzeja Dudy, 8 neutralnych 

i 3 pozytywne. Rafał Trzaskowski miał 2 materiały negatywne, 2 neutralne i 4 pozytywne, co świadczy 

że w drugim tygodniu kampanii „Fakty” traktowały go przychylniej niż w pierwszym. Osłabł także  
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krytycyzm wobec Andrzej Dudy. Władysław Kosiniak-Kamysz miał jeden materiał negatywny, Szymon 

Hołownia także jeden, ale pozytywny, a Robert Biedroń – neutralny.  

A zatem „Fakty” były krytyczne wobec władzy i kandydującego prezydenta, ale nie bezkrytyczne 

wobec opozycji.  

Obaj nadawcy komercyjni o wiele częściej informowali o pozostałych kandydatach w wyborach 

prezydenckich, podczas gdy TVP skupiała się na stronniczym, czarno-białym przedstawianiu i 

przeciwstawianiu sobie dwóch rywali: Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego.  

W Polsacie, komercyjnym jak TVN (ale z polskim, a nie z zagranicznym właścicielem), o prezydencie 

były prawie wyłącznie pozytywne materiały, podczas gdy o jego głównym konkurencie -  prawie po 

równo pozytywnych, negatywnych i neutralnych, ale a sumie znacznie mniej niż materiałów 

pozytywnych o Andrzeju Dudzie. Tylko „Wydarzenia” pokazały sylwetki pięciu kandydatów spoza 

czołowej szóstki. Dlaczego? Można snuć rozważania, jak ich wyborcy zachowają się w drugiej turze.  
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II. Goście „Wiadomości” i „Wydarzeń” 

Przez ostatnich kilka minut „Wiadomości” prowadzący je dziennikarz rozmawia z gościem. Czas tej 

rozmowy jest trudny do określenia, waha się od zera (cała rozmowa przechodzi do TVP Info) do 

nawet 10 minut. Tylko goście strony rządowej występują samodzielnie; opozycja ma zawsze kontrę ze 

strony PiS.  

Przez 12 dni monitoringu kampanii prezydenckiej zaproszono do studia 14  gości, w tym 4 

kandydatów: Roberta Biedronia (15.06), Krzysztofa Bosaka (19.06), Szymona Hołownię (20.06) i 

Andrzeja Dudę (w piątek 26.06, ostatni dzień przed ciszą wyborczą). Zaproszenia nie dostali dwaj 

prezydenccy kandydaci koalicji PO-PSL, rządzącej w Polsce do 2015 roku: Rafał Trzaskowski i 

Władysław Kosiniak-Kamysz.  

Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji podkreślił, że „Gościem Wiadomości” jest po raz pierwszy od 

5 lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Robert Biedroń ubiegał się o wstawiennictwo Danuty 

Holeckiej w sprawie zaproszenia go do Pałacu Prezydenckiego.  

W pierwszym tygodniu obserwacji w „Gościu Wiadomości” byli też ministrowie: Mariusz Błaszczak z 

MON i Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta oraz Stanisław Tyszka z komitetu Władysława 

Kosiniaka- Kamysza i Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. W drugim tygodniu było troje europosłów 

PiS: Beata Szydło (szefowa kampanii A. Dudy), Jadwiga Wiśniewska i Adam Bielan oraz minister 

obrony Mariusz Błaszczak (drugi raz) i Tomasz Trela z Lewicy. Proporcja władz do opozycji: 8:6, 

przewaga przedstawicieli władzy. 

Ostatnia przed ciszą wyborczą rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą trwała 9,5 minuty, z czego 

odpowiedzi kandydata zajęły prawie 9 minut. „Wiadomości” trwały rekordowe 55 minut. Przed 

wyborami parlamentarnymi jesienią 2019 r. „Gościem Wiadomości” w ostatnim dniu przed ciszą 

wyborczą był Jarosław Kaczyński. „Wiadomości” trwały 45minut, a prezes Kaczyński mówił przez 

ponad 10 minut.   

Wniosek: „Gość Wiadomości” jest propagandowym przedłużeniem „Wiadomości”. Zapraszanie i 

traktowanie gości służy wspieraniu partii, rządu i prezydenta. Karykaturą rozmowy było wydanie z 26 

czerwca, kiedy Danuta Holecka w scenerii myśliwskiego zameczku zadała dwa banalne pytania 

Andrzejowi Dudzie, a kandydat swobodnie przypominał wszystkie posunięcia rządu PiS od 2015 r., 

przypisując je sobie, i sam zadawał sobie pytania. Inni kandydaci w studio „Wiadomości” musieli 

odpowiadać na prawdziwe pytania; toczył się dialog, czasami bardzo ostry, między nimi a pytającym.  

Rozmowę z zaproszonym politykiem na koniec programu prowadzą także „Wydarzenia” Polsatu. 

Przed wyborami zaproszona została czołowa piątka kandydatów w wyborach: Władysław Kosiniak-

Kamysz 18.06 i 21. 06 (drugi raz z Szymonem Hołownią), Krzysztof Bosak 20.06,  Robert Biedroń 

22.06, Rafał Trzaskowski 23.06 i Andrzej Duda w czwartek 25 czerwca (wcześniej był 13 czerwca). 

Poza nimi „Gośćmi Wydarzeń” byli: dwie osoby związane z PiS (doradca prezydenta Andrzej 

Zybertowicz 16.06 i europosłanka, szefowa kampanii Andrzeja Dudy, Beata Szydło 19.06) oraz Cezary 

Tomczyk – szef sztabu Rafała Trzaskowskiego 15.06, były prezydent Aleksander Kwaśniewski 17.06. i 

w ostatnim dniu przed ciszą wyborczą – premier Mateusz Morawiecki. Proporcja władz do opozycji 

4:8, odwrotnie niż w „Wiadomościach”.  

Wywiady prowadzili dziennikarze „Wydarzeń” Bogdan Rymanowski i Dorota Gawryluk. 

„Fakty” nie mają gościa u siebie, zapowiadają jedynie gości „Faktów po Faktach” w TVN24.  
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III. „Setki” kandydatów i polityków 

Z polityków w „Wiadomościach” najdłużej i najczęściej pokazywany był prezydent i kandydat na 

prezydenta (podpisywany czasami tak, czasami tylko jako prezydent) Andrzej Duda. Miał 110 „setek”, 

(własnego obrazu i dźwięku) trwających 1383 sekundy (ponad 23 minuty), co dawało mu blisko 19% 

czasu ogółu „setek” w materiałach wyborczych. To oznacza, że po doliczeniu czasu rozmowy sprzed 

ciszy wyborczej, Andrzej Duda miał  dla siebie jakby jedno całe wydanie „Wiadomości”.  

 „Setek” Rafała Trzaskowskiego było 71, trwały znacznie krócej – 530 sekund (niecałe 9 minut), co 

dało mu 7% czasu wszystkich „setek” w materiałach wyborczych. Wiele z nich pochodziło z 

materiałów archiwalnych, a nie ze spotkań kandydata z wyborcami. Z reguły były od razu kontrowane 
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i oceniane przez autora materiału (wydźwięk wszystkich materiałów „Wiadomości” o tym kandydacie 

był negatywny). Najdłuższy, 7 minutowy, negatywny materiał „Wiadomości” był o tym kandydacie.  

Robert Biedroń miał 14 „setek” trwających 154 sek., Szymon Hołownia miał 12 „setek” (98 sek.), 

Władysław Kosiniak-Kamysz - 11 (29 sek.), Krzysztof Bosak - 8 (34 sek.). W drugim tygodniu 

obserwacji „Wiadomości” więcej uwagi zwracały na Roberta Biedronia, Szymona Hołownię i 

Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale przytaczały niemal wyłącznie ich negatywne opinie o Rafale 

Trzaskowskim.  Ostatniego dnia prze ciszą wyborczą „Wiadomości” przytoczyły po jednej wypowiedzi 

kandydatów spoza „szóstki” – Mirosława Piotrowskiego i Marka Jakubiaka. Obaj atakowali Rafała 

Trzaskowskiego.  

 

 

 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0%

Bronisław Komorowski

Beata Szydło

Włodzimierz Czarzasty

Paweł Tanajno

Marcin Kierwiński

Barbara Nowacka

Antoni Macierewicz

Katarzyna Lubnauer

Jacek Cichocki

Krzysztof Śmiszek

Michał Dworczyk

Łukasz Szumowski

Adrian Zandberg

Mariusz Błaszczak

Jarosław Gowin

Jadwiga Emilewicz

Jan Kanthak

Cezary Tomczyk

Borys Budka

Jarosław Kaczyński

Krzysztof Bosak

Mateusz Morawiecki

Szymon Hołownia

Robert Biedroń

Władysław Kosiniak-Kamysz

Rafał Trzaskowski

Andrzej Duda

Odsetek wszystkich wypowiedzi

Udział setek polityków we 
wszystkich wypowiedziach 

w "Faktach"
15-26 czerwca 2020 r.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

Jan Grabiec

Marcin Horała

Jarosław Kaczyński

Łukasz Szumowski

Katarzyna Lubnauer

Borys Budka

Mariusz Błaszczak

Jadwiga Emilewicz

Zbigniew Ziobro

Mirosław Piotrowski

Waldemar Witkowski

Piotr Muller

Cezary Tomczyk

Marek Jakubiak

Paweł Tanajno

Radosław Fogiel

Stanisław Żółtek

Adam Bielan

Robert Biedroń

Mateusz Morawiecki

Krzysztof Bosak

Szymon Hołownia

Władysław Kosiniak-Kamysz

Andrzej Duda

Rafał Trzaskowski

Odsetek wszystkich wypowiedzi

Udział setek polityków we 
wszystkich wypowiedziach 

w "Wydarzeniach"
15-26 czerwca 2020 r.



7 
 

W porównaniu z jesienną kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu zwraca uwagę niska aktywność 

Jarosława Kaczyńskiego. Miał 6 setek w „Wiadomościach” (79 sek.), 5 „setek”  w „Faktach” i żadnej w 

„Wydarzeniach”. Jesienią  2019 r. był najczęściej cytowanym politykiem. Wówczas jego udział w 

liczbie „setek” wyniósł 7%, a w czasie wypowiedzi – 10%. Andrzej Duda ma więc obecnie prawie dwa 

razy większą sumę czasu „setek” (19%) niż Jarosław Kaczyński w poprzednich wyborach.  

Wypowiedzi polityków w „Wydarzeniach” i „Faktach” były liczone, ale nie mierzone (czas 

wypowiedzi). Ich porównanie z „Wiadomościami” jest więc ograniczone.  

W „Faktach” Andrzej Duda miał 55 „setek”, a Rafał Trzaskowski 53. Pozostali kandydaci: Władysław 

Kosiniak-Kamysz 22, Robert Biedroń 19, Szymon Hołownia 18 i Krzysztof Bosak 12. Jak widać, „Fakty” 

preferencyjnie traktowały dwóch głównych kandydatów, dając im prawie tyle samo czasu na 

mówienie swoim głosem, ale nie zaniedbywały pozostałej czwórki, udzielając im głosu rzadziej, ale 

proporcjonalnie. Zmieścili się także Paweł Tanajno z jedną „setką”.   

W „Wydarzeniach” Rafał Trzaskowski miał 60 „setek”, Andrzej Duda - 56; Władysław Kosiniak-

Kamysz- 21, Krzysztof Bosak – 20, Szymon Hołownia - 17, Robert Biedroń – 16. Swoje wypowiedzi 

mieli także pozostali prezydenccy kandydaci spoza czołowej szóstki, bo „Wydarzenia” poświęciły im 

osobne materiały: 7 „setek” miał Stanisław Żółtek, po 3 - Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno i 

Waldemar Witkowski, a jedną - Marek Jakubiak.  

„Wydarzenia” pokazały zatem najszerszą panoramę kandydatów do prezydentury. „Fakty” skupiły się 

na czołówce, traktując ją proporcjonalnie. Najgorzej postąpiły „Wiadomości”, skoncentrowane na 

promowaniu jednego kandydata i wkopywaniu w ziemię jego przeciwnika działaniem własnym i 

cytatami z wystąpień jego konkurentów. Z nakazanym im prawem „pluralizmem, bezstronnością, 

wyważeniem i niezależnością” nie miało to nic wspólnego, tak samo jak z przestrzeganiem „Zasad 

Etyki Dziennikarskiej TVP”.  

 

IV. Propagandowy charakter „Pasków” „Wiadomości”  

Paski pozytywne:       Paski negatywne:  
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Wymowa pasków jest jednoznaczna: wspieranie „swojego”, walka z „obcym”. To pracownicy 

„Wiadomości” decydują kto jest kim i oznajmiają to odbiorcom od samego początku każdego tematu 

paskami, które ustawiają widza. Tę samą rolę pełnią zapowiedzi prowadzących, też warte 

przedstawienia.  

Bardzo często powtarzają się w paskach przymiotniki „polska”, „polskie” i rzeczowniki „Polska” i 

„Polacy”. Gdyby je opuścić, treść pozostałaby ta sama. „Rekordowa inwestycja w polską gospodarkę” 

znaczy to samo, co „Rekordowa inwestycja w gospodarkę”, bo widz wie, o jakiej gospodarce jest 

mowa. Tak samo jest z: „Obrona polskich miejsc pracy” i „Miliardy euro dla polskich rolników”.  

Usilne wstawianie do pasków „Polski” i „Polaków” prowadzi do absurdów. Pasek „Puchar Włoch dla 

Polaków” (we włoskiej lidze piłkarskiej gra wielu polskich zawodników) jest nieprawdziwy i obraźliwy 

dla Włochów. Pompowanie narodowej dumy przez poniżanie innych narodów nie służy polskim 

interesom. Dobitnym tego przykładem było pominięcie przez „Wiadomości” mordowania Żydów w 

Auschwitz przy podkreśleniu, że pierwszymi więźniami tego obozu śmierci byli Polacy (15.06).  

 

V. „Wiadomości” opuściły ważne informacje dnia :  

• wypowiedź posła PiS Przemysława Czarnka o LGBT (to nie są normalni ludzie) – 15.06 

• apel matek osób LGBT sprzed pałacu prezydenta Dudy – 15.06 

• finał sprawy wypadku Beaty Szydło – 17.06.  

• NIK skontroluje koszty wyborów 10 maja – 19.06. 

• powrót kibiców na stadiony – 19.06.   

• minister Szumowski rekomenduje głosowanie korespondencyjne w dwóch gminach – 19.06 

• Benedykt XVI  leci do chorego brata – 19.06 

• Rośnie zagrożenie koronawirusem w różnych krajach (Włochy, Chile, Brazylia, Iran, Nowa 

Zelandia, Niemcy, Chiny) - 20.06  

• Zatrzymanie kierowcy samochodu oklejonego hasłem nieprzychylnym dla Andrzeja Dudy -

21.06 

• Kontrowersyjna wizyta Donalda Trumpa w Oklahomie z powodu niedawnych zamieszek i 

nowej fali zarażeń koronawirusem - 21.06 

• Adama Małysz na kwarantannie z powodu  Covid19 - 23.06 

• Polska zgodziła się zapłacić za Fort Trump – w książce Boltona - 23.06.  

• Parada Zwycięstwa w Moskwie - 24.06 

• Biskup Janiak w szpitalu z powodu alkoholu we krwi - 24.06 

• Decyzja papieża Franciszka o odsunięciu od pracy w diecezji biskupa Janiaka - 25.06 

• Akcja pro-frekwencyjna artystów - 25.06 
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VI. Błędy  informacyjne, kreowanie fałszywej rzeczywistości, kłamstwa. 

 

15 czerwca: Rafał Trzaskowski chce wypłacić organizacjom żydowskim 200 mld złotych odszkodowań. 

To zlikwiduje program 500 + i inne programy socjalne rządu PiS. Nieprawdziwa spekulacja.  

 

26 czerwca. „Zaskakująco niska frekwencja na wiecu Rafała Trzaskowskiego w Warszawie” doniosły 

„Wiadomości”, ilustrując to twierdzenie tymi zdjęciami sprzed rozpoczęcia spotkania na Placu 

Zamkowym.  

 

23 i 25 czerwca. Jeśli wierzyć „Wiadomościom”, w dwa dni amerykańskie firmy w Polsce zatrudniły 

dodatkowo 30 tys. pracowników. 
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22 czerwca. Amerykański projektant Christian Paul wysoko oceniający kreacje Pierwszej Damy, Agaty 

Kornhauser-Dudy, okazał się Christianem Farbańcem, znajomym autorki materiału Kingi Kwiecień.  

 

VII. Komentarze obserwatorów „Wiadomości”:  

15 czerwca, poniedziałek 

Belki czterech politycznych materiałów na 12 to: „Pozytywne efekty planu Dudy”, „Co skrywa Rafał 

Trzaskowski?”, „Atak aktywistów LGBT za obronę rodziny” i „Trzaskowski odbierze Polakom 200 
miliardów?”.  

Wstęp Danuty Holeckiej do materiału o 200 miliardach odbieranym Polakom przez kandydata PO 

brzmiał tak: „500 plus nazywał rozdawnictwem i dużym problemem dla opozycji. Jego środowisko 

polityczne zapewniało, że pieniędzy na ten cel nie ma – ale się znalazły. W ciągu czterech lat rząd PiS 

na sam program 500+ wygospodarował ponad 100 mld złotych. Gdyby jednak nadal rządziła 

opozycja, ponad dwukrotność tej kwoty zamiast na konta polskich rodzin mogłaby zostać 

przeznaczona na zaspokojenie roszczeń organizacji żydowskich”.  

Było to nawiązanie do materiału Jakuba Wojtanowskiego z niedzieli 14 czerwca Pamięć o polskich 

więźniach Auschwitz, w którym przez ponad cztery minuty nie pada słowo Żydzi, a na koniec polski 

ambasador w Berlinie, Andrzej Przyłębski mówi: „Stworzenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz 

było momentem zwrotnym, początkiem wyniszczania całych grup ludzi, niewolniczej pracy. Od tego 

momentu mówimy o Holocaust”. 

„Strumień pieniędzy,  który płynie z budżetu państwa do polskich rodzin wyschnie, jeżeli Trzaskowski 

po ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenckich będzie dążył do zaspokojenia żydowskich 

żądań” – twierdził autor materiału, Konrad Wąż.  

16 czerwca, wtorek 

Wszystkie materiały podporządkowane są wyborom prezydenckim, w związku z tym niejednokrotnie 

trudno jest oddzielić materiały wyborcze od niewyborczych. Taki materiał jak o gangach imigrantów 

demolujących Francję był w gruncie rzeczy materiałem wyborczym, ponieważ nawiązywał pośrednio 

do życzliwości Trzaskowskiego wobec imigrantów, których chciał nie tylko wpuścić do Polski, lecz 

również przyznać im zasiłki. 

Jeżeli „Wiadomości” analizują oświadczenia majątkowe współpracowników i zastępców prezydenta 

Warszawy, to dlatego, by ukazać go jako hojnego dla „kolesi”. Nie pokazują, że szef ratusza zarabia 

ponad dwa razy mniej od nich (12,5 tys. zł.).  
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Nie ma materiałów neutralnych, wszystkie są nacechowane wolą zaszkodzenia w kampanii 

Trzaskowskiego i wyniesienia Dudy. Oprócz dwóch kandydatów – Dudy i Trzaskowskiego, innych nie 

ma w przestrzeni publicznej. Kampania została sprowadzona do plebiscytu.  

A. Duda występuje praktycznie w każdym materiale, ukazywany jest wyłącznie pozytywnie, z o wiele 

dłuższymi wypowiedziami. Kandydat KO ukazywany jest albo bez głosu, albo w krótkich, wyrwanych z 

kontekstu  wypowiedziach, niemal w każdym materiale, tyle, że negatywnie. 

Dwaj kandydaci ukazywani są konfrontacyjnie, jako adwersarze o przeciwstawnych cechach i  jako 

politycy, i jako osoby prywatne. Trzaskowski jest: hipokrytą, nieuczciwym, niewiarygodnym, nie 

dotrzymuje obietnic, hojnym dla „kolesi” i imigrantów, politykiem  nieodpowiedzialnym, nieudolnym 

prezydentem Warszawy,  działającym w interesie obcych. 

Andrzej Duda jest przeciwieństwem Trzaskowskiego. To mąż stanu, wielki przywódca, zawsze 

dotrzymuje złożonych obietnic, działa w interesie wszystkich Polaków, krytykując nieodpowiedzialne 

elity.  

17 czerwca, środa 

12 tematów, w tym politycznych 6, plus dwa takie: „Walka z sądem o małą Ines” - niepolityczna, ale 

nie oddamy naszych dzieci sędziowskiej kaście i „Śledztwo po filmie S. Latkowskiego” – niepolityczne, 

ale to celebryci są pedofilami, a nie duchowni.  

Pierwszy materiał „Wiadomości”: „Silny sojusz z USA”. Sojusz Warszawy z Waszyngtonem nigdy w 

historii nie był tak trwały, jak dzisiaj. Po tych słowach natychmiast pojawił się w obrazku Andrzej 

Duda.  

Jedyna w tym materiale wypowiedź Rafała Trzaskowskiego o współdziałaniu opozycji z rządem 

została zaraz zdyskredytowana komentarzem dziennikarskim, a setka R. Trzaskowskiego ucięta w pół 

wypowiedzianej myśli: "To jest przykład bardzo rzadki w polityce zagranicznej... " na wznoszącej 

kadencji, więc nie wiemy - przykład czego? Po chwili autor materiału z przekąsem mówił, iż 

"Trzaskowski twierdzi, że te dobre stosunki to także zasługa jego partii". Prezydentura A. Dudy 

przeciwstawiona została prezydenturze Komorowskiego jako coś na zupełnie innym, wyższym 

poziomie. 

Inwestycje w bezpieczeństwo – materiał z pozoru neutralny, bo nie wymienia nazwiska żadnego z 

kandydatów na prezydenta, ale wszystko, o czym mowa to domena kampanii Andrzeja Dudy: przekop 

Mierzei Wiślanej, Baltic Pipe, inne inwestycje. Materiał wyborczy, pozytywny dla Andrzeja Dudy. 

Platforma obciążeniem dla kandydata Konrada Węża to materiał niekonsekwentny. W zapowiedzi 

słyszymy, że Trzaskowski unika afiszowania się z politykami PO, ponieważ są obciążeniem 

wizerunkowym, po czym cały materiał jest o otoczeniu partyjnym Rafała Trzaskowskiego. Autor 

przedstawia pomówienia wobec generała Piotra Pytla, określając go jako człowieka z otoczenia 

Trzaskowskiego, powiązanego z rosyjskim wywiadem. Te same zarzuty były w „Wiadomościach” 

poprzedniego dnia. Podobnie jak w materiale amerykańskim Piotra Szypszaka, tak i tu Bronisław 

Komorowski przywoływany jest jako przykład fatalnego poprzednictwa dla R. Trzaskowskiego. 

Przesłanie jest oczywiste: nie wybraliście Komorowskiego - nie wybierajcie Trzaskowskiego. Ostatnie 

słowa, które wybrzmiewają, to tradycyjnie mocny atak: "To są środowiska niezwykle agresywne" (o 

PO).  
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Materiał Najważniejsza jest rodzin dotyczy prorodzinnych programów rządu. Warsztatowo 

nieuzasadniony jest pojawiający się w nim wątek spotkania A. Dudy z przedstawicielem środowisk 

LGBT, Bartoszem Staszewskim oraz nieprzyjścia na to spotkanie Roberta Biedronia. 

18 czerwca, czwartek 

Na 11 tematów Wiadomości 4 związane były z wizytą prezydenta w Waszyngtonie. Ich belki: „Przed 

spotkaniem Duda-Trump”, „Amerykanie o wizycie prezydenta Dudy”, „Silne sojusze, bezpieczna 

Polska”, „Dobre relacje obu prezydentów”. Na koniec Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta jako 

„Gość Wiadomości”.  

„Wiadomości” konsumowały debatę w swoim studio z poprzedniego dnia. Wygrał prezydent Duda, 

szczególnie w dogrywce na ściance, gdzie był pierwszy (los tak chciał! ), a Trzaskowski miał czekać 40 

minut, więc poszedł przed wieże na Woronicza do swoim sympatyków. „Wiadomości” napiętnowały 

go za złamanie ustaleń sprzed debaty.  

Kolejny temat: W kampanii o finansach Polaków też był o Trzaskowskim, z udziałem prezydenta i 

kandydata, a do tego prezes Orlenu Daniel Obajtek i wicepremiera Jacka Sasin. Nawet w walkę z 

dopalaczami udało się włożyć Donalda Tuska i oskarżyć PO, że się nie przyłożyła do tej walki, a PiS - a 

jakże.  

Z zagranicy, innej niż Waszyngton, była Bruksela, bo Parlament Europejski nie zgodził się na 

pozbawienie immunitetu Guya Verhofstadta. PiS żądał od niego przeprosin za nazwanie uczestników 

Marszu Niepodległości faszystami.  

19 czerwca, piątek 

Na 9 tematów „Wiadomości” tylko ostatni - sportowe emocje w Telewizji Polskiej – nie miał 

odniesień politycznych. Pozostałe albo były reklamówkami wyborczymi prezydenta, albo antyreklamą 

Trzaskowskiego.  

Za prezydentem: 700 miliardów złotych dla Polski, Spotkanie Duda - Trump w Białym Domu, 

Wsparcie dla polskiej turystyki i rodzin.  

Antyreklama Trzaskowskiego: Zlecenie zabójstwa za walkę z mafią (PO mnie poradziła sobie, Ziobro - 

a jakże), Wielka afera pedofilska w Berlinie, Trzaskowski skłamał w kampanii?, Opozycyjne elity 

chcą podzielić Polaków, Młodzi Polacy już nie muszą emigrować.  

W 700 miliardów złotych dla Polski Morawiecki chwali Dudę z jego negocjacje z UE, oświadcza że 

pieniądze dostaną samorządy. Miliard złotych dziennie na pomoc! – krzyczy i powtarza Duda. 

Wsparcie rządu pomogło 5 milionom uniknąć bezrobocia. Pokazują zadowolonych przedsiębiorców, 

którzy dostali szybko pieniądze. Stwierdzają, że za czasów Tuska i Rostowskiego pomoc UE polegała 

na ściskaniu gospodarki, a teraz na ekspansji.  

Duda mówi, że załatwi by sieci handlowe sprzedawały 30 procent towarów z rynku lokalnego. Na 

koniec vox populi: starsza pani, która mówi 'że nigdy w życiu tak dobrze nie miała jak teraz'. TO JEST 

BARDZO DŁUGI SPOT WYBORCZY.  

Spotkanie Duda - Trump w Białym Domu - kolejny spot wyborczy, tym razem infantylizujący 

obywateli. Adam Bielan mówi, że Duda skutecznie zabiega o polskie sprawy, Trump mówi że Duda to 

'wielki prezydent', a Polska ma silną pozycję na arenie międzynarodowej. Joanna Kopcińska z 

Europarlamentu chwali Dudę, tu też pojawia się teza "Tak dobrze nie było nigdy w historii'.  
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Rafał Stańczyk, korespondent TVP w Waszyngtonie: coraz częściej mówią, że to pierwsza wizyta szefa 

państwa, i to z NATO, w czasie koronawirusa (nie mówią, że chodzi o głosy Polonii w wyborach dla 

Trumpa i że obaj mają przed sobą wybory, w których nie są pewni zwycięstwa oraz że w tej sytuacji 

jakiekolwiek obietnice są krótkoterminowe).  

Dalej jest o wymarzonych przez pokolenia wizach, które zostały załatwione za Dudy, o nowych 

zbrojeniach z USA (za ile - nie mówią) takich jak F35, które Duda załatwił, o wojsku USA w PL. Kończy 

autor materiału zdaniem, które powinno przejść do podręczników propagandy: „Czy polski sen nadal 

będzie trwał, czy nadal będziemy się cieszyć najlepszym okresem od kilkuset lat - o tym 

zadecydujemy w czasie najbliższych wyborów”.  

Materiał Zlecenie zabójstwa za walkę z mafią udowadnia, że PiS (a głównie Zbigniew Ziobro) jest 

skuteczny w zwalczaniu mafii na odcinku dopalaczy, a PO, w tym Tusk był nieskuteczny, w ogóle 

zaniechał działań według CBA. Mafijny boss, który zarobił na dopalaczach 17 mln złotych, zwerbował 

(rzekomo) kolegę w więzieniu w Holandii , który za 100 000 zł. miał zgładzić Ziobrę "bombą, trucizną 

lub napromieniowaniem”.  

Wielka afera pedofilska w Berlinie to dalszy ciąg sagi o pedofilii, tym razem w Niemczech, gdzie 

Jugendamt oddawał dzieci pedofilom. Proceder skończył się w 2002, ale teraz spraw wyszła. 

Wypowiada się Joanna Dąbrowska z Radio Maryja, a odznacza Cezary Gmyz, który z Niemiec donosi, 

że w tamtym czasie "politycy i niemieckie elity patrzyły z przyzwoleniem na homoseksualistów i 

pedofilów".  Jedno i to samo. Pokazany jest Daniel Cohn Bendit, który dawno temu chwalił pieszczoty 

małych dziewczynek w telewizji; pokazany jest też jak się wita z Adamem Michnikiem. Klarowna, 

niedopuszczalna insynuacja. Materiał ma pokazać, że na zachodzie szerzy się zgnilizna, a PiS, w tym 

Duda, przed tym nas broni. 

Trzaskowski skłamał w kampanii? udowadnia, że RT nie jest prawdomówny, ani wiarygodny. 

Przesadza z ilością bezrobotnych, chciał sprowadzać imigrantów, chciał wprowadzić euro, unika 

jasnej deklaracji w sprawie małżeństw jednopłciowych. Anty-spot wyborczy. 

Opozycyjne elity chcą podzielić Polaków ma udowodnić, że stronnictwo RT jest agresywne i 

posługuje się hejtem w odróżnieniu (w domyśle) do PiS-u. Poseł Nitras komuś wyrywa trąbkę na 

spotkaniu RT w Bydgoszczy (nawet słychać, jak ten trąbi), Jacek Mroczek - specjalista od wizerunku 

mówi, że to źle świadczy o KO (następnego dnia jest już przedsiębiorcą, który dostał wsparcie, a w 

ogóle to byłym pracownikiem TVPInfo), w jakiejś wsi spaliły się budynki gospodarcze, jest samochód 

uszkodzony i ktoś napisał na domu obok PIS-DY. To mieli być zwolennicy PO, ale dowodów nie ma.  

Pokazują trzy zwolenniczki PO, które wyrażają się pogardliwie o wyborcach PiS, w tym Jadwiga 

Staniszkis (sic!) i cytują opracowanie Centrum Uprzedzeń, z którego wynika że zwolennicy PO gorzej 

myślą o zwolennikach PIS niż odwrotnie. Pokazują tez film z Internetu źle pokazujący zwolenników 

PiS, który rzekomo zrobiła PO.  

Młodzi Polacy już nie muszą emigrować - młodzi mają teraz lepiej i nie muszą wyjeżdżać, tak jak za 

PO. W warszawie RT daje mniej stypendiów JP2 młodym, bo myśl JPII nie jest już tak popularna (nie 

zapytali nikogo z magistratu o zdanie). Wniosek autorki materiału, Magdaleny Wierzchowskiej: „To 

kuriozalne tłumaczenie. Polski rząd wielokrotnie podkreśla, że pieniądze które trafiają bezpośrednio 

do kieszeni Polaków po pierwsze poprawiają ich sytuację materialną, a po drugie rozwijają naszą 

gospodarkę”. Czyli: dawać niezależnie od spełniania kryteriów. Populizm szczery. 
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Wsparcie dla polskiej turystyki i rodzin – 6,5 mln dzieci dostanie bon turystyczny, a w ogóle to 

młodzież ma dobrze. Cały naród swej młodzieży – było takie hasło za PRL. Jak wykazało badanie, 

młodzi nie głosują na Dudę i jest rezultat.  

20 czerwca, sobota 

W kampanii o emeryturach Polaków: już w zapowiedzi ze studia pojawia się negatywnie 

nacechowane odniesienie do Rafała Trzaskowskiego. W pierwszej sekwencji pokazany jest 

mężczyzna, który korzysta z uroków emerytury. W offie słyszymy, że gdyby nie zmiana w 2015 roku 

nadal by pracował. Off przykryty jest obrazkiem idącego Donalda Tuska. Człowiek "z ulicy" mówi o 

Tusku, że ten nie wie, co to praca. Zaraz słyszymy off: "Andrzej Duda spełnił swoje obietnice" jako 

przeciwwaga do zamierzonych, niecnych poczynań Trzaskowskiego. Off poparty jest wypowiedzią 

kolejnego człowieka z ulicy. 

Wypowiedzi Trzaskowskiego są tak dobrane, by przemawiały na jego niekorzyść, choć to wszystko 

rzeczywiście padło z jego ust. W offie, w którym Szypszak informuje o tym, że Trzaskowski jest za 

utrzymaniem programów socjalnych, używa słowa "rzekomo". Nie informuje, lecz ocenia. Setka 

zamykająca materiał wybrzmiewa słowami: "Żeby Polska należała do Polaków" sugerując, że tylko 

wybór Andrzeja Dudy może być tego gwarantem.  

Rozmowy o gospodarce: materiał otwiera uroczy obrazek Andrzeja Dudy, który zmoknięty, ale z 

uśmiechem na ustach dzielnie przemawia na wiecu. 

Wypowiedź analityka została wmontowana jako pochwała wielkich programów inwestycyjnych, które 

są kojarzone z Andrzejem Dudą. Ale nie ma żadnej pewności czy ta setka dotyczyła tego zagadnienia. 

Setka Kamysza jest z pozoru nienacechowana, gdyby nie następujący po niej off mówiący o tym, że 

PSL w koalicji z PO podniosło stawki VAT. 

Wszyscy kandydaci pokazywani są w kadrze sami. Tylko Andrzej Duda w rozentuzjazmowanym 

tłumie. Materiał zamyka kolejny uroczy obrazek z Andrzejem Dudą, tym razem wznoszącym nad 

głową małe dziecko. 

Bitwa o wozy (strażackie): materiał nie nacechowany wobec żadnego z kandydatów. Jednak autor nie 

zadaje pytania: dlaczego w grę wchodzą tylko małe gminy, do 20 tys. mieszkańców? Czyżby ze 

względu na kierunek sympatii politycznych? 

Przed wizytą w Białym Domu: w niespełna 3 minuty prezydent Trump pięć razy ściska rękę 

prezydenta Dudy. Podpisywania dokumentu na stojąco w Gabinecie Owalnym i machania do F35 – 

brak.  

Agresja w kampanii: w kadrze pokazano spalony dom. Nie ma informacji, co się stało, gdzie i za czyją 

sprawą. Poważna manipulacja. Rozmówca czyta groźby skierowane pod swoim adresem, autor 

materiału nie pokazuje jednak dokumentu. Przy informacji o mowie nienawiści nie mogło zabraknąć 

Tuska i "moherowych beretów". W ostatnim tygodniu ujęcie powtarzane wielokrotnie. Wypowiedź 

Gretkowskiej mogła dotyczyć wszystkiego, tymczasem jest wykorzystana do ośmieszenia Rafała 

Trzaskowskiego, którego wg Tulickiego kreuje na Kościuszkę i Jana Pawła II. 

Korespondencyjnie tylko w dwóch gminach: przywołane wypowiedzi mieszkańców obu gmin, 

wyłącznie chwalące decyzję. W innych mediach pojawiały się komentarze mieszkańców, którzy byli 

zdumieni tą decyzją, jako niezrozumiałą, bo inne gminy mają większy odsetek zakażeń. Szokująca 

wypowiedź o tym, że Polska jako pierwszy kraj na świecie opracuje lek na Covid-19 pozostawiona bez 

komentarza. 



16 
 

Program wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich: Agata Duda mówi, ale i tak nie słychać co („Po raz 

pierwszy wyznała, że....?). Za to prezydent: „Panie z KGW są wielkim pięknym nośnikiem tradycji”. 

21 czerwca, niedziela  

Pierwsze dwa materiały Burze, ulewy i podtopienia i drugi – korespondencja z zalanych terenów 

służą pokazania gospodarskiej troski prezydenta: bez parasola krąży po wałach, pociesza ludzi, patrzy 

w cień mgły.  

O rodzinie i bezpieczeństwie to relacja z krakowskiego rynku. Pięć setek mokrego prezydenta, w 

sumie 70 sekund, w tym ta, że oni (poprzednio rządzący ) byli „gorsi od koronawirusa”, bo bezrobocie 

za ich rządów wynosiło 9 procent, a u nas, nawet z koronawirusem, tylko 6 proc. Prezydent zapukał 

od spodu.  

W półminutowym zwiastunie nowego programu publicystycznego TVP Info „Finał kampanii” 

dramatyczna muzyka i migające ekspresowo obrazki zapowiadają bezwzględne dziennikarstwo 

śledcze: „Na ostatniej prostej mówimy: sprawdzam. Nie interesują nas socjotechniki i strategie 

marketingowe. Nie słuchamy pustych obietnic. Nie dajemy się zwodzić. Nie dajemy się zastraszyć. 

Robimy to dla Państwa, bo to finał kampanii”.  

Za granicą strasznie: zamieszki uliczne w Stuttgarcie (oczywiście imigranci, a w Polsce ich nie ma), a w 

Wielkiej Brytanii atak nożownika – oczywiście muzułmańskiego. Innych wiadomości brak.  

5 lat dobrej zmiany: rzadko widywana Elżbieta Kruk, europosłanka, często komentujący socjolog z 

PAN Henryk Domański, pięć razy „głos ludu”. Wśród nich pani Magda Stachyra: „ Pięć lat temu nie 

było 500+, nie było takich programów jak maluch+, trzynasta emerytura, czy zero podatku dla 

młodych. Natomiast kobietom kazano pracować w każdą niedzielę do 67 roku życia”. Ani słowa 

komentarza tej bzdury, bo to nasza bzdura.  

Na koniec, zamiast zwyczajowej agitki do oglądania produkcji TVP, 50 lat kapłaństwa arcybiskupa 

Głódzia – relacja z gdańskiej katedry. List od prezydenta Dudy czyta minister jego kancelarii. Jest 

wypowiedz prezesa TVP Macieja Łopieńskiego - najlepsza tradycja Jacka Kurskiego, jest 

przypomnienie pogrzebu Inki, jest setka Głódzia. Jest dobra wiadomość - za 2 miesiące jubilat skończy 

75 lat. Cała nadzieja we Franciszku.  

22 czerwca, poniedziałek 

Zapowiedzi: Ruszyła pomoc po ulewach, czyli prezydent na wałach. Zmoknięty, bez parasola, 

zatroskany. Jak na takiego nie głosować? 

Prezydent pamięta o rolnikach. Spot wyborczy Dudy. Materiał zaczyna się i kończy owacjami na 

cześć Andrzeja Dudy. Mowa o 3 miliardach euro dla rolników z UE. W kadrze Wojciechowski i Duda, 

jakby to była ich zasługa. OFF: ponowny wybór Dudy będzie kontynuacją tego, co już udało się zrobić 

dla polskich rolników. Duda przez 5 lat wsłuchiwał się w problemy rolników i stał się gwarantem 

zachodzących na wsi zmian. Autor nie informuje widza o faktach, on mu daje treści do wierzenia. 

Setki z sondy to same peany na temat Dudy. Wzruszające dziecko sepleniące Duda. Ten sam co 

wczoraj popierający z dzieckiem.  

Walka o drugą turę. Krzysztof Nowina-Konopka. Wszyscy przeciwko Trzaskowskiemu. 

Zmanipulowane wypowiedzi rywali Trzaskowskiego. Autor jest w offie adwokatem Dudy, tłumacząc 

jego słowa nt. rządów PO gorszych niż koronawirus: „ [Trzaskowski] czyni zarzut prezydentowi nie 

bacząc na to, że w tym samym czasie w Hiszpanii straciło prace ponad 3 miliony osób, a gdy był 

ministrem u Tuska w Polsce było ponad 2 mln bezrobotnych, czyli dwa razy tyle, co obecnie. Bez 
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pracy było wtedy ponad 13 procent Polaków. Dziś to zaledwie 6 proc. To dlatego prezydent ocenił, że 

rządy koalicji Po-PSL miały bardziej negatywny wpływ na gospodarkę niż epidemia koronawirusa. 

Prezydent nie mówił o ludziach, co zarzucają mu rywale i media sprzyjające opozycji”.  

„Choć to twarde fakty, to Rafał Trzaskowski podkreśla, że to kandydatowi KO sąd przyznał rację. To 

orzeczenie wiele mówi o kondycji wymiaru sprawiedliwości". 

Blisko ludzkich spraw o tym, że wizyty przedstawicieli władz u poszkodowanych przez powódź to 

normalna praktyka. Oczywiście również Duda, tyle, że poprzednicy (Cimoszewicz, Komorowski, Tusk, 

Trzaskowski) niczego poszkodowanym dać nie chcieli, lub byli wobec nich obcesowi (Cimoszewicz). 

Dopiero Duda da pomoc realną, jawi się jako jedyny polityk wrażliwy na ludzką krzywdę. 

Ocalić od zapomnienia tablice pamięci. Atak na ratusz w Warszawie za lekceważenie historii 

(rzekome blokowanie przez ratusz akcji Tablice Pamięci). Materiał z pozoru nie ma nic wspólnego z 

wyborami, ale oskarża magistrat o niechęć do szanowania pamięci pomordowanych w czasie wojny i 

powstania Polaków. To jest to atak na Trzaskowskiego.  

Pięć lat pierwszej damy - o aktywności społecznej i charytatywnej Agaty Kornhauser-Duda. 1426 

aktywności!!! "Zwykle robi to bez obecności kamer". Ocieplanie wizerunku żony Prezydenta przez 

projektantkę jej strojów i „amerykańskiego projektanta mody” stworzonego dla tego materiału.  

 

23 czerwca, wtorek 

Cały program oparty na materiałach agitujących w sprawie wyboru Andrzeja Dudy i szkalujących 

Rafała Trzaskowskiego. O innych kandydatach i komitetach nie ma ani słowa. Wyjątkiem jest „Gość 

Wiadomości”, gdzie zaproszono szefa sztabu wyborczego Roberta Biedronia - Tomasza Trelę. Są dwa 

materiały niewyborcze - okolicznościowy z okazji Dnia Ojca i relacja z pogrzebu Emila Karewicza. 

Reszta – ściek i wściek. 

 Szybka pomoc dla powodzian: wypowiedzi mieszkanek Łapanowa pokazują grozę powodziowej 

sytuacji i odwołują się do emocji widzów. Zapowiedź prowadzącej (18 sek.) "ustawia" wydźwięk 

materiału. Pomoc od rządu płynie błyskawicznie i w milionach złotych, a -  co więcej - odwiedził ich, 

by pomóc, sam prezydent Duda. Ważne są określenia rozniecające emocje, takie jak "co więcej". 

Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej mówi o 350 mln inwestycji w tym roku na 4 

zbiorniki w Kotlinie Kłodzkiej. Zapomina dodać, że 312 mln. z tego to środki unijne - przyznane 3 lata 

temu! Minister wylicza, ile może dostać gospodarstwo za jakie zniszczenia, najważniejsza jest 

deklaracja: "Jesteśmy przygotowani na wszystko". Propaganda sukcesu w katastrofie. 

Po tej laurce krytyka Rafała Trzaskowskiego. Nie pada nazwisko, ale Prezes Państwowego 

Przedsiębiorstwa Wody Polskie mówi o milionach metrów ścieków ze szpitali, przemysłowych i 

innych, które Warszawa zrzuca do Wisły. Epatowanie ściekami płynącymi do Wisły po raz n-ty. A 

przecież za prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego i wcześniej, ścieki do Wisły tak samo płynęły. 

Przed spotkaniem Duda-Trump: blok  korespondencji z Waszyngtonu, prowadzony przez Michała 

Adamczyka, Prócz niego w Waszyngtonie są też Marcin Tulicki i Rafał Stańczyk. Nie przeprowadzają 

rozmów, nie relacjonują niczego. Ich materiały równie dobrze mogłyby powstać w Warszawie, i 

powstały, bo wszystko oparte jest na archiwach TVP. Pada rekord komentarzy dziennikarskich - 

łącznie ponad 1 min.! 
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Prezydent chce powołać fundusz medyczny. To jest pasek z 8 marca, bo o tym prezydent powiedział, 

gdy podpisywał ustawę dająca TVP 2 mld z budżetu w 2020 r. Potem zapanowała cisza i teraz, przed 

wyborami, pojawia się projekt. Nie zadane pytanie: dlaczego choroby rzadkie u dzieci nie są leczone 

przez NFZ?  

Solidarność głosuje na prezydenta Dudę: byli już chłopi i żołnierze, teraz prezydenta wspierają 

pracownicy. Punktem wyjścia jest tytuł człowieka roku „Tygodnika Solidarność”. Nikt tu nie ukrywa, 

że Solidarność agituje na rzecz prezydenta. Padają mocne słowa, zwane językiem nienawiści, pod 

adresem opozycji. Emitowanych jest 13 sek. spotu wyborczego PiS. Prawo cytatu dopuszcza 12 sek.! 

Kampania arogancji kandydata Platformy: autor, Konrad Wąż, w szczycie formy. Młody, 

zaangażowany w ruch narodowy Polako-Amerykanin zagaduje Trzaskowskiego po angielsku, ten po 

angielsku mu odpowiada, wytykając polski akcent. Z incydentu, w którym nie ma agresji, 

„Wiadomości” robią nagonkę oskarżając Trzaskowskiego o rasizm, narcyzm, oderwanie od 

rzeczywistości, komunistyczne korzenie. To odwoływanie się do najgorszych emocji, budzenie 

nienawiści, szczucie. "Trzaskowski ma problem z formułowaniem myśli po polsku" - błyskotliwa teza 

autora materiału. To dzielenie Polaków w wykonaniu złodzieja, który najgłośniej krzyczy "łapać 

złodzieja".  

Ludzie służb wspierają Trzaskowskiego: za Trzaskowskim stoją byli ubecy. Komorowski to czarny 

charakter, który zatrudniał SB-ków. Trzaskowski to jego protegowany, też zatrudniał SB-ków w 

Ratuszu i chce utrzymać Polskę w rosyjsko-niemieckiej strefie wpływów. Zabory? 

24 czerwca, środa 

Przed spotkaniem Duda-Trump: patetyczne wprowadzenie Michała Adamczyka, który prognozuje, że 

wyniki rozmów (które się jeszcze nie zaczęły) będą znakomite dla Polski. Materiał jest połączeniem 

panegiryku na cześć Dudy i Ameryki ze zohydzaniem Trzaskowskiego. Pada z offu zdanie Tulickiego, 

że "Na Kremlu trzymają kciuki za zwycięstwo przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej". I dalej 

"kilkadziesiąt godzin potem strona amerykańska wystosowała zaproszenie..." Po tym, jak Trzaskowski 

z kimś się spotkał, z kimś pokazał? Nic nie wiadomo, ale wiadomo, że śmierdzi.  

Rekordowa inwestycja w polską gospodarkę: panegiryk jak bardzo Polska jest atrakcyjna dla 

Amerykanów i jaką jesteśmy światową potęgą. Google zainwestuje w Polsce 2 mln USD i dzięki temu 

będą wysokopłatne miejsca pracy dla Polaków. To nie są informacje, tylko zlepek opinii i manipulacji. 

Infografika ilustrująca, że od 2015 roku obroty handlowe z USA wzrosły o 1/3 nie jest miarodajna, 

widz nie ma pojęcia jak rosły wcześniej. Czysta propaganda sukcesu.  

O współpracy wojskowej z USA: w rozmowach z Donaldem Trumpem Andrzej Duda reprezentuje 

Polskę, region, Europę i NATO. Wspólnie są architektami systemu obronnego opartego o uzbrojenie 

USA, by strzec świata przed Putinem. To jak bratni sojusz LWP z Armią Czerwoną. Taki materiał 

szkodzi poczuciu bezpieczeństwa, a nie je budzi. Kuriozalne podsumowanie: o wizytę Dudy zabiegała 

administracja Trumpa, bo wierzy, że „po wyborach sytuacja polityczna w Polsce będzie stabilna". 

Straszenie i agitowanie w jednym zdaniu. 

Oferta dla młodych Polaków. „Wiadomości” dedykują materiały poszczególnym grupom społecznym. 

Byli żołnierze, przedsiębiorcy, rolnicy i pracownicy, czas na młodzież. Zapowiedź materiału nie 

pozostawia wątpliwości - młodzi poparli prezydenta Dudę. Wypowiedzi młodych dobrane tak, by 

pokazać, że PiS jest postępowy: za równouprawnieniem kobiet, ochroną klimatu, prawami zwierząt, 

za zagwarantowaniem młodym edukacji, dobrej pracy i świetlanej przyszłości.  Głosy młodych 

działaczy PiS przeplatają się z wypowiedziami ulicznymi, a wszystkiemu patronuje Jarosław Kaczyński, 
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dobrotliwy dziadek zatroskany o przyszłość młodych. Nie może obyć się bez ataku na Rafała 

Trzaskowskiego, którego młodzi potępiają jak na zebraniu ZMP.  

Dumni z polskości: jak PiS przywrócił Polakom godność i umiłowanie polskości. To wprost odwołanie 

do narodowej mitologii - flaga, terytorialsi, mecze piłkarskie, jesteśmy gościnni, szanujemy innych, 

jesteśmy szczerzy. Narodowy ołtarzyk, biało-czerwona rodzina pod patronatem Andrzeja Dudy. 

Materiał, który pokazuje, że jeśli kochasz Polskę i jesteś Polakiem, to masz głosować na Dudę.  

Przedwyborcza mobilizacja. Kuriozum! Muzyka na wejście rodem z północnokoreańskiej telewizji. 

Cały materiał na nieco zwolnionym filmie, filtr- lekka sepia, przejścia - uroczymi bąbelkami. Pierwszy 

off, jeszcze na muzyce: "Miasta, gminy, wsie... ". "Mam kontynuować?" - Duda pytał o to, czy ma 

dalej mówić, mimo ulewnego deszczu. Sawicki to zmontował tak, jakby chodziło o kontynuację drogi 

politycznej. To nie jest program informacyjny tylko widowisko słowno-muzyczne. Muzyka i zdjęcia, z 

dziećmi, z tłumami, które niczym chór grecki skandują: „Andrzej Duda” i „Pierwsza tura”. Są 

sportowcy i artyści, i zdanie: "Jak Polska długa i szeroka wyborcy z dumą pokazują wsparcie dla 

Andrzeja Dudy". W piątek jest wiec poparcia pod Pałacem Prezydenckim i to jest spot reklamowy 

tego wiecu. Tak się poświęcić, tak stracić twarz do szczętu, za to musi być specjalna premia od 

prezesa. Kurskiego, oczywiście. 

Andrzej Duda wygrywa wybory: sondaż dla Wpolityce.pl, który pokazuje, że będzie druga tura i że 

wygra Duda z każdym kandydatem. Widoczne emocje prowadzącej, kiedy mówi "konieczna będzie 

druga tura" - widz wie, że to źle. W drugiej turze Trzaskowski i Hołownia mają taki sam poziom 

poparcia, ale według „Wiadomości’ i tak wygra Duda. Wiedzą więcej? 

Sędziowska kasta wspiera Trzaskowskiego? Sąd Apelacyjny orzekł, że Trzaskowski nie musi 

przepraszać. To jest informacja. A Wiadomościach - materiał o "Sędziowskiej kaście", która wspiera 

Trzaskowskiego, choć ten nie ma racji. Jest tu szarża na sędziów, upokarzający ich rechot. Prawnik 

Waldemar Gontarski wygłasza opinię, że sąd jest rzecznikiem prasowym Rafała Trzaskowskiego. 

Poszanowanie niezależności sądu i szacunek dla prawomocnych wyroków w wykonaniu 

„Wiadomości”.  

W sumie: ten dzień to szczyt propagandowej wspinaczki. Później było już z górki, choć nadal wrednie. 

25 czerwca, czwartek 

Na 13 tematów 5 o wizycie Dudy, 4 kampanijne (w tym nagroda dla Dudy), 2 produkcyjniaki, 

wypadek w Warszawie dopiero na 7 miejscu, koniec roku szkolnego.  

Rekordowe amerykańskie inwestycje w Polsce. Amerykanie po pandemii wycofują się z Chin, więc 

Polska będzie ważnym graczem w nowej układance światowego biznesu. Amerykanie inwestują w 

Polsce, bo są tu amerykańscy żołnierze i nikt nas nie napadnie (największą obawą amerykańskich 

inwestorów jest niestabilność polskiego prawa, ale o tym ani słowa). Infografika pokazuje, że 

amerykańskie firmy w Polsce zatrudniają 300 tys. pracowników. Dwa dni temu było to 270 tys. Jedna 

wizyta i jaki wzrost! 

Trzaskowski i Panna. Zapowiedź programu Anity Gargas, szkalująca dla Trzaskowskiego. Chodzi o 

Jolantę Gontarczyk/Lange - dawną współpracowniczkę SB, której Stowarzyszenie korzysta z dotacji 

warszawskiego ratusza. To jedno z setek stowarzyszeń, które korzystają z grantów ratusza. Nie 

prześwietla się ubiegających w IPN.   

Młodość to wolność. Drugi dzień ten sam temat. Jest o ACTA i ACTA 2, które według „Wiadomości” 

forsował Donald Tusk, a wspierały niemieckie koncerny medialne. PiS nas przed tym uchronił.  Forum 
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Młodych PiS ma projekt ustawy o zrównaniu płac kobiet i mężczyzn i pierwszym, który się pod nim 

podpisał był Jarosław Kaczyński, który zapewnia, że wszystko będzie dobrze, jak tylko Duda wygra 

wybory. A w warszawskim ratuszu kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni i czyja to wina? Nie Tuska, 

Trzaskowskiego!  

 

Budowa nowej zakopianki. Produkcyjniak pokazujący jak dobrze się żyje pod rządami PiS i jak PiS 

sprawnie buduje drogi, z czym nie radziły sobie rządy PO-PSL. Zakopianka, S-1 do Milówki, tunel w 

Świnoujściu i obwodnica Częstochowy. Zachwyceni kierowcy i dumni ministrowie. Infografika 

zrobiona tak, by gęsta sieć PiS-owskich dróg pokrywała całą Polskę. 

 

25 czerwca, piątek 

Program czy plagiat. Rekord: siedem minut ataku i zohydzania Rafała Trzaskowskiego na podstawie 

opublikowanego wczoraj programu wyborczego kandydata. Zlepek przypadkowych danych, 

niepoważne traktowanie wyborców, plagiat z programów innych kandydatów - to podstawowe 

zarzuty. Do ataku wykorzystani są pozostali kandydaci opozycji. Są i wrzutki niezwiązane z tematem, 

odbierające wiarygodność - Trzaskowski, który nie pamięta kiedy był posłem i za czym głosował. Jest 

straszenie podwyższeniem wieku emerytalnego i likwidacją 500+, jest "katastrofa ekologiczna" w 

Warszawie i podwyżka opłat za śmieci, jest Bildenberg, Soros, 200 mld zł dla organizacji żydowskich, 

warszawscy przedsiębiorcy nie dostali pomocy w ramach tarczy, bo ratusz zaspał, promocja strony 

Rafałniekłam.pl - czyli the best of „Wiadomości” szkalujących Trzaskowskiego. News - niska 

frekwencja na spotkaniu w Warszawie (zdjęcia robione po spotkaniu rozwiązanym przez ulewę). 

Efekty spotkania Duda-Trump. To samo, co przez ostatnie dwa dni o wizycie Dudy w USA – 

triumfalizm. Te same setki, ten sam komentarz. Nowy jest pomysł, że Trzaskowski chce zlikwidować 

Terytorialsów i wojsko. Trzaskowski wprawdzie mówi co innego, ale fachowcy z PiS wiedzą lepiej. 

Kierowca autobusu pod wpływem narkotyków. Zarzuty wobec Rafała Trzaskowskiego i 

warszawskiego ratusza o brak nadzoru nad kierowcami i o instrumentalne wykorzystywanie 

nieszczęścia w kampanii wyborczej, bo Trzaskowski wrócił do Warszawy. Jest pogoń dziennikarza za 

Trzaskowskim, jest narzekający kierowca autobusu. Widz ma wrażenie, że Trzaskowski nie radzi sobie 

w Warszawie, a chciałby być prezydentem Polski.  

Przyszłość polskiego górnictwa. Kuriozalny materiał agitujący górników do poparcia Dudy - swojego 

chłopaka. Jest i wróg - Rafał Trzaskowski. Są nawet taśmy Sowy i Przyjaciół i pytanie na koniec: jaki 

jest interes Polski, żeby odchodzić od węgla? Wiadomo - Trzaskowski jest przeciw interesowi Polski, a 

Duda - za. 

Zerowy PIT dla młodych. Produkcyjniak odwołujący się do młodych  by głosowali na Andrzeja Dudę, 

pokazuje jak dobrze młodym się żyje dzięki zerowej stawce PIT, ale bezpośrednich odwołań do 

kampanii wyborczej nie ma. Wygląda na wrzucony w ostatniej chwili, bo autorka  nie przedstawiona, 

ani nie przedstawiła się na końcu.  

Bitwa na frekwencję. Kuriozalny temat i pomysł - wozy strażackie za największą frekwencję. Nie ma 

agitacji wyborcze tylko upokarzający pomysł na podbicie frekwencji. W normalnym państwie wozy 

strażackie i bezpieczeństwo to nie przedmiot kupczenia. 
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VIII. Telewizje komercyjne – uwagi obserwatorów 

16 czerwca: całość „Wydarzeń” w aspekcie wyborczym wyraźnie sprzyjająca jednemu kandydatowi: 

Andrzejowi Dudzie. Świadczy o tym przewaga czasowa materiałów poświęconych temu kandydatowi, 

wyróżnionemu w osobnym materiale, liczba setek kandydata i osób wspomagających (premier, szef 

sztabu, była radna PiS), bogate komentowanie krytycznych wypowiedzi o kandydacie, także wybór 

tematów okołowyborczych. Wszystko to realizowane bez agitowania wprost i z zachowaniem zasady, 

której hołdują „Wydarzenia” – informacje to nie tylko polityka i Warszawa – kraj żyje wieloma innymi 

sprawami. 

18 czerwca: W „Wydarzeniach” dwa materiały  kontrybutywne wobec władzy. W pierwszym, 

„Rodzina to podstawa”, bardzo krótkim (60 sek.), premier M. Morawiecki na tle bawiących się w sali 

przedszkolnej dzieci opowiadał, co PiS i prezydent Duda robią dla polskiej rodziny. Materiał bez 

realnego znaczenia. W drugim, równie krótkim, wicepremier J. Sasin i prezes Orlenu D. Obajtek 

przekonywali się nawzajem o konieczności wspierania polskich przedsiębiorstw. 

„Fakty”: Arleta Zalewska szukając sposobu przedstawienia kandydatów zapytała ich co znaczy dla 

nich kampania. Hołownia odpowiedział, że chodzi o to, czy kraj się pogrąży w marazmie; dla 

Biedronia to wybór cywilizacyjny; Kosiniak że chodzi o przyszłość (nie będę się babrał w przeszłości); 

Bosak, że to przygotowania do wyborów parlamentarnych; Tanajno że chodzi o przedsiębiorców. 

Reporterka pokazała dwa okrągłe stoły lewicy: jeden skierowany do ubeków (zwanych twardym 

elektoratem Lewicy) i drugi o stosunkach kościół-państwo. Wspomniano, że Hołownia przedstawił 

program dla rodziny (szkoda, że nie porównano z planem Dudy).  

19 czerwca:  „Fakty”: materiały wyborcze odznaczały się bezstronnością i równym dystansem wobec 

wszystkich kandydatów. Oczywiście, koncentrowały uwagę  na dwóch. Znalazły się one, oprócz 

jednego, związanego z ochroną środowiska, w pierwszej części magazynu. Kontrowersyjna 

wypowiedź Trzaskowskiego w sprawie liczby bezrobotnych na skutek pandemii została przytoczona w 

całości. Kandydat KO powiedział: „dzisiaj w Polsce straciło pracę 1 mln osób”. Sztab Trzaskowskiego 

utrzymuje, że kandydat nie powiedział, iż 1 mln. straciło pracę w wyniku pandemii. 

20 czerwca: „Fakty”: tytuł materiału (Prezydent polskich spraw) to pierwsze ujęcie podium z napisem 

na czerwonym banerze. Setki prezydenta komentowane przez innych działaczy PiS. Wymowa: role 

zostały rozdzielone, działania sztabu Dudy są skoordynowane.  

„Mamy dość” to pierwsze słowa zapowiedzi materiału. Wiele krótkich (kilkosekundowych) setek 

kandydata na różne tematy. W sumie ok. 45 sek. Zakończenie materiału to trzy różne wypowiedzi 

(prostowanie poprzednich) na temat głosowania dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego (od „nie 

byłem wtedy posłem” do „głosowałem, ale potrafię przyznać się do błędu”). Pozostaje wrażenie 

nieszczerości kandydata Trzaskowskiego. 

21 czerwca:  W „Wydarzeniach” stosuje się inteligentnie robioną propagandę podprogową. Nie 

wprost, ale daje się do zrozumienia, że rząd jest atakowany, a robi wszystko, co w jego mocy. 

Zostawia się w zawieszeniu wypowiedź o marketingowym dziecku Tuska i dalej jest mowa o tym, że 

zna języki, albo komentuje się inną garderobę w gospodarstwie rolnym, a inną na wiecu. Komentarze 

podbijane setkami są dalekie od obiektywizmu, są dwuznaczne. Nie walą maczugą, używają witki 

wierzbowej. Plus materiały o złych Arabach. Arab, choć z Belgii, chce zabrać dziecko. Arab, choć z 

Wielkiej Brytanii, jest nożownikiem.  
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Nowa deklaracja kandydata o corocznym raporcie o stanie państwa i przypomnienie wczorajszej 

sytuacji z osobą udającą Amerykanina, gdzie podczas rozmowy Rafał Trzaskowski rozpoznał 

oszustwo. Uznano, że znajomość języków jest mocną stroną kandydata. I dobrze ..  

„Fakty”: Kampania Dudy, neutralnie, choć ze szpileczką, bo najpierw sondaż, w którym Trzaskowski 

wygrywa w II turze, potem Duda, który nie chce tego komentować i komentarz gdy ludzie na wiecu 

Dudy krzyczą "Pierwsza tura", to z offu: "To się raczej nie uda". 

Wybory za granicą: materiał oparty na krótkich setkach Polonusów z różnych stron świata, którzy 

skarżą się na fatalną organizację wyborów: trudno się zarejestrować, a jeszcze trudniej może być 

zdążyć z oddaniem głosu tak, żeby dotarł na czas do komisji wyborczej w konsulacie. 

22 czerwca: „Fakty” - PKS Częstochowa likwiduje ostatnie kursy. Mimo zapowiadanej przez rząd 

pomocy nie udało się utrzymać rentowności przewozów. Do ministerstwa wpłynęło mało wniosków, 

tak jakby nikomu nie zależało... 

„Wydarzenia”: widać przemyślaną intencję sprzyjania, a przynajmniej nieszkodzenia A. Dudzie. 

Wyraża się to w ilości czasu, który jest mu poświęcony (poza materiałem kampanijnym także w 

podróży do USA i w materiale o powodzi), w sumiennym kontrowaniu każdej krytycznej opinii czy 

wypowiedzi, choć nie zawsze wprost, w szerokim omawianiu krytyki jego głównego konkurenta.  

Duda na terenach powodziowych. Zaskakująco dużo ciasnych planów i mało ludzi na spotkaniach. 

Elementy krytyczne kontrowane, np. pikieta przeciwników na Podhalu wypowiedzią zwolennika, że to 

przynosi wstyd regionowi. 

Materiał o powodzi. Krytyczna wypowiedź mieszkańca dotycząca wypłaty zapomóg skontrowana 

wypowiedzią min. Kamińskiego, że rząd uruchomił już pomoc dla powodzian. 

24 czerwca: „Fakty” Rozkład jazdy wizyty Dudy w Waszyngtonie i prawdopodobne tematy rozmów: 

obronność i energetyka, w tym jądrowa, a także, co zyskuje na tym Trump: zaprezentuje się w swojej 

kampanii  jako przywódca, czego nie może zrobić zyskujący w sondażach Joe Biden. Przypomniano 

słowa Andrzeja Dudy z wczoraj o tym, że Rosja napadła na Ukrainę za czasów rządów PO-PSL i 

odpowiedź Rafała Trzaskowskiego, że proces obecności tych wojsk zainicjowano dużo wcześniej. 

Ambasador Mosbacher zaprzeczyła, jakoby do Polski miała być przeniesiona broń jądrowa. List 

Trzaskowskiego z pytaniami o cele wizyty pozostał bez odpowiedzi. 

Przypadki biskupa Janiaka. Biskup ma nie tylko problemy z ukrywaniem pedofili, ale również z 

alkoholem. Został zabrany do szpitala mając 3,5 promila. 

25 czerwca: „Wydarzenia”. Widać podobieństwo do struktury „Wiadomości”. Na 12 tematów 2 

wypadkowe, 5 o Dudzie, kampania Trzaskowski, kampania reszta, skarga na brak debaty w Polsacie, 

zapowiedź rozmowy z Dudą, biskup Janiak, wirus w Polsce.   

Po materiałach o wypadku, które „Wydarzenia” zawsze dadzą na początek, rozpoczyna się festiwal 

Dudy. Reporterka opowiedziała jeszcze raz o spotkaniu w Białym Domu eksponując AD i DT. Pokazała 

zwolenników AD pod rezydencją ambsadora, ale tak wykadrowane, że nie widać było udziału klubów 

Gazety Polskiej.  

Następny materiał o współpracy nad zwalczaniem koronawirusa w Polsce i w USA. Reporterka mówi, 

że 'jak wynika z deklaracji prezydentów' szczepionka szybko dotrze do Polski. Ale w deklaracji na 

stronie Dudy nie ma nic o szybkim dostępie. To skąd Pani Sakowska o tym wie? Liczy się słowo 

napisane i podpisane.  
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Dalej - elektrownia atomowa (a może dwie?). Materiał graficzny z Westinghouse, to może oni będą 

kontrahentem? Ma kosztować 30 mld USD. Wprawdzie jest mowa, że Francuzi i inni też mogą 

sprzedać technologię atomową, ale widać, że wiążemy się z USA.  Jest zdanie o tym, co na to UE, ale 

musimy się domyślać, co jest grane na dziesiątki lat naprzód.... 

5G. W deklaracji prezydentów stoi, że strony zobowiązują się do korzystania wyłącznie z usług 

bezpiecznych i zaufanych dostawców sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach naszych sieci 5G. To 

znaczy, że Duda zgodził się wyeliminować Huawei. Czy to było jasno powiedziane? 

Podatek cyfrowy. USA parę dni temu powiedziało UE, że nie ma mowy, żeby firmy amerykańskie 

płaciły taki podatek . A co my, Polska, na to ? 

RT na Mazowszu. Krytykuje inwestycję w Ostrołęce (1 mld zmarnowane) promuje inwestycje lokalne i 

jedzie do Warszawy z powodu wypadku. Pokazują sondaż, w którym RT wygrywa wybory. 

„Fakty”. Wypadek w Warszawie na jedynce, Duda w Waszyngtonie i kadencja Dudy, Trzaskowski, inni 

kandydaci, akcja profrekwencyjna, kampania-drugi plan, decyzja papieża, szkoła po pandemii. Czyli 

na 9 materiałów 6 wyborczych, 3 niewyborcze.  

Dzień kampanijny Rafała Trzaskowskiego. Rozliczenie wielkich inwestycji, do których należy budowa 

elektrowni w Ostrołęce. Przypomnienie obietnic składanych PiS. Poparcie europejskich 

samorządowców - burmistrzów miast dla Rafała Trzaskowskiego.  

26 czerwca: „Wydarzenia”. Pokazują sondaż, w którym Duda ledwo wygrywa w 2 rundzie i drugi 

sondaż, z którego wynika, że 3 marca Duda miał 41 proc. poparcia, czyli dokładnie tyle, ile wczoraj! 

We wszystkich dziennikach, które obejrzałem, nikt nie wspomniał o tym, że chodzi o to, żeby 

podkopać monopol PiS-u na władzę. Nikt nie wspomniał o tym, że jeżeli wygra RT, to koniec z 

dowolnym rządzeniem krajem. Nikt nie przypomina, o czym Prezydent decyduje, co może zmienić, 

tak jak by wszyscy o tym wiedzieli, jak będzie wyglądała kohabitacja. Tego dotyka PiS i RT (będzie 

chaos - Duda, będzie współpraca - RT), ale nikt nie wykłada wprost głównego elementu tej kampanii. 

Kampania: Szymon Hołownia sadzi drzewo, jako rekompensatę za pozostawiony ślad węglowy przez 

jego campera. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o emeryturze bez podatku, Krzysztof Bosak 

przedstawia swoje 100 dni urzędowania, Robert Biedroń oświadcza, że adopcja dzieci przez pary 

nieheteronormatywne powinna być zaakceptowana, a Paweł Tanajno chce ograniczyć prawa 

wyborcze dla osób powyżej 65 roku życia. 

„Fakty”. Materiały wyborcze zdominowały  wydanie łącznie - 89 % czasu.  Rafał Trzaskowski jest 

kandydatem uprzywilejowanym, ale materiały obejmujące kampanię wyborczą wszystkich 

kandydatów, w tym Trzaskowskiego, były politycznie bezstronne.  W przypadku Trzaskowskiego, 

Hołowni i Kosiniaka w kilku sekundowych setkach wystąpiły żony plus pani Bosak bezgłośnie u boku 

kandydata.  U R. Biedronia wystąpił jego partner K. Śmiszek jako członek sztabu wyborczego i matka 

we fragmencie znanego wystąpienia przed Pałacem Namiestnikowskim.   

Materiały wyborcze odznaczały się neutralnością wobec wszystkich czołowych kandydatów, choć 

oczywiście „otrzymali” oni nierówną ilość czasu. Gdyby wziąć pod uwagę sześciu czołowych 

kandydatów (w sondażach), to rozkład czasu im poświęconego powinien wyglądać tak (w sek.): Duda 

– 275, Trzaskowski – 332, Hołownia – 230, Bosak – 172, Biedroń – 193, Kosiniak-Kamysz – 198. Udział 

„setek”  dwóch prowadzących w sondażach kandydatów: Duda – 80 sek., Trzaskowski – 150 sek.  
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IX  Wnioski z monitoringu  

Monitoring wykazał, że „Wiadomości” nie spełniły wymogów art. 21.1 ustawy o radiofonii i 
telewizji, nakazujących by programy telewizji publicznej charakteryzowały się „pluralizmem, 
bezstronnością, wyważeniem i niezależnością” i nie przestrzegały Zasad Etyki Dziennikarskiej 
w TVP.   

„Wiadomości” prowadziły agitację wyborczą na rzecz kandydata PiS w wyborach i przeciwko 
najsilniejszemu kandydatowi opozycji, co jest sprzeczne z Kodeksem Wyborczym i podważa 
konstytucyjną zasadę równości wyborów prezydenckich .  

Komercyjni nadawcy (Polsat i TVN) przedstawiali kampanię wyborczą nie tak stronniczo jak TVP. TVN 

był krytyczny wobec władzy, ale nie forsował kandydatów opozycji i bywał także krytyczny wobec 

nich. Polsat – z sympatią i dostrzegalnym wsparciem dla kandydata władzy, ale przestrzegając 

profesjonalnych zasad dziennikarstwa. 

 
------------------------------------------- 

Nota informacyjna: 

W okresie od 15 do 26 czerwca 2020 r. zespół Towarzystwa Dziennikarskiego prowadził monitoring 
głównych wydań programów informacyjnych telewizji publicznej, telewizji Polsat i TVN oraz serwisów 
informacyjnych Programu Pierwszego i Trzeciego Polskiego Radia (PR) oraz RMF FM. Celem 
monitoringu było sprawdzenie, jak TVP i Polskie Radio wywiązują się z obowiązku przestrzegania w 
swoich audycjach wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności (art.21.1 Ustawy o 
radiofonii i telewizji) oraz porównanie ich z dziennikami nadawców komercyjnych – „Faktami” TVN i 
„Wydarzeniami” Telewizji Polsat oraz RMF FM.  

Monitoring prowadzony był przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego, zarządzanego przez Fundację 

dla Polski, według metodologii wykorzystanej w poprzednich obserwacjach medialnych Towarzystwa 

Dziennikarskiego: we wrześniu-październiku 2019 r. (wybory do Sejmu i Senatu), w maju 2019 r. 

(wybory do Parlamentu Europejskiego, wspólnie z Fundacją Batorego) i w październiku 2018 r. 

(wybory samorządowe, samodzielnie), rozwiniętej i uzupełnionej dla potrzeb obecnej obserwacji.  

W ramach monitoringu mierzony był czas, jaki „Wiadomości”, „Fakty”, „Wydarzenia” oraz serwisy 

radiowe poświęcały kampanii wyborczej, poszczególnym komitetom wystawiającym kandydatów i 

kandydatom oraz oceniany był wydźwięk poszczególnych materiałów - neutralny (zero), negatywny 

(minus) bądź pozytywny (plus).  

Badanie wydźwięku materiałów (neutralny, pozytywny, negatywny) jest ocenne: robią to dwie 

niezależne osoby, sprawdza trzecia, ale trzeba brać pod uwagę, że ocena dotyczy kandydata 

przeważającego w danym materiale, ale z reguły zawiera on informacje i oceny dotyczące kilku 

kandydatów.  

Badane były także relacje zachodzące między czasem a sposobem prezentowania kandydatów. 

Odnotowywane były przypadki agitacji wyborczej, manipulacji obrazem i dźwiękiem, fałszywych 

informacji, opuszczeń istotnych tematów i wydarzeń.  

Raport z badania programów radiowych publikowany jest osobno.  

--------------------------------------- 

Udział tematów wyborczych w serwisach PR3
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Szef projektu: Andrzej Krajewski 

mail: krajewski.andrzej@gmail.com       

Więcej informacji na: 

www.towarzystwodziennikarskie.pl oraz Towarzystwo Dziennikarskie na Facebooku 

 

Warszawa, 29 czerwca 2020 r. 
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