wizje "przykryły"
19.09.2012sprawę ekshumacji | Publicystyka, wiadomości, opinie - Portal niezalezna.pl

19/09/2012 Redaktor wydania: Grzegorz Broński Wydawca: Grzegorz Wierzchołowski

Strona główna
Media

Opinie

Gorące tematy
Nasze BLOGI

Wydarzenia dnia
Historia

Polska

Świat

Sylwetki Polityków

Gospodarka

Partie polityczne

Kultura
Archiwum

Reklama
GALERIE

Tagi: Polska (/dzial-wiadomosci/polska) , Ministerstwo Prawdy (/kategorie-w-dzialach/ministerstwo-prawdy) ,

Ogłoszenia

Interwencje

Knebel

Płatne wydanie "Codziennej"

Szukaj

Lista hańby

Na ten temat
2012-09-19 20:12

Jak telewizje "przykryły" sprawę ekshumacji
Szokująca informacja, że w trumnie Anny Walentynowicz - legendy
"Solidarności" - znajduje się ciało innej osoby, została pominięta w
głównych wydaniach serwisów informacyjnych stacji telewizyjnych.
"Wiadomości" TVP i "Wydarzenia" Polsatu w ogóle nie zauważyły tego
tematu, a w "Faktach" TVN poświęcono mu tylko kilkadziesiąt sekund.
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Jeden z komentatorów portalu Salon24.pl - RoDer - wyliczył nawet, że skandal
z podmianą ciał został przedstawiony w "Faktach" TVN w materiale filmowym
liczącym zaledwie
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/02/watching_tv.jpg)
(foto. romexico/sxc.hu)

55 sekund, podczas gdy sprawie otrzęsin w salezjańskim
gimnazjum w Lubinie poświęcono niemal 8 minut.
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W "Wiadomościach" TVP i "Wydarzeniach" Polsatu temat ciała Anny Walentynowicz w ogóle nie został zauważony.
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