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 Media w swoim przekazie rekonstruują rzeczywistość i tworzą wizje 

nowych stylów życia. Zasięg współczesnych mediów powodujący, że ich prze-

kaz w mniejszym lub większym zakresie jest niemal wszechobecny w życiu co-

dziennym każdego człowieka, powinien zrodzić pytanie o to, jak wiedza i oso-

biste przekonania tych, którzy te media tworzą, wpływają na rekonstruowany 

w ich przekazie obraz rzeczywistości politycznej i społecznej. Jaki model roz-

wiązań politycznych promują dziennikarze i dlaczego? Czy jest on zależny od 

bieżącej sytuacji polityczno-społecznej? W niniejszym artykule podjęta zosta-

nie kwestia wpływu postaw i  osobistych przekonań dziennikarzy na sposób 

relacjonowania wydarzeń społeczno-politycznych i postulowanych rozwiązań 

bieżących problemów. Inspiracją do podjęcia takich rozważań stała się dysku-

sja panelowa pt. Dziennikarze w dyskursie politycznym – stare i nowe perspek-

tywy, która odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji 

Społecznej w ramach konferencji naukowej MEDIA – DZIENNIKARZE – WIEDZA, 
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zorganizowanej w Krakowie w czerwcu 2014 r., która ujawniła istniejącą lukę 

badawczą w tym zakresie i jednocześnie pokazała duże zainteresowanie nią 

badaczy biorących udział w panelu. W podsumowaniu panelu sformułowana 

została potrzeba kontynuacji zainicjowanej dyskusji, co niniejszy artykuł ma 

nadzieję czynić. Prowadzone w niniejszym artykule rozważania dokonywane 

będą w oparciu o wtórną analizę wyników badań przekazu mediów, prowa-

dzonych od wielu lat przez obie autorki zarówno wspólnie, jak i indywidualnie, 

w odniesieniu do różnych obszarów komunikacji politycznej. Rozważania te 

stanowią swoiste podsumowanie przeprowadzonych badań. Celem artykułu 

jest analiza i ilustracja, przy pomocy posiadanych danych empirycznych, zjawi-

ska wpływu osobistej wiedzy i przekonań dziennikarzy na kształt i  jakość pre-

zentowanego w mediach obrazu polityki i jego skutki społeczne w  ujęciu pro-

blemowym w  odniesieniu do różnych obszarów komunikacji politycznej. 

 I tak w odniesieniu do obszaru międzynarodowej i ogólnokrajowej ko-

munikacji politycznej punkt wyjścia prowadzonej analizy stanowić będą wy-

brane wyniki badań przekazu mediów ogólnopolskich i niemieckich. Objęty 

analizą zawartości przekaz mediów niemieckich dotyczył sposobu relacjono-

wania wydarzeń wewnątrzkrajowych w sytuacji politycznego przełomu (okres 

dyskusji zjednoczeniowej). Przekaz mediów polskich odnosił się natomiast do 

dwóch kwestii. Po pierwsze, w kontekście międzynarodowej komunikacji poli-

tycznej, do wizerunku Niemiec i Niemców oraz, po drugie, w zakresie ogólno-

krajowej komunikacji politycznej, do wizerunku wybranych mniejszości naro-

dowych, etnicznych i religijnych w Polsce. W odniesieniu do obszaru międzyin-

stytucjonalnej komunikacji politycznej rozważania opierać się będą na wyni-

kach analizy, która została przeprowadzona m.in. w kontekście wzajemnych 

relacji mediów i organizacji pozarządowych w Polsce. Punktem wyjścia rozwa-

żań w obszarze lokalnej komunikacji politycznej staną się z kolei wyniki badań 
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przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządo-

wych (kampanie samorządowe 2006 i 2010). 

 

Wprowadzenie 

Wyniki badań empirycznych niemal zawsze ujawniają głębokie przywiązanie 

dziennikarzy do własnej (a w zasadzie redakcyjnej) linii programowej. Wystę-

powanie tej prawidłowości potwierdzają wyniki badań komunikacji politycznej 

na wszystkich jej poziomach1. Nie powinno to zaskakiwać, jeśli wziąć pod uwa-

gę, że w  świetle przepisów np. polskiego prawa prasowego dziennikarz ma 

wręcz obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, 

w  której jest zatrudniony, ogólnej linii programowej tej redakcji2. Oczywiście 

możliwość prezentowania relacjonowanych wydarzeń w określonym kontek-

ście interpretacyjnym, którego struktura zwykle opiera się na zestawie przeko-

nań i wartości wyznawanych przez relacjonującego, jest niezbywalnym pra-

wem każdego z dziennikarzy, jednak najpełniej będzie on mógł je realizować, 

                                                           
1
 Zob. m.in. A. Hess, A. Szymańska, Pomost medialny? Międzynarodowa komunikacja politycz-

na na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Kraków 2009; A. Szymańska, Informacja, opinie, 
władza, manipulacja. Media a stosunki polsko-niemieckie, [w:] D. Bingen, P.O. Loew, K. Ruch-
niewicz, M. Zybura (red.), Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, 
Wrocław 2012, s. 393-406; A. Hess, A. Szymańska, Medialny obraz wyborów samorządowych 
na przykładzie krakowskich gazet codziennych, [w:] M. Magoska (red.), Wybory samorządowe 
w kontekście mediów i  polityki, Kraków 2008, s. 83-96; A. Hess, M. Mazur, Typy zachowań 
i  funkcje dzienników regionalnych w kontekście samorządowej rywalizacji wyborczej – założe-
nia i analiza wyników badań, [w:] A. Hess, M. Mazur (red.), Wybory samorządowe w mediach 
regionalnych. Dzienniki regionalne i  telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji 
politycznej, Katowice 2012, s. 15-38; B. Biskup, K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, A. Hess, 
M. Kolczyński, M. Mazur, D. Piontek, Sz. Ossowski, Relacjonowanie wyborów samorządowych 
w  prasie regionalnej w 2010 roku. Komunikat z  badań, „Środkowoeuropejskie Studia Politycz-
ne” 2012, Nr 3, s. 233-248; A. Hess, M. Mazur, Typy zachowań i funkcje dzienników regional-
nych w kontekście samorządowej rywalizacji wyborczej – założenia i analiza wyników badań, 
[w:] A.  Hess, M. Mazur (red.), Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regio-
nalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, Katowice 2012, 
s. 15-38. 
2
 Art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r., http://isap.sejm.gov.pl, 

24.10.2014. 

http://isap.sejm.gov.pl/
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pracując w redakcji o linii programowej zbieżnej z jego własnym światopoglą-

dem3. Obiektywizm przekazu nie jest zatem kategorią prawną, a formułowane 

dalej w prawie prasowym zalecenie dochowywania należytej staranności i rze-

telności4 w pracy dziennikarza nie jest jednoznaczne ani z zaleceniem zacho-

wania obiektywizmu, ani nawet powstrzymywania się od formułowania wła-

snej oceny relacjonowanych wydarzeń i stanów rzeczy. Gdyby było inaczej, nie 

mielibyśmy zapewne mediów opiniotwórczych, których zadanie polega prze-

cież nie tyle na informowaniu, ile właśnie na interpretowaniu wydarzeń, suge-

rowaniu ich znaczenia, ocenianiu ich konsekwencji i prognozowaniu następstw 

jako korzystnych lub nie dla odbiorców danego medium, czy szerzej – społe-

czeństwa jako całości. Tak w systemie demokratycznym pojmowana jest wol-

ność mediów, która w dodatku stanowić ma jego fundament. Jakie jednak bę-

dzie miała ona skutki i  jak będzie wpływać na samą jakość demokracji?  

Pytanie to zdaje się być tym bardziej zasadne, że – jak zauważa Win-

fried Schulz, niemiecki badacz komunikacji politycznej i uznany autorytet w tej 

dziedzinie – światopogląd polityczny większości dziennikarzy zdaje się zwykle 

istotnie różnić od światopoglądu większości obywateli, tzn. w wielu krajach 

rozkład sympatii i antypatii politycznych w środowisku dziennikarskim nie jest 

analogiczny do rozkładu sympatii i antypatii politycznych wśród pozostałych 

członków ich społeczeństw5. Co więcej, wyniki wielu badań pokazują także ist-

nienie istotnych różnic pomiędzy politycznymi rozwiązaniami bieżących pro-

blemów preferowanymi przez dziennikarzy a propozycjami rozwiązań, za któ-

                                                           
3
 Art. 10 ust. 3 ustawy stanowi bowiem: Działalność dziennikarza sprzeczna z ust. 2 stanowi 

naruszenie obowiązku pracowniczego, tamże.  
4
 Art. 12 ust. 1.1., tamże. 

5
 W. Schulz, Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer For-

schung, Wiesbaden 2011, s. 100. 
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rymi opowiadają się eksperci z danych dziedzin6. A zatem wyniki analiz, których 

przedmiotem jest postawa i światopogląd polityczny dziennikarzy, pokazują, że 

ich przekonania częściej plasują się po lewej stronie spektrum politycznego, niż 

ma to miejsce w przypadku pozostałych obywateli (por. rys. 1)7. Na przykład 

w  Niemczech w środowisku dziennikarskim najwięcej jest sympatyków socjal-

demokratów (SPD), Bündnis 90 oraz Zielonych (Die Grünen)8. Prawidłowość tę, 

tj. nadreprezentację w grupie zawodowej dziennikarzy osób deklarujących le-

wicowy/lewicujący światopogląd w stosunku do ich odsetka w całości społe-

czeństwa, ustalono także w odniesieniu do ludzi mediów m.in. w Australii, 

Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, USA i na Wę-

grzech9. W tym kontekście pytanie o to, jaki wpływ na sposób prezentowania 

wydarzeń i kształt proponowanych rozwiązań politycznych będą miały wiedza 

i  osobiste przekonania dziennikarzy, zdaje się być jeszcze bardziej 

 interesujące. 

Nowość w obrębie współczesnych koncepcji demokracji wyraża się 

w tym, że powracają one do podstawowej idei, według której decyzje politycz-

ne powinny być podejmowane w procesie deliberacji prowadzonej przez wol-

                                                           
6
 Tamże. Schulz powołuje się na wyniki badań Edgara Piela z 1992 r. oraz Stanley’a Rothmana, 

również z 1992 r. Analogiczne ustalenia w odniesieniu do polskiego dyskursu mediów przynio-
sła obszerna i bardzo rzetelnie przeprowadzona analiza doniesień medialnych na temat sprawy 
tzw. „polskiego Frizla”. Por. E.Z. Kamińska, Przekaz mediów a populizm penalny i jego znacze-
nie społeczne (na przykładzie sprawy >>polskiego Frizla<<), [w:] „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, 
Nr 1, s. 55-75. Autorka pracy ustaliła istnienie istotnej różnicy w proponowanych przez dzien-
nikarzy w dyskursie mediów sposobach rozwiązania problemu pedofilii, a opiniami specjali-
stów i ekspertów z zakresu psychologii i psychiatrii, resocjalizacji i prawa karnego. 
7
 W. Schulz, Politische Kommunikation…, s. 101. Autor przywołuje wyniki badań Beate Schnei-

der, Klausa Schönbacha i Dietera Stürzebechera z 1993 r., Siegfrieda Weischenberga, Martina 
Löffelholza i Armina Scholla z 1994 r., a także Siegriefa Weischenberga, Mai Malik i Armina 
Scholla z 2006 r.  
8
 Tamże. 

9
 Tamże, s. 102. 
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nych i równych obywateli10. Model demokracji deliberatywnej nie dopuszcza 

braku zainteresowania czy też znudzenia obywateli sprawami publicznymi, 

zakłada natomiast ich aktywne zaangażowanie w życie publiczne. Sercem de-

mokracji deliberatywnej jest uczestnicząca, dyskursywna sfera publiczna11. 

Zdaniem brytyjskich medioznawców – Stephena Colemana i Karen Ross – we 

współczesnych mediach tkwią jednocześnie i zdolność kreowania, i największa 

przeszkoda dla rozwoju owej dyskursywnej sfery publicznej12. 

 
Rys. 1. Rozkład sympatii politycznych dziennikarzy z Niemiec, Szwecji, Włoch, Wlk. Brytanii 
i USA według ich własnej oceny. 

 

Źródło: Th. E. Patterson, W. Donsbach, News decisions. Journalists as partisan actors, 
 [w:] “Political Communication”, Nr 13, s. 455-468, cyt. za: W. Schulz, Politische Kommu-
nikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, Wiesbaden 2011, 
s. 101. 

 

                                                           
10

 P. Dahlgren, The Public Sphere and the Net: Structure, Space and Communication, 
[w:] W.  L.  Bennett., R. M. Entman (red.), Mediated Politics. Communication on the Future of 
Democracy, Cambridge 2004, s. 36-38; T. Bevc, Politische Theorie, Konstanz 2007, s. 270-272; 
P. Massing, G. Breit (red.), Demokratietheorien. Von der Antike bis zu Gegenwart. Texte und 
Interpretationshilfen, Schwalbach 2004, s. 280-281; D. Miller, Deliberative Democracy and 
Social Choice, „Political Studies“ 40/1992. 
11

 Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demo-
kratycznego państwa prawa, Warszawa 2005, 317-334; Benhabib S., Deliberative Rationality 
and Models of Democratic Legitimacy, „Constelations” 1994/1/4, s.26-52. 
12

 S. Coleman, K. Ross, The Media and the Public. >>Them<< and >>Us<< in Media Discourse, 
Chichester 2010, s. 39-45. 
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 Procesami zwiastującymi jej powstawanie są stopniowe zwiększanie się 

zaangażowania obywateli w programowanie działalności mediów oraz do-

strzegalna zmiana modelu ich publiczności. Odbiorców biernych i podatnych 

na wpływy coraz częściej zastępują aktywni i świadomie wyrażający swoje opi-

nie partnerzy dialogu toczącego się w sferze publicznej. Największą przeszkodę 

dla urzeczywistnienia dyskursywnej sfery publicznej brytyjscy badacze dostrze-

gają natomiast w logice działania mediów, które w swojej działalności osta-

tecznie w  niewielkim stopniu wsłuchują się w głos opinii publicznej i kierują się 

oczekiwaniami odbiorców13. 

 Już pod koniec XX w. na negatywne skutki tego właśnie aspektu funk-

cjonowania mediów masowych uwagę zwracał znany niemiecki badacz me-

diów Hans Matthias Kepplinger14. Autor ten wskazywał, że błędnym jest zało-

żenie, wedle którego obecność wolnych mediów zawsze korzystnie wpływa na 

demokrację, już choćby tylko dlatego, że jest powszechnie uznawana za jeden 

z warunków jej poprawnego funkcjonowania. Wyniki analizy sposobu relacjo-

nowania polityki, jaką Kepplinger przeprowadził wraz ze swoim zespołem 

w  odniesieniu do przekazu zamieszczanego na łamach niemieckiej, opinio-

twórczej prasy codziennej na przestrzeni ponad czterech dekad15, pokazywały 

                                                           
13

 Przyczyny takiego stanu rzeczy tłumaczy się najczęściej, zestawiając wyobrażenia na temat 
idealnej sfery publicznej z warunkami funkcjonowania instytucji medialnych na rynku ekono-
micznym. Zob. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, 
s. 198-200, W.  Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006, s. 33. 
14

 Por. H. M. Kepplinger, Die Demontage der Politik in der Informationsgesellschaft, Frei-
burg/München 1998. 
15

 Badaniem objęto przekaz trzech tytułów prasowych: „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 
„Süddeutsche Zeitung” i „die Welt”, opublikowanych na ich łamach w latach 1950-1995 
(w sumie analiza objęła 45 198 j.w.p.). Ramy czasowe badań zostały tak wybrane, aby możliwe 
stało się uzyskanie precyzyjnego obrazu i ustalenie źródeł zmiany w sposobie postrzegania 
polityki w obrębie przynajmniej jednej generacji. Etapy badania objęły, kolejno, zagadnienia 
bieżącego rozwoju oferty współczesnych mediów, sposobu korzystania z niej przez odbiorców 
oraz zmian dotyczących przedmiotu przekazu (identyfikowanych na podstawie danych staty-
stycznych dot. działalności Bundestagu i sposobu funkcjonowania państwa), a wreszcie wza-
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bowiem, że wolność mediów posiada również następstwa jednoznacznie dys-

funkcjonalne dla systemu demokratycznego. Logika działania mediów, nakazu-

jąca premiować w przekazie wszelkie wydarzenia o charakterze negatywnym 

(a nierzadko wręcz patologicznym), które w  stosunku do rzeczywistości spo-

łeczno-politycznej najczęściej posiadają charakter w znacznie większym stop-

niu marginalny, niż jest to prezentowane w przekazie mediów, rekonstruują-

cych rzeczywistość zdeformowaną i odkształconą, w dłuższej perspektywie 

czasowej prowadzi bowiem do narastania zjawiska zniechęcenia polityką 

(niem. Politikverdrossenheit) i swoistego odpolityczniania się odbiorców ich 

przekazu16. Wiedza i osobiste przekonania dziennikarzy są tymczasem jednymi 

z najbardziej istotnych czynników wpływających na proces selekcji i interpreta-

cji wydarzeń relacjonowanych w mediach. Są więc istotnym elementem skła-

dowym logiki, jaką w kreowaniu rzeczywistości w przekazie mediów kierują się 

jego twórcy.  

To, który aspekt funkcjonowania mediów będzie zatem silniej oddzia-

ływał na społeczeństwo, to znaczy czy silniejsza okaże się zdolność mediów do 

kreowania dyskursywnej sfery publicznej czy też raczej systemowo dysfunkcyj-

nie oddziałująca logika mediów, powodująca zniechęcenie polityką, a w rezul-

tacie odpolitycznianie społeczeństwa, będzie miało kluczowe znaczenie dla 

                                                                                                                                                          
jemnego oddziaływania pomiędzy rzeczywistością a sposobem jej przedstawiania. Ostatni etap 
badań stanowiły zróżnicowane porównania pomiędzy wartościującymi wypowiedziami na 
temat niemieckich polityków pochodzącymi z analizowanych źródeł a oceną polityków przez 
członków społeczeństwa. Tamże, s. 32-33. 
16

 Tamże, s. 220-226. Drugim, obok logiki mediów, czynnikiem systematycznie wpływającym na 
depolityzację społeczeństwa, na który zwracał uwagę Kepplinger, był wzrastający udział treści 
rozrywkowych w przekazie mediów, skutkiem czego stopniowo narastał poziom urozrywko-
wienia  przekazu dotyczącego polityki (infotainment). Więcej na temat konsekwencji uprasz-
czania przekazu politycznego w mediach informacyjnych w kontekście kultury popularnej 
w odniesieniu do polskiego dyskursu mediów bardzo ciekawie pisze poznańska badaczka Doro-
ta Piontek. Zob. D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja in-
formacji o polityce, Poznań 2011. 
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kondycji demokracji. Oba aspekty funkcjonowania mediów zostaną poniżej 

zanalizowane w odniesieniu do trzech obszarów komunikacji politycznej: mię-

dzynarodowej i ogólnokrajowej, międzyinstytucjonalnej oraz lokalnej. 

 

Przekaz mediów odnoszący się do obszaru międzynarodowej i ogólnokrajo-

wej komunikacji politycznej 

Analiza dyskusji poprzedzającej decyzję polityczną dotyczącą zjednoczenia, 

którą prowadzono w Niemieckiej Republice Federalnej na przełomie lat 

1989/1990, daje szczególnie wyraźny pogląd na rolę, jaką media, a w szczegól-

ności media opiniotwórcze, mogą odegrać w sytuacji politycznego przełomu. 

Niemieckie lato i jesień 1989 r. stanowiły niemal klasyczny przykład sytuacji 

zwiększonego zapotrzebowania na informację polityczną17. Tempo dziejących 

się wówczas wydarzeń dezorientowało bowiem nie tylko zwykłych obywateli 

obu państw niemieckich, ale nierzadko i samych polityków, którzy – podobnie 

jak zwykli ludzie – potrzebowali wsparcia w zakresie właściwej interpretacji 

sytuacji oraz oceny zachodzących wydarzeń18.  

Wyniki analizy zawartości przekazu zachodnioniemieckich mediów opi-

niotwórczych19 jednoznacznie wykazały jednak, że przekaz mediów wywołał 

                                                           
17

 Więcej na ten temat w: A. Szymańska, Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze 
w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia, Kraków 2010, 
s.  66-69. 
18

 Por. H. Teltschik, 329 dni. Zjednoczenie Niemiec w zapiskach doradcy kanclerza, Warszawa 
1992. 
19

 Analiza objęła przekaz dwóch prestiżowych i odmiennych pod względem światopoglądu 
politycznego, zachodnioniemieckich mediów drukowanych, tj. tygodników „Die Zeit” i „Rhei-
nischer Merkur” („Die Zeit” sytuowany jest na lewo od centrum w niemieckim krajobrazie 
mediów, a „Rheinischer Merkur” po stronie prawej; obecnie RM wychodzi jako dodatek do 
DZ). Ramy czasowe badań obejmowały w sumie blisko siedmiomiesięczny okres wydarzeń 
bezpośrednio poprzedzających decyzję o zjednoczeniu (wrzesień 1989 – marzec 1990), a także 
treść przekazu obu tytułów, który został opublikowany przy okazji 20. rocznicy upadku muru 
berlińskiego. Badania przekazu w roku 2009 miały charakter jakościowy, stąd zakres badanego 
materiału został ograniczony wyłącznie do wydań, które ukazały się przy okazji jubileuszu 
20. rocznicy upadku muru berlińskiego. W sumie badanie objęło 408 j.w.p z lat 1989/1990 
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raczej negatywne skutki dla niemieckiego zjednoczenia w wymiarze społecz-

nym. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było nadmierne przywiązanie obu 

redakcji do własnej linii programowej, która – powodując swoiste upolitycznie-

nie przekazu – doprowadziła do znacznego odkształcenia wizerunku prezento-

wanej rzeczywistości społecznej i do powstania szeregu luk informacyjnych 

w odniesieniu do problemów niezwykle istotnych z punktu widzenia wielo-

płaszczyznowego powodzenia przyszłej jedności. Wskaźnikami upolitycznienia 

były m.in. dająca się zidentyfikować przynależność partyjna autorów przekazu, 

a przede wszystkim odsetek publikacji dotyczących wyłącznie politycznych 

aspektów dziejących się wówczas wydarzeń, który w przypadku obu pism objął 

ponad ¼ całości przekazu dotyczącego badanej kwestii20. Z kolei analiza przy-

należności partyjnej autorów ujawniła, iż w gronie osób zabierających głos 

w  dyskusji zjednoczeniowej tygodnika „Die Zeit” co dziesiąta (!) była polity-

kiem (pięciokrotnie byli to członkowie SPD, a dwukrotnie CDU). Podobne wyni-

ki uzyskano także dla „Rheinischer Merkur”, gdzie w gronie 98 autorów znala-

zło się ośmiu polityków (czterech będących członkami CDU, jeden CSU, jeden 

FDP, i dwóch SPD21). Zgodnie z hipotezą oportunistycznych świadków (niem. 

opportune Zeugen, ang. opportune witnesses) Lutza M. Hagena22, ustalona 

przynależność partyjna autorów wyraźnie potwierdziła założenia dotyczące 

politycznej linii programowej obu tytułów. 

                                                                                                                                                          
(odpowiednio 206 dla DZ i 202 dla RM) oraz 23 j.w.p. z roku 2009 (9 dla DZ i 14 dla RM). Co 
ciekawe, w dwadzieścia lat po upadku muru berlińskiego nie wszystkie media wyciągnęły 
wnioski ze swoich błędów i zaniechań, patrz: A. Szymańska, Do Media Really Support the Ger-
man Reunification? The Content of German Quality Press During East German Breakthrough 
‘89/’90 and 20 Years After, „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” 2014, nr 2, s. 127-
150. 
20

 Por. A. Szymańska, Medialne fiasko…, s. 79-80, 194. Kwestie polityczne dominowały ponadto 
także w przekazach, które nie dotyczyły wyłącznie polityki. 
21

 Tamże, s. 84-86. 
22

 L. M. Hagen, Die opportunen Zeugen, [w:] „Publizistik“ 1992, Nr 4, s. 444-460. 
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W tej sytuacji nie były zaskoczeniem wyniki analizy jakościowej, które 

ujawniły, że dyskurs obu tygodników pokrywał się z dyskursem politycznym 

obu największych partii RFN, tj. CDU i SPD. Polityczna linia redakcyjna okazała 

się mieć także kluczowe znaczenie dla sposobu postrzegania, obrazowania 

i  interpretacji relacjonowanych wydarzeń, a także oceny proponowanych roz-

wiązań, czego dowodem była zasadnicza rozbieżność stanowisk obu tygodni-

ków w odniesieniu do kwestii samego zjednoczenia i polityki obu partii. Prze-

kaz tygodnika „Rheinischer Merkur” z tamtego okresu wyraźnie bardziej sprzy-

jał polityce zachodnioniemieckich chadeków, podczas kiedy przekaz „Die Zeit” 

był bardziej przychylny socjaldemokratom23. Najbardziej dyskurs obu tygodni-

ków różnił jednak – jak wspominano – stosunek do samej jedności, co ponow-

nie dowodziło głębokiego przywiązania obu zespołów redakcyjnych do własnej 

linii programowej. I tak, redaktorzy tygodnika „Die Zeit” uważali w większości, 

że w roku 1989 r. zjednoczenie jest niepotrzebne, bo Europa i Niemcy są post-

narodowe, a Niemcy jako naród mogą się „zjednoczyć” w ramach struktur eu-

ropejskich. Z kolei na łamach tygodnika „Rheinischer Merkur” wyrażano opinie, 

że zjednoczenie Niemiec jest wartością samą w  sobie, swoistą powinnością 

historyczną Niemców i nie ma dla niej alternatywy. Ta odmienność pociągała 

za sobą cały szereg rozbieżności w zakresie postulatów rozwiązań zaistniałej 

sytuacji, które wznoszono na łamach obu tygodników24.  

                                                           
23

 Por. A. Szymańska, Medialne fiasko…, s. 181-188. Zgodnie z logiką mediów, sympatie poli-
tyczne obu tygodników okazały się jeszcze lepiej czytelne, gdy wzięto pod uwagę rozkład pu-
blikacji nie tyle zawierających oceny pozytywne, ile opinie jednoznacznie negatywne na temat 
polityki obu ugrupowań. Na łamach „Die Zeit” zdecydowanie częściej niż w przekazie „Rhei-
nischer Merkur” chwalono socjaldemokratów, ale jeszcze częściej wyraźnie krytykowano po-
sunięcia chadeków i  odwrotnie: w RM częściej niż w DZ krytykowano politykę socjaldemokra-
tów i czyniono to częściej, niż chwalono chadeków.  
24

 Tamże, s. 90-93. 
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W ten sposób przyjęta przez oba tytuły w okresie od września 1989 do 

marca 1990 r. strategia komunikowania, dotycząca zasadności i kształtu ewen-

tualnej jedności niemieckiej, nie mogła sprzyjać powstaniu dyskursywnej sfery 

publicznej. Charakteryzowała się bowiem głęboką asymetrią, wynikającą z od-

mienności politycznych linii redakcyjnych obu tytułów. Tym samym przywiąza-

nie zachodnioniemieckich elit medialnych do własnego sposobu myślenia, 

tj. do analizy sytuacji dokonywanej w bardzo określonych, a przez to mało ela-

stycznych, kategoriach światopoglądowych, stało się jedną z istotnych przyczyn 

tożsamościowego niepowodzenia niemieckiej rewolucji w okresie bezpośred-

nio poprzedzającym decyzję o niemieckim zjednoczeniu. Nie pozwoliło ono 

bowiem na uwzględnienie w dyskursie publicznym wschodnioniemieckiej per-

spektywy wydarzeń ani też innych – poza politycznymi – aspektów dyskutowa-

nej jedności. W dodatku przywiązanie to nierzadko prowadziło wręcz do dys-

kredytowania osiągnięć Niemców z  Niemiec Wschodnich25.  

Te zakłócenia na płaszczyźnie komunikacji, odnoszące się do istoty do-

konujących się zmian i ich znaczenia, zarówno w wymiarze społecznym, jak 

i  ekonomicznym, kulturowym i psychologicznym dla Niemców po obu stro-

nach zburzonego muru, były rezultatem dominacji logiki mediów w działaniu 

obu zespołów redakcyjnych, która manifestowała się m.in. przywiązaniem do 

własnych kategorii światopoglądowych będących wyznacznikiem interpretacji 

zachodzących wydarzeń. W ten sposób przywiązanie do własnego światopo-

glądu raczej wzmacniało istniejące różnice pomiędzy mieszkańcami obu jedno-

czących się państw niemieckich, niż pomagało im się zjednoczyć, co jest od-

czuwalne do dziś. Przekaz mediów nie sprzyjał bowiem powstaniu uczestniczą-

cej, dyskursywnej sfery publicznej. 

                                                           
25

 Por. H.M. Kepplinger, Motor oder Bremse? Die Rolle der Medien auf dem Weg zur Einheit, 
[w:] K. Imhof (red.), Kommunikation und Revolution, tom 3, Zürich 1998, s. 393-415. 



Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess 

 

22 
 

 Jak pokazują wyniki badań, także w przypadku polskich mediów przy-

wiązanie do własnej linii programowej ma istotny wpływ na sposób relacjono-

wania wydarzeń i formułowanych w ich kontekście ocen, a co za tym idzie na 

ich zdolność do współtworzenia dyskursywnej sfery publicznej. Analiza modeli 

zachowań polskiej prasy w odniesieniu do tematyki niemieckiej pokazała, że 

sposób jej prezentacji w istotnym stopniu determinowany jest linią programo-

wą danego medium26. W analizie zastosowano szereg wskaźników, które po-

zwoliły na zidentyfikowanie wyraźnych i nieobojętnych dla jakości polskiego 

dyskursu medialnego na temat Niemiec różnic pomiędzy przekazem badanych 

mediów. Najważniejszymi z nich, z  punktu widzenia niniejszego artykułu, były 

natomiast dwa wskaźniki. Po pierwsze, stosunek zespołów redakcyjnych bada-

nych tytułów prasowych do kwestii wspólnej przeszłości historycznej (ustalany 

w oparciu o wskaźnik zróżnicowania tematycznego przekazu), tradycyjnie 

mocno obciążającej relacje polsko-niemieckie, a przy tym wyraźnie polaryzują-

cej w Polsce opinie osób o różnej orientacji światopoglądowej. Drugi istotny 

wskaźnik zróżnicowania dyskursu mediów stanowiła natomiast zidentyfikowa-

na na łamach badanych gazet gotowość autorów publikacji do wyrażania w ich 

treści jednoznacznych ocen pod adresem Niemiec i Niemców, zwłaszcza ocen 

negatywnych (tzw. wskaźnik nacechowania przekazu).  

                                                           
26

 Analizie poddano przekaz czterech ogólnopolskich gazet codziennych o różnej linii progra-
mowej i formule publicystycznej, tj. dzienniki opiniotwórcze „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik 
Polska-Europa-Świat”, tabloid „Fakt” oraz dla dopełnienia spektrum światopoglądowego, 
„Nasz Dziennik”. Ramy czasowe badań objęły trzy tygodnie przekazu, opublikowanego na ła-
mach tych gazet w roku 2008 (tydzień I: 31.03-6.04; tydzień II: 5.05-11.05; tydzień III: 9.06-
15.06). W sumie analiza objęła blisko sześć tysięcy jednostek wypowiedzi prasowej (5987 
j.w.p.), z których 322 dotyczyły tematyki niemieckiej. Badania zostały szczegółowo opisane 
w:  A. Hess, A. Szymańska, Pomost medialny…. (patrz rozdział 7 „Modele zachowań prasy pol-
skiej w kontekście międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-
niemieckich”, s. 133-175). 
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 Wyniki jakościowej analizy zawartości w odniesieniu do tematyki prze-

kazu pokazały, że „Nasz Dziennik”, będący przedstawicielem mediów konser-

watywnych, znajdujących się po prawej stronie polskiego krajobrazu medial-

nego, okazał się – zgodnie z oczekiwaniami – tytułem prasowym, który w kon-

tekście niemieckim tematykę historyczną podejmował w swoim przekazie 

(w  stosunku do innych kwestii) najczęściej. W badanym okresie 26,5% całości 

przekazu dotyczącego tematyki niemieckiej, opublikowanego na łamach „Na-

szego Dziennika”, nawiązywało do historii, w tym głównie do okresu II wojny 

światowej27. Dla porównania w  przynależącej do liberalnego nurtu polskich 

mediów „Gazecie Wyborczej” oraz w umiarkowanie konserwatywnym „Dzien-

niku Polska-Europa-Świat” odsetek ten wyniósł już tylko 15% przekazu28, 

a  w  „Fakcie” niemal wcale nie zaistniał (zaledwie 1,5% przekazu29). 

Rys. 2. Publikacje dotyczące kwestii niemieckiej zawierające jednoznaczną ocenę (dane w %) 

Ocena 
Gazeta  

Wyborcza 
Dziennik P-E-Ś Nasz Dziennik Fakt 

brak 73 72 42 39 

pozytywna 18 21 - 21 

ambiwalentna 3 2 - 6 

negatywna 6 5 58 34 

Źródło: opracowanie własne. Próbę stanowiły publikacje dotyczące kwestii niemieckiej. Dla 
„Gazety Wyborczej” n=171, dla „Dziennika P-E-Ś” n=56, dla „Naszego Dziennika” n=48, dla 
„Faktu” n=47. Dane zostały zaokrąglone do pełnych procentów. 

                                                           
27

 Tamże, s. 144, 164. Co ciekawe, ten odsetek był wyższy nawet od wyniku uzyskanego dla 
kategorii tematycznej „polityka”, który wyniósł 25% (czyli tylko co czwarta publikacja dotyczą-
ca na łamach „Naszego Dziennika” tematyki niemieckiej odnosiła się do polityki) i który 
w przypadku prasy społeczno-politycznej jest zwykle najwyższy. 
28

 Tamże, s. 144, 155 i 159.  
29

 Sposób prezentowania tematyki na łamach „Faktu” zdawał się być w znacznie większym 
stopniu podyktowany formułą gatunkową pisma (zdecydowana dominacja tematyki sporto-
wej: w sumie ponad połowa przekazu - 53%) niż linią programową, która wyraźnie ujawniła się 
dopiero w płaszczyźnie formułowanych na łamach „Faktu” ocen. Tamże, s. 144, 147, 169.  
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 Wyniki analizy w odniesieniu do nacechowania publikacji, o którym 

świadczyła obecność w publikowanych przekazach ocen jednoznacznie pozy-

tywnych, negatywnych, ambiwalentnych lub też brak jakiejkolwiek oceny, po-

twierdziły istnienie daleko idących różnic w przekazie badanych gazet. Redak-

cje „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Polska Europa Świat” w przeważającej 

większości opublikowanych przekazów powstrzymywały się bowiem od wyra-

żania jednoznacznej oceny na temat Niemiec/Niemców i relacji polsko-

niemieckich – blisko ¾ publikacji dotyczących kwestii niemieckich nie zawierało 

żadnej oceny (por. rys. 2). W przypadku obu tych tytułów uzyskano również 

bardzo zbliżone wyniki ocen pozytywnych (mniej więcej co piąta publikacja), 

negatywnych (mniej więcej co dwudziesta jednostka wypowiedzi prasowej) 

i  ambiwalentnych (2% przekazu w „Dzienniku Polska Europa Świat” i 3% publi-

kacji „Gazety Wyborczej”). W przekazie pozostałych dwóch tytułów, tj. tabloi-

du „Fakt” oraz „Naszego Dziennika”, obecność logiki mediów zaznaczała się 

natomiast znacznie mocniej, ponieważ ponad połowa przekazów (tj. ok. 60%) 

zamieszczonych na ich łamach, a dotyczących tematyki niemieckiej, zawierała 

ocenę i to w dodatku z wyraźną przewagą ocen negatywnych (odpowiednio 

58% całości przekazu na temat Niemiec w „Naszym Dzienniku” i  34% w „Fak-

cie”). Przy czym o ile na łamach tabloidu „Fakt” to nacechowanie można inter-

pretować głównie jako rezultat formuły gatunkowej tej gazety, ponieważ do-

konywało się ono także po stronie ocen pozytywnych (i to na podobnym po-

ziomie, co w przypadku obu tytułów jakościowych, czyli mniej więcej co piątej 

publikacji!), a także ambiwalentnych (6% przekazu), o tyle na łamach konser-

watywnego „Naszego Dziennika” prezentowany wizerunek badanej tematyki 

był zdecydowanie wynikiem linii programowej tego tytułu. Prezentacja tema-

tyki niemieckiej dokonywana była bowiem zdecydowanie w sposób czarno-
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biały (a raczej tylko czarny), tzn. występujące nacechowanie miało charakter 

wyłącznie negatywny. W  tej sytuacji przekaz tych dwóch tytułów prasowych 

w  niewielkim zakresie mógł sprzyjać powstawaniu dyskursywnej sfery publicz-

nej, ponieważ zarówno ograniczona tematyka przekazów (historia w „Naszym 

Dzienniku” i sport w „Fakcie”), jak i zakres przekazu o mocnym nacechowaniu, 

świadczyły o dominacji logiki mediów, a zwłaszcza takich czynników atrakcyj-

ności medialnej jak konflikt, emocje, dramaturgia30. 

 Wyniki analizy zawartości przekazu tych samych czterech dzienników 

w  odniesieniu do wizerunku mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych 

potwierdziły te ustalenia31. Największe rozbieżności dotyczyły przy tym wize-

runku przedstawicieli mniejszości, które tradycyjnie najsilniej polaryzują polską 

opinię publiczną, tj. osób narodowości żydowskiej, cygańskiej, których wizeru-

nek w przekazie „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Polska Europa Świat” był 

również znacznie bardziej zróżnicowany tematycznie i neutralny (z minimalną 

tendencją do ocen pozytywnych) niż w przypadku pozostałych dwóch tytu-

łów32. 

 

Przekaz mediów odnoszący się do obszaru międzyinstytucjonalnej  

komunikacji politycznej 

Przykład badań nad mediatyzacją organizacji pozarządowych pokazuje wyraźne 

korelacje między sposobem postrzegania instytucji należących do trzeciego 

                                                           
30

 Szerzej na temat czynników atrakcyjności medialnej w: A. Szymańska, Akomodacja i atrak-
cyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji kra-
kowskich dzienników, [w:] „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, Nr 3-4, s. 44-47. 
31

 Por. treść wystąpień A. Szymańskiej pt. „Strategie informacyjne polskiej prasy codziennej 
wobec kwestii mniejszości narodowych i etnicznych”, jak i A. Hess pt. „Formy reprezentacji 
mniejszości narodowych i etnicznych w przekazie polskiej prasy” w trakcie konferencji nauko-
wej konferencja międzynarodowa pt. Miękka siła w stosunkach międzynarodowych, która 
odbyła się w dniach 18-19.11.2010 r. we Wrocławiu. 
32

 Tamże. 
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sektora przez dziennikarzy, którzy zajmują się tą problematyką, a sposobem 

relacjonowania działalności organizacji pozarządowych w mediach.  

Na podstawie wywiadów z dziennikarzami33 stwierdzono obecność kil-

ku charakterystycznych cech sposobu postrzegania przez nich organizacji poza-

rządowych jako uczestników dyskursu politycznego. Po pierwsze, dziennikarze 

dostrzegają znaczenie istnienia organizacji pozarządowych dla jakości debaty 

publicznej i równocześnie konieczność włączania ich w procesy decyzyjne 

w państwie. Dziennikarze prezentowali opinię, że konieczna jest współpraca 

sektora pozarządowego i instytucji państwowych, i to nie tylko w zakresie po-

budzania aktywności społecznej czy rozwiązywania bieżących problemów spo-

łecznych, ale także na poziomie sformalizowanego dialogu obywatelskiego. 

Po drugie, pozytywnym opiniom dziennikarzy dotyczącym znaczenia 

rozwoju organizacji pozarządowych dla jakości demokracji towarzyszyło prze-

konanie, że instytucje obywatelskie nie są atrakcyjne medialnie, to znaczy ich 

obecność, specyfika działania nie są tematem szczególnie interesującym 

z  punktu widzenia potrzeb mediów. Jedną z najważniejszych barier wskazy-

wanych przez dziennikarzy, która utrudnia im kreację przekazu na temat orga-

nizacji pozarządowych, jest ogólnospołeczna perspektywa podejmowanych 

przez nie problemów. Ich zdaniem historie konkretnych bohaterów są znacznie 

łatwiejsze w odbiorze użytkowników mediów niż treści dotyczące problemów 

ogólnych, bardziej złożonych, pozbawionych kontekstu przeżyć konkretnego 

człowieka.  
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 A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja 
i  strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Kraków 2013, s. 209. W okresie od 
września do grudnia 2012 roku autorka przeprowadziła 10 zindywidualizowanych wywiadów 
z  przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostały zakwalifikowane do badań na 
podstawie ich obecności w przekazie ogólnopolskich mediów informacyjnych.  
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Jednocześnie z przeprowadzonych wywiadów wynika, że dziennikarze 

unikają skandalizowania przekazu na temat organizacji pozarządowych. Jeśli 

w  obszarze trzeciego sektora mają miejsce jakieś pojedyncze nieprawidłowo-

ści, które są atrakcyjnym tematem z punktu widzenia mediów, dziennikarze 

zazwyczaj rozważają skutki nagłośnienia takich przypadków dla wizerunku 

trzeciego sektora i jego społecznego odbioru. Wypowiedzi respondentów 

świadczą o tym, że zazwyczaj podejmują oni decyzję o zaniechaniu nagłaśnia-

nia nieprawidłowości popełnionych przez pojedyncze organizacje i nie rozdmu-

chiwaniu afery, która może zaszkodzić całemu sektorowi34. W przypadku wyni-

ków badań dotyczących przekazu na temat polityki o podobnym mechanizmie 

samoograniczenia się dziennikarzy w ogóle nie ma natomiast mowy. 

Co więcej, wypowiedzi dziennikarzy odnoszące się do ich własnych do-

świadczeń w kontaktach z poszczególnymi instytucjami obywatelskimi często 

wskazują na ich bezpośrednie zaangażowanie w sprawy, które relacjonują. 

Dziennikarze niejednokrotnie utożsamiają się z organizatorami poszczególnych 

akcji charytatywnych, edukacyjnych czy kampanii społecznych, w które włącza-

ją się lub które współtworzą ich redakcje. Znajduje to odzwierciedlenie w pozy-

tywnej ocenie bezpośrednich kontaktów dziennikarzy i przedstawicieli organi-

zacji trzeciosektorowych. Nierzadko zdarza się, że dziennikarze angażują się we 

współpracę z instytucjami obywatelskimi, identyfikują się z ich celami, a nawet 

wspomagają organizowane przez nie akcje35. Z przeprowadzonych wywiadów 

wynika jednak, że dziennikarze mają świadomość wpływu ich postaw na okre-

ślone nacechowanie przekazów i sposób relacjonowania wydarzeń związanych 

z poszczególnymi instytucjami obywatelskimi. 

                                                           
34

 Tamże, s. 237. 
35

 Tamże, s. 224. 
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Uwagę mediów przyciągają poza tym eksperci z obszaru trzeciego sek-

tora, którzy stanowią ważne źródło informacji dziennikarskiej. Twórcy przeka-

zów medialnych zwracają się o opinię i komentarze najchętniej do organizacji 

pozarządowych rozpoznawalnych przez odbiorców, które wyrobiły sobie mar-

kę na rynku informacji dziennikarskiej lub mają nośnego medialnie, popularne-

go lidera, z którego opinią liczą się elity polityczne i opinia publiczna. Na pod-

stawie wywiadów udzielonych przez dziennikarzy można wyróżnić trzy pod-

stawowe typy trzeciosektorowych frontmanów, którzy są przez nich cytowani 

w materiałach medialnych. Pierwszy typ stanowią tzw. autorytety moralne, 

czyli osoby znane, które założyły fundacje charytatywne, lub osoby, które zdo-

były popularność dzięki działalności trzeciosektorowej36. Drugim typem są 

showmani, czyli liderzy posiadający umiejętność przyciągania uwagi mediów 

swoim wyglądem i zachowaniem37. Trzecim typem są eksperci, czyli przede 

wszystkim liderzy i przedstawiciele think tanków, których atrakcyjność medial-

na opiera się na kompetencji i doświadczeniu w zakresie analizy określonych 

tematów i zagadnień.  

Na podstawie wyników analizy zawartości przekazów medialnych doty-

czących problematyki trzeciego sektora38 zidentyfikowano ponadto kilka atry-

                                                           
36

 Ich cechą charakterystyczną jest autorytet, który zawdzięczają konsekwencji w dążeniu do 
obranych celów oraz swojej biografii, np. kariera sceniczna w przypadku Anny Dymnej, kariera 
sceniczna i historia życiowa w przypadku Ewy Błaszczyk czy działalność opozycyjna w przypad-
ku Janiny Ochojskiej. 
37

 W tym kontekście dziennikarze zwracali uwagę na wizerunek Jerzego Owsiaka (czerwone 
spodnie, żółta koszula, duże czerwone okulary, specyficzna wymowa i sposób zachowania), 
który stał się nieodłącznym symbolem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
38

 W badaniach zastosowano ilościową i jakościową analizę zawartości, która objęła wypowie-
dzi prasowe zamieszczone w ogólnopolskich gazetach codziennych („Dzienniku. Gazeta Praw-
na”, „Gazecie Wyborczej”, „Naszym Dzienniku”, „Rzeczypospolitej”) oraz wypowiedzi telewi-
zyjne, wyemitowane w głównych wydaniach dzienników informacyjnych największych stacji 
telewizyjnych (Wiadomościach –TVP 1, Panoramie – TVP 2, Wydarzeniach – Polsat i Faktach, 
 – TVN). Do badań wyłoniono dwa tygodnie konstruowane, dobierając dni co trzydziesty (po-
nieważ liczba 365 dni w roku podzielona przez 30 daje w przybliżeniu liczbę 12). Materiał ba-
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butów i  aspektów działalności instytucji pozarządowych, które korelują z za-

prezentowanymi powyżej opiniami dziennikarzy. Po pierwsze, istotnym ele-

mentem prezentacji trzeciego sektora okazał się wizerunek jego przedstawicie-

li. Liderzy bądź członkowie organizacji pozarządowych występowali w materia-

łach medialnych jako ich bohaterowie i/lub źródła informacji, a także autorzy 

publikacji prasowych. Po drugie, indywidualnym bohaterom, utożsamianym 

z  trzecim sektorem, nadawano w  przekazach medialnych zazwyczaj wysoki 

status. Po trzecie, dominował pozytywny wizerunek trzeciego sektora i nie 

stwierdzono występowania zjawiska skandalizacji w sposobie przedstawiania 

organizacji pozarządowych w przekazie mediów. Po czwarte, relacje mediów 

i  organizacji pozarządowych przedstawiane były zazwyczaj w kontekście wza-

jemnej współpracy. 

Zidentyfikowane cechy przekazów medialnych na temat trzeciego sek-

tora wskazują ponadto, że dziennikarze zajmujący się problematyką organizacji 

pozarządowych przypisują im znaczącą rolę w procesie demokratyzacji pol-

skiego systemu politycznego. Podmioty należące do trzeciego sektora są 

przedstawiane w  przekazie mediów jako aktywni aktorzy życia społeczno-

politycznego, wchodzący we wzajemne relacje z administracją publiczną i in-

nymi uczestnikami procesu komunikacji politycznej. Bardzo istotną cechą prze-

kazu mediów jest status przedstawicieli organizacji pozarządowych występują-

cych w materiałach medialnych. Prezentacja liderów i członków instytucji oby-

watelskich w rolach ekspertów, komentujących sprawy związane z działalno-

ścią i funkcjonowaniem trzeciego sektora, ale także wypowiadających się 

                                                                                                                                                          
dawczy stanowiło 46 wydań dzienników ogólnopolskich, w których opublikowano 5045 jedno-
stek wypowiedzi prasowych, oraz 48 głównych wydań telewizyjnych serwisów informacyjnych, 
w których wyemitowano 486 jednostek wypowiedzi telewizyjnej. Wyniki badań zostały szcze-
gółowo omówione w: A. Hess, Społeczni uczestnicy…, s. 145-239. 
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w  kwestiach związanych z sytuacją społeczną, ekonomiczną i polityczną pań-

stwa oraz oceniających decyzje podejmowane przez władze, stanowi dowód na 

to, że dziennikarze postrzegają organizacje pozarządowe jako ważnych uczest-

ników dyskursu politycznego w Polsce.  

Osobnym tematem, który odnosi się do sposobu prezentacji organizacji 

pozarządowych w przekazie mediów, jest coraz powszechniejsze zjawisko udo-

stępniania łamów mediów autorom spoza redakcji. Z punktu widzenia mediów 

praktyka ta ma zazwyczaj na celu podniesienie atrakcyjności i wiarygodności 

przekazu na dany temat. Dopuszczenie na łamy ekspertów może bowiem słu-

żyć uatrakcyjnieniu i uwiarygodnieniu odredakcyjnego przekazu. W przypadku 

przedstawicieli organizacji pozarządowych zjawisko to przybiera najczęściej 

jedną z  czterech form: 1) redakcja zamawia u rozpoznawalnych liderów orga-

nizacji pozarządowych komentarz dotyczący jakiegoś wydarzenia, problemu 

bądź sprawy; 2) na łamach gazety zamieszczany jest tekst przysłany przez lide-

ra bądź innego przedstawiciela organizacji pozarządowej; 3) redakcja włącza 

się w jakąś inicjatywę organizacji pozarządowej lub też 4) redakcja podejmuje 

współpracę z ekspertem, który pisze stałe felietony w obszarze jakiegoś  

zagadnienia.  

Wszystkie te cechy charakteryzujące przekaz badanych mediów i rezul-

taty przeprowadzonych wywiadów mogą świadczyć o tym, że w odniesieniu do 

obszaru międzyinstytucjonalnej komunikacji politycznej w zachowaniu mediów 

i dziennikarzy dominuje chęć współtworzenia uczestniczącej, dyskursywnej 

sfery publicznej, której postulat oddziałuje na ludzi mediów społecznie mocniej 

niż specyficzna dla mediów logika ich działania, obserwowana znacznie wyraź-

niej w obrębie lokalnej komunikacji politycznej. Ważnym jednak jest, aby pa-

miętać, że omawiane dane dotyczyły specyficznie, tj. życzliwie postrzeganej 
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przez dziennikarzy kategorii organizacji trzeciego sektora. Wyniki badań uzy-

skane w odniesieniu do innych obszarów komunikacji politycznej, które doty-

czyły prezentowanego na łamach mediów wizerunku polityki w różnych jej 

odmianach, wyraźnie pokazały bowiem, że na podobną życzliwość w najlep-

szym razie liczyć mogą ci politycy i te ugrupowania polityczne, których linia jest 

zbieżna ze światopoglądem dziennikarza (albo redakcji). 

 

Przekaz mediów odnoszący się do obszaru lokalnej komunikacji politycznej 

Niezbędnym elementem demokracji jest aktywne i dojrzałe uczestnictwo oby-

wateli w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza na poziomie lokalnym, i samodziel-

ne budowanie przez nich struktur władzy samorządowej, ponieważ samorząd 

terytorialny można uznać za filar demokracji. Jednak roli, jaką w tym procesie 

odgrywają media masowe i zatrudnieni w nich dziennikarze, nie da się w świe-

tle uzyskiwanych wyników badań jednoznacznie określić ani jako sprzyjającej 

powstawaniu uczestniczącej, dyskursywnej sfery publicznej, która by tę demo-

krację wzmacniała, ani jako prowadzącej do zniechęcenia polityką ich odbior-

ców, czyli w dłuższej perspektywie czasu ją osłabiającej. Przy czym rola me-

diów bynajmniej nie jest również w tym obszarze komunikacji politycznej neu-

tralna względem systemu demokratycznego. Natężenie poszczególnych cech 

przekazu nie jest bowiem stałe i  zmienia się w czasie, niosąc ze sobą w różnym 

czasie różny skutek. 

Badania przekazu krakowskich dzienników39, które przeprowadzono 

przy okazji samorządowych kampanii wyborczych w latach 200640 i 201041 wy-

                                                           
39

 W trakcie badań przeprowadzono ilościową i jakościową analizę porównawczą zawartości 
przekazu krakowskich dzienników: „Gazety Krakowskiej”, od 2007 roku ukazującej się pod 
nazwą „Polska Gazeta Krakowska”, „Dziennika Polskiego” oraz krakowskiego dodatku „Gazety 
Wyborczej”, w zakresie sposobu prezentacji poszczególnych ugrupowań politycznych, mało-
polskich wyborów samorządowych oraz prezydenckiej kampanii wyborczej w Krakowie w la-
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raźnie wskazują na pewną ewolucję zachowań mediów względem wyborów na 

tym poziomie władzy. W badaniach tych nie badano co prawda samego nasta-

wienia dziennikarzy do tematu wyborów, jednak z punktu widzenia tematyki 

niniejszego artykułu bardzo ciekawe wyniki uzyskano w odniesieniu do co naj-

mniej kilku kryteriów analizy, które pełniły rolę wskaźników zróżnicowania 

dyskursu badanych mediów. Wyniki te pozwoliły bowiem na identyfikację wła-

ściwej poszczególnym tytułom strategii komunikacyjnej, świadomie przyjętej 

i  realizowanej przez ich zespoły redakcyjne w odniesieniu do kolejnych wybo-

rów samorządowych, z której jasno wynikało, czy postrzegali oni swoją rolę 

raczej jako animatorów wyborczych, dozorców pilnujących polityków czy raczej 

neutralnych informatorów opinii publicznej42.  

                                                                                                                                                          
tach 2006 i 2010, a także analizy typów zachowań prasy lokalnej w aspekcie wyborów lokal-
nych i samorządowych. W roku 2006 analiza zawartości przekazu badanych dzienników objęła 
w sumie 710 j.w.p., zamieszczonych na łamach 187 wydań, które ukazały się w okresie od 1.09. 
do 12.11.2006 r., czyli okresie ostatnich 10 tygodni przed terminem przeprowadzonych wybo-
rów. Analiza zawartości przekazu przeprowadzona w roku 2010 objęła w sumie 413 j.w.p., 
opublikowanych na łamach 60 wydań badanych dzienników, które ukazały się między 27.10. 
a  20/21.11. 2010 r., to znaczy w okresie 3 i pół tygodnia przed datą wyborów, i dotyczyła 
20  wydań każdej z gazet. 
40

 Wyniki badań przeprowadzonych przez obie autorki w roku 2006 r. zostały przedstawione 
w  artykule ich autorstwa pt. Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie krakow-
skich gazet lokalnych, [w:] M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście mediów 
i  polityki, Kraków 2008, s. 83-96. Patrz także: A. Szymańska, Akomodacja i atrakcyjność me-
dialna…, oraz A. Hess, Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komuni-
kacji politycznej. Partie polityczne w przekazie Gazety Krakowskiej w kampanii samorządowej 
2006, [w:] „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, Nr 1-2, s. 77-90. 
41

 Wyniki badań przeprowadzonych przez obie autorki w roku 2010 r. zostały przedstawione 
w  monografii: M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, Opcja czy osoba? Upartyjnienie 
versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków 2011. Patrz także: A. Hess, Mało-
polskie dzienniki regionalne w procesie tabloidyzacji przekazu na temat wyborów samorządo-
wych – płaszczyzna formy, [w:] „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” 2013, Nr 1, 
s.  139-156 oraz A. Szymańska, Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na 
temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści, [w:] „Środkowoeuropejskie Studia Poli-
tologiczne” 2013, Nr 1, s. 157-172. 
42

 Por. M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, Opcja czy osoba?..., s. 88-91. 
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I tak, pierwszym bardzo istotnym kryterium analizy okazał się ilościowy 

udział publikacji na temat samorządowej kampanii wyborczej o charakterze 

czysto informacyjnym, dzięki któremu w 2010 r. stwierdzono wyraźnie spadek 

wartości informacyjnej przekazu badanych mediów w porównaniu do roku 

200643. Jednocześnie wyniki uzyskane w odniesieniu do innego kryterium 

przeprowadzonej analizy, czyli liczby publikacji zawierających wyraźną ocenę 

relacjonowanych wydarzeń, która pełniła funkcję wskaźnika nacechowania 

przekazu, pokazały… również spadek poziomu nacechowania przekazu! A za-

tem spadkowi wartości informacyjnej nie towarzyszył automatycznie, co mo-

głoby wydawać się dość oczywiste w  kontekście logiki działania mediów, 

wzrost nacechowania przekazu. Mimo braku wyraźnej korelacji pomiędzy tymi 

cechami przekazu wspólne zestawienie wyników analizy, uzyskanych w odnie-

sieniu do nich, jasno pokazuje jednak, że za wyjątkiem przekazu „Dziennika 

Polskiego”, logika mediów, czyli nacechowanie przekazu, zdecydowanie domi-

nowała nad jego walorem informacyjnym (por. rys. 3).  

Mocną pozycję logiki mediów w redakcyjnych strategiach komunikacyj-

nych w kontekście przekazu wyborczego na poziomie lokalnym potwierdzają 

również i  inne jego cechy. Miernikiem jej obecności jest także ilościowy udział 

publikacji dotyczących kwestii kontrowersyjnych (jak np. wszelkiego rodzaju 

afery), związanych tematycznie z wyborami samorządowymi. Także i w tym 

zakresie w przypadku wszystkich trzech gazet nastąpił bowiem wzrost często-

tliwości publikacji dotyczących kwestii budzących kontrowersje w porównaniu 

                                                           
43

 Tamże, s. 74. Wyjątek w tym zakresie stanowił jedynie przekaz „Gazety Wyborczej”, gdzie 
nastąpił wzrost z 7% w 2006 r. do 15% w 2010 r. Wynik dla pozostałych tytułów wynosił odpo-
wiednio: 37% w 2006 r. i 21% w 2010 w przypadku „Dziennika Polskiego” oraz 14,5% i 11% dla 
„Gazety Krakowskiej”.  
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do roku 200644. W wyborczym przekazie krakowskich mediów istotne znacze-

nie posiadały także i inne czynniki atrakcyjności medialnej, typowe dla logiki 

mediów, a wśród nich szczególnie mocno zauważalne personalizacja przekazu 

i  jego negatywizm45 (element konfliktu i kontrowersji), a także uproszczenie 

i  urozrywkowienie przekazu46. 

 

Rys. 3. Natężenie publikacji nacechowanych i o charakterze informacyjnym w latach 2006 r. 
i  2010 r. (dane w %). 

Źródło: opracowanie własne. Odsetek publikacji uzyskanych w odniesieniu do roku 2006 
dotyczył dłuższego okresu badawczego i w związku z tym pełni jedynie funkcję orientacyjną. 
W roku 2006 dla „Gazety Krakowskiej” n=256, dla „Dziennika Polskiego” n=251, dla „Gazety 
Wyborczej” n=204. W roku 2010 dla „Gazety Krakowskiej” n=146, dla „Dziennika Polskiego” 
n=159, dla „Gazety Wyborczej” n=107. 
 

Temu ostatniemu służył np. także sposób i zakres udostępniania łamów 

osobom spoza redakcji. Jak wiadomo, udostępnianie łamów różnym katego-

riom nadawców może mieć różne cele i efekty. Zabieg taki może sprzyjać deli-

beracji, wymianie poglądów i prezentowaniu różnych opinii, co – jak widać 

było na przykładzie wzajemnych relacji mediów i organizacji pozarządowych 

                                                           
44
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 – może ułatwiać powstanie uczestniczącej, dyskursywnej sfery publicznej. Mo-

że jednak również prowadzić do jej ograniczenia. Jak bowiem pokazały wyniki 

omawianych badań, w  przypadku wyborczego przekazu mediów zabieg udo-

stępniania łamów stawał się stosunkowo często narzędziem moderowania 

treści, a co za tym idzie wpływania przez zespół redakcyjny na kształt debaty47. 

Oddanie głosu czytelnikom, respondentom sond i samym kandydatom było 

często stosowane przez redakcje w  celu uatrakcyjnienia przekazu na temat 

wyborów samorządowych, wzmocnienia jego emocjonalności, a zatem w więk-

szym stopniu sprzyjało logice mediów niż powstawaniu dyskursywnej sfery 

publicznej. Opinie różnych osób spoza redakcji były poza tym świadomie kon-

frontowane ze sobą, a konflikt, jak już wspominano powyżej, jest silnie oddzia-

łującym czynnikiem atrakcyjności medialnej – co również stanowiło o dominu-

jącej pozycji logiki mediów w tym kontekście działania zespołów  

redakcyjnych48.  

 A jednak uzyskane wyniki badań pozwoliły również na identyfikację 

takich cech przekazu (stał się nim ilościowy udział publikacji dotyczących inicja-

tyw aktywizujących czytelników/wyborców do zainteresowania się lub udziału 

w małopolskich wyborach samorządowych), które wskazywały na to, że dzien-

nikarze również starają się pozytywnie wpływać na stymulację zachowań wy-

borczych swoich odbiorców. W roku 2010 w stosunku do roku 2006 nie tylko 

wzrosła liczba samych inicjatyw tego typu, podejmowanych przez poszczegól-

ne zespoły redakcyjne, ale również i ich aktywność komunikacyjna w tym za-

kresie. Na łamach badanych mediów w roku 2010 bardzo systematycznie in-

formowano i przypominano o nich czytelnikom. W ten sposób już w 2010 roku 

animacja i promocja aktywnych zachowań wyborczych stały się w kontekście 
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wyborów samorządowych dominującą funkcją mediów nad informowaniem 

i  kontrolą procesów politycznych. Wyniki tych badań pokazują, że w kontek-

ście analiz odnoszących się do funkcji mediów i  dziennikarzy w procesach de-

mokratyzacyjnych, przekaz wyborczy mediów na płaszczyźnie lokalnej przy-

najmniej w pewnym zakresie sprzyja powstawaniu uczestniczącej, dyskursyw-

nej sfery publicznej. 

 

Zakończenie 

Jak wiedza i osobiste przekonania tych, którzy te media tworzą, wpływają za-

tem na rekonstruowany w ich przekazie obraz rzeczywistości politycznej i spo-

łecznej? Odpowiedź musi pozostać niejednoznaczna. W świetle omówionych 

wyników badań przywiązanie dziennikarzy do własnego światopoglądu po-

twierdza się co prawda we wszystkich obszarach komunikacji politycznej, jed-

nak nie we wszystkich to przywiązanie ma takie same konsekwencje. Oprócz 

samej logiki mediów, której częścią jest – o czym warto pamiętać – również 

formuła gatunkowa danego medium czy też zasada rozumienia reguł demokra-

cji, a co za tym idzie gotowość poszczególnych redakcji do współtworzenia 

uczestniczącej, dyskursywnej sfery publicznej, na zachowania mediów wpływ 

mają również inne czynniki. Należą do nich bieżąca sytuacja i charakter opisy-

wanych wydarzeń oraz przedmiot przekazu. W tym ostatnim kontekście cie-

kawić musi natomiast spostrzeżenie, że w środowisku polskich dziennikarzy 

najwyraźniej większa jest świadomość znaczenia wizerunku trzeciego sektora 

dla kondycji demokracji niż wizerunku samej polityki. Wyniki wywiadów prze-

prowadzonych z dziennikarzami na temat trzeciego sektora nie pozostawiają 

w  tym zakresie żadnych wątpliwości. Pokazały one bowiem, że zdarza się, iż 

dziennikarze unikają nagłaśniania nieprawidłowości popełnionych przez poje-
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dyncze organizacje, żeby nie zaszkodzić całemu sektorowi, podczas gdy wyniki 

analiz przekazu mediów raczej wykluczają istnienie podobnego mechanizmu 

samoograniczenia się dziennikarzy w odniesieniu do polityki, gdzie nie unikają 

oni skandalizacji i czynią to, jak pokazują wyniki badań, nie bacząc na konse-

kwencje dla systemu jako całości.  

 W tej sytuacji powodów do optymizmu szukać należy jednak w próbach 

aktywizacji wyborczej odbiorców mediów, które coraz częściej podejmowane 

są w  okresach kampanii wyborczych, a także we wszelkich akcjach społecz-

nych, organizowanych przez media wspólnie z podmiotami trzeciego sektora, 

ponieważ one służą wzmacnianiu postaw obywatelskich i jako takie wzmacnia-

ją samą demokrację.  

 Politykom na pocieszenie można przypomnieć tylko, że na szczęście dla 

nich dziennikarze także posiadają swoje sympatie polityczne. A zatem każda 

z  opcji politycznych ma szanse liczyć na życzliwość (a przynajmniej zaniechanie 

krytyki!) w przekazie tych mediów, których linia programowa jest zbieżna z ich 

światopoglądem. To wszak jest zresztą przejawem wolności mediów w syste-

mie demokratycznym, gdzie pluralizm światopoglądowy w krajobrazie mediów 

osiągany jest na poziomie systemu jako całości, na którą składają się media 

o  różnej opcji/linii programowej. 

 

Abstrakt 

Dziennikarze rekonstruują w przekazie swoich mediów rzeczywistość politycz-

ną i  społeczną. Ich wiedza i osobiste przekonania nie są dla jakości tego obrazu 

obojętne. Na podstawie wyników studiów empirycznych, dotyczących przeka-

zu mediów w Polsce i Niemczech, w artykule prowadzone są rozważania na 

temat tego, co w przypadku współczesnych mediów dominuje bardziej – ich 

zdolność do współtworzenia uczestniczącej, dyskursywnej sfery publicznej czy 
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logika ich działania, w dłuższej perspektywie czasowej powodująca zniechęce-

nie polityką? 

 

JOURNALISTS AND THE PROMOTION OF IDEA(L)S. HOW DO KNOWLEDGE 

AND THE PERSONAL CONVICTIONS OF JOURNALISTS INFLUENCE THE RECON-

STRUCTION OF POLITICAL AND SOCIAL REALITY IN THE MEDIA 

Abstract 

Journalists recreate political and social reality in their respective media. Their 

knowledge and personal convictions, however, are not indifferent to the quali-

ty of the image they convey. The considerations discussed in this article are 

based on the results obtained from numerous empirical studies (of Polish and 

German media) and refer to the question, which of these levels of political 

communication turns out to be the dominant one, the ability of the media to 

co-create and participate in discussions in the public sphere, or, by the logic of 

their activities do the media over a long span of time induce society to become 

divorced from politics? 
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