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Media i polityka

Media and politics





Ró¿norodnoœæ powi¹zañ 
³¹cz¹cych sferê polityki 

z mediami masowymi
Bardzo wa¿nymi czêœciami wspó³czesnego
spo³eczeñstwa traktowanego jako system spo-
³eczny s¹ jego dwa (sub)systemy: polityczny
i medialny. Oba systemy w demokratycznym
spo³eczeñstwie s¹ niezale¿ne i autonomiczne,
oba maj¹ istotny wp³yw na funkcjonowanie in-
nych (pod)systemów spo³ecznych. Znaczenie
polityki wynika z faktu, ¿e to system politycz-
ny w stosunku do innych systemów wyró¿nia
siê zdolnoœci¹ do narzucania w³asnych, nawet
autorytarnych idei i wartoœci, do konstruowania
proceduralnych i instytucjonalnych form funk-
cjonowania spo³eczeñstwa1. Z kolei wzrost
spo³ecznego znaczenia mediów masowych –
odzwierciedlony w procesie mediatyzacji –
sprawi³, ¿e zmiany w systemie medialnym rzu-
tuj¹ na przeobra¿enia wewnêtrzne w innych sy-
stemach spo³ecznych2. 

Funkcjonowanie obu systemów jest jednak-
¿e uzale¿nione od ich wzajemnych relacji. Fun-
damentem powi¹zañ jest symbiotyczna zale¿-
noœæ obu sfer spo³ecznego dzia³ania3. System
polityczny potrzebuje bowiem legitymizacji

swojego dzia³ania, w której uzyskaniu znaczny
udzia³ maj¹ media masowe, upowszechniaj¹c
i wyjaœniaj¹c polityczne decyzje i ich skutki, re-
jestruj¹c ich spo³eczny odbiór czy te¿ informu-
j¹c o oczekiwaniach i wymaganiach spo³eczeñ-
stwa wobec swojej reprezentacji politycznej4.
Natomiast œrodki masowego komunikowania
nie mog¹ siê obyæ bez systemu politycznego,
bêd¹cego dla mediów niewyczerpanym
Ÿród³em informacji, opinii i tematów ¿ywo in-
teresuj¹cych odbiorców. 

Oba obszary spo³ecznej aktywnoœci s¹ za-
tem skazane na siebie, ale obserwuj¹c wzajem-
ne relacje, mo¿na w nich dostrzec pierwiastek
instrumentalnego traktowania drugiej strony.
Oznacza to, ¿e miêdzy mediami masowymi
a polityk¹ toczy siê swoista gra interesów,
w której przewagê maj¹ w pañstwie demokra-
tycznym œrodki masowego komunikowania.
Ich dominacja uwarunkowana jest trzema prze-
s³ankami o strukturalnym, psychologicznym
i normatywnym charakterze:
– w sensie strukturalnym media masowe mo-

g¹, ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê oddzia³y-
wania, jako jedyne zapewniæ dotarcie do tak
wielkiej zbiorowoœci odbiorców (potencjal-
nych wyborców i zwolenników), atrakcyjnej

Mediatyzacja polityki i polityzacja
mediów. Dwa wymiary 
wzajemnych relacji

Zbigniew Oniszczuk

1 Zob. M. Kaase, System demokratyczny i mediatyzacja polityki, [w:] Media masowe w systemach demokratycz-
nych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego, praca zbiorowa pod red. B. Dobek-
-Ostrowskiej, Wroc³aw 2003, s. 43.

2 M. Meyen, Medialisierung, „Medien und Kommunikationswissenschaft” 2009, H. 1, s. 35.
3 Znaczenie symbiotycznej zale¿noœci ³¹cz¹cej sferê polityki z mediami masowymi podkreœla J.W. Adamow-

ski, Media masowe w kampaniach politycznych, [w:] Media masowe w praktyce spo³ecznej, red. nauk. D. Waniek,
J.W. Adamowski, Warszawa 2001, s. 67.

4 Zob. Z. Oniszczuk, Relacje miêdzy mediami a systemem politycznym w niemieckiej nauce o komunikowaniu,
„Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 3/4, s. 99.
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pod wzglêdem liczebnoœci, jak i ró¿norod-
noœci cech spo³eczno-demograficznych,

– w sensie psychologicznym media maj¹ atut
wysokiego stopnia zaufania i wiarygodnoœci
w opinii swoich odbiorców, co zwiêksza ich
spo³eczny presti¿ i znaczenie,

– w sensie normatywnym œrodki masowego
komunikowania w demokratycznym spo³e-
czeñstwie s¹ szczególnie wa¿ne w sytuacji
konfliktu, kiedy to d¹¿¹ do legitymizacji
swojej niezale¿nej pozycji w sferze polityki,
wolnej od ró¿nych form nacisku i kontroli
politycznej5. 

W niemieckiej politologii i nauce o komuniko-
waniu zwraca siê przy tym szczególn¹ uwagê
na to, ¿e dziêki swej wyj¹tkowej spo³ecznej
randze media masowe s¹ u¿yteczne dla w³adzy
politycznej z trzech powodów: 1) dostarczaj¹
systemowi politycznemu niezbêdnych informa-
cji o spo³ecznych realiach, 2) oddzia³uj¹ nie-
przerwanie na proces kszta³towania siê pogl¹-
dów i postaw spo³eczeñstwa, koncentruj¹c
uwagê swoich odbiorców wokó³ wybranych
przez siebie spraw i tematów, 3) zaznajamiaj¹
odbiorców z rezultatami politycznych dzia³añ
i procesów, odpowiednio je interpretuj¹c,
a czasami wrêcz deformuj¹c6. 

Gdyby zatem spojrzeæ na relacje ³¹cz¹ce
sferê polityki z mediami masowymi z perspek-
tywy interesów i celów obu systemów, to mo¿-
na by, wyznaczyæ trzy charakterystyczne wzorce,
swoiste paradygmaty wzajemnych zale¿noœci:
■  paradygmat udzia³u we w³adzy – gdy media
poprzez kontrolê w³adzy ustawodawczej, wy-
konawczej i s¹downiczej staj¹ siê w odbiorze
spo³ecznym samodzieln¹ czwart¹ w³adz¹.
Mo¿liwoœæ jej sprawowania uwarunkowana
jest niezale¿noœci¹ ekonomiczn¹ mediów oraz
ich polityczn¹ autonomi¹; 
■  paradygmat instrumentalizacji – w tym wy-
padku powi¹zania miêdzy polityk¹ a mediami

masowymi zdominowane s¹ przez d¹¿enie do
dominacji jednego lub drugiego systemu. Mo¿-
liwe s¹ zatem dwa podstawowe warianty wza-
jemnych relacji. W pierwszym wystêpuje prze-
waga systemu medialnego nad systemem poli-
tycznym, media bowiem, a szczególnie telewi-
zja, maj¹ decyduj¹cy wp³yw na decyzje i dzia-
³ania polityczne. Instytucje polityczne trac¹
wobec mediów swoj¹ autonomiê, media urasta-
j¹ do roli samodzielnej si³y politycznej. Wa-
riant drugi akcentuje z kolei dominacjê sfery
polityki i utratê autonomii przez system me-
dialny. Media s¹ traktowane jako narzêdzie sy-
stemu politycznego wykorzystywane dla reali-
zacji jego celów. Sfera polityki poœrednio lub
bezpoœrednio kieruje dzia³alnoœci¹ mediów,
w której podstawowe znaczenie uzyskuje ko-
munikowanie perswazyjne. System polityczny
chêtnie korzysta równie¿ z ró¿nych instytucji
politycznego public relations;
■ paradygmat niezale¿noœci i symbiozy – wy-
stêpuje wówczas, gdy system medialny ³¹czy
z systemem politycznym sieæ ró¿norodnych
wzajemnych interakcji, ingerencji i penetracji,
a istniej¹cy uk³ad powi¹zañ jest wypadkow¹
tych dzia³añ i procesów. System polityczny
jest wrêcz skazany na wspó³dzia³anie z media-
mi w zakresie informowania o swoim funkcjo-
nowaniu, a media z kolei czerpi¹ z systemu po-
litycznego fakty i opinie interesuj¹ce odbior-
ców. W ten sposób relacje miêdzy mediami
masowymi a sfer¹ polityki opieraj¹ siê na za-
sadzie wspó³pracy i symbiozy, maj¹cej trwa³y
charakter7. 

Przytoczone paradygmaty wskazuj¹ na to, ¿e
mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne rodzaje zale¿no-
œci miêdzy systemem medialnym a systemem
politycznym: 1) relacje symbiotyczne – oparte
na wspólnocie interesów, 2) mediatyzacjê poli-
tyki – zwi¹zan¹ z dominacj¹ systemu medial-
nego oraz 3) polityzacjê mediów wynikaj¹c¹

5 Por. J. Blumler, M. Gurevitch, The Crisis of Public Communication, London–New York 1995, s. 12–13.
6 Zob. U. Saxer, Vorwort, [w:] Politik und Kommunikation, Hrsg. U. Saxer, München 1983, s. 9–16.
7 Zob. U. Sarcinelli, Mediale Politikdarstellung und politisches Handeln: analytische Anmerkungen zu einer no-

twendigerweise spannungsreichen Beziehung, [w:] Politische Kommunikation in Hörfunk und Fernsehen. Elektro-
nische Medien in Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. O. Jarren, Opladen 1994, s. 35–50. 
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z d¹¿eñ systemu politycznego do instrumental-
nego ich wykorzystywania (zob. rys. 1).

Z charakteru tych relacji wynika zatem, ¿e
system medialny i system polityczny mog¹ ze so-
b¹ zarówno wspó³dzia³aæ, jak i rywalizowaæ.
O tym, która z tendencji przewa¿y, decyduje wie-
le czynników, ale skutki tego wzajemnego od-
dzia³ywania s¹ bardzo wa¿ne dla stabilnoœci ka¿-
dego demokratycznego systemu spo³ecznego.

Spo³eczna istota mediatyzacji
Dla zrozumienia relacji ³¹cz¹cych sferê polity-
ki z mediami masowymi zasadnicze znaczenia
ma pojêcie mediatyzacji. Terminem tym okre-
œla siê uniwersalny proces spo³eczny wywo³a-
ny rosn¹cym znaczeniem mediów masowych
dla funkcjonowania ró¿nych dziedzin wspó³-
czesnego spo³eczeñstwa. W swej istocie me-
diatyzacja oznacza dostosowywanie dzia³añ
podmiotów ze sfery polityki, gospodarki, kul-
tury, nauki i innych podsystemów spo³ecznych
do warunków okreœlonych specyfik¹ oddzia³y-
wania mediów. To dostosowywanie siê stano-
wi gwarancjê medialnego zainteresowania
i rozg³osu, bêd¹cych zasadnicz¹ przes³ank¹
osi¹gniêcia sukcesu w wymiarze spo³ecznym8.

Jeœli zaœ chodzi o skutki spo³eczne, to media-
tyzacja w d³u¿szym okresie zmienia wartoœci
i normy wystêpuj¹ce w danym spo³eczeñstwie,
a w wymiarze krótko- i œrednioterminowym
jego wyobra¿enia o aktualnych problemach
spo³ecznych9. 

W niemieckiej nauce o komunikowaniu
proces mediatyzacji10 jest rozpatrywany
z punktu widzenia dwóch g³ównych perspek-
tyw badawczych11:
■  perspektywy socjologicznej – w tym ujêciu
mediatyzacja jest procesem „spo³ecznej i kultu-
rowej zmiany”, w ramach którego „kultura, co-
dziennoœæ i to¿samoœæ ludzi przeobra¿aj¹ siê
pod wp³ywem rozwoju mediów”12. Mediatyza-
cja prowadzi bowiem do tego, ¿e „ró¿nicuje siê
i poszerza siê komunikacyjne otoczenie ludzi,
a wskutek tego coraz wiêcej osób coraz czê-
œciej i w coraz bardziej zró¿nicowanymi spo-
sób wi¹¿e swoje spo³eczne i komunikacyjne
dzia³ania z coraz bardziej ró¿norodnymi me-
diami”13; 
■  perspektywy komunikologicznej – w ra-
mach której mediatyzacja to przede wszyst-
kim spo³eczne skutki coraz bardziej zdomino-
wanego przez media masowe procesu komu-

8 Por. H.M. Kepplinger, Was unterscheidet Mediatisierungsforschung von der Medienwirkungsforschung? „Pu-
blizistik” 2008, H. 3, s. 327.

9 Zob. tego¿, Demonta¿ polityki w spo³eczeñstwie informacyjnym, Kraków 2007, s. 127.
10 Niemieccy badacze wp³ywu mediów masowych na funkcjonowanie wspó³czesnego spo³eczeñstwa stosuj¹

g³ównie dwa terminy: „mediatyzacja” (Mediatisierung) i „medializacja” (Medialisierung), u¿ywaj¹c ich czasem sy-
nonimicznie, a czasem wyraŸnie akcentuj¹c ró¿nice w zakresie problemowym obu terminów. Zob. M. Meyen, Me-
dialisierung, s. 23–38.

11 Tam¿e, s. 26–27.
12 Zob. F. Krotz, Metaprozesse sozialen und kulturellen Wandels und die Medien, „Medien Journal” 2003, H. 1,

s. 7.
13 Tam¿e, s. 13–14.

Rys. 1. Podstawowe relacje ³¹cz¹ce media masowe ze sfer¹ polityki

�ród³o: opracowanie w³asne.
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nikacji publicznej. W takim rozumieniu me-
diatyzacja powoduje koniecznoœæ uwzglê-
dniania przez ró¿ne podmioty procesu komu-
nikacji publicznej logiki i specyfiki dzia³ania
mediów14. 

Jeœli przyj¹æ wiêc perspektywê komunikolo-
giczn¹, to mediatyzacja obejmuje trzy istotne,
powi¹zane ze sob¹, problemy: 1) os³abienie
lub utratê autonomii przez ró¿ne podsystemy
spo³eczne, 2) zmniejszenie funkcjonalnego
znaczenia poszczególnych subsystemów spo-
³ecznych oraz 3) uzale¿nienie si³y i rangi ró¿-
nych podsystemów spo³ecznych od sfery dzia-
³ania mediów masowych15. Os³abienie lub
utrata autonomii jest bowiem konsekwencj¹
sytuacji, gdy media w sposób znacz¹cy wp³y-
waj¹ na proces rekrutacji kadr, gdy warunkuj¹
karierê zawodow¹, gdy rzutuj¹ na wykonywa-
nie zawodu w poszczególnych subsystemach
spo³ecznych. Zmniejszenie funkcjonalnego
znaczenia podsystemów spo³ecznych wynika
z tego, ¿e dzia³aj¹ce w nich jednostki, instytu-
cje czy struktury musz¹ dostosowaæ siê do re-
gu³ osi¹gania sukcesu narzuconych przez me-
dia masowe, przez co nie mog¹ optymalnie
i racjonalnie wykonywaæ swoich zadañ.
W tym wypadku logika dzia³ania poszczegól-
nych podsystemów zostaje podporz¹dkowana
logice funkcjonowania mediów. Natomiast
uzale¿nienie si³y i mocy ró¿nych podsyste-
mów od sfery dzia³ania mediów masowych
powoduje, ¿e swoboda podejmowania decyzji
w ramach tych podsystemów zostaje ograni-
czona, media bowiem, poprzez relacjonowa-
nie spraw i wydarzeñ, decyduj¹ o tym, które
decyzje mog¹ liczyæ na spo³eczn¹ akceptacjê
i zrozumienie, a które nie. Zawê¿a to pole de-
cyzyjnego manewru, gdy¿ czasami tylko je-

den wariant rozwi¹zania problemu mo¿e uzy-
skaæ medialn¹ legitymizacjê.

Wszystkie te trzy aspekty mediatyzacji
wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e wspó³czeœnie pozytyw-
ny rozg³os medialny, pozytywny medialny wi-
zerunek ludzi i spraw sta³ siê funkcjonaln¹
przes³ank¹ sukcesu dzia³añ prowadzonych
w ró¿nych subsystemach spo³ecznych tworz¹-
cych demokratyczne spo³eczeñstwo.

Mediatyzacja polityki
Jednym z g³ównych obszarów mediatyzacji jest
dziedzina polityki. Mediatyzacja polityki ³¹czy
siê w istocie rzeczy ze wspomnianym wcze-
œniej paradygmatem instrumentalizacji. Media
traktowane s¹ bowiem jako „autonomiczny,
konkurencyjny wobec innych oœrodek w³a-
dzy”16, d¹¿¹cy do zdominowania sfery polity-
ki. W takim ujêciu mediatyzacja polityki to
proces narzucania systemowi politycznemu re-
gu³ i logiki dzia³ania w³aœciwej œrodkom komu-
nikowania masowego17. 

Jakie s¹ zatem przes³anki takiego pojmowa-
nia mediatyzacji polityki? Otó¿ w œwietle ba-
dañ mo¿na wyró¿niæ dwa rodzaje przes³anek:
pierwsze o charakterze przyczynowym, drugie
o charakterze funkcjonalnym18. Podejœcie przy-
czynowe pozwala na ukazanie mechanizmów
i Ÿróde³ w³adczej pozycji mediów wobec syste-
mu politycznego, a podejœcie funkcjonalne wy-
znacza obszary rosn¹cego wp³ywu œrodków
komunikowania masowego na politykê.             

Przyjêcie optyki przyczynowej pozwala
wyró¿niæ trzy podstawowe Ÿród³a w³adzy me-
diów masowych w relacjach z systemem poli-
tycznym: 1) organizacja i prowadzenie dyskur-
su publicznego, 2) kontrola dostêpu do infor-
macji, pogl¹dów i interesów obecnych w prze-
kazach medialnych oraz 3) polityczne, gospo-

14 Zob. J. Westerbarkey, Journalismus und Öffentlichkeit. Aspekte publizistischer Interdependenz und Interpe-
netration, „Publizistik” 1995, H. 2, s. 155; G. Vowe, Mediatisierung der Politik. Ein theoretischer Ansatz auf dem
Prüfstand, „Publizistik” 2006, H. 3, s. 441.

15 Zob. H.M. Kepplinger, Was unterscheidet..., s. 327.
16 J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006, s. 197.
17 Zob. M. Meyen, Medialisierung, s. 30.
18 Podejœcie przyczynowe i funkcjonalne dominuje w niemieckich badaniach nad relacjami zachodz¹cymi miê-

dzy polityk¹ a mediami masowymi. Zob. W. Schulz, Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki ba-
dañ empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006, s. 13–15.
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darcze i spo³eczne znaczenie instytucji i kon-
cernów medialnych dla w³adzy politycznej i bi-
znesu19. 

Pierwsze z wymienionych Ÿróde³ w³adzy
mediów wynika z faktu, ¿e zgodnie z teori¹
agenda setting – to media konstruuj¹ hierarchiê
wa¿noœci spraw i problemów, o których dysku-
tuj¹ ich odbiorcy, którymi zajmuj¹ siê partie
polityczne, organizacje spo³eczne czy instytu-
cje biznesowe. Media sprawuj¹ równie¿ kon-
trolê nad przep³ywem informacji i opinii doty-
cz¹cych poczynañ w³adzy, co daje mediom
mo¿liwoœæ kreowania jej pozytywnego lub ne-
gatywnego wizerunku. Media, kieruj¹c zainte-
resowanie odbiorców w stronê polityki,
wzmacniaj¹ lub os³abiaj¹ w sposób sta³y i ci¹-
g³y legitymizacjê w³adzy politycznej. W tym
ujêciu w³adza mediów polega wiêc na inicjo-
waniu i akcentowaniu dyskursu publicznego na
wybrane tematy oraz na kszta³towaniu obrazu
rzeczywistoœci relacjonowanej zgodnie z me-
dialn¹ logik¹.

Z kolei kontrola dostêpu do informacji, po-
gl¹dów i interesów obecnych w przekazach
medialnych wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ selekcji
opinii i spraw przedstawianych w ró¿nych me-
diach. Zgodnie z teori¹ gatekeepingu media
maj¹ swój w³asny, specyficzny zestaw kryte-
riów selekcji informacji, pogl¹dów czy intere-
sów, uwzglêdniaj¹cy przeró¿ne czynniki, od
zainteresowañ i potrzeb swoich odbiorców po
w³asne sympatie czy antypatie polityczne.
Gdyby jednak pokusiæ siê o nakreœlenie naj-
wa¿niejszych czynników tworz¹cych mecha-
nizm selekcji, to mo¿na by wymieniæ na przy-
k³ad: rutynowe praktyki dziennikarskie, sposo-
by zdobywania i upowszechniania wiadomoœci
pochodz¹cych z preferowanych Ÿróde³ infor-
macji, podzia³ pracy w mediach (rywalizacja
miêdzy mediami publicznymi a prywatnymi,
wewn¹trzredakcyjne zmagania miêdzy podej-

œciem marketingowym a redaktorskim) czy te¿
ustalanie proporcji miêdzy wiadomoœciami
krajowymi a zagranicznymi20.

Trzecie Ÿród³o w³adzy mediów masowych
polega na wp³ywie, jaki instytucje i koncerny
medialne (zw³aszcza du¿e i silne) mog¹ wy-
wieraæ na rz¹dy i pañstwa. Media nie tylko
zdobywaj¹ i rozpowszechniaj¹ informacje
i opinie, ale tak¿e przysparzaj¹ pañstwu docho-
dów (podatki) oraz s¹ istotnym miejscem pra-
cy. Œwiadome swojej si³y i znaczenia media
masowe, a zw³aszcza ich w³aœciciele i dyspo-
nenci (np. Koœció³) mog¹ zatem skutecznie
przeciwstawiaæ siê ograniczeniom ich potêgi
w postaci regulacji prawnych przeciwdzia³aj¹-
cych koncentracji medialnej czy ingeruj¹cych
w treœæ przekazów medialnych naruszaj¹cych
ró¿ne normy etyczne.

Inne aspekty wzajemnych relacji miêdzy
mediami masowymi a sfer¹ polityki podejmuje
natomiast podejœcie funkcjonalne. Ten punkt
widzenia pozwala bowiem wyodrêbniæ cztery
istotne funkcje mediów traktowanych jako
wa¿ny oœrodek w³adzy w demokratycznym
spo³eczeñstwie21.

Pierwsz¹ z nich jest kontrola poczynañ w³a-
dzy. Ma ona podstawowe znaczenie dla spraw-
nego funkcjonowania demokratycznego pañ-
stwa. Media s¹ przecie¿ zasadniczym narzê-
dziem spo³ecznej kontroli decyzji i dzia³añ po-
litycznych, chocia¿ trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
zakres tej kontroli jest ograniczony. Wiele
spraw z zakresu tzw. rutynowej polityki (np.
decyzje proceduralne) nie budzi zainteresowa-
nia mediów i ich odbiorców, przez co pozosta-
j¹ domen¹ gremiów politycznych22.

Drug¹ funkcjê mo¿na okreœliæ jako definio-
wanie kryzysów. To media, czêsto pochopnie,
nazywaj¹ ró¿ne zjawiska polityczne, spo³ecz-
ne, gospodarcze czy kulturalne kryzysami,
zmuszaj¹c tym samym w³adze do podjêcia

19 Zaproponowane trzy Ÿród³a w³adzy mediów masowych nawi¹zuj¹ do koncepcji Johna Streeta o trzech for-
mach w³adzy mediów: w³adzy dyskursywnej, w³adzy dostêpu i w³adzy zasobów. Zob. J. Street, Mass media..., s.
198–201.

20 Tam¿e, s. 200.
21 Por. W. Jab³oñski, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006, s. 52.
22 Znaczenie obszaru tzw. rutynowej polityki w relacjach z mediami zaznacza M. Kaase, System demokratycz-

ny..., s. 54–55.
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okreœlonych dzia³añ. Media opisuj¹, na czym
kryzys polega, przedstawiaj¹ jego przyczyny,
przebieg czy skutki, ale nie proponuj¹ rozwi¹-
zañ. Media w tej roli nie wyrêczaj¹ w³adzy, tyl-
ko ukierunkowuj¹ jej dzia³ania.

Korygowanie dzia³añ w³adzy uznaæ mo¿na
za trzeci¹ funkcjê mediów. W sytuacjach kry-
zysowych staj¹ siê one rzecznikiem zmiany
dzia³añ w³adzy, co czêsto ³¹czy siê z wywiera-
niem na ni¹ presji w celu ponownej analizy za-
istnia³ej sytuacji. W tym wypadku nacisk me-
diów mo¿e mieæ podstawowe znaczenie dla
skorygowania decyzji i dzia³añ politycznych.

Medialna krytyka poczynañ w³adzy ma
czêsto wymiar personalny. Stymulowanie za-
tem decyzji personalnych mo¿na uznaæ za
czwart¹ funkcjê mediów. Jeœli wiêc opinia pu-
bliczna zaakceptuje medialn¹ interpretacjê kry-
zysu, w³adza bêdzie zmuszona do dokonania
zmian personalnych. Próba odwlekania decyzji
personalnych mo¿e prowadziæ do spadku zau-
fania spo³ecznego wobec rz¹dz¹cych, co znaj-
duje swoje odbicie w coraz bardziej negatyw-
nym wizerunku w³adzy widocznym zw³aszcza
w ró¿nych sonda¿ach.

Jak ³atwo zauwa¿yæ, funkcjonalne znacze-
nie mediów objawia siê szczególnie w warun-
kach kryzysowych. Jest to konsekwencja faktu,
¿e politycy i inni decydenci ulegaj¹ wówczas
potrójnemu z³udzeniu, wynikaj¹cemu z przece-
niania roli mediów masowych w sytuacji kry-
zysowej23. Po pierwsze, s¹dz¹ oni, ¿e media
odzwierciedlaj¹ rzeczywisty rozk³ad opinii pu-
blicznej, po drugie – ¿e wiêkszoœæ spo³eczeñ-
stwa z takim samym zainteresowaniem, co oni
sami, odbiera przekazy medialne na temat kry-
zysu, a po trzecie – ¿e spo³eczeñstwo napraw-
dê tak mocno reaguje na te przekazy, jak ich
œrodowisko. W rezultacie dochodzi do niera-
cjonalnych zachowañ polityków, raz opieraj¹-
cych siê ¿¹daniom domniemanej wiêkszoœci,
raz panicznie ulegaj¹cych rzekomej woli opinii
publicznej.

Opisane postawy i zachowania polityków
mo¿na wyt³umaczyæ mechanizmem podwójne-

go oddzia³ywania mediów masowych na opinie
osób bêd¹cych obiektem medialnych przeka-
zów. Media oddzia³uj¹ na nie zarówno poprzez
bezpoœredni efekt samych przekazów, jak i po-
przez wyobra¿enie sobie przez zainteresowa-
nych, jakie efekty wywieraj¹ te przekazy na in-
nych odbiorców (zob. rys. 2)24. Czyni to z poli-
tyków obecnych czêsto w medialnych relacjach
grupê szczególnie podatn¹ na wp³yw mediów
masowych. Jednoczeœnie wzrasta znaczenie
grupy doradców i ekspertów medialnych
wspó³pracuj¹cych z politykami, potrafi¹cych
wyjaœniæ logikê dzia³ania mediów i znaczenie
medialnych przekazów. 

W ten oto sposób dochodzimy do kwestii
g³ównych skutków mediatyzacji polityki.

W œwietle dorobku niemieckiej nauki o komu-
nikowaniu mo¿na podzieliæ je na dwie podsta-
wowe grupy: po pierwsze – skutki o wymiarze
systemowym (istotne dla funkcjonowania sy-
stemu politycznego), po drugie – skutki o wy-
miarze personalnym (wa¿ne dla polityków i in-
nych aktorów politycznych).

Jeœli chodzi o pierwsz¹ grupê skutków, to
mo¿emy wymieniæ piêæ istotnych efektów od-
dzia³ywania mediów masowych na sferê poli-

23 Zob. H.M. Kepplinger, Demonta¿ polityki..., s. 127.
24 Tam¿e, s. 121.

Rys. 2. Mechanizm podwójnego oddzia³ywania
przekazów medialnych na aktorów politycznych

bêd¹cych przedmiotem przekazu

�ród³o: Opraowanie w³asne na podstawie: H.M. Kep-
plinger, Demonta¿ polityki w spo³eczeñstwie informacyj-
nym, Kraków 2007, s. 121.
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tyki: 1) wp³yw na elity polityczne, 2) wp³yw na
proces podejmowania decyzji politycznych,
3) zmiany wewn¹trz systemu politycznego,
4) kreowanie zewnêtrznego wizerunku syste-
mu politycznego, 5) kszta³towanie polityki
symbolicznej25.

Wp³yw mediów na elity polityczne wynika
ze szczególnej wra¿liwoœci tej kategorii
odbiorców na przekazy medialne. Jak dowodz¹
badania, polityczni liderzy maj¹ kontakt z prze-
kazami medialnymi ju¿ wczeœniej wyselekcjo-
nowanymi przez swoich wspó³pracowników26.
Wskutek tego do elit dociera zwiêkszona por-
cja przekazów interesuj¹cych polityków, two-
rz¹c wra¿enie skoncentrowania opinii publicz-
nej wokó³ okreœlonych problemów. Jest to czê-
sto rezultat b³êdów systemowych, polegaj¹-
cych na niew³aœciwym wyborze tematów przez
wspó³pracowników b¹dŸ te¿ tendencyjnej se-
lekcji œrodków masowego komunikowania,
nieuwzglêdniaj¹cej w wystarczaj¹cym stopniu
mediów presti¿owych i opiniotwórczych.

Wp³yw na proces podejmowania decyzji
politycznych podyktowany jest faktem, ¿e sy-
stem polityczny czerpie wiadomoœci na temat
spo³ecznej rzeczywistoœci przede wszystkim
z przekazów medialnych i to one s¹ czêsto pod-
staw¹ podjêcia okreœlonych decyzji czy dzia³añ
politycznych27.

Zmiany strukturalne wewn¹trz systemu poli-
tycznego mog¹ byæ tak¿e konsekwencj¹ zmian
w systemie medialnym. Przyk³adem mo¿e byæ
odnotowane przez niemieckich badaczy zjawi-

sko malej¹cej roli lokalnych struktur partyjnych,
które s¹ w coraz wiêkszym stopniu bezpoœre-
dnio kierowane przez partyjne centrale wyko-
rzystuj¹ce nowoczesne media elektroniczne28.

Kreowanie zewnêtrznego wizerunku syste-
mu politycznego stanowi w istocie domenê me-
diów. To one, docieraj¹c do wielkiej rzeszy
odbiorców, tworz¹ obraz instytucji politycz-
nych i samych polityków, wskazuj¹c na plusy
i minusy ich dzia³ania29.

Kszta³towanie polityki symbolicznej to me-
dialne stymulowanie polityków i partii poli-
tycznych do siêgania po œrodki perswazji
odwo³uj¹ce siê do argumentacji emocjonalnej.
Odwo³ywanie siê do kanonu wartoœci patrio-
tycznych, do narodowych symboli czy drama-
tyzowanie wydarzeñ prowadzi do pomniejsze-
nia roli racjonalnej debaty politycznej analizu-
j¹cej programy polityczne partii czy ich za³o¿e-
nia ideowe30. Polityka symboliczna jest wiêc
traktowana jako skuteczne narzêdzie w walce
o utrzymanie lub zdobycie w³adzy politycznej,
szczególnie zauwa¿alna i wykorzystywana
w okresie kampanii wyborczych31.

Wœród skutków o wymiarze systemowym
mo¿na równie¿ zauwa¿yæ kilka maj¹cych wy-
raŸnie negatywny charakter. Chodzi tu przede
wszystkim o sposób wy³aniania elit politycz-
nych, racjonalnoœæ procesu politycznego oraz
odpowiedzialnoœæ za uboczne nastêpstwa decy-
zji i dzia³añ politycznych32. W systemie wy³a-
niania elit politycznych wa¿niejsze znaczenie
ni¿ kompetencje, wiedza czy doœwiadczenie

25 Koncepcja ta ma charakter autorski.
26 Szerzej na temat pisz¹ H. Puhe, H.G. Würzberg, Lust und Frust. Das Informationsverhalten des deutschen

Abgeordneten, Köln 1989 oraz F. Harmgarth, Wirtschaft und Soziales in der politischen Kommunikation. Eine Stu-
die zur Interraktion von Abgeordneten und Journalisten, Opladen 1997.

27 Zob. O. Jarren, Politik und Medien im Wandel: Autonomie, Interdependenz oder Symbiose?, „Publizistik”
1988, H. 4, s. 619–620.

28 Zob. O. Jarren, M. Bode, Ereignis- und Medienmanagement politischer Parteien. Kommunikationsstrategien
im ’Superwahljahr 1994’, [w:] Politik überzeugend vermitteln. Wahlkampfstrategien in Deutschland und in den
USA, Gütersloh 1996, s. 73.

29 Por. H.M. Kepplinger, H.B. Brosius, S. Dahlen, Wie das Fernsehen Wahlen beeinflusst. Theoretische Model-
le und empirische Analysen, München 1994.

30 Zob. M. Kaase, Demokratisches System und die Mediatisierung von Politik, [w:] Politikvermittlung und De-
mokratie in der Mediengesellschaft. Beiträge zur politischen Kommunikationskultur, Hrsg. U. Sarcinelli, Opla-
den–Wiesbaden 1998, s. 45.

31 Por. U. Sarcinelli, Symbolische Politik. Zur Bedeutung symbolischen Handelns in der Wahlkampfkommuni-
kation der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1987.

32 Zob. H.M. Kepplinger, Demonta¿ polityki…, s. 136.
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maj¹ bowiem „predyspozycje medialne”: tele-
genicznoœæ, wygl¹d zewnêtrzny, umiejêtnoœæ
wykorzystania „mowy cia³a” b¹dŸ spokój
i opanowanie w kontaktach z dziennikarzami.
Racjonalnoœæ procesu politycznego ustêpuje
z kolei przed racjonalnoœci¹ mediów. Medialna
specyfika narzuca nierzadko zasady i regu³y re-
alizacji politycznych poczynañ. W przypadku
zaœ odpowiedzialnoœci za nieprzewidywane
skutki politycznych decyzji i dzia³añ norm¹
staje siê jej rozmywanie i przerzucanie na poli-
tycznych oponentów. 

Natomiast mówi¹c o skutkach mediatyzacji
polityki w wymiarze personalnym, nale¿y
zwróciæ uwagê przede wszystkim na: 1) sto-
pieñ znajomoœci polityków w opinii publicz-
nej33, 2) spo³eczny status polityków, ocenia-
nych jako ma³o wyrazistych urzêdników lub
politycznych gwiazdorów34, 3) wizerunek cha-
rakteru polityków i ich kompetencji35,
4) wp³yw ró¿nych aspektów ich medialnego
wizerunku na decyzje wyborców36 oraz 5) oce-
nê moralnej strony konkretnych polityków, co
uwidacznia siê szczególnie podczas odkrywa-
nia przez media uwik³ania polityków w ró¿ne
skandale37. W praktyce spo³ecznej wymienione
skutki wzmacniaj¹ tendencjê postrzegania sy-
stemu politycznego przez pryzmat dzia³alnoœci
liderów politycznych, bêd¹cych g³ównymi „ak-
torami” medialnych przekazów.

Na podstawie przytoczonych uwag mo¿na
zatem wysnuæ wniosek, ¿e mediatyzacja poli-
tyki jest procesem wielowymiarowym, stale
przeobra¿aj¹cym system polityczny. Jest to jed-
nak proces wpisany w ewolucjê wspó³czesnej
demokracji, która opiera siê miêdzy innymi na

zasadzie, ¿e to polityka bardziej potrzebuje me-
diów masowych ani¿eli media polityki.

Polityzacja mediów masowych
Termin ‘polityzacja mediów’ nawi¹zuje do opi-
sanego na wstêpie paradygmatu instrumentali-
zacji wzajemnych powi¹zañ miêdzy systemem
politycznym a systemem medialnym. W swojej
istocie bowiem polityzacja mediów to próby ich
zdominowania przez sferê polityki i wykorzy-
stania dla realizacji w³asnych, nierzadko stricte
partyjnych, celów. Nie jest to jednak pojêcie
wyraziste, co najlepiej oddaje okreœlenie, ¿e po-
lityzacja mediów oznacza „jawne wkraczanie
i obecnoœæ polityki (we wszystkich jej przeja-
wach i odmianach) w ¿yciu codziennym me-
diów masowych”38. St¹d te¿ u¿ywanie innych
terminów odnosz¹cych siê do tej problematyki,
takich jak upolitycznienie mediów czy te¿ ich
upartyjnienie. Pierwszy z nich jest tak¿e obar-
czony brakiem ostroœci, mo¿e bowiem ozna-
czaæ zarówno wywieranie przez sferê polityki
presji na dzia³alnoœæ mediów, jak i ich nadmier-
ne zaanga¿owanie w relacjonowanie tematyki
politycznej, czêsto z uwypukleniem preferencji
partyjnych. Drugi termin – upartyjnienie – zda-
je siê byæ najbardziej jednoznaczny, gdy¿ wyra-
Ÿnie sugeruje reprezentowanie b¹dŸ te¿ podpo-
rz¹dkowanie dzia³ania mediów masowych inte-
resom okreœlonego ugrupowania politycznego.
Upartyjnienie jest równie¿ pojêciem osadzo-
nym w teorii systemu medialnego, gdy¿ wystê-
puje w koncepcji powi¹zañ struktur medialnych
i politycznych zaproponowanej w roku 1995
przez Jaya G. Blumlera i Michaela Gurevit-
cha39. Upartyjnienie jest te¿ antonimem pojêcia

33 Por. B. Peters, „Öffentlichkeitzselite”– Bedingungen und Bedeutungen von Prominenz, [w:] Öffentlichkeit,
öffentliche Meinung, soziale Bewegungen, Hrsg. F. Neidhardt, Opladen 1994, s. 191–213.

34 Zob. H.M. Kepplinger, Politiker als Stars, [w:] Der Star. Geschichte, Rezeption, Bedeutung, Hrsg. W. Faul-
stich, H. Korte, München 1997, s. 176–194.

35 Zob. H.M. Kepplinger, H.B. Brosius, S. Dahlen, Wie das Fernsehen...
36 Zob. H.M. Kepplinger, Demonta¿ polityki…, s. 127–128.
37 Zob. T. Geiger, A. Steinbach, Auswirkungen politischer Skandale auf die Karriere der Skandalierten, [w:]

Medien und politischer Prozess. Politische Öffentlichkeit und massenmediale Politikvermittlung im Wandel, Hrsg.
O. Jarren, H. Schatz, H. Wessler, Opladen 1996, s. 119–133.

38 J.W. Adamowski, Media masowe..., s. 68.
39 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Wspó³czesne systemy medialne: zewnêtrzne ograniczenia rozwoju, [w:] Media

masowe na œwiecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wro-
c³aw 2007, s. 39–43.



19Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów…

odpartyjnienie mediów, chêtnie stosowanego
przez ludzi zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ œrodków
komunikowania masowego (przedstawicieli
gremiów kontrolnych, polityków i dziennika-
rzy)40. Wydaje siê zatem, ¿e termin upartyjnie-
nie mediów powinien byæ czêœciej wykorzysty-
wany w opracowaniach naukowych, chocia¿
stosowanie wszystkich wy¿ej wymienionych
ma swoje racjonalne uzasadnienie.

Oprócz kwestii terminologicznych warto
sobie tak¿e uœwiadomiæ, ¿e d¹¿enie do instru-
mentalnego wykorzystywania mediów przez
sferê polityki ma swoje szersze t³o polityczne.
Polityzacjê mediów nale¿y bowiem traktowaæ
jako element procesu, który Ryszard Herbut ³¹-
czy z orientacj¹ strategiczn¹ partii politycznych
na instytucje pañstwowe i nazywa j¹ „koloniza-
cj¹ administracji publicznej przez rz¹dz¹ce
ugrupowania”41. Zjawisko to szczególnie zau-
wa¿alne jest w postkomunistycznych krajach
europejskich, gdzie z powodu niskiego pozio-
mu identyfikacji elektoratu z partiami i ich s³a-
bej bazy cz³onkowskiej wykszta³ci³ siê domi-
nuj¹cy model partii wyborczej. Partie tego ty-
pu, chc¹c zapewniæ sobie wp³yw na labilny
i niezdecydowany elektorat oraz siln¹ pozycjê
na rynku politycznym – d¹¿¹ do przejêcia kon-
troli nad organami administracji publicznej, sa-
morz¹dami lokalnymi, instytucjami politycz-
nymi czy w³aœnie mediami masowymi (g³ów-
nie publicznymi). Maj¹c „swoich” ludzi w tego
typu strukturach, mog¹ wykorzystywaæ zasoby
pañstwa dla promowania w³asnej partii, jej li-
derów i programu, co w fazie procesu decyzyj-
nego i wyborczego daje istotn¹ przewagê nad
konkurentami. Dlatego w krajach postkomuni-
stycznych polityka kadrowa sta³a siê podstawo-
wym instrumentem polityzacji mediów.

Natomiast w praktyce politycznej krajów
Europy Zachodniej wykszta³ci³o siê przekona-

nie, ¿e wspó³czeœnie istniej¹ dwa fundamenty
w³adzy politycznej czo³owych ugrupowañ i ich
liderów: sprawne zaplecze partyjne i poparcie
opiniotwórczych mediów42. St¹d te¿ zasadni-
czym problemem zachodnich partii politycz-
nych jest stworzenie licznego i dobrze zorgani-
zowanego zaplecza oraz zapewnienie sobie do-
stêpu do tych mediów masowych, które maj¹
istotny wp³yw na opiniê publiczn¹. Ta sytuacja
rodzi jednoczeœnie podstawowy dylemat poli-
tyki we wspó³czesnej demokracji, jakim jest
znalezienie takich form politycznego dzia³ania,
„które umacnia³yby zdolnoœci komunikacyjne
w polityce, jednoczeœnie nie zagra¿aj¹c zdolno-
œciom podejmowania decyzji”43.

Jakimi zatem sposobami pos³uguj¹ siê poli-
tycy i partie polityczne, aby poradziæ sobie
z tym dylematem? Analitycy niemieckiego ryn-
ku politycznego wskazuj¹ na trzy zasadnicze
strategie instrumentalizacji mediów masowych
stosowane przez g³ówne podmioty systemu po-
litycznego44: 1) wywieranie bezpoœredniego lub
poœredniego wp³ywu na relacjonowanie przez
media dzia³añ i decyzji politycznych, 2) rozbu-
dowê w³asnych instytucji public relations i do-
pasowanie ich regu³ dzia³ania do specyfiki pra-
cy dziennikarskiej, 3) odwracanie medialnej
uwagi od niewygodnych problemów w drodze
szerszego wykorzystania personalizmu, rytuali-
zacji oraz symboliki dzia³añ politycznych.

Jednak, jak wskazuj¹ niemieckie doœwiad-
czenia, próby instrumentalnego wykorzystywa-
nia mediów masowych koncentruj¹ siê na ukie-
runkowywaniu ich uwagi oraz na wywieraniu
wp³ywu na dobór przedstawianych przez media
tematów. Wynika to z czêstego przeceniania
mo¿liwoœci oddzia³ywania œrodków masowego
komunikowania, w tym szczególnie telewizji,
oraz z chêci wspó³tworzenia kryteriów dzienni-
karskiej selekcji informacji i opinii45.

40 Zob. A. D¹browska, M. Janicki, Kana³, „Polityka” 2011, nr 11, s. 16.
41 Zob. R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wroc³aw 2002, s. 110 i n.
42 Zob. H.M. Kepplinger, Demonta¿ polityki…, s. 132.
43 W. Van den Daele, F. Neidhardt, „Regierung durch Diskussion”. Über Versuche, mit Argumenten Politik zu

machen, [w:] Öffentlichkeit…, s. 48.
44 Zob. H. Schatz, Interessen- und Machtstrukturen im Interaktionsfeld von Massenmedien und Politik, [w:]

Massenkommunikation und Politik, Hrsg. H. Schatz, K. Lange, Frankfurt a. M. 1982, s. 6–20.
45 Zob. Ch. Holtz-Bacha, Ablenkung oder Abkehr von der Politik, Opladen 1990, s. 29.
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Jak zatem w praktyce politycy, ich doradcy
i wspó³pracownicy czy instytucje politycznego
PR-u wp³ywaj¹ na dobór relacjonowanych
przez media wydarzeñ i spraw? OdpowiedŸ
przynosz¹ badania empiryczne oparte na anali-
zie treœci medialnych przekazów. W ich rezul-
tacie niemieccy badacze wyznaczyli trzy pod-
stawowe kategorie wydarzeñ obecnych w me-
dialnych przekazach, a zwi¹zanych ze sfer¹ po-
lityki: 1) wydarzenia naturalne – przebiegaj¹
niezale¿nie od relacji medialnych, w sposób
naturalny, np. g³osowania w parlamencie, de-
monstracje itp., 2) wydarzenia mediatyzowane
– do których prawdopodobnie i tak by dosz³o,
bez wzglêdu na spodziewany przekaz medialny,
jednak z powodu medialnej relacji przyjmuj¹
okreœlony charakter, zgodny ze specyfik¹ pracy
œrodków masowego komunikowania, np. wizy-
ty pañstwowe, partyjne zjazdy itp., 3) wydarze-
nia inscenizowane, przygotowane specjalnie
pod k¹tem ich medialnej relacji, czyli nie do-
sz³oby do nich, gdyby nie oczekiwanie na ich
medialny rozg³os, np. zwo³ywane doraŸnie kon-
ferencje prasowe partii i polityków, telewizyjne
orêdzia czy polityczne happeningi itp.46

Z przytoczonego zestawienia wynika bar-
dzo wyraŸnie, ¿e podstawowym narzêdziem in-
strumentalizacji mediów masowych jest w tym
wypadku przygotowywanie wydarzeñ insceni-
zowanych. Za ich pomoc¹ mo¿na bowiem
wp³ywaæ na dobór tematów obecnych w me-
dialnych relacjach, podpowiadaj¹c lub wrêcz
narzucaj¹c czêsto w³asny punkt widzenia. Wy-
darzenia te mo¿na tak¿e wykorzystywaæ za-
równo dla podejmowania spraw istotnych spo-
³ecznie, jak i dla rozpatrywania problemów
partykularnych, podyktowanych walk¹ z opo-
zycj¹ lub chêci¹ odwrócenia uwagi od wa¿-
nych, a k³opotliwych dla danej partii zagadnieñ
(tzw. tematy zastêpcze). Jednak i wydarzenia
mediatyzowane stwarzaj¹ dla sfery polityki
mo¿liwoœci ich instrumentalizacji. Wa¿ne wi-
zyty pañstwowe mog¹ byæ bowiem planowane

na czas prezydenckiej lub parlamentarnej kam-
panii wyborczej, a zjazdy partyjne mo¿na
podzieliæ na czêœæ dostêpn¹ dla mediów, zorga-
nizowan¹ pod k¹tem medialnej relacji i wype³-
nion¹ medialn¹ ornamentyk¹ (gesty jednoœci
i poparcia, skandowanie hase³ itp.) oraz na
czêœæ zamkniêt¹, w której omawia siê kwestie
naprawdê istotne dla danego ugrupowania.

Badania wykaza³y równie¿, ¿e o ile do lat
80. XX w. w RFN dominowa³y przekazy me-
dialne dotycz¹ce wydarzeñ naturalnych i me-
diatyzowanych, o tyle od tego czasu wzros³a
liczba przekazów mediatyzowanych i insceni-
zowanych47. Oznacza to, ¿e w dobie rosn¹cego
znaczenia mediów elektronicznych, a zw³a-
szcza telewizji, sfera polityki zintensyfikowa³a
zabiegi zmierzaj¹ce do zogniskowania uwagi
mediów na wa¿nych dla niej wydarzeniach
i sprawach.

Innym, równie znacz¹cym aspektem polity-
zacji mediów jest ich uwik³anie w politykê
wbrew istniej¹cym regulacjom prawnym. Doty-
czy to przede wszystkim publicznej radiofonii
i telewizji. Finansowane przewa¿nie z abona-
mentu i dotacji rz¹dowych, kontrolowane przez
gremia odpowiedzialne przed parlamentem,
media te s¹ szczególnie podatne na polityczne
naciski. Powoduje to ich polityczn¹ stronni-
czoœæ id¹c¹ w parze z uprawianiem dziennikar-
stwa interpretacyjnego, odchodz¹cego od rze-
telnego i obiektywnego omawiania podejmo-
wanych spraw i problemów. Jest to zreszt¹ pew-
na prawid³owoœæ, gdy¿ upolitycznienie czy
upartyjnienie mediów masowych ³¹czy siê z ob-
ni¿eniem poziomu ich profesjonalizmu. Jest to
cena, któr¹ musz¹ zap³aciæ media ulegaj¹ce
œwiadomie b¹dŸ nieœwiadomie wp³ywom ró¿-
nych podmiotów systemu politycznego.

Gdyby wiêc na zakoñczenie podj¹æ próbê
okreœlenia instrumentarium zwi¹zanego z poli-
tyzacj¹ mediów, to nale¿a³oby zwróciæ uwagê
na nastêpuj¹ce dzia³ania:
■ kreowanie polityki symbolicznej – umo¿li-

46 Zob. H.M. Kepplinger, Demonta¿ polityki…, s. 143.
47 Zob. G. Schütte, P. Ludes, Medienvertrauen und Schlüsselbilderlebnisse. Eine Analyse von Schlüsselbildern

in U.S.-amerikanischen und bundesdeutschen Fernsehnachrichtensendungen, [w:] Medien und politischer Pro-
zess…, s. 220.
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wiaj¹cej koncentracjê uwagi mediów na wize-
runku liderów politycznych, na dramatyzowa-
niu wydarzeñ oraz na argumentacji emocjonal-
nej. Sprzyja to odsuwaniu na dalszy plan po-
wa¿nych problemów programowych czy ideo-
wych, a tak¿e ogranicza racjonalny dyskurs po-
lityczny; 
■  prowadzenie polityki personalnej – pozwa-
laj¹cej, jeœli tylko istniej¹ odpowiednie mo¿li-
woœci lub luki prawne, na obsadzanie wa¿nych
stanowisk kierowniczych w mediach b¹dŸ ich
gremiach kontrolnych swoimi zwolennikami
lub sympatykami. Stanowi to gwarancjê repre-
zentowania stanowiska zgodnego z interesem
danej partii w rozpatrywaniu ró¿nych wyda-
rzeñ i spraw;
■  ogniskowanie medialnego zainteresowania
wokó³ spraw wa¿nych lub u¿ytecznych dla ce-
lów politycznych – poprzez przygotowywanie
wydarzeñ inscenizowanych i mediatyzowa-
nych przez coraz bardziej rozbudowywane po-
lityczne instytucje PR;

■  wywieranie bezpoœredniej lub poœredniej
presji politycznej na media – ukierunkowanej
na ich polityczne podporz¹dkowanie lub po-
wi¹zanie z politycznymi celami danego ugru-
powania.

Jak wiêc widaæ, polityka dysponuje rozleg³ymi
mo¿liwoœciami instrumentalnego wykorzysty-
wania mediów masowych dla w³asnych celów.
Jednak w interesie wspó³czesnej demokracji le-
¿y zast¹pienie paradygmatu instrumentalizacji
paradygmatem symbiotycznej wspó³pracy. Sy-
stem polityczny ponosi bowiem odpowiedzial-
noœæ za rozwój pañstwa i spo³eczeñstwa. Jego
sprawnoœæ zale¿y w du¿ym stopniu od gotowo-
œci i umiejêtnoœci naprawy swoich b³êdów
i mankamentów. A w wypracowaniu tej goto-
woœci i umiejêtnoœci decyduj¹c¹ rolê odegraæ
mo¿e pluralistyczny system medialny, kontro-
luj¹cy i oceniaj¹cy funkcjonowanie sfery poli-
tyki.
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ABSTRACT
The article examines the relations between the media system and the political system. The
analysis concentrates on two exceptionally important aspects of these relations: the media-
tization of politics and the politicization of mass media. Both aspects are derived from the
paradigm of the dominance of one system over the other. Firstly, the mediatization of poli-
tics implies imposing rules and logic characteristic of the means of mass communication
upon the political system. This narrows the room for maneuver when making decisions and
conducting political activities. Secondly, the politicization of the media is an attempt, ma-
de by politics, to dominate the realm of mass media and use them instrumentally to achie-
ve its own, often purely partisan, purposes. Hence, it is in the best interest of democracy to
build relations between the sphere of politics and the mass media on the principle of coo-
peration, not rivalry, since various interlinkages are of a symbiotic nature, i.e. based on sha-
red interests.
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Jednym z najwa¿niejszych i najbardziej po¿¹-
danych komponentów wizerunku polityka

jest prawdomównoœæ, konsekwencja, dotrzy-
mywanie danego s³owa. Ten aspekt warunkuje
koherentnoœæ obrazu, jakim polityk chcia³by
zjednaæ sobie wyborców. Dlatego te¿ politycy
tak alergicznie reaguj¹ na wszelkie zarzuty,
w których wytyka siê im niekonsekwencjê,
podwa¿a ich prawdomównoœæ, wreszcie pod-
kopuje ich wiarygodnoœæ. Z tej perspektywy
wynika³oby, i¿ politycy powinni przywi¹zywaæ
szczególn¹ wagê do tego, co mówi¹ i jak
mówi¹, co obiecuj¹ i komu, i wreszcie – jak za-
mierzaj¹ dane zobowi¹zania wype³niaæ.

Rzeczywistoœæ wydaje siê byæ jednak inna.
Nie trzeba byæ wytrawnym obserwatorem ko-
munikacji politycznej, by zauwa¿yæ, jak wiele
zbêdnych, nieroztropnych czy wrêcz szkodli-
wych dla jakoœci debaty publicznej s³ów pada
ze strony klasy politycznej. I nie chodzi tu tyl-
ko o wypowiedzi k³amliwe czy te¿ populistycz-
ne. Mam na myœli zdania, w których politycy
s¹ gotowi powiedzieæ, mo¿e nie wszystko i nie
wszyscy, ale bardzo wielu z nich, w celu przy-
podobania siê jakiejœ grupie wyborców. Widaæ

to wyraŸniej w kampanii wyborczej, która ex
definitione opiera siê na has³ach wyborczych,
sloganach czy wreszcie obietnicach, stwarzaj¹-
cych rzeczywistoœæ postulowan¹, idealn¹, od-
powiadaj¹c¹ marzeniom milionów wyborców.
To przecie¿ w te bardziej lub mniej przekonu-
j¹ce opowieœci o zmieniaj¹cej siê Polsce wierz¹
wyborcy oddaj¹cy g³os na swoich polityków,
na swoich reformatorów, tych, którzy s³owa
wciel¹ w ¿ycie, a wiêc po prostu spe³ni¹ z³o¿o-
ne obietnice.

Wa¿koœæ kwestii sk³adania obietnic przez
polityków i ich realizacji w ramach komunika-
cji politycznej winna sk³aniaæ politologów, so-
cjologów, ale równie¿ i medioznawców do te-
go, by czyniæ jednym z g³ównych przedmiotów
badañ i analiz politologiczno-medioznawczych
w³aœnie zobowi¹zania polityczne, sk³adane
przez polityków obietnice, które stanowi¹ treœæ
umowy spo³ecznej z ich wyborcami, ufaj¹-
cymi, ¿e to w³aœnie ta partia, ten polityk, po
zwyciêskich wyborach, dotrzyma danego s³o-
wa. Oczywiœcie, trzeba mieæ œwiadomoœæ, i¿
równie wa¿nym, jeœli nie przewa¿aj¹cym,
czynnikiem, sk³aniaj¹cym wyborców do okre-

Czy politycy dotrzymują słowa?
Obietnice polityków i ich realizacja
jako przedmiot badań 
politologiczno−medioznawczych

Tomasz Gackowski

1 Zob. B. Michalak, Czy grozi nam depolityzacja polityki? Przyczynek do rozwa¿añ na temat wizji postpolitycz-
nej, „Studia Polityczne” Nr 25 (2010), s. 129–145. Por. J. Maca³a, Sukces postpolityki? Refleksje o wyborach pre-
zydenckich w 2010 r., „Studia Politologiczne” Vol. 19 (2011), s. 88–110; G. Ulicka, Marketing polityczny a treœci
i postrzeganie polityki, „Studia Politologiczne” Vol. 16 (2010), s. 11–26; J. Garlicki, Komunikowanie polityczne –
od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne” Vol. 16 (2010), s. 26–46; S. Wilkos,
Strategia komunikacji politycznej, jako odpowiednik strategii budowania marki w biznesie, „Studia Politologiczne”
Vol. 16 (2010), s. 63–75.
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œlonych decyzji wyborczych jest sam wizeru-
nek pojmowany w kategoriach marketingo-
wych, postpolitycznych1. Mo¿e to tutaj nale¿y
szukaæ odpowiedzi na ewentualny zarzut o na-
iwne przypisywanie wyborcom znajomoœci
programów wyborczych partii politycznych
oraz sk³adanych obietnic, które i tak pewnie
nigdy nie zostan¹ spe³nione. Autor niniejszego
tekstu zak³ada racjonalnoœæ decyzji wyborców,
którzy g³osuj¹ na dan¹ partiê, na danego polity-
ka, gdy¿ jego diagnoza problemów, z jakimi
boryka siê Polska oraz proponowane remedium
(sk³adane obietnice), wydaj¹ im siê najs³u-
szniejsze, najbardziej pragmatyczne, najsku-
teczniejsze. Gdyby tak nie by³o, to œwiadczy³o-
by, i¿ wyborcy kieruj¹ siê przede wszystkim
impresjami, wra¿eniami na temat wizerunku
danej partii, jej wybranych liderów. To zaœ
oznacza³oby poniek¹d triumf opakowania nad
zawartoœci¹, formy nad treœci¹, uœmiechu
i uœcisku d³oni nad merytoryczn¹, rzeteln¹ dys-
kusj¹, wreszcie iluzji nad rzeczywistoœci¹,
a marzeñ nad trzeŸwym os¹dem. Mo¿e tutaj
skrywa siê sedno nowoczesnej komunikacji po-
litycznej, która zaczyna funkcjonowaæ tak, jak
seriale rozrywkowe i opery mydlane. Licz¹ siê
wizje, nadzieje, marzenia, pragnienia, w³aœnie
wizerunek (obraz idealny, maskuj¹cy wady,
eksponuj¹cy zalety), ani¿eli fakty, liczby, zesta-
wienia, zrealizowane i rozliczone programy
wyborcze. W takim przypadku rzeczywistoœæ
polityczna zosta³aby wyparta przez medialny
œwiat przedstawiony polityki. Nie chodzi o to,
jak w rzeczy samej jest, ale o to, jak coœ/ktoœ
jest postrzegany, to zaœ  w rzeczy samej nobili-
tuje media i czyni je „w³adcami umys³ów” – na
¿yczenie ogarniêtego obywatelsk¹ apati¹ spo³e-
czeñstwa2. 

Jeœli powy¿sza diagnoza jest prawdziwa, to
nadzieje zwi¹zane z jakoœci¹ debaty publicznej,

jej merytorycznoœci¹ nale¿a³oby pok³adaæ
w mediach, w dziennikarzach, którzy swoimi
tekstami bêd¹ przekonywaæ wyborców do tego,
¿e obietnice s¹ po to sk³adane, aby zosta³y spe³-
nione, a programy wyborcze s¹ po to pisane,
aby by³y realizowane, a partie z nich rozlicza-
ne. Tutaj widaæ medioznawczy potencja³ i urok
zarysowywanej przestrzeni badawczej. Racjê
ma przecie¿ Bernard Marqueritte, przywo³uj¹c
diagnozê Jacka Fullera, który uwa¿a, i¿ losy
mediów s¹ œciœle powi¹zane z losami œwiata
polityki: „Tam, gdzie media s¹ s³abe, nie ciesz¹
siê zaufaniem spo³ecznym albo po prostu nie
daj¹ ludziom uczciwych i dog³êbnych informa-
cji u³atwiaj¹cych wyrobienie w³asnego pogl¹-
du, tam te¿ ludzie bardzo szybko przestaj¹ siê
interesowaæ ¿yciem publicznym, przestaj¹ my-
œleæ o dobru publicznym, przestaj¹ g³osowaæ”3.

Taka sytuacja – jak zauwa¿a Davis Merritt
– wynika bezpoœrednio z jakoœci dziennikar-
stwa: „To nie przypadek, ¿e upadek dziennikar-
stwa i upadek ¿ycia publicznego maj¹ miejsce
w tym samym czasie. W nowoczesnym spo³e-
czeñstwie s¹ one wspó³zale¿ne: ¿ycie publicz-
ne potrzebuje informacji i wizji, których daje
dziennikarstwo, a dziennikarstwo potrzebuje
¿ycia publicznego, bo bez niego staje siê niepo-
trzebne”4. 

W zwi¹zku z powy¿szym niniejszy artyku³
stanowi próbê zwrócenia uwagi na bardzo kon-
kretny obszar badañ politologiczno-medio-
znawczych – zagadnienie okreœlania obietnic,
jakie politycy sk³adaj¹ swoim wyborcom, oraz
monitorowanie, w jaki sposób je realizuj¹ po-
przez ró¿ne metody z pogranicza wielu dyscy-
plin naukowych: politologii, medioznawstwa
i socjologii – oraz propozycjê kilku rozwi¹zañ
natury metodologicznej, umo¿liwiaj¹cych rea-
lizacjê spójnych, a co za tym idzie – porówny-
walnych z przysz³ymi analizami, badañ. 

2 St¹d te¿ trzeba przyznaæ racjê Gurevitchowi i Blumlerowi, którzy ju¿ w latach 90. wieœcili kryzys komunika-
cji publicznej – por. J. Blumler, M. Gurevitch, The Crisis of Public Communication, London 1995. Racjê ma rów-
nie¿ Kepplinger, który pisze wprost o demonta¿u polityki, jej medialnej dewastacji – H.M. Kepplinger, Demonta¿
polityki w spo³eczeñstwie informacyjnym, Kraków 2007.

3 J. Fuller, News Values. Ideas for information age, Chicago 1997, [za:] B. Marqueritte, W poszukiwaniu misji
mediów, [w:] Media a wyzwania XXI wieku, pod red. M. Bonikowskiej, Warszawa 2009, s. 253. 

4 D. Merritt, Public Journalism and Public Life, Mahwah–New Jersey 1995, [za:] B. Marqueritte, W poszuki-
waniu misji…, s. 253. 
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Kto i jak bada, 
czy politycy dotrzymuj¹ s³owa? 
Ju¿ na wstêpie rozwa¿añ nale¿y zwróciæ uwagê
na bardzo wa¿n¹ dla analiz poœwiêconych bada-
niom stopnia realizacji obietnic z³o¿onych przez
klas¹ polityczn¹ publikacjê pod redakcj¹ Louisa
M. Imbeau Do They Walk like They Talk?
Speech and Action and Policy Processes5. Mo¿-
na w niej znaleŸæ rozliczne studia politologicz-
ne, filozoficzne czy te¿ jêzykowe, które ³¹czy
poszukiwanie odpowiedzi na tytu³owe pytanie:
czy rzeczywiœcie politycy i tworzone przez nich
partie naprawdê mówi¹ to, co myœl¹, co zamie-
rzaj¹, wreszcie – co bêd¹ czyniæ? Wœród artyku-
³ów mo¿na znaleŸæ bardzo przydatny – dla ni-
niejszych rozwa¿añ – tekst kanadyjskich bada-
czy François Pétry’ego oraz Benoît Collette’a6,
którzy przeœledzili anglojêzyczne i francuskojê-
zyczne publikacje z ostatnich czterdziestu lat
w poszukiwaniu prac, w których naukowcy sta-
rali siê odpowiedzieæ na pytanie o to, czy polity-
cy/partie polityczne dotrzymuj¹ z³o¿onych
obietnic wyborczych i w jakim zakresie. Anali-
za kanadyjskich naukowców pokaza³a, z jak
wieloma problemami natury metodologicznej
(terminologia, kryteria, jasnoœæ, powtarzalnoœæ,
intersubiektywnoœæ) przysz³o zmierzyæ siê bada-
czom rozliczaj¹cym klasê polityczn¹. 

Ju¿ na pocz¹tku swojego tekstu Pétry i Col-
lette zwracaj¹ uwagê na ma³¹ liczbê studiów
poœwiêconych rozliczaniu polityków z ich
obietnic7. Ponadto, wed³ug ich badañ i obser-
wacji niewiele osób (obywateli) w ogóle uwa-
¿a, i¿ dotrzymywanie z³o¿onych obietnic przez
polityków ma znaczenie8. Potwierdzaj¹ tym sa-
mym przekonanie, które przysz³o nam wyraziæ
we wstêpie do niniejszego artyku³u. Jednak¿e,
wspieraj¹c siê na ustaleniach Schedlera, mo¿na
od polityków, obiecuj¹cych wyborcom ró¿ne
rzeczy, oczekiwaæ stosowania przynajmniej

trzech kryteriów: 1) realizmu – obietnice wyda-
j¹ siê mo¿liwe do realizacji; 2) uczciwoœci – nie
sk³adaæ obietnic, których od pocz¹tku nie ma
siê zamiaru dotrzymywaæ; 3) kryterium spójno-
œci – unikaæ sk³adania sprzecznych, wyklucza-
j¹cych siê obietnic9. Te kryteria mog¹ stanowiæ
dobry punkt wyjœcia do projektowania badania,
maj¹cego na celu zdiagnozowanie skali oraz
zakresu obietnic z³o¿onych przez dan¹ partiê
polityczn¹. 

Kanadyjscy badacze, szukaj¹c odpowiedzi
na pytanie: dlaczego politycy powinni dotrzy-
mywaæ z³o¿onych wyborcom obietnic, z naiw-
n¹ szczeroœci¹ odpowiadaj¹: by nie zawieœæ
swoich wyborców, którzy mog¹ na nich nie od-
daæ g³osu w kolejnych wyborach10. Jednak¿e,
uzupe³niaj¹c prostoduszne stwierdzenie obu
badaczy, warto zadaæ kolejne pytanie – sk¹d
pewnoœæ, ¿e wyborcy bêd¹ pamiêtaæ o obietni-
cach? I tutaj wchodzimy w sferê medioznaw-
czych zainteresowañ badaczy komunikacji po-
litycznej. To media, dziennikarze winni spo³e-
czeñstwu przypominaæ obietnice wyborcze,
pytaæ o nie klasê polityczn¹, wreszcie nieustê-
pliwie rozliczaæ polityków z ich zobowi¹zañ,
które pomog³y im przecie¿ zwyciê¿yæ w kam-
panii wyborczej. Powy¿szy postulat badawczy
rodzi przemo¿ne konsekwencje natury metodo-
logicznej dla badaczy, którzy zechcieliby pod-
j¹æ siê trudu realizacji analiz natury politolo-
giczno-medioznawczej, dedykowanych polity-
kom, ich obietnicom i ich interakcji z dzienni-
karzami w mediach przed milionami widzów,
s³uchaczy czy wreszcie czytelników. 

Zanim jednak zaproponujemy pewien sche-
mat prowadzenia tego typu projektów badaw-
czych, warto pochyliæ siê na dotychczasowymi
studiami, wskazaæ ich zalety oraz wady, by na-
stêpnie móc zaproponowaæ adekwatn¹ metodo-
logicznie perspektywê badawcz¹. 

5 Do They Walk like They Talk? Speech and Action and Policy Processes, ed. L.M. Imbeau, New York 2009. 
6 F. Pétry, B. Collette, Measuring How Political Parties Keep Their Promises. A Positive Perspective from Po-

litical Science, [w:] tam¿e, s. 65–82.
7 Tam¿e, s. 65–66.
8 Tam¿e. 
9 A. Schedler, The Normative Force of Electoral Promises, „Journal of Theoretical Politics” 10 (1998), 2,

s. 191–214.
10 F. Pétry, B. Collette, Measuring How Political…, s. 66.



Metodologia badañ nad spe³nianiem
obietnic przez polityków
Pétry i Collette postawili w swoich studiach
cztery zasadnicze pytania: 1) jak badaæ, w jakim
zakresie obietnice wyborcze s¹ realizowane
przez klasê polityczn¹? 2) jak badaæ stopieñ
zgodnoœci miêdzy obietnic¹ a dzia³alnoœci¹ kla-
sy politycznej? 3) Kiedy wiemy, ¿e obietnica
wyborcza zosta³a zrealizowania, a kiedy nie?
4) (w odniesieniu do pytania nr 3) w jakim wiêc
zakresie studia nad realizacj¹ obietnic przez po-
lityków s¹ wiarygodne i porównywalne?11. 

W poszukiwaniu odpowiedzi na powy¿sze
pytania mo¿na wyró¿niæ – za kanadyjskimi ba-
daczami12 – trzy mo¿liwe podejœcia badawcze:
1) sonda¿, czyli zewnêtrzn¹ obiektywizacjê;
2) CMP – Comparative Manifesto Project, czy-
li ekspozycjê w s³u¿bie akcji; 3) pledge method,
czyli zlicz obietnice i szukaj ich spe³nienia.

Sonda¿, czyli zewnêtrzna obiektywizacja
Pierwsze podejœcie sprowadza siê do próby
pe³nego zobiektywizowania procesu ustalania
zobowi¹zañ, jakie poczynili politycy, oraz
udzielania wi¹¿¹cej odpowiedzi na pytanie, czy
te obietnice zosta³y zrealizowane. To respon-
denci deklaruj¹, co stanowi³o obietnicê i w ja-
kim zakresie zosta³a ona zrealizowana w pro-
ponowanych przez ankietera dziedzinach ak-
tywnoœci politycznej (policy domains)13. Bada-
cze pos³uguj¹cy siê t¹ metod¹ szukali korelacji,
w której mogliby przypisaæ okreœlonym zmien-
nym (obietnicom, o których realizacjê pytano
w sonda¿u telefonicznym obywateli/wybor-
ców, przywo³uj¹c dzia³ania polityków – inicja-
tywy ustawodawcze (policy output oraz roll
call vote)) ustalony przez respondentów zakres
ich realizacji14. 

Pétry i Collette s³usznie zauwa¿aj¹, i¿ nie-
w¹tpliw¹ zalet¹ tej metody jest jej maksymalna

obiektywizacja, zminimalizowanie badawczej
ingerencji do niezbêdnego minimum. WyraŸna
ekspozycja zewnêtrznej wiarygodnoœci i po-
równywalnoœci, tak zmiennych zale¿nych, jak
i niezale¿nych. Jednak¿e, u¿ywaj¹c tej metody,
badacz traci bardzo wiele innych wa¿nych da-
nych – tzw. substance of the policies15. Do ba-
dania potrzebujemy trzech elementów – infor-
macji na temat stanowiska danej partii w ró¿-
nych kwestiach (ustalamy je na podstawie tre-
œci pojawiaj¹cych siê podczas prawyborów – ta
metody jest najpopularniejsza wœród badaczy
amerykañskich)16, po drugie – zestawienia
konkretnych inicjatyw legislacyjnych danego
ugrupowania, wreszcie po trzecie – badania
opinii publicznej na temat stopnia i zakresu re-
alizacji obietnic, bêd¹cych pochodn¹ zdiagno-
zowanego stanowiska w rozlicznych sprawach.
Jednoznacznoœæ i zewnêtrzna obiektywizacja
kryteriów stanowi¹ najmocniejsz¹ stronê tej
metody. 

CMP – Comparative Manifesto Project, 
czyli ekspozycja w s³u¿bie akcji 
Druga metoda wychodzi naprzeciw brakom
metodologii sonda¿u opisanej powy¿ej. Miano-
wicie, badacze zrzeszeni w projekcie Compara-
tive Manifesto Project, sta³ej grupie badawczej
przy European Consortium of Political Rese-
arch (ECPR), próbuj¹ zestawiæ dwie zmienne:
z jednej strony mierzalny stopieñ ekspozycji
dzia³añ rz¹du w okreœlonych, specyficznych
sprawach, z drugiej zaœ analizuj¹ czas i zaanga-
¿owanie zwyciêskiej partii w przedstawianie
konkretnych problemów jako najwa¿niejszych
podczas kampanii wyborczej. Innymi s³owy,
chodzi o to, by móc zestawiæ promocjê wybra-
nych przez zwyciêsk¹ partiê spraw podczas
kampanii wyborczej z rzeczywistymi dzia³a-
niami ukonstytuowanego póŸniej rz¹du. Celem

11 Tam¿e, s. 68.
12 Tam¿e, s. 68 i n. 
13 Tam¿e, s. 68.
14 Zob. P.T. David, Party Platforms as National Plans, „Public Administration Review” 31 (1971), nr 3,

s. 303–315; E.J. Ringquist, C. Dasse, Lies, Damned Lies, and Campaign Promises? Environmental Legislation in
the 105th Congress, „Social Science Quarterly” 85 (2004), nr 2, s. 400–419.

15 F. Pétry, B. Collette, Measuring How Political…, s. 68.
16 Tam¿e, s. 69. 
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projektu badawczego CMP jest rejestrowanie
oraz analizowanie treœci kampanii wyborczych
w demokratycznych krajach, pocz¹wszy od
koñca II wojny œwiatowej. Zebrane w ten spo-
sób dane pozwalaj¹ badaczom pozycjonowaæ
okreœlone partie polityczne oraz monitorowaæ
ich ewolucjê od wyborów do wyborów17. Pro-
gramy wyborcze partii politycznych s¹ kodo-
wane wed³ug ustalonego klucza kategoryzacyj-
nego, przewiduj¹cego ró¿ne kategorie politycz-
ne18. Ka¿da kategoria jest nastêpnie podliczana
w celu ustalenia stopnia ekspozycji podczas
kampanii wyborczej. Wyniki zestawionych ka-
tegorii stanowi¹ podstawê do wyró¿nienia
okreœlonych obietnic wyborczych danej partii
politycznej, które s¹ nastêpnie sprawdzane
(stopieñ ich realizacji) w drugiej czêœci badania
– analizie dzia³añ rz¹du w zakresie wyró¿nio-
nych zobowi¹zañ. Drug¹ zmienn¹ jest stopieñ
ekspozycji danych kwestii w corocznym bu-
d¿ecie pañstwa – w poszczególnych sektorach,
które odpowiadaj¹ wczeœniejszym kategoriom
badawczym. Finalny test ma na celu zestawie-
nie wydanych publicznych pieniêdzy (analiza
rocznego bud¿etu wyra¿ona w procencie PKB)
na cele najbardziej wyeksponowane przez zwy-
ciêsk¹ partiê podczas kampanii wyborczych

(analiza zawartoœci programów, hase³, prze-
mówieñ wyborczych cz³onków zwyciêskiej
partii). 

Tego typu badania by³y prowadzone w ró¿-
nych krajach przez ró¿nych badaczy19. Czêœæ
z nich udowodni³a, i¿ wystêpuje istotna korela-
cja miêdzy tym, co politycy eksponuj¹ podczas
wyborów, z tym, na co póŸniej rz¹d zwyciê-
skiej partii wydaje pieni¹dze20. Trzeba jednak
podkreœliæ – za kanadyjskimi badaczami – i¿
wa¿nym ograniczeniem omawianej metodolo-
gii jest fakt, i¿ badacze nie odró¿niaj¹ w odno-
towywanych obietnicach polityków tych sfor-
mu³owanych pozytywnie od tych wyra¿onych
poprzez negacjê lub w ogóle nie poruszonych –
pozytywna/negatywna (obojêtna) postawa
wzglêdem okreœlonych kwestii21. Praktycy
z CMP stoj¹ na stanowisku, i¿ relewantne
w kampanii wyborczej s¹ tylko te kwestie,
w których politycy zak³adaj¹ okreœlone dzia³a-
nia – aktywn¹ postawê. Ponadto, metodologia
CMP z za³o¿enia ignoruje bardzo wiele aspek-
tów aktywnoœci politycznej rz¹du (eksponuj¹c
ponad miarê obiektywne zapisy w rocznym bu-
d¿ecie pañstwa), w których mo¿e przejawiaæ
siê realizacja obietnic zapowiedzianych pod-
czas kampanii wyborczej przez polityków, np.

17 A. Volkens, Manifesto Coding Instructions (Second Revised Edition), Berlin 2002, http://biblio-
thek.wzb.eu/pdf/2002/iii02-201.pdf [dostêp: 1.11.2011].

18 Tam¿e.  
19 Studia komparatystyczne: H.D. Klingemann, I. Budge, R.I. Hofferbert, Parties, Policies, and Democracy,

Boulder 1994; Niemcy: R.I. Hofferbert, H.D. Klingemann, The Policy Impact of Party Programmes and Govern-
ment Declarations in the Federal Republic of Germany, „European Journal of Political Research” Vol. 18 (1990),
s. 277–304; Kanada: F. Pétry, The Policy Impact of Canadian Party Programs: Public Expenditure Growth and
Contagion from the Left, „Canadian Public Policy” Vol. 14 (1988), Iss. 4, s. 376–389; ten¿e, The Party Agenda Mo-
del: Election Programmes and Government Spending in Canada, „Canadian Journal of Political Science/Revue ca-
nadienne de science politique” Vol. 28 (1995), nr 1, s. 51–84; Stany Zjednoczone: I. Budge, R.I. Hofferbert, Man-
dates and Policy Outputs: U.S. Party Platforms and Federal Expenditures, „American Political Science Review”
Vol. 84 (1990), nr 1, s. 111–131; Francja: F. Pétry, Fragile Mandate: Party Programmes and Public Expenditures
in the French Fifth Republic, „European Journal of Political Research” Vol. 20 (1991), s. 149–171; Wielka Brytnia:
R.I. Hofferbert, I. Budge, The Party Mandate and the Westminster Model: Election Programmes and Government
Spending in Britain, 1948–1985, „British Journal of Political Science” 22 (1992), nr 2, s. 151–182.

20 I. Budge, R.I. Hofferbert, Mandates and Policy…; R.I. Hofferbert, I. Budge, The Party Mandate…;
H.D. Klingemann, I. Budge, R.I. Hofferbert, Parties, Policies… Te ustalenia zosta³y podwa¿one ze wzglêdu na po-
wa¿ne zarzuty natury metodologicznej (b³êdy przy obliczeniach wspó³czynnika regresji, pominiêcie czasu jako
wa¿nego parametru korelacji, brak testu autokorelacji, wreszcie przy uwzglêdnieniu brakuj¹cych czynników kore-
lacja nie daje istotnego statystycznie wyniku, potwierdzaj¹cego zak³adan¹ wspó³zale¿noœæ) – G. King, M. Laver,
Party Platforms, Mandates, and Government Spending, „The American Political Science Review” Vol. 87 (1993),
nr 3, s. 744–750 oraz H. Thome, Party Mandate Theory and Time-Series Analysis: A Methodological Comment,
„Electoral Studies” Vol. 18 (1999), nr  4, s. 569–585.

21 F. Pétry, B. Collette, Measuring How Political…, s. 69.
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zmiany w prawie, decyzje administracyjne czy
te¿ przemówienia, które mog¹ przecie¿ odpo-
wiadaæ na potrzebê publicznej debaty nad kwe-
stiami dot¹d zaniedbywanymi22. 

Pledge method, czyli zlicz obietnice 
i szukaj ich spe³nienia
Ostatnia z wyró¿nionych metodologii badañ
nad obietnicami polityków sprowadza siê do
jakoœciowego odnotowywania i zliczania poli-
tycznych zobowi¹zañ w trakcie kampanii wy-
borczej, a nastêpnie monitorowania aktywnoœci
rz¹du zwyciêskiej partii w zakresie realizacji
tych¿e obietnic. Ta metoda zdaje siê byæ najpo-
pularniejsza spoœród dotychczas omówio-
nych23. Wa¿ne jest, i¿ pozwala ona na podawa-
nie stopnia zrealizowanych obietnic w miarach
wzglêdnych – procentach (co wydatnie u³atwia
interpretacjê), a nie w skomplikowanych
wspó³czynnikach regresji, w których podsta-
wiane wartoœci niejednokrotnie budz¹ w¹tpli-
woœci natury metodologicznej. Trzeba jednak
podkreœliæ, ¿e wiarygodnoœæ danych uzyska-
nych na podstawie metodologii zliczania obiet-
nic i ich monitorowania w dzia³aniach rz¹du
obarczona jest skaz¹ subiektywnego kwalifiko-
wania obietnic jako rzeczywistych zobowi¹-
zañ, a nastêpnie oceniania, czy zosta³y one zre-
alizowane. Mo¿na wiêc rzec, ¿e te wyniki s¹
tak mocne, jak kryteria pomocnicze (np. defini-
cje regulatywne) badacza, który w toku analizy
próbuje obiektywizowaæ w³asne wybory i s¹dy. 

Która metodologia jest najlepsza?
Pétry i Collette w omawianym artykule przea-
nalizowali 21 studiów przypadków (w 18 an-
glojêzycznych i francuskojêzycznych artyku-
³ach z ostatnich czterdziestu lat), których auto-
rzy badali obietnice z³o¿one przez przedstawi-
cieli danej klasy politycznej i czy oraz w jakim

stopniu je zrealizowali. Przed analiz¹ Kanadyj-
czycy postawili cztery pytania: 
■ Czy w danym studium zawarta jest defini-
cja operacyjna „obietnicy wyborczej”? (tak lub
nie). Definicja operacyjna musi mieæ jasne kry-
teria, które pozwalaj¹ odró¿niæ, czy coœ jest
obietnic¹, czy te¿ mo¿e nie. Ponadto, czy ba-
dacz jasno zdefiniowa³ Ÿród³a poszukiwania
kampanijnych obietnic?
■   Czy w danym studium znajduje siê defini-
cja operacyjna „dzia³añ rz¹dowych”, a wiêc po-
litycznej aktywnoœci, zmierzaj¹cej do realizacji
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ wyborczych (go-
vernment actions/output)24. Wa¿ne jest te¿ to,
czy badacz jasno wskaza³ Ÿród³a, z których
czerpie dane na temat dzia³añ rz¹du?
■  Jaki jest stopieñ udokumentowania aktyw-
noœci rz¹du w zakresie realizacji obietnic wy-
borczych? (ma³y/du¿y). Np. czy spe³nienie
obietnicy wi¹¿e siê tylko ze zmian¹ prawa, czy
te¿ mo¿e z premierowskim exposé i innymi
oœwiadczeniami, a mo¿e z okreœlonymi zapisa-
mi w rocznym bud¿ecie czy te¿ w rocznych
sprawozdaniach ró¿nych ministrów?
■ Jak dok³adne, precyzyjne jest okreœlenie
przez badacza, czy dana obietnica zosta³a spe³-
niona? Jak wiele zale¿y od subiektywnej opinii
analityka-kodera? 

Powy¿sze pytania stanowi³y kryteria oceny
wszystkich studiów poœwiêconych analizowa-
niu stopnia realizacji obietnicy przez polityków
z ró¿nych krajów. Pétry i Collette pisz¹ w swo-
im artykule, ¿e zaledwie w piêciu spoœród dwu-
dziestu jeden przebadanych analiz autorzy wy-
szli w swoich metodologicznych wyborach na-
przeciw tym kryteriom25. Wszystkie te badania
zosta³y opublikowane w ostatnich 12 latach. Je-
œli zaœ chodzi o pozosta³e studia, to Petry i Col-
lette zwrócili uwagê na to, i¿ w wiêkszoœci

22 Tam¿e, s. 70. 
23 Tam¿e. Zob. te¿: T.J. Royed, Testing the Mandate Model in Britain and in the United States: Evidence from

the Reagan and Thatcher Eras, „British Journal of Political Science” 26 (1996), nr 1, s. 45–80; T.J. Royed, S.A. Bo-
relli, Political Parties and Public Policy: Social Welfare Policy from Carter to Bush, „Polity” 29 (1997), nr 4,
s. 39–563; T. J. Royed, S. A. Borelli, Parties and Economic Policy in the USA. Pledges and Performance,
1976–1992, „Party Politics” 5 (1999), nr 1, s. 115–127.

24 F. Pétry, B. Collette, Measuring How Political…, s. 73.
25 Tam¿e.
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z nich brakowa³o definicji operacyjnych (co
autor uwa¿a³ za obietnicê? jak mierzy³ jej spe³-
nienie?) oraz wskazania rzeczywistych Ÿróde³
odnotowywania z³o¿onych obietnic oraz Ÿróde³
weryfikowania realizacji tych samych zobo-
wi¹zañ. Wed³ug kanadyjskich badaczy kryteria
przyjmowane przez autorów by³y dowolne, by
nie powiedzieæ przypadkowe26.

Pétry i Collette wskazali, i¿ najlepsz¹
z mo¿liwych, mimo sygnalizowanych ograni-
czeñ zwi¹zanych ze subiektywizacj¹ wiêkszo-
œci decyzji badacza, jest trzecia metodologia –
pledge method27. Jej stosowanie gwarantuje
uchwycenie „substancji” politycznych obietnic
i stopnia ich realizacji. Jeœli dodamy do tego
sumienn¹ obiektywizacjê decyzji badacza na
podstawie przyjêtych wczeœniej jasnych kryte-
riów definicji operacyjnych, to wyniki takiego
projektu z pewnoœci zyskuj¹ na ich zewnêtrznej
wiarygodnoœci i komparatystycznej weryfiko-
walnoœci. W³aœnie dlatego niektórzy badacze
stosuj¹cy pledge method niuansowali funda-
mentaln¹ z perspektywy badania decyzjê
o tym, czy dana obietnica zosta³a spe³niona.
Np. Gerald Pomper, autor najstarszego – we-
d³ug kwerendy kanadyjskich badaczy – bada-
nia poœwiêconego realizacji obietnic przez rz¹-
dz¹cych, stworzy³ typologiê realizacji obietni-
cy rozpiêt¹ na piêcioelementowej osi dyferen-
cja³u semantycznego zale¿nego od podjêtych
przez rz¹dz¹cych dzia³añ na rzecz spe³nienia
okreœlonej obietnicy: 

Tekst Pétry’ego i Collette’a pokazuje, ¿e
wiêkszoœæ europejskich i amerykañskich nau-
kowców w pracach poœwiêconych rozliczaniu
rz¹dz¹cych z obietnic wyborczych punktem

odniesienia dla tego, czy dana obietnica zosta-
³a zrealizowana, czy nie, uczyni³a przede
wszystkim liczbê i zakres podjêtych przez
rz¹d dzia³añ (actions) w zwi¹zku z okreœlon¹
obietnic¹, korelacjê ekspozycji i zakresu z³o-
¿onych podczas kampanii wyborczej obietnic
z poczynionymi przez rz¹d nak³adami finan-
sowymi czy te¿ informacjami (decyzjami),
p³yn¹cymi z aktów prawnych zamieszczonych
w tamtejszych Dziennikach Ustaw. To w zasa-
dniczy sposób odró¿nia zestawiane w publika-
cji kanadyjskich autorów wyniki i ka¿e zacho-
waæ dla tego typu porównañ w³aœciwy bada-
czowi dystans naukowy. 

Z wniosków studium Pétry’ego i Collet-
te’a wynika, i¿ partie polityczne spe³niaj¹ œre-
dnio 67 proc. z³o¿onych obietnic wyborczych.
Najmniejsz¹ liczbê obietnic spe³ni³a elita poli-
tyczna w stanie Wisconsin w przebadanym
okresie 1947–1971, bo zaledwie 45 proc.29

Najlepszy wynik odnotowano w Wielkiej Bry-
tanii w przebadanym okresie 1979–1988 – 85
proc. spe³nionych obietnic30. 

Czwarta droga – pledge method na ³amach
presti¿owych dzienników
Przyjmuj¹c ustalenia kanadyjskich badaczy,
nale¿a³oby jednak zastanowiæ siê, czy istnieje
mo¿liwoœæ zaproponowania lepszej metodolo-
gii badañ procesu sk³adania obietnic przez kla-
sê polityczn¹, a nastêpnie monitorowania tego,
czy i w jaki sposób je spe³niaj¹? 

Wydaje siê, i¿ dzisiaj badacze tej problema-
tyki – politolodzy, socjolodzy i oczywiœcie me-
dioznawcy – mog¹ zdaæ siê na „czwart¹ w³a-
dzê”, a wiêc na media, które patrz¹ na rêce rz¹-

pe³na akcja (uchwalenie prawa)  → akcja egzekutywy  → niedookreœlona akcja (niejedno-
znaczna akcja egzekutywy lub legislatywy) → niespe³nienie obietnicy (pora¿ka – prawo nie
wesz³o w ¿ycie)  → brak akcji (utrzymanie status quo)28. 

26 Tam¿e, s. 73–77.
27 Tam¿e, s. 77–78.
28 G.M. Pomper, Elections in America. Control and Influence in Democratic Politics, New York 1968, passim.
29 R.C. Elling, State Party Platform and State Legislative Performance: A Comparative Analysis, „American

Journal of Political Science” Vol. 23 (1979), nr 2, s. 383–405.
30 T.J. Royed, Testing the Mandate…
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dz¹cym i stanowi¹ istotn¹ instancjê w struktu-
rach systemu spo³ecznego, mog¹c¹ ich rozli-
czyæ w imieniu i na oczach obywateli/wybor-
ców/czytelników/widzów/s³uchaczy. Z tej per-
spektywy to wybrane media by³yby kapitalny-
mi Ÿród³ami do analizowania tego, czy dana
partia polityczna, dany rz¹d wype³nia swoje zo-
bowi¹zania z kampanii wyborczej.  Bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ media odgrywaj¹ w komunikacji
politycznej coraz wa¿niejsz¹ rolê, autor niniej-
szego tekstu, bazuj¹c na metodologii pledge
method, pokusi³ siê o przeprowadzenie rozbu-
dowanego projektu badawczego, maj¹cego na
celu udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce py-
tania: 
■   Jakie i ile obietnic z³o¿y³a w kampanii wy-
borczej 2007 r. Platforma Obywatelska i Pol-
skie Stronnictwo Ludowe? 
■   Jakie i ile obietnic z³o¿y³y obie partie, spra-
wuj¹ce od jesieni 2007 r. w³adzê w okresie stu
dni oraz pierwszego roku od zaprzysiê¿enia ga-
binetu Donalda Tuska 16 listopada 2007 r.?
■   Z jakich i ilu obietnic koalicja rz¹dz¹ca zo-
sta³a rozliczona przez najbardziej opiniotwór-
cze media w Polsce – „Rzeczpospolit¹” i „Ga-
zetê Wyborcz¹”31 – podczas zwyczajowo wa¿-
nego momentu w kadencji, jakim zawsze jest

„studniówka” (pierwsze sto dni rz¹du) oraz
1. rocznica.

Jak ustalono, co PO i PSL obieca³o
wyborcom? 
W kampanii wyborczej 2007 r. politycy, jak za-
wsze, z³o¿yli wyborcom wiele obietnic. Zwy-
ciêskie partie – Platforma Obywatelska i Pol-
skie Stronnictwo Ludowe – publikuj¹c na
swych stronach programy wyborcze, zaci¹gnê-
³y liczne zobowi¹zania32. Uwzglêdniaj¹c sy-
gnalizowane we wstêpie do niniejszego artyku-
³u w¹tpliwoœci, autor uwa¿a, i¿ w systemie de-
mokratycznym spo³eczeñstwo mo¿e liczyæ
przede wszystkim na media w kwestii wyeg-
zekwowania od polityków zobowi¹zañ –
z dziennikami presti¿owymi takimi jak „Rzecz-
pospolita” czy „Gazeta Wyborcza” na czele.
W mniejszym stopniu na, b¹dŸ co b¹dŸ, intere-
sown¹ opozycjê. To na dziennikarzach ci¹¿y
obowi¹zek rozliczania, w imiê spe³nienia ocze-
kiwañ czytelników/widzów, polityków z ich
kampanijnych, ale równie¿ i powyborczych
obietnic. 

By zbadaæ, w jaki sposób „Rzeczpospolita”
i „Wyborcza” rozliczaj¹ polityków z ich obiet-
nic, podjêto siê ustalenia, jakie dok³adnie obiet-

31 Gdzie indziej mo¿na znaleŸæ miejsce na rozliczanie w³adzy – punkt po punkcie, obietnica po obietnicy – je-
œli nie na ³amach ogólnopolskich dzienników? W telewizji i radiu nie ma na to czasu, internet rz¹dzi siê innymi
prawami (zob. L. Olszañski, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, passim) i do tego wielu polskich wy-
borców z tego medium jeszcze nie korzysta tak powszechnie i czêsto, jak m³ode pokolenie (zob. np. Polski Inter-
net 2008/2009, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf [dostêp:
20.02.2011]. Trudno równie¿ braæ pod uwagê tygodniki, gdy¿ maj¹ one mniej miejsca w jednym numerze ni¿
dzienniki, które wychodz¹ szeœæ razy w tygodniu. Ponadto wiele z czasopism eksponuje coraz bardziej tematy li-
fe-stylowe, naukowe i kulturalne, kosztem polityki. Jeœli chodzi o tabloidy, to oczywiste jest, ¿e nie mo¿na na nie
przerzucaæ odpowiedzialnoœci za tak wa¿n¹ funkcjê, jak rozliczanie w³adzy – zreszt¹ to wymaga miejsca i g³êb-
szej refleksji, a tego w tabloidach – ze wzglêdu na ich formu³ê i lay-out – zwyczajnie brakuje. Nie mo¿na równie¿
liczyæ na dzienniki bran¿owe, takie jak „Puls Biznesu”, „Parkiet” czy niegdyœ „Gazeta Prawna” (dziœ „Dziennik
Gazeta Prawna”). Dzienniki bran¿owe interesuj¹ siê wycinkiem rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej – gie³d¹,
ekonomi¹ czy te¿ prawem. Oczywiœcie, tam gdzie wyrazistszy jest np. styk gospodarki z polityk¹, to podejmuj¹
równie¿ zagadnienia polityczne, choæ jest to ujêcie szczególne i nakierowane na informacjê bran¿ow¹, a nie spo-
³eczno-polityczn¹, objaœniaj¹c¹ czytelnikowi sytuacjê polityczn¹ w kraju. Zreszt¹, jeœli czytelnik chce dowiedzieæ
siê, co „piszczy” w polityce, to kupuje „Wyborcz¹” lub „Rzeczpospolit¹”, a nie „Puls Biznesu” czy niegdyœ „Ga-
zetê Prawn¹”. Inne s¹ oczekiwania czytelników wspomnianych tytu³ów. Tak wiêc do rozliczania rz¹dz¹cych
z obietnic wyborczych pozostaj¹ tylko dzienniki ogólnopolskie, o najwiêkszych nak³adach i czytelnictwie – czyli
„Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza”, dalej (niegdyœ) „Dziennik Polska Europa Œwiat”, a obecnie „Dziennik Ga-
zeta Prawna” (choæ nie jest to ten sam tytu³, wiêcej w nim „Gazety Prawnej” ni¿ „Dziennika”, co widaæ te¿ po
sk³adzie redakcji), nastêpnie ogólnopolsko-regionalna efemeryda „Polska. The Times” czy wreszcie „Nasz Dzien-
nik” i ju¿ nieistniej¹ca „Trybuna”. 

32 Zob. T. Gardziel, S. Gawroñski, Wybory 2007. Partie, programy, kampania wyborcza, Rzeszów 2008, pas-
sim. 
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nice zosta³y z³o¿one przez Platformê Obywa-
telsk¹ i Polskie Stronnictwo Ludowe. W tym
celu poddano iloœciowej oraz jakoœciowej ana-
lizie programy wyborcze zwyciêskich partii, na
podstawie których stworzono w MS Excelu
2007 obszerny arkusz porównawczy, w którym
wynotowano wszystkie obietnice z³o¿one
w dokumentach wyborczych PO i PSL. Na-
stêpnie zestawiono i porównano je z obietnica-
mi z³o¿onymi przez samego Donalda Tuska,
ju¿ jako szefa rz¹du koalicyjnego PO–PSL,
w sejmowym exposé po zaprzysiê¿eniu gabine-
tu przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego33. Na
potrzeby niniejszego projektu ukuto badawcz¹
nomenklaturê (definicje operacyjne), która
w odczuciu autora pozwoli³a uporz¹dkowaæ
analizê obietnic wyborczych. 

Ze wzglêdu na sposób zaci¹gania zobo-
wi¹zañ przez polityków u wyborców rozró¿-
niono trzy rodzaje obietnic. S¹ nimi normaty-
wy, a wiêc obietnice z³o¿one w programach
wyborczych, deklaracjach programowych
oraz w exposé, deklaratywy, czyli zobowi¹-
zania p³yn¹ce z prasowych wypowiedzi i wy-
wiadów danych polityków, oraz wreszcie spe-
kulatywy czy te¿ ekspektatywy, a wiêc
obietnice, co do których dziennikarze uznali,
¿e politycy je z³o¿yli lub powinni z³o¿yæ. Na
podstawie powy¿szego rozró¿nienia dokona-
no analizy wszystkich obietnic z³o¿onych
przez polityków PO i PSL w programach wy-
borczych34 oraz wszystkich zobowi¹zañ za-
ci¹gniêtych na ³amach „Rzeczpospolitej”
i „Gazety Wyborczej” w listopadzie i grudniu

2007 r. w postaci deklaratywów oraz spekula-
tywów vel ekspektatywów.

Pod tym samym k¹tem – liczby z³o¿onych
obietnic – zosta³o zanalizowane exposé Donalda
Tuska z 23 listopada 2007 r. Nale¿y nadmieniæ,
¿e za obietnicê uznawano ka¿d¹ mo¿liw¹ do
samodzielnego wyró¿nienia poza zdaniem,
w którym wystêpuje, postulowan¹ zmianê
lub zachowanie statusu quo wyra¿one w spo-
sób wolicjonalny. Tak wiêc w jednym zdaniu
mo¿na by³o znaleŸæ kilka obietnic, które by³y
nastêpnie niezale¿nie odnotowywane. Na przy-
k³ad szeœæ obietnic wyró¿niono we fragmen-
cie zdania: „Realizacjê programu »Study in Po-
land« oraz zlokalizowanie Europejskiego Insty-
tutu Technologicznego we Wroc³awiu, promocjê
kariery i awansu naukowego m³odszej kadry
akademickiej przez lepszy system stypendialny
oraz wiêksz¹ mobilnoœæ miêdzynarodow¹,
wprowadzenie zasady finansowania wybranych
priorytetowych przedsiêwziêæ badawczych”35.

Czêsto obietnice maj¹ charakter zachodz¹-
cy na siebie. Niejednokrotnie dotyczy³y tej sa-
mej kwestii, choæ eksponowa³y jej inny aspekt.
I tak na przyk³ad obietnica „taniego pañstwa”
wi¹¿e siê z obietnic¹ „odbiurokratyzowania ad-
ministracji”, a ta z kolei nawi¹zuje do obietni-
cy „uproszczenia systemu prawnego i poprawy
jego wewnêtrznej spójnoœci i przejrzystoœci”.
Mimo takiego charakteru ka¿da z tych obietnic
by³a w ujêciach sumarycznych traktowana
osobno, gdy¿ uznano, i¿ próba ka¿dorazowego
ustanawiania granicy dla konkretnych obietnic
i stwierdzania, ¿e jedna zawiera siê w drugiej,

33 Zob. J.H. Ko³odziej, Komunikowanie wartoœci politycznych – za³o¿enie, cele i metody, [w:] Studia nad me-
diami i komunikowaniem masowym. Teoria – rynek – spo³eczeñstwo, pod red. J. Fras, Toruñ 2007, s. 7–24.

34 Analizie zosta³y poddane dwa programy wyborcze Platformy Obywatelskiej: Podstawy programu politycz-
nego Platformy Obywatelskiej RP. Polska Obywatelska. By ¿y³o siê lepiej, Warszawa 2007 oraz Program wyborczy
Platformy Obywatelskiej. Polska zas³uguje na cud gospodarczy. By ¿y³o siê lepiej. Wszystkim!, Warszawa 2007 wraz
z suplementem Roz. XI Wolni obywatele w bezpiecznym pañstwie, www.platforma.org/pl/program/ [dostêp:
24.04.2010]. Polskie Stronnictwo Ludowe w 2007 r. równie¿ og³osi³o dwa programy, które zosta³y poddane bada-
niu: Polskie Stronnictwo Ludowe. Razem tworzymy lepsz¹ przysz³oœæ. Narodowe priorytety PSL na lata 2007– 2011,
Warszawa 2007 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Nadzwyczajny IX Kongres PSL. Stawiamy na normalnoœæ – Pol-
ska lepszych szans. Deklaracja Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 15 kwietnia 2007 r.,
www.psl.org.pl/dokumenty/ [dostêp: 24.04.2010]. Dokumenty programowe PO liczy³y ³¹cznie 194 strony, a PSL-u za-
ledwie 22. Zob. J. Kuciñski, Nowe elementy wizji pañstwa w dokumentach programowych g³ównych si³ politycz-
nych, [w:] Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP” – wybrane problemy, pod red. D. Waniek, Warszawa 2009,
s. 71–94.

35 Podstawy programu…
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by³aby daleko id¹c¹ ingerencj¹ w intencjê
nadawcy. Zw³aszcza, ¿e ten zapewne kierowa³
siê jakimiœ przes³ankami, formu³uj¹c obietnice
w taki, a nie inny sposób. Warto te¿ dodaæ, ¿e
obietnice ewidentnie powtarzaj¹ce siê nie by³y
liczone podwójnie, odnotowywano natomiast,
¿e owa obietnica by³a w toku narracji norma-
tywnej ponawiana, a wiêc jej ekspozycja jest
wy¿sza wzglêdem pozosta³ych obietnic, które
zosta³y wspomniane tylko raz. 

Obietnice „oko³owyborcze”
■   Normatywy
W programach wyborczych Platforma Obywa-
telska z³o¿y³a 363 obietnice, a Polskie Stronnic-
two Ludowe niemal trzykrotnie mniej, bo 116.
Natomiast sam Donald Tusk, bêd¹c ju¿ premie-
rem koalicyjnego rz¹du PO–PSL, w exposé 23
listopada 2007 r. zapowiedzia³ realizacjê 136
obietnic. Nale¿y odnotowaæ, ¿e w trakcie kodo-
wania obietnic okaza³o siê, ¿e a¿ 51 razy partie
koalicyjne obiecywa³y to samo. W samym
exposé premiera znalaz³y siê 62 obietnice ro-
dem z programów PO oraz 32 obietnice, które
mo¿na odnaleŸæ równie¿ w programach Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. 
■   Deklaratywy
Je¿eli chodzi o deklaratywy to w listopadzie
i grudniu 2007 r. cz³onkowie rz¹du PO–PSL
z³o¿yli, w wywiadach z dziennikarzami
„Rzeczpospolitej”, ³¹cznie 86 obietnic, z czego
a¿ 47 nowych, niepojawiaj¹cych siê wprost lub
w danym aspekcie ani w programach wybor-
czych obu partii, ani w exposé premiera Tuska.
W 36 przypadkach obietnice z³o¿one przez
cz³onków rz¹du potwierdza³y deklaracje z³o¿o-
ne ju¿ we wczeœniej zanalizowanych normaty-
wach. Jeœli chodzi o „Gazetê Wyborcz¹”, to na

jej ³amach ministrowie z³o¿yli ³¹cznie a¿ 122
obietnic, z czego dok³adnie po³owa znalaz³a siê
wczeœniej w exposé premiera lub dokumentach
programowych partii. 

Z powy¿szych szacunków wynika, ¿e rz¹-
dz¹cy do z³o¿onych za poœrednictwem norma-
tywów (programów wyborczych oraz exposé)
440 oryginalnych obietnic do³o¿yli kolejne 88
(47 na ³amach „Rzeczpospolitej” i 61 na stro-
nach „Wyborczej, z tym ¿e 20 obietnic wyst¹-
pi³o jednoczeœnie w obu tytu³ach). Tak wiêc
wyborca, który móg³ przypuszczaæ po lekturze
programów wyborczych PO i PSL, ¿e wiêcej
raczej ju¿ nie mo¿na obiecaæ, gdy¿ tak wiele
kwestii partie polityczne zd¹¿y³y poruszyæ na
kartach swoich dokumentów programowych,
odkrywa, i¿ zwyczajna rozmowa dociekliwego
dziennikarza z ministrem mo¿e przynieœæ tuzin
nowych zobowi¹zañ. 
■   Spekulatywy vel ekspektatywy
Przechodz¹c do spekulatywów trzeba odnoto-
waæ, i¿ podczas kodowania obietnic, o których
pisali dziennikarze analizowanych tytu³ów,
niezale¿nie od cytowanych polityków, naliczo-
no w listopadzie i grudniu 2007 r.  w „Rzeczpo-
spolitej” ³¹cznie 88 obietnic, natomiast w „Wy-
borczej” 87 obietnic. W „Rz” 73 z 88 obietnic
stanowi³y zobowi¹zania, które rz¹dz¹cy z³o¿y-
li w analizowanych wczeœniej normatywach
i deklaratywach. Wœród spekulatywów vel eks-
pektatywów w „Rzeczpospolitej” znalaz³o siê
15 nowych obietnic. W przypadku „Gazety”
zakodowano zaledwie piêæ nowych obietnic
w dziennikarskiej, niezale¿nej od polityków
(cytaty lub wywiady), narracji. 

Obietnice „studniówkowe”
W „studniówkowym” korpusie tekstów36, na

36 Korpus tekstów „studniówkowych” przypada³ na okres lutego i marca 2008 r. Otó¿, 24 lutego 2008 r. pre-
mier Donald Tusk wyg³osi³ w sejmie exposé, w którym podsumowa³ 100 dni rz¹dów swojego gabinetu i zaprezen-
towa³ plan na kolejne lata. W zwi¹zku z tym, aby zbadaæ dyskurs polityczny tego okresu rz¹dów Donalda Tuska na
³amach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”, który stanowi dla w³adzy i mediów szczególny czas perspekty-
wicznej oceny wydarzeñ ostatnich miesiêcy (odejœcia od spraw bie¿¹cych na rzecz tekstów podsumowuj¹cych),
zdecydowano siê zakwalifikowaæ do pierwszego korpusu tekstów wszystkie te artyku³y, które zawiera³y nastêpuj¹-
ce sformu³owania: „100 dni”, „studniówka”, „sto dni”, „stu dni”, „stu dniach”, „trzy miesi¹ce”, „trzech miesiêcy”.
I w ten sposób najwczeœniejszym tekstem, w którym pad³o choæ jedno z powy¿szych wyra¿eñ, by³ w „Rzeczpospo-
litej” artyku³ publicystyczny Piotra Semki Tusk musi wyjaœniæ decyzjê Pawlaka z 2 lutego 2008 r. Podobnie w „Ga-
zecie Wyborczej” pierwszy tekst dotycz¹cy stu dni rz¹dów Donalda Tuska zosta³ opublikowany 2 lutego 2008 r. pt.
Reformy? Dziêkujemy. By³ to wywiad Witolda Gadomskiego z dr. Tadeuszem Syryjczykiem na temat dokonañ rz¹-
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³amach „Rzeczpospolitej” zakodowano
75 obietnic ogó³em, z czego 13 by³o nowych
(17 proc.), wczeœniej niezarejestrowanych,
a wiêc tzw. obietnic „studniówkowych”. Z ko-
lei ze stronic „Wyborczej” zakwalifikowano 72
obietnice, z czego a¿ 21 by³o nowych
(29 proc.) – pojawi³y siê one po raz pierwszy
od zwyciêskich wyborów 2007 r. i nie znalaz³y
siê w normatywach – programach wyborczych
PO i PSL. Warto nadmieniæ, ¿e oba dzienniki
zauwa¿y³y niemal tak¹ sam¹ liczbê obietnic,
ale by³y to obietnice ró¿ne. Nie za wiele z nich
znalaz³o siê zarazem na ³amach i „Rzeczpospo-
litej”, i „Wyborczej”. Ponadto nie ka¿dy mini-
ster zosta³ zauwa¿ony ze swoimi obietnicami
przez „Rz” czy te¿ „GW”. To pokazuje, z jak
dwoistym obrazem medialnej rzeczywistoœci
obietnic mia³ do czynienia czytelnik, który czy-
ta³ równolegle i „Wyborcz¹”, i „Rzeczpospoli-
t¹” w lutym i w marcu 2008 r. (choæ, s¹dz¹c
z danych Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji Prasy,
zapewne takich osób nie by³o za wiele). Do te-
go trzeba dodaæ, ¿e czytelnik „Wyborczej” do-
wiedzia³ siê wiêcej o obietnicach np. ministrów
Sawickiego czy te¿ Kopacz, ale nie dowiedzia³
siê o zobowi¹zaniach, jakie mia³ z³o¿yæ w me-
diach Drzewiecki, albo jak wiele rzeczy zade-

klarowa³ sam premier, o czym z kolei dowie-
dzia³ siê czytelnik „Rzeczpospolitej”.

Obietnice rocznicowe 
Je¿eli zaœ chodzi o zobowi¹zania poczynione
przez polityków w 1. rocznicê rz¹dów Donalda
Tuska wed³ug badanych dzienników, to
w przypadku „Wyborczej” by³o ich znacznie
mniej ni¿ w narracji „studniówkowej”,
a w przypadku „Rzeczpospolitej” by³o ich
o ponad 1/3(!) wiêcej ni¿ po trzech miesi¹cach
rz¹dów koalicji PO–PSL37. Du¿a liczba obiet-
nic, tak¿e zupe³nie nowych, w rocznicê na ³a-
mach „Rz” wziê³a siê st¹d, i¿ dziennik zdecy-
dowa³ siê poprosiæ o wywiady niemal wszyst-
kich ministrów rz¹du PO–PSL, dlatego te¿
przewaga w zobowi¹zaniach – wzglêdem „Wy-
borczej” – po roku rz¹dów Tuska. W „Rzecz-
pospolitej” odnotowano a¿ 106 obietnic, z cze-
go ponad po³owa (52 proc.) stanowi³y nowo
z³o¿one(!). Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e zapra-
szanie na ³amy polityków w celu podsumowa-
nia roku rz¹dów wi¹¿e siê z ogromnym zagro-
¿eniem, i¿ ci z³o¿¹ nowe obietnice, zamiast
rozliczaæ siê z ju¿ z³o¿onych, zw³aszcza jeœli
pozostawi siê im du¿o swobody wypowiedzi,
tak jak w przypadku „Rzeczpospolitej”. Oczy-

du. Teksty zamykaj¹ce pierwszy korpus badawczy zosta³y opublikowane w „Rzeczpospolitej” 15 marca 2008 r. pt.
Micha³ Boni, mózg rz¹du Platformy Doroty Ko³akowskiej, a w „Gazecie Wyborczej” 12 marca 2008 r. pt. A Plat-
formie roœnie i roœnie autorstwa Bogdana Wróblewskiego, kryj¹cego siê pod skrótem WBS. Zasiêg chronologicz-
ny pierwszego korpusu badawczego wyniós³ szeœæ tygodni: trzy tygodnie przed „studniówkowym” exposé Tuska
i trzy tygodnie po nim. Na ³amach „Rzeczpospolitej” opublikowano w tym czasie 98 artyku³ów spe³niaj¹cych wspo-
mniane kryterium, natomiast w „Gazecie Wyborczej” 95 tekstów, które zaliczono do korpusu pierwszej próby ba-
dawczej.

37 Korpus tekstów „rocznicowych” zawiera³ artyku³y opublikowane na ³amach „Rzeczpospolitej” i „Gazety
Wyborczej” w listopadzie i grudniu 2008 r. Wi¹za³o siê to z faktem, i¿ 20 listopada 2008 r. Donald Tusk wyg³osi³
kolejne, ju¿ trzecie, exposé, w którym podsumowa³ tym razem rok pracy swojego gabinetu i zaprezentowa³ plany
na przysz³oœæ. By zbadaæ dyskurs polityczny wokó³ 1. rocznicy rz¹dów Donalda Tuska na ³amach dzienników pre-
sti¿owych, zdecydowano siê zakwalifikowaæ wszystkie testy, w których pad³o chocia¿ raz jedno z nastêpuj¹cych
sformu³owañ: „rok rz¹du”, „rok rz¹dów”, „roku rz¹dów”, „roku rz¹du”, „pierwszy rok rz¹dów”, „pierwszy rok rz¹-
du”, „po roku rz¹dów”, „po dwunastu miesi¹cach”, „po 12 miesi¹cach”, „od dwunastu miesiêcy”, „od 12 miesiê-
cy”. Pierwszy tekst zakwalifikowany do próby badawczej w „Rzeczpospolitej” pojawi³ siê 3 listopada 2008 r. By³
to wywiad Karoliny Bacy i Jakuba Kurasza z Waldemarem Pawlakiem, wicepremierem, ministrem gospodarki
w rz¹dzie PO–PSL, pt. To dobry czas na zakupy akcji. Z kolei w „Gazecie Wyborczej” tekst zawieraj¹cy wymie-
nione wyra¿enia opublikowano 6 listopada 2008 r. pt. PO podsumuje rok rz¹du, autorstwa Bogdana Wróblewskie-
go (WBS). Koniec próby dla „Rzeczpospolitej” przypad³ na dzieñ 12 grudnia 2008 r., w którym Dorota Ko³akow-
ska opublikowa³a ostatni tekst, spe³niaj¹cy kryterium badawcze, pt. Rekonstrukcja na zapleczu. W „Wyborczej” tym
dniem by³ 4 grudnia 2008 r., w którym znalaz³y siê dwa teksty Marcina Markowskiego (Orliki przylec¹ na miko³aj-
ki i Pierwszy w Warszawie). Podobnie jak w przypadku pierwszej próby i tym razem korpus badawczy obj¹³ szeœæ
tygodni. Znów, trzy tygodnie przed rocznicowym exposé Tuska i trzy tygodnie po nim. W drugiej próbie badawczej
znalaz³o siê 67 tekstów z „Rzeczpospolitej” oraz 48 artyku³ów z „Gazety Wyborczej”. 



34 Tomasz Gackowski

wiœcie, wcale tak nie musia³o byæ, gdyby wy-
wiady zosta³y przeprowadzone w inny sposób
– bardziej rozliczaj¹cy i dr¹¿¹cy kwestie obiet-
nic wyborczych. Jednak wizja cyklu rz¹do-
wych wywiadów szefostwa „Rzeczpospolitej”
by³a taka, aby pierwsze trzy pytania dotyczy³y
samooceny tego, co w mniemaniu ka¿dego
z ministrów siê uda³o, a co nie, oraz jakie ma
on priorytety na najbli¿szy czas. Tê swobodê
politycy koalicji rz¹dz¹cej kapitalnie przekuli
w autopromocjê – eksponowali sukcesy, kamu-
flowali pora¿ki, odsuwali w czasie niezrealizo-
wane obietnice i sk³adali nowe – która pozwo-
li³a na skierowanie rozmowy, a przez to zainte-
resowania czytaj¹cych ów wywiad, na wygod-
ne dla rz¹dz¹cych tory. To da³o szansê polity-
kom skupiaæ uwagê dziennikarzy, i w konse-
kwencji czytelników, na prowadzonej opowie-
œci nie o œwiecie realnym, lecz postulowanym,
jakim ma siê dopiero staæ. To sprytny zabieg ze
strony polityków koalicji rz¹dz¹cej, œwietnie
przygotowanych do kontaktów z mediami. 

Rozliczenia 
Na „studniówkê” oba tytu³y rozliczy³y rz¹dz¹-
cych w niemal takim samym stopniu:
w „Rzeczpospolitej” zakodowano 75 oryginal-
nych rozliczeñ, w „Wyborczej” o trzy mniej –
72. Na 1. rocznicê w „Rzeczpospolitej” odno-
towano 103 rozliczenia, w „Wyborczej” – 86.

Przegl¹d obu list rozliczeñ pokazuje, i¿
w dyskursie „studniówkowym” „Rzeczpospo-
lita” za co innego ni¿ „Wyborcza” rozlicza³a
rz¹d. W pierwszym z dzienników pytano
o zmiany w mediach publicznych. Wed³ug au-
torów „Rzeczpospolitej” obietnica ich przepro-
wadzenia przemieni³a siê w pracê nad ustaw¹
medialn¹, pozwalaj¹c¹ Platformie Obywatel-
skiej kontrolowaæ media publiczne i rozdawaæ
koncesje dla nadawców prywatnych. W „Wy-
borczej” zaœ pytano, co z odpolitycznieniem
mediów, a wiêc zmian¹ obecnej sytuacji. „Rz”

pyta³a, co z dowodami win i zbrodni, którymi
obarczano rz¹dy Prawa i Sprawiedliwoœci.
W „Wyborczej” zaœ akurat tego typu rozlicze-
nie równie¿ siê pojawi³o, ale z zupe³nie inn¹ in-
tencj¹. O ile w „Rz” uwa¿ano, ¿e rewan¿yzm
i rozliczanie rz¹du PiS przez koalicjê PO–PSL
jest b³êdem, tak jak wyborcze straszenie Pola-
ków „kaczyzmem” i rzekomo pewnymi nadu-
¿yciami w³adzy38, tak w „GW” rozliczano rz¹d
Tuska w³aœnie z niskiej skutecznoœci czyszcze-
nia pañstwa ze stronników Jaros³awa Kaczyñ-
skiego oraz nieujawniania twardych dowodów
nadu¿yæ jego rz¹du, które na pewno s¹ (!)39.

Warto zaznaczyæ, ¿e wœród rozliczeñ rz¹du
Donalda Tuska, jakie dokonywa³y siê na ³a-
mach dzienników, nierzadko odnotowywano, ¿e
nie by³y one tak na prawdê rozliczeniami par
excellence (nie dotyczy³y bezpoœrednio obietnic
z³o¿onych explicite w normatywach, spekulaty-
wach czy deklaratywach), ale mia³y charakter
medialnego postulatu: co rz¹d wed³ug danego
tytu³u powinien zrobiæ, a nie robi lub nie zrobi³
– w „Rzeczpospolitej” na 100 dni by³a to np.
kwestia odebrania przywilejów emerytalnych
by³ym oficerom SB, statusu Chorzowa i Krako-
wa w staraniach o Euro 2012 czy sprawa kup-
ców ze Stadionu Dziesiêciolecia. 

Okazuje siê wiêc, ¿e media w swojej rozli-
czaj¹cej rz¹d refleksji skorzysta³y z okazji, aby
wyartyku³owaæ konkretne ¿¹dania pod adresem
w³adzy, a wiêc postawiæ przed rz¹dem PO–PSL
sprawy, które – zdaniem dzienników – nie cier-
pi¹ zw³oki, a s¹ lekcewa¿one przez rz¹dz¹cych.
To pokazuje pewn¹ pokrzepiaj¹c¹ obserwacjê,
¿e media nie tylko bazuj¹ na obietnicach, które
sk³adaj¹ politycy (g³ówni narratorzy spraw po-
litycznych), ale równie¿ oczekuj¹ od nich zaj-
mowania siê sprawami przez nich pomijanymi.
Dzienniki patrz¹ na rêce rz¹dz¹cym, rozliczaj¹
ich, ale równie¿ stawiaj¹ przed problemami, na
które politycy wol¹ zamykaæ oczy – zwyczaj-
nie wydaj¹ politykom polecenia. 

38 Wyj¹tkiem by³y teksty Waldemara Kuczyñskiego oraz Jacka Kucharczyka: W. Kuczyñski, PiS-owski wilk
nadal niebezpieczny, „Rzeczpospolita” 20.02.200; J. Kucharczyk, not. K. Baranowska, Rz¹d PO nie zawiód³,
„Rzeczpospolita” 19.02.2008. 

39 Np. M. Czech, PO i PiS, czyli pies je¿a nie tknie, „Gazeta Wyborcza” 12.02.2008; A. Kublik, M. Olejnik,
Tusk: trzeba zmieniæ konstytucjê, wywiad z Donaldem Tuskiem, „Gazeta Wyborcza” 20.02.2008; W. Gadomski,
Rz¹d nudny i zaskakuj¹cy, „Gazeta Wyborcza” 10.11.2008.
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Zrealizowane obietnice
W „studniówkowej” narracji „Rzeczpospolitej”
zakodowano spe³nienie przez rz¹dz¹cych 43
obietnic (tylko jedna, a raczej zespó³ kilku roz-
wi¹zañ przyspieszaj¹cych prywatyzacjê, zosta-
³a przypisana bezpoœrednio politykowi PO)40,
z czego na realizacjê dwóch zwracali uwagê
eksperci41. Z kolei na ³amach przychylniejszej
w³adzy „Wyborczej” takich obietnic odnotowa-
no a¿ 70, z czego 31 proc. pochodzi³o z cytatów
z wypowiedzi polityków PO lub z wywiadów
z nimi przeprowadzonymi. 

Narracja badanych tytu³ów wyraŸnie ró¿ni-
³a siê w kwestii odnotowywania zrealizowa-

nych obietnic. „Wyborcza” same projekty,
które trafi³y do Sejmu, spotkania w celu ustale-
nia czegoœ lub te¿ nawet uszczegó³owione pla-
ny poczytywa³a rz¹dz¹cym za sukces i zreali-
zowanie obietnicy42, w przeciwieñstwie do bar-
dziej krytycznej wzglêdem koalicji PO–PSL
„Rzeczpospolitej”. Ta odnotowywa³a zazwy-
czaj realizacjê zobowi¹zania dopiero wtedy,
gdy zosta³o ono ju¿ przeprowadzone przez
œcie¿kê legislacyjn¹, a dane spotkanie na szcze-
blu miêdzynarodowym wyda³o jakieœ owoce43.
W tym wzglêdzie widaæ, z jednej strony, przy-
chylnoœæ „GW” i, z drugiej, dystans w chwale-
niu rz¹du „przed zachodem s³oñca” przez „Rz”.

40 B. Chom¹towska, P. Jab³oñski, Koniec drena¿u pañstwowych firm, wywiad z Aleksandrem Gradem, „Rzeczpo-
spolita” 28.02.2008. Kwestie poruszone w wywiadzie: Projekt ustawy o zmianach w ustawie o komercjalizacji i pry-
watyzacji – aukcje prywatyzacyjne, ograniczenie zakresu analiz,  szersze wykorzystywanie instrumentów rynku regu-
lowanego w prywatyzacji, zniesienie obowi¹zku wystêpowania do Rady Ministrów o zgodê na sprzeda¿ akcji lub
udzia³ów w trybie innym ni¿ publiczny w œciœle okreœlonych warunkach, u³atwienia przekazywania akcji samorz¹dom,
karta prywatyzacyjna, transparentnoœæ, przekazanie wiêkszoœci decyzji dotycz¹cych prywatyzacji ministrowi skarbu.  

41 Jaros³aw Flis, politolog z Uniwersytetu Jagielloñskiego, mówi³ o wy³apaniu stosu bubli prawnych przez po-
s³a PO Janusza Palikota, a Jacek Kucharczyk, socjolog z Instytut Spraw Publicznych, o sprawnym wygaszeniu
strajków i poprawie stosunków miêdzynarodowych oraz skutecznej pracy komisji „Przyjazne pañstwo” Janusza
Palikota.

42 Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ: projekt z³o¿ony w sejmie dotycz¹cy mo¿liwoœci zawieszenia dzia³alnoœci
gospodarczej – nowelizacja ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej („reformatorska pasja Szejnfelda”), go-
towy projekt w sejmie nowelizacji ustawy o rachunkowoœci gospodarczej – uproszczona rachunkowoœæ – powiêk-
szony limit z 0,8 mln do 1,2 mln euro, projekt zmian w k.p.c. i uproszczenie postêpowania w sprawach gospodar-
czych, uwolnienie prokuratury spod Ministerstwa Sprawiedliwoœci – projekt prawie gotowy, skuteczne posprz¹ta-
nie po PiS-ie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (w szczególnoœci w kwestii wydatkowania œrodków unij-
nych), przyjêcie przez rz¹d nowelizacji ustawy o swobodzie gospodarczej, ograniczenie etatów wiceministrów
w Ministerstwie Rolnictwa, wyst¹pienie do Brukseli o zgodê na jednorazowy, interwencyjny skup œwiñ i dop³aty
do eksportu wieprzowiny – roz³adowanie œwiñskiej górki, zmniejszenie (do 90) liczby ustaw wymagaj¹cych dosto-
sowania prawa polskiego do unijnych dyrektyw, przywrócenie spokoju i zaufania po rz¹dach PiS-u, przygotowanie
przez MSWiA projektu ustawy o reformie administracyjnej i samorz¹dowej, a w po³owie stycznia przyjêcie przez
rz¹d za³o¿eñ, zakoñczenie negocjacji Komisji Europejskiej w sprawie programu operacyjnego „Infrastruktura i œro-
dowisko”, odblokowanie wejœcia Rosji do OECD – gest dobrej woli, rozmowy w Moskwie o ¿egludze na Zalewie
Wiœlanym i ruroci¹gu do polskiej rafinerii na Litwie w Mo¿ejkach, zakomunikowanie Stanom Zjednoczonym, ¿e
ewentualna umowa o tarczy antyrakietowej bêdzie dotyczy³a równie¿ pakietu unowoczeœniaj¹cego polsk¹ armiê, re-
forma prokuratury – rozdzielenie p³ac prokuratury i sêdziów – reforma „prawie gotowa”, reforma s¹dów 24-godzin-
nych – projekt – dobrowolne poddanie siê karze bez rozprawy s¹dowej, s¹dy elektroniczne – gotowy projekt, pro-
pozycja uregulowania aplikacji prawniczych i modelu kariery sêdziowskiej, podpisanie umowy z Eureko zawarciu
ugody do czerwca 2008 r., usprawnienie dzia³ania i zmiana kadr w ARiMR, rozszerzenie granic specjalnych stref
ekonomicznych, zmiany w k.p.c. przyspieszaj¹ce i upraszczaj¹ce postêpowanie w sprawach gospodarczych (bez od-
notowania, i¿ nad tymi zmianami pracowano ju¿ za czasów PiS), nadzorowanie w sposób delikatny œledztwa doty-
cz¹cego nadu¿yæ poprzedniego rz¹du przez min. Æwi¹kalskiego.

43 A nawet jeœli „Rz” dostrzega³a sukcesy, to pisa³a nierzadko w nastêpuj¹cy sposób (piórem cz³onka kierow-
nictwa redakcji – zastêpcy red. naczelnego): „Premier Tusk nie pomyli³ siê w wyg³oszonym w czwartek w Sejmie
przemówieniu. Rzeczywiœcie, jego rz¹d odniós³ w pierwszym roku dzia³ania trochê sukcesów. Traf jednak chcia³,
¿e odniós³ nie te, które zapowiada³, i¿ odniesie. […] Po pierwsze rz¹d Donalda Tuska notuje sukcesy w kilku spra-
wach zainicjowanych przez gabinety Kazimierza Marcinkiewicza i Jaros³awa Kaczyñskiego. […] Po drugie ekipa
premiera Tuska odnosi sukcesy w sprawach, w których w zasadzie nie mog³a d³u¿ej zwlekaæ z podejmowaniem de-
cyzji, ale oczywiœcie mog³a podj¹æ decyzje niew³aœciwe, czyli niewymagaj¹ce oparcia siê silnym grupom interesów,
a tak nie uczyni³a”. – P. Gabryel, Wszystkie cuda Donalda Tuska „Rzeczpospolita” 21.11.2008.
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Zapewne owa ró¿nica wynika te¿ z faktu, i¿
„Wyborcza” oddawa³a w znacznej mierze g³os
rz¹dz¹cym, relacjonuj¹c nierzadko bardzo lite-
ralnie konferencje ministrów, podsumowuj¹-
cych sto dni swoich resortów. To z pewnoœci¹
wp³ynê³o na fakt, ¿e a¿ w 22 (31 proc.) przy-
padkach o realizacji obietnic czytelnik „Wy-
borczej” dowiedzia³ siê z cytatów z wypowie-
dzi ministrów lub z wywiadach, jakie politycy
koalicji rz¹dz¹cej udzielili „Gazecie”.

Warto zauwa¿yæ, ¿e tak jak w przypadku
stu dni koalicji PO–PSL, tak i na 1. rocznicê
niejednokrotnie zauwa¿ano realizacjê jakiegoœ
zobowi¹zania, by dwa dni póŸniej inny publi-
cysta, na tych samych ³amach, rozlicza³ rz¹dz¹-
cych z niezrealizowania… tej samej obietnicy.
To podwa¿a poniek¹d wiarygodnoœæ rozlicza-
nia rz¹dz¹cych przez najbardziej presti¿owe,
opiniotwórcze dzienniki. 

Na 1. rocznicê w „Rzeczpospolitej” do-
strze¿ono realizacjê a¿ 111 obietnic, z czego
jednak autorami chwal¹cych rz¹d spostrze¿eñ
konsekwentnego spe³niania obietnic byli
w 56 proc. sami zainteresowani – a wiêc pre-
mier oraz ministrowie, którzy udzielili „Rzecz-
pospolitej” a¿ 14 wywiadów. Ponadto dziennik
cytowa³ równie¿ rocznicowe exposé premiera,
w którym wylicza³ on dokonania rz¹du, a tak¿e
sami ministrowie na konferencjach prasowych
prezentowali swoje osi¹gniêcia (cytaty) – to
tak¿e mia³o wyp³yw na ³¹czn¹ liczbê „medial-
nie zrealizowanych” obietnic. W 48 (43 proc.)
przypadkach to redaktorzy „Rz”, publicyœci
oraz eksperci dostrzegli skutecznoœæ rz¹du.
Wynika z tego, i¿ rz¹dz¹cym uda³o siê
w znacznym stopniu na 1. rocznicê zaw³a-
szczyæ dyskurs „Rzeczpospolitej” dziêki wy-
wiadom oraz licznym wypowiedziom mini-

strów, którzy kierowali siê zasad¹: nie chwal¹
ciê lub nie wiesz, czy zechc¹ pochwaliæ, to po-
chwal siê sam. 

Z kolei „Wyborcza”, zamieszczaj¹c na swo-
ich ³amach o 19 tekstów rocznicowych mniej
ni¿ „Rz” (67 artyku³ów), napisa³a o realizacji
65 obietnic, z czego – w przeciwieñstwie do
konkurencyjnej „Rzeczpospolitej”, która szero-
ko otworzy³a ³amy rz¹dz¹cym politykom – tyl-
ko w 12 przypadkach sami ministrowie i pre-
mier chwalili siê osi¹gniêciami. W 82 proc. to
redaktorzy „GW”, jej publicyœci oraz eksperci
dostrzegali skutecznoœæ rz¹du i chwalili
PO–PSL za konsekwentn¹ realizacjê z³o¿onych
zobowi¹zañ. „Wyborcza” przeprowadzi³a na 1.
rocznicê tylko dwa wywiady – z premierem
Donaldem Tuskiem44 oraz Adamem Szejnfel-
dem45, wiceministrem. To pokazuje, i¿ gdyby
„Rzeczpospolita” nie zdecydowa³a siê na cykl
wywiadów z cz³onkami rz¹du, to na jej ³amach
znalaz³oby siê mo¿e nawet o po³owê mniej
stwierdzeñ pokazuj¹cych, jak rz¹d realizuje
obietnice (albo jeszcze mniej, gdy¿ wywiady
by³y przecie¿ w narracji „Rz” wa¿nym elemen-
tem, którego publicyœci i dziennikarze tego ty-
tu³u nie mogli zlekcewa¿yæ). 

Z kolei „Wyborcza” nie udostêpnia³a ³a-
mów rz¹dz¹cym, ale i tak pochwali³a i wyliczy-
³a wiêksz¹ liczbê zrealizowanych obietnic ni¿
„Rzeczpospolita” (choæ by³y to inne zobowi¹-
zania). Dziennikarze i eksperci wymienili na
stronach „GW” 53 zrealizowane przez rz¹d
obietnice (abstrahuj¹c od cytatów i wywiadów,
w których sami zainteresowani politycy siê
chwalili). To pokazuje skalê przychylnoœci
„Wyborczej” oraz sceptycyzmu i krytycyzmu
„Rzeczpospolitej” wzglêdem rz¹du Donalda
Tuska46. 

44 A. Kublik, M. Olejnik, Po wyborach odblokujemy Polskê, „Gazeta Wyborcza” 08.11.2008. 
45 S. Œmigiel, Robimy rewolucjê dla firm, wywiad z Adamem Szejnfeldem, „Gazeta Wyborcza – Mój Biznes”

25.11.2008.
46 Dodaæ nale¿y, ¿e zdarza³y siê przypadki, ¿e premier czy minister sam pochwali³ siê jak¹œ zrealizowan¹ obiet-

nic¹ oraz dany fakt zauwa¿y³ równie¿ dziennikarz lub ekspert. W przypadku, gdy odnotowano, ¿e o danym zreali-
zowanym zobowi¹zaniu powiedzia³ raz polityk oraz raz dziennikarz/ekspert, to zaliczano to na poczet rz¹dowego
chwalenia siê zrealizowan¹ obietnic¹, a gdy wiêcej ni¿ raz napisali o danym sukcesie rz¹du redaktorzy i/lub eksper-
ci, to zaliczano to do grupy zrealizowanych zobowi¹zañ zauwa¿onych przez niepolityków, a wiêc niezale¿ne me-
dia/ekspertów. Gdy zrealizowane zobowi¹zanie zauwa¿y³ dziennikarz/ekspert, a nie powiedzia³ o nim minister
w wywiadzie lub nie zosta³ zacytowany na ³amach dzienników, gdy o tym mówi³, to oczywiœcie ow¹ realizacjê
obietnicy liczy siê na poczet zobowi¹zañ zauwa¿onych i odnotowanych przez niepolityków – dzienniki/eksperci. 



Podsumowanie
W wyniku badania ustalono, ¿e rz¹d Donalda
Tuska w przyjêtych Ÿród³ach i okresach z³o¿y³
647 obietnic. Jeœli w prosty sposób zsumowaæ
³¹cznie rozliczenia (336) i zrealizowane obiet-
nice (246) „Rz” i „GW” po stu dniach i roku
rz¹dów, i podzieliæ sumê na pó³, gdy¿ oko³o 50
proc. rozliczeñ w ró¿nym zakresie pokrywa³o
siê z sob¹ oraz nie ka¿de rozliczenie by³o rozli-
czeniem par excellence, a czêœæ zrealizowa-
nych obietnic znalaz³a siê w obu dziennikach,
z kolei czêœæ zrealizowanych zobowi¹zañ oka-
zywa³a siê de facto quasi-obietnicami (sprawy
wynikaj¹ce z praktyki rz¹dzenia i reagowania
na sprawy, które wyp³ywa³y na bie¿¹co, a które
w obietnicach nie zosta³y wyartyku³owane
explicite, np. odwil¿ w stosunkach z Chinami),
to oka¿e siê, i¿ dzienniki rozliczy³y rz¹d w 291
sprawach. 

Przy takich wynikach badania rodz¹ siê ko-
lejne pytania: dlaczego media rozliczy³y rz¹d
tylko z 45 proc. spraw, którymi ten deklarowa³
siê zaj¹æ? Czy to du¿o, czy te¿ ma³o? Media,
rzecz jasna, nie mog¹ pisaæ o wszystkim, gdy¿
ogranicza je miejsce i czas pracy nad materia-

³ami dziennikarskimi, przy takim jednak¿e wy-
t³umaczeniu zak³adamy poœrednio, ¿e media
hierarchizuj¹ obietnice, wybieraj¹ te najwa¿-
niejsze (w imiê zasad gatekeepingu)47, oczywi-
œcie przekonane, ¿e czyni¹ to w imieniu spo³e-
czeñstwa. Kolejne pytanie, jakie nale¿a³oby
postawiæ, dotyczy liczby sk³adanych obietnic –
dlaczego politycy obiecuj¹ tak wiele, skoro me-
dia i tak rozlicz¹ ich z kilkudziesiêciu wedle
nich najwa¿niejszych? Mo¿e odpowiedzi¹ jest
teoria wszechogarniaj¹cego marketingu (ang.
Comprehensive Political Marketing – CPM)48,
która nakazuje nigdy nie pozostawiaæ wra¿enia
pustki, aktywnie kreowaæ rzeczywistoœæ, choæ-
by pozosta³a one tylko w sferze ¿yczeñ, postu-
latów, oczekiwañ czytelników i dziennikarzy.

Ka¿da z przedstawionych powy¿ej metod
badania charakteru, stopnia i zakresu realizacji
obietnic przez elity polityczne opiera siê na

zgo³a ró¿nych za³o¿eniach. W przypadku meto-
dy sonda¿owej badacz zak³ada, i¿ to respon-
denci-obywatele maj¹ kompetencje do tego,
aby racjonalnie rozró¿niæ obietnice elity poli-
tycznej, a nastêpnie oceniæ fakt ich realizacji.
Badacze z Comparative Manifesto Project za-

Tabela 1. Obietnice, ich rozliczenia i realizacje – rz¹dy koalicji PO–PSL (2007–2008) 
na ³amach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”

Obietnice Rozliczenia Zrealizowane obietnice
Jesieñ 2007  (N,D,SvE)* 548 - - 
„Studniówka” 34 147 99
1. rocznica 65 189 147
Ogó³em 647 336 246

* Suma normatywów, deklaratywów, sekulatywów vel ekspektatywów. 
�ród³o: Opracowanie w³asne.

47 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne. Podrêcznik akademicki, Warszawa 2007,
s. 33–35; W. Pisarek, Wstêp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 277, 281; D.M. White, The „gate kee-
per”: a Case Study in the Selection of News, „Journalism Quarterly” 3 (1950), s. 383–390; J. Galtung, M.H. Ruga,
The Structure of Foreign News, „Journal of Peace Research” 1 (1965), s. 64–91; Individual and routine forces in
gatekeeping, aut. P.J. Shoemaker i in., „Journalism and Mass Media Communication Quarterly” 78 (2001), nr 2,
s. 75–89; P.J. Shoemaker, Gatekeeping, Newbury Park 1991, passim.

48 J.H. Ko³odziej, Nowy paradygmat legitymizacji w³adzy? Wybrane konsekwencje marketyzacji i mediatyzacji
polityki, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1/2, s. 27–29; M. Jaœniok, Strategie marketingowe na rynku politycznym,
Kraków 2007, s. 29. Por. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdañsk
2006, passim. 

37Czy politycy dotrzymuj¹ s³owa? Obietnice polityków i ich realizacja… 



k³adaj¹ zaœ, ¿e programy wyborcze poszczegól-
nych partii politycznych rzeczywiœcie rzutuj¹
na to, co rz¹dz¹ca partia bêdzie chcia³a doko-
naæ w trakcie kadencji. Wreszcie zwolennicy
pledge method s¹ przekonani, i¿ obietnice,
które polityk z³o¿y³ w trakcie kampanii wybor-
czej, wyznaczaj¹ kierunek jego przysz³ych
dzia³añ. W nich z kolei nale¿y szukaæ odpowie-
dzi na pytanie o realizacjê obietnicy – w zaan-
ga¿owaniu polityka w dan¹ kwestiê, poœwiêca-
nym jej czasie i uwadze. Wszystkie te metody
maj¹ zalety, ale tak¿e powa¿ne ograniczenia.
Podobnie jak zaproponowana w niniejszym ar-
tykule metoda hybrydowa – ³¹cz¹ca za³o¿enia
pledge method (identyfikacji politycznej sub-
stancji obietnic wyborczych oraz racjonalizacji
dzia³añ elity politycznej w ramach ekspozycji
okreœlonych spraw – najlepsze z zaprezentowa-
nych tutaj trzech podejœæ) z przekonaniem, i¿
media opiniotwórcze, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê
w procesie komunikacji politycznej, mog¹ sta-
nowiæ dla badacza – w swojej zawartoœci –
wa¿ny punkt odniesienia do analizowania
obietnic politycznych, a tak¿e stopnia ich reali-
zacji przez elity rz¹dz¹ce. Media jako radar
uœciœlaj¹cy i weryfikuj¹cy rzeczywiste obietni-
ce polityków, jako detektor odnotowuj¹cy –
w imieniu wyborców-obywateli – zrealizowane
zobowi¹zania, jako sêdzia rozliczaj¹cy rz¹dz¹-
cych ze s³ów niedotrzymanych, wreszcie jako
inspirator, który – przedstawiaj¹c siebie jako
depozytariusza woli opinii publicznej – ma
mo¿liwoœæ podsuwania politykom ró¿nych roz-
wi¹zañ czy te¿ nawet wymagania od nich okre-
œlonych zachowañ i posuniêæ. Powy¿sze za³o-
¿enia z perspektywy teoretycznej mo¿na
wstêpnie uznaæ za s³uszne, wsparcie ich bo-
wiem praktyk¹ badawcz¹ pokazuje, i¿ opera-
cjonalizacja tej¿e metody hybrydowej jest sto-
sunkowo prosta, dziêki czemu niemal ka¿dy
badacz mo¿e jej dokonaæ. Wyniki zaœ tych ba-
dañ stawiaj¹ przed medioznawcami, politolo-
gami oraz socjologami wiele wa¿nych pytañ –

o efektywnoœæ komunikacji politycznej, o sub-
stancjê polityczn¹ obietnic wyborczych, o me-
rytorycznoœæ debaty publicznej skrytej za reto-
rycznymi popisami jej uczestników, wreszcie
o spo³eczny, demokratyczny, ale równie¿ zme-
diatyzowany (zapoœredniczony przez media)
charakter relacji zachodz¹cych na linii w³adza
– spo³eczeñstwo, politycy – obywatele. 

Powy¿sze pytania i zasygnalizowane odpo-
wiedzi z pewnoœci¹ nie stanowi¹ kompletnej
interpretacji przedstawionych danych, wyni-
ków badania. W celu lepszego zrozumienia od-
krytych prawid³owoœci nale¿a³oby poœwiêciæ
im kolejny artyku³, gdy¿ na pe³n¹ analizê nie
ma tu miejsca. Niniejszy natomiast nale¿y trak-
towaæ jako przyczynek do szerszej dyskusji na
temat metodologii oraz przydatnoœci badañ po-
litologiczno-medioznwczych poœwiêconych
analizowaniu obietnic sk³adanych przez klasê
polityczn¹ oraz stopnia i charakteru ich realiza-
cji. Tego typu projekty badawcze integruj¹
przedstawicieli ró¿nych dyscyplin naukowych
(politologów, socjologów czy medioznawców)
wokó³ tematu, który podejmuje tak fundamen-
talne kwestie, jak funkcjonalnoœæ i teleologicz-
noœæ kampanii wyborczej oraz jej realny
wp³yw na póŸniejsze decyzje rz¹dz¹cych, sta-
raj¹cych siê wywi¹zaæ z zaci¹gniêtych przed
wyborami zobowi¹zañ. Warto zatem powa¿a-
nie rozwa¿yæ stworzenie polskiego odpowie-
dnika Comparative Manifesto Project, w ra-
mach którego badacze z ró¿nych nauk podjêli-
by próbê usystematyzowania wiedzy na temat
polskich partii politycznych, monitorowania
ewolucji ich pogl¹dów oraz sk³adanych przez
nie obietnic z wyborów na wybory, wreszcie
rozliczania rz¹dz¹cych z wyborczych zobowi¹-
zañ, które nie zosta³y spe³nione. Wielowektoro-
wa analiza mediów, bêd¹cych istotnym
podmiotem wchodz¹cym w nieustanne interak-
cje z klas¹ polityczn¹ w imieniu i na oczach
obywateli/wyborców, winna stanowiæ jedn¹
z podstaw takiego projektu. 
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Czy politycy dotrzymują słowa? Obietnice polityków 
i ich realizacja jako przedmiot badań politologiczno−
−medioznawczych 

Do politicians keep their word? Political promises and 
their realisation as a research object of political science 
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STRESZCZENIE
Pytanie o to, czy politycy dotrzymuj¹ obietnic sk³adanych obywatelom, jest tak naprawdê
pytaniem o funkcjonalnoœæ demokracji przedstawicielskiej, o poszanowanie przez elity po-
lityczne potrzeb i aspiracji spo³eczeñstwa, wreszcie o efektywnoœæ ca³ego procesu komuni-
kacji politycznej, w której istotn¹ rolê odgrywaj¹ media. Poszukiwanie odpowiedzi na to
pytanie jest jedn¹ z konstytutywnych cech mediów masowych, zwanych równie¿ czwart¹
w³adz¹. W niniejszym artykule autor, bazuj¹c na ustaleniach francuskich, brytyjskich oraz
kanadyjskich badaczy, stara siê zaproponowaæ okreœlony zespó³ metod badawczych, które
umo¿liwia³yby znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy i w jaki sposób okreœlona kla-
sa polityczna spe³nia z³o¿one obietnic. Zdaniem autora to w³aœnie media s¹ (powinny byæ)
podmiotem rozliczaj¹cym polityków z ich obietnic w imieniu spo³eczeñstwa. Jeœli powy¿-
sze za³o¿enie jest s³uszne, to metodologia badañ nad tym, w jaki sposób zobowi¹zania po-
lityków przek³adaj¹ siê na polityczn¹ praktykê (pragmatykê rz¹dzenia) w œwietle spo³ecz-
nych oczekiwañ (surowe oko opinii publicznej), winna byæ fundamentalnym problemem
badawczym dla politologów, socjologów, a tak¿e medioznawców. Autor przytacza wyniki
projektu badawczego, w którym zanalizowa³ zobowi¹zania rz¹du Donalda Tuska z 2007
i 2008 r., oraz zestawia je z treœci¹ artyku³ów opublikowanych na ³amach „Rzeczpospoli-
tej” i „Gazety Wyborczej” podczas 100 dni oraz pierwszej rocznicy rz¹du gabinetu Platfor-
my Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

ABSTRACT
The question whether politicians keep their promises, in fact, concerns the issue of functio-
nality of representative democracy, respect of political elites for the needs and aspirations
of society and, finally, the efficiency of the whole process of political communication, in
which the media play an important role. Seeking the answer to this question is one of the
constitutive features of the mass media, also called the Fourth Estate. On the basis of the
findings of French, British and Canadian researchers, this article attempts to propose a par-
ticular set of research methods that would allow finding the answer to the question whether
and how a particular political class keeps promises. According to the author, it is the media
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that are (should be) the entity – acting on behalf of the society – which holds politicians to
account for the promises made. If this assumption is correct, then the methodology of rese-
arch on how political commitments are translated into political practice (pragmatics of go-
vernance) in the light of social expectations (public opinion) should be a fundamental rese-
arch problem for political scientists, sociologists and media experts. The author cites the re-
sults of the research project which analyzed the commitments made by Donald Tusk’s ad-
ministration in 2007 and 2008, and compares them with the content of articles published in
“Rzeczpospolita” and “Gazeta Wyborcza” during the first 100 days as well as the first an-
niversary of the government of the Civic Platform (Platforma Obywatelska) and the Polish
Peasants’ Party (Polskie Stronnictwo Ludowe).
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rzedmiot ochrony
Wizerunek to jedno z dóbr osobistych

w szczególny sposób nara¿one na bezprawne
ingerencje w toku dzia³alnoœci prasowej.
Ochronê tej wartoœci zapewnia nie tylko kodeks
cywilny1. Czyni to tak¿e ustawa o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych2, statuuj¹c w art.
81 ust. 1 wyraŸny zakaz rozpowszechniania wi-
zerunku osoby portretowanej bez jej zgody.
O ile wiêc prawo autorskie odnosi siê tylko do
kwestii publicznego udostêpnienia portretu –
w szczególnoœci poprzez jego publikacjê, to ko-
deks cywilny chroni go przed innymi jeszcze
naruszeniami, do których zalicza siê miêdzy in-
nymi sporz¹dzenie wizerunku mimo wyraŸnego
sprzeciwu osoby na nim przedstawionej. Czêsto
podkreœla siê, i¿ umieszczenie odpowiedniej re-
gulacji w prawie autorskim stanowi wynik ist-
niej¹cej w tym zakresie tradycji, wszystkie do-
tychczasowe ustawy (z 1926 i 1952 r.) zawiera-
³y bowiem w tej kwestii podobne przepisy. Jest
to jednak tylko jedna z przyczyn.

W dziedzinie dóbr osobistych za zjawisko
typowe uznaje siê istniej¹c¹ konkurencyjnoœæ
miêdzy nale¿¹cymi do tej grupy dobrami a in-
nymi wartoœciami, tak¿e chronionymi przez
obowi¹zuj¹cy system prawny. Tak siê dzieje

i w odniesieniu do wizerunku, którego regula-
cjê nale¿y postrzegaæ przez pryzmat dwoja-
kiego rodzaju konfliktów. Pierwszy z nich za-
chodzi miêdzy prawem autora do stworzone-
go przezeñ utworu a prawem osobistym
przedstawianego i, jak siê wydaje, stanowi
rzeczywisty powód umieszczenia przepisów
dotycz¹cych rozpowszechniania wizerunku
w prawie autorskim3. Kolejny, równie wa¿ny,
konflikt rysuje siê na tle zetkniêcia, w toku
dzia³alnoœci prasowej, omawianej wartoœci 
z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem
do informacji. Art. 81 pr. aut.4 niew¹tpliwie
rozstrzyga ów spór, okreœlaj¹c sytuacje,
w których podmiotowe prawo do wizerunku
doznaje ograniczeñ i to w³aœnie ze wzglêdu na
wspomnian¹ wartoœæ.

Pierwsz¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ wnikliwszej
analizy jest próba ustalenia zakresu omawiane-
go pojêcia. W dziedzinie dóbr osobistych do-
strzegalna jeszcze szczególna trudnoœæ w defi-
niowaniu poszczególnych dóbr. Wizerunek wy-
daje siê jednak wymykaæ tej regule, nie stwa-
rzaj¹c tak istotnych problemów terminologicz-
nych. Zdaniem Stefana M. Grzybowskiego wi-
zerunek i portret s¹ w istocie tylko podobizna-
mi tego dobra osobistego, które nazywa on 

Prawo do wizerunku w nauce
i orzecznictwie sądów polskich –
analiza wybranych problemów 

Maria Łoszewska−Ołowska

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 ze zm.
3 Na temat przeniesienia przepisów o wizerunku z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do kode-

ksu cywilnego patrz J. Sieñczy³o-Chlabicz, Prawo do wizerunku a komercjalizacja dóbr osobistych, „Pañstwo i Pra-
wo” 2007, nr 6, s. 19 i n. 

4 Pr. aut. – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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inaczej obrazem fizycznym. Rozumieæ nale¿y
przez to nie tylko rysy twarzy, ale te¿ wszelkie
cechy fizyczne, które indywidualizuj¹ osobê,
pozwalaj¹c j¹ rozpoznaæ5. Jak jednak zauwa¿y-
³a El¿bieta Wojnicka, pewne pojawiaj¹ce siê
trudnoœci terminologiczne dotycz¹ce popraw-
noœci pojêcia „wizerunek” schodz¹ na plan dal-
szy wobec faktu, i¿ przedmiot ochrony jest nie-
sporny6. Analiza pojawiaj¹cych siê w doktry-
nie definicji wskazuje na daleko id¹c¹ zbie¿-
noœæ w jego ujmowaniu. I tak, Wojnicka pod
pojêciem wizerunku rozumie dostrzegalne, fi-
zyczne cechy cz³owieka, tworz¹ce jego wygl¹d
i pozwalaj¹ce na identyfikacjê osoby wœród in-
nych ludzi, a pod pojêciem portretu – noœnik
materialny, w którym zostaje utrwalony wize-
runek7. Teresa Grzeszak ujmuje omawiane do-
bro jako skonkretyzowane ustalenie obrazu fi-
zycznego cz³owieka, zdatne do zwielokrotnie-
nia i do rozpowszechniania8. Zdaniem Janusza
Barty i Ryszarda Markiewicza termin ten ozna-
cza wytwór niematerialny, który za pomoc¹
œrodków plastycznych przedstawia rozpozna-
waln¹ podobiznê danej osoby lub osób9. Wœród
przedstawicieli nauki panuje równie¿ jednomy-
œlnoœæ co do tego, ¿e rodzajem wizerunku jest
karykatura10. 

Kwestie definicyjne zajmuj¹ te¿ szczególne
miejsce w orzecznictwie. W wyroku S¹du Naj-
wy¿szego z dnia 20 maja 2004 r. (II CK
330/03) czytamy:

wizerunek poza dostrzegalnymi dla otoczenia
cechami fizycznymi, tworz¹cymi wygl¹d danej
jednostki i pozwalaj¹cymi – jak siê okreœla – na

jej identyfikacjê wœród innych ludzi, mo¿e
obejmowaæ dodatkowe utrwalone elementy
zwi¹zane z wykonywanym zawodem, jak cha-
rakteryzacja, ubiór, sposób poruszania siê i kon-
taktowania z otoczeniem11. 

W konsekwencji tak rozumiane dobro prawne
w opinii wyra¿onej przez ten sam s¹d w innym
rozstrzygniêciu 

zbli¿a je do wyró¿nianego we wspó³czesnym
piœmiennictwie pojêcia „persony” i „prawa na
personie”, przez co nale¿y rozumieæ przyznanie
ochrony skonkretyzowanemu interesowi osoby
sprzeciwiaj¹cej siê rozpowszechnianiu skoja-
rzeñ z ni¹ zwi¹zanych, w tym nie tylko jej
podobizny, ale i nazwiska, charakterystycznego
powiedzenia, g³osu, itp.12

W orzeczeniu tym S¹d Najwy¿szy nadto pod-
kreœla, i¿ 

wizerunek oznacza obraz fizyczny cz³owieka,
jako przedstawienie jego postaci, a zw³aszcza
twarzy, w rozumieniu przenoœnym mo¿e odno-
siæ siê tak¿e do takich cech cz³owieka, których
ujawnienie umo¿liwia jego identyfikacjê. 

Ten aspekt definiowania omawianego pojê-
cia jawi siê jako szczególnie istotny, bo po-
szerzaj¹cy kr¹g sytuacji, w których mo¿e zo-
staæ udzielona ochrona. S³usznie zostaje zau-
wa¿one, ¿e taki sposób ujmowania wizerun-
ku ma niezwyk³e znaczenie w kontekœcie
materia³ów reklamowych, wykorzystuj¹cych
niekiedy podobieñstwo aktorów do znanych
osób – zw³aszcza celebrytów, popularnych

5 S. M. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych wg przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s. 96.
6 Tak: E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-

loñskiego”. Prace Instytutu Prawa W³asnoœci Intelektualnej Z. 56 (1990), s. 106–107.
7 Tam¿e, s. 107.
8 Tak w: T. Grzeszak, Reklama a ochrona dóbr osobistych (naruszenie praw osobistych wykorzystanych w re-

klamie ¿yj¹cych osób fizycznych), „Przegl¹d Prawa Handlowego” 2000, nr 2, s. 10.
9 Definicja J. Barty i R. Markiewicza zob. w: Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

aut. J. Barta i in., red. nauk. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 1995, s. 386.  
10 Tak: tam¿e, s. 386 i 388; J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznañ 2000, s. 207;

K. Stefaniuk, Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnienie podobizny, „Pañstwo i Prawo” 1970, nr 1;
E. Wojnicka, Prawo do wizerunku..., s. 117.

11 Wyrok zamieszczony w systemie informacji prawnej Legalis, C.H. Beck. 
12 Wyrok S¹du Najwy¿szego z 15 paŸdziernika 2009 r., I CSK 72/09, System Informacji Prawnej LEX Omega,

Wolters Kluwer Polska, nr 533565 [dalej: LEX].
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aktorów czy innych osób z ¿ycia publiczne-
go13. 

Kwesti¹ kluczow¹, wy³aniaj¹c¹ siê na tle
wszystkich budowanych definicji, pozostaje
rozpoznawalnoœæ podmiotu, decyduj¹ca o jego
identyfikacji, nieuto¿samiana wy³¹cznie z rysa-
mi twarzy14. Na tym tle ciekawe wydaje siê
rozstrzygniêcie wydane przez s¹d apelacyjny
w Warszawie 26 listopada 2003 r. (VI Ca
348/03). Sprawa dotyczy³a publikacji w pro-
gramie telewizyjnym materia³u zrealizowanego
w wiêzieniu, na którym utrwalono pokazan¹
z oddalenia sylwetkê przebywaj¹cego w zak³a-
dzie karnym skazanego. Miêdzy s¹dami pierw-
szej i drugiej instancji pojawi³a siê wyraŸna
rozbie¿noœæ w zakresie oceny tego, czy twarz
skazanego jest rozpoznawalna. S¹d okrêgowy
uzna³, ¿e nie, bo „natychmiast od momentu jej
pokazania jest oddalona”. S¹d nie wykluczy³
przy tym tego, ¿e osoby najbli¿sze mog³y po tej
migawce zorientowaæ siê, kim jest osoba z ma-
teria³u. Przyj¹³ jednak, i¿ stanowi ona szczegó³
ca³oœci, w materiale pokazano bowiem seriê
kolejnych zdjêæ ukazuj¹cych budynek wiêzien-
ny, jego otoczenie i wnêtrze – celem zilustro-
wania reporta¿u. Zdania odmiennego by³ s¹d
drugiej instancji, w opinii którego wiêzieñ jest
rozpoznawalny, a dla rozstrzygniêcia sprawy
bez znaczenia pozostaje to, czy zidentyfikowa-
³y go jedynie osoby najbli¿sze oraz ¿e jego
twarz by³a w zbli¿eniu przez oko³o 10 sekund.
Co wiêcej, w³aœnie owe 10 sekund w zbli¿eniu
decyduje o tym, ¿e nie ma mowy o przyjêciu, i¿
zachodzi wy³¹czaj¹ca bezprawnoœæ publikacji
wizerunku okolicznoœæ, i¿ portretowany stano-
wi jedynie szczegó³ wiêkszej ca³oœci. Tezê tê
umacnia tak¿e to, i¿ twarz powoda nie by³a 

fragmentem t³a ilustruj¹cego funkcjonowanie
zak³adu karnego, jak np. oddalone zdjêcie okien
wiêziennych czy ogólny rzut na dziedziniec, na
którym przebywaliby w tym momencie osadze-
ni. Stanowi³a podk³ad filmowy odnosz¹cy siê

do treœci reporta¿u i specjalnie w tym celu wy-
eksponowany.

Nie mniej interesuj¹cy w analizowanym kon-
tekœcie jest wyrok S¹du Najwy¿szego z 27 lu-
tego 2003 r. (IV CKN 1819/00)15. Sprawa do-
tyczy³a publikacji zdjêcia powoda, którego
mo¿na by³o rozpoznaæ po kurtce, torbie i syl-
wetce. Zdjêcie to stanowi³o ilustracjê do publi-
kacji zatytu³owanej W centrum Gdañska bij¹
i okradaj¹, poœwiêconej napadom na zagra-
nicznych turystów, kradzie¿om samochodów,
libacjom i zwi¹zanym z tym lêkiem mieszkañ-
ców. W ocenie s¹du apelacyjnego (rozpoznaj¹-
cego sprawê w drugiej instancji) postaæ, przed-
stawiona na fotografii ty³em, nie podlega roz-
poznaniu, co w konkluzji przes¹dza o stwier-
dzeniu, i¿ nie opublikowano wizerunku powo-
da. Jak czytamy dalej, 

nie jest zatem rozpowszechnieniem wizerunku
opublikowanie fotografii, na której brak jest
cech mog¹cych s³u¿yæ identyfikacji osoby fi-
zycznej, a osoby bliskie i znajomi uzyskuj¹ z in-
nych Ÿróde³ (w szczególnoœci na podstawie in-
formacji uzyskanych od pozosta³ych uczestni-
ków sfotografowanego zdarzenia) wiedzê, co
do tego kogo dana fotografia przedstawia.

Zgadzaj¹c siê z tym zdaniem, S¹d Najwy¿szy
doda³, i¿ 

znaczenie wtórne w tym wzglêdzie mia³yby ju¿
cechy pozwalaj¹ce na identyfikacjê przez czy-
telników prasy osoby sfotografowanej. Nie
mia³by zatem znaczenia sposób fotograficzne-
go ujêcia danej osoby fizycznej (np. przedsta-
wienie jej sylwetki z przodu, z ty³u lub z profi-
lu; fotografia ca³ej postaci lub tylko niektórych
jej fragmentów, sfotografowanie charaktery-
stycznych cech ubioru lub zachowania siê oso-
by fizycznej i in.). Rozpoznawalnoœæ (mo¿li-
woœæ identyfikacji osoby fizycznej) na opubli-
kowanej w prasie fotografii musia³aby mieæ
charakter bardziej uniwersalny (powszechny)

13 Patrz na ten temat m.in. J. Sieñczy³o-Chlabicz, Prawo do wizerunku…, s. 19–34. Tak¿e J. Barta, R. Markie-
wicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 114 i n. 

14 Odnoœnie do rozpoznawalnoœci patrz m.in. wyrok s¹du apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2008 r., VI
ACa 1648/07.

15 OSP 2004/6/75.
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w dwojakim przynajmniej znaczeniu. Po pierw-
sze, nie mog³aby siê ograniczaæ tylko do w¹skie-
go krêgu osób najbli¿szych i znajomych rozpo-
znanej osoby. Po wtóre, Ÿród³em takiego rozpo-
znania powinien byæ ju¿ sam sposób fotogra-
ficznego ujêcia, pozwalaj¹cy na identyfikacjê
(ustalenie to¿samoœci) osoby sfotografowanej.

W kontekœcie definicyjnym warto te¿ zauwa-
¿yæ, ¿e o ile w samym jêzyku prawniczym s³o-
wo „wizerunek” rozumiane w sposób zapre-
zentowany powy¿ej uto¿samiane jest z podobi-
zn¹ i niekiedy innymi elementami identyfikuj¹-
cymi dan¹ osobê, to w znaczeniu potocznym
termin ten jest doœæ czêsto uto¿samiany z reno-
m¹, dobr¹ s³aw¹, czyli czci¹ w jej zewnêtrznym
aspekcie. Kwestia ta miewa swoje reminiscen-
cje w orzecznictwie. W wyroku S¹du Najwy¿-
szego z 7 paŸdziernika 2009 r. (III CSK
39/09)16 czytamy, i¿ 

jest oczywiste, ¿e wizerunek, który zosta³ wy-
mieniony w art. 23 [kodeksu cywilnego] jako
jedno z dóbr osobistych cz³owieka, oznacza
podobiznê cz³owieka utrwalon¹ jako portret, fo-
tografia lub w innej postaci. Wizerunku w tym
znaczeniu nie posiada osoba prawna, która jest
bytem abstrakcyjnym i nonsensem by³oby przy-
pisanie takiego znaczenia pojêciu „wizerunek”
w odniesieniu do osoby prawnej.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ choæ art. 43 k.c. na-
kazuje odpowiednie stosowanie przepisów
o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych do
osób prawnych, wobec tej drugiej kategorii
podmiotów ochrona wizerunku w sensie do-
s³ownym, czyli takim, w jakim mowa jest
o nim w art. 23 k.c., jest nieaktualna. Przywo-
³any wyrok tezê tê potwierdza. Wizerunek jest
wiêc typowym przyk³adem wartoœci przynale¿-
nej wy³¹cznie cz³owiekowi. 

Naruszenie prawa do wizerunku
Zgoda jako okolicznoœæ uchylaj¹ca
bezprawnoœæ jego rozpowszechnienia
Jak wspomniano wczeœniej, wizerunek chro-
niony jest zarówno przepisami kodeksu cywil-
nego, jak i ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Pierwszy z aktów norma-
tywnych zapewnia ochronê przed wszelkimi
naruszeniami; drugi zaœ ogranicza j¹ do rozpo-
wszechniania podobizny bez zgody portreto-
wanego. Jeœli wiêc dojdzie do bezprawnego pu-
blicznego udostêpnienia wizerunku, podstaw¹
do dochodzenia roszczeñ mo¿e byæ ka¿da z re-
gulacji, przy czym pokrzywdzony winien do-
konaæ wyboru.

Jako najczêstsze przypadki naruszenia
omawianego prawa wskazuje siê: bezprawne
sporz¹dzenie portretu oraz jego rozpowszech-
nienie, g³ównie w postaci fotografii. W kon-
tekœcie dzia³alnoœci prasy zw³aszcza druga
z sytuacji zas³uguje na g³êbsz¹ analizê. 

Jeœli chodzi o utrwalanie czyjejœ podobizny,
przyjmuje siê, i¿ jest ono niedozwolone, jeœli
nast¹pi³o pomimo wyraŸnego sprzeciwu danej
osoby. Analogicznie sprawa kszta³tuje siê, gdy
portretowanie odbywa siê w sytuacjach objê-
tych sfer¹ prywatn¹. Pojawi³o siê jednak pyta-
nie, czy bezprawne jest tak¿e sporz¹dzenie wi-
zerunku bez wiedzy portretowanego, poza
wskazanymi wy¿ej przypadkami? I tu doktryna
opowiedzia³a siê za dopuszczeniem takiej mo¿-
liwoœci17. 

W dzia³alnoœci prasowej naruszenie prawa
do wizerunku nastêpuje zwykle w wyniku jego
rozpowszechnienia. Zgodnie z przyjêtymi po-
gl¹dami, ju¿ sam fakt udostêpnienia portretu
szerszemu gronu osób bez zgody zainteresowa-
nego stanowi ingerencjê w sferê przys³uguj¹ce-
go mu prawa podmiotowego. Zarówno nauka,

16 LEX nr 532155. 
17 Komentarz do ustawy..., s. 358; M. Czajkowska-D¹browska, Glosa do wyroku s¹du apelacyjnego w Warsza-

wie z 13 stycznia 1999 r., „Orzecznictwo S¹dów Polskich” 2000, nr 9, s. 470; A. Kopff, Koncepcja praw do intym-
noœci i do prywatnoœci ¿ycia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne” T. 20 (1972), s. 37;
E. Wojnicka, Prawo do wizerunku..., s. 108–109. Sytuacja ta wydaje siê o tyle ciekawa, ¿e doœæ powszechnie przyj-
muje siê, i¿ naruszenie lub zagro¿enie prawa do wizerunku mo¿e mieæ miejsce tylko wtedy, gdy dzia³ania zostaj¹
podjête bez zgody uprawnionego. W tym jednak konkretnym przypadku nie uznaje siê za bezprawne sporz¹dzenie
wizerunku bez wiedzy (a wiêc i bez zgody) danej osoby, tak jakby domniemywano przyzwolenie lub braku wiedzy
w tym zakresie nie uto¿samiano ze sprzeciwem.
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jak i orzecznictwo podkreœlaj¹ przy tym, i¿
ochrona przys³uguje w takiej sytuacji niezale¿-
nie od tego, czy dosz³o do naruszenia innych
dóbr osobistych, takich jak dobre imiê, god-
noœæ czy prywatnoœæ18. Oznacza to, i¿ tak jak
przy prawie do odosobnienia, samo podjête
dzia³anie bez zgody uprawnionego winno prze-
s¹dzaæ o naruszeniu. Dodatkowe zaœ konsek-
wencje, jakie w zwi¹zku z tym faktem zaistnia-
³y, mog¹ wskazywaæ na to, ¿e tak¿e inne dobra
osobiste dozna³y uszczerbku. Potwierdza to
zreszt¹ tezê, i¿ wzajemnie krzy¿uj¹ce siê zakre-
sy dóbr osobistych to kolejne typowe zjawisko,
z jakim spotykamy siê w dziedzinie dóbr oso-
bistych, do których zaliczamy tak¿e wizerunek. 

W doktrynie dominuje pogl¹d, ¿e o naru-
szeniu prawa do wizerunku mo¿emy mówiæ
dopiero wtedy, gdy jego rozpowszechnienie na-
stêpuje bez zezwolenia portretowanego. Zatem
zgoda traktowana jest jako okolicznoœæ wy³¹-
czaj¹c¹ nie tyle bezprawnoœæ, co sam fakt naru-
szenia19, a ustalaj¹c warunki, jakim powinna
odpowiadaæ, podkreœla siê, i¿ ma byæ niew¹t-
pliwa, wyraŸna i szczegó³owa. Wszystkie wy-
mienione okreœlenia, choæ nie s¹ to¿same, po-
zostaj¹ jednak w bliskim zwi¹zku. Rozwa¿my,
co oznaczaj¹ w praktyce. Przede wszystkim po-
za sporem musi pozostawaæ fakt, ¿e dosz³o do
udzielenia zgody. St¹d te¿ uczynienie tego
w formie pisemnej czy nawet aktu notarialnego
– choæ za wystarczaj¹ce uznaje siê ju¿ ustne ze-
zwolenie – bêdzie ze wzglêdów dowodowych
rozwi¹zaniem korzystnym20. W razie procesu
o ochronê wizerunku, naruszonego bezprawn¹
publikacj¹, to na pozwanych (zwykle wydawcy
i redaktorze naczelnym) spoczywa ciê¿ar wy-
kazania, i¿ dzia³ali za aprobat¹ portretowanego.
W jednej ze spraw prasowych powód zwróci³
nawet uwagê, i¿ od dziennikarza jako profesjo-

nalisty nale¿y oczekiwaæ podjêcia starañ o uzy-
skanie zgody pisemnej (s¹d nie zaj¹³ siê jednak
t¹ kwesti¹ bli¿ej). Niew¹tpliwoœæ udzielenia
zgody oznacza coœ wiêcej. Powszechnie przyj-
muje siê, i¿ uprawniony winien znaæ i akcepto-
waæ warunki rozpowszechnienia. Przyzwolenie
odnosi siê bowiem do publikacji wizerunku
w okreœlonych okolicznoœciach obejmuj¹cych
czas, miejsce publikacji, towarzysz¹cy jej ko-
mentarz itp.21 W tym kontekœcie szczególnie
ciekawe wydaje siê orzeczenie s¹du apelacyj-
nego w Katowicach z 14 marca 2001 r.22

W jednym z miesiêczników zajmuj¹cych siê
problematyk¹ inwestycji, finansów i nierucho-
moœci, w specjalnym dziale promocyjnym,
w którym umieszczane s¹ teksty przybli¿aj¹ce
konsumentom zagadnienia zwi¹zane z us³uga-
mi i towarami, pojawi³o siê zdjêcie powodów,
odpoczywaj¹cego na ³awce w £azienkach star-
szego ma³¿eñstwa. Reporterka, zanim je wyko-
na³a, spyta³a o zgodê, informuj¹c jednoczeœnie,
¿e wizerunek bêdzie stanowi³ ilustracjê artyku-
³u o emerytach. Ostatecznie sta³o siê inaczej –
zdjêcie umieszczono wraz z materia³em rekla-
muj¹cym ubezpieczenia na ¿ycie. W tej sytua-
cji ma³¿eñstwo wyst¹pi³o o ochronê prawa do
wizerunku. W przedmiotowej sprawie bezspor-
ne by³o, i¿ zgody na sfotografowanie i publika-
cjê udzielono, a w¹tpliwoœci dotyczy³y zakresu
zezwolenia. S¹d pierwszej instancji powódz-
two oddali³, tym samym uznaj¹c roszczenia po-
wodów za nieuzasadnione. Odmiennie usto-
sunkowa³ siê do tego zagadnienia s¹d apelacyj-
ny. Przede wszystkim podkreœli³, i¿ istnienia
zgody i jej zakresu nie domniemywa siê. Po-
zwany ma obowi¹zek wykazaæ, ¿e uzyska³ zgo-
dê uprawnionego na rozpowszechnianie i to
w oznaczonych warunkach. Zdaniem s¹du
zdjêcie wykorzystano w sposób odmienny, ni¿

18 Patrz miêdzy innymi wyrok S¹du Najwy¿szego z 13 stycznia 1999 r., I ACa 1089/98, LEX nr 39415. 
19 S. Grzybowski, Ochrona dóbr..., s. 96; K. Stefaniuk, Naruszenie prawa…, s. 66; A. Szpunar, Ochrona dóbr

osobistych, Warszawa 1979, s. 106; E. Wojnicka, Prawo do wizerunku..., s. 109. 
20 Patrz: R. Golat, Ochrona wizerunku w prawie cywilnym, „Gazeta Prawna” 1996, nr 10; J. Sobczak, Prawo

autorskie…, s. 204.
21 Komentarz do ustawy..., s. 387; K. Grzybczyk, Naruszenie dobra osobistego w reklamie, „Rejent” 1999, nr

9, s. 128; T. Grzeszak, Reklama…, s. 11; K. Kurosz, Glosa do wyroku s¹du apelacyjnego w Warszawie z 14 marca
2001, „Rejent” 2000, nr 1, s. 104; E. Wojnicka, Prawo do wizerunku..., s. 110 i n. 

22 „Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych” 2001, nr 5, poz. 27.
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wynika³o z ustaleñ, a zgoda na sam¹ publikacjê
jest niewystarczaj¹ca. Dla uwolnienia siê od
odpowiedzialnoœci konieczne jest udowodnie-
nie, i¿ istnia³a aprobata na wykorzystanie zdjêæ
dla celów reklamowych. Tego jednak pozwani
nie uczynili. W tej sprawie jeszcze jedno wy-
maga podkreœlenia. Jak wynika z ustaleñ, re-
porterka od pocz¹tku wiedzia³a, jakie bêdzie
przeznaczenie zdjêcia i nie poinformowa³a
o tym powodów w nale¿yty i zrozumia³y spo-
sób. Jej zachowanie dalece odbieg³o od zacho-
wania wymogu szczególnej starannoœci i rze-
telnoœci przy zbieraniu i wykorzystaniu mate-
ria³ów prasowych. Z przywo³anego rozstrzy-
gniêcia mo¿na wiêc wnioskowaæ aprobatê s¹du
dla lansowanej coraz powszechniej tezy, i¿ art.
81 pr. aut. daje osobie portretowanej uprawnie-
nie do decydowania o ka¿dym – a wiêc nie tyl-
ko pierwszym – rozpowszechnieniu wizerun-
ku23. Jak sugeruje Teresa Grzeszak, zaprezen-
towane stanowisko mo¿e wi¹zaæ siê z faktem,
i¿ kolejne rozpowszechniania maj¹ zwykle
miejsce w innym kontekœcie24. 

Nad problemem tym warto zatrzymaæ siê na
d³u¿sz¹ chwilê. W przypadkach naruszenia czci
w dzia³alnoœci prasowej wielokrotnie przewija
siê w¹tek umieszczenia wypowiedzi, która rze-
czywiœcie mia³a miejsce, w zupe³nie innym,
nowym kontekœcie, co w konsekwencji mo¿e
przes¹dzaæ o bezprawnoœci ingerencji w dobre
imiê uprawnionego podmiotu. Analiza proble-
matyki wizerunku mo¿e zatem dowieœæ, i¿ za-
gadnienie to jest aktualne tak¿e w odniesieniu
do omawianego dobra i wi¹¿e siê ze szczegó³o-
woœci¹ zgody. Zacznijmy jednak od wyjaœnie-
nia, czy wyra¿ona aprobata uprawnia do kolej-
nej publikacji. I tu nale¿y odró¿niæ dwa przy-
padki. Pierwszy z nich dotyczy nastêpnego roz-
powszechnienia, przy czym dokonanego
w tych samych warunkach. W wyroku S¹du
Najwy¿szego z 2 lutego 1967 r. czytamy, i¿ 

z chwil¹, gdy zosta³a wyra¿ona zgoda na publi-
kacjê, a samo zdjêcie opublikowane, dopu-
szczalna jest dalsza publikacja czy to przez to
samo, czy te¿ przez inne czasopisma. [...]. Jed-
nak¿e dalsza publikacja jest dopuszczalna pod
warunkiem wskazania Ÿród³a oraz bez wprowa-
dzania zmian w przedrukowanej fotografii. Wy-
nika wiêc st¹d, ¿e cudze zdjêcie raz opubliko-
wane mo¿e byæ dalej publikowane tylko z po-
wo³aniem okolicznoœci, w jakich zosta³o wyko-
nane i opublikowane po raz pierwszy25. 

Zaprezentowane stanowisko, podobnie jak uza-
sadniaj¹ca je argumentacja, spotka³o siê jednak
ze sprzeciwem czêœci przedstawicieli nauki26.
I tak, miêdzy innymi, El¿bieta Wojnicka pod-
kreœla³a, i¿ powo³ywanie siê na dozwolony
u¿ytek, uprawniaj¹cy do kolejnego rozpo-
wszechnienia, nie jest w tej sytuacji jasne. Na-
wet jeœli mielibyœmy na uwadze przedruk pra-
sowy, konieczne by³oby ustalenie, czy zasadne
jest rozpowszechnianie wizerunku bez ponow-
nej zgody. Jeœli nie zachodz¹ okolicznoœci
wskazane w art. 24 § 2 pr. aut. (obecnie 81 ust.
2 pr. aut.)27 uzyskanie zezwolenia nale¿y wiêc
uznaæ za niezbêdne. Ten tok rozumowania wy-
daje siê przekonuj¹cy. Dalsza publikacja ozna-
cza bowiem ingerencjê nie tylko w uprawnie-
nia autora podobizny, ale i osoby portretowa-
nej. O ile w pierwszym przypadku istnieje
mo¿liwoœæ powo³ania siê na przepisy o dozwo-
lonym u¿ytku, stanowi¹ce w istocie ustawowe
ograniczenie praw autorskich, o tyle w odnie-
sieniu do portretowanego jest to chybione i nie-
jasne. Zgoda osoby portretowanej oka¿e siê
niezbêdna, chyba ¿e zajd¹ okolicznoœci wy³¹-
czaj¹ce koniecznoœæ jej uzyskania, tj. fotogra-
fia przedstawia osobê powszechnie znan¹
w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznych
lub te¿ chodzi o wizerunek osoby stanowi¹cej
jedynie szczegó³ ca³oœci, takiej jak krajobraz,
publiczna impreza czy zgromadzenie (art. 81

23 Patrz m.in.: Komentarz do ustawy..., s. 386–387; T. Grzeszak, Reklama..., s. 11; E. Wojnicka, Ochrona au-
torskich dóbr osobistych, £ódŸ 1997, s. 112.

24 T. Grzeszak, Reklama...
25 I CR 496/66, OSNC, nr 9 z 1967, poz. 161.
26 Komentarz do ustawy..., s. 386–387; T. Grzeszak, Reklama..., s. 11; E. Wojnicka, Ochrona autorskich…, s. 112.
27 Orzeczenie to by³o wydane pod rz¹dami poprzedniej ustawy o prawie autorskim, w której odpowiednikiem

dzisiejszego art. 81 ust. 2 by³ art. 24 § 2. 
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ust. 2 pr. aut.)28. Nie mo¿e przy tym umkn¹æ re-
gulacja art. 25 ust. 1 pkt 1 pr. aut., z której wy-
nika, i¿ dopuszczalne jest bez zgody autora dal-
sze rozpowszechnianie w celach informacyj-
nych w prasie drukowanej, radiu i telewizji ak-
tualnej fotografii reporterskiej, która jak¿e czê-
sto jest wizerunkiem jakiejœ osoby. W moim
przekonaniu nale¿y stan¹æ na stanowisku, i¿
stanowi to przypadek, w którym dozwolone
jest dalsze publikowanie, bez koniecznoœci
uzyskiwania zgody portretowanego, o ile foto-
grafia ma charakter reporterski29, spe³nia wy-
móg aktualnoœci, a jej dalsze upublicznianie ma
wy³¹cznie charakter informacyjny (w szczegól-
noœci nie obejmuje wiêc celów reklamowych).
Portretowany móg³by zatem zg³aszaæ swoje
ewentualne roszczenia jedynie przeciwko auto-
rowi (gdy ten nie uzyska³ zezwolenia), nie zaœ
przeciwko pozosta³ym podmiotom rozpo-
wszechniaj¹cym zdjêcie. Wobec faktu, ¿e do-
zwolony u¿ytek stanowi ograniczenie praw
twórcy (tym zaœ nie jest osoba fotografowana)
nale¿y ¿a³owaæ, i¿ ustawodawca nie odniós³ siê
do poruszonej kwestii w art. 81 pr. aut., zw³a-
szcza, ¿e jest to jeden i ten sam akt prawny,
a powstaj¹ca kolizja dotyczy ju¿ nie tylko rela-
cji twórca a portretowany; konflikt obejmuje
bowiem i prawo do informacji. 

Kwestia kolejnego rozpowszechnienia wi-
zerunku, w odmiennych ni¿ przy pierwszym
upublicznieniu okolicznoœciach, to nastêpne
istotne, rozwa¿ane w orzecznictwie zagadnie-
nie. By³o ono miêdzy innymi przedmiotem, cy-
towanego powy¿ej, wyroku S¹du Najwy¿szego
z 2 lutego 1967 r. (I CR 496/66) wydanego na
tle nastêpuj¹cej sytuacji. Powódka zosta³a sfo-
tografowana podczas zabawy sylwestrowej.
Zdjêcie przedstawia³o j¹ i jej mê¿a. Kilka lat
póŸniej ta sama fotografia ukaza³a siê na ok³ad-
ce czasopisma wraz z za³¹czonym do niej cyta-
tem z wiersza Majakowskiego bêdzie mi³oœæ
czy nie, wielka czy maleñka. Kobieta, której
ma³¿eñstwo w³aœnie siê rozpad³o, wnios³a po-
wództwo o ochronê wizerunku, argumentuj¹c,

i¿ udzieli³a zgody w przekonaniu, ¿e bêdzie to
publikacja jednorazowa, dotycz¹ca ogó³u ba-
wi¹cych siê osób. Decyzja s¹du pierwszej in-
stancji nie by³a dla niej pomyœlna, uzna³ on bo-
wiem, i¿ zgody nie obwarowano ¿adnymi wa-
runkami i oddali³ powództwo. Odmienne sta-
nowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy, podkreœlaj¹c, i¿
cel publikacji uleg³ zasadniczej zmianie. Wize-
runek zosta³ u¿yty jako szata graficzna czasopi-
sma, a wiêc jako swego rodzaju „ozdobnik”. 

W tym kontekœcie ciekawe wydaj¹ siê tak-
¿e te rozstrzygniêcia s¹dowe, które dotyczy³y
wykorzystania wizerunku dla celów reklamo-
wych. Jeden z takich wyroków zosta³ wydany
przez s¹d apelacyjny w Katowicach 14 marca
2001 r. (I ACa 51/01) i by³ ju¿ wczeœniej przy-
wo³any (publikacja zdjêcia pary starszych ludzi
w piœmie wraz z materia³em reklamuj¹cym
ubezpieczenia na ¿ycie). Wyra¿aj¹c zgodê na
rozpowszechnienie fotografii, ma³¿onkowie
byli przekonani, i¿ – jak ich zapewniono – bê-
dzie ona stanowi³a ilustracjê artyku³u o emery-
tach. Uprzednio podkreœla³am, ¿e fakt udziele-
nia zgody by³ zdaniem s¹dów obu instancji nie-
w¹tpliwy. Przedmiotem sporu sta³ siê jednak jej
zakres. S¹d okrêgowy, zasadniczo przychylaj¹c
siê do twierdzenia, i¿ udzia³ w reklamie wyma-
ga wyraŸnej aprobaty (zainteresowany ma
œwiadomoœæ, i¿ portret bêdzie wykorzystany
w takim celu i aprobuje go), nie uzna³, aby
w tym konkretnym przypadku zdjêcie pos³u¿y-
³o jako reklama firm ubezpieczeniowych.
W konkluzji czytamy: 

zdjêcia, tak jak i logo firm s³u¿y³o przekazowi
graficznemu treœci artyku³u, stanowi³o symbo-
liczny przekaz zawartej w nim treœci s³ownej.
Skoro pozwani rozpowszechnili wizerunek po-
wodów za ich zezwoleniem (art. 81 ust. 1 pr.
aut.) – powództwo podlega³o oddaleniu. 

Od wyroku wniesiono apelacjê. Rozpatruj¹cy
j¹ s¹d drugiej instancji wyraŸnie podkreœli³ –
za Bart¹ i Markiewiczem – i¿ zgoda nie doty-
czy „abstrakcyjnego” rozpowszechniania, lecz

28 Odmienne stanowisko zaj¹³ K. Stefaniuk, Naruszenie prawa..., s. 69.
29 R. Sarbiñski, Fotografia reporterska w prawie autorskim – pojêcie, przes³anki ochrony i ewolucja uregulo-

wania, „Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 1, s. 14 i n.
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odnosi siê do konkretnych, znanych portreto-
wanemu warunków rozpowszechniania, obej-
muj¹cych czas, miejsce, towarzysz¹cy komen-
tarz itp. W tym konkretnym przypadku powo-
dowie wyrazili swoj¹ aprobatê, ¿ywi¹c prze-
konanie, i¿ fotografia uka¿e siê, zgodnie z za-
pewnieniem dziennikarki, razem z materia³em
o ¿yciu emerytów. Tak siê jednak nie sta³o. Za-
tem rozpowszechnienie nast¹pi³o poza grani-
cami przyzwolenia i to niezale¿nie od uznania,
i¿ publikacja mia³a charakter reklamowy. Jed-
nak i t¹ kwesti¹ zaj¹³ siê s¹d apelacyjny,
stwierdzaj¹c, i¿ reklam¹ jest rozpowszechnia-
nie wiadomoœci o us³ugach i towarach w celu
wp³ywania na kszta³towanie siê popytu.
W tym znaczeniu zdjêcie starszego ma³¿eñ-
stwa, wzbudzaj¹ce pozytywne skojarzenia
i umieszczone przy nazwach towarzystw ubez-
pieczeniowych (oferuj¹cych miêdzy innymi
ubezpieczenia na ¿ycie), stanowi³o materia³
promocyjny. Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziæ,
i¿ uprawnione jest nastêpuj¹ce wnioskowanie:
po pierwsze – zarówno przy pierwszej, jak
i kolejnej publikacji konieczne jest, co do za-
sady, uzyskanie zgody; po drugie – rozpo-
wszechnienie winno nast¹piæ w granicach
udzielonego zezwolenia, a wiêc miêdzy inny-
mi w celu wiadomym osobie portretowanej; po
trzecie – zmiana celu czy kontekstu publikacji
wymaga odrêbnej zgody; po czwarte – w razie
w¹tpliwoœci ciê¿ar udowodnienia (zarówno
uzyskania zgody, jak i jej zakresu) spoczywa
na rozpowszechniaj¹cym. Okolicznoœci tych
siê nie domniemywa. Dziennikarze musz¹
wiêc pamiêtaæ, ¿e ryzyko rozpowszechniania
wizerunku spada na nich i w razie sporu bêd¹
udowadniaæ, i¿ na dzia³anie w oznaczonych
granicach mieli wyraŸne przyzwolenie. St¹d
ju¿ p³ynie prosty wniosek – nie nale¿y zatajaæ
przed fotografowanym rzeczywistego przezna-
czenia wizerunku, a warto natomiast zabiegaæ
o uzyskanie zgody, w której bêd¹ wyraŸnie
i jednoznacznie okreœlone warunki publiczne-
go udostêpniania. 

Do podobnych wniosków prowadzi analiza
wyroku S¹du Najwy¿szego z 16 kwietnia 2004
r. (I CK 495/03)30. Orzeczenie to zapad³o na tle
nastêpuj¹cej sprawy. W jednym z numerów
czasopisma „Marie Claire” opublikowano wy-
wiad ze znan¹ aktork¹. By³ on opatrzony pozo-
wanymi zdjêciami, które zamieszczono tak¿e
na ok³adce. W ramach akcji reklamowej, za-
chêcaj¹cej do nabycia tego numeru magazynu,
ok³adka z fotografi¹ (w formie plakatu) zosta³a
wywieszona na przystankach autobusowych.
Jak ustali³ s¹d, z kobiet¹ nie podpisano umowy
na wykorzystanie wizerunku, sesja zdjêciowa
oparta by³a na ustnych ustaleniach, które nie
dotyczy³y wykorzystania zdjêæ na ok³adce. Co
wiêcej, zgoda udzielona na opatrzenie nimi wy-
wiadu, po wstêpnej akceptacji, zosta³a wycofa-
na, co zdaniem s¹du wi¹za³o wydawcê.
W orzeczeniu tym S¹d Najwy¿szy zwraca tak-
¿e uwagê na to, i¿ umieszczenie zdjêæ na ok³ad-
ce stanowi „odrêbn¹ postaæ rozpowszechnie-
nia, ze wzglêdu na dostêpnoœæ dla odbiorców
przed nabyciem egzemplarza czasopisma”.
Tak¿e w orzeczeniu S¹du Najwy¿szego z 8
stycznia 2004 r. (I CK 40/03)31 pojawia siê
kwestia wyra¿enia zgody na konkretne rozpo-
wszechnienie. Sprawa dotyczy³a wykorzysta-
nia zdjêcia powódki w szczególnym, niezna-
nym jej w chwili pozowania i otrzymywania za
nie wynagrodzenia, kontekœcie. Wprawdzie po-
wódka udzieli³a przyzwolenia na publikacjê
bez ograniczeñ, ale zgod¹ t¹ nie objêto opatry-
wania zdjêæ napisami. Dodaæ nale¿y w tym
miejscu, i¿ zdjêcie wykorzystano do reklamy
tzw. sekstelefonu, umieszczaj¹c przy nim napi-
sy zachêcaj¹ce do korzystania z us³ug audiotek-
stowych. 

W œwietle tych rozstrzygniêæ doœæ zaskaku-
j¹ce wydaje siê orzeczenie s¹du apelacyjnego
w £odzi z 28 sierpnia 1996 r.32 Sprawa doty-
czy³a nastêpuj¹cej sytuacji. Powód bêd¹cy le-
karzem pe³ni¹cym dy¿ury w pogotowiu, ucze-
stniczy³ w ró¿nych szkoleniach i pozorowa-
nych akcjach z zakresu ratownictwa. Jedna

30 Glosa 2005/1/54.
31 LEX nr 560838. 
32 I ACr 341/96; „Orzecznictwo S¹dów Polskich” 1997, nr 2, poz. 42.
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z nich odby³a siê z udzia³em fotografów i ka-
mer filmowych. Podczas tej akcji pewna firma
udostêpni³a nieodp³atnie i w celach promocyj-
nych swój sprzêt. By³ to system ³¹cznoœci, in-
stalowany pod he³mami. Nastêpnie redakcja pi-
sma „Ratownictwo Polskie” umo¿liwi³a wspo-
mnianej firmie publikacjê artyku³u sponsoro-
wanego, którego ilustracj¹ by³o zdjêcie powo-
da zrobione podczas opisanej akcji. Pomijaj¹c
w tej chwili kwestiê tego, czy ów wizerunek
stanowi³ szczegó³ ca³oœci (co zdaniem s¹du
pierwszej instancji nie budzi³o w¹tpliwoœci
i stanowi³o wystarczaj¹c¹ podstawê do wyko-
rzystania fotografii w celach reklamowych),
s¹d apelacyjny z samego uczestnictwa w akcji
wywodzi³, i¿ roszczenia powoda s¹ bezzasad-
ne. Jednak szczególnie niepokoj¹ce wydaje siê
podtrzymane twierdzenie s¹du, i¿ skoro wize-
runek stanowi³ szczegó³ ca³oœci, „strona po-
zwana nie mia³a obowi¹zku uzyskania zezwo-
lenia powoda na publikacjê zdjêcia w celach
reklamowych”33. 

Ani z kodeksu cywilnego, ani z prawa au-
torskiego nie mo¿na wywodziæ domniemania
zgody na rozpowszechnianie wizerunku (chyba
¿e portretowany uzyska³ zap³atê za pozowa-
nie). Domniemania takiego nie stwarza tym
bardziej fakt, i¿ portretowany nie sprzeciwia³
siê uprzednio publikacji jego wizerunku w ró¿-
nego rodzaju czasopismach34. Za interesuj¹ce
nale¿y zatem uznaæ orzeczenie s¹du apelacyj-
nego w Warszawie z 3 kwietnia 1997 r.35 odno-
sz¹ce siê miêdzy innymi do sposobu udzielania
zgody. Powództwo w tej sprawie zosta³o wyto-
czone w zwi¹zku z publikacj¹ artyku³u praso-
wego, przygotowanego z okazji Dnia Ludzi
Bezdomnych. Dwójka dziennikarzy, zbieraj¹-
cych materia³y, uda³a siê do jednego z oœrod-
ków, w którym przebywaj¹ osoby borykaj¹ce
siê z tym problemem. Tam przedstawiono im
kobietê, której fakty z ¿ycia osobistego znala-
z³y siê nastêpnie w artykule, opatrzonym nadto
zdjêciami powódki. Wed³ug ustaleñ s¹du

pierwszej instancji, dziennikarze nie uzyskali
zgody na wspomnian¹ publikacjê. Jej istnienie
nie powinno budziæ w¹tpliwoœci.  Przy czym
osoba zainteresowana nie musi wyra¿aæ g³oœno
swojego sprzeciwu, a jego braku nie nale¿y
uto¿samiaæ z przyzwoleniem. Pomijaj¹c w tej
chwili okolicznoœci, w których dosz³o do sfoto-
grafowania, sam¹ tezê nale¿y uznaæ za niezwy-
kle trafn¹. Od wspomnianego wyroku s¹du,
uwzglêdniaj¹cego powództwo w ca³oœci, wnie-
siono apelacjê. S¹d odwo³awczy zwróci³ uwa-
gê, i¿ istnienie oraz sposób wyra¿enia zgody
stanowi¹ w przytoczonej sprawie punkt sporny.
Z zebranego materia³u dowodowego wynika, i¿
powódka wiedzia³a, ¿e rozmawia z dziennika-
rzami, co wiêcej, mia³a œwiadomoœæ, w jakim
celu robione s¹ zdjêcia. Dlatego te¿ stara³a siê
wygl¹daæ jak najlepiej. Wskazuje na to miêdzy
innymi poprawianie fryzury i pozowanie do
czêœci zdjêæ. W konsekwencji s¹d doszed³ do
wniosku, i¿ poprzez czynne uczestnictwo w fo-
tografowaniu, œwiadomoœæ celu tej czynnoœci
i przysz³ego wykorzystania, powódka wyrazi³a
zgodê. Nie sta³o siê to wprawdzie wprost, ale
poœrednio – poprzez tzw. czynnoœci konklu-
dentne. Istnienie przyzwolenia jest jednak nie-
w¹tpliwe, co w relacjach z pras¹ mo¿e okazaæ
siê niebywale wa¿ne.

Reasumuj¹c, nale¿y przyj¹æ, ¿e zgoda –
nietraktowana jako czynnoœæ prawna – mo¿e
przybraæ ró¿norak¹ formê36. Na pewno, jeœli
jest pisemna, upraszcza wykazanie tego, ¿e zo-
sta³a udzielona. Wydaje siê jednak, ¿e nie po-
trzeba do tego jakiegoœ szczególnego oœwiad-
czenia sporz¹dzonego na kartce papieru; taki
charakter mo¿e mieæ na przyk³ad przyzwolenie
wyraŸnie wnioskowane z korespondencji mai-
lowej. Zgodnie z orzecznictwem przyj¹æ tak¿e
nale¿y, ¿e kontekst sytuacyjny, w jakim docho-
dzi do udzielenia zgody (np. spotkanie na ulicy
dziennikarza przedstawiaj¹cego siê i infor-
muj¹cego, dla jakiej stacji telewizyjnej lub ra-
diowej robi sondê uliczn¹), tak¿e wyczerpuje

33 Patrz na ten temat: T. Grzeszak, Glosa do wyroku s¹du apelacyjnego w £odzi z 28 sierpnia 1996 r., „Moni-
tor Prawniczy” 1997, nr 8, s. 318 i n.

34 Wyrok SN z 27 kwietnia 1977 r., I CR 127/77, niepublikowany.
35 I ACa 148/97, „Wokanda” 1998, nr 4.
36 Na ten temat tak¿e wyrok S¹du Najwy¿szego z 16 grudnia 2009 r. I CSK 160/09, LEX nr 566088. 
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przes³anki jej uzyskania, jeœli po takiej infor-
macji rozmówca przystêpuje do udzielenia od-
powiedzi na zadane pytanie, a rozpowszechnie-
nie wizerunku nastêpuje w celu informacyj-
nym. W koñcu, w czêœci przypadków, zgoda
stanowiæ bêdzie element umowy, która wów-
czas okreœla, poza innymi kwestiami, tak¿e wa-
runki rozpowszechniania wizerunku i wyp³atê
wynagrodzenia37. 

Nale¿y te¿ dodaæ, i¿ przyzwolenie mo¿e zo-
staæ cofniête. Kwestii tej szczególn¹ uwagê po-
œwiêci³ S¹d Najwy¿szy w przywo³anym ju¿ kil-
kakrotnie wyroku z 16 kwietnia 2004 r. (I CK
495/03). Czytamy w nim miêdzy innymi, i¿
zgodê jako rodzaj zezwolenia traktuje siê
w sposób zbli¿ony do oœwiadczeñ woli, z tym
¿e mo¿e byæ ono cofniête: „Motywy tego
sprzeciwu nie s¹ decyduj¹ce dla jego skutecz-
noœci, skoro decydowanie o wykorzystaniu do-
bra osobistego nale¿y do uprawnionego”.
W sprawie tej, co ciekawe, nie dosz³o do za-
warcia, typowej dla sytuacji udzielania wywia-
dów dla magazynów kobiecych, umowy na
wykorzystanie wizerunku, a zgoda na pozowa-
nie oraz póŸniejsza autoryzacja zdjêæ dotyczy-
³a ich wykorzystania jako ilustracji do artyku³u,
nie by³o zaœ mowy o ok³adce. W œwietle usta-
leñ i opinii s¹dów przyzwolenie to zosta³o zre-
szt¹ skutecznie cofniête38. 

Art. 24 kodeksu cywilnego chroni nie tylko
przed bezprawnym naruszeniem wizerunku,
ale tak¿e przed jego zagro¿eniem. Kwestii tej
dotyczy³y rozwa¿ania zawarte w orzeczeniu
S¹du Najwy¿szego z 3 wrzeœnia 1998 r.39 Zda-
niem s¹du okolicznoœci, na tle których dosz³o
do wytoczenia powództwa, s¹ niesporne. Do
domu powoda – artysty rzeŸbiarza, przyby³a
dziennikarka wraz z redakcyjnym fotografem.
Wykona³ on 14 zdjêæ przedstawiaj¹cych powo-
da w otoczeniu rzeŸb jego autorstwa. Fotogra-
fie mia³y stanowiæ ilustracjê do przygotowywa-
nego o powodzie materia³u prasowego. Dzien-
nikarka nie zapewni³a jednak powoda, ¿e arty-

ku³ wraz ze zdjêciami, na których tak¿e on siê
znajduje, zostanie na pewno wydrukowany. Do
publikacji istotnie nie dosz³o, a mê¿czyzna wy-
st¹pi³ o ochronê prawa do wizerunku, zagro¿e-
nia dla tego dobra upatruj¹c w fakcie pozosta-
wania zdjêæ w archiwum redakcji. Zdaniem S¹-
du Najwy¿szego, brak jest podstaw do takiego
twierdzenia. Art. 81 ustawy o prawie autorskim
wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerun-
ku. Dowody wskazywa³y, ¿e zosta³a ona udzie-
lona – powód zgodzi³ siê na publikacjê przed-
stawiaj¹cych go zdjêæ jedynie razem z artyku-
³em. Zatem opublikowanie ich w innym kon-
tekœcie stanowi³oby naruszenie prawa powoda
do wizerunku. Poniewa¿ jednak do publikacji
nie dosz³o, nie ma mowy o naruszeniu prawa
do wizerunku, a

z samego faktu pozostawania zdjêæ w archiwum
redakcji nie wynika zagro¿enie naruszenia pra-
wa powoda do wizerunku przez opublikowanie
przedstawiaj¹cych go zdjêæ w okolicznoœciach
nie objêtych jego zgod¹. [...] Zagro¿enie naru-
szenia dobra osobistego wymaga skonkretyzo-
wania. Ogólnikowe wskazanie hipotetycznej je-
dynie mo¿liwoœci naruszenia danego dobra nie
wystarcza.

Pozosta³e okolicznoœci wy³¹czaj¹ce 
bezprawnoœæ rozpowszechniania wizerunku
W jednym z orzeczeñ S¹du Najwy¿szego czy-
tamy: „opublikowanie zdjêcia w prasie mo¿e
stanowiæ naruszenie prawa do wizerunku. Pu-
blikacja fotografii okreœlonej osoby jest dopu-
szczalna tylko za jej zgod¹”40. Teza ta wyra¿a
ogóln¹ zasadê, od której przewidziano wyj¹tki,
przede wszystkim w art. 81 ust. 2 ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych. W isto-
cie stanowi¹ one kompromis miêdzy omawian¹
wartoœci¹ a obywatelskim prawem do informo-
wania, urzeczywistnianym za poœrednictwem
œrodków masowej komunikacji. Podobny cha-
rakter ma regulacja zawarta w art. 13 prawa

37 Wniosek taki mo¿na sformu³owaæ na podstawie przywo³ywanego wczeœniej wyroku S¹du Najwy¿szego z 16
kwietnia 2004 r., I CK 495/03, dotycz¹cego publikacji zdjêcia na ok³adce czasopisma „Marie Claire”.

38 Patrz na ten temat polemicznie T. Grzeszak, Gwiazda na ok³adce, „Glosa” 2005, nr 1, s. 63–64.
39 I CKN 818/87, „Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego”. Izba Cywilna 1999, nr 1, poz. 21.
40 Wyrok S¹du Najwy¿szego z 26 stycznia 1982 r., I CR 411/81, LEX nr 8392.  
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prasowego. Prawo do informacji to jednak nie
jedyna racja, która przemawia za tym, aby usta-
wodawca przewidzia³ i inne sytuacje dopu-
szczaj¹ce rozpowszechnienie wizerunku bez
zgody portretowanego. Nale¿¹ do nich nadto
przypadki przewidziane ustaw¹ o sporcie kwa-
lifikowanym oraz ustaw¹ o Policji. 

Bezsprzecznie, mówi¹c o okolicznoœciach
wy³¹czaj¹cych bezprawnoœæ naruszenia wize-
runku, nale¿y rozpocz¹æ od regulacji pomie-
szczonej w ustawie o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Pierwsza, okreœlona w art.
81 okolicznoœæ, z któr¹ nie wi¹¿e siê koniecz-
noœæ uzyskiwania zgody portretowanego, doty-
czy osób powszechnie znanych, o ile wizeru-
nek wykonano w zwi¹zku z pe³nieniem przez
nie funkcji publicznych, w szczególnoœci: poli-
tycznych, spo³ecznych czy zawodowych.
W doktrynie doœæ czêsto podkreœla siê, i¿ pojê-
cie „osoby powszechnie znanej” nie jest wy-
starczaj¹co precyzyjne; istotna rola przypadaæ
wiêc bêdzie w tym zakresie orzecznictwu. Na
podstawie istniej¹cych rozstrzygniêæ mo¿na
pokusiæ siê o tezê, i¿ orzecznictwo pod¹¿y³o
drog¹ wskazan¹ przez Bartê i Markiewicza,
którzy, formu³uj¹c swój pogl¹d w tej materii
w roku 1995, nie wykluczali, i¿ s¹dy bêd¹ do-
konywaæ relatywizacji, maj¹c na uwadze kr¹g
odbiorców rozpowszechnionego wizerunku41.
W konsekwencji akceptacja tego stanowiska
mia³a oznaczaæ, i¿ umieszczenie w prasie lo-
kalnej zdjêcia osoby powszechnie znanej na
danym obszarze pozostaje w granicach dozwo-
lenia, ale ju¿ opublikowanie go w gazecie o za-
siêgu ogólnopolskim mo¿e stanowiæ bezpraw-
n¹ ingerencjê42. Nale¿y te¿ dodaæ, i¿ pojêcie
„osoba powszechnie znana” nie jest synoni-

miczne wobec pojêcia „funkcjonariusza pu-
blicznego” czy „osoby pe³ni¹cej funkcjê pu-
bliczn¹”. Zakresy pojêciowe tych terminów
mog¹, ale nie musz¹ siê pokrywaæ43. W szcze-
gólnoœci osob¹ powszechnie znan¹ s¹ funkcjo-
nariusze tacy jak Prezes Rady Ministrów czy
Marsza³ek Sejmu, wiele innych jednak nie jest
znanych szerszej opinii publicznej. Podobnie
czêœæ aktorów czy sportowców niebêd¹cych
funkcjonariuszami publicznymi jest powszech-
nie znana. W jednym z wyroków S¹du Najwy¿-
szego czytamy, i¿ 

w wyniku realizacji zadañ przez zwi¹zki sporto-
we cz³onkowie kadry narodowej mog¹ wystêpo-
waæ w reprezentacji kraju, przez co staj¹ siê oso-
bami powszechnie znanymi, a dziêki temu ich
wizerunki nie tylko nie doznaj¹ uszczerbku, ale
przeciwnie, zyskuj¹ na popularnoœci44. [W in-
nym zaœ], ¿e do osób powszechnie znanych
mo¿na zaliczyæ takie osoby, które wprost lub
w sposób dorozumiany godz¹ siê na podawanie
do publicznej wiadomoœci wiedzy o swoim ¿y-
ciu, w tym tak¿e osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub spo³eczn¹. S¹ to osoby, które
uczestnicz¹ w ¿yciu publicznym. Uczestnic-
twem w ¿yciu publicznym jest branie udzia³u
w charakterze eksperta w posiedzeniach komisji
sejmowych, skoro relacje z takich posiedzeñ
przekazywane s¹ do publicznej wiadomoœci45. 

Ten ostatni wyrok zdaje siê sugerowaæ, i¿ pojê-
cie „osoby powszechnie znanej” mo¿e podle-
gaæ interpretacji rozszerzaj¹cej w zwi¹zku
z wykonywan¹ aktywnoœci¹ publiczn¹. 

Do tego, aby mo¿na by³o udostêpniæ szersze-
mu gronu wizerunek osoby powszechnie znanej,
konieczne jest nadto spe³nienie dodatkowych

41 Patrz na ten temat: Komentarz do ustawy..., s. 387–388. Por.: J. Sobczak, Prawo autorskie…, s. 206. Dopu-
szcza on rozpowszechnienie takiego wizerunku tak¿e w prasie centralnej, oczywiœcie przy spe³nieniu pozosta³ych
kryteriów przewidzianych w art. 81 ust. 2 pr. aut.

42 Tak Komentarz do ustawy..., s. 387–388 oraz J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa
2009, s. 110. Patrz tak¿e wyrok S¹du Najwy¿szego z 12 wrzeœnia 2001 r. V CKN 440/00; OSNC 2002, nr 5, poz.
68; wyrok s¹du apelacyjnego w Poznaniu z 30 kwietnia 2008 r., I ACa 245/08, LEX nr 466419.

43 Wyrok S¹du Najwy¿szego z 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, „Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego”. Izba Cy-
wilna 2010, nr 7/8.

44 Wyrok S¹du Najwy¿szego z 5 czerwca 2009 r., I CSK 465/08, LEX nr 510611. 
45 Tak: J. Sobczak, Prawo autorskie…, s. 207. W sytuacji tego rodzaju zachodzi bowiem przes³anka bezpoœre-

dniego zwi¹zku miêdzy sfer¹ prywatn¹ a wspomnian¹ dzia³alnoœci¹, która zgodnie z art. 14 ust. 6 prawa prasowe-
go wy³¹cza bezprawnoœæ naruszenia prawa do prywatnoœci.
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przes³anek. Pierwsz¹ z nich jest to, aby podobi-
zna przedstawia³a wspomnian¹ osobê w zwi¹z-
ku z pe³nieniem przez ni¹ funkcji publicznych,
w szczególnoœci politycznych, spo³ecznych czy
zawodowych. Tym samym rozwi¹zanie to wy-
klucza publikacjê zdjêæ bez zgody uprawnione-
go miêdzy innymi w warunkach objêtych sfer¹
prywatnoœci. W nauce zg³aszane s¹ jednak po-
stulaty, aby ze wzglêdu na jawnoœæ ¿ycia pu-
blicznego dopuszczaæ publikacje wizerunków
osób powszechnie znanych tak¿e wtedy, gdy
nie wystêpuj¹ one w charakterze osób urzêdo-
wych (ale z wykluczeniem sytuacji intym-
nych)46. Zatem samo ustalenie, i¿ jakaœ osoba
jest powszechnie znana, nie stanowi wystarcza-
j¹cej podstawy do tego, aby opublikowaæ jej
podobiznê. Ustawodawca wyraŸnie stanowi, i¿
wizerunek ma byæ wykonany w zwi¹zku z pe³-
nion¹ przez ten podmiot funkcj¹ publiczn¹.
W ka¿dym przypadku nale¿y rozwa¿yæ, czy
zosta³y spe³nione obydwie przes³anki, unikaj¹c
w tej kwestii nadmiernego generalizowania. Na
tym tle ciekawy pozostaje wyrok S¹du Naj-
wy¿szego z 12 wrzeœnia 2001 r. (V CKN
440/00)47 zapad³y na kanwie nastêpuj¹cej spra-
wy. W jednej z gazet, obok artyku³u zatytu³o-
wanego Co chce prezes ukryæ przed spó³dziel-
cami, zamieszczono zdjêcia prezesa spó³dzielni
mieszkaniowej. Wizerunek powoda (opubliko-
wany bez jego zgody) stanowi³ fragment wyko-
nanej przed laty fotografii, na której by³ on
uwidoczniony w towarzystwie dwóch innych
mê¿czyzn podczas dostêpnego dla prasy posie-
dzenia Komitetu Obywatelskiego „Solidar-
noœæ”. Dla S¹du Najwy¿szego kwesti¹ podsta-
wow¹ by³o rozwa¿enie, czy w przedmiotowej
sprawie nie zachodzi jedna z okolicznoœci wy-
³¹czaj¹cych bezprawnoœæ, a konkretnie, czy
zdjêcie nie zosta³o wykonane osobie po-
wszechnie znanej w zwi¹zku z pe³nieniem
przez ni¹ funkcji publicznych (art. 81 ust. 2 pkt
1 pr. aut.). Zdaniem s¹du 

kr¹g osób powszechnie znanych zale¿a³ bêdzie
od takich okolicznoœci, jak sprawowanie – na

ró¿nych szczeblach – funkcji politycznych, spo-
³ecznych, zawodowych, popularnoœci poza w³a-
snym œrodowiskiem ze wzglêdu na dzia³alnoœæ
zawodow¹, sportow¹, amatorsk¹. Nie jest te¿
wykluczone, wi¹zanie „powszechnego znania”
danej osoby z krêgiem odbiorców, do których
adresowana jest forma rozpowszechniania wi-
zerunku, np. gazeta lokalna. S¹ zatem ró¿ne za-
kresy pojêcia „powszechnego znania”, zwi¹za-
ne z jednej strony z terytorium, na którym ¿yj¹
ludzie, znaj¹cy okreœlon¹ osobê [...], a z drugiej
– z rodzajem funkcji publicznej, pe³nionej przez
tê osobê. 

W konkluzji s¹d doszed³ do przekonania, i¿ po-
wód jako prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej,
w zasobach której mieszka po³owa miasta, jest
osob¹ powszechnie znan¹ dla odbiorców gaze-
ty, w której opublikowano zdjêcie. Organ orze-
kaj¹cy nie odnalaz³ jednak drugiej, koniecznej
przes³anki kontratypu. Z okolicznoœci sprawy
jednoznacznie wynika, i¿ zdjêcia nie wykona-
no w zwi¹zku z pe³nieniem przez powoda
funkcji prezesa Spó³dzielni (dziêki której sta³
siê osob¹ powszechnie znan¹ i z któr¹ zwi¹za-
ny by³ artyku³), a zrobiono je wiele lat wcze-
œniej, w czasach, kiedy by³ cz³onkiem Prezy-
dium Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”.
Wobec niespe³nienia kolejnego, ustawowego
wymogu, publikacjê, zdaniem S¹du Najwy¿-
szego, nale¿a³o wiêc uznaæ za bezprawn¹. Na
wyrok ten powo³ywa³ siê pozwany wydawca,
w procesie o naruszenie prawa do wizerunku,
innego prezesa spó³dzielni mieszkaniowej,
podnosz¹c, i¿ tak¿e ten prezes, per analogiam,
jak w poprzedniej sprawie, jest osob¹ po-
wszechnie znan¹. S¹d apelacyjny w Poznaniu
w wyroku z 30 kwietnia 2008 r. (I ACa
245/08)48 pogl¹d ten uzna³ za nietrafny. Czyta-
my w nim: 

powoda, jako prezesa zarz¹du Spó³dzielni Mie-
szkaniowej „K” w Z. nie mo¿na uznaæ za osobê
powszechnie znan¹ w rozumieniu powo³anego
przepisu [tj. art. 81 ust. 2 pkt 1 pr. aut.] w sytu-
acji, gdy kierowana przez niego spó³dzielnia

46 OSNC 2002/5/68.
47 LEX nr 466419. 
48 Tak: Komentarz do ustawy..., s. 388; T. Grzeszak, Reklama..., s. 12; E. Wojnicka, Ochrona autorskich…, s. 116.
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jest jedn¹ z wielu spó³dzielni mieszkaniowych
na terenie miasta.

Dalej s¹d podkreœla, i¿ pozwany wydawca, po-
wo³uj¹c siê na wyrok S¹du Najwy¿szego
z 12 wrzeœnia 2001 r.

pomija fakt, ¿e pogl¹d ten zosta³ odniesiony do
osoby, która pe³ni³a funkcjê w jedynej spó³dziel-
ni na terenie miasta, do której bez ma³a nale¿a³a
po³owa jego mieszkañców. Tymczasem w niniej-
szej sprawie jak to ju¿ wykazano wy¿ej powód
jest prezesem jednej z wielu spó³dzielni mieszka-
niowych po³o¿onych na terenie du¿ego miasta.
Skar¿¹cy pomija nadto fakt, ¿e opublikowany
wizerunek nie zosta³ wykonany w zwi¹zku z pe³-
nion¹ przez niego funkcj¹ prezesa.

Kolejne, ostatnie ju¿ kryterium rozpowszech-
niania wizerunku osoby powszechnie znanej
bez jej zgody stanowi informacyjny cel publi-
kacji. Warunek ten nie jest wprawdzie zapisany
w ustawie, ale zdaniem przedstawicieli doktry-
ny wynika z wyk³adni celowoœciowej omawia-
nej regulacji49. W konsekwencji jego brak (na-
wet przy zaistnieniu pozosta³ych przes³anek)
skutkowaæ bêdzie bezprawnoœci¹ wszelkich
dzia³añ, które wi¹¿¹ siê z rozpowszechnianiem
podobizny osoby powszechnie znanej, zw³a-
szcza jeœli wizerunek wykorzystano dla celów
czysto handlowych czy reklamowych50. Dzisiaj
podejœcie to, w zwi¹zku z dokonuj¹c¹ siê ko-
mercjalizacj¹ dóbr osobistych, zyskuje coraz
bardziej na znaczeniu51. 

Podobnie sytuacja kszta³tuje siê w odniesie-
niu do drugiej z okolicznoœci wy³¹czaj¹cych
bezprawnoœæ naruszenia, wskazanej w art. 81
ust. 2 pr. aut. Zgodnie z przywo³an¹ regulacj¹,
zezwolenia nie wymaga upublicznienie podobi-
zny osoby stanowi¹cej jedynie szczegó³ ca³oœci,

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza. Bior¹c pod uwagê dzia³alnoœæ mediów
zajmuj¹cych siê relacjonowaniem i sprawo-
zdawczoœci¹ ró¿nego rodzaju wydarzeñ, roz-
wi¹zanie to wydaje siê ca³kowicie oczywiste
i uzasadnione. Trzeba jednak pamiêtaæ o dwóch
warunkach. Pierwszym z nich jest to, aby osoba
znajduj¹ca siê na fotografii rzeczywiœcie stano-
wi³a fragment jakiegoœ szerszego spektrum, co
wyklucza takie zabiegi, jak kadrowanie52, wy-
eksponowanie czy powiêkszenie podobizny. Na
pewno jednak realizacja tego zapisu nie wyma-
ga przedstawienia postaci w sposób ca³kowicie
uniemo¿liwiaj¹cy jej rozpoznanie. Wracaj¹c do
sprawy, ju¿ wy¿ej przywo³anej, zwi¹zanej z pu-
blikacj¹ wizerunku skazanego, osadzonego
w zak³adzie karnym, s¹d apelacyjny w Warsza-
wie podkreœli³, i¿ twarz 

powoda w³aœnie ze wzglêdu na 10 sekundowe
zbli¿enie nie mo¿e byæ uznana za element krajo-
brazu, szczegó³ ca³oœci. Nie by³a ona bowiem
fragmentem t³a ilustruj¹cego funkcjonowanie za-
k³adu karnego, jak np. oddalone zdjêcie okien
wiêziennych czy ogólny rzut na dziedziniec, na
którym przebywaliby w tym momencie osadze-
ni. Stanowi³a podk³ad filmowy odnosz¹cy siê do
treœci reporta¿u i specjalnie w tym celu wyekspo-
nowany. Takie ujêcie twarzy powoda za kratami
nie jest efektem dzia³alnoœci dokumentalnej,
sprawozdawczej, czy informacyjnej. Powód nie
zosta³ sfilmowany niejako przy okazji utrwale-
nia, np. akcji ratunkowej, pracy zak³adu karnego,
szpitala, czy krajobrazu przyrody – jako element,
który trudno by³oby pomin¹æ, ale jako osoba osa-
dzona w tym konkretnym zak³adzie karnym53.

Drug¹ przes³ankê stanowi informacyjne lub ar-
tystyczne przeznaczenie wizerunku54. Tezê
tê wyraŸnie potwierdzi³ s¹d apelacyjny w War-
szawie w wyroku z 13 stycznia 1999 r.55, 

49 Patrz: wyrok S¹du Najwy¿szego z 27 kwietnia 1977 r., I Cr 127/77, niepublikowany.
50 Patrz na ten temat: M. Czajkowska-D¹browska, Glosa do wyroku…; T. Grzeszak, Glosa do wyroku…; tej¿e,

Reklama... 
51 T. Grzeszak, Reklama..., s. 12; J. Sobczak, Prawo autorskie…, s. 209–210. Patrz tak¿e wyrok S¹du Najwy¿-

szego z 12 wrzeœnia 2002 r., V CKN 440/00.
52 Wyrok S¹du Najwy¿szego z 26 listopada 2003 r., VI ACa 348/03.
53 Patrz: T. Grzeszak, Glosa do wyroku…, s. 318 oraz tej¿e, Reklama..., s. 12.
54 I ACa 1089/98, „Wokanda” 2000, nr 3.
55 Patrz: T. Grzeszak,  Glosa do wyroku…., s. 318.
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podkreœlaj¹c, i¿ nawet wtedy, gdy osoba stano-
wi szczegó³ ca³oœci, zezwolenie bêdzie ko-
nieczne, jeœli wizerunek wykorzystuje siê nie
w celach informacyjnych, a jako czo³ówkê pro-
gramu (zreszt¹ wykonan¹ przez firmê zewnê-
trzn¹ wobec emituj¹cego audycjê). W tym kon-
tekœcie niezrozumia³e wydaje siê, przywo³ane
uprzednio, orzeczenie s¹du apelacyjnego w £o-
dzi z 28 sierpnia 1996 r., w którym uznano, i¿
u¿ycie w celach reklamowych wizerunku oso-
by stanowi¹cej szczegó³ ca³oœci mieœci siê
w granicach dozwolenia przewidzianego art.
81 ust. 2 pr. aut56. 

Art. 81 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych jest powszechnie przyjmo-
wany jako podstawowy zapis reguluj¹cy dopu-
szczalne wyj¹tki, uprawniaj¹ce do dozwolone-
go rozpowszechnienia wizerunku osoby portre-
towanej. Nie jest to jedynak jedyna regulacja,
jak¹ w kontekœcie omawianego tematu powinno
siê przywo³aæ. Podobne znaczenie ma bowiem
art. 13 ustawy o prawie prasowym, który w ust.
3 na rêce prokuratora prowadz¹cego postêpo-
wanie przygotowawcze lub s¹du prowadz¹cego
postêpowanie s¹dowe przekazuje mo¿liwoœæ
udzielenia zgody na publikacjê wizerunku
podejrzanego lub oskar¿onego, tworz¹c tym sa-
mym kolejn¹ okolicznoœæ wy³¹czaj¹c¹ bez-
prawnoœæ naruszenia wizerunku57. Przepis ten
stanowi bowiem uzupe³nienie listy sytuacji,
w których, przy braku zgody osoby przedsta-
wionej na wizerunku, publikacja jest legalna.
Racje przemawiaj¹ce za wprowadzeniem tego,
kolejnego ju¿ wyj¹tku, od ogólnej regu³y zak³a-
daj¹cej zakaz publikacji wizerunku bez przy-
zwolenia portretowanego, nie ograniczaj¹ siê do
celu informacyjnego publikacji. Maj¹ te¿ zwi¹-
zek z dobrem wymiaru sprawiedliwoœci, niekie-
dy bowiem, zw³aszcza na etapie postêpowania
przygotowawczego, opublikowanie zdjêcia
podejrzanego mo¿e byæ pomocne w ustaleniu
œwiadków czy kolejnych ofiar. 

Szczególny charakter maj¹ tak¿e regulacje
zawarte w ustawie o Policji, odnosz¹ce siê do
wykonywania i umieszczania w tzw. albumach
policyjnych zdjêæ sygnalitycznych – utrwalaj¹-
cych podobizny podejrzanych58 oraz zapisy za-
warte w ustawie o sporcie kwalifikowanym59.
Ten ostatni akt normatywny w art. 33 ust. 1 za-
wiera nastêpuj¹cy zapis:

cz³onek kadry narodowej udostêpnia na zasa-
dach wy³¹cznoœci, swój wizerunek w stroju re-
prezentacji kraju polskiemu zwi¹zkowi sporto-
wemu, który jest uprawniony do wykorzystania
tego wizerunku do swoich celów gospodar-
czych w zakresie wyznaczonym przez regula-
miny tego zwi¹zku lub miêdzynarodowej orga-
nizacji sportowej dzia³aj¹cej w danej dyscypli-
nie sportu. Z ustêpu drugiego wynika zaœ, i¿ za-
wodnik przed zakwalifikowaniem do kadry na-
rodowej wyra¿a zgodê na rozpowszechnianie
swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju
w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych. 

Wyk³adnia cytowanego przepisu sta³a siê
przedmiotem rozwa¿añ S¹du Najwy¿szego
w wyroku z 16 grudnia 2009 roku (I CSK
160/09)60 wydanym w zwi¹zku ze sporem miê-
dzy pi³karzem wchodz¹cym w sk³ad reprezen-
tacji polski a Telewizj¹ Polsk¹, która wykorzy-
sta³a jego wizerunek do kampanii reklamowej
w³asnych produktów, na mocy umowy zawar-
tej miêdzy Telewizj¹ Polsk¹ a Polskim Zwi¹z-
kiem Pi³ki No¿nej. Zdaniem s¹du 

ze spe³nieniem hipotezy tego przepisu, tj. za-
kwalifikowaniem zawodnika do kadry narodo-
wej, ustawodawca powi¹za³ powstanie na rzecz
polskiego zwi¹zku sportowego prawa do wyko-
rzystania wizerunku kadrowicza w stroju repre-
zentacji kraju. Treœci¹ tego prawa jest wiêc
mo¿liwoœæ samodzielnego wykorzystywania
przez polski zwi¹zek sportowy wizerunku za-
wodnika w stroju reprezentanta do w³asnych ce-

56 Szerzej na ten temat M. £oszewska-O³owska, Relacje prasowe z przebiegu procesu karnego – wybrane
aspekty prawne, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2, s. 129 i n.

57 Patrz na ten temat wyrok S¹du Najwy¿szego z 4 czerwca 2003 r., I CKN 480/01, LEX nr 137619.
58 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. 2005, nr 155, poz. 1298 ze zm.
59 LEX nr 566088. 
60 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra…, s. 113–114.
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lów gospodarczych. Korelatem tego uprawnie-
nia jest obowi¹zek znoszenia przez kadrowicza
sytuacji, w której jego wizerunek w stroju re-
prezentanta kraju mo¿e byæ przedmiotem wy-
korzystania przez jego federacjê sportow¹ na
zasadach wy³¹cznoœci. 

Dalej czytamy, i¿ 

udostêpnianie wizerunku jest czymœ wiêcej ni¿
wyra¿eniem zgody w rozumieniu art. 81 pr.
aut., zatem wola zawodnika przynale¿noœci do
reprezentacji kraju jest równoznaczna z jego
zgod¹ na wykorzystanie wizerunku w grani-
cach okreœlonych w art. 33 ust. 1 ustawy
[o sporcie kwalifikowanym]. Z wyk³adni jêzy-
kowej tego przepisu wynika, ¿e zawodnik udo-
stêpnia na zasadach wy³¹cznoœci polskiemu
zwi¹zkowi sportowemu, swój wizerunek
w stroju reprezentacji kraju, przy czym zakres
jego wykorzystania ustawodawca pozostawi³
do okreœlenia zwi¹zkowi sportowemu w we-
wnêtrznych aktach organizacyjnych. Oznacza
to, ¿e zawodnik nie mo¿e bez zgody polskiego
zwi¹zku sportowego upowa¿niæ osób trzecich
do wykorzystywania wizerunku w stroju repre-
zentacyjnym. 

Ten obszerny cytat pozwala na wyprowadzenie
kilku wniosków. Po pierwsze – wraz z przyna-
le¿noœci¹ do reprezentacji powstaje domniema-
nie zgody na wykorzystanie wizerunku w stro-
ju reprezentacyjnym. Jeœli nawet kwestie te nie
s¹ regulowane aktem powo³ania do reprezenta-
cji, taki wniosek S¹d Najwy¿szy wyprowadza
z treœci art. 33 ustawy o sporcie kwalifikowa-
nym. Po drugie – zgoda na publikacjê, to¿sama
ze zgod¹ na bycie cz³onkiem kadr narodowej,
nie wymaga ¿adnej formy szczególnej i odrêb-
noœci w zakresie jej wyra¿ania. Po trzecie –
przepis ten dotyczy jedynie wizerunku zawo-
dnika, bêd¹cego cz³onkiem reprezentacji,
w stroju reprezentacji. Po czwarte – eliminuje
mo¿liwoœæ sprzeciwu zawodnika w zakresie
dysponowania jego wizerunkiem we wspo-
mnianym stroju. Analizuj¹c treœæ przywo³ane-

go przepisu, mo¿na zastanawiaæ siê, czy stano-
wi on kolejn¹ okolicznoœæ wy³¹czaj¹c¹ bez-
prawnoœæ naruszenia wizerunku. Niezale¿nie
od zajêtego stanowiska w tej materii, bez-
sprzecznie rozszerza on kr¹g sytuacji,
w których pomimo braku jednoznacznie wyra-
¿onej zgody osoby portretowanej prawo po-
zwala na rozpowszechnienie jej wizerunku i to
tak¿e w celach typowo gospodarczych61. 

Podsumowuj¹c te niekiedy wybiórcze uwa-
gi na temat tego, czym jest wizerunek i jakie
okolicznoœci uchylaj¹ bezprawnoœæ jego rozpo-
wszechnienia (zw³aszcza zaœ publikacji), nale-
¿y zwróciæ uwagê na sam, doœæ skomplikowa-
ny, sposób postrzegania tego szczególnego do-
bra osobistego. Choæ stanowi on wartoœæ stwa-
rzaj¹c¹ stosunkowo najmniejsze problemy de-
finicyjne (w zestawieniu z innymi dobrami
osobistymi), s¹ to jednak pozory. Dobro to mo-
¿emy bowiem postrzegaæ w kilku doœæ charak-
terystycznych aspektach. Sensu stricto – wize-
runek stanowi rozpoznawaln¹ podobiznê danej
osoby fizycznej i w takim te¿ znaczeniu by³ on
traktowany w niniejszej publikacji. Sensu lagro
– bywa on uto¿samiany z renom¹, dobra s³aw¹,
czyli z innym dobrem osobistym, jakim jest
czeœæ cz³owieka. Ten sposób pos³ugiwania siê
analizowanym terminem pozostaje w³aœciwy
dla jêzyka potocznego i innych ni¿ prawo dzie-
dzin nauki.

Jeœli z pojêciem wizerunku uto¿samiamy
rozpoznawaln¹ podobiznê danej osoby fizycz-
nej, to ochronê mo¿na ograniczyæ wy³¹cznie
do sytuacji, kiedy zawiera ona rozpoznawalne
rysy twarzy (czy sylwetki), ale te¿ mo¿na spoj-
rzeæ na to szerzej i uznaæ, i¿ ochron¹ objête
jest wszystko to, co s³u¿y identyfikacji osoby
i ma zwi¹zek nie tylko z jej wygl¹dem, ale te¿
sposobem poruszania siê, mimik¹ twarzy, ge-
stami itp.

W koñcu, mówi¹c o wizerunku, musimy so-
bie zdawaæ sprawê z tego, i¿ z jednej strony jest
to samodzielnie chronione dobro, doznaj¹ce
uszczerbku ró¿norakimi publikacjami, bez

61 Patrz miêdzy innymi wyrok S¹du Najwy¿szego z 16 kwietnia 2004 r., I CK 495/03.
62 Patrz miêdzy innymi wyrok S¹du Najwy¿szego z 4 stycznia 2008 r., I CSK 319/07, wyrok S¹du Najwy¿-

szego z 8 stycznia 2004 r., I CK 40/03, wyrok s¹du apelacyjnego w Poznaniu z 30 kwietnia 2008 r. (I ACa
245/08).



zwi¹zku z naruszaniem innych wartoœci62,
z drugiej zaœ – fakt samego naruszenia prawa do
wizerunku (poprzez publikacjê zdjêcia bez zgo-
dy przedstawianego podmiotu) schodzi niekie-
dy na plan dalszy w sytuacjach, w których zdjê-
cie jest tym, co ods³ania personalia (jest jak po-
danie imienia i nazwiska w formie graficznej),
ale istotê naruszenia prawa stanowi rozbudowa-
na reszta publikacji lub nawet krótki komentarz
o charakterze pomawiaj¹cym lub ingeruj¹cym
w prywatnoœæ63. W takich sytuacjach, gdyby nie
zdjêcie, mog³oby niekiedy, z braku identyfika-
cji, nie dojœæ do naruszenia dobrego imienia
konkretnego podmiotu. Powodowie, wystêpu-
j¹c wówczas do s¹dów, zwykle na kwestiê naru-
szenia prawa do wizerunku zwracaj¹ uwagê
w dalszej kolejnoœci, skupiaj¹c siê przede wszy-
stkim na naruszeniu czci. Po wtóre – bywa te¿
niekiedy tak, ¿e sama fotografia zawiera treœæ,
która ma charakter dyskredytuj¹cy lub ingeruj¹-
cy w prywatnoœæ. Obraz s³u¿y zatem zilustro-
waniu np. okolicznoœci z ¿ycia osobistego lub
rodzinnego, stanowi¹c p³aszczyznê, za poœre-
dnictwem której uszczerbku doznaj¹ pozosta³e
wartoœci. Ogl¹daj¹c fotografiê, ocenia siê, czy
to, co na niej jest przedstawione, stanowi naru-
szenia innych jeszcze dóbr. Mo¿e wiêc to byæ
cykl zdjêæ, w³aœciwie pozbawiony komentarza. 

Niniejsza publikacja nie wyczerpuje nie-
zwykle bogatej problematyki zwi¹zanej

z ochron¹ wizerunku w polskim prawie
i orzecznictwie s¹dów krajowych. Jest jedynie
prób¹ odniesienia siê do kilku, istotnych
z punktu widzenia ochrony tego dobra, kwestii.
Miêdzy innymi, poza zakresem rozwa¿añ po-
zosta³o istotne zagadnienie szczególnego statu-
su wykorzystywanych w kampaniach wybor-
czych wizerunków polityków. Celem opraco-
wania by³o przede wszystkim przedstawienie
tego, jak postrzegane (definiowane) jest to do-
bro, co stanowi jego naruszenie, czym jest zgo-
da i jakie inne okolicznoœci mog¹ usprawiedli-
wiaæ siêgniêcie po cudzy wizerunek bez obawy
naruszania prawa. Kwestie te nie mog¹ byæ
omawiane z pominiêciem, jak¿e istotnego, ale
niekiedy zawieraj¹cego sprzecznoœci, orzecz-
nictwa s¹dów polskich. St¹d te¿ uwaga zosta³a
skupiona w g³ównej mierze na aktualnym do-
robku judykatury. Warto te¿ podkreœliæ, i¿
w omawianej dziedzinie zyskiwaæ bêdzie coraz
bardziej na znaczeniu postêpuj¹ca komercjali-
zacja prawa do wizerunku, zwi¹zana z mo¿li-
woœciami jego gospodarczej eksploatacji. Pro-
blem ten nie zosta³ mo¿e dostatecznie mocno
wyeksponowany w opracowaniu, co nie ozna-
cza umniejszania jego rangi na tle analizowa-
nego tematu. Poza obszarem rozwa¿añ pozo-
sta³a te¿ kwestia roszczeñ zg³aszanych przez
podmioty, których prawo do wizerunku zosta³o
naruszone. 

Maria £oszewska-O³owska58
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Dyskusja dotycz¹ca odpowiedzialnoœci kar-
nej dziennikarzy zdominowana jest przez

problematykê zwi¹zan¹ z przestêpstwem znie-
s³awienia. Ten czyn zabroniony jest te¿ najle-
piej znany œrodowisku dziennikarskiemu. Od
czasu do czasu œrodki masowego przekazu
przypominaj¹ jednak o istnieniu innego rodzaju
przestêpstw pope³nianych materia³em praso-
wym. Dzieje siê tak najczêœciej wtedy, gdy pro-
blem ten dotknie konkretnego dziennikarza. Ta-
kim mniej znanym przestêpstwem jest na przy-
k³ad czyn przewidziany w art. 241 k.k., polega-
j¹cy na rozpowszechnieniu wiadomoœci z postê-
powania przygotowawczego, zanim zosta³y one
ujawnione w procesie (§ 1) lub na rozpo-
wszechnieniu wiadomoœci z niejawnej rozpra-
wy s¹dowej (§ 2). W ostatnich latach media
ogólnopolskie wspomina³y o tym przepisie
g³ównie w zwi¹zku z relacjonowaniem postêpo-
wania przeciwko Krzysztofowi Skórzyñskiemu
z TVN24 i Mariuszowi Gierszewskiemu z Ra-
dia ZET, którym krakowska prokuratura zarzu-
ci³a ujawnienie protoko³u ze œledztwa. Postêpo-

wanie przeciwko dziennikarzom zakoñczy³o siê
ostatecznie umorzeniem z uwagi na znikom¹
szkodliwoœæ spo³eczn¹1. Inn¹ spraw¹, mo¿e
mniej nag³oœnion¹, ale bardziej znamienn¹, by-
³a sprawa dziennikarza tygodnika „Fakty i Mi-
ty” Marka Szenborna, który w artykule Troska
ze szczególnym okrucieñstwem ujawni³ szcze-
gó³y zabójstwa ksiêdza w Blachowni. S¹d Rejo-
nowy dla £odzi-Œródmieœcia 19 kwietnia
2010 r. umorzy³ warunkowo postêpowanie kar-
ne przeciwko oskar¿onemu, stwierdzaj¹c w ust-
nym uzasadnieniu, i¿ czyn Szenborna obiek-
tywnie wype³ni³ znamiona przestêpstwa z art.
241 k.k., mimo ¿e w czasie procesu prokuratura
nie wykaza³a, aby publikacja oskar¿onego rze-
czywiœcie zaszkodzi³a prowadzonemu postêpo-
waniu przygotowawczemu czy te¿ naruszy³a in-
teres osobisty sprawcy zbrodni2.

Pod wp³ywem takich doniesieñ i zwi¹zanej
z nimi presji opinii publicznej i œrodowisk me-
dialnych, a tak¿e Fundacji Helsiñskiej3, Mini-
sterstwo Sprawiedliwoœci przygotowa³o za³o-
¿enia nowelizacji art. 241 § 1 k.k.4, przewidu-

„Śledztwo dziennikarskie” 
a odpowiedzialność dziennikarza 
za naruszenie tajemnicy 
postępowania przygotowawczego

Michał Zaremba

1 Dziennikarze Krzysztof Skórzyñski i Mariusz Gierszewski wreszcie mog¹ odetchn¹æ sobie z ulg¹, „Gazeta Wy-
borcza” 19.03.2010.

2 Zdaniem s¹du mog³a ona nawet przys³u¿yæ siê s¹dowi rozpatruj¹cemu sprawê zabójstwa, por. M. Szenborn –
ujawnienie tajemnicy œledztwa, www.hfhrpol; waw.pl/obserwatorium/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=2193&Itemid=105 [dostêp: 14.10.2011].

3 Stanowisko Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka dotycz¹ce postêpowania wobec M. Gierszewskiego
i K. Skórzyñskiego, www.hfhr.org.pl/obserwatorium/images/Gierszewski%20i%20Skorzynski.pdf [dostêp:
14.10.2011].

4 Za³o¿enia projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny (projekt z dnia 30 czerwca 2010 r.), s. 17. 



j¹ce jego liberalizacjê, tak by dzia³ania przy-
sz³ych naœladowców Skórzyñskiego, Gier-
szewskiego czy Szenborna mog³y zostaæ uzna-
ne za w pe³ni legalne. Mimo i¿ ostatecznie pro-
pozycja ta zosta³a odrzucona przez rz¹d, zas³u-
guje ona na odnotowanie jako wa¿ny g³os
w debacie publicznej poœwiêconej odpowie-
dzialnoœci prawnej prasy. Poza tym ministerial-
na inicjatywa stanowi te¿ dobry pretekst do
omówienia i podsumowania dotychczasowej
praktyki stosowania wspomnianego przepisu
karnego.

Przestêpstwo ujawnienia tajemnicy
postêpowania w œwietle dokumentów
Rady Europy i orzecznictwie 
Europejskiego Trybuna³u 
w Strasburgu
Podstawowe znaczenie dla odpowiedzialnoœci
dziennikarzy za naruszenie tajemnicy œledztwa
ma oczywiœcie art. 10 Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka, gwarantuj¹cy wolnoœæ eks-
presji. Orzecznictwo zapad³e w zwi¹zku ze sto-
sowaniem tego przepisu w sprawach dotycz¹-
cych ujawnienia takiej tajemnicy zostanie
omówione poni¿ej. W tym miejscu wypada na-
tomiast wspomnieæ o dwóch niewi¹¿¹cych ak-
tach Rady Europy, a mianowicie o deklaracji
Komitetu Ministrów RE z 26 wrzeœnia 2007 r.
o ochronie i wspieraniu dziennikarstwa œled-
czego oraz o rekomendacji Komitetu Mini-
strów RE z 10 lipca 2003 r. o relacjonowaniu
przez media informacji o postêpowaniach kar-
nych. Pierwszy z tych dokumentów deklaruje
poparcie Ministrów dla dziennikarstwa œled-
czego i nawo³uje do chronienia dziennikarzy
przed zarzutami o bezprawne pozyskanie lub
ujawnienie informacji, które nie zas³uguj¹ na
prawn¹ ochronê (pkt III ii). Z kolei rekomenda-
cja przewiduje ogólne zasady dotycz¹ce rela-
cjonowania przebiegu postêpowañ karnych.
Pierwsza z nich stwierdza, i¿ opinia publiczna
winna byæ informowana o dzia³alnoœci wymia-
ru sprawiedliwoœci i organów œcigania. Wi¹¿e
siê z tym swoboda relacjonowania i komento-

wania tej dzia³alnoœci przez media, jak i powin-
noœæ przekazywania tych informacji przez
wspomniane organy. Ograniczenia tej swobody
i powinnoœci wynikaæ mog¹ z domniemania
niewinnoœci oraz koniecznoœci zagwarantowa-
nia tajemnicy œledztwa i w³aœciwego przebiegu
postêpowania5. Natomiast Zasada VI wyraŸnie
wskazuje, ¿e w przypadku d³ugo trwaj¹cych
postêpowañ informacje o wa¿niejszych czyn-
noœciach winny byæ udostêpniane regularnie.
Rekomendacja nakazuje te¿ rzeczywist¹ reali-
zacjê prawa dziennikarzy do œledzenia rozpraw
s¹dowych oraz wgl¹du do orzeczeñ s¹dowych.

Wydaje siê, ¿e zasady zawarte w cytowanej
rekomendacji mog¹, na równi z przytoczonym
poni¿ej orzecznictwem Trybuna³u Europejskie-
go, wp³ywaæ na ocenê, czy zasadne jest karanie
dziennikarzy za ujawnienie „tajemnicy œledz-
twa”. Nie jest bowiem bez znaczenia, czy orga-
ny œcigania wywi¹zywa³y siê ze wskazanych
powy¿ej powinnoœci informacyjnych, czy te¿
stosowa³y embargo na informacje. Skutkiem
takiego embarga musi byæ przecie¿, po pierw-
sze, zachêta do publikacji przecieków, po dru-
gie, utrata przez œledczych kontroli nad zakre-
sem ujawnianych informacji.

Po raz pierwszy Trybuna³ bada³ s³usznoœæ
ukarania dziennikarza za ujawnienie zawarto-
œci akt postêpowania karnego, rozpatruj¹c spra-
wê Tourancheau i July przeciwko Francji.
Skar¿¹cymi w tej sprawie byli wydawca dzien-
nika „Liberation” oraz dziennikarz tego pisma,
który w swoich artyku³ach przedstawi³ okolicz-
noœci pope³nienia przez parê nastolatków za-
bójstwa. Publikacje te zawiera³y, miêdzy inny-
mi, cytaty z opinii bieg³ych oraz z innych doku-
mentów akt s¹dowych, spisane, jak twierdzi³
autor, z notatek sporz¹dzonych przez jedn¹
z osób oskar¿onych o zabójstwo. Tym samym,
zdaniem francuskich s¹dów, dosz³o do pope³-
nienia przestêpstwa z art. 38 § 1 ustawy o wol-
noœci prasy, zakazuj¹cego rozpowszechnienia
treœci aktu oskar¿enia i innych dokumentów
z akt, zanim zostan¹ one zaprezentowane pod-
czas jawnej rozprawy s¹dowej. W uzasadnieniu

5 Ciekawe jest, i¿ Zasada 10 ró¿nicuje obowi¹zki informacyjne, w zale¿noœci od tego, czy w sprawie orzekaj¹
³awy przysiêg³ych i ³awnicy, czy sêdziowie zawodowi.
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swojego wyroku z 24 listopada 2005 r. Trybu-
na³ uzna³, i¿ skazanie wnioskodawców mia³o
na celu zagwarantowanie praw oskar¿onych do
rzetelnego procesu (w tym domniemania nie-
winnoœci) oraz zapewnienie wolnego od naci-
sków zewnêtrznych funkcjonowania organów
s¹dowych. Powo³uj¹c siê na wczeœniejsze swo-
je orzeczenia, s¹d strasburski podkreœli³, i¿ do-
puszczalne jest prowadzenie debaty na temat
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci,
w tym konkretnym przypadku jednak nie by³o
interesu publicznego w relacjonowaniu tego
procesu. Poza tym, zdaniem sêdziów, sporna
publikacja by³a jednostronna, poniewa¿ opo-
wiada³a siê po stronie jednego z oskar¿onych,
obci¹¿aj¹c drugiego. Sk³ad s¹dz¹cy odnotowa³
te¿, i¿ zastosowany przepis karny nie zakazuje
publikowania informacji na temat procesu, lecz
jedynie dos³ownego cytowania zawartoœci akt
sprawy. Nie jest to wiêc ograniczenie zbyt da-
leko id¹ce. Bior¹c pod uwagê te okolicznoœci
oraz stosunkowo ³agodn¹ sankcjê (10 000 fran-
ków), czworo sêdziów sk³adu s¹dz¹cego uzna-
³o, i¿ w sprawie tej istnia³a spo³eczna przemo¿-
na potrzeba (pressing social need) ukarania
skar¿¹cych, a wiêc nie dosz³o do naruszenia ich
prawa do wolnoœci wypowiedzi.

Pozosta³a trójka sêdziów zg³osi³a votum se-
paratum, w którym, jak siê wydaje trafnie, za-
kwestionowali oni g³ówne tezy uzasadnienia
takiego rozstrzygniêcia. Przede wszystkim
stwierdzili, powo³uj¹c siê na postanowienia cy-
towanej powy¿ej rekomendacji Rady Europy,
i¿ opinia publiczna mia³a prawo zaznajomiæ siê
z faktami dotycz¹cymi tej zbrodni. Poza tym
autorzy zdania odrêbnego wskazali, ¿e skar¿¹-
cy zostali skazani na podstawie przepisu, który
nie odnosi siê do treœci publikacji ani jej skut-
ków. Tymczasem ju¿ w sprawie Du Roy i Ma-
laurie przeciwko Francji6 Trybuna³ wyrazi³ za-
strze¿enia wobec regulacji o tak generalnym
i absolutnym charakterze. Wybór takiej a nie
innej podstawy prawnej skazania sprawi³ te¿, i¿
nie by³o potrzeby badania obiektywizmu publi-

kacji (który zreszt¹, zdaniem cytowanych sê-
dziów, zosta³ dochowany). Ponadto, uwzglê-
dniaj¹c umiarkowany ton publikacji oraz
up³yw czasu miêdzy ich ukazaniem siê a termi-
nami rozpraw, by³o ma³o prawdopodobne, by
teksty te zaszkodzi³y rzetelnoœci procesu. Wre-
szcie, odwo³anie siê w tekœcie artyku³ów to tre-
œci Ÿróde³ zwiêksza³o wiarygodnoœæ relacji.

Kolejna sprawa przed Trybuna³em dotycz¹-
ca ujawnienia dokumentów z akt œledztwa rów-
nie¿ dotyczy³a Francji7, jednak w tym przypad-
ku skar¿¹cy (autorzy ksi¹¿ki) nie zostali ukara-
ni na podstawie wspomnianego powy¿ej art. 38
§ 1 ustawy o wolnoœci prasy, ale na podstawie
przepisu kodeksu karnego o przestêpstwie pa-
serstwa w formie œwiadomego odniesienia ko-
rzyœci z przestêpstwa (w tym przypadku prze-
stêpstwa ujawnienia tajemnicy s³u¿bowej i za-
wodowej). Zarzewiem konfliktu w tej sprawie
by³a publikacja ksi¹¿ki poœwiêconej g³oœnej
aferze pods³uchowej, w której to ksi¹¿ce za-
mieszczone zosta³y, miêdzy innymi, transkryp-
cje pods³uchów. Oskar¿eni dziennikarze utrzy-
mywali, i¿ materia³y te kr¹¿y³y w œrodowisku
dziennikarskim jeszcze przed wszczêciem po-
stêpowania s¹dowego. S¹dy francuskie przyjê-
³y jednak, i¿ skar¿¹cy musieli wiedzieæ, i¿ do-
kumenty te pochodzi³y z przestêpstwa i, w kon-
sekwencji, ka¿dy z nich zosta³ skazany na karê
grzywny w wysokoœci po oko³o 7600 euro (do-
datkowo zas¹dzono od nich solidarnie 7600 eu-
ro odszkodowania). Tak jak w poprzednio
omówionej sprawie, Trybuna³ Europejski
wskaza³ na konflikt miêdzy prawem opinii pu-
blicznej do wiedzy na temat funkcjonowania
s¹dów oraz ochron¹ tych¿e przed naciskami
i prawem oskar¿onego do rzetelnego procesu.
Tym razem jednak sêdziowie nie tylko jedno-
myœlnie uznali pierwszeñstwo tej pierwszej
wartoœci, ale nawet wskazali, ¿e w³aœciwe rela-
cjonowanie procesów s³u¿y realizacji zasady
publicznoœci rozprawy przewidzianej w art. 6
ust. 1 Konwencji8. Bezdyskusyjne by³o te¿ dla
sk³adu s¹dz¹cego, ¿e proces dotyczy³ zdarzeñ,

6 Wyrok z 3.10.2000 r., § 35.
7 Dupuis przeciwko Francji, wyrok z 7.06.2007 r.
8 Z powo³aniem na Worm przeciwko Austrii, wyrok z 29.08.1997 r., § 50.
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które wywo³a³y powszechne poruszenie i obu-
rzenie w spo³eczeñstwie francuskim. Istotny
by³ równie¿ status skar¿onego w sprawie – bê-
d¹cego osob¹ z bliskiego otoczenia prezydenta
François Mitterranda. Poza tym wyrok skazuj¹-
cy w sprawie pods³uchowej zapad³ dopiero po
niespe³na dziesiêciu latach od publikacji ksi¹¿-
ki, nie mog³a wiêc mieæ ona wp³ywu na prawa
oskar¿onego. Nie bez znaczenia by³ te¿ fakt, i¿
opublikowane dane by³y ju¿ czêœciowo pu-
blicznie dostêpne9. Wreszcie, wykraczaj¹c po-
za okolicznoœci tej konkretnej sprawy, Trybu-
na³ podkreœli³, i¿ wymaga najwy¿szej uwagi
ocena koniecznoœci ukarania dziennikarzy,
którzy, realizuj¹c swoj¹ misjê „psów ³añcucho-
wych” demokracji, wykorzystuj¹ informacje
uzyskane z naruszeniem tajemnicy postêpowa-
nia karnego lub zawodowej10. Odwo³uj¹c siê
do swoich wczeœniejszych orzeczeñ11, organ
ten przypomnia³, ¿e dziennikarze winni dzia³aæ
w dobrej wierze i na podstawie wiarygodnych
i dok³adnych Ÿróde³, a ksi¹¿ka skar¿¹cych spe³-
nia³a te wymogi.

Ponownie zasadnoœæ powo³ania siê w kon-
kretnej sprawie na argumenty le¿¹ce u podstaw
konstrukcji tajemnicy postêpowania karnego
rozwa¿y³ Trybuna³ w sprawie Campos prze-
ciwko Portugalii12. Ten konkretny przypadek
zwi¹zany by³ z publikacj¹ przez skazanego
dziennikarza fragmentów aktu oskar¿enia za-
rzucaj¹cego jednemu z polityków oszustwa po-
datkowe. Po pierwsze, sêdziowie strasburscy
nie podzielili stanowiska rz¹du portugalskiego,
i¿ publikacja ta by³a w stanie utrudniæ œledz-
two, które na tym etapie nadal mog³o zostaæ
wznowione. W opinii Trybuna³u teza ta by³a

zbyt s³abo uzasadniona, zw³aszcza ¿e s¹d por-
tugalski wprost stwierdzi³, i¿ rozpowszechnie-
nie dokumentu nie zaszkodzi³o temu postêpo-
waniu. Wiêksz¹ wagê przywi¹za³ s¹dz¹cy
sk³ad do kwestii wp³ywu zachowania wniosko-
dawcy na rzetelnoœæ procesu. Jednak zdaniem
sêdziów, treœæ spornego artyku³u nie podwa¿a-
³a domniemania niewinnoœci oskar¿onego poli-
tyka, a jedynie prezentowa³a zarzuty prokura-
torskie. Poza tym, jak odnotowano w uzasa-
dnieniu, w sprawie polityka orzekali sêdziowie
zawodowi, bardziej odporni na naciski ni¿ ³aw-
nicy. Co bardzo istotne, Trybuna³ wprost
odrzuci³ tezê rz¹du portugalskiego, i¿ dzienni-
karza obci¹¿a te¿ i to, ¿e móg³ odczekaæ z pu-
blikacj¹ dokumentu do momentu, w którym
ustawa³ z mocy prawa stan tajemnicy. Jak
stwierdzi³ sk³ad s¹dz¹cy, rol¹ dziennikarzy
œledczych jest rzetelne informowanie opinii pu-
blicznej o problemach takich jak ten opisany
w spornej publikacji, tak wczeœnie jak tylko in-
formacje owe wejd¹ w posiadanie dziennika-
rzy13, szczególnie jeœli dokumenty te stanowi¹
Ÿród³o, na którym dziennikarze opieraj¹ swoje
twierdzenia14. Bior¹c pod uwagê wszystkie za-
prezentowane powy¿ej okolicznoœci, nie mo¿e
dziwiæ, ¿e sêdziowie strasburscy jednomyœlnie
przyznali racjê skar¿¹cemu dziennikarzowi.

Niemal dwa lata po wydaniu wyroku
w sprawie Campos przeciwko Portugalii Try-
buna³ mia³ okazjê ponownie rozstrzygn¹æ spra-
wê wnioskodawcy z tego kraju skazanego za to
samo przestêpstwo15. I tym razem powodem
skazania by³a publikacja dotycz¹ca polityka,
jednak teraz chodzi³o o zarzut molestowania
seksualnego. Postêpowanie w tej sprawie zo-

9 Z powo³aniem na wyroki w sprawach Weber przeciwko Szwajcarii (wyrok z 22.05.1990 r., § 51) oraz Vereni-
ging Weekblad Bluf! przeciwko Holandii (wyrok z 9.02.1995 r., § 41).

10 § 46 (“The Court further considers that it is necessary to take the greatest care in assessing the need, in a de-
mocratic society, to punish journalists for using information obtained through a breach of the secrecy of an investi-
gation or a breach of professional confidence when those journalists are contributing to a public debate of such im-
portance and are thereby playing their role as »watchdogs« of democracy.”).

11 Wyrok z 27.03.1996 r., sprawa Goodwin przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 39; wyrok z 21.01.1991 r.,
sprawa Fressoz i Roire przeciwko Francji, § 54; wyrok z 25.06.2001 r., sprawa Colombani i inni przeciwko Fran-
cji, § 65.

12 Wyrok z 24.04.2008 r.
13 Z powo³aniem na sprawê Cumpãnã Mazãre przeciwko Rumunii, wyrok z 17.12.2004 r., § 96.
14 Z powo³aniem na sprawê Dupuis przeciwko Francji, § 46.
15 Sprawa Laranjeira Marques da Silva przeciwko Portugalii, wyrok z 19.01.2010 r.
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sta³o umorzone, co sprowokowa³o dziennika-
rza do zamieszczenia krytycznych artyku³ów
na temat okolicznoœci zajœcia. Podobnie jak
w poprzedniej sprawie Trybuna³ wzi¹³ pod
uwagê, i¿ w sprawê zamieszana by³a osoba pu-
bliczna, a zachowanie dziennikarza w niczym
nie zaszkodzi³o przebiegowi œledztwa. W kon-
sekwencji wszyscy sêdziowie uznali, i¿ dosz³o
do naruszenia art. 10 konwencji.

W sposób najbardziej ogólny Trybuna³ Eu-
ropejski wypowiedzia³ siê na temat dopu-
szczalnoœci ograniczenia wolnoœci wypowiedzi
ze wzglêdu na ochronê tajemnic w uzasadnie-
niu wyroku zapad³ego w sprawie Stoll przeciw-
ko Szwajcarii16. Rozstrzygniêcie to byæ mo¿e
zapocz¹tkuje liniê orzecznicz¹ trybuna³u, po-
niewa¿ w jego uzasadnieniu Wielka Izba sfor-
mu³owa³a test, który mo¿e znajdowaæ zastoso-
wanie we wszystkich przypadkach, kiedy skar-
¿¹cy domaga siê stwierdzenia naruszenia kon-
wencji na skutek poci¹gniêcia do odpowie-
dzialnoœci za naruszenie tajemnicy prawnie
chronionej. Sprawa, o której mowa, dotyczy³a
publikacji jednej ze szwajcarskich gazet zdra-
dzaj¹cej treœæ poufnego raportu autorstwa am-
basadora tego kraju w USA. Raport ów by³ po-
œwiêcony strategii rz¹du szwajcarskiego wobec
roszczeñ Œwiatowego Kongresu ¯ydów kiero-
wanych do szwajcarskich banków w zwi¹zku
z lokatami bankowymi pozostawionymi przez
ofiary Holokaustu. Autor tej publikacji, skaza-
ny przez s¹dy krajowe za przestêpstwo ujaw-
nienia tajemnicy procesu decyzyjnego, doma-
ga³ siê od trybuna³u stwierdzenia naruszenia
art. 10 konwencji europejskiej. W pierwszej in-
stancji organ ten orzek³ na korzyœæ Stolla17,
jednak Wielka Izba przyzna³a racjê rz¹dowi
szwajcarskiemu18. W uzasadnieniu wyroku
Trybuna³ podkreœli³, i¿ karanie dziennikarzy za
tego typu publikacje mo¿e zniechêciæ prasê do
przekazywania informacji o sprawach budz¹-

cych publiczn¹ troskê, dlatego ka¿dy przypa-
dek takiego skazania winien byæ rozpatrywany
przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych okoliczno-
œci: (a) interesy „uwik³ane” w sprawê, (b) kom-
pleksowoœæ analizy dokonanej przez s¹dy kra-
jowe, (c) zachowanie siê wnioskodawcy oraz
(d) adekwatnoœæ sankcji.

Najbardziej z³o¿ony jest ten pierwszy
aspekt, poniewa¿ wymaga on identyfikacji
i wywa¿enia wartoœci przemawiaj¹cych za lub
przeciwko rozpowszechnieniu informacji.
W tym konkretnym przypadku sêdziowie uzna-
li, i¿ zachodzi konflikt interesów o charakterze
publicznym. Z jednej strony by³ to interes opi-
nii publicznej w zaznajomieniu siê z treœci¹ ra-
portu dotycz¹cego kwestii, która budzi³a wów-
czas wielkie kontrowersje w spo³eczeñstwie
szwajcarskim. Z drugiej – interes rz¹du szwaj-
carskiego zainteresowanego pomyœlnym za-
koñczeniem trudnych i wa¿nych negocjacji.
Wielka Izba przyzna³a, ¿e sporny artyku³ za-
wiera³ wa¿ne dla debaty publicznej informacje,
podkreœlono jednak te¿, i¿ mo¿noœæ zachowa-
nia poufnoœci jest niezwykle istotna dla prawi-
d³owego dzia³ania dyplomacji. Ten fragment
uzasadnienia zakoñczy³a konkluzja, i¿ wspo-
mniana poufnoœæ nie wymaga ochrony bez
wzglêdu na cenê, w szczególnoœci nie mo¿e
ona uniemo¿liwiaæ debaty na temat polityki za-
granicznej.

W kolejnych paragrafach sêdziowie rozwa-
¿yli konsekwencje publikacji, a zw³aszcza to,
czy jej skutkiem mog³a byæ „powa¿na szkoda”
(considerable damage) oraz to, czy zw³oka
w rozpowszechnieniu informacji pozbawia³aby
je wartoœci. Zwrócono uwagê, ¿e ze wzglêdu
na treœæ raportu (propozycje strategii negocja-
cyjnych), jak i jego specyficzn¹ formê („kon-
frontacyjne” s³ownictwo) ujawnienie go mog³o
powa¿nie utrudniæ negocjacje, a zatem wywo-
³aæ wspomnian¹ szkodê.

16 Odrêbna linia orzecznicza ukszta³towa³a siê w odniesieniu do przypadków rozpowszechnienia informacji pouf-
nych, które by³y ju¿ wczeœniej dostêpne, por. wyrok z 26.11.1991 r., sprawa Observer i Guardian przeciwko Zjedno-
czonemu Królestwu, § 69; wyrok z 9.02.1995 r., sprawa Vereniging Weekblad Bluf! przeciwko Holandii, §§ 43 et seq.;
wyrok z 29.10.1995 r., sprawa Open Door i Dublin Well Woman przeciwko Irlandii, § 76; wyrok z 21.01.1999 r., spra-
wa Fressoz i Roire przeciwko Francji, § 53; wyrok z 18.05.2004 r., sprawa Editions Plon przeciwko Francji, § 53.

17 Wyrok z 25.04.2006 r., za rozstrzygniêciem g³osowa³o 4 sêdziów, a 3 by³o przeciwko.
18 Wyrok z 10.12.2007 r.; za rozstrzygniêciem g³osowa³o 12 sêdziów, a 5 by³o przeciwko.
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Nastêpnie Wielka Izba zbada³a, czy s¹dy
szwajcarskie rozwa¿y³y wszelkie okolicznoœci
sprawy, czy te¿ tylko poprzesta³y na ustaleniu
formalnego statusu spornych informacji jako
tajemnicy. Ostatecznie organ ten skonstatowa³,
¿e taka wszechstronna analiza zosta³a przepro-
wadzona, mimo i¿ przepis art. 293 szwajcar-
skiego Kodeksu karnego, na podstawie którego
skazano skar¿¹cego, operuje wy³¹cznie formal-
nym pojêciem tajemnicy. Trybuna³ podkreœli³
te¿, ¿e Szwajcarski S¹d Federalny dopuœci³
mo¿liwoœæ uwolnienia od odpowiedzialnoœci
osoby, której czyn wype³nia znamiona wys³o-
wione w powo³anym przepisie, na podstawie
ekstraordynaryjnej przes³anki ochrony uzasa-
dnionego interesu (extra-legal justification of
protection of legitimate interests), jednak¿e,
zdaniem tego s¹du, w tej akurat sprawie kon-
strukcja ta nie znajdowa³a zastosowania.

Rozwa¿aj¹c z kolei zachowanie siê dzienni-
karza, sêdziowie uwzglêdnili sposób wejœcia
przez niego w posiadanie raportu oraz rzetel-
noœæ opartego na nim artyku³u. Badaj¹c tê
pierwsz¹ okolicznoœæ, trybuna³ odnotowa³, i¿
w³adze szwajcarskie nigdy nie zarzuci³y Stollo-
wi, i¿ naruszy³ prawa, uzyskuj¹c ten dokument.
Fakt ten, zdaniem Wielkiej Izby, nie móg³ mieæ
jednak rozstrzygaj¹cego znaczenia. Ponadto
w uzasadnieniu zaznaczono, ¿e dziennikarz
musia³ zdawaæ sobie sprawê, i¿ poufne dane
przekazano mu z naruszeniem przepisów. Sam¹
publikacjê skar¿¹cego Trybuna³ okreœli³ jak
tendencyjn¹, powierzchown¹ i prowokacyjn¹
w formie. Jeœli chodzi o dolegliwoœæ kary, to
grzywnê w wysokoœci 800 franków szwajcar-
skich (oko³o 480 euro) sêdziowie strasburscy
uznali za stosunkowo ³agodn¹. Podsumowuj¹c,
po zastosowaniu sformu³owanego przez siebie
czteroelementowego testu, Wielka Izba dosz³a
do wniosku, ¿e w sprawie Stolla Szwajcaria nie
naruszy³a art. 10 konwencji.

Z rozstrzygniêciem tym nie zgodzi³o siê
piêcioro sêdziów. Argumenty przeciwko wyro-
kowi przedstawione zosta³y w opinii sêdziego
V. Zagrebelsky’ego, do której przy³¹czy³a siê
pozosta³a czwórka. Autor votum separatum za-
rzuci³ przede wszystkim wiêkszoœci, i¿ zbyt ³a-
two przyjê³a tezê o negatywnych skutkach pu-
blikacji, a co za tym idzie – b³êdnie oceni³a do-
nios³oœæ interesu w zachowaniu poufnoœci taje-
mnicy. Zdaniem cytowanego sêdziego nie mo¿-
na by³o w tej sprawie mówiæ o przemo¿nej po-
trzebie (pressing social need) ograniczenia
wolnoœci s³owa, zw³aszcza bior¹c pod uwagê
„w¹ski margines swobody pañstw” w tym za-
kresie, w przypadku gdy chodzi o wypowiedzi
dotycz¹ce spraw o publicznym znaczeniu.
W tym sensie krytykowany wyrok odbiega od
utrwalonej linii orzeczniczej Trybuna³u19. Wre-
szcie, sêdzia Zagrebelsky uzna³ zastrze¿enia
swoich kolegów pod adresem rzetelnoœci tekstu
za bezprzedmiotowe, jako dotycz¹ce kwestii
znies³awienia, a nie ujawnienia prawnie chro-
nionej tajemnicy.

Podzielaj¹ce te krytyczne uwagi, mo¿na
wyraziæ przypuszczenie, ¿e „test Stolla” bêdzie
wykorzystywany przez Trybuna³ w przysz³oœci
i to w odniesieniu do przypadków ujawnienia
ró¿nych rodzajów tajemnic20. Przemawia za
tym chocia¿by abstrakcyjny sposób ujêcia
przes³anek tej konstrukcji. Przes³anka (b), czy-
li kompleksowoœæ analizy dokonanej przez s¹-
dy krajowe, wskazuje, i¿ test, o którym mowa,
Trybuna³ sformu³owa³ jako wskazówkê sam
dla siebie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,
a nawet jest to zalecane, by pozosta³e przes³an-
ki stosowa³y w tego typu sprawach równie¿ s¹-
dy krajowe. Pozwoli³oby to unikn¹æ w przy-
sz³oœci skutecznego kwestionowania ich decyzji
w postêpowaniu przed s¹dem w Strasburgu.
Sk³adom s¹dz¹cym s¹dów krajowych mo¿e jed-
nak utrudniaæ przeprowadzenie wszechstronnej

19 Por. np. wyrok z 7.10.1976 r., sprawa Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 48; wyrok
z 26.04.1979 r., sprawa Sunday Times przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 59; wyrok z 8.07.1986 r., sprawa Lin-
gens przeciwko Austrii, §§ 39–41; wyrok z 26.11.1991 r., sprawa Observer and Guardian przeciwko Zjednoczone-
mu Królestwu, § 59; wyrok z 25.08.1998 r., sprawa Hertel przeciwko Szwajcarii, § 46; wyrok z 15.02.2005 r., spra-
wa Steel i Morris przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, § 87.

20 Trzeba jednak zarazem odnotowaæ, ¿e w powo³anej powy¿ej sprawie Campos przeciwko Portugalii tak siê
nie sta³o. 
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analizy formalistyczne ujêcie znamion danego
czynu zabronionego, tak jak to mia³o miejsce
w przypadku art. 293 szwajcarskiego Kodeksu
karnego czy rozwa¿anego w niniejszym arty-
kule art. 241 rodzimego Kodeksu karnego.
Przyk³ad sprawy Stolla dowodzi, ¿e nie jest to
przeszkoda nie do pokonania, mo¿na jednak na
razie tylko spekulowaæ, czy Trybuna³ Europej-
ski uzna³by mo¿liwoœæ zastosowania instytucji
znikomej szkodliwoœci spo³ecznej za w³aœciwy
„wentyl bezpieczeñstwa” dla oskar¿onych.

Interpretacja art. 241 k.k. 
w nauce prawa i orzecznictwie 
s¹dów i prokuratur
Treœæ art. 241 k.k. nie budzi w nauce wiêk-
szych kontrowersji. Jako przedmiot ochrony,
zgodnie z tytu³em rozdzia³u, w którym przepis
ten jest umiejscowiony, wskazuje siê dobro wy-
miaru sprawiedliwoœci. Jak na przyk³ad stwier-
dza Ryszard A. Stefañski: „przedwczesne
ujawnienie wiadomoœci z dochodzenia lub
œledztwa mo¿e utrudniæ lub uniemo¿liwiæ rea-
lizacjê celów tego postêpowania, a mianowicie
ustalenia, czy zosta³ pope³niony czyn zabronio-
ny i czy stanowi on przestêpstwo, wykrycie
i w razie potrzeby ujêcie sprawcy oraz wyja-
œnienie okolicznoœci sprawy”21. W przypadku
przestêpstwa z § 2 takim dobrem jest ponadto
interes, dla którego nast¹pi³o wy³¹czenie jaw-

noœci rozprawy22. W literaturze podkreœla siê,
i¿ czyny zabronione z art. 241 k.k. maj¹ cha-
rakter powszechny (mo¿e je pope³niæ ka¿da
osoba)23, formalny (wyst¹pienie negatywnych
skutków zakazanego czynu nie jest znamie-
niem przestêpstwa)24 i umyœlny25. Przedmio-
tem rozpowszechnienia, o których mowa w § 1
maj¹ byæ wiadomoœci26 z postêpowania przy-
gotowawczego, a zatem nie s¹ nimi informacja
o fakcie pope³nienia przestêpstwa ani informa-
cja ogólna o tocz¹cym siê postêpowaniu27.
W orzecznictwie i w nauce prawa zauwa¿a siê
ponadto, i¿:
– „Pod pojêcie »wiadomoœci z dochodzenia

lub œledztwa« nie podpadaj¹ wszystkie oko-
licznoœci ujawnione w dochodzeniu lub
œledztwie, lecz tylko te, które maj¹ zwi¹zek
z przedmiotem dochodzenia lub œledztwa,
tzn. z postêpowaniem zmierzaj¹cym do wy-
krycia okolicznoœci i sprawców konkretnego
przestêpstwa”28;

– „Owe wiadomoœci dotycz¹ zarówno ustaleñ
faktycznych, jak i rozstrzygniêæ podejmo-
wanych na ich podstawie. Mowa tu nie tyl-
ko o orzeczeniach koñcz¹cych postêpowa-
nie, lecz równie¿ o decyzjach podejmowa-
nych w jego trakcie, np. w odniesieniu do
przeprowadzanych dowodów, stosowanych
œrodków zapobiegawczych itp. Bez znacze-
nia przy tym jest fakt, ¿e niektóre decyzje

21 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania wiadomoœci z postêpowania karnego (art. 241 k.k.), „Pro-
kuratura i Prawo” 2001, nr 5, s. 15–16.

22 Kodeks karny. Czêœæ szczególna. Komentarz do art. 117–277 kodeksu karnego, aut. G. Bogdan i in., pod red.
A. Zolla, Kraków 1999, s. 836; R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 16.

23 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania…, s. 15; M. Szewczyk, Komentarz do art. 241 kodeksu kar-
nego, [w:] Kodeks karny. Czêœæ szczególna. T. 2: Komentarz do art. 117–277 k.k., aut. A. Barczak-Oplustil i in., red.
A. Zoll, Kraków 2006, System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer Polska [dalej: LEX], pkt 3. 

24 B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwoœci. Rozdzia³
XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 161; R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechnia-
nia…, s. 17.

25 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 18; M. Szewczyk, Komentarz do art. 241..., LEX, pkt
16. Zdaniem jednak B. Kunickiej-Michalskiej, art. 241 wymaga zamiaru bezpoœredniego po stronie sprawcy, por.
tej¿e, Przestêpstwa przeciwko ochronie…, s. 166.

26 Zdaniem R.A. Stefañskiego, mo¿e nim byæ te¿ pojedyncza wiadomoœæ, por. tego¿, Przestêpstwo rozpo-
wszechniania..., s. 18.

27 B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy w kodeksie karnym, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” Nr 89.
Prawo 16 (1978), s. 99–100; ta¿, Przestêpstwa przeciwko ochronie…, s. 163–164; R.A. Stefañski, Przestêpstwo roz-
powszechniania..., s. 21.

28 Wyrok SN z 9.05.1933 r., 4 K 242/33, „Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego” 1933, poz. 138, cyt. za: R.A.
Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 20.
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w toku œledztwa lub dochodzenia podejmuje
s¹d.”29;

–  musz¹ to byæ informacje istotne30;
– nie s¹ nimi informacje publicznie dostêp-

ne31, jak równie¿ plotki i pog³oski32.

Niezwykle istotne w kontekœcie tematu niniej-
szego artyku³u jest to, i¿ Ÿród³em wiadomoœci
winny byæ akta sprawy, osoby prowadz¹ce lub
nadzoruj¹ce postêpowanie, ewentualnie jakie-
kolwiek osoby maj¹ce urzêdowy kontakt ze
spraw¹33. Nie s¹ wiêc takimi wiadomoœciami
„informacje posiadane przez osobê wystêpuj¹-
c¹ w postêpowaniu w charakterze oskar¿onego
lub œwiadka, ale posiadane przez ni¹ jeszcze
przed wyst¹pieniem w tej roli, np. co do prze-
biegu przestêpstwa, chocia¿by w wyniku tej
czynnoœci zosta³y inkorporowane do materia-
³ów dochodzenia lub œledztwa”34. Do wiado-
moœci takich nale¿y jednak zaliczyæ informa-
cje, o których taka osoba dowiedzia³a siê
w czasie przes³uchania lub konfrontacji35.

Zaprezentowany pogl¹d przyjmowany by³
przez s¹dy ju¿ na gruncie art. 255 k.k. z 1969 r.,
czego przyk³adem mo¿e byæ wyrok S¹du Rejo-
nowego dla Krakowa-Œródmieœcia w Krakowie
z 3 stycznia 1994 r.:

Orzekaj¹c o zarzucie pierwszym aktu oskar¿e-
nia S¹d musia³ rozstrzygn¹æ problem czy dzien-
nikarzowi wolno samodzielnie zdobywaæ infor-

macje, równolegle do tocz¹cego siê œledztwa
oraz czy wolno korzystaæ z informacji osób
trzecich niepowi¹zanych z danym postêpowa-
niem karnym. S¹d uzna³, ¿e na oba pytania na-
le¿y odpowiedzieæ twierdz¹co. Dziennikarz
mo¿e zbieraæ informacje na w³asn¹ rêkê nieza-
le¿nie od dzia³añ organów œcigania pod warun-
kiem, ¿e nie korzysta z materia³ów dochodzenia
prowadzonego przez te organy. […] Pope³nie-
nie przestêpstwa z art. 255 kodeksu karnego
mo¿e mieæ miejsce tak¿e wtedy, gdy informacje
nie pochodz¹ bezpoœrednio z materia³ów proce-
sowych, ale uzyskane zosta³y od osób zwi¹za-
nych z postêpowaniem przygotowawczym,
w szczególnoœci od osób prowadz¹cych to po-
stêpowanie, œwiadków przes³uchanych w jego
toku, bieg³ych wydaj¹cych opiniê czy nawet
osób podejrzanych. W tym drugim wypadku
jednak¿e do przypisania sprawcy choæby za-
miaru ewentualnego wymagane jest co najmniej
a¿eby mia³ on œwiadomoœæ, ¿e konkretni infor-
matorzy wystêpuj¹ w okreœlonych rolach proce-
sowych w postêpowaniu przygotowawczym36.

Takie samo podejœcie reprezentuj¹ aktualnie
prokuratury, stosuj¹c obecnie obowi¹zuj¹cy
kodeks. Uczyni³a tak na przyk³ad Prokuratura
Rejonowa w ¯aganiu:

Rozpowszechniane wiadomoœci musz¹ pocho-
dziæ z akt tego postêpowania przygotowawcze-
go, od osób je prowadz¹cych lub urzêdowo z ni-
mi wspó³dzia³aj¹cych (np. policjanta, czy pra-

29 E. Jarzêcka-Siwik, Ograniczenie dostêpu do informacji publicznej o przebiegu postêpowania karnego, „Pro-
kuratura i Prawo” 2005, nr 3, s. 78.

30 O. Górniok, S. Hoc, S. M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz. T. 3: (art. 117–363), Gdañsk 1999, s. 278;
E. Jarzêcka-Siwik, Ograniczenie dostêpu…, s. 86.

31 Wyrok SN z 20.09.1932 r., II K 663/32, „Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego” 1932, poz. 213, cyt. za: R.A. Ste-
fañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 21.

32 B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa przeciwko ochronie…, s. 162; R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpo-
wszechniania..., s. 21. Zdaniem tego ostatniego autora, je¿eli osoba rozpowszechniaj¹ca takie fa³szywe pog³oski
wierzy w ich prawdziwoœæ, dopuszcza siê nieudolnego usi³owania, tam¿e.

33 S. Waltoœ, Karnoprocesowa problematyka sprawozdawczoœci prasowej w Polsce, [w:] Relacje o przestêp-
stwach i procesach karnych w prasie codziennej w Niemczech i w Polsce, pod red. D. Döllinga. K.H. Gössla
i S. Waltosia, Kraków 1997, s. 30.

34 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 278; te¿ B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa przeciwko
ochronie…, s. 166; R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 20. Jak wynika z powy¿szych uwag, art.
241 k.k. tylko wyj¹tkowo mo¿e pos³u¿yæ jako sankcja karna za naruszenie art. 13 ust. 2 pr. pras., tak np. postano-
wienie PR dla Wroc³awia-Œródmieœcia o umorzeniu postêpowania, grudzieñ 2005 r., 3 Ds. 173/05.

35 L. Gardocki, Prawo karne, s. 278; tak te¿ rzeczniczka Prokuratora Generalnego M. Wilkosz-Œliwa, cyt. za:
P. £ukasik, Œledzeni œledczy, www.press.pl/press/pokaz.php?id=97 [dostêp: 13.10.2011].

36 II K 970/93/S.
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cownika administracyjnego organu œcigania).
Osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu przygo-
towawczym w charakterze œwiadków, pokrzyw-
dzonych lub podejrzanych, nie pope³niaj¹ prze-
stêpstwa z art. 241 kk, je¿eli ujawniaj¹ informa-
cje znane im sk¹din¹d, ni¿ z tocz¹cego siê po-
stêpowania, nawet je¿eli zosta³y one potem do
tego postêpowania w³¹czone. Nie jest równie¿
rozpowszechnianiem w rozumieniu art. 241 § 1
kk czynienie publicznymi wiadomoœci, które s¹
wprawdzie objête postêpowaniem przygoto-
wawczym, lecz które sprawca powzi¹³ z innych
Ÿróde³, ni¿ materia³y postêpowania przygoto-
wawczego, co w szczególnoœci mo¿e dotyczyæ
prowadzonego na w³asn¹ rêkê tzw. œledztwa
dziennikarskiego. […] Brak jest podstaw do
odmówienia W. [oskar¿onemu dziennikarzowi
– dopisek M.Z.] wiarygodnoœci, bowiem w ra-
mach „dziennikarskiego œledztwa” móg³ on
przeprowadziæ rozmowy z nieokreœlon¹ liczb¹
informatorów, posiadaj¹cych wiedzê o rzekomo
negatywnym zachowaniu A. Istnieje mo¿li-
woœæ, ¿e W. przeprowadza³ rozmowy z osoba-
mi, które wystêpowa³y w charakterze œwiadków
w œledztwie zwi¹zanym z osob¹ A. lub te¿ z in-
nych Ÿróde³ posiada³y okreœlone wiadomoœci37.

oraz Prokuratura Okrêgowa w Kielcach:

Nadto wyniki przeprowadzonych czynnoœci
wskazuj¹, ¿e informacje publikowane w me-
diach mog¹ pochodziæ od osób uczestnicz¹cych
w wymienionych postêpowaniach w charakte-
rze œwiadków lub pokrzywdzonych, które to
osoby „nie pope³niaj¹ przestêpstwa z art. 241 § 1
kk je¿eli ujawniaj¹ informacje znane im sk¹di-
n¹d ni¿ z tocz¹cego siê postêpowania nawet, je-
¿eli zosta³y one potem do tego postêpowania
w³¹czone” (komentarz do kodeksu karnego pod
redakcj¹ prof. Andrzeja Zolla, wyd. Zakamycze
1999, str. 847)38.

Przez postêpowanie przygotowawcze nale¿y
rozumieæ nie tylko samo œledztwo i dochodze-
nie, ale i czynnoœci w niezbêdnym zakresie ure-

gulowane w art. 308 k.p.k., poprzedzaj¹ce nie-
kiedy formalne wszczêcie postêpowania przy-
gotowawczego sensu stricto39. Zakaz rozpo-
wszechniania dotyczy te¿ informacji o czynno-
œciach s¹du w takim postêpowaniu, na przyk³ad
zastosowania tymczasowego aresztu40.

Art. 241 § 1 k.k. zabrania rozpowszechnia-
nia wiadomoœci, zanim nie zostan¹ one ujaw-
nione w postêpowaniu s¹dowym. Ujawnienie
to mo¿e mieæ miejsce zarówno podczas rozpra-
wy, jak i postêpowania niejawnego41. Jak siê
wydaje, dla czêœci tych danych takim momen-
tem jest odczytanie aktu oskar¿enia. Wynika to
z art. 332. § 1 k.p.k., zgodnie z treœci¹ którego
akt ten powinien zawieraæ miêdzy innymi:
1) imiê i nazwisko oskar¿onego, inne dane o je-
go osobie oraz dane o zastosowaniu œrodka za-
pobiegawczego, 2) dok³adne okreœlenie zarzu-
canego oskar¿onemu czynu ze wskazaniem
czasu, miejsca, sposobu i okolicznoœci jego po-
pe³nienia oraz skutków, a zw³aszcza wysokoœci
powsta³ej szkody, 3) wskazanie przepisów
ustawy karnej, pod które zarzucany czyn pod-
pada oraz 4) uzasadnienie oskar¿enia.

Stosownie do treœci § 2 powo³anego artyku-
³u, „w uzasadnieniu nale¿y przytoczyæ fakty
i dowody, na których oskar¿enie siê opiera,
a w miarê potrzeby wyjaœniæ podstawê prawn¹
oskar¿enia i omówiæ okolicznoœci, na które po-
wo³uje siê oskar¿ony w swej obronie”.

W doktrynie brak jest chyba wypowiedzi
dotycz¹cych mo¿liwoœci zastosowania analizo-
wanej regulacji art. 241 § 1 k.k. do przypadków
rozpowszechnienia wiadomoœci z postêpowañ
przygotowawczych umorzonych. Literalna in-
terpretacja tego przepisu prowadzi³aby do
wniosku, ¿e bez uzyskania wymaganej zgody
czyn taki stanowi przestêpstwo, gdy¿ nie do-
sz³o do ujawnienia tych danych w postêpowa-
niu s¹dowym. Jednak, bior¹c pod uwagê wy-
k³adniê funkcjonaln¹ i systemow¹, nale¿y
przyj¹æ trafnoœæ przeciwnej tezy, z uwagi na

37 Postanowienie o umorzeniu œledztwa z 22.06.2005 r., 1 Ds 176/05.
38 Postanowienie o umorzeniu œledztwa z 3.10.2001 r., VI Ds. 6/01/S.
39 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 26–27; M. Szewczyk, Komentarz do art. 241..., LEX,

pkt 9.
40 B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa przeciwko ochronie…, s. 165.
41 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 22; E. Jarzêcka-Siwik, Ograniczenie dostêpu…, s. 87.
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brak zagro¿enia dla przedmiotu ochrony, czyli
dobra wymiaru sprawiedliwoœci. Takie w³aœnie
stanowisko zaj¹³ S¹d Rejonowy w Mogilnie
w sprawie Marka Holaka, dziennikarza „Pa³uk
i Ziemi Mogileñskiej”:

Postêpowanie przygotowawcze koñczy siê
z chwil¹ przekazania aktu oskar¿enia do s¹du
lub umorzenia postêpowania [...]. W przedmio-
towej sprawie zdaniem S¹du nie zosta³y zreali-
zowane znamiona wystêpku z art. 241 paragraf
1 kk. W momencie opublikowania treœci ze-
znañ œwiadków [...] postêpowanie przygoto-
wawcze by³o ju¿ prawomocnie zakoñczone,
a wiêc nie by³o ju¿ przedmiotu ochrony prze-
stêpstwa z art. 241 paragraf 1 kk. Po prawo-
mocnym umorzeniu œledztwa nie ma ju¿ mo¿-
liwoœci utrudnienia lub uniemo¿liwienia postê-
powania karnego42.

Jeszcze mocniejsze podstawy ma pogl¹d dopu-
szczaj¹cy rozpowszechnianie informacji z po-
stêpowania przygotowawczego w sytuacji, gdy
oskar¿ony skorzysta³ z instytucji skazania bez
rozprawy lub bez postêpowania dowodowego.

Nawet jeœli odrzuci siê stanowisko, i¿ za-
kres zastosowania art. 241 § 1 k.k. nie obejmu-
je rozpowszechniania wiadomoœci z postêpo-
wania umorzonego lub zakoñczonego ostatecz-
nie skazaniem bez rozprawy lub postêpowania
dowodowego, jest oczywiste, ¿e w przypad-
kach takich brak szkodliwoœci czynu lub jest

ona znikoma, a wiêc dzia³anie takie nie stano-
wi przestêpstwa.

Przed formalnym ujawnieniem wiadomoœci
w postêpowaniu s¹dowym mo¿liwe jest ich roz-
powszechnienie po uzyskaniu odpowiedniej
zgody. W opinii przedstawicieli doktryny prawa
w postêpowaniu przygotowawczym zezwolenie
takie mo¿e wydaæ prokurator jako „gospodarz”
tego postêpowania43. W tym sensie b³êdem by-
³o umorzenie postêpowania przez Prokuraturê
Rejonow¹ Kielce-Wschód z uwagi na brak zna-
mion czynu zabronionego, w sytuacji, gdy
Ÿród³em informacji dziennikarza by³a wypo-
wiedŸ rzecznika prasowego Prokuratury o cha-
rakterze „rutynowej informacji udzielanej w te-
go rodzaj sprawach”44. Tym bardziej wiadomo-
œci takich nie mog¹ przekazywaæ policjanci pro-
wadz¹cy sprawê czy rzecznicy prasowi policji.

Sporne jest, czy na etapie postêpowania s¹-
dowego kompetencja ta przys³uguje prezesowi
s¹du45 czy te¿ sk³adowi s¹dz¹cemu46. Nie ma
wszak¿e w¹tpliwoœci w nauce i w orzecznic-
twie, ¿e wspomniana zgoda na udostêpnienie
akt nie jest równoznaczna z zezwoleniem,
o którym mowa w art. 241 § 1 k.k.47 Podobnie,
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zezwolenie to mo¿e od-
nosiæ siê tylko do wybranych wiadomoœci48.

Istnieje natomiast rozbie¿noœæ co do tego,
czy czynnoœæ ta mo¿e przybraæ formê ustn¹,
czy te¿ musi mieæ formê pisemn¹. Za pierwsz¹
opcj¹ opowiedzia³ siê Stanis³aw Waltoœ49.

42 Wyrok z 15.01.2007 r., utrzymany w mocy wyrok SO w Bydgoszczy z 19.02.2007 r., cyt. za: R. Wolek, Zwy-
ciêstwo dziennikarza Pa³uk przed s¹dem po oskar¿eniu przez prokuraturê, „Pa³uki i Ziemia Mogileñska” 2007, nr
8, http://paluki.tygodnik.pl/artykuly/zobacz/ 1143/402/Bez_kary_za_informowanie.html [dostêp: 11.10.2011].

43 A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Czêœæ szczególna, Warszawa 2000, s. 232; R.A. Stefañski, Prze-
stêpstwo rozpowszechniania..., s. 24–25; E. Jarzêcka-Siwik, Ograniczenie dostêpu…, s. 88.

44 Postanowienie z 22.06.2005 r., 1 Ds. 1875/05/S,
45 Tak uchwa³a SN (w sk³adzie siedmiu sêdziów) z 21.06.1983 r., VI KZP 7/83, OSNKW 1983, nr 12, poz. 95.
46 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania…, s. 25.
47 Tak uchwa³a SN (w sk³adzie siedmiu sêdziów) z 21.06.1983 r., VI KZP 7/83, OSNKW 1983, nr 12, poz. 95.

Mo¿na siê jednak zastanawiaæ, czy w przypadku, gdy dziennikarz lub inna osoba nie zostanie pouczona o tej oko-
licznoœci, nie zachodzi usprawiedliwiony b³¹d co do bezprawnoœci wy³¹czaj¹cy winê (przypomnijmy, ¿e zgodnie
z art. 362 k.p.k. „przewodnicz¹cy poucza obecnych o obowi¹zku zachowania w tajemnicy okolicznoœci ujawnio-
nych na rozprawie tocz¹cej siê z wy³¹czeniem jawnoœci i uprzedza o skutkach niedope³nienia tego obowi¹zku”). Te-
go typu stan faktyczny zaistnia³ w nierozstrzygniêtej jeszcze przez s¹d sprawie Leszka Kraskowskiego, M. Wyszyñ-
ska, Leszek Kraskowski z zarzutem rozpowszechniania informacji ze œledztwa, www.press.pl/newsy/prasa/po-
kaz/22925,Leszek-Kraskowski-z-zarzutem-rozpowszechniania-informacji-ze-sledztwa [dostêp: 14.10.2011.

48 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania…, s. 25.
49 S. Waltoœ, Karnoprocesowa problematyka…, s. 30; podobnie O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Kodeks

karny…, s. 279.



70 Micha³ Zaremba

Z kolei zdaniem Stefañskiego, zezwolenie to
powinno przybraæ formê postanowienia50.

Wiadomoœæ, co do której wydano zezwole-
nie na jej rozpowszechnienie, trafia w ten spo-
sób do domeny publicznej, czyli mo¿e j¹ upu-
bliczniæ ka¿da osoba, a nie tylko adresat ze-
zwolenia51.

W przeciwieñstwie do wiadomoœci z postê-
powania przygotowawczego, wiadomoœci
z rozprawy s¹dowej prowadzonej z wy³¹cze-
niem jawnoœci objête s¹ tajemnic¹ niepodlega-
j¹c¹ uchyleniu i nieograniczon¹ w czasie52.
Przyjmuje siê, ¿e art. 241 § 2 k.k. chroni zarów-
no informacje z rozprawy niejawnej w procesie
karnym, jak i rozprawy przy drzwiach za-
mkniêtych w procesie cywilnym53. Nie jest na-
tomiast przestêpstwem rozpowszechnianie da-
nych ujawnionych podczas niejawnego posie-
dzenia, o ile oczywiœcie dane te nie podlegaj¹
ochronie na podstawie art. 241 § 1 k.k.54

Co do zasady doktryna prawa nie kwestio-
nuje mo¿liwoœci prowadzenia „œledztw dzien-
nikarskich”, o ile nie wi¹¿e siê z tym narusza-
nie przepisów prawa, w tym przedstawionych
powy¿ej zakazów wynikaj¹cych z art. 241
k.k.55 Podkreœla siê wprawdzie, ¿e czynnoœci
takie mog¹ sp³oszyæ sprawców przestêpstw,
umo¿liwiæ zacieranie œladów przestêpstwa oraz
nara¿aæ ofiarê lub œwiadka na niebezpieczeñ-
stwo utraty zdrowia lub ¿ycia56. Wskazuje siê
ponadto, ¿e „wywiady” dziennikarskie ze
œwiadkami lub podejrzanymi w ramach prowa-
dzonych œledztw rodz¹ niebezpieczeñstwo, ¿e
dziennikarz mo¿e wywieraæ nacisk na te osoby,

by z³o¿y³y zeznania lub wyjaœnienia przed
organami wymiaru sprawiedliwoœci w okreœlo-
nym kierunku, a rozpowszechnianie wyników
œledztw dziennikarskich mo¿e wp³ywaæ na ze-
znania œwiadków, sugeruj¹cych siê treœci¹ ma-
teria³ów prasowych57.

Odnotowywane s¹ jednak te¿ i zalety takich
przedsiêwziêæ. Szczególnie mocno i trafnie po-
zytywne aspekty „œledztw dziennikarskich” ak-
centuje E. Jarzêcka-Siwik:

Zatem, o dostêpie do nich, powinny – poza re-
gu³ami dotycz¹cymi ochrony prywatnoœci i ta-
jemnic ustawowych – decydowaæ równie¿ inne
wzglêdy, takie jak np. przejrzystoœæ ¿ycia pu-
blicznego (zw³aszcza, gdy stron¹ procesu jest
osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹), potrzeba
ujawnienia mechanizmów dzia³añ o du¿ym ³a-
dunku spo³ecznej szkodliwoœci lub gdy prze-
stêpczy proceder wymierzony jest w podstawo-
we interesy pañstwa. Wa¿ne s¹ tak¿e wzglêdy
prewencji ogólnej oraz potrzeba publicznego
wyjaœnienia okolicznoœci zdarzenia bulwersuj¹-
cego opiniê publiczn¹. Czasami bardziej szko-
dliwe bêdzie utrzymywanie tajemnicy w odnie-
sieniu do przebiegu postêpowania ni¿ prowa-
dzenie go przy drzwiach otwartych58.

Odnosz¹c siê ju¿ konkretnie do „sprawy Rywi-
na”, autorka ta stwierdza:

Obserwuj¹c rozwój wydarzeñ w sprawie tzw.
afery Rywina, trzeba stwierdziæ, ¿e wczeœniej-
sze wydanie zezwolenia na upublicznienie in-
formacji zawartych w aktach œledztwa pozwoli-

50 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 26.
51 B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy…, s. 99–100; ta¿, Przestêpstwa przeciwko ochronie…, s. 165–166;

J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 198–199; R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpo-
wszechniania..., s. 24.

52 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 17, 29.
53 Kodeks karny. Czêœæ szczególna…, s. 837; R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 27–28.
54 B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa przeciwko ochronie…, s. 163; R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpo-

wszechniania..., s. 30.
55 Por. M. Stanowska, Udostêpnianie dziennikarzowi akt s¹dowych i prokuratorskich, „Przegl¹d S¹dowy” 2001,

nr 10, s. 69 i n; E. Jarzêcka-Siwik, Ograniczenie dostêpu…, s. 86; M. Kêdzierska, „Œledztwo dziennikarskie” – wy-
brane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 4, s. 47; M. Szewczyk, Komentarz do art. 241…, LEX, pkt 14.

56 S. Waltoœ, Karnoprocesowa problematyka ..., s. 30–31; R.A. Stefañski przywo³uje przyk³ad rozpowszechnie-
nia informacji o zabezpieczeniu na miejscu przestêpstwa œladów butów, co mo¿e sprawiæ, i¿ ostrze¿eni w ten spo-
sób sprawcy zniszcz¹ ów dowód – por. tego¿, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 16.

57 M. Kêdzierska, „Œledztwo dziennikarskie”…, s. 55.
58 E. Jarzêcka-Siwik, Ograniczenie dostêpu…, s. 85.



³oby unikn¹æ wielu konfliktów i trudnoœci.
Przede wszystkim wiadomo by³o, ¿e tak nag³o-
œniona sprawa nie cierpi tajemnic. Po pierwsze
dlatego, ¿e w interesie przes³uchiwanych le¿y
jawnoœæ postêpowania, po drugie dlatego, ¿eby
nie dezawuowaæ poczynañ organu prowadz¹ce-
go postêpowanie. Dodatkowo, tam, gdzie nie
ma rzetelnej i Ÿród³owej informacji, wszelkiego
rodzaju domys³y i sugestie zaczynaj¹ byæ trak-
towane jako dowód59.

E. Jarzêcka-Siwik usprawiedliwia równie¿ pu-
blikacjê niektórych „przecieków”:

Z tego samego punktu widzenia nale¿a³oby spoj-
rzeæ na powszechne ju¿ teraz zjawisko „przecie-
ków” do prasy informacji z postêpowania przygo-
towawczego, które dotyczy dzia³añ osób pe³ni¹-
cych funkcje publiczne. Obiegowa opinia jest ta-
ka, ¿e póki spraw¹ nie zajmie siê prasa, w³aœciwe
organy pañstwowe dzia³aj¹ opieszale lub wrêcz
nie robi¹ nic. To jest dobitny przyk³ad, jak¹ rze-
czywist¹ si³ê oddzia³ywania ma jawnoœæ. Przyj-
muj¹c, ¿e to w³aœnie „prasowa informacja o spra-
wie” sta³a siê akceleratorem spowolnionych do tej
pory reakcji w³adz publicznych, mo¿na postawiæ
pytanie o granice sekretu oraz, czy ma on s³u¿yæ
„dobru postêpowania”, czy te¿ mo¿e innym ce-
lom. Wystarczy wskazaæ tu tzw. aferê staracho-
wick¹, albo ujawnienie zeznañ œwiadka koronne-
go, z których wynika³o, ¿e politycy piastuj¹cy wy-
sokie stanowiska pañstwowe otrzymywali po-
¿yczki od cz³onków gangu pruszkowskiego60.

Podobny argument formu³uje te¿ adwokat Je-
rzy Naumann:

Media zastêpuj¹ dziœ w Polsce nie najlepiej
dzia³aj¹ce organy œcigania. Czêsto policja oba-
wiaj¹c siê procesowej pora¿ki, ale maj¹c boga-
te materia³y operacyjne, przekazuje je prasie,
¿eby uruchomiæ przez to np. prawid³ow¹ pracê
prokuratury61.

Nie wnikaj¹c na razie w tym miejscu w zasad-
noœæ tej argumentacji, mo¿na stwierdziæ, i¿

czêœciow¹ i poœredni¹ „odpowiedzialnoœæ” za
przypadki naruszania zakazu z art. 241 k.k. po-
nosz¹ same organy œcigania, poprzez niew³a-
œciw¹ politykê informowania spo³eczeñstwa
o swoich dzia³aniach. Trzeba jednak równocze-
œnie uczciwie przyznaæ, ¿e poprzez swój
nadmierny formalizm przepisy prawne, w tym
zw³aszcza art. 241 k.k. i art. 13 ust. 2 pr. pras.,
nie u³atwiaj¹ prowadzenia takiej polityki. Cho-
dzi tu zw³aszcza o praktyczne ubezw³asnowol-
nienie rzeczników prasowych policji. Warto
w tym kontekœcie wspomnieæ o rozes³anym do
prokuratur i komend policji piœmie Minister-
stwa Sprawiedliwoœci z 29 maja 2008 r., przy-
pominaj¹cym, i¿ na etapie postêpowania przy-
gotowawczego jedynie prokurator, i to w dro-
dze zarz¹dzenia, mo¿e wyraziæ zgodê na ujaw-
nienie danych osobowych lub wizerunku
podejrzanego.

Art. 241 w statystykach
przestêpczoœci
Z przedstawionych przez Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci danych statystycznych wynika, ¿e
w okresie 1999–2008 r. za przestêpstwa z art.
241 k.k. prawomocnie skazano ³¹cznie
21 osób, w tym z art. 241 § 1 k.k. – 15 osób62.

Dla oceny dolegliwoœci analizowanej regu-
lacji istotna jest równie¿ ogólna liczba prowa-
dzonych postêpowañ. Uzasadnienie do Za³o¿eñ
projektu stwierdza, i¿ przedstawienie tej danej
nie jest mo¿liwie z uwagi na brak stosownych
danych statystycznych63. Mo¿liwe jest jednak
uzyskanie takiej informacji na podstawie odpo-
wiedzi Prokuratur Apelacyjnych na zapytanie
Zastêpcy Prokuratora Generalnego „o prowa-
dzone w latach 2001–2005 postêpowania
przygotowawcze przeciwko dziennikarzom,
w zwi¹zku z ujawnionymi przez nich aferami
korupcyjnymi i demaskowaniem patologii spo-
³ecznych oraz o postêpowaniach przygotowaw-
czych i wyjaœniaj¹cych, których przedmiotem

59 Tam¿e, s. 94–95.
60 Tam¿e, s. 96.
61 Cyt. za: S. Mizerski, Trafiony, uwalony, „Polityka” 2004, nr 49.
62 Za³o¿enia projektu…, s. 17.
63 Tam¿e, s. 18.
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by³y zarzuty podnoszone w zwi¹zku z publika-
cjami prasowymi”65. Jak wynika z tych¿e spra-
wozdañ, w okresie tym, w zwi¹zku z rozpo-
wszechnieniem przez dziennikarza danych
z postêpowania przygotowawczego, zosta³o
wydanych szeœæ postanowieñ o odmowie
wszczêcia postêpowania66 oraz trzynaœcie po-
stanowieñ o umorzeniu postêpowania. Podsta-
w¹ umorzenia by³o: w dwóch przypadkach
brak danych dostatecznie uzasadniaj¹cych
podejrzenie pope³nienia przestêpstwa (art. 17 §
1 pkt 1 k.p.k.)67, w oœmiu przypadkach stwier-
dzenie, i¿ czyn nie zawiera znamion czynu za-
bronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.)68; w dwóch
przypadkach znikoma szkodliwoœæ spo³eczna

(art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.)69,  w jednym niewy-
krycie sprawcy70. W jednym przypadku to s¹d
umorzy³ postêpowanie ze wzglêdu na znikom¹
szkodliwoœæ spo³eczn¹71. 

W omawianym okresie toczy³ siê nadal pro-
ces przez S¹dem Rejonowym dla miasta sto-
³ecznego Warszawy w sprawie o sygn. 1 Ds.
4/02/05/S72 oraz postêpowanie Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Œródmieœcie o sygn.
4 D 1664/05/I.

Dla porównania – w tym samym przedziale
czasowym toczy³o siê i zakoñczy³o umorze-
niem osiem spraw z art. 241 § 2. Jako podsta-
wa umorzeniach w tych sprawach wskazana
zosta³a: w trzech przypadkach stwierdzenie, i¿

Tabela 1. Liczba skazanych z art. 241 § 1 k.k. w latach 1999–200864

Rok Liczba skazanych/kara
1999 1 osoba skazana na karê ograniczenia wolnoœci
2000 4 osoby skazane, w tym 1 na samoistn¹ karê grzywny, 3 na karê pozbawienia wolnoœci
2001 3 osoby skazane na karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
2002 1 osoba skazana na karê ograniczenia wolnoœci
2003 4 osoby skazane, w tym 2 na samoistn¹ karê grzywny, 2 na karê pozbawienia wolnoœci
2004 brak skazañ
2005 1 osoba skazana na samoistn¹ karê grzywny
2006 1 osoba skazana na karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
2007 brak skazañ
2008 brak skazañ

64 Tam¿e.
65 Pismo z 14.03.2006 r., sygn. III 076/7/2006.
66 Postanowienie PO w Warszawie z 2.08.2001 r., V Ds. 193/01; postanowienie PO w Warszawie z 4.12.2003

r., V Ds. 276/03; postanowienie PR Katowice Centrum-Zachód z 23.12.2004 r., 1 Ds. 897/04; postanowienie PO
w Toruniu z 28.10.2003 r., V Ds. 26/03; postanowienie PR dla Kraków-Œródmieœcie Zachód z 29.08.2005 r., 4 Ds.
176/05 (utrzymane w mocy postanowienia SR dla Krakowa-Œródmieœcia z 13.12.2005 r.); postanowienie PR Byd-
goszcz-Po³udnie z 6.02.2006 r., Ds. 175/06.

67 Postanowienie PR Warszawa-Wola z 27.02.2004 r., 1 Ds. 477/03/I; postanowienie PR Bydgoszcz-Pó³noc
z 24.11.2005 r., 4 Ds. 173/04.

68 Postanowienie PO w Warszawie z 1.03.2002 r., V Ds. 257/01; postanowienie PR Katowice Centrum-Zachód
z 9.12.2002 r., 2 Ds. 2462/02 (utrzymany w mocy wyrok SR w Tychach z 14.07.2003 r., II Ko 131/03); postano-
wienie PO w Warszawie z 16.12.2003 r., V Ds. 317/03; postanowienie PR w Koninie z 29.09.2004 r., II Ds. 24/04;
postanowienie PR Grudzi¹dzu z 21.01.2005 r., 2 Ds. 176/04; postanowienie PR w ¯aganiu z 22.06.2005 r., 1 Ds.
176/05; postanowienie PR Kielce-Wschód w Kielcach z 22.06.2005 r., 1 Ds. 1875/05/S; postanowienie PR dla Wro-
c³awia-Œródmieœcia z grudnia 2005 r., 3 Ds. 173/05.

69 Postanowienie PR w Miêdzyrzeczu o sygn. Ds. 1626/02 (potwierdzi³ to SR w Miêdzyrzeczu postanowieniem
z 16.09.2003 r.); postanowienie PO w Koninie z 31.03.2005 r., II Ds. 14/05.

70 Postanowienie PO w Sieradzu z 29.06.2005 r., Ds. 27/05.
71 Wyrok SR w Wadowicach z 15.11.2004 r., II K 459/01, sygn. postêpowania przygotowawczego prowadzo-

nego przez PR w Wadowicach – 1 Ds. 173/01/S.
72 Sygn. postêpowania przygotowawczego prowadzonego przez PR w Tarnobrzegu – 1 Ds. 4/02/05/S.
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czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego
(art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.)73, w dwóch przypad-
kach znikoma szkodliwoœæ spo³eczna (art. 17 §
1 pkt 2 k.p.k.)74.

Jak widaæ, miêdzy danymi z Za³o¿eñ a in-
formacjami prokuratur wystêpuj¹ du¿e rozbie¿-
noœci, wynikaj¹ce prawdopodobnie z faktu, i¿
dane o skazaniach odnosz¹ siê nie tylko do
dziennikarzy, a wspomniane informacje doty-
cz¹ przede wszystkim spraw, w które zamiesza-
na by³a prasa. Nie mo¿na te¿ oczywiœcie wy-
kluczyæ pomy³ek urzêdników s¹dowych spo-
rz¹dzaj¹cych te dokumenty. To, czy liczbê pro-
wadzonych spraw uzna siê za ma³¹, czy du¿¹,
zale¿y oczywiœcie od kryterium tej oceny.
W porównaniu z liczb¹ publikacji na temat
œledztw i dochodzeñ, liczba ta jest oczywiœcie
znikoma. Nie robi te¿ wra¿enia, jeœli zestawiæ
j¹ z liczb¹ osób skazanych prawomocnie w tym
samym okresie za przestêpstwo z art. 212 § 2
k.k. (³¹cznie 199 osób)75. Bior¹c jednak pod
uwagê stosunkowo niewielki kr¹g dziennikarzy
œledczych w Polsce, ryzyko zwi¹zane z uwik³a-
niem w tego typu sprawê okazuje siê dosyæ
znaczne.

Nie wydaje siê zasadne przypisywanie ja-
kiegoœ wiêkszego znaczenia proporcjom postê-
powañ umorzonych ze wzglêdu na brak stwier-
dzenia znamion przestêpstwa z art. 241 § 1 oraz
z uwagi na znikom¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹ (co
mog³oby sugerowaæ, ¿e prokuratura bada³a
szkody spowodowane publikacj¹ i korzyœci
z niej wynikaj¹ce). Prawdopodobnie, przes³an-
ka z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. by³a po prostu ba-
dana jako pierwsza i jej wyst¹pienie powodo-
wa³o zbêdnoœæ dalszych ustaleñ. O wiele bar-
dziej znamienny jest fakt, i¿ co najmniej 11
z tych 22 procedur (6+13+1+1+1) zosta³o zai-
nicjowanych zawiadomieniem b¹dŸ to podmio-

tu poszkodowanego lub jego pe³nomocnika
(osiem przypadków), b¹dŸ s¹du (trzy przypad-
ki). Uwzglêdniaj¹c ten fakt oraz sposób zakoñ-
czenia tych postêpowañ, mo¿na sformu³owaæ
tezê, i¿ organy œcigania bardzo niechêtnie ko-
rzystaj¹ z analizowanego instrumentu prawne-
go. Powody takiego stanu rzeczy mog¹ byæ
dwa. Pierwszy z nich to przekonanie o znacze-
niu wolnoœci s³owa i, równoczeœnie, zrozumie-
nie dla specyfiki funkcjonowania prasy. Nie
mo¿na te¿ wykluczyæ obawy przed reakcj¹ me-
diów na próby poci¹gniêcia do odpowiedzial-
noœci ich przedstawiciela. Drug¹ przyczyn¹
mo¿e byæ niechêæ do œcigania funkcjonariuszy
policji i aparatu sprawiedliwoœci bêd¹cych in-
formatorami prasy. Oczywiste jest bowiem, i¿
wszczêcie postêpowania przeciwko dziennika-
rzowi musi lub powinno ³¹czyæ siê z prób¹
ustalenia podmiotu, który by³ Ÿród³em „prze-
cieku” i, ewentualnie, wyjaœnieniem kwestii
prawid³owoœci sprawowania nadzoru nad t¹
osob¹ i kontroli bezpieczeñstwa obiegu infor-
macji w danej jednostce, w której dosz³o do ta-
kiego „przecieku”76. Praktyka dzia³ania korpo-
racji zawodowych wskazuje, i¿ tego rodzaju
patologie zwalczane s¹ raczej w sposób niefor-
malny i niejawny. Jednym z nastêpstw dzia³a-
nia takiej solidarnoœci korporacyjnej jest,
w tym przypadku, poœrednio, faktyczne posze-
rzenie zakresu wolnoœci prasy. Naturalnie oba
ze wskazanych powodów nie wykluczaj¹ siê
wzajemnie.

Praktyka œcigania przestêpstw 
z art. 241 k.k.
Typowe postêpowanie w sprawie z art. 241 § 
1 k.k. przebiega zazwyczaj w ten sposób, i¿
organy œcigania ustalaj¹ kr¹g osób maj¹cych
dostêp do akt sprawy, której okolicznoœci 

73 Postanowienie PO w Kielcach z 3.10.2001 r., VI Ds. 6/01/S; postanowienie PR dla Wroc³awia-Œródmieœcia
z grudnia 2003 r., Ds. 5064/03; postanowienie PR Warszawa-Ochota z 23.01.2004 r., 4 Ds. 3371/03.

74 Postanowienie PR Warszawa-Œródmieœcie z 31.05.2004 r., 1 Ds. 448/04/III; postanowienie PR Warszawa-
-Wola z 28.02.2006 r., 2 Ds. 441/03/IV. W trzech sprawach autorowi nie uda³o siê ustaliæ przyczyny umorzenia –
postanowienie PR Bydgoszcz-Pó³noc z 8.06.2004 r., 1 Ds. 5936/03; postanowienie PR w Golubiu-Dobrzyniu
z 30.06.2004 r., Ds. 279/04; postanowienie PR Warszawa-Ochota z 27.07.2004 r., 4 Ds. 1183/04.

75 Za³o¿enia projektu…, s. 17.
76 Por. wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci z 19.12.2006 r., sprawa Radio Twist przeciwko S³owa-

cji.
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zosta³y nag³oœnione. Zazwyczaj grono takich
osób jest dosyæ liczne, poniewa¿ obejmuje nie
tylko pracowników policji, prokuratury i s¹du
rozpatruj¹cego wniosek o zastosowanie tym-
czasowego aresztu, ale i podejrzanego/oskar¿o-
nego oraz jego obroñców. Nastêpnie osoby te
s¹ przes³uchiwane, co z regu³y okazuje siê
czynnoœci¹ ja³ow¹. Przyk³adem sprawy,
w której prokuratura wyj¹tkowo skrupulatnie
potraktowa³a podejrzenie „przecieku”, by³a
sprawa dotycz¹ca publikacji, w których ujaw-
niono treœæ zeznañ œwiadka koronnego „Ma-
sy”.

Umarzaj¹c postêpowanie, Prokuratura
Okrêgowa w Kielcach stwierdzi³a co nastêpuje:

W toku œledztwa dokonano miêdzy innymi
przegl¹du publikacji prasowych zawartych
w dziennikach: „Rzeczpospolita”, „¯ycie”,
„¯ycie Warszawy”, „Super Express”, „Trybu-
na” i „Gazecie Wyborczej” oraz w czasopi-
smach „Polityka” i „Wprost”, które ukaza³y siê
w okresie od […] do […], w celu ustalenia czy
i w jakim zakresie znajduj¹ siê tam informacje
na temat wspomnianych postêpowañ. Dokona-
no nastêpnie analizy zakresu i przedmiotu treœci
publikacji prasowych zawartych w poszczegól-
nych dziennikach i czasopismach. Ustalono ja-
kie osoby mia³y dostêp do akt wymienionych
postêpowañ z racji wykonywanych obowi¹z-
ków s³u¿bowych. Przeprowadzono oglêdziny
akt […] i przes³uchano w charakterze œwiadków
prokuratorów i innych pracowników Prokuratu-
ry Okrêgowej w Olsztynie oraz pracowników
S¹du Rejonowego w Olsztynie zaanga¿owa-
nych w prowadzenie czynnoœci w ramach tego
postêpowania. […] Uzyskano wykazy po³¹czeñ
telefonicznych wykonanych przez rzecznika
prasowego Komendy Sto³ecznej Policji w War-
szawie oraz osób, z którymi kontaktowa³ siê
wymieniony. […] Autorzy tych artyku³ów pra-
sowych jako Ÿród³o swoich informacji wskazali
rzeczników prasowych Prokuratury Okrêgowej
w Warszawie, Olsztynie, Komendy G³ównej
Policji, anonimowych funkcjonariuszy Policji
i innych anonimowych rozmówców. [...] Anali-
za publikacji prasowych wskazywa³a na to, ¿e
ich autorzy powo³uj¹c siê na Ÿród³a informacji

wskazuj¹ osoby zaanga¿owane w prowadzenie
konkretnych postêpowañ przygotowawczych
lub ich uczestników. Nadto powy¿sza analiza
wskazywa³a, ¿e publikacje te zawieraj¹ infor-
macje mog¹ce teoretycznie pochodziæ ze wska-
zanych postêpowañ przygotowawczych. Za-
warte w artyku³ach prasowych wiadomoœci do-
tyczy³y bowiem okreœlonego w ogólny sposób
przedmiotu tych postêpowañ przygotowaw-
czych, ich zakresu przedmiotowego i podmioto-
wego, a nawet odwo³ywa³y siê do treœci doko-
nywanych ustaleñ w zakresie stanu faktyczne-
go. Wyniki prowadzonego postêpowania nie
doprowadzi³y jednak do stwierdzenia w ¿ad-
nym przypadku nieuprawnionego udostêpnie-
nia akt postêpowania przygotowawczego oso-
bie postronnej lub do uzasadnienia podejrzenia,
i¿ prowadz¹cy postêpowanie lub te¿ osoby z ni-
mi wspó³dzia³aj¹ce ujawni³y bez zezwolenia
wiadomoœci z postêpowania przygotowawcze-
go czy te¿ naruszy³y obowi¹zek zachowania ta-
jemnicy s³u¿bowej. Przeprowadzone czynnoœci
procesowe, w tym wyniki przes³uchañ osób
prowadz¹cych postêpowania objête zakresem
œledztwa wskazuj¹, ¿e Ÿród³a informacji z jak
ich korzystano przy opracowaniu treœci artyku-
³ów prasowych dotycz¹cych poszczególnych
postêpowañ maj¹ charakter kompilacyjny (s¹
wynikiem wnioskowania na temat informacji
uzyskanych podczas obecnoœci na miejscach
zdarzeñ, informacji przekazywanych w trakcie
konferencji prasowych, œledzenia rozpraw s¹-
dowych, relacji rozpytywanych przez siebie
uczestników lub œwiadków zdarzeñ) i rozbie¿ny
z danymi zawartymi w aktach postêpowañ
przygotowawczych. Nadto wyniki przeprowa-
dzonych czynnoœci wskazuj¹, ¿e informacje pu-
blikowane w mediach mog¹ pochodziæ od osób
uczestnicz¹cych w wymienionych postêpowa-
niach w charakterze œwiadków lub pokrzyw-
dzonych […]77.

Jak ju¿ wczeœniej by³a mowa, przestêpstwo
z art. 241 § 1 k.k. jest przestêpstwem umyœl-
nym. Sprawca musi wiêc byæ œwiadomy tego, i¿
rozpowszechniane przez niego wiadomoœci po-
chodz¹ z postêpowania karnego. Badaj¹c tê
okolicznoœæ, organy œcigania potrafi¹ byæ zadzi-
wiaj¹co tolerancyjne. Dowodzi tego treœæ posta-

77 Postanowienie z 3.10.2001 r., VI Ds. 6/01/S.
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nowienia Prokuratury Okrêgowej w Koninie
z 29 wrzeœnia 2004 r. o umorzeniu œledztwa:

Przes³uchana w charakterze œwiadka autorka ar-
tyku³u – Monika F. zezna³a, i¿ treœæ rozmów
opublikowanych w dniu 5?6 czerwca 2004 r.
w dzienniku „Rzeczpospolita” otrzyma³a na po-
cz¹tku czerwca 2004 r. w ten sposób, i¿
w skrzynce na listy jej mieszkania w Poznaniu
znalaz³a imienn¹ kopertê z dwiema kartkami. Na
ka¿dej z nich wypisana by³a rozmowa. Koperta
nie by³a podpisana, ale opatrzona by³a znacz-
kiem i piecz¹tk¹ urzêdu pocztowego. Z uwagi na
fakt, i¿ dziennikarka otrzymuje szereg korespon-
dencji na adres imienny, w tym przesy³ki adreso-
wane do niej na adres „Rzeczpospolitej” w War-
szawie, które s¹ nastêpnie przesy³ane do Pozna-
nia wyrzuci³a ona kopertê a treœæ rozmów wier-
nie przepisa³a do komputera a nastêpnie w ema-
ilu przes³a³a do redakcji w Warszawie wraz
z krótkim komentarzem. Œwiadek zezna³a, i¿
przekazuj¹c materia³ do druku nie wiedzia³a czy
rozmowy te s¹ dowodem w sprawie i czy zosta-
³y za³¹czone do akt œledztwa, gdy¿ z uwagi na
dobro œledztwa nikt nie informowa³ jej o tym.
Kartki z treœci¹ spali³a w piecu i nie zastanawia-
³a siê w jaki sposób uzyskano treœæ tych roz-
mów, przy czym uwa¿a³a ona ¿e s¹ one prawdzi-
we. Pisz¹c artyku³ i przedstawiaj¹c w nim opisa-
ne powy¿ej rozmowy zezna³a, i¿ liczy³a, ¿e mo-
¿e przyczyniæ siê on do wyjaœnienia sprawy. Nie
proponowa³a „komuœ z organów œcigania ¿e
udostêpni treœæ tych rozmów gdy¿ uwa¿a³a, ze
organy te s¹ w ich posiadaniu i gdy bêd¹ chcia-
³y to z nich skorzystaj¹”. […] Ponadto w œwietle
zebranego materia³u dowodowego, w tym ze-
znañ œwiadka Moniki F. nie sposób dowolnie
uznaæ, i¿ dzia³a³a ona w zamiarze bezpoœrednim
lub choæby ewentualnym, albowiem brak jest
dowodów œwiadcz¹cych o tym, i¿ chocia¿by
przewidywa³a mo¿liwoœæ pope³nienia przestêp-
stwa z art. 241 k.k. i na to siê godzi³a78.

Oczywista trudnoœæ w ustaleniu to¿samoœci in-
formatora dziennikarza wynika z faktu, i¿ dane

te podlegaj¹ ochronie na podstawie przepisów
o ochronie tajemnicy dziennikarskiej. Przes³an-
ki dopuszczalnoœci przes³uchania dziennikarza
na tê okolicznoœæ, i równoczeœnie wykorzysta-
nia takich zeznañ jako dowodu w procesie79,
okreœla art. 180 § 2–4 k.p.k. Wykorzystanie ta-
kiego œrodka dowodowego w sprawach z art.
241 k.k. jest niemo¿liwe ju¿ z tego wzglêdu, ¿e
przestêpstwo owo nie jest wymienione w art.
240 k.k., do którego to przepisu odsy³a art. 180
§ 4 k.p.k., wskazuj¹cy czyny, których musi do-
tyczyæ informacja, by w ogóle wchodzi³o w grê
zwolnienie z tajemnicy. Zdarza siê, ¿e organy
œcigania próbuj¹ obchodziæ wskazany zakaz
dowodowy, wystêpuj¹c do operatorów telefo-
nicznych o przekazanie billingów rozmów
dziennikarzy. Jak siê wydaje, praktyka ta pozo-
staje w sprzecznoœci z art. 226 k.p.k., który
„w kwestii wykorzystania dokumentów zawie-
raj¹cych informacje niejawne lub tajemnicê za-
wodow¹, jako dowodów w postêpowaniu kar-
nym” nakazuje odpowiednie (przy uwzglêdnie-
niu treœci jak i celu) stosowanie zakazów
i ograniczeñ okreœlonych w art. 180 § 2–4
k.p.k.

Odrêbnego rozwa¿enia wymaga problema-
tyka zbiegu przestêpstwa z art. 241 k.k. z inny-
mi czynami zabronionymi. Przedtem jednak
warto odnotowaæ ciekaw¹ sprawê prowadzon¹
przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Sieradzu, a do-
tycz¹c¹ rozpowszechnienia wiadomoœci ze
œledztwa w artykule podpisanym pseudonimem
HOD. W ramach tego postêpowania wyodrêb-
nione zosta³y trzy w¹tki. Pierwsze dwa dotyczy-
³y autora artyku³u i jego informatora, którzy do-
puœcili siê, odpowiednio, sprawstwa czynu
z 241 k.k. i pomocnictwa w tym czynie. Postê-
powanie w tym zakresie zosta³o umorzone
29 czerwca 2005 r. z powodu niewykrycia
sprawców80. Trzeci w¹tek postêpowania od-
nosi³ siê do zarzutu „nieumyœlnego dopu-
szczenia przez Redaktora naczelnego do opu-
blikowania materia³u prasowego zawieraj¹cego

78 V Ds. 24/04.
79 Por. S. Zab³ocki, Problem „samozwolnienia siê” dziennikarza z tajemnicy anonimatu, [w:] Reforma prawa

karnego. Propozycje i komentarze. Ksiêga pami¹tkowa profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. nauk. J. Jaku-
bowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiñski, Warszawa 2008, s. 464–478 oraz literaturê tam przytoczon¹. 

80 Ds. 27/05.
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wiadomoœci z postêpowania przygotowawcze-
go, a tym samym ujawnienie wbrew przepisom
ustawy informacji uzyskanych w zwi¹zku z wy-
konywan¹ prac¹, tj. o przestêpstwo z art. 49a Pr.
pras. i art. 266 par. 1 w zw. z art. 11 par. 2 k.k.”.
Postêpowanie w tej kwestii zosta³o umorzone
31 paŸdziernika 2005 r. ze wzglêdu na brak do-
statecznych danych uzasadniaj¹cych podejrze-
nie pope³nienia przestêpstwa81. Poniewa¿ spraw
z art. 49a pr. pras. jest niezwykle ma³o, po¿y-
teczne bêdzie chyba przytoczenie obszernego
fragmentu uzasadnienia tego postanowienia:

Ka¿da z przes³uchanych osób zezna³a, ¿e nie
mia³a œwiadomoœci bezprawnoœci pozyskania
materia³u do opublikowania, a nadto, ¿e obowi¹-
zek zgodnego z prawem pozyskania materia³u
prasowego spoczywa na dziennikarzu, który go
dostarcza. St¹d te¿ nie ma procedur badania
zgodnego z prawem pozyskania materia³u.
W przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do
przyjêcia, ¿e dopuszczenie do opublikowania
materia³u prasowego przez Redaktora Naczelne-
go wi¹¿e siê z uchybieniem przez niego obowi¹-
zuj¹cym procedurom, bo tylko takie zachowanie
mo¿e byæ oceniane w ramach art. 49a Prawa Pra-
sowego jako przepisu blankietowego. Zgodnie
z treœci¹ tego przepisu dopuszczenie do opubli-
kowania musia³oby oznaczaæ naruszenie proce-
dur przy opublikowaniu materia³u prasowego
przez lekkomyœlnoœæ lub niedbalstwo i œwiado-
moœæ braku zgody Prokuratury na publikacjê.
W obowi¹zuj¹cym teoretycznie i praktycznie
procesie pozyskiwania zgody Prokuratury brak
jest przepisów wskazuj¹cych na tylko pisemne
jej pozyskiwanie. Praktyka wskazuje wrêcz, ¿e
publikowanie materia³ów z akt sprawy odbywa
siê równie¿ poprzez ustnie wyra¿one zgody.
W przedmiotowej sprawie brak jest dowodu na
to, ¿e Redaktor Naczelny Dziennika £ódzkiego
by³ œwiadomy, ¿e takiej zgody pod ¿adn¹ posta-
ci¹ nie ma. To samo dotyczy jego Zastêpcy i Kie-
rownika Dzia³u Krajowego. S¹d odmówi³ prze-
s³uchania Redaktora Naczelnego i jednoczeœnie
zablokowa³ mo¿liwoœæ ustalenia poprzez prze-
s³uchanie danych personalnych redaktora – auto-
ra opublikowanego materia³u. Uniemo¿liwia to
dowiedzenie, ¿e Redaktor Naczelny Dziennika
£ódzkiego mia³ œwiadomoœæ co do braku zgody

Prokuratury na publikacjê. W tym przypadku,
przy braku materia³u dowodowego, okolicznoœci
tych nie mo¿na domniemywaæ.

Zdarza siê w sprawach dotycz¹cych art. 241
k.k., i¿ organy œcigania rozpatruj¹ równie¿ za-
sadnoœæ zastosowania art. 239 k.k., typizuj¹ce-
go przestêpstwo poplecznictwa (pomocy prze-
stêpcy po dokonaniu przestêpstwa). Sytuacja
taka mia³a w³aœnie miejsce w sprawie opisywa-
nej powy¿ej. Jak stwierdzi³a Prokuratura Okrê-
gowa w Sieradzu w swoim drugim postanowie-
niu: 

W przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do
przyjêcia, i¿ bezprawne rozpowszechnienie
wiadomoœci z postêpowania przygotowawcze-
go nale¿y równie¿ kwalifikowaæ z art. 239 k.k.,
poniewa¿ skutki w postaci utrudnienia lub uda-
remnienia postêpowania nie nast¹pi³y. 

Z kolei Prokuratura Okrêgowa w Kielcach
orzek³a w postanowieniu z 3 paŸdziernika
2001 r., i¿: 

W przedmiotowej sprawie w sposób realny
uprawdopodobniono, ¿e Ÿród³ami informacji
mog¹ byæ osoby wywodz¹ce siê z krêgu podej-
rzanych pozostaj¹cych na wolnoœci, którzy prze-
kazuj¹c dziennikarzowi ró¿norodne, przewa¿nie
fabularyzowane wiadomoœci, mieli na celu ko-
rzystne dla siebie komplikowanie stanu faktycz-
nego i kierunkowanie podejrzeñ w stronê grup
konkurencyjnych. Przy przestêpstwie poplecz-
nictwa (art. 239 § 1 kk) konieczne jest jednak
wykazanie jego sprawcy zamiaru umo¿liwienia
innej osobie unikniêcia odpowiedzialnoœci kar-
nej. Udowodnienie np. dziennikarzowi takiego
zamiaru, je¿eli pomin¹æ by nawet zakaz dowodo-
wy wynikaj¹cy z przepisów prawa, napotyka na
przeszkodê w postaci zasad wynikaj¹cych z pra-
wa prasowego, zezwalaj¹cego na przypisan¹ me-
diom publicznym funkcjê informacyjn¹ rozumia-
n¹ jako powinnoœæ informowania opinii spo³ecz-
nej o tzw. sprawach bulwersuj¹cych opiniê pu-
bliczn¹. Gwarancje zwi¹zane z wykonywaniem
zawodu dziennikarza nakazuj¹ szczególny umiar
ze strony organów œcigania w próbach pozyski-
wania od przedstawicieli tej grupy zawodowej

81 Ds. 81/05.
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przydatnych dla postêpowania dowodów przy
czym nale¿y mieæ na uwadze wspomniany wcze-
œniej zakaz zwolnienia dziennikarza z obowi¹zku
zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych
osób udzielaj¹cych mu informacji, o ile osoby te
zastrzeg³y nie ujawnianie ich danych82.

Taki zbieg przepisów dopuszcza równie¿ dok-
tryna prawa83. Wydaje siê jednak, i¿ czyn z art.
241 § 1 k.k. stanowi szczególny przypadek
czynu z art. 239 § 1 k.k., a wiêc mamy tu do
czynienia z pozornym zbiegiem przepisów. Je-
œli chodzi o etap poprzedzaj¹cy publikacjê, to
mo¿na wyraziæ pogl¹d, i¿ podejmowanie przez
dziennikarzy czynnoœci wyjaœniaj¹cych nie sta-
nowi samo w sobie czynu wype³niaj¹cego zna-
miona przestêpstwa poplecznictwa84. Sam fakt,
i¿ dzia³anie to jest obiektywnie korzystne dla
sprawcy, nie oznacza jeszcze bowiem, ¿e mo¿-
na je zakwalifikowaæ jako udzielanie „pomo-
cy”, o którym mowa w art. 239 § 1 k.k. Stano-
wisko takie, jak siê wydaje, zaj¹³ S¹d Najwy¿-
szy w wyroku z 25 lutego 1973 r.:

Do bytu przestêpstwa poplecznictwa [...] ko-
nieczna jest œwiadomoœæ sprawcy o pope³nieniu
przestêpstwa przez osobê, której pomaga unik-
n¹æ odpowiedzialnoœci karnej oraz zamiar utru-
dnienia lub udaremnienia w jakikolwiek sposób
postêpowania karnego przeciwko tej osobie za-
równo przed jego wszczêciem, jak i w ka¿dym
stadium tocz¹cego siê ju¿ procesu85.

Postulat œcis³ego interpretowania pojêcia „po-
maga” zg³osi³a Barbara Kunicka-Michalska86.
Dosyæ niejasno wypowiada siê natomiast na
ten temat Maria Szewczyk, poniewa¿ najpierw
stwierdza ona, i¿ „nie jest przestêpstwem zbie-
ranie i rozpowszechnianie informacji dotycz¹-

cych postêpowania przygotowawczego, ale
uzyskanych w inny sposób, np. przez prowa-
dzenie tzw. prywatnego œledztwa”, po czym na-
stêpnie dodaje, ¿e „takie zachowanie mo¿e jed-
nak w pewnych sytuacjach byæ postrzegane ja-
ko poplecznictwo, je¿eli powoduje utrudnianie
lub udaremnianie prowadzonego postêpowa-
nia”. Autorka ta nie podaje jednak przyk³adów
takich sytuacji ani nie precyzuje, co to znaczy,
¿e wspomniane zachowania „mog¹ byæ po-
strzegane jako poplecznictwo”87.

Zdaniem Stefañskiego mo¿liwy jest rów-
nie¿ zbieg art. 241 k.k. i 212 k.k.88, ma³o jed-
nak prawdopodobne, by w konkretnym orze-
czeniu dokonano takiej kwalifikacji prawnej,
poniewa¿ przestêpstwo z art. 241 k.k. ma cha-
rakter publicznoskargowy, natomiast znies³a-
wienie œcigane jest z regu³y z oskar¿enia pry-
watnego89. Rozpowszechnienie wiadomoœci
z postêpowania przygotowawczego dotycz¹-
cych jakiejœ rozpoznawalnej w materiale pra-
sowym osoby bardzo czêsto mo¿e byæ uznane
za pomawianie jej „o takie postêpowanie lub
w³aœciwoœci, które mog¹ poni¿yæ j¹ w opinii
publicznej lub naraziæ na utratê zaufania po-
trzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub
rodzaju dzia³alnoœci”. Jest to zw³aszcza oczy-
wiste w sytuacji, gdy wiadomoœci te dotycz¹
osoby podejrzanej czy podejrzanego. To, czy
dziennikarz uniknie odpowiedzialnoœci, zale-
¿y oczywiœcie od tego, czy spe³nione bêd¹
przes³anki zastosowania kontratypu z art. 213
§ 2 k.k. lub konstrukcji b³êdu co do tego kon-
tratypu. Rozstrzyganie tego typu spraw spra-
wia s¹dom problemy, je¿eli równoczeœnie to-
czy siê jeszcze postêpowanie karne maj¹ce na
celu zbadanie zasadnoœci zarzutów karnych
wobec osoby pomówionej. Je¿eli postêpowa-

82 VI Ds. 6/01/S.
83 J. Szamrej, Przestêpstwo poplecznictwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1977, s. 112; L. Gardocki, Pra-

wo karne…, s. 278; J. Sobczak, Dziennikarz – sprawozdawca s¹dowy. Prawa i obowi¹zki, Warszawa 2000, s. 154;
R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 33.

84 Por. M. Zaremba, Prawo prasowe. Ujêcie praktyczne, Warszawa 2007, s. 136–137.
85 I KR 340/72; OSNKW 1973, nr 7/8, poz. 98.
86 B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa przeciwko ochronie…, s. 124.
87 M. Szewczyk, Komentarz do art. 239 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Czêœæ szczególna…, LEX, pkt 8.
88 R.A. Stefañski, Przestêpstwo rozpowszechniania..., s. 33.
89 Przyk³adem takiej sprawy mo¿e byæ sprawa przed SR dla £odzi-Œródmieœcia zakoñczona wyrokiem

z 19.12.2005 r. uniewinniaj¹cym oskar¿onego od obu zarzutów (sygn. VI K 366/03).
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nie to ju¿ siê zakoñczy³o, mo¿na przypu-
szczaæ, ¿e bêdzie ono mia³o znaczny wp³yw
na wynik procesu przeciwko dziennikarzowi.
Problematyki tej nie trzeba jednak szczegó³o-
wo omawiaæ w niniejszym artykule. Warto
wszak¿e zwróciæ uwagê na ten aspekt spraw
o znies³awienie, który wi¹¿e siê z wykorzysta-
niem przez oskar¿onego o to przestêpstwo
ustaleñ poczynionych w jakimœ œledztwie lub
dochodzeniu.

Niezwykle czêsto jest tak, ¿e w tekstach czy
innych materia³ach „œledczych” ich autor odwo-
³uje siê do wyników czynnoœci postêpowania
przygotowawczego i to nawet je¿eli ono jeszcze
trwa albo zakoñczy³o siê umorzeniem. W tej sy-
tuacji jest ma³o prawdopodobne, by dziennikarz
móg³ dowieœæ prawdziwoœci – formu³owanych
przez siebie i opartych wy³¹cznie na tych usta-
leniach – krytycznych zarzutów, tak by skorzy-
staæ z kontratypu z art. 213 § 2 k.k. Mo¿e jed-
nak staraæ siê wykazaæ, i¿ dotarcie do tych do-
wodów i ich wskazanie w tekœcie œwiadczy
o tym, ¿e dopuœci³ siê znies³awienia „w uspra-
wiedliwionym b³êdnym przekonaniu”, i¿ napi-
sa³ prawdê, czyli ¿e zachodzi owa okolicznoœæ
wy³¹czaj¹ca winê (art. 29 k.k. w zw. z art. 213 §
2 k.k.).

Nie jest wszak¿e oczywiste, ¿e taka linia
obrony oka¿e siê skuteczna, poniewa¿ oskar¿o-
ny dziennikarz mo¿e mieæ problemy z udowo-
dnieniem, i¿ wskazane jako Ÿród³o informacji
ustalenia organów œledczych faktycznie mia³y
miejsce. Trudnoœci te wynikaj¹ z istnienia za-
kazów dowodowych, podobnych do tych, jakie
chroni¹ tajemnicê dziennikarsk¹. I tak, zgodnie
z art. 179 § 1 k.p.k.,

osoby obowi¹zane do zachowania w tajemnicy
informacji niejawnych o klauzuli tajnoœci „taj-
ne” lub „œciœle tajne” [np. to¿samoœci œwiadka
anonimowego – dopisek M.Z.] mog¹ byæ prze-
s³uchane co do okolicznoœci, na które rozci¹ga
siê ten obowi¹zek, tylko po zwolnieniu tych
osób od obowi¹zku zachowania tajemnicy
przez uprawniony organ prze³o¿ony90. 

£atwiej jest uzyskaæ zeznania od osób obo-
wi¹zanych do zachowania tajemnicy informa-
cji niejawnych o klauzuli tajnoœci „zastrze¿o-
ne” lub „poufne” lub tajemnicy zwi¹zanej
z wykonywaniem zawodu lub funkcji (w tym
tajemnicy postêpowania karnego), poniewa¿
w przypadku odmowy ich z³o¿enia s¹d mo¿e
zwolniæ te osoby od obowi¹zku zachowania
tajemnicy (art. 180 § 1 k.k.). Zasady te, zgo-
dnie z dobrze nam ju¿ znanym art. 226 k.p.k.,
stosuje siê odpowiednio do dokumentów (np.
akt sprawy) zawieraj¹cych wspomniane taje-
mnice. Jak widaæ, los dziennikarza zale¿eæ bê-
dzie od tego, czy przekona s¹d do przeprowa-
dzenia dowodu z zeznañ osób prowadz¹cych
relacjonowane postêpowanie lub z dokumen-
tów zawartych w aktach sprawy. Nie jest to
oczywiste, poniewa¿ s¹d mo¿e odmówiæ
uwzglêdnienia takiego wniosku dowodowego,
je¿eli mog³oby to utrudniæ owo œledztwo lub
dochodzenie. Prawdopodobnie mo¿na liczyæ
na bardziej przychylne nastawienie s¹du, jeœli
dziennikarz dysponuje kopiami dokumentów
z akt, dokumentuj¹cymi dokonanie jakichœ
istotnych ustaleñ. Byæ mo¿e nawet kopie te
oka¿¹ siê dla sk³adu orzekaj¹cego dostatecz-
nym dowodem na to, i¿ b³¹d dziennikarza by³
usprawiedliwiony. Gorzej, jeœli Ÿród³em wie-
dzy dziennikarza na temat tych ustaleñ jest
anonimowy informator, a najgorzej, je¿eli
w treœci swojej publikacji autor w ogóle nie
wskaza³ Ÿróde³ potwierdzaj¹cych zarzuty
i próbuje to dopiero uczyniæ w procesie91.

Jeszcze niekorzystniej pod tym wzglêdem
wygl¹da sytuacja autora publikacji „œled-
czej”, je¿eli podmiot poszkodowany skorzy-
sta z drogi cywilnej, a nie karnej i pozwie te-
go autora (i/lub jego wydawcê) o naruszenie
dobrego imienia. Wówczas wykazanie szcze-
gólnej starannoœci zawodowej (stanowi¹cej
okolicznoœæ wy³¹czaj¹c¹ bezprawnoœæ tego
deliktu) oka¿e siê jeszcze trudniejsze, ponie-
wa¿ w postêpowaniu cywilnym zakazy dowo-
dowe maj¹ bardziej restrykcyjny charakter.

90 Stosownie do § 2 tego artyku³u „Zwolnienia wolno odmówiæ tylko wtedy, gdyby z³o¿enie zeznania wyrz¹-
dziæ mog³o powa¿n¹ szkodê pañstwu”.

91 Por. na ten temat M. Zaremba, Prawo prasowe…, s. 192–193, 336–337.
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Stosownie bowiem do treœci art. 259 pkt 2
k.p.c., œwiadkami nie mog¹ byæ wojskowi
i urzêdnicy niezwolnieni od zachowania w ta-
jemnicy informacji niejawnych o klauzuli
„zastrze¿one” lub „poufne”, je¿eli ich zezna-
nie mia³oby byæ po³¹czone z jej naruszeniem.
Poza tym, na mocy art. 261 § 2 k.p.c., œwia-
dek mo¿e odmówiæ odpowiedzi na zadane mu
pytanie, je¿eli zeznanie mia³oby byæ po³¹czo-
ne z pogwa³ceniem istotnej tajemnicy zawo-
dowej. Osoby, które jako œwiadkowie mog³y-
by odmówiæ zeznañ, mog¹ równie¿ odmówiæ
przedstawienia s¹dowi dokumentu obejmuj¹-
cego treœæ takich ewentualnych zeznañ (art.
248 § 2 k.p.c.)92. Zwolnione z takiego obo-
wi¹zku s¹ równie¿ osoby dysponuj¹ce doku-
mentami zawieraj¹cymi informacje niejawne
(art. 248 § 2 k.p.c.).

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, i¿ przed-
stawiciele prasy ponosz¹ równie¿ i takie ryzy-
ko, ¿e ze wzglêdów prawnych nie bêd¹ w sta-
nie dowieœæ swoich racji w procesie, przy
czym istotne znaczenie bêdzie mia³ rodzaj pro-
wadzonego przeciwko nim postêpowania. S¹-
dy winny jednak mieæ na uwadze, by, poprzez
nadmierny formalizm dowodowy, nie naruszyæ
konstytucyjnej i konwencyjnej wolnoœci eks-

presji oskar¿onego czy pozwanego dziennika-
rza. Niedopuszczalna by³aby na przyk³ad
odmowa w³¹czenia do materia³u dowodowego
wspomnianych powy¿ej kserokopii dokumen-
tów z akt z tego powodu, i¿ zosta³y one uzy-
skane z naruszeniem przepisów prawa. Wnio-
sek taki jasno wynika z wyroku Trybuna³u Eu-
ropejskiego w sprawie Brunet-Lecomte i Ta-
nant przeciwko Francji, w którym organ ten
potwierdzi³, i¿ prasa mo¿e opieraæ swoje pu-
blikacje na poufnych raportach publicznych93.
W tej konkretnie sprawie skar¿¹cymi byli dwaj
francuscy dziennikarze skazani za znies³awie-
nie, mimo ¿e podstawê dla rozpowszechnio-
nych przez nich informacji stanowi³y dane
z raportu komisji nadzoru bankowego oraz we-
wnêtrznego raportu bankowego. Rozpoznaj¹-
cy skargê sêdziowie strasburscy nie mieli w¹t-
pliwoœci, ¿e w tym przypadku dosz³o do naru-
szenia art. 10 konwencji. Natomiast w sprawie
Torres, Moville, Polanco, Polanco przeciwko
Hiszpanii Trybuna³ przyj¹³ za s¹dem hiszpañ-
skim, i¿ kwestia, w jaki sposób dziennikarz
wszed³ w posiadanie Ÿród³a z informacjami
(dyskietek komputerowych) nie powinna byæ
brana pod uwagê w cywilnym procesie o naru-
szenie dobrego imienia, zw³aszcza ¿e kwestia

92 Warto w tym miejscu odnotowaæ, ¿e w opinii s¹dów: „Nie istnieje taki œrodek dowodowy jak dowód z akt
sprawy, œrodkiem dowodowym s¹ wy³¹cznie konkretne dokumenty znajduj¹ce siê w aktach danej sprawy. Skar¿¹-
cy nie wskazali zaœ, które dokumenty z akt [...] maj¹ stanowiæ œrodek dowodowy, z którego zamierzaj¹ skorzystaæ,
co wykluczy³o pozytywne rozpoznanie przedmiotowego wniosku” (wyrok SA w Warszawie z 8.11.2006 r., VI ACa
343/2006, „Lex Polonica”; tak te¿ wyrok SA w Warszawie z 23.02.2006 r., I ACa 890/2005, „Lex Polonica” oraz
powo³ywany w nim wyrok SN z 11.12.1967 r. II PR 155/67, niepublik.; wyrok SA w Warszawie z 5.06.2006 r., VI
ACa 1331/2005, „Lex Polonica”). Podobne stwierdzenie zawiera wyrok S¹du Najwy¿szego z 17 czerwca 2004 r.:
„[…] nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wniosek »o przeprowadzenie dowodu z akt Prokuratury Okrêgowej we Wroc³awiu
w sprawie VI D, 76/00« zosta³ sformu³owany wadliwie. Nie sprecyzowano w nim ani dostatecznie skonkretyzowa-
nej tezy dowodowej, za tak¹ bowiem nie mo¿e byæ uznane stwierdzenie, ¿e jest to dowód »dla wykazania prawdzi-
woœci artyku³u«, ani nie wskazano konkretnych dowodów zebranych w postêpowaniu przygotowawczym i znajdu-
j¹cych odzwierciedlenie w aktach tego postêpowania” (V CK 580/03, niepublik.). Przeciwne stanowisko w tej wa¿-
nej kwestii wyrazi³ chyba jedynie S¹d Najwy¿szy w wyroku z 14 maja 2003 r.: „Zasadnie skar¿¹cy kwestionuj¹ pra-
wid³owoœæ stanowiska S¹du Apelacyjnego, który zaaprobowa³ nieuwzglêdnienie przez S¹d pierwszej instancji in-
nych wniosków pozwanych zmierzaj¹cych do przeprowadzenia okreœlonych dowodów i wniosków o ich przepro-
wadzenie. Dotyczy to w szczególnoœci odmowy za¿¹dania akt sprawy Prokuratury Okrêgowej w Warszawie Ds.
151/97 dlatego, ¿e pozwani nie wskazali, jakie dowody zosta³y przez Prokuraturê w tej sprawie przeprowadzone.
Jednak¿e w sytuacji, gdy pozwani nie byli stron¹ postêpowania prowadzonego przez Prokuraturê i nie maj¹ mo¿li-
woœci wgl¹du w akta prowadzonej przezeñ sprawy, wymaganie od nich sformu³owania prawid³owej tezy dowodo-
wej bez znajomoœci tych akt jest ¿¹daniem dokonania czynnoœci niemo¿liwej. Za¿¹danie wymienionych akt spra-
wy, której przedmiotem by³y okolicznoœci bêd¹ce okolicznoœciami istotnymi w rozpoznawanej sprawie, jest uzasa-
dnione d¹¿eniem do pe³nego jej wyjaœnienia, bez zamykania pozwanym drogi do skorzystania z dowodów na oko-
licznoœci, których obowi¹zek udowodnienia na nich spoczywa” (I CKN 463/01, OSP 2004, z. 2, poz. 22).

93 Wyrok z 8.10.2009 r., § 62.



ta nigdy nie zosta³o zbadana w odrêbnym po-
stêpowaniu94.

Teoretycznie mo¿liwe jest postawienie
dziennikarzowi ujawniaj¹cemu wiadomoœci
z postêpowania przygotowawczego nie tylko
zarzutu przestêpstwa z art. 241 § 1 k.k., ale
i pod¿egania do przestêpstwa z art. 266 § 2 k.k.
(ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego
informacji niejawnej o klauzuli „zastrze¿one”
lub „poufne” lub „informacji, któr¹ uzyska³
w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci s³u¿bo-
wych, a której ujawnienie mo¿e naraziæ na
szkodê prawnie chroniony interes”). W tym ce-
lu konieczne by³oby jednak ustalenie to¿samo-
œci informatora dziennikarza, poniewa¿
Ÿród³em jego informacji niekoniecznie musi
byæ wspomniany funkcjonariusz. Poza tym, na-
gabywanie urzêdników i innych osób o infor-
macje jest nieod³¹cznym elementem pracy
dziennikarza. Dlatego wykorzystywanie przez
organy œcigania konstrukcji pod¿egania do
przestêpstwa ujawnienia tajemnicy budzi w¹t-
pliwoœci natury konstytucyjnej i konwencyjnej.
Przyk³adowo, S¹d Rejonowy w Warszawie
umorzy³ postanowieniem z 17 lutego 2004 r.,
ze wzglêdu na znikom¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹
czynu, postêpowanie karne przeciwko dzienni-
karce „¯ycia Warszawy” oskar¿onej o pod¿e-
ganie pracownika sieci telefonii komórkowej
do ujawnienia informacji stanowi¹cych taje-
mnicê telekomunikacyjn¹. Jak podkreœli³ ten
s¹d w uzasadnieniu, podejmuj¹c swoj¹ decyzjê,
„[...] mia³ równie¿ na uwadze specyfikê pracy
dziennikarza, która polega na zdobywaniu in-
formacji oraz fundamentalne znaczenie wolno-
œci prasy w demokratycznym pañstwie pra-
wa”95. W kwestii tej wypowiedzieli siê równie¿
sêdziowie Trybuna³u w Strasburgu. W wyroku
z 17 grudnia 2004 r. podkreœlili oni mianowi-
cie, i¿ „[…] œrodki zastosowane przez wnio-
skodawców w celu uzyskania dokumentu,

o którym mowa, pozostaj¹ w granicach swobo-
dy poszukiwañ w³aœciwej dla praktyki ich
[skar¿¹cych dziennikarzy – dopisek M.Z.] za-
wodu”96. Obszerniej problem ten jednak zosta³
omówiony przy okazji rozstrzygania sprawy
Dammann przeciwko Szwajcarii97. Pocz¹tkiem
sporu by³o w tym przypadku telefoniczne zapy-
tanie skierowane przez dziennikarza do asy-
stenta prokuratora dotycz¹ce przesz³oœci kry-
minalnej osób podejrzewanych o dokonanie
g³oœnego rabunku. Trybuna³u nie przekona³ ar-
gument s¹dów szwajcarskich, i¿ dziennikarz
ten winien by³ wiedzieæ, i¿ pyta o dane objête
tajemnic¹. Sk³ad s¹dz¹cy podkreœli³ natomiast,
¿e owe informacje nie zosta³y opublikowane,
skar¿¹cy nie stosowa³ podstêpu, groŸby ani in-
nych nieuczciwych metod dla uzyskania odpo-
wiedzi, a pañstwo winno odpowiednio prze-
szkoliæ swój personel, by zabezpieczyæ siê
przed tego typu wypadkami. Przyznaj¹c jedno-
myœlnie racjê skar¿¹cemu, sêdziowie podkre-
œlili równoczeœnie, ¿e etap prowadzenia œledz-
twa dziennikarskiego, jako szczególnie nara¿o-
ny na ryzyko prawne, winien podlegaæ szcze-
gólnie uwa¿nej kontroli Trybuna³u98.

Czyn wype³niaj¹cy znamiona art. 241 § 1
k.k. mo¿e niekiedy wype³niaæ te¿ znamiona art.
49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobo-
wych, o ile rozpowszechniane wiadomoœci
z postêpowania przygotowawczego zawieraj¹
dane osobowe w rozumieniu tej ustawy oraz
art. 13 ust. 2 pr. pras. Czasami te¿ powo³ywany
jest w takich okolicznoœciach art. 266 § 1 k.k.,
penalizuj¹cy ujawnienie tzw. tajemnicy pry-
watnej lub zawodowej99. Innym przepisem,
który mo¿e pozostawaæ w zbiegu, jest art. 265
§ 1 i 3 k.k. typizuj¹cy przestêpstwo umyœlnego
i nieumyœlnego ujawnienia informacji niejaw-
nych o klauzuli tajnoœci „tajne” lub „œciœle taj-
ne”. Tajemnicê tego typu stanowi¹ bowiem da-
ne dotycz¹ce to¿samoœci œwiadka anonimowe-
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94 Wyrok z 21.09.2010 r., § 51.
95 Wyrok SR w Warszawie z 17.02.2004 r., V K 11/04, niepublik.
96 Sprawa Cumpãnã i Mazãre przeciwko Rumunii.
97 Wyrok z 25.04.2006 r.
98 Por. § 52 z powo³aniem na wyrok z 26.11.1991 r. w sprawie Sunday Times przeciwko Zjednoczonemu Króle-

stwu (nr 2), § 51.
99 Postanowienie PR w Che³mie z 20.10.2005 r. o umorzeniu postêpowania, 1 Ds. 2199/05.
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go100 oraz niektóre informacje zwi¹zane z oso-
b¹ œwiadka koronnego101.

Propozycja Ministerstwa 
Sprawiedliwoœci zmiany treœci 
art. 241 § 1 k.k.
Postulowana przez Ministerstwo Sprawiedli-
woœci zmiana art. 241 Kodeksu karnego mia³a
polegaæ na:

[…] skonstruowaniu kontratypu przewidzianego
w nowym dodanym przepisie, przy wykorzysta-
niu pojêæ normatywnych wystêpuj¹cych w aktu-
alnym stanie prawnym jako znamiona typów
przestêpstw, znamiona kontratypu oraz przes³an-
ki stosowania instytucji prawa procesowego.

Jak czytamy w Za³o¿eniach:

Pos³u¿enie siê normatywnymi okreœleniami
wystêpuj¹cymi w obowi¹zuj¹cych przepisach,
posiadaj¹cymi ugruntowan¹ wyk³adniê, powin-
no usun¹æ niebezpieczeñstwo zaistnienia w¹t-
pliwoœci co do zakresu kontratypu, u³atwiaj¹c
stosowanie projektowanego przepisu. Przy
okreœleniu znamion ustawowych kontratypu
proponuje siê zatem zastosowaæ znamiê:
– „obrony spo³ecznie uzasadnionego interesu”
wystêpuj¹ce w art. 213 k.k., okreœlaj¹cym kon-
tratyp dozwolonej krytyki, a które to znamiê
oceniane bêdzie w kontekœcie celu, jaki przy-
œwieca³ dzia³aniu sprawcy;
– „utrudnienia postêpowania karnego” wystê-
puj¹ce w art. 239 § 1 k.k. statuuj¹ce przestêp-
stwo tzw. poplecznictwa oraz w art. 258 § 1 pkt
2 Kodeksu postêpowania karnego, stanowi¹ce
element opisu szczególnej podstawy zastosowa-
nia tymczasowego aresztowania;
– „nara¿enie na szkodê prawnie chronionego in-
teresu uczestnika postêpowania”, wystêpuj¹ce
w opisie typu przestêpstwa ujawnienia tajemni-
cy s³u¿bowej, okreœlonego w art. 266 § 2 k.k. 

Znamiona w postaci „utrudnienia postêpo-
wania karnego” oraz „nara¿enia na szkodê pra-
wnie chronionego interesu uczestnika postêpo-

wania” bêd¹ stanowi³y negatywne przes³anki,
a wiêc które nie bêd¹ mog³y zaistnieæ, aby mo¿-
liwie by³o zastosowanie instytucji kontratypu102.

Projektowany kontratyp dotyczyæ mia³ wy³¹cz-
nie przestêpstwa okreœlonego w art. 241 § 1 k.k.
Pozostawienie poza zakresem zastosowania tej
konstrukcji zastosowania zachowania opisane-
go w art. 241 § 2 k.k. uzasadnia siê to tym, ¿e 

[…] art. 241 § 1 k.k. chroni inne wiadomoœci
ni¿ w art. 241 § 2 k.k., zaœ decyzja o objêciu
tych wiadomoœci szczególn¹ ochron¹ udzielana
nie jest kontekstowo, z uwagi na fazê procesu
karnego (rozprawa s¹dowa jest bowiem co do
zasady jawna), lecz ze wzglêdów przedmioto-
wych, odnosz¹cych siê do charakteru lub szcze-
gólnego znaczenia chronionych wartoœci, tak¿e
w kontekœcie ich relacji do istotnego interesu
prywatnego103.

Oprócz za³o¿eñ nowelizacji, dokument prezen-
tuje tak¿e wyniki konsultacji w œrodowisku
prawniczym. S¹dy i prokuratury, dokonuj¹c
oceny projektowanych regulacji, mia³y prezen-
towaæ podzielone stanowiska w zakresie zasad-
noœci proponowanych zmian. Czêœæ osób wy-
powiadaj¹cych siê pozytywnie odebra³a pro-
jektowane regulacje, podnosz¹c m.in., ¿e zmia-
na treœci art. 241 k.k. jest zasadna z uwagi
na zbyt szerokie okreœlenie znamienia „wiado-
moœci z postêpowania przygotowawczego”.
Wskazano, ¿e w praktyce doniesienia medialne
dotycz¹ce spraw karnych zawieraj¹ czêsto wie-
le informacji z postêpowania przygotowawcze-
go, których ujawnienie w ¿aden sposób nie
szkodzi postêpowaniu karnemu, a realizuje je-
dynie cele informacyjne, zagwarantowane
przepisami Konstytucji. Dlatego te¿ ponosze-
nie odpowiedzialnoœci karnej w zale¿noœci od
wp³ywu na fakt ujawnienia wiadomoœci na dal-
szy tok postêpowania, albo te¿ na interes jego
uczestników, ocenione zosta³o jako pozytywna
zmiana, zas³uguj¹ca na aprobatê104.

100 Por. art. 184 k.p.k.
101 Por. art. 23 ustawy z 25.06.1997 r. o œwiadku koronnym, T. jedn. Dz.U. 2007, nr 36, poz. 232, ze zm.
102 Za³o¿enia projektu…, s. 9–10.
103 Tam¿e, s. 10.
104 Tam¿e, s. 12–13.
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Uwagi krytyczne s¹dów i prokuratur spro-
wadza³y siê do zarzutu, ¿e obecny zakres zasto-
sowania art. 241 k.k. nie wydaje siê zbyt szero-
ki oraz ¿e wskazywane incydentalnie w œrod-
kach masowego przekazu przyk³ady spraw do-
tycz¹cych jego stosowania mog¹ znaleŸæ roz-
wi¹zanie na gruncie obowi¹zuj¹cych przepi-
sów105.

Jak wynika z dokumentu,

[…] w¹tpliwoœci budzi³a równie¿ propozycja
u¿ycia w zakresie nowelizacji art. 241 k.k. pojêæ
normatywnych o nieostrym charakterze, wystê-
puj¹cych co prawda w aktualnym stanie pra-
wnym, ale w tym wypadku po³¹czonych
z odmienn¹ materi¹. Proponowane przes³anki ne-
gatywne w postaci „utrudnienia postêpowania
karnego” oraz „nara¿enie na szkodê prawnie
chronionego interesu uczestnika postêpowania”
spowoduj¹, ¿e wystêpek z art. 241 k.k. nale¿¹cy
do kategorii przestêpstw formalnych, stanie siê
w istocie przestêpstwem skutkowym, gdy¿ ka¿-
dorazowo koniecznym bêdzie ustalenie, czy
ujawnienie wiadomoœci w negatywny sposób
wp³ynê³o na tok postêpowania lub interesy jego
uczestników. Wskazano ponadto na niebezpie-
czeñstwo, ¿e proponowana zmiana sta³aby siê po-
wa¿nym problemem interpretacyjnym i zburzy³a
spójnoœæ obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji106.

Autorzy Za³o¿eñ odpieraj¹ te zarzuty, stwier-
dzaj¹c, i¿:

W zakresie projektowanej nowelizacji art. 241
§1 k.k. wskazaæ ponadto nale¿y, ¿e proponowa-
ne w projektowanej regulacji kryteria s¹ jasne,
które oczywiœcie podlegaæ bêd¹ ocenie organu
postêpowania karnego. W tym zakresie nie ró¿-
ni siê jednak proponowany kontratyp od pozo-
sta³ych instytucji, w tym istniej¹cych ju¿ kontra-
typów w systemie prawa karnego. Nie mo¿na
zatem podzieliæ pogl¹du, ¿e proponowana zmia-
na w zakresie art. 241 k.k. stanie siê powa¿nym
problemem interpretacyjnym i zburzy spójnoœæ
obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji107.

Dodaæ te¿ mo¿na, ¿e w przeciwieñstwie do wie-
lu innych sytuacji, w których dziennikarz mo¿e
mieæ w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z prawem
treœci zawartych w materiale prasowym, w razie
obaw co do dopuszczalnoœci rozpowszechnie-
nia wiadomoœci z postêpowania przygotowaw-
czego, mo¿liwe jest zasiêgniêcie opinii podmio-
tu prowadz¹cego to postêpowanie.

Jednoznacznie negatywne stanowisko na
temat projektu wyrazi³a Krajowa Rada S¹dow-
nictwa. Zdaniem Rady proponowana zmiana
art. 241 § 1 k.k., obejmuj¹ca stworzenie insty-
tucji kontratypu, mog³aby utrudniæ prowadze-
nie postêpowania przygotowawczego i narazi-
³aby na szkodê prawnie chroniony interes ucze-
stników postêpowania: 

Podczas prowadzonego postêpowania przygo-
towawczego, szczególnie w pocz¹tkowej jego
fazie mo¿liwa jest tego typu sytuacja, ¿e trudno
bêdzie jednoznacznie okreœliæ, czy dana oko-
licznoœæ ujawniona w tym postêpowaniu ma
zwi¹zek z przedmiotem postêpowania przygo-
towawczego. Poinformowanie opinii publicznej
o pewnej okolicznoœci, która pocz¹tkowo by³a
uwa¿ana za nieprzydatn¹ dla postêpowania,
a póŸniej okaza³a siê istotna mo¿e utrudniæ pro-
wadzenie tego postêpowania karnego i naraziæ
na szkodê prawnie chronione interesy uczestni-
ków postêpowania108.

Zdaniem ministerstwa, argument ten jest jed-
nak o tyle nietrafiony, ¿e 

[…] obawa o mo¿liwoœci wyst¹pienia dopiero na
póŸniejszym etapie postêpowania przygotowaw-
czego sytuacji, w której dojdzie do jego utrudnie-
nia b¹dŸ naruszenia prawnie chronionego intere-
su jego uczestnika wskutek wczeœniejszego
ujawnienia okreœlonej wiadomoœci jest aktualna
równie¿ do obecnego stanu prawnego109.

Racjê maj¹ równie¿ autorzy Za³o¿eñ, stwier-
dzaj¹c, ¿e stosunkowo niewielka liczba skazañ

105 Tam¿e, s. 13.
106 Tam¿e, s. 13–14.
107 Tam¿e, s. 14.
108 Tam¿e, s. 15–16.
109 Tam¿e, s. 16.
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za czyn z art. 241 § 1 k.k. nie mo¿e prowadziæ
do wniosku o niecelowoœci wprowadzenia pro-
jektowanych zmian:

Debata publiczna jasno bowiem wskazuje, ¿e
nawet jedno nieuzasadnione dobrem publicz-
nym skazanie z tego przepisu podwa¿a podsta-
wy, na których opiera siê demokratyczne pañ-
stwo. Wskazuje na tê okolicznoœæ, m.in. Helsiñ-
ska Fundacja Praw Cz³owieka, która w pe³ni
popiera proponowane zmiany110.

Za proponowan¹ zmian¹ przemawia równie¿
fakt, i¿ trudno jest wskazaæ konkretne przyk³a-
dy sytuacji, w której ukaranie dziennikarza
mia³oby sens. Jak stwierdzi³ chocia¿by by³y
Prokurator Generalny Stanis³aw Iwanicki –
„Nie znam przypadku, by dziennikarskie œledz-
two pomog³o w ucieczce przestêpcy lub gma-
twa³o œledztwo”111. Równie¿ by³y rzecznik Ko-
mendy G³ównej Policji Pawe³ Biedziak przy-
zna³, ¿e przez prawie szeœæ lat nie spotka³ siê
z tak¹ sytuacj¹112.

Równoczeœnie, przepis o którym mowa, mo-
¿e byæ wykorzystywany jako instrument zastra-
szania. Potwierdza to S. Iwanicki: „Dziennikarz,
który równolegle prowadzi swoje œledztwo i ma
lepsze wyniki, mo¿e irytowaæ. Mo¿na go wiêc
przes³uchaæ, sprawdziæ billing, a nu¿ siê wystra-
szy […]. Nie znam dziennikarza zajmuj¹cego siê
dzia³k¹ œledcz¹, który nie mia³by jakichœ przejœæ
z prokuratur¹”113. Znane s¹ przypadki, kiedy na
dziennikarza opisuj¹cego jak¹œ sprawê spada
prawdziwy deszcz zarzutów. Dla przyk³adu, au-
torom g³oœnego artyku³u Sêdzia do wynajêcia za-
rzucono dokonanie przestêpstw z art. 235 k.k.
(kierowanie, przez tworzenie fa³szywych dowo-
dów lub inne podstêpne zabiegi, przeciwko okre-
œlonej osobie œcigania o przestêpstwo, wykrocze-

nie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie
dyscyplinarne), art. 241 § 2 k.k., art. 49 ust. 2
ustawy o ochronie danych osobowych (poprzez
bezprawne przetwarzanie danych osobowych,
w tym przypadku dotycz¹cych stanu zdrowia,
kodu genetycznego i na³ogu palenia papiero-
sów), art. 49 pr. pras. w zwi¹zku z art. 14 ust. 2
pr. pras. (naruszenie obowi¹zków zwi¹zanych
autoryzacj¹) oraz art. 49 pr. pras. w zwi¹zku z art.
14 ust. 6 pr. pras. (publikacja informacji dotycz¹-
cych prywatnej sfery ¿ycia)114. W podobnej spra-
wie – dotycz¹cej serii artyku³ów poœwiêconych
innemu sêdziemu – Prokuratura Rejonowa
w Golubiu-Dobrzyniu bada³a ³¹cznie dwadzie-
œcia zarzutów obejmuj¹cych czyny z art. 266 § 1
k.k. i art. 49 pr. pras. w zwi¹zku z art. 15 ust. 2
pkt 2 pr. pras. (naruszenie przez dziennikarza
obowi¹zku zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, których ujawnienie mog³oby naru-
szaæ chronione prawem interesy osób trzecich)
oraz art. 241 § 2 k.k.115

Podsumowanie
Przepis art. 241 k.k. winien byæ analizowany
nie tylko przy uwzglêdnieniu jego treœci i celu.
Konieczne jest jeszcze jego odniesienie do in-
nych przepisów wyznaczaj¹cych granicê swo-
body relacjonowania postêpowañ karnych. Wa-
dliwoœæ istniej¹cych rozwi¹zañ prawnych naj-
lepiej obrazuje przyk³ad dotycz¹cy zatrzyma-
nia i zastosowania tymczasowego aresztu wo-
bec jakiejœ osoby pe³ni¹cej wa¿ne funkcje pu-
bliczne, np. burmistrza. Miasto pozbawione
jest gospodarza, jednak dziennikarze nie mog¹
o tym poinformowaæ do momentu uzyskania
formalnej zgody w³aœciwego prokuratora, co
wymaga uprzedniego z³o¿enia wniosku (art. 13
ust. 2–3 pr. pras.). Nie jest bowiem tak, jak czê-
sto wydaje siê dziennikarzom, i¿ podanie pierw-

110 Tam¿e, s. 18.
111 P. £ukasik, Œledzeni…
112 Tam¿e.
113 Tam¿e.
114 Œledztwo w tej sprawie, prowadzone przez PR Warszawa-Ochota, zosta³o umorzone postanowieniem

z 27.07.2004 r. (sygn. 4 Ds. 1183/04), czêœciowo ze wzglêdu na brak znamion czynu zabronionego, czêœciowo
z uwagi na przedawnienie.

115 Sprawa zakoñczy³a siê umorzeniem postanowieniem z 16.04.2003 r. i (po uchyleniu w czêœci tego postano-
wienia przez SR w Kwidzynie) postanowieniem z 30.06.2004 r., sygn. Ds. 279/04.
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szej litery nazwiska stanowi cudown¹ receptê na
wy³¹czenie zakazu z art. 13 ust. 2 pr. pras., o ile
to¿samoœæ podejrzanego lub oskar¿onego mo¿-
na ustaliæ na podstawie innych danych zawar-
tych w materiale prasowym (np. podanie funk-
cji)116. Takie samo zezwolenie konieczne jest do
uzyskania wgl¹du do akt i ujawnienia ich zawar-
toœci (odpowiednio art. 156 § 5 k.p.k. i art. 241
§ 1 k.k.). Je¿eli sprawa trafi ju¿ do s¹du, a wcze-
œniej zgoda na ujawnienie danych osobowych
nie zosta³a wyra¿ona, przedstawiciele prasy mu-
sz¹ siê o ni¹ zwróciæ do s¹du (którym jest w³a-
œciwy do rozpatrzenia sprawy sk³ad orzekaj¹cy,
por. art. 13 ust. 3 pr. pras.)117. S¹d ten jest rów-
nie¿ w³adny do rozpatrzenia wniosku o zezwole-
nie „na dokonywanie za pomoc¹ aparatury
utrwaleñ obrazu i dŸwiêku z przebiegu rozpra-
wy” (art. 357 § 1 k.p.k.). Adresatem wniosków
o udostêpnienie akt oraz o wyra¿enie zgody na
rozpowszechnienie wiadomoœci z postêpowania
przygotowawczego jest ju¿ jednak nie sk³ad
orzekaj¹cy, ale prezes s¹du (odpowiednio art.
156 § 1 k.p.k. i art. 241 k.k.118).

Dziennikarz pragn¹cy w sposób rzetelny re-
alizowaæ swoj¹ misjê informowania o spra-
wach publicznego zainteresowania napotyka
wiêc trzy rodzaje przeszkód: po pierwsze, prze-
pisy uzale¿niaj¹ rozpowszechnienie informacji
od uzyskania bardzo uznaniowej zgody organu
pañstwa; po drugie, zgoda ta winna przybraæ
prawnie okreœlon¹ formê – zarz¹dzenia lub po-
stanowienia, co wymaga z³o¿enia pisemnego
wniosku; po trzecie, konieczne zezwolenia s¹
wydawane przez ró¿ne organy w odrêbnych
procedurach i terminach. Postulowana noweli-
zacja powinna stanowiæ zatem tylko pierwszy
etap prac zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem ak-
tualnego stanu prawnego. Co najmniej tak sa-
mo wa¿ne wydaje siê dostosowanie art. 13 ust.
2 i 3 pr. pras. do standardów wynikaj¹cych
z orzecznictwa Trybuna³u Europejskiego119.
Proponowana w Za³o¿eniach projektu ustawy
o zmianie ustawy – kodeks karny  treœæ art. 241
§ 1 k.k. mo¿e w tym celu s³u¿yæ jako wzór do
naœladowania i inspiracja.

116 Por. wyrok SN z 18.03.2008 r. IV CSK 474/2007, OSNC 2009, nr 6, poz. 87.
117 Uchwa³a SN z 22.02.1990 r., V KZP 30/89, OSNKW 1990, nr 4/6, poz. 11; wyrok SA w Gdañsku

z 14.02.2008 r., I ACa 1335/07.
118 Por. uchwa³ê SN cytowan¹ w przypisie poprzedzaj¹cym.
119 Por. na ten temat M. Zaremba, Prawo prasowe…, s. 124–125.
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The inspiration for this article was the government’s project of liberalizing Article 241 of
the Penal Code that punishes the disclosure of information concerning criminal procee-
dings. This provision is relatively often applied to investigative journalists. Therefore, the
ban it contains is considered to be a significant limitation of freedom of speech and the
press. The article presents the views of the doctrine on this regulation as well as the practi-
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Prasa w Irlandii Północnej

Michał Kaczmarczyk

Irlandia Pó³nocna jest autonomiczn¹ czêœci¹
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii

i Irlandii Pó³nocnej, le¿¹c¹ w pó³nocno-wscho-
dniej czêœci wyspy Irlandii. Zajmuje obszar
14 121 km kw., obejmuj¹c szeœæ z dziewiêciu
hrabstw nale¿¹cych do historycznej prowincji
Ulster: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh,
Londonderry i Tyrone. W maju 1921 r. prote-
stancka spo³ecznoœæ zamieszkuj¹ca Ulster, z³o-
¿ona w wiêkszoœci z potomków œredniowiecz-
nych angielskich osadników, og³osi³a niezale¿-
noœæ od Irlandii. Siedem miesiêcy póŸniej, na
mocy tzw. traktatu londyñskiego (6 grudnia
1921 r.) Wielka Brytania uzna³a niepodleg³oœæ
Irlandii, nadaj¹c jej status brytyjskiego domi-
nium. Decyzjê o szeœciu pó³nocnych hrab-
stwach od³o¿ono w czasie, ale sta³y siê one ca³-
kowicie zale¿ne od Wielkiej Brytanii.
W 1925 r. ostatecznie potwierdzono wczeœniej-
sze ustalenia graniczne, dziêki czemu Irlandia
Pó³nocna zosta³a czêœci¹ Korony. 

Irlandia Pó³nocna wytworzy³a w³asn¹ spe-
cyfikê polityczn¹, spo³eczn¹ i kulturaln¹. Po-
siada autonomiczny parlament (Zgromadzenie
Pó³nocnoirlandzkie), sk³adaj¹cy siê ze 108
cz³onków wybieranych w wyborach powszech-
nych, w³asny rz¹d oraz system partyjny. Wiele
obszarów ¿ycia spo³ecznego reguluj¹ odrêbne,
obowi¹zuj¹ce wy³¹cznie w Irlandii Pó³nocnej
przepisy prawne. Dotyczy to m.in. spraw rol-
nictwa, ochrony œrodowiska, edukacji, opieki
zdrowotnej, kultury i sztuki. Autonomicznoœæ
Irlandii Pó³nocnej znajduje odzwierciedlenie
tak¿e w specyfice systemu medialnego tej czê-

œci Zjednoczonego Królestwa. W artykule pod-
jêta zostanie próba okreœlenia i analizy tych
cech rynku prasowego Ulsteru, które odró¿nia-
j¹ go od systemu brytyjskiego, oraz specyfiki
prasy pó³nocnoirlandzkiej. Specyfika ta przeja-
wia siê przede wszystkim w: 1) wysokim stop-
niu paralelizmu politycznego i silnym zaanga-
¿owaniu ideologicznym pó³nocnoirlandzkich
dzienników ogólnokrajowych i periodyków lo-
kalnych, 2) rezygnacji z charakterystycznego
dla Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii stylu
dziennikarskiego okreœlanego jako „dyskurs
oparty na faktach”, 3) silnej pozycji rynkowej
prasy partyjnej, 4) „irlandocentryzmie” w opi-
sywaniu zjawisk i problemów politycznych,
kulturowych czy spo³ecznych, 5) restrykcyj-
nych uregulowaniach prawnych, okreœlaj¹cych
w przesz³oœci (w okresie nasilenia konfliktu
pó³nocnoirlandzkiego) zakres swobody dzia³al-
noœci mediów. 

Oprócz charakterystyki ró¿nic miêdzy pra-
s¹ pó³nocnoirlandzk¹ i brytyjsk¹, artyku³
przedstawia kszta³t rynku mediów drukowa-
nych ukazuj¹cych siê na terenie Irlandii Pó³-
nocnej z uwzglêdnieniem segmentu prasy co-
dziennej, czasopism oraz prasy lokalnej. Przy-
wo³ane w tekœcie przyk³ady poszczególnych
tytu³ów maj¹ na celu nie tylko potwierdzenie
postawionych na wstêpie hipotez, ale tak¿e
ukazanie struktury rynku prasowego, dokona-
nie przegl¹du obecnych na nim podmiotów –
ich orientacji politycznej, sk³adów redakcji,
wysokoœci nak³adów czasopism itp. Zagadnie-
nia te nigdy wczeœniej nie zosta³y opisane
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w polskiej literaturze przedmiotu, artyku³ mo¿e
zatem stanowiæ Ÿród³o wiedzy o wybranych ty-
tu³ach dla badaczy brytyjskich i irlandzkich
mediów masowych, punkt wyjœcia dla dal-
szych, bardziej uogólnionych analiz medio-
znawczych i politologicznych, odnosz¹cych siê
np. do kwestii politycznego zaanga¿owania
prasy pó³nocnoirlandzkiej w konflikt i proces
pokojowy.  

Podjête w artykule analizy dotycz¹ naj-
wiêkszych pod wzglêdem nak³adu i pozycji
rynkowej (a co za tym idzie – roli w dyskursie
publicznym) dzienników ogólnokrajowych
oraz pism lokalnych. Wyznaczaj¹c zakres
podmiotowy analizy, autor opar³ siê na danych
o zasiêgu, nak³adach i sprzeda¿y pism opubli-
kowanych w raporcie Audit Bureau of Circula-
tions – brytyjskiej instytucji kontroluj¹cej na-
k³ady prasy. Do analizy wybrano tytu³y repre-
zentatywne dla poszczególnych segmentów
rynku (m.in. prasa opinii, prasa gospodarcza).
Kryterium doboru w tym przypadku stanowi³a
pozycja rynkowa poszczególnych pism, okre-
œlona na podstawie zasiêgu i nak³adu. Chocia¿
zasiêg chronologiczny dokonanej w artykule
analizy prasy Ulsteru obejmuje lata 1970–2010,
autor koncentruje siê przede wszystkim na
wspó³czesnym obliczu systemu medialnego Ir-
landii Pó³nocnej, uwzglêdniaj¹c w badaniach
niemal wy³¹cznie tytu³y ukazuj¹ce siê obecnie
(problematyka historii prasy pó³nocnoirlandz-
kiej, w tym zagadnienia roli politycznej nieist-
niej¹cych ju¿ gazet i czasopism, zostanie pod-
jêta w odrêbnym opracowaniu).

Specyfika prasy w Irlandii Pó³nocnej  
Pó³nocnoirlandzkie œrodki masowego przekazu
pozostaj¹ w orbicie wp³ywów dwóch krajo-
wych systemów medialnych: brytyjskiego i ir-
landzkiego. Oba systemy zaliczane s¹ do libe-
ralnego (pó³nocnoatlantyckiego) modelu me-
diów, charakterystycznego tak¿e dla takich kra-
jów, jak Stany Zjednoczone i Kanada. Ten mo-
del systemu medialnego charakteryzuje siê
przede wszystkim wczesnym rozwojem i sil-

nym ugruntowaniem zasady wolnoœci prasy,
d³ug¹ tradycj¹ prasy masowej, dominacj¹ gazet
komercyjnych nad misyjnymi, wysokim profe-
sjonalizmem dziennikarstwa oraz niskim stop-
niem paralelizmu politycznego (rozumianego
jako si³a powi¹zañ miêdzy mediami a otocze-
niem politycznym)1. Model pó³nocnoatlantycki
w postaci najbardziej zbli¿onej do wariantu
idealnego wystêpuje w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii. Media Irlandii Pó³nocnej,
zaliczane do grupy systemów liberalnych, ma-
j¹ wiêkszoœæ cech modelu brytyjskiego. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, i¿ system prasowy Irlandii
Pó³nocnej wykazuje istotne ró¿nice w stosunku
do klasycznego modelu liberalnego. Wynikaj¹
one zarówno z wp³ywów zjawisk medialnych
w³aœciwych dla Republiki Irlandii (której sy-
stem medialny odbiega od modelu brytyjskie-
go), jak równie¿ charakterystycznych dla Irlan-
dii Pó³nocnej czynników historycznych i poli-
tycznych, przes¹dzaj¹cych o specyfice tego re-
gionu, tak¿e w jego wymiarze medialnym. Naj-
wa¿niejsz¹ cech¹ pó³nocnoirlandzkiej prasy
codziennej o charakterze informacyjno-publi-
cystycznym jest jej wyraŸne sprofilowanie po-
lityczne. Linia redakcyjna poszczególnych ty-
tu³ów jest oficjalnie deklarowana i odpowiada
jednemu z dwóch g³ównych obozów politycz-
nych Irlandii Pó³nocnej. 

Sytuacjê polityczn¹ w Ulsterze determinu-
j¹ przede wszystkim stosunki demograficzno-
narodowoœciowe i wyznaniowe. Podzia³y na
scenie politycznej – g³êbokie i trwa³e – wyzna-
cza przynale¿noœæ do jednej z dwóch grup et-
nicznych – irlandzkiej lub angielskiej oraz jed-
nej z dwóch grup wyznaniowych – katolickiej
lub protestanckiej. Obie grupy maj¹ w³asn¹
wizjê przysz³ych losów prowincji oraz, a mo¿e
nawet przede wszystkim, odrêbny stosunek do
przesz³oœci, zw³aszcza dziejów wzajemnych
stosunków miêdzy Wielk¹ Brytani¹ a Irlandi¹.
Narodowoœæ i wyznanie najczêœciej okreœlaj¹
w Ulsterze orientacjê polityczn¹ (choæ obecnie
– w dobie integracji europejskiej i postêpuj¹-
cego procesu pokojowego – tego rodzaju

1 D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujêciu porównawczym, Kraków
2007, s. 75.
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podzia³y zaczynaj¹ stopniowo traciæ na zna-
czeniu)2. ¯ycie publiczne w Irlandii Pó³nocnej
jest zatem silnie determinowane religijnie i po-
litycznie oraz – co istotne – wyraŸnie spolary-
zowane. Wp³ywa to na charakter dyskursu pu-
blicznego, w tym dyskursu medialnego. Pro-
blemy wyznaczaj¹ce podzia³y polityczne na
scenie pó³nocnoirlandzkiej, wœród których naj-
wa¿niejszy jest stosunek do pozostania pro-
wincji w granicach Zjednoczonego Królestwa,
wywo³uj¹ spory programowe i ideologiczne
tak¿e na ³amach mediów, które zazwyczaj ja-
sno okreœlaj¹ swój profil polityczny. Dotyczy
to zw³aszcza prasy codziennej. Pó³nocnoir-
landzkie dzienniki reprezentuj¹ zwykle jeden
z dwóch g³ównych obozów politycznych
Ulsteru, odpowiadaj¹cych podzia³om narodo-
woœciowym i religijnym: obóz unionistów (lo-
jalistów), domagaj¹cych siê zacieœniania
zwi¹zków prowincji z Wielk¹ Brytani¹ lub
obóz nacjonalistów, opowiadaj¹cych siê za
przy³¹czeniem Irlandii Pó³nocnej do Republiki
Irlandii. Cech¹ systemu prasowego Ulsteru
jest przeto wysoki stopieñ paralelizmu poli-
tycznego – najwa¿niejsze gazety echuje silne
zaanga¿owanie ideologiczne, a ich linia redak-
cyjna jest oficjalnie deklarowana. Zjawisko to
by³o szczególnie widoczne w okresie konfliktu
pó³nocnoirlandzkiego (troubles), trwaj¹cego od
koñca lat 60. XX w. do podpisania Porozumie-
nia Wielkopi¹tkowego w Belfaœcie w 1998 r.3

Historyczne linie programowe pó³nocnoir-

landzkich dzienników decyduj¹ o ich to¿sa-
moœci równie¿ wspó³czeœnie.

Pó³nocnoirlandzkie gazety codzienne obiega-
j¹ znacz¹co od standardów wypracowanych
w mediach krajów modelu liberalnego, w tym
Wielkiej Brytanii. Analiza zawartoœci najwiêk-
szych dzienników Ulsteru pozwala wykazaæ inny
styl uprawianego tam dziennikarstwa. W klasycz-
nym modelu pó³nocnoatlantyckim gazety o profi-
lu ogólnym reprezentuj¹ styl okreœlany jako „dys-
kurs ukierunkowany na fakty”, k³ad¹c nacisk na
informacjê i rezygnuj¹c z retoryki politycznej.
Nawet dzienniki uto¿samiane z okreœlon¹ lini¹
programow¹ dbaj¹ o obiektywizm wypowiedzi
dziennikarskiej, oddzielaj¹c informacjê od ko-
mentarzy4. Jak zauwa¿a Jean Chalaby, pocz¹w-
szy od lat 50. XIX w. dziennikarze angloamery-
kañscy utrzymuj¹, ¿e ich styl jest neutralny
i obiektywny. Nie przyznaj¹ siê do ¿adnych po-
wi¹zañ czy preferencji politycznych5. Pó³nocno-
irlandzka prasa codzienna, bez wzglêdu na to, ja-
ki nacisk k³adzie na informacjê, pozostawia
dziennikarzom wiele miejsca na wyra¿anie w³a-
snych opinii, choæ zwykle zbie¿nych z lini¹ pro-
gramow¹ redakcji. Dotyczy to wszystkich szcze-
bli systemu prasowego – od gazet lokalnych po
krajowe. W Ulsterze nawet niewielkie gazety pro-
wincjonalne czêsto jawnie okreœlaj¹ swoje prefe-
rencje polityczne i stanowi¹ trybunê wyra¿ania
hase³ unionistycznych lub nacjonalistycznych. 

Wysoki wskaŸnik paralelizmu politycznego
w Irlandii Pó³nocnej znajduje odzwierciedlenie

2 P. Ruta, System partyjny Irlandii Pó³nocnej, Katowice 2008 [praca magisterska obroniona w Instytucie Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Œl¹skiego]. 

3 Porozumienie pokojowe z Wielkiego Pi¹tku (ang. Good Friday Agreement) przyjête zosta³o 10 kwietnia 1998
r. w Belfaœcie, z udzia³em rz¹dów Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz oœmiu z dziesiêciu g³ównych partii Irlandii Pó³-
nocnej (reprezentuj¹cych zarówno spo³ecznoœci katolików, jak i protestantów). Dokument okreœla³ zasady procesu
pokojowego. Przewidywa³ m.in., ¿e Irlandia Pó³nocna pozostanie czêœci¹ Wielkiej Brytanii, ale w przysz³oœci spo-
³eczeñstwo bêdzie mia³o prawo zdecydowaæ wiêkszoœci¹ g³osów o zjednoczeniu wyspy. Ugrupowania polityczne
Irlandii Pó³nocnej zadeklarowa³y wolê korzystania wy³¹cznie z pokojowych i demokratycznych sposobów dzia³a-
nia. Na mocy porozumienia utworzone zosta³y nowe instytucje polityczne autonomicznej prowincji, m.in. Zgroma-
dzenie Irlandii Pó³nocnej oraz rz¹d z ministrami mianowanymi wed³ug si³y ich ugrupowañ w parlamencie. Doku-
ment przewidywa³ ponadto, ¿e w ci¹gu dwóch lat dzia³aj¹ce w Ulsterze organizacje paramilitarne zostan¹ rozbro-
jone, a tak¿e w ci¹gu dwóch lat, na mocy amnestii, wiêzienia opuszcz¹ skazani zwi¹zani z ugrupowaniami parami-
litarnymi przestrzegaj¹cymi zawieszenia broni. G³ównymi twórcami porozumienia byli John Hume i David Trim-
ble, którzy w 1998 r. otrzymali za nie pokojow¹ Nagrodê Nobla.

4 P. Ruta, System partyjny…, s. 210. 
5 J. Chalaby, Journalism as an Anglo-American Invention. A Comparison of the Development of French and An-

glo-American Journalism 1830s–1920s, „European Journal of Communication” Vol. 11 (1996), nr 3, s. 303–326.
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tak¿e w silniejszej ni¿ w innych liberalnych
modelach mediów pozycji rynkowej prasy par-
tyjnej. Najwa¿niejsz¹ rolê wœród tytu³ów tego
typu odgrywa organ prasowy nacjonalistycznej
Sinn Féin „An Phoblacht”, ukazuj¹cy siê od
1970 r. zarówno w Republice Irlandii, jak i Ir-
landii Pó³nocnej. Tygodnik, kierowany obecnie
przez Johna Hedgesa, koncentrowa³ siê pocz¹t-
kowo na problematyce historycznej i politycz-
nej, ze szczególnym uwzglêdnieniem kwestii
konfliktu w Ulsterze. Czasopismo wyra¿a³o
g³ówne postulaty ideowe Sinn Féin, które
w 1972 r. zosta³y zawarte w dokumencie Nowa
Irlandia. „Punktem jej wyjœcia sta³o siê wysu-
niêcie idei utworzenia federacji obejmuj¹cej
obszar ca³ej Irlandii i maj¹cej stworzyæ instytu-
cjonalne ramy ustanowienia trwa³ego pokoju
opartego na sprawiedliwoœci. [...] Niezbêdnymi
przes³ankami pomyœlnego rozpoczêcia wciela-
nia tej idei w ¿ycie mia³yby staæ siê: og³oszenie
przez rz¹d brytyjski [...] daty wycofania swojej
armii i administracji z Irlandii, a nastêpnie
uwolnienie wszystkich wiêŸniów politycz-
nych.”6 Tygodnik „An Phoblacht” jest obecny
na rynku do dziœ. Przez trzydzieœci lat dzia³al-
noœci pismo zmienia³o swój profil, w³¹czy³o siê
w dzia³alnoœæ na rzecz umacniania procesu po-
kojowego w Ulsterze, sta³o siê wyrazicielem
pogl¹dów bardziej umiarkowanych. Obecnie
w tygodniku dominuje publicystyka nad infor-
macj¹, pismo koncentruje siê na drukowaniu
komentarzy i artyku³ów problemowych doty-
cz¹cych bie¿¹cego ¿ycia politycznego Irlandii
i Irlandii Pó³nocnej. Œrednia sprzeda¿ „An Pho-
blacht” wynosi 15 000 egz. 

Wœród partii republikañskich swoje czaso-
pismo pn. „Unity” wydaje równie¿ Komuni-
styczna Partia Irlandii, niewielkie ugrupowanie
marksistowski, dzia³aj¹ce – podobnie jak Sinn
Féin – w Republice Irlandii i Ulsterze, gdzie
ma stabilne grono zwolenników, g³ównie
wœród robotników Belfastu. Wydawany w sto-
licy Irlandii Pó³nocnej tygodnik „Unity” adre-
sowany jest przede wszystkim do cz³onków

zwi¹zków zawodowych. W przesz³oœci czaso-
pismo aktywnie w³¹cza³o siê w walkê o prawa
obywatelskie w Ulsterze, dziœ zamieszcza
przede wszystkim publicystykê polityczn¹, go-
spodarcz¹ i artyku³y historyczne. 

Oprócz determinowanej zjawiskami o cha-
rakterze politycznym specyfiki prasy pó³noc-
noirlandzkiej, nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze
jedn¹ cechê periodyków Ulsteru odró¿niaj¹-
cych je od prasy brytyjskiej, tym razem maj¹c¹
pod³o¿e geograficzne. Ró¿nica ta, któr¹ mo¿na
okreœliæ jako swoisty „irlandocentryzm”, doty-
czy tematyki tekstów prasowych i optyki anali-
zowania prezentowanych w nich zagadnieñ.
Analiza zawartoœæ materia³ów dziennikarskich
ukazuj¹cych siê w najwiêkszych pó³nocnoir-
landzkich gazetach pozwala dostrzec, i¿ spra-
wy i zjawiska polityczne, kulturowe czy spo-
³eczne, nawet te o charakterze miêdzynarodo-
wym, czêsto prezentowane i komentowane s¹
przez pryzmat i w odniesieniu do Irlandii Pó³-
nocnej. Zwi¹zek tematu z Wysp¹ i jej mie-
szkañcami wyznacza granice zainteresowania
nim reportera, komentatora, felietonisty czy
korespondenta. Gazety ogólnokrajowe wiele
uwagi poœwiêcaj¹ problematyce lokalnej i re-
gionalnej, koncentruj¹ siê na zagadnieniach in-
teresuj¹cych „zwyk³ego Irlandczyka”, nie uni-
kaj¹ treœci popularnych7. Pod tym wzglêdem
dzienniki pó³nocnoirlandzkie przypominaj¹
prasê wydawan¹ w Republice Irlandii, której
„irlandocentryzm” interesuj¹co scharakteryzo-
wa³ Wojciech Walczak: „Pocz¹tkowo podczas
przegl¹dania tutejszej prasy nie potrafi³em na-
zwaæ rodz¹cego siê przeczucia, ¿e coœ jest ina-
czej ni¿ w Polsce, ¿e pisze siê w inny sposób,
¿e artyku³y w prasie maj¹ inny wymiar. […]
W koñcu zrozumia³em. Otó¿ gdy tu jestem,
czujê, ¿e to nie na Zielonej Wyspie dzieje siê
œwiat, nie w Irlandii swoje stronice zapisuje te-
raz historia, a w dodatku Irlandczycy nie potra-
fi¹ uchwyciæ wydarzeñ i procesów, to wszystko
jest zbyt odleg³e, dzieje siê, ale zbyt daleko
st¹d, by mog³o byæ wa¿ne, mieæ wartoœæ i nale-

6 W. Konarski, Pragmatycy i idealiœci. Rodowód, typologia i ewolucja ugrupowañ politycznych nacjonalizmu
irlandzkiego, Pu³tusk–Warszawa 2001, s. 270.

7 Tam¿e, s. 54.
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¿yte znaczenie. Irlandczycy ¿yj¹ na wyspie. Od
reszty œwiata dzieli ich morze i nie jest to jedy-
nie przeszkoda geograficzna. Morze jest
w œwiadomoœci. W tutejszym patrzeniu na
œwiat czuæ wyspê. Podobnie jest z Anglikami
i gdy mówi siê o Anglikach, czêsto pewne spra-
wy zrzuca siê na karby wyspiarskoœci. O wy-
spie nale¿y pamiêtaæ tak¿e, gdy mówi siê o Ir-
landczykach”8. 

Analizuj¹c ró¿nice miêdzy pras¹ Irlandii
Pó³nocnej a mediami drukowanymi krajów za-
liczanych do klasycznego modelu liberalnego,
nale¿y wskazaæ jeszcze jedn¹ specyficzn¹ ce-
chê systemu prasowego Ulsteru, tym razem
o charakterze historycznym. Prasê Irlandii Pó³-
nocnej od modelu pó³nocnoatlantyckiego
odró¿nia³y w przesz³oœci bardziej restrykcyjne
uregulowania prawne, okreœlaj¹ce zakres swo-
body dzia³alnoœci œrodków masowego przeka-
zu. Jednym z najbardziej charakterystycznych
rysów pó³nocnoatlantyckiego modelu medial-
nego jest – o czym ju¿ by³a mowa – silne
ugruntowanie zasady wolnoœci prasy. O zjawi-
sku tym – w odniesieniu do systemu medialne-
go Wielkiej Brytanii – pisze Janusz W. Ada-
mowski: „Termin »Wolna prasa« oznacza dla
Brytyjczyków przede wszystkim media wolne
od jakiejkolwiek formy kontroli ze strony w³a-
dzy pañstwowej i poddane g³ównie grze si³
wolnego rynku, czyli popytowi i poda¿y. […]
Tym zapewne te¿ nale¿y t³umaczyæ tradycyjn¹
niejako w Zjednoczonym Królestwie niechêæ
do prowadzenia polityki medialnej (co przeja-
wia siê w okreœleniu Policy of no Policy, tj.
»polityka ¿adnej polityki«), nieobecnoœæ sko-
dyfikowanych form prawnego nadzoru nad
pras¹ drukowan¹ oraz brak sympatii wobec ja-
kichkolwiek instytucji (choæby tylko w domy-
œle) maj¹cych za cel swego dzia³ania ograni-
czenie swobody wypowiedzi mediów […]”9.
Cech¹ charakterystyczn¹ liberalnego modelu
mediów masowych jest zatem brak ustawo-
wych regulacji ograniczaj¹cych swobodê dzia-

³alnoœci mediów, w szczególnoœci zaœ prasy,
która dzia³a na zasadzie samoregulacji.
W okresie konfliktu w Irlandii Pó³nocnej, która
w czasach troubles zmaga³a siê z aktami terro-
ryzmu, standardy te zosta³y w Wielkiej Bryta-
nii naruszone. Skutki tego naruszenia odczu³y –
co naturalne – przede wszystkim media Ulste-
ru. W 1978 r. parlament przyj¹³, odnosz¹cy siê
do sytuacji w Irlandii Pó³nocnej i dotycz¹cy
m.in. dziennikarzy, Emergency Provisions (Nor-
thern Ireland) Act. W art. 22 ustawa zabrania³a
gromadzenia, rejestrowania i ujawniania ja-
kichkolwiek informacji, które mog³yby byæ
u¿yteczne dla terrorystów. Zakres materia³ów,
których dotyczy³ przepis art. 22, okreœlony zo-
sta³ bardzo szeroko i obejmowa³ np. fotografie
wojska, policji, przedstawicieli wymiaru spra-
wiedliwoœci i s³u¿by wiêziennej. Emergency
Provisions (Northern Ireland) Act 1978 zaka-
zywa³ ponadto gromadzenia lub rejestrowania
jakichkolwiek informacji, które mog³yby byæ
wykorzystywane przez terrorystów dla doko-
nywania aktów przemocy, b¹dŸ te¿ posiadania
jakiegokolwiek dokumentu zawieraj¹cego ta-
kie informacje. Z kolei na mocy przepisów
Prevention of Terrorism (Temporary Provi-
sions) Act 1989 policja i wojsko uzyska³y na
terenie Irlandii Pó³nocnej prawo do przes³uchi-
wania ka¿dej osoby w zwi¹zku z zamachem
bombowym lub innym incydentem nara¿aj¹-
cym ludzkie ¿ycie. Przes³uchiwany nie mia³
w takiej sytuacji prawa do odmowy zeznañ czy
powo³ywania siê na tajemnicê dziennikarsk¹.
Bezpoœredniej cenzurze podlega³y tak¿e wszy-
stkie relacje telewizyjne z Irlandii Pó³nocnej10.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ regulacje te mia³y
g³êbokie uzasadnienie i zosta³y wprowadzone
w interesie spo³ecznym, z troski o bezpieczeñ-
stwo publiczne. Stanowi³y jednak rzadko spo-
tykane w systemach liberalnych ograniczenie
wolnoœci mediów, charakterystyczne dla objê-
tej konfliktem polityczno-religijnym Irlandii
Pó³nocnej.

8 Tam¿e.
9 J.W. Adamowski, Czwarty stan. Media masowe w pejza¿u spo³ecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006,

s. 304–305.
10 B.H. Bladocha, Wolnoœæ s³owa w systemie medialnym Wielkiej Brytanii, Toruñ 2003, s. 231–233.
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Dzienniki
Wœród dzienników porannych najsilniejsz¹ po-
zycjê na rynku prasowym Irlandii Pó³nocnej zaj-
muj¹ „Irish News” i „News Letter”. Pierwsza
z gazet ma tradycje dziewiêtnastowieczne – za-
³o¿ona zosta³a w sierpniu 1891 r. w Belfaœcie.
Dziennik postrzegany jest jako sympatyzuj¹cy
z irlandzkim nacjonalizmem. Wynika to zarów-
no z jego obecnej linii programowej, jak i trady-
cji historycznych. Wspó³czeœnie profil „Irish
News” bliski jest pogl¹dom pó³nocnoirlandzkiej
Socjaldemokratycznej Partii Pracy (SDLP) –
jednej z dwóch g³ównych partii nacjonalistycz-
nych Ulsteru. Dziennik, podobnie jak SDLP,
g³osi program budowy pañstwa wcielaj¹cego
w ¿ycie zasadê sprawiedliwoœci spo³ecznej
i gwarantuj¹cego szerokie os³ony socjalne, do-
strzega tak¿e koniecznoœæ pilnego rozwi¹zania
najbardziej pal¹cych problemów spo³ecznych
Ulsteru (np. bezdomnoœci). W kwestii gospodar-
czej „Irish News” postuluje ograniczony inter-
wencjonizm pañstwowy przy zachowaniu zasad
wolnego rynku. Republikañski charakter gazety
to równie¿ konsekwencja jej drogi historycznej
– w okresach zaostrzania siê konfliktu w Ulste-
rze, zw³aszcza na prze³omie lat 60. i 70. XX w.,
dziennik zdecydowanie opowiada³ siê po stronie
ugrupowañ republikañskich, propaguj¹c jedno-
czeœnie metodê niestosowania przemocy w d¹-
¿eniu do osi¹gniêcia celów narodowych i odci-
naj¹c siê od dzia³añ terrorystycznych Irlandzkiej
Armii Republikañskiej. Gazeta popar³a tak¿e
Porozumienie Wielkopi¹tkowe z 10 kwietnia
1998 r., popularyzuj¹c jego g³ówne ustalenia
i zachêcaj¹c partie polityczne Ulsteru do popar-
cia dokumentu i partycypacji w realizacji jego
postanowieñ (udzia³ w wyborach do Zgroma-
dzenia Irlandii Pó³nocnej, rozbrojenie organiza-
cji paramilitarnych). Tak¿e wspó³czeœnie na ³a-
mach „Irish News” nie brakuje hase³ g³osz¹cych
koniecznoœæ definitywnego pojednania miêdzy
lojalistami i nacjonalistami.

Wydawc¹ dziennika „Irish News” jest
spó³ka Northern Media Group, funkcjê jej re-
daktora naczelnego pe³ni Noel Doran. W 2009
r. gazeta sprzedawa³a siê w nak³adzie blisko
46 800 egz.11 Szczególn¹ popularnoœci¹ cie-
szy siê równie¿ wersja online dziennika, która
oferuje us³ugê multimedialn¹ INTV – mo¿li-
woœæ ogl¹dania materia³ów filmowych,
w których publicyœci „Irish News” komentuj¹
bie¿¹ce wydarzenia polityczne i gospodarcze
Ulsteru. 

Druga z najwa¿niejszych gazet Irlandii Pó³-
nocnej – „News Letter” – powsta³a w 1737 r.
i jest najstarszym na œwiecie dziennikiem  reda-
gowanym w jêzyku angielskim12. „News Let-
ter” jest wyrazicielem pogl¹dów unionistycz-
nych – optuje za utrzymaniem zwi¹zków wszy-
stkich czêœci Zjednoczonego Królestwa Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej. Postrzegana
jest jako trybuna ró¿nych partii i ugrupowañ lo-
jalistycznych, a w szczególnoœci Demokratycz-
nej Partii Unionistów – najwiêkszej i najbar-
dziej bezkompromisowej spoœród partii unioni-
stycznych Irlandii Pó³nocnej. 

W Irlandii unioniœci to przeciwnicy idei
pó³nocnoirlandzkiej niepodleg³oœci, a w³aœci-
wie przy³¹czenia Ulsteru do Republiki Irlandii.
„Na od³¹czenie od Zjednoczonego Królestwa
i jakiekolwiek zwi¹zki z Republik¹ unioniœci
zdecydowanie siê nie zgadzaj¹. Ten w³aœnie
opór jest byæ mo¿e najwa¿niejszym elementem
autodefinicji omawianej grupy. Ilustracj¹ tego
sposobu myœlenia mo¿e byæ wypowiedŸ Mi-
chaela McGimpseya: »Jak mo¿na mówiæ o nie-
podleg³oœci Irlandii Pó³nocnej, Irlandia Pó³noc-
na nie jest krajem, Irlandia Pó³nocna jest pro-
wincj¹ Irlandii i jest prowincj¹ nale¿¹c¹ do
Zjednoczonego Królestwa i uwa¿am, ¿e
mówienie o narodowej to¿samoœci, czy zbioro-
wej to¿samoœci, czy rasowej to¿samoœci, czy
to¿samoœci kulturowej w tym miejscu jest non-
sensem. Mamy swój w³asny, charakterystyczny

11 The Island of Ireland Report 2009, Audit Bureau of Circulations, Berkhamsted 2009, s. 5, www.mii.ie/uplo-
ads/ABCIslandofIrelandJUNE2009.pdf [dostêp: 1.10.2011].

12 Podczas jednej z wizyt w Irlandii Pó³nocnej królowa El¿bieta, odnosz¹c siê do d³ugowiecznoœci gazety,
stwierdzi³a, i¿ jest to „osi¹gniêcie, z którego ludnoœæ Irlandii Pó³nocnej mo¿e dumna”. Nawi¹zaniem do tej wypo-
wiedzi jest obecne has³o promocyjne dziennika „»News Letter« – duma Irlandii Pó³nocnej”.
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etos, prawda, ale czerpie on g³ównie z tego co
irlandzkie i z tego co brytyjskie, do tego stop-
nia, ¿e niepodleg³oœæ uwa¿am za nonsens.«
Unioniœci s¹ zatem sukcesorami tych, którzy
w dziewiêtnastym wieku nie zgadzali siê na ho-
me rule”13 – pisze Kacper Szulecki. Tego ro-
dzaju pogl¹dy stanowi¹ najbardziej charaktery-
styczny rys linii redakcyjnej „News Letter”.
W gazecie dominuj¹ treœci polityczne i spo³ecz-
ne, reprezentuje ona pogl¹dy konserwatywne.
Dziennik ma tak¿e rozbudowany dzia³ sporto-
wy, nie unika ponadto tematyki religijnej, bê-
d¹c trybun¹ pó³nocnoirlandzkiego ruchu prote-
stanckiego. Wydaje mutacje lokalne, adresowa-
ne do mieszkañców Belfastu.

„News Letter” rozchodzi siê w nak³adzie
ponad 25 000 egz.14 Wydawc¹ gazety jest spó³-
ka Johnston Publishing. Funkcjê redaktora na-
czelnego pisma pe³ni Darwin Templeton.

Pó³nocnoirlandzkie popo³udniówki repre-
zentuje „Belfast Telegraph”. Dziennik ukazuje
siê od 1 wrzeœnia 1870 r., pierwotnie jako „Bel-
fast Evening Telegraph” (pod obecnym tytu³em
od 1918 r.). Gazetê za³o¿yli bracia William
i George Bairdowie – twórcy s³ynnej, dzia³aj¹-
cej od 1862 r. w Irlandii Pó³nocnej, kompanii
prasowo-poligraficznej W&G Baird. Debiut
gazety zbieg³ siê z wydarzeniami politycznymi,
którymi w owym czasie ¿y³a opinia publiczna
Europy – wojn¹ francusko-prusk¹. 18 sierpnia
1870 r. dosz³o do najkrwawszej bitwy kampa-
nii, pod Saint-Privat-la-Montagne i Gravelotte,
która zakoñczy³a siê zwyciêstwem Prus i prze-
s¹dzi³a o wyniku ca³ej wojny. Pierwszy numer
„Belfast Evening Telegraph” liczy³ cztery stro-
ny i poœwiêcony by³ przede wszystkim analizie
wydarzeñ wojennych oraz tematyce lokalnej. 

Popo³udniówka „Belfast Telegraph” jest
obecnie najlepiej sprzedaj¹c¹ siê gazet¹ w Irlan-
dii Pó³nocnej. Dzienne rozpowszechnianie p³at-

ne pisma siêga ponad 71 000 egz.15 Gazeta re-
prezentuje pogl¹dy konserwatywne, bliskie
unionistom. Prowadzi rozbudowany dzia³ publi-
cystyczny zawieraj¹cy komentarze, felietony,
analizy polityczne oraz artyku³y historyczne. Od
marca 2005 r. ukazuje siê poranne, kompaktowe
wydanie dziennika – „Belfast Telegraph:am”,
dostêpne od poniedzia³ku do pi¹tku. Pismo jest
sprofilowane bardziej informacyjne (na jego ³a-
mach dominuj¹ newsy i wzmianki), zawiera
wiêcej informacji kulturalnych oraz treœci roz-
rywkowych, w tym publikacje na temat gwiazd
show-biznesu czy sportu. W ka¿dy poniedzia³ek
wraz z „Belfast Telegraph” ukazuje siê adreso-
wany do przedsiêbiorców dodatek ekonomiczny
„Business Telegraph” oraz 16-stronicowy doda-
tek sportowy „Goal Flash”, a wydanie sobot-
nie uzupe³nia drukowany w pe³nym kolorze 
64-stronnicowy dodatek „Weekend”, zawieraj¹-
cy g³ównie artyku³y o tematyce kulturalnej, roz-
rywkowej i podró¿niczej. Dziennik ma tak¿e do-
datek telewizyjny oraz dodatki og³oszeniowe.
Do lipca 2008 r. „Belfast Telegraph” wydawa³
dodatek sportowy „Ireland’s Saturday Night”,
który po raz pierwszy ukaza³ siê w 1894 r. jako
„Ulster Saturday Night”. W XX w. „Ire-
land’s Saturday Night” – przede wszystkim
dziêki swojej aktualnoœci – by³ najpopularniej-
sz¹ gazet¹ sportow¹ w Irlandii Pó³nocnej, która,
koncentruj¹c siê przede wszystkim na pi³ce
no¿nej, dostarcza³a bie¿¹cych informacji sporto-
wych ju¿ nastêpnego dnia po zakoñczeniu roz-
grywek. Od pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia gaze-
ta zaczê³a traciæ swoj¹ pozycjê, przegrywaj¹c ry-
walizacjê z serwisami internetowymi16. Wydaw-
ca rozwa¿a³ mo¿liwoœæ zreformowania pisma
w kierunku publicystycznego magazynu sporto-
wego, ostatecznie zdecydowa³ jednak o likwida-
cji dodatku. Jego ostatni numer ukaza³ siê 26 lip-
ca 2008 r.17

13 K. Szulecki, Pojêcie unionizmu, www.e-polityka.pl/a.2595.d.59.Pojecie_unionizmu.html [dostêp:
13.01.2010]. 

14 The Island of Ireland…, s. 5.
15 Tam¿e.
16 F. O’Connor, March of time kills off venerable Northern newspaper, www.irishtimes.com/newspaper/opi-

nion/2008/0724/1216741024858.html [dostêp: 10.01.2010].
17 Sports paper crosses finish line, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/7513921.stm [dostêp:

10.01.2010].
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Redaktorem naczelnym „Belfast Tele-
graph” od wrzeœnia 2009 r. jest Mike Gilson,
wczeœniej redaktor „Peterborough Evening Te-
legraph” i „Scotsman”. Zast¹pi³ on na tym sta-
nowisku Martina Lindsaya18. Wydawc¹ dzien-
nika jest kompania medialna Independent
News and Media. 

Czasopisma
Pó³nocnoirlandzki rynek czasopism jest stosun-
kowo s³abo rozwiniêty – funkcjonuje na nim
zaledwie kilka tytu³ów wydawanych w Ulste-
rze i podkreœlaj¹cych swój pó³nocnoirlandzki
charakter. Ograniczona liczba czasopism wyni-
ka przede wszystkim z silnej pozycji rynkowej
dzienników, które – podobnie jak w Republice
Irlandii – realizuj¹ zarówno funkcje informa-
cyjne, jak i publicystyczne (kszta³towanie opi-
nii, wyjaœnianie, interpretowanie oraz komen-
towanie znaczenia i sensu wydarzeñ, kontrola
w³adzy), edukacyjne, korelacyjne (popieranie
ustalonych norm i autorytetów, socjalizacja,
koordynowanie dzia³añ spo³ecznych), mobili-
zacyjne czy rozrywkowe, w wielu krajach wy-
pe³niane przede wszystkim przez czasopisma.
Powodem ograniczonej oferty pism o perio-
dycznoœci innej ni¿ codzienna jest tak¿e silna
konkurencja ze strony magazynów brytyjskich
i – w mniejszym stopniu – irlandzkich (wyda-
wanych w Republice Irlandii). Wiele z nich, jak
np. „Economist” czy „Spectator”, jest dostêp-
nych w wiêkszoœci punktów dystrybucji prasy
w Irlandii Pó³nocnej i cieszy siê w niej znacz-
nym powodzeniem. 

Najbardziej presti¿owym czasopismem pó³-
nocnoirlandzkim jest „Fortnight” – centrowy
miesiêcznik opinii ukazuj¹cy siê od 1970 r.
i wydawany przez spó³kê Fortnight Publications
Ltd. W pierwszych latach istnienia misj¹ pi-
sma by³a dzia³alnoœæ na rzecz procesu pokojo-
wego w Ulsterze. Obecnie magazyn, o profilu
publicystycznym, poœwiêcony jest przede
wszystkim tematyce politycznej i kulturalnej.
Pismo cieszy siê wysokim presti¿em w œrodo-

wisku pó³nocnoirlandzkich elit (przywódca
Sinn Féin Gerry Adams stwierdzi³ np., ¿e „mie-
si¹c bez »Fortnight« sta³by siê dwa razy d³u¿-
szy”19). „Fortnight” drukuje komentarze poli-
tyczne, felietony, artyku³y problemowe oraz re-
cenzje. Wiele uwagi poœwiêca promocji wyso-
kiej jakoœci dóbr i us³ug kulturalnych oraz pre-
zentacji sylwetek irlandzkich pisarzy, nierzadko
debiutantów, którzy dziêki publikacji w „Fortni-
ght” zyskuj¹ popularnoœæ w œrodowisku arty-
stycznym. Jako czasopismo uczestnicz¹ce
w polityce kulturalnej Ulsteru „Fortnight” jest
dotowany przez pó³nocnoirlandzk¹ Radê Sztuki
(Arts Council) – organizacjê zajmuj¹c¹ siê
wspieraniem i promocj¹ twórczoœci artystycz-
nej. Z miesiêcznikiem zwi¹zanych by³o wielu
znanych publicystów i dzia³aczy politycznych
z Irlandii, m.in. David Trimble, polityk Ulster
Unionist Party, wspó³twórca pó³nocnoirlandz-
kiego porozumienia pokojowego, laureat Poko-
jowej Nagrody Nobla, Newton Emerson, ko-
mentator polityczny i satyryk, Tom Hadden,
profesor prawa i etyki na Uniwersytecie Królo-
wej w Belfaœcie, Andy Pollak, obecnie dyrektor
Centrum Studiów Transgranicznych w Armagh,
Robin Wilson, doradca Rady Europy, za³o¿yciel
Democratic Dialogue, instytucji badawczej
i eksperckiej zajmuj¹cej siê problematyk¹ po-
koju i demokracji w Irlandii Pó³nocnej, Malachi
O’Doherty, publicysta BBC, „Irish Times”,
„Guardian”, „Sunday Times”, „Observer”
i „Scotsman”, czy Martyn Turner, angielski ry-
sownik, karykaturzysta i pisarz. 

Prasê na temat stylów ¿ycia reprezentuj¹
w Irlandii Pó³nocnej ukazuj¹cy siê od 1966 r.
miesiêcznik „Ulster Tatler” oraz wydawany od
1984 r. miesiêcznik „Northern Woman”.
„Ulster Tatler” porusza problematykê spo³ecz-
n¹ i kulturaln¹, jest Ÿród³em informacji na te-
mat nowoœci i trendów obowi¹zuj¹cych w sze-
roko rozumianej modzie. „Ulster Tatler” ma in-
teresuj¹cy dzia³ reporta¿u (pisz¹ tu m.in. Ian
Hill, Lara Salmon i Emma-Louise Johnston)
oraz dzia³ literacki prowadzony przez znanego

18 P. McNally, Belfast Telegraph editor Martin Lindsay to retire, www.pressgazette.co.uk/story.asp?storyco-
de=43939 [dostêp: 11.01.2010].

19 Fortnight Magazine, www.fortnight.org [dostêp: 10.01.2010].
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irlandzkiego pisarza Glenna Pattersona20.
Oprócz tematyki spo³ecznej i kulturalnej pismo
porusza równie¿ problematykê ekonomiczn¹,
prezentuj¹c przedsiêbiorstwa i ludzi biznesu
bêd¹cych na terenie Irlandii Pó³nocnej liderami
w swoich bran¿ach. „Ulster Tatler” sprzedaje
siê w nak³adzie ponad 10 000 egz. Redaktorem
naczelnym miesiêcznika jest Chris Sherry. Pi-
smo wydaje spó³ka Ulster Journals Ltd, która
jest ponadto w³aœcicielem magazynów „Ulster
Bride” (poœwiêconego modzie œlubnej), „Ulster
Tatler Interiors” (o charakterze wnêtrzarskim)
oraz „Perspective Magazine” (poœwiêconego
architekturze).

Miesiêcznik „Northern Woman” koncentru-
je siê przede wszystkim na tematyce mody,
urody, zdrowego stylu ¿ycia i podró¿y. Druku-
je porady kosmetyczne, kulinarne, artyku³y
medyczne oraz poœwiêcone fitness. Magazyn
wydaje spó³ka Greer Publications21, jej redak-
torem naczelnym jest Lyn Palmer. 

Od 1988 r. w Irlandii Pó³nocnej ukazuje siê
magazyn gospodarczy „Ulster Business”, tak¿e
wydawany przez Greer Publications. Czasopi-
smo jest adresowane przede wszystkim do
praktyków biznesu – menad¿erów œredniego
i wy¿szego szczebla, ale tak¿e ekonomistów
czy studentów zarz¹dzania. Zawiera analizy
i prognozy gospodarcze, materia³y o tematyce
prawnej, a tak¿e publikacje poœwiêcone proble-
mom rynku pracy. Redaktorem naczelnym ma-
gazynu jest znany dziennikarz ekonomiczny
David Elliott, który wczeœniej pracowa³ m.in.
dla Dow Jones Newswires. 

Oprócz „Ulster Business” i „Northern Wo-
man” w portfolio Greer Publications znajduj¹
siê liczne czasopisma specjalistyczne: „Ulster
Grocer” (bran¿a spo¿ywcza), „Hospitality Re-
view NI” (bran¿a hotelarska), „Garage Trader”
i „CarSport” (bran¿a motoryzacyjna), „Speci-
fy” (bran¿a budowlana) oraz „Industrial & Ma-
nufacturing Engineer” (pismo adresowane do
in¿ynierów). 

Bie¿¹cych informacji o ofercie instytucji
kultury, klubów i pubów w Irlandii Pó³nocnej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem jej stolicy,
dostarcza magazyn „Go Belfast”, ukazuj¹cy siê
od maja 2006 r. Drukuje on repertuary popular-
nych miejsc rozrywki, zapowiedzi i relacje
z imprez, zamieszcza wywiady z gwiazdami
show-businessu, sportu, recenzje popularnych
p³yt i filmów oraz informacje na temat nowoœci
w modzie. Wydawc¹ pisma jest Penton Publi-
cations Ltd.

Prasê dla licznej w Irlandii Pó³nocnej grupy
zawodowej rolników reprezentuje tygodnik
„Farm Week”. Dostarcza on informacji na te-
mat technologii rolniczych, agroturystyki, we-
terynarii, ochrony œrodowiska czy polityki rol-
nej pañstwa i Unii Europejskiej. Pismo, wyda-
wane przez Farmweek Ltd, sprzedaje siê w na-
k³adzie ponad 10 500 egz. Funkcjê redaktora
naczelnego tygodnika pe³ni Robert Irwin.

Wœród pozosta³ych czasopism wydawa-
nych w Irlandii Pó³nocnej wymieniæ nale¿y
m.in.: miesiêcznik gospodarczy „AgendaNi”
(wydawca: BMF Business Services), miesiêcz-
nik bran¿y hotelarsko-gastronomicznej „Licen-
sed & Catering News” (wydawca: Penton Pu-
blications Ltd), kwartalnik wnêtrzarski „Irish
Kitchens” (wydawca: Bayview Publishing
Ltd), magazyn poœwiêcony modzie œlubnej
„Ireland’s Wedding Journal” (wydawca: Pen-
ton Publications Ltd) czy tygodnik og³oszenio-
wy „Auto Trader – Northern Ireland” (wydaw-
ca: Trader Publishing Ltd).

Prasa lokalna i regionalna
W Irlandii Pó³nocnej istnieje dobrze rozwiniêty
system prasy lokalnej i regionalnej. Na terenie
hrabstw Ulsteru ukazuje siê kilkadziesi¹t jej ty-
tu³ów. Dominuj¹ wœród nich tygodniki i mie-
siêczniki. W stolicy prasê lokaln¹ reprezentuj¹
przede wszystkim tytu³y z portfolio spó³ki Bel-
fast Media Group: „Andersonstown News”
(obejmuje swoim zasiêgiem rejon zachodniego

20 G. Patterson (1961–) jest autorem popularnych, niet³umaczonych na jêzyk polski, powieœci: Burning Your
Own (1988), Fat Lad (1992), Black Night at Big Thunder Mountain (1995), The International (1999), Number 5
(2003), That Which Was (2004) i The Third Party (2007).

21 Northern Woman, www.northernwoman.co.uk/about [dostêp: 12.01.2010]. 
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Belfastu), „South Belfast News” (ukazuje siê
w po³udniowej czêœci miasta) oraz „North Bel-
fast News” (obejmuje pó³nocne dzielnice Bel-
fastu). Periodyki BMG maj¹ charakter infor-
macyjno-publicystyczny – drukuj¹ przede
wszystkim newsy dotycz¹ce problematyki poli-
tycznej, spo³ecznej i kulturalnej miasta oraz ko-
mentarze i felietony dzia³aczy lokalnych. Tytu-
³y Belfast Media Group osi¹gaj¹ ³¹czny nak³ad
ponad 34 000 egz. (liderem sprzeda¿y jest
czwartkowe wydanie „Andersonstown News”
– 14 376 egz.)22. 

Do pism lokalnych osi¹gaj¹cych najwy¿sz¹
sprzeda¿ egzemplarzow¹ poza Belfastem nale-
¿¹: „Newry Reporter”, „Derry Journal”, „Fer-
managh Herald”, „Impartial Reporter” i „Done-
gal News”. 

Tygodnik „Newry Reporter” powsta³ w li-
stopadzie 1867 r. z inicjatywy Jamesa Burnsa,
w³aœciciela zak³adów drukarskich w Mona-
ghan. Od 1947 r. ukazuje siê w ka¿dy czwartek
(dawniej kolportowany by³ tak¿e w soboty).
Redakcja mieœci siê w Newry w hrabstwie
Down, na po³udniowym wschodzie Irlandii Pó³-
nocnej, ale tygodnik zawiera informacje lokalne
dotycz¹ce trzech hrabstw: Down, Armagh
i Louth. W piœmie dominuje tematyka spo³ecz-
na, wiele uwagi poœwiêca siê edukacji i lokal-
nym wydarzeniom sportowym, prowadzi tak¿e
rubrykê dotycz¹c¹ historii Newry. Pismo jest
bogato ilustrowane, ma rozbudowany dzia³ fo-
toreporterski, w którym zamieszczane s¹ zdjê-
cia z lokalnych wydarzeñ (np. uroczystoœci
szkolnych, imprez kulturalnych). Tygodnik,
wydawany przez Edward Hodgett Ltd, osi¹ga
sprzeda¿ na poziomie ponad 13 500 egz.23

Informacji lokalnych dla mieszkañców
hrabstwa Londonderry w Irlandii Pó³nocnej
oraz Hrabstwa Donegal w Republice Irlandii
dostarcza „Derry Journal”, ukazuj¹cy siê dwa
razy w tygodniu: we wtorki i pi¹tki. „Derry
Journal” jest drug¹, po „News Letter”, najstar-
sz¹ gazet¹ w Irlandii Pó³nocnej. Pierwszy nu-

mer periodyku, zatytu³owanego wówczas
„Londonderry Journal”, ukaza³ siê 3 czerwca
1772 r. – liczy³ cztery strony i wydawany by³
w œrodê oraz w sobotê. W XIX w. przez krótki
czas wychodzi³ jako dziennik. W pierwszym
okresie dzia³alnoœci „Derry Journal” adresowa³
swój przekaz przede wszystkim do spo³eczno-
œci protestanckiej Derry, reprezentuj¹c interesy
lojalistów. Zmiana linii redakcyjnej nast¹pi³a
w 1829 r., gdy gazeta popar³a Akt Emancypacji
Katolików (Catholic Emancipation Act) – usta-
wê brytyjsk¹ znosz¹ca Test Act z 1673 r., który
wprowadzi³ znaczne ograniczenia praw ludno-
œci katolickiej. „Derry Journal” opowiedzia³ siê
wówczas po stronie obozu irlandzkiego polity-
ka Daniela O’Connella, który – stoj¹c na czele
Stowarzyszenia Katolickiego (Catholic Asso-
ciation) – d¹¿y³ do równouprawnienia katoli-
ków i protestantów, przywrócenia im pe³nych
praw obywatelskich i publicznych, a zw³aszcza
prawa do sprawowania urzêdów pañstwowych
oraz prawa do zasiadania w parlamencie.
W proteœcie przeciwko zmianie polityki „Derry
Journal” z redakcji odszed³ ówczesny wydaw-
ca periodyku William Wallen, który za³o¿y³
konkurencyjny tytu³ „Londonderry Sentinel”,
ukazuj¹cy siê do dziœ. Nacjonalistyczna polity-
ka redakcji stanowi³a przyczynê kilkakrotnego
zawieszania pisma przez w³adze protestanckie
(m.in. w czerwcu 1940 r.).

Wspó³czeœnie „Derry Journal” ³¹czy tema-
tykê lokaln¹ dotycz¹c¹ hrabstwa i miasta Derry
(obecnie drugiego co do wielkoœci miasta Irlan-
dii Pó³nocnej) z wiadomoœciami poœwiêconymi
¿yciu politycznemu i spo³ecznemu Republiki
Irlandii. Pismo, kierowane przez Martina
McGinleya, reprezentuje profil umiarkowanie
nacjonalistyczny. Z redakcj¹ zwi¹zanych jest
kilku popularnych pó³nocnoirlandzkich publi-
cystów, m.in. Norman Hamill, Eamonn
McCann, Claire Allan, Paul Fleming i Donna
Pryce. Gazeta sprzedaje siê w nak³adzie 19 181 egz.
(wydanie pi¹tkowe) i 17 310 egz. (wydanie

22 Oprócz gazet lokalnych dla mieszkañców Belfastu spó³ka BMG wydaje tak¿e adresowany do spo³ecznoœci
irlandzkiej w Stanach Zjednoczonych tygodnik „Irish Echo” (redakcja pisma mieœci siê w Nowym Jorku) oraz uka-
zuj¹cy siê w Republice Irlandii tygodnik lokalny „Cavan Echo”. Periodyk obejmuje swoim zasiêgiem jedno z trzech
hrabstw prowincji Ulster, które nie s¹ czêœci¹ Irlandii Pó³nocnej. 

23 The Island of Ireland…, s. 5.



wtorkowe)24. Jej wydawc¹ jest spó³ka Derry
Journal Newspapers, bêd¹ca czêœci¹ holdingu
Johnston Press. 

Kolejnym tytu³em o silnej pozycji na rynku
prasy regionalnej w Irlandii Pó³nocnej jest
„Fermanagh Herald” – tygodnik obejmuj¹cy
swoim zasiêgiem hrabstwo Fermanagh w pó³-
nocnej czêœci wyspy. Pismo ukazuje siê od
1902 r. jako jeden z tytu³ów prasowych kompa-
nii medialnej North West of Ireland Printing
and Publishing. Tygodnik ma charakter infor-
macyjno-rozrywkowy – drukuje wiadomoœci
lokalne (polityka, sport, edukacja, kultura, kro-
nika kryminalna), porady dla rolników i gospo-
dyñ domowych, zamieszcza krzy¿ówki oraz
konkursy dla czytelników. Czasopismo osi¹ga
nak³ad 13 169 egz. i ma najlepsze wyniki
sprzeda¿y spoœród wszystkich periodyków
w portfolio swojego wydawcy25. Najwiêkszym
konkurentem „Fermanagh Herald” jest tygo-
dnik „Impartial Reporter”, obecny na rynku od
1825 r. Periodyk dociera do mieszkañców ca³e-
go hrabstwa Fermanagh i po³udniowego Tyro-
ne, jest tak¿e dystrybuowany na obszarze Re-
publiki Irlandii. W 2008 r. tygodnik „Impartial
Reporter” otrzyma³ tytu³ Gazety Lokalnej Ro-
ku, przyznawany przez zespó³ presti¿owego
bloga publicystycznego Slugger O’Toole, zaj-
muj¹cego siê komentowaniem ¿ycia politycz-
nego i monitorowaniem procesów demokra-
tycznych w Irlandii Pó³nocnej26. 

Drugim, obok „Fermanagh Herald”, najbar-
dziej poczytnym tytu³em North West of Ireland
Printing and Publishing jest dwudnik „Donegal
News”, którego pi¹tkowe wydanie rozchodzi
siê w nak³adzie 11 541 egz.27 Czasopismo uka-
zuje siê od 1902 r. i jest kolportowane w hrab-
stwie Donegal na pó³nocnym zachodzie Irlan-
dii. „Donegal News” ma charakter bardziej opi-
niotwórczy ni¿ „Fermanagh Herald” – oprócz
sprawozdañ z lokalnych imprez i wydarzeñ
sportowych zamieszcza wywiady, artyku³y

problemowe, komentarze i felietony dotycz¹ce
problematyki lokalnej. Popularnoœci¹ wœród je-
go czytelników cieszy siê rubryka „Local no-
tes” zawieraj¹ca informacje na temat urodzeñ,
zgonów i ma³¿eñstw zawartych w Donegal.
„Donegal News” prowadzi kolumnê w jêzyku
gaelickim „Scéal Eile”, adresowan¹ do irlandz-
kojêzycznej spo³ecznoœci hrabstwa. Pismo re-
prezentuje pogl¹dy nacjonalistyczne. Oprócz
„Fermanagh Herald” i „Donegal News” North
West of Ireland Printing and Publishing wyda-
je tak¿e cztery tygodniki obejmuj¹ce swoim za-
siêgiem hrabstwo Tyrone: „Ulster Herald”
(ukazuje siê od 1901 r.), „Strabane Chronicle”
(od 1896 r.), „Tyrone Herald” (od 2004 r.)
i „Gaelic Life” (od 2007 r.).

Koncerny prasowe 
Rynek prasowy Irlandii Pó³nocnej cechuje wy-
soki stopieñ koncentracji. Pod tym wzglêdem
nie ró¿ni siê on istotnie od rynku brytyjskiego,
który – jak pisze Janusz W. Adamowski – mi-
mo doœæ rygorystycznego ustawodawstwa an-
tymonopolowego uznaæ trzeba za silnie skon-
centrowany, zarówno w segmencie prasy dru-
kowanej, jak i w kategorii elektronicznych
œrodków przekazu28. W Ulsterze najsilniejsz¹
pozycjê wœród wydawców prasy osi¹gnê³y du-
¿e koncerny medialne, zarówno rodzime, które
sw¹ aktywnoœæ gospodarcz¹ ograniczaj¹ wy-
³¹cznie lub niemal wy³¹cznie do obszaru Irlan-
dii Pó³nocnej, jak i te spoza Ulsteru, prowadz¹-
ce dzia³alnoœæ na terenie ca³ej Wielkiej Brytanii
czy Republiki Irlandii i traktuj¹ce rynek praso-
wy Irlandii Pó³nocnej jako jeden z wielu ryn-
ków docelowych. Najwiêksze, najbardziej po-
czytne tytu³y pó³nocnoirlandzkich gazet i cza-
sopism na wszystkich poziomach systemu pra-
sowego, nie wy³¹czaj¹c lokalnego, nale¿¹ do
magnatów medialnych, którzy – d¹¿¹c do
osi¹gniêcia tzw. korzyœci ze skali – inicjuj¹
procesy koncentracyjne, zarówno w wymiarze

24 Tam¿e.
25 Tam¿e.
26 M. Fealty, The winners of 2008 inaugural Awards, http://sluggerawards.com/2008/10/14/and-the-winners-

for-2008 [dostêp: 5.12.2009].
27 The Island of Ireland…, s. 5.
28 J.W. Adamowski, Czwarty stan…, s. 289.
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poziomym (w obrêbie tego samego segmentu
rynku), jak i pionowym (miêdzy ró¿nymi sek-
torami systemu medialnego). Egzemplifikacj¹
tego ostatniego wymiaru konsolidacji medial-
nej s¹ m.in. coraz czêœciej obserwowane w Ir-
landii Pó³nocnej przejêcia tytu³ów czasopism
lokalnych i regionalnych, dokonywane przez
du¿e koncerny prasowe dzia³aj¹ce na szczeblu
krajowym. 

Do najwiêkszych wydawców prasowych
w Pó³nocnej Irlandii nale¿¹: Northern Media
Group, Johnston Press i Independent News and
Media. Ich w³asnoœci¹ s¹ trzy najwa¿niejsze
pó³nocnoirlandzkie dzienniki: „Irish News”,
„News Letter” oraz „Belfast Telegraph”. Wy-
dawca pierwszego z tytu³ów – Northern Media
Group – to konsorcjum, w sk³ad którego,
oprócz najwiêkszej pó³nocnoirlandzkiej gazety
codziennej, wchodz¹ spó³ki Alpha Newspapers
i River Media, wydaj¹ce czasopisma lokalne,
a tak¿e sieæ lokalnych rozg³oœni radiowych
Q Radio Network. Alpha Newspapers wydaje
szesnaœcie tytu³ów czasopism prowincjonal-
nych w Ulsterze („Ballyclare Gazette”, „Car-
rickfergus Advertiser”, „County Down Outlo-
ok”, „Newry Democrat”, „Strabane Weekly
News”, „The Leader”, „Tyrone Courier”,
„Ulster Gazette”, „Limavady Northern Consti-
tution”, „Tyrone Constitution”, „Antrim Guar-
dian”, „Ballymena Guardian”, „Ballycastle
Chronicle”, „Ballymoney Chronicle”, „Coleraine
Chronicle”, „Limavady Chronicle”) oraz dwa
w Republice Irlandii („Midland Tribune”, „Tul-
lamore Tribune”). Z kolei River Media jest
w³aœcicielem czterech periodyków lokalnych
w Republice Irlandii („Letterkenny Post”,
„Finn Valley Post”, „Inish Times”, „Kildare Post”)
oraz trzech w Irlandii Pó³nocnej („Derry News”,
„County Derry Post”, „Donegal Post”). Sieæ
Q Radio Network skupia natomiast szeœæ rozg³o-
œni lokalnych nadaj¹cych na obszarze Ulsteru
(Q102.9, Q101, Q97, Q107, Q106 i Q100.5).

W ostatnich latach swoj¹ pozycjê na rynku
prasowo-wydawniczym Irlandii Pó³nocnej

umocni³ koncern Johnston Press z Edynburga
w Szkocji, czwarty co do wielkoœci wydawca
prasy lokalnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó³nocnej (12,2 proc. udzia³ów w rynku)29. Za-
³o¿ony w 1767 r. w Falkirk koncern wydaje po-
nad 300 gazet i czasopism, z których wiele wy-
pracowa³o sobie pozycjê lidera na rynkach lo-
kalnych. Firma okreœla swoj¹ misjê jako „s³u-
¿enie lokalnej spo³ecznoœci poprzez zaspokaja-
nie […] potrzeb na lokalne wiadomoœci i us³u-
gi reklamowe za poœrednictwem wielu mediów,
w tym mediów drukowanych i cyfrowych,
które dzia³aj¹ wspólnie na ró¿nych poziomach
rynku”30. Od 1988 r. spó³ka notowana jest na
Londyñskiej Gie³dzie Papierów Wartoœcio-
wych. Na pó³nocnoirlandzkim rynku praso-
wym Johnston Press dzia³a poprzez swoje spó³-
ki holdingowe: Johnston Publishing i Derry Jo-
urnal Newspapers. Johnston Publishing –
oprócz dziennika „News Letter” – wydaje
osiemnaœcie tytu³ów czasopism lokalnych
(„Ballymena Times”, „Ballymoney and Moyle
Times”, „Coleraine Times”, „Dromore Leader”,
„Larne Times”, „Londonderry Sentinel”, „Lurgan
Mail”, „Mid Ulster Mail”, „Portadown Times”,
„Tyrone Times”, „Ulster Star”, „Banbridge &
District Weekender”, „Belfast News”, „Craiga-
von Echo”, „East Antrim Advertiser”, „Lisburn
Echo”, „Mid Ulster Echo”, „North West
Echo”). Spó³ka Derry Journal Newspapers wy-
daje natomiast cztery czasopisma lokalne w Ir-
landii Pó³nocnej („City News”, „Donegal 
Democrat”, „Derry Journal” i „Sunday Jour-
nal”) oraz dwie w Republice Irlandii („Donegal
People’s Press” i „Letterkenny People”).

Independent News and Media – wydawca
popo³udniówki „Belfast Telegraph” – to naj-
wiêkszy po³udniowoirlandzki koncern praso-
wy, do którego nale¿y 200 tytu³ów gazet i cza-
sopism (o ³¹cznym nak³adzie przekraczaj¹cym
33 mln egz.) i 130 rozg³oœni radiowych. Kon-
cern zosta³ za³o¿ony w 1904 r. pod nazw¹ Inde-
pendent Newspapers Limited przez Wiliama
Martina Murphy’ego, wydawcê dziennika

29 J.W. Adamowski, Brytyjskie lokalne i regionalne œrodki przekazu. Zarys problematyki, [w:] Regionalne i lo-
kalne œrodki przekazu, red. J.W. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyñski, Warszawa 2007, s. 180.

30 M. Kaczmarczyk, System medialny Irlandii. Zarys problematyki, Sosnowiec–Katowice 2009, s. 108.
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„Irish Independent”. W 1973 r. Anthony O’Re-
illy naby³ 100 proc. kapita³u INL i wkrótce
wprowadzi³ spó³kê na irlandzk¹ i brytyjsk¹
gie³dê. Koncern rozwin¹³ dzia³alnoœæ za grani-
c¹, g³ównie w Australii, Nowej Zelandii i Po³u-
dniowej Afryce. W 1999 r. firma zmieni³a na-
zwê na obecn¹. Oprócz „Belfast Telegraph”,
spó³ka Independent News and Media wydaje
w Irlandii Pó³nocnej bezp³atn¹ gazetê „Com-
munity Telegraph”, kolportowan¹ w ca³ym
Belfaœcie oraz w kilku miastach hrabstwa
Down, a tak¿e ukazuj¹c¹ siê od paŸdziernika
1988 r. „Sunday Life” – najpopularniejsze obe-
cnie w Ulsterze niedzielne, bogato ilustrowane
czasopismo o tabloidalnej szacie graficznej,
drukuj¹ce przede wszystkim artyku³y o tematy-
ce rozrywkowej i spo³ecznej oraz plotkarskie
i sensacyjne newsy dotycz¹ce œwiata show-bu-
sinessu31.

***
W 1970 r., podczas lotu z Belfastu do Lon-

dynu, brytyjski minister spraw wewnêtrznych
Reginald Maudling mia³ powiedzieæ do stewar-
dessy, widz¹c za oknem samolotu wybrze¿a Ir-
landii Pó³nocnej: „Na mi³oœæ bosk¹, przynie-
œcie mi du¿¹ szkock¹. Co za cholernie okropny
kraj!”32. W jednym wypada przyznaæ Maudlin-
gowi racjê: na pocz¹tku lat 70. Irlandia Pó³noc-
na istotnie by³a okropnym miejscem, zmierza-
j¹cym ku przepaœci wojny domowej. Lata kon-
fliktu, obfituj¹cego w akty terroru, wp³ynê³y na
charakter ¿ycia politycznego Irlandii Pó³noc-
nej, w tym atmosferê, jakoœæ i poziom debaty

publicznej. Ulsterskie media stanowi³y nie tyl-
ko forum tej debaty, ale by³y jej aktorami. Rea-
lizuj¹c ukszta³towan¹ historycznie misjê, opo-
wiada³y siê po stronie lojalistów lub nacjonali-
stów, wspieraj¹c polityczne wysi³ki partii i in-
nych ugrupowañ dzia³aj¹cych w sferze poli-
tycznoœci. Do dziœ g³ówne tytu³y pó³nocnoir-
landzkich gazet maj¹ wyrazist¹ liniê politycz-
n¹, kieruj¹c swój przekaz albo do protestantów,
albo do katolików. 

Analiza sytuacji we wspó³czesnym Ulsterze
pozwala sformu³owaæ przypuszczenie, ¿e osi¹-
gniêty w wyniku porozumienia pokojowego
z 1998 r. pokój i wspó³praca polityczna miêdzy
ró¿nymi si³ami politycznymi oka¿¹ siê wzglê-
dnie trwa³e. Sprzyja temu tak¿e obecny kszta³t
systemu partyjnego, w którym po obu stronach
zasadniczego ulsterskiego podzia³u ideologicz-
nego zaczynaj¹ dominowaæ si³y umiarkowane.
W przysz³oœci mo¿e to skutkowaæ obni¿aniem
siê w Irlandii Pó³nocnej paralelizmu politycz-
nego, wzrostem dziennikarskiego profesjonali-
zmu oraz rozwojem stylu okreœlanego jako
„dyskurs ukierunkowany na fakty”, w którym
media k³ad¹ wiêkszy nacisk na informacje ni¿
na retorykê polityczn¹, a prasa – nawet jeœli jest
uto¿samiana z okreœlon¹ lini¹ programow¹ –
dba o obiektywizm wypowiedzi dziennikar-
skiej, oddzielaj¹c informacje od komentarzy33.
Wydaje siê, ¿e w dyskursie politycznym wspó³-
czesnej Irlandii Pó³nocnej na plan pierwszy co-
raz czêœciej wysuwaj¹ siê kwestie socjalne
i gospodarcze, kosztem hase³ ideologicznych
i to¿samoœciowych. 
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Prasa w Irlandii Północnej

The press in Northern Ireland
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STRESZCZENIE
Irlandia Pó³nocna, autonomiczna czêœæ Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Pó³nocnej, wytworzy³a w³asn¹ specyfikê polityczn¹, spo³eczn¹ i kulturaln¹. Znajduje
ona swoje odzwierciedlenie tak¿e w specyfice systemu medialnego tej czêœci Zjednoczone-
go Królestwa. Media Irlandii Pó³nocnej, zaliczane do grupy systemów liberalnych, maj¹
wiêkszoœæ cech modelu brytyjskiego. Mo¿na jednak¿e wskazaæ pewne ró¿nice miêdzy kla-
sycznym modelem pó³nocnoatlantyckim a jego wariantem pó³nocnoirlandzkim. Wynikaj¹
one zarówno z wp³ywów zjawisk medialnych charakterystycznych dla Republiki Irlandii,
której system medialny wykazuje istotne rozbie¿noœci w stosunku do modelu brytyjskiego,
jak równie¿ charakterystycznych dla Irlandii Pó³nocnej czynników historycznych i poli-
tycznych, przes¹dzaj¹cych o specyfice tego regionu, tak¿e w jego wymiarze medialnym.
Artyku³ charakteryzuje jeden z obszarów systemu medialnego Irlandii Pó³nocnej – system
prasowy: rynek gazet codziennych, czasopism i prasy lokalnej Ulsteru. Omawia poszcze-
gólne tytu³y, ich historiê, liniê redakcyjn¹, profil ideologiczny i miejsce w systemie œrod-
ków masowego przekazu, a tak¿e najbardziej charakterystyczne zjawiska wystêpuj¹ce na
rynku prasy pó³nocnoirlandzkiej, ich genezê oraz wspó³czesne przejawy. 

ABSTRACT
The mass media in Northern Ireland remain within the realm of influence of the two dome-
stic media systems, namely British and Irish. Both systems are generally acknowledged as
the liberal (North Atlantic) media model. The media of Northern Ireland, classified as libe-
ral systems, derive the majority of the features from the British model. Yet, certain diffe-
rences between the classical North Atlantic model and its Northern Irish counterpart can be
identified. They stem from both the influences of the media phenomena, which are charac-
teristic of the Republic of Ireland, where the media system is significantly different from
the British model, as well as Northern Ireland specific historical and political factors deter-
mining the unique nature of this region, also in its media dimension. This article constitu-
tes an attempt at describing one of the areas of the media system of Northern Ireland, i.e.
the press system. The author describes the daily press and the Ulster local press markets,
and discusses the individual titles, their history, editorial policies, ideological profile and
position within the mass media system. He also introduces the most characteristic pheno-
mena on the Northern Ireland press market by discussing their origins and contemporary
manifestations.
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ubkultury fanów
Fani1 interesuj¹ siê filmami, serialami,

ksi¹¿kami, muzyk¹. S¹ to specyficzni odbior-
cy popkultury, konsumenci nieprzeciêtni ze
wzglêdu na kilka cech. Przede wszystkim nie-
zwykle zaanga¿owani w odbiór – obcuj¹cy
z danym produktem popkulturowym bardzo
czêsto. S¹ kompetentni, na temat swoich ulu-
bionych tekstów maj¹ znaczn¹ wiedzê, która
wynika w³aœnie ze zintensyfikowanego odbio-
ru. Wielbiciel potrafi powiedzieæ o danym tek-
œcie wiêcej ni¿ przeciêtny odbiorca, co wynika
z faktu, ¿e w kontakt z nim wchodzi nie raz, nie
dwa ani nawet nie trzy razy – mo¿na wrêcz
mówiæ o astronomicznej dla przeciêtnego na-
bywcy liczbie odczytañ. Równie czêsto w przy-
padku mi³oœników mamy do czynienia z sytua-
cj¹ czerpania przyjemnoœci z czegoœ, co na
mniej zaanga¿owanej osobie nie robi du¿ego
wra¿enia. Na przyk³ad entuzjasta mo¿e czerpaæ
szczególn¹ satysfakcjê z zainteresowania siê

konkretnym fragmentem czy detalem pop-pro-
duktu2.

Fani nie s¹ samotnikami, nie izoluj¹ siê od
innych, podobnych sobie jednostek, nie ukry-
waj¹ swojej pasji. S¹ prospo³eczni, chc¹ i d¹¿¹
do tego, ¿eby organizowaæ siê w spo³ecznoœci
oparte na mniej lub bardziej trwa³ych wiêziach3.
Wielbiciele fascynuj¹ siê produkcjami z krêgu
kultury dominuj¹cej, popkultury wchodz¹cej do
szerszego obiegu. S¹ cz³onkami subkultur (we-
d³ug zasady, ¿e mi³oœnicy jednego tekstu to jed-
na subkultura) bêd¹cych elementem sk³adowym
szerszego spo³eczeñstwa. Fani „wspieraj¹” do-
minuj¹c¹ kulturê tak¿e dlatego, ¿e s¹ konsu-
mentami entuzjastycznymi – kupuj¹ i anga¿uj¹
siê, rzec mo¿na, „na potêgê”4. Jednoczeœnie
zdecydowanie odró¿niaj¹ siê od innych zbioro-
woœci oraz od spo³eczeñstwa jako ca³oœci. Po
pierwsze, radykalne nabywanie, które praktyku-
j¹, czêsto traktowane jest jako dewiacja5. Po
drugie, wielbiciele cechuj¹ siê zarówno w³asn¹

Pielgrzymki fanów. Podróże 
w przestrzeni geograficznej 
czy podróże symboliczne?

Piotr Siuda 

1 Obok terminu fan u¿ywa siê zamiennie s³ów wielbiciel, mi³oœnik i entuzjasta.
2 W. Godzic, Rozumieæ telewizjê, Kraków 2001, s. 183–185; H. Jenkins, Fans, Bloggers, and Gamers: Explo-

ring Participatory Culture, New York 2006, s. 37–60; J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej, Kra-
ków 2003, s. 116–122.

3 P. Siuda, Wp³yw Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieæ rozwija i popularyzuje spo-
³ecznoœci fanów, [w:] Media i spo³eczeñstwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. nauk. M. Soko³owski, Toruñ
2008, s. 239–256.

4 K. Kitabayashi, The „Otaku” Group from a Business Perspective: Revaluation of Enthusiastic Consumers,
„Nomura Research Institute Papers” Nr 84 (2004),  s. 4.

5 A. Elliot, The Mourning of John Lennon, Berkeley 1999, s. 23–26; L. Kendall, Nerd nation: Images of nerds
in US popular culture, „International Journal of Cultural Studies” Vol. 2 (1999), iss. 2, s. 260–283; F. Vermorel,
J. Vermorel, A glimpse at the fan factory, [w:] The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, ed. L.A. Le-
wis, New York 1992, s. 191–207.
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kultur¹ materialn¹, jak i niematerialn¹. O pierw-
szej stanowi¹ „namacalne” produkty zwi¹zane
z tekstem6 – za przyk³ad pos³u¿yæ mog¹ mi³o-
œnicy filmu Star Wars czy dowolnej gwiazdy
muzyki, amatorsko tworz¹cy stroje i przebiera-
j¹cy siê za swoich idoli. Omawiane podkultury
to grupy o w³asnych systemach aksjo-norma-
tywnych, na które sk³adaj¹ siê specyficzne dla
danej wspólnoty normy czy wartoœci. Pokazuje
to wiele klasycznych ju¿ studiów – na przyk³ad
fanów motocykli Harley Davidson7 czy serialu
Star Trek8, którego wielbiciele wyznaj¹ tak
zwan¹ ideologiê IDIC (Infinite Diversity in Infi-
nite Combinations), zak³adaj¹c¹ tolerancjê dla
wszelkich odmiennoœci rasowych, ró¿nych sty-
lów ¿ycia oraz równoœæ miêdzy p³ciami9. Mi³o-
œnicy znanego na ca³ym globie serialu Star Trek
witaj¹ siê równie¿ w okreœlony sposób, naœladu-
j¹c gest jednego z bohaterów. Wykszta³cili tak-
¿e w³asny jêzyk – ktoœ „z zewn¹trz”, a wiêc nie
fan, nie ma szansy go zrozumieæ, kompetencje
w pos³ugiwaniu siê nim wynikaj¹ bowiem ze
znajomoœci tekstu10.

Posi³kuj¹c siê tym, co o fanach napisano
w literaturze naukowej, mo¿na wyró¿niæ do-
datkowe elementy definicyjne subkultur. Bar-
dzo czêsto twierdzi siê, ¿e uczestnictwo w da-
nej grupie wi¹¿e siê z innymi wymiarami spo-
³ecznej to¿samoœci cz³onków, którzy partycy-
puj¹ we wspólnocie jako przedstawiciele okre-
œlonej klasy, kategorii wiekowej czy p³ci11.
Ukazuje siê ponadto podkultury jako cechuj¹ce
zró¿nicowaniem struktury przejawiaj¹cym siê
wystêpowaniem hierarchii12. Chocia¿ nie jest
ona zbyt ró¿nicuj¹ca, to jednak najczêœciej ci,
którzy pochwaliæ siê mog¹ d³u¿szym sta¿em
bycia wielbicielem, sytuuj¹ siê wy¿ej od nowi-
cjuszy. Pozycja na drabinie hierarchii zale¿y

równie¿ od stopnia zaanga¿owania – ten, kto
przejawia wiêcej zachowañ œwiadcz¹cych o za-
fascynowaniu danym zjawiskiem, „wskakuje”
na szczebel wy¿szy. Subkultury pokazywane s¹
w koñcu jako maj¹ce swój wymiar przestrzen-
ny13. Cz³onkowie postrzegani s¹ przez pryzmat
jakiegoœ miejsca b¹dŸ miejsc – mówi¹c kon-
kretniej, przez pryzmat ich „wykorzystania”
(w dalszej czêœci artyku³u zostanie wyjaœnione,
co rozumie siê przez „wykorzystanie”).

Fan pielgrzymem
Mówi¹c o przestrzennym wymiarze, wskazuje
siê miejsca, które da siê zlokalizowaæ geogra-
ficznie i które rozpatrywane s¹ przez pryzmat
subkultur jako odrêbnych od innych zbiorowo-
œci i spo³eczeñstwa jako ca³oœci. Lokalizacje te
s¹ bowiem zwi¹zane z silnym zaanga¿owaniem
– s¹ niejako jego wyrazem. To, co robi siê
w tych przestrzeniach, jak siê je „wykorzystu-
je”, jest najczystszym przejawem fanowskich
norm i wartoœci, ucieleœnieniem kultury wielbi-
cieli. Miejsca maj¹ bardzo ró¿ny charakter – na
przyk³ad mog¹ byæ w nich organizowane kon-
wenty (zjazdy), s¹ nimi tak¿e wnêtrza do-
mostw, w których mi³oœnicy dziel¹ siê swoj¹
pasj¹ z innymi (na przyk³ad tworz¹ wystawê
kolekcjonowanych rzeczy, wspólnie obcuj¹
z tekstem). Fan jakiegoœ filmu czy serialu jest
w stanie powiedzieæ, gdzie krêcone by³y po-
szczególne sceny czy odcinki, jak równie¿
gdzie mieszka³ lub mieszka aktor. Dla wielbi-
cieli produkcji telewizyjnych studia czêsto
tworz¹ muzea zwi¹zane z pop-produktem (na
przyk³ad muzeum Star Treka). Mi³oœnicy fil-
mowi gromadz¹ siê w ró¿nych kultowych loka-
lizacjach, takich jak chocia¿by Bulwar S³awy
w Hollywood14. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, do-

6 S. Hinerman, ‘I’ll Be Here With You’: Fans, Fantasy and the Figure of Elvis, [w:] Adoring Audience…, s. 128.
7 J.W. Schouten, J.H. McAlexander, Subcultures of consumption: an ethnography of the new bikers, „Journal of

Consumer Research” Vol. 22 (1995), iss. 1, s. 43–61.
8 R.V. Kozinets, Utopian Enterprise: Articulating the Meanings of Star Trek’s Culture of Consumption, „Jour-

nal of Consumer Research” Vol. 28 (2001), nr 1, s. 67–88.
9 H. Jenkins, Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture, New York 1992, s. 116.
10 R.W. Black, Language, Culture and Identity in Online Fanfiction, „E-Learning and Digital Media”  Vol. 3

(2006), nr 2, s. 170–184; R. Rogow, Futurespeak: A Fan’s Guide to the Language of Science Fiction, New York 1994.
11 J. Fiske, Reading the Popular, New York 2003; ten¿e, Understanding Popular Culture, New York 2005.
12 M. Hills, Fan Cultures, New York 2006, s. 46–64.
13 H. Lefebvre, The Production of Space, London 1991, s. 38–40.
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chodz¹c do wniosku, ¿e tego rodzaju przestrze-
nie s¹ niezwykle wa¿ne jako obszary „wch³a-
niania” kultury fanowskiej, jak równie¿ z punk-
tu widzenia interakcji miêdzy entuzjastami –
w miejscach tych fani mog¹ siê spotykaæ
i przez to umacniaæ swoj¹ to¿samoœæ. Wspo-
mniane lokalizacje przyczyniaj¹ siê do kszta³-
towania rozmaitych form aktywnoœci, s¹ zatem
punktem centralnym subkultur, takim,
w którym ogniskuje siê ¿ycie cz³onków15.

Istotne w tym kontekœcie s¹ podejmowane
przez wielbicieli pielgrzymki, czyli wyprawy do
przestrzeni szczególnie wa¿nych z perspektywy
danego produktu pop. Zjawisko peregrynacji
jest jeszcze s³abo opisane w literaturze
przedmiotu, choæ istniej¹ ju¿ opracowania poda-
j¹ce opisy konkretnych podró¿y tego rodzaju16.
Na przyk³ad mi³oœnicy twórczoœci Tolkiena
podejmuj¹ wyprawy do Nowej Zelandii, gdzie
krêcono film W³adca pierœcieni, entuzjaœci se-
rialu Z Archiwum X chc¹ odwiedziæ Vancouver –
miasto, w którym powsta³a wiêkszoœæ odcinków
ukazuj¹cych przygody agentów FBI, fani filmu
£owca androidów maj¹ to samo pragnienie
wzglêdem Los Angeles. Pielgrzymowanie nie
ogranicza siê jedynie do miejsc zwi¹zanych z fil-
mami czy produkcjami telewizyjnymi. Doœæ do-
brze udokumentowane s¹ wyprawy wielbicieli
muzycznych – chocia¿by Erika Doss przedstawi-
³a peregrynacje entuzjastów Elvisa Presleya do
Graceland – miasta, w którym mieszka³ Król17.

Jednym z czo³owych badaczy fanowskich
pielgrzymek jest Nick Couldry. W swojej ksi¹¿-
ce przedstawi³ niezwykle dok³adny opis podró¿y
na ulicê Granada w Manchesterze – miejsce krê-
cenia popularnego serialu Coronation Street18.
W innym artykule analizowa³ wycieczki zorga-
nizowane, które fani-pielgrzymi odbywaj¹ do

przestrzeni zwi¹zanych z serialem Rodzina So-
prano19, przede wszystkim ró¿nych pubów
w New Jersey, gdzie powsta³y rozmaite sceny. 

Couldry, opisuj¹c swoje prze¿ycia zwi¹za-
ne z peregrynacj¹ (sam jest mi³oœnikiem seria-
lu), poczyni³ ciekawe uwagi natury ogólnej –
pokaza³, ¿e tego rodzaju miejsca s¹ tak napraw-
dê trzema ró¿nymi przestrzeniami zwi¹zanymi
z turyzmem: przestrzeni¹ turystyki ogólnej,
przestrzeni¹ turystyki medialnej oraz przestrze-
ni¹ wyobra¿eniow¹, w której odwiedzaj¹cy lu-
dzie wyobra¿aj¹ sobie, ¿e staj¹ siê (w pewnym
sensie) czêœci¹ tekstu, z którym dana lokaliza-
cja jest zwi¹zana. Przestrzeñ pierwsza zwi¹za-
na jest ze standardowymi czynnoœciami koja-
rzonymi z wyprawami turystycznymi – fan
przemieszcza siê samolotem, poci¹giem, auto-
busem, taksówk¹ tudzie¿ innym œrodkiem
transportu, a jeœli jest to podró¿ zorganizowana
– wraz z przewodnikiem. Przestrzeñ medialna
zwi¹zana jest z tym, ¿e wszyscy, którzy odwie-
dzaj¹ dane miejsce, maj¹ poczucie, ¿e nie jest
ono typow¹ lokalizacj¹ turystyczn¹. Nic bo-
wiem bardziej nie budzi w cz³owieku zachwy-
tu ni¿ to, ¿e w jakiœ sposób dotyczy ona kon-
kretnego produktu popkulturowego, na przy-
k³ad zosta³a w nim ukazana. Wszystko w wy-
ciecze jest podporz¹dkowane pop-produktowi
– jeœli jest przewodnik, zna zwi¹zane z nim in-
formacje, potrafi w zwi¹zku z tym bez proble-
mu porozumieæ siê z uczestnikami, którzy rów-
nie¿ mog¹ siê pochwaliæ znajomoœci¹ owych
informacji. Serwowane mog¹ byæ dania istotne
dla tekstu (w przypadku opisywanej przez Co-
uldry’ego pielgrzymki by³y to ulubione posi³ki
g³ównych bohaterów serialu), rozdawane ga-
d¿ety. Jednym s³owem wszystko ma zwróciæ
uczestnika w stronê produktu popkulturowego.

14 C. Sandvoss, Fans: The Mirror of Consumption, Cambridge 2005, s. 60.
15 G.B. Rodman, Elvis After Elvis: The Posthumous Career of a Living Legend, New York 1996, s. 124.
16 W. Brooker, A Sort of Homecoming: Fan Viewing and Symbolic Pilgrimage, [w:] Fandom: Identities and

Communities in a Mediated World, ed. J. Gray, C. Sandvoss, C.L. Harrington, New York 2007, s. 149–164; ten¿e,
Everywhere and nowhere: Vancouver, fan pilgrimage and the urban imaginary, „International Journal of Cultural
Studies” Vol. 10 (2007), iss. 4, s. 423–444; M. Hills, Fan Cultures…, s. 144–157.

17 E. Doss, Believing in Elvis: Popular Piety in Material Culture, [w:] Practicing Religion in the Age of the Me-
dia: Explorations in Media, Religion, and Culture, ed. S.M. Hoover, L.S. Clark, New York 2002, s. 63–86.

18 N. Couldry, The Place of Media Power: Pilgrims and Witnesses of the Media Age, London 2000, s. 65–120.
19 Ten¿e, On the Set of The Sopranos: „Inside” a Fan’s Construction of Nearness, [w:] Fandom: Identities and

Communities…, s. 139–148.
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Jeœli chodzi o przestrzeñ trzeci¹, wyobra¿e-
niow¹, podczas wyprawy uczestnicy czêsto
czuj¹, ¿e wkraczaj¹ na teren œwiêty, sakralny.
Zdaniem Couldry’ego, podró¿uj¹cy doœwiad-
czaj¹ czegoœ, co nazwaæ mo¿na postawieniem
siebie w œrodku ulubionego zjawiska, czyli wy-
obra¿eniem sobie, ¿e jest siê jego uczestnikiem
i w pewnym sensie czêœci¹, co powoduje po-
wstanie wiêzi miêdzy osob¹ a obiektem uwiel-
bienia (mo¿na powiedzieæ, ¿e uwidacznia siê
du¿e emocjonalne znaczenie danego miejsca).
Postawienie przybiera bardzo ró¿ne formy – na
przyk³ad fan staraæ siê mo¿e za pomoc¹ zdjêæ
powtórzyæ ujêcia, które ogl¹da³ w ulubionym
filmie b¹dŸ serialu. Wielbiciele Gwiezdnych
wojen bardzo czêsto fotografuj¹ siê na charak-
terystycznej wydmie w Tunezji, na której krê-
cona by³a jedna ze scen czwartej czêœci gwie-
zdnej sagi. Mi³oœnicy Hitchcocka, krêc¹c filmy
na ulicach San Francisco, staraj¹ siê idealnie
odwzorowaæ zamys³ mistrza kina grozy. Wielu
entuzjastów uto¿samia siê ze swoimi ulubiony-
mi bohaterami filmowymi, telewizyjnymi czy
muzycznymi wówczas, kiedy odnajduj¹ jak¹œ
lokalizacjê, która jest z przedmiotem uwielbie-
nia szczególnie zwi¹zana (na przyk³ad krêcona
by³a tam scena podstawowa z punktu widzenia
danej postaci filmowej lub jest to lokalizacja
wa¿na w biografii konkretnego aktora b¹dŸ
muzyka)20.

Imaginowanie sobie, ¿e jest siê czêœci¹ 
tekstu, zwi¹zane jest równie¿ z czymœ, co Will
Brooker nazwa³ mapowaniem przestrzeni21.
Parafrazuj¹c autora, mo¿na je okreœliæ jako na-
noszenie przez fanów na miejsca istniej¹ce
w realnej przestrzeni geograficznej lokalizacji
zupe³nie innych – tych zwi¹zanych z danym
pop-produktem. Wynika to z faktu, ¿e faktycz-
nie istniej¹ce przestrzenie bardzo czêsto nie s¹

takie, jak siê je ukazuje w tekœcie. Na przyk³ad
budynek, bêd¹cy w filmie siedzib¹ jakiejœ orga-
nizacji (FBI, CIA itd.), to w rzeczywistoœci nie-
zwykle zat³oczone centrum handlowe, którego
klienci najczêœciej nie maj¹ najmniejszego po-
jêcia o jego medialnej karierze. Bardzo czêsto
miejsce krêcenia filmu czy serialu ma w tekœcie
za zadanie odzwierciedlaæ inn¹ lokalizacjê –
miasto ma ukazywaæ inne miasto, kraj – inny
kraj itd. W takiej sytuacji wielbiciele nie maj¹
innego wyjœcia, jak dokonaæ mapowania prze-
strzeni, czyli przypisaæ miejscom realnym zna-
czenia zwi¹zane z uwielbianym produktem.

Oczywiœcie mapowanie nie jest regu³¹. Cho-
cia¿ w przypadku wiêkszoœci lokalizacji rzeczy-
wiœcie zachodzi, to jednak istniej¹ wyj¹tki. Na
przyk³ad Graceland – przestrzeñ pielgrzymek
mi³oœników Elvisa Presleya – niesie ze sob¹ ta-
kie same znaczenia zarówno dla entuzjastów,
jak i ludzi nimi niebêd¹cych. Nie jest tak, ¿e dla
fana Graceland oznacza punkt zwi¹zany
z Królem Rocka, a ktoœ, kto nie jest wielbicie-
lem, nie wi¹¿e tej miejscowoœci z muzykiem –
wszyscy bez wyj¹tku zgadzaj¹ siê, ¿e Graceland
to poœwiêcone Elvisowi muzeum. Mimo to ma-
powanie jest doœæ powszechne. Co wiêcej, jed-
no miejsce staæ siê mo¿e wa¿ne dla mi³oœników
ró¿nych tekstów popkulturowych22.

W zwi¹zku z mapowaniem peregrynacja
staje siê procesem wymagaj¹cym bardzo du-
¿ych pok³adów wyobraŸni23. Wydaje siê, ¿e
o jej u¿ywaniu nale¿y równie¿ mówiæ w przy-
padku lokalizacji takich jak Graceland.
Wprawdzie wszyscy wiedz¹, ¿e znajduj¹ siê
w muzeach, to i tak musz¹ dokonaæ rozmaitych
„umys³owych” zabiegów, „przybli¿aj¹cych” do
danego zjawiska pop, na przyk³ad wyobraziæ
sobie, ¿e w danym punkcie mieszka³a gwiazda
rocka oraz co w nim robi³a.

20 N. Couldry, The Place of Media Power…, s. 80.
21 W. Brooker, Everywhere and nowhere…, s. 430–432.
22 Najlepszym przyk³adem jest wspomniane ju¿ miasto Vancouver – miejsce krêcenia wielu popularnych seria-

li i filmów.
23 Mo¿na zastanawiaæ siê, na ile tego rodzaju pogl¹d jest odbiciem pomys³ów zwi¹zanych z subiektywnym po-

strzeganiem rozmaitych przestrzeni miejskich przez aktorów spo³ecznych. Wielu naukowców zajmowa³o siê proce-
sami tworzenia mentalnych obrazów miasta, które ludzie maj¹ w swoich g³owach, i bêd¹cych wzorcem interpreta-
cyjnym tego, co dzieje siê wokó³ (oczywiœcie, ka¿dy ma inny obraz). Mo¿na powiedzieæ, ¿e aktorzy maj¹ w g³o-
wach drugie miasto – to istniej¹ce obok fizycznie namacalnego i kszta³towane przez indywidualne nastawienia,
przyzwyczajenia, zwyczaje, oczekiwania i nadzieje.



Przestrzenie pielgrzymowania s¹ dla fana
istotne ze wzglêdu na swój symbolizm – repre-
zentuj¹ przecie¿ tylko miejsca znane z ekranów
kinowych, telewizyjnych, z kart ksi¹¿ek czy
z przesz³oœci aktorów lub muzyków. W zwi¹z-
ku z tym mo¿na je okreœliæ za Edwardem Rel-
phem mianem bezmiejscowych (placelessness),
czyli takich, które odwo³uj¹ siê do czegoœ inne-
go (other-directedness)24 i doœwiadczanych nie
dla samych siebie, ale w kontekœcie nieobec-
nych w danej lokalizacji geograficznej kodów
i symboli. Punkty, do których siê podró¿uje,
mo¿na równie¿ ujmowaæ przez pryzmat Bau-
drillardowskich symulakrów i hiperrealnoœci.
Pogl¹dy znanego francuskiego filozofa dosko-
nale zrekapitulowa³ Andrzej Szahaj, kiedy napi-
sa³, ¿e symulakrum to „kopia bez orygina³u,
znak bez odniesienia, mapa bez terytorium. To,
co znaczone, kopiowane, odtwarzane – zni-
ka”25. Symulakra implikuj¹ hiperrealnoœæ, która
zak³ada, ¿e istnieje coœ, czego tak naprawdê nie
ma – coœ, co nie ma zwi¹zku z jak¹kolwiek rze-
czywistoœci¹26. Hiperrealnoœæ maskuje brak tej
ostatniej. Patrz¹c na wyprawy wielbicieli przez
pryzmat takich tez, uznaæ mo¿na, ¿e Nowa Ze-
landia ukrywa nieobecnoœæ Tolkienowskiego
Œródziemia, Vancouver – miasto, w którym
rocznie powstaje wiele odcinków rozmaitych
seriali – zas³ania nierzeczywistoœæ miejsc zna-
nych z telewizyjnych tasiemców.

Peregrynacje odzwierciedlaj¹ i odbijaj¹
wartoœci i normy wypracowane w obrêbie da-
nej subkultury. W tym wzglêdzie mapowanie,
bezmiejscowoœæ oraz hiperrealnoœæ s¹ podsta-
w¹ i warunkiem, aby dana przestrzeñ sta³a siê
docelowa w przypadku podró¿y podejmowa-
nych przez mi³oœników. Entuzjaœci przez swoje
zaanga¿owanie nadaj¹ punktom geograficznym
znamion wyj¹tkowoœci – czyni¹ je specjalny-
mi, zmieniaj¹ w miejsca zabawy i karnawa³u.
Dokonuj¹ tego przez akt, który nazwaæ mo¿na
redukowaniem znaczeñ zwyk³ych – w momen-

cie, w którym fan jest w konkretnej lokalizacji,
znosi dotycz¹ce jej znaczenia niezwi¹zane
z danym tekstem. Mamy przyk³adowo do czy-
nienia z sytuacj¹, kiedy budowla w mieœcie
przestaje byæ budynkiem u¿ytecznoœci publicz-
nej, zaczyna natomiast pe³niæ rolê, jak¹ piasto-
wa³a w filmie czy serialu. To, co w codziennym
¿yciu spe³nia zwyk³e funkcje, zastêpuje siê
czymœ ponadprzeciêtnym.

Pielgrzymka symboliczna
Pielgrzymowanie fanów wymaga du¿ych pok³a-
dów wyobraŸni ze wzglêdu na mapowanie, bez-
miejscowoœæ, hiperrealnoœæ i redukowanie zwy-
k³ych znaczeñ. W zwi¹zku z tym zastanawiaæ
siê mo¿na, czy peregrynacje mog¹ przyj¹æ for-
my inne od tych opisanych wy¿ej – takie, które
zwi¹zane s¹ z symulowaniem posuniêtym je-
szcze dalej, z symbolizmem silniejszym ni¿
w przypadku podró¿y do konkretnych miejsc
w przestrzeni geograficznej. Czy rzeczywiœcie
podj¹æ nale¿y do nich wyprawê fizyczn¹? Czy
za pielgrzymkê mo¿e byæ uznany seans przed te-
lewizorem zwi¹zany z ogl¹daniem ulubionego
serialu, filmu, czy te¿ godzina kontemplacji uko-
chanej muzyki? Zdaniem niektórych badaczy
tak w³aœnie jest.

Pomys³ na to, ¿e obcowanie z tekstem mo¿e
byæ prze¿yciem, które nazwaæ mo¿na peregry-
nacj¹, obecny jest w analizach Rogera Adena.
Wyró¿ni³ on coœ, co okreœli³ mianem pielgrzym-
ki symbolicznej (symbolical pilgrimage)27. Na-
ukowiec pokaza³ pogr¹¿onych w odbiorze ulu-
bionego pop-produktu wielbicieli, którzy s¹ nie-
jako w nim zanurzeni. Czynnoœæ ogl¹dania
(Aden pisa³ o telewizji) jest dla nich niczym
„odlot narkotykowy, lecz bez narkotyków”,
podró¿ tam i z powrotem bez opuszczania miej-
sca, w którym siê znajduj¹. Mi³oœnicy opu-
szczaj¹ œrodowisko fizyczne i przenosz¹ siê do
fikcyjnego œwiata, czego nie nale¿y jednak
uto¿samiaæ z eskapizmem, dewiacj¹, patolo-
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24 C. Sandvoss, Fans…, s. 58–59, [za:] E. Relph, Place and Placelessness, London 1976.
25 A. Szahaj, Jean Baudrillard – miêdzy rozpacz¹ a ironi¹, [w:] tego¿, Zniewalaj¹ca moc kultury. Artyku³y

i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruñ 2004, s. 74.
26 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, [w:] Postmodernizm. Antologia przek³adów, red. nauk. R. Nycz, Kra-

ków 1997, s. 175–189.
27 R.C. Aden, Popular stories and promised lands: fan cultures and symbolic pilgrimages, Tuscaloosa 1999.



gicznymi zachowaniami powoduj¹cymi utratê
³¹cznoœci z rzeczywistoœci¹ i ca³kowite zatrace-
nie siê w œwiecie przedstawionym utworu. Nie
mo¿na przenoszenia widzieæ jako takiego, dla-
tego ¿e wraz z koñcem projekcji zapewnione
jest wyjœcie z owego œwiata. Immersja jest za-
tem symulacj¹ eskapizmu, zabaw¹, w któr¹
uczestnicy anga¿uj¹ siê dobrowolnie. 

Aden nie waha siê analizowaæ zanurzenia
na takich samych zasadach, na jakich rozpatru-
je siê podró¿e przebiegaj¹ce w œwiecie rzeczy-
wistym. Odwo³uje siê wrêcz do pogl¹dów Vic-
tora Turnera, znanego badacza zajmuj¹cego siê
pielgrzymkami religijnymi, definiuj¹cego to
zjawisko jako sk³adaj¹ce siê z trzech faz: preli-
minalnej, liminalnej i postliminalnej. Pierwsza
to pewnego rodzaju przygotowanie, oderwanie
od dotychczasowej, codziennej egzystencji.
Zaliczyæ do niej mo¿na wszystko, co wp³ywa
na decyzjê o udziale w peregrynacji i co jej
sprzyja. Liminalnoœæ to po prostu sama wê-
drówka – proces przemieszczania siê z jednego
miejsca do drugiego. Faza trzecia dotyczy nato-
miast powrotu do zwyk³ej egzystencji (oraz te-
go, w jaki sposób zmieniamy siê w wyniku wy-
prawy, któr¹ podjêliœmy). Gdzie indziej autor
tego artyku³u opisa³ ju¿, jak wszystkie trzy fa-
zy da siê zastosowaæ do udowadniania pe³no-
prawnoœci i autentycznoœci rozmaitych wirtual-
nych podró¿y internetowych28. Tutaj podkre-
œliæ nale¿y, ¿e to samo mo¿na zrobiæ w przy-
padku symbolicznych pielgrzymek fanów.

Stara³ siê to uczyniæ Will Brooker, dosko-
nale rekapituluj¹c pogl¹dy Adena oraz podda-
j¹c je empirycznej weryfikacji, na podstawie
której uzna³, ¿e koncept symbolicznej piel-

grzymki jest prawdziwy29. Potwierdzi³o go
wiele wywiadów z wielbicielami serialu Z Ar-
chiwum X. Brooker opisa³ dok³adnie ka¿d¹
z faz – po pierwsze liminaln¹, polegaj¹c¹ na
ca³kowitym poœwiêcaniu siê œwiatu przedsta-
wionemu i ignorowaniu wszystkiego, co dzieje
siê naoko³o podczas ogl¹dania – na przyk³ad
niezwracaniu uwagi na dzwoni¹ce telefony czy
innych domowników. Wielu rozmówców bada-
cza podkreœla³o tego rodzaju zaanga¿owanie –
niezwykle silne, opisywane ró¿nymi s³owami,
nazywane „niemo¿noœci¹ oderwania siê”,
„uzale¿niaj¹cym wp³ywem”, „przeniesieniem
siê do miejsca, gdzie rzeczywista przestrzeñ siê
nie liczy” itd. Po drugie, Brooker opisa³ fazê
preliminaln¹ i w koñcu postliminaln¹. W ra-
mach pierwszej mi³oœnicy przygotowuj¹ siê do
obejrzenia danego odcinka – wy³¹czaj¹ œwia-
t³o, zamykaj¹ drzwi, dezaktywuj¹ telefony –
czyni¹ wszystko, aby przebieg seansu by³ nie-
zak³ócony. Faza postliminalna natomiast obja-
wia siê wy³¹czeniem telewizora (lub kompute-
ra) i w ten sposób powrotem do normalnoœci30. 

Jak zatem widaæ, fan nie musi udawaæ siê
do fizycznie istniej¹cych miejsc, aby podró¿o-
waæ. Czy jednak rzeczywiœcie symboliczn¹
pielgrzymkê uznaæ mo¿na za autentyczn¹, to
znaczy daj¹c¹ siê t³umaczyæ w tych samych ka-
tegoriach, co peregrynacja realna? Jakie je-
szcze argumenty, poza odzwierciedlaniem
trzech wspomnianych faz, wskazaæ mo¿na, aby
obwo³aæ j¹ tak¹? Podejmuj¹c wyprawê do lo-
kalizacji istniej¹cej w przestrzeni geograficz-
nej, bardzo czêsto podró¿uje siê z kimœ – na
przyk³ad bierze udzia³ w zorganizowanej wy-
ciecze czy zwiedza muzeum razem z innymi.
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28 P. Siuda, Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010,
s. 89–101.

29 W. Brooker, A Sort of Homecoming…, s. 149–164.
30 Warto zaznaczyæ, ¿e pielgrzymka symboliczna jest zdecydowanie ubo¿szym krewnym realnej. Z wypraw¹

w przestrzeni fizycznej zwi¹zane s¹ przecie¿ rozmaite wra¿enia zmys³owe, których nie doznamy podczas peregryna-
cji symbolicznej, co prawda anga¿uj¹cej nasz wzrok i s³uch, ale niepozwalaj¹cej doœwiadczaæ innymi zmys³ami.
Podró¿ symboliczna jest za to o wiele bardziej demokratyczna – mo¿na rozpatrywaæ, do jakiego stopnia doznaj¹ jej
osoby niebêd¹ce cz³onkami subkultury fanowskiej. Ka¿demu znane jest przecie¿ uczucie immersji w ogl¹dany prze-
kaz medialny – doœwiadcza siê jej chocia¿by w kinie. Ka¿dy wskazaæ mo¿e teksty, które anga¿uj¹ go w mniejszym
b¹dŸ wiêkszym stopniu. Ró¿nica miêdzy przeciêtnym odbiorc¹ a fanem polega na tym, ¿e zanurzenie wielbiciela jest
bezgraniczne. Poza tym wyrusza on na symboliczn¹ pielgrzymkê zwi¹zan¹ z pop-produktem, w który anga¿uje siê
jeszcze na innych poziomach. Jest przecie¿ cz³onkiem subkultury i jako taki ma wyobra¿one poczucie ³¹cznoœci z in-
nymi.
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Zdaniem Brookera, w symbolicznym pielgrzy-
mowaniu fan zwykle udaje siê gdzieœ sam31.
Badacz stwierdzi³, ¿e brak towarzyszy wcale
nie jest przeszkod¹ – deficyt fizycznego kon-
taktu z ludŸmi nie jest istotny32, dlatego ¿e
wielbiciel odczuwa wyobra¿on¹ wiêŸ z mi³o-
œnikami siedz¹cymi w danym momencie przed
ekranem telewizora, monitora lub w kinie33.
Mo¿e siê on równie¿, po odbyciu owej symbo-
licznej peregrynacji, dzieliæ wra¿eniami z inny-
mi entuzjastami – jest przecie¿ cz³onkiem fan-
klubów, rozmawia w internecie, nierzadko pro-
dukuje amatorskie teksty oparte na oryginal-
nych pop-produkcjach. Podtrzymany zatem zo-
staje subkulturowy charakter podró¿owania.

W dowodzeniu autentycznoœci pielgrzymek
symbolicznych pomóc mog¹ opisywane ju¿ ce-
chy podkultur fanów. Wspomniane zosta³o, ¿e
przynale¿noœæ do nich czêsto wspó³gra z pozycj¹
jednostki w strukturze danego spo³eczeñstwa.
Poza tym w obrêbie subkultur powstaje hierar-
chia, wynikaj¹ca ze stopnia zaanga¿owania
w odbiór danego tekstu. Te dwie charakterystyki
w znacznym stopniu wp³ywaj¹ na to, jak przebie-
gaj¹ wyprawy zwi¹zane z byciem wielbicielem.

Rzadko mamy do czynienia z sytuacj¹,
w której mi³oœnicy danego zjawiska s¹ homoge-
niczni pod wzglêdem statusu czy cech spo³ecz-
no-demograficznych. Co wiêcej, entuzjaœci re-
krutuj¹cy siê z odmiennych warstw podejmuj¹
w obrêbie danej podkultury inne aktywnoœci.
Trafnie opisa³ to na przyk³adzie fanów Star Tre-
ka Robert V. Kozinets34, który pokaza³, jak czêœæ
z nich, zafascynowana jedn¹ z fantastycznych
ras wystêpuj¹cych w serialu (tak zwanymi Klin-
gonami), dokonuje aktów konsumpcji zwi¹za-
nych w³aœnie z owym gatunkiem (polegaj¹ one
na przyk³ad na przebieraniu siê za postaci, zaku-

pie gad¿etów z nimi zwi¹zanych). Inaczej za-
chowuj¹ siê wielbiciele serii gustuj¹cy g³ównie
w karcianych grach RPG – nabywaj¹ oni pro-
dukty zwi¹zane w³aœnie z nimi. Owe ró¿nice
w aktywnoœciach, wynikaj¹ce z tego, kto jakim
aspektem Star Treka szczególnie siê interesuje,
skorelowane s¹ z cechami socjoekonomicznymi.
Klingonami urzeczeni s¹ g³ównie zamo¿ni mê¿-
czyŸni w œrednim wieku, podczas gdy grami
oczarowani s¹ przede wszystkim ludzie m³odzi,
ekonomicznie uzale¿nieni od rodziców. 

W obrêbie jakiejœ subkultury mo¿e nawet
dochodziæ do wewnêtrznych podzia³ów wskutek
ró¿nicy w pogl¹dach na temat ulubionego pro-
duktu35. Podobnie rzecz ma siê z pielgrzymkami
– mog¹ one wygl¹daæ inaczej w przypadku mi-
³oœników rekrutuj¹cych siê z odmiennych klas
czy warstw spo³ecznych. Poza tym nie wszyscy
musz¹ przejawiaæ ochotê do podjêcia wyprawy
do lokalizacji znajduj¹cych siê w przestrzeni ge-
ograficznej – czêœæ osób mo¿e przecie¿ nie mieæ
na to funduszy. WeŸmy za przyk³ad fanów
Gwiezdnych wojen chc¹cych odwiedziæ wspo-
minan¹ ju¿ wydmê w Tunezji. Jeœli mieszkaj¹
w Azji b¹dŸ którejœ z Ameryk, bêd¹ mogli po-
zwoliæ sobie na podró¿ tylko wtedy, jeœli s¹ za-
mo¿ni. Jeœli nie, podejm¹ raczej peregrynacjê
symboliczn¹. Stanie siê tak równie¿ wówczas,
gdy turystyka nie bêdzie stylem spêdzania wol-
nego czasu charakterystycznym dla warstwy, do
której przynale¿y wielbiciel. To, czy podjêta
pielgrzymka bêdzie realna, czy symboliczna, za-
le¿y równie¿ od tego, jakie miejsce w fanow-
skiej hierarchii zajmowaæ chce konkretny mi³o-
œnik. Oczywiste jest, ¿e wiêkszy presti¿ zdobê-
dzie ten, kto pochwali siê zdjêciem z podró¿y
faktycznej ni¿ ten, kto zaœwiadczy o obejrzeniu
kolejnego odcinka serii, filmu czy przes³uchaniu

31 Oczywiœcie, w tym zakresie mog¹ wystêpowaæ ró¿nice miêdzy symboliczn¹ wypraw¹ muzyczn¹, ksi¹¿kow¹
czy komiksow¹ a filmow¹ lub serialow¹. Warto zatem ka¿dorazowo zwracaæ uwagê na specyfikê doœwiadczania po-
szczególnych mediów i odmiennoœci z tego wynikaj¹ce.

32 W. Brooker, A Sort of Homecoming…, s. 149–164.
33 WypowiedŸ Brookera œwiadczyæ mo¿e o tym, ¿e subkultury fanowskie s¹ wspólnotami wyobra¿onymi. Na-

wet jeœli nie wystêpuj¹ obiektywnie obserwowane wiêzi miêdzy wielbicielami (a s¹ one zwykle najsilniejsze tylko
miêdzy najbardziej zaanga¿owanymi cz³onkami podkultury), mi³oœnicy konstruuj¹ wyobra¿on¹ wiêŸ i maj¹ poczu-
cie przynale¿noœci do grupy.

34 R.V. Kozinets, Utopian Enterprise..., s. 67–88.
35 P. Siuda, Polski antyfan: Patrz¹c na fanizm, nie zapomnijmy o antyfanizmie, „Kultura Popularna” 2008, nr 3,

s. 33–40.



nastêpnej p³yty danego muzyka. Z du¿¹ doz¹
prawdopodobieñstwa stwierdziæ nale¿y, ¿e
mniej zaanga¿owani cz³onkowie podkultury po-
przestan¹ na wyprawach symbolicznych. 

Jeszcze raz warto podkreœliæ, ¿e nie s¹ one
gorsze od tych odbywanych w przestrzeni geo-
graficznej. Maj¹ przecie¿ ogromne znaczenie
dla wzmacniania to¿samoœci oraz kszta³towania
aktywnoœci cz³onków danej subkultury. Warto
sobie uzmys³owiæ, ¿e znaczenie symbolicznych
pielgrzymek wzrasta wskutek wykorzystania
rozmaitych nowych mediów, w tym internetu,
który poszerza mo¿liwoœci odbioru i oferuje no-
we sposoby symbolicznej peregrynacji36. Sieæ
staje siê dla fanów swoist¹ wirtualn¹ przestrze-
ni¹ – cyberprzestrzeni¹, gdzie symboliczne
podró¿e znajduj¹ idealne œrodowisko. 

Elektroniczna pajêczyna jest niezwykle
wa¿nym miejscem ujawniania i podbudowy-
wania fanowskich to¿samoœci37; zjawisko wir-
tualnych spo³ecznoœci wielbicieli zosta³o ju¿
doœæ dobrze opisane w literaturze przedmio-
tu38. Wa¿ne jest, ¿e staæ siê one mog¹ istotnym
elementem symbolicznych wypraw – zarówno
ich podejmowania, ale równie¿ dyskutowania
na temat zwi¹zanych z nimi prze¿yæ. Na dobr¹
sprawê powszechne jest równie¿ dzielenie siê
w ramach internetowych wspólnot wra¿eniami
z pielgrzymek realnych. Jak zatem widaæ, sieæ
jest podbudow¹ dla obydwu wyró¿nionych
w artykule wymiarów, co jest jeszcze jednym
dowodem na to, ¿e obydwa funkcjonuj¹ obok
siebie i ¿e podró¿ symboliczna wcale nie jest
mniej autentyczna i gorsza od faktycznej.

Mo¿na tak twierdziæ równie¿ na podstawie
tego, ¿e charakterystyczne dla pielgrzymek

symbolicznych zanurzenie jest integraln¹ czê-
œci¹ wielu, jeœli nie wszystkich, peregrynacji ge-
ograficznych. Z tymi ostatnimi zwi¹zane jest
przekszta³canie przestrzeni codziennego u¿ytku
w te istotne dla mi³oœników. Daniel Cavicchci
w artykule o fanach Bruce’a Springsteena poka-
za³, ¿e odwiedzaj¹cy jego dom wielbiciele czy-
ni¹ go miejscem specjalnym przez ró¿norodne
symboliczne zabiegi39. Zwyk³y, niczym niewy-
ró¿niaj¹cy siê od pozosta³ych w okolicy budy-
nek jest docelowym elementem nie tylko wy-
prawy podejmowanej w przestrzeni realnej, ale
równie¿ podstaw¹ specyficznej wêdrówki –
odbywaj¹cego siê w g³owach procesu nadawa-
nia znaczeñ. Na tym przyk³adzie widaæ, ¿e mi-
³oœnicy, podró¿uj¹c w przestrzeni geograficz-
nej, na miejscu, do którego zd¹¿aj¹, wci¹¿ maj¹
przed sob¹ mentaln¹, symboliczn¹ przeprawê
(mapowanie, bezmiejscowoœæ, hiperrealnoœæ).
Czeka ich jeszcze wyprawa, która ma ich uczy-
niæ czêœci¹ danego tekstu i sprzyjaæ doznaniu
z nim jednoœci. Tak samo czyni¹ uczestnicy
pielgrzymek symbolicznych, zanurzaj¹c siê
w dany produkt popkulturowy. Ich wyobraŸnia
pracuje podobnie jak u osób uczestnicz¹cych
w peregrynacjach faktycznych. Pop-produkt,
w który siê zanurzaj¹, jest hiperrealny – godzi-
na spêdzona na ogl¹daniu, na przyk³ad, jednego
odcinka serii, maskuje jego nierzeczywistoœæ.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e istnieje zwi¹zek
miêdzy podró¿¹ odbywaj¹c¹ siê w przestrzeni
geograficznej a wypraw¹ symboliczn¹. Obydwa
wymiary fanowskiego pielgrzymowania s¹ do
siebie podobne bardziej ni¿ mo¿na by przypu-
szczaæ na pierwszy rzut oka.

36 Na przyk³ad obcowanie z jakimœ tekstem na ekranie monitora, po uprzednim zalogowaniu siê na stronê in-
ternetow¹, która daje do niego dostêp, lub œci¹gniêciu go z elektronicznej sieci.

37 Zastanawiaæ siê mo¿na, jaki wp³yw ma sieæ na wspomniany przestrzenny (realny) wymiar subkultur. Czy zno-
si jego wa¿noœæ? Czy nowe media ucinaj¹ zwi¹zek miêdzy komunikacj¹ a miejscem potrzebnym do jej zaistnienia?
Do pewnego stopnia tak siê dzieje, choæ pamiêtaæ nale¿y, ¿e wspólnoty wirtualne bardzo czêsto sprzyjaj¹ podtrzymy-
waniu wiêzi zaistnia³ych offline – na przyk³ad pomagaj¹ w organizacji ró¿nych wydarzeñ, odbywaj¹cych siê w kon-
kretnych przestrzeniach realnych. Internet nie uniewa¿nia zatem przestrzennego wymiaru podkultur entuzjastów.

38 R. Bury, Cyberspaces of Their Own: Female Fandoms Online, New York 2005; por. M. Kirby-Diaz, Buffy,
Angel, and the Creation of Virtual Communities, [w:] Buffy and Angel Conquer the Internet: Essays on Online Fan-
dom, ed. M. Kirby-Diaz, Jefferson 2009, s. 18–41; A. Ali, „In the World, But Not of It”: An Ethnographic Analysis
of an Online Buffy the Vampire Slayer Fan Community, [w:] Buffy and Angel…, s. 87–106.

39 D. Cavicchi, Tramps Like Us: Music and Meaning Among Springsteen Fans, New York 1998, s. 171.
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Fan pilgrimages. Real or symbolic travelling?
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STRESZCZENIE
Tematem tekstu s¹ pielgrzymki podejmowane przez cz³onków subkultur fanów. Autor cha-
rakteryzuje dwa wymiary fanowskiego pielgrzymowania. Pierwszy zwi¹zany jest z udawa-
niem siê do miejsca, które zlokalizowaæ mo¿na w przestrzeni geograficznej. Drugi nazwaæ
mo¿na pielgrzymowaniem symbolicznym, odbywaj¹cym siê bez podejmowania realnej
wyprawy, a jedynie przez zanurzenie w dany tekst. W pracy wskazane jest, ¿e typ symbo-
liczny wcale nie jest gorszy od wymiaru pierwszego. Peregrynacje symboliczne równie¿
uznaæ mo¿na za autentyczne. Co wiêcej, oba wymiary s¹ do siebie podobne bardziej, ni¿
mo¿na przypuszczaæ na pierwszy rzut oka.

ABSTRACT
The article analyses pilgrimages undertaken by members of fan subcultures. The author
characterizes two dimensions of fan pilgrimages. The first one involves travelling to speci-
fic places that can be located within the geographical space. Pilgrimages of the second ty-
pe are called symbolic and are conducted without moving in space, but through immersion
in the favourite text. The article proves that symbolic journeys are not less authentic than
the real ones. These two dimensions are more similar to each other than one could expect
at first sight.
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Obraz Wielkiej Brytanii 
w publicystyce „Wiadomości
Polskich” i „Polski Walczącej”
1940–1945

Maciej Białous

Publicystyka polskiej emigracji okresu
II wojny œwiatowej stanowi doskona³¹ pod-

stawê Ÿród³ow¹ do zrozumienia pogl¹dów i po-
staw tej spo³ecznoœci. Pisma by³y wa¿nym spo-
iwem integruj¹cym œrodowiska polskie1; kana-
³ami komunikacyjnymi, dziêki którym formu-
³owano i przekazywano idee; miejscem pole-
mik i sporów oraz podstawowym Ÿród³em in-
formacji o œwiecie, w sytuacji, kiedy znaczna
czêœæ wychodŸstwa nie zna³a w wystarczaj¹-
cym stopniu jêzyka kraju gospodarzy2. W pu-
blicystyce znaleŸæ mo¿na odzwierciedlenie po-
gl¹dów charakterystycznych dla œrodowiska jej
czytelników, z drugiej strony publicystyka sa-
ma te pogl¹dy kreowa³a. Badania czasopi-
œmiennictwa emigracyjnego pomóc mog¹
w odpowiedzi na wiele pytañ z zakresu struktu-
ry spo³ecznej i politycznej emigracji, jak rów-
nie¿ przybli¿yæ ówczesne wyobra¿enia o kra-
jach, w których Polacy znaleŸli schronienie. 

Niniejszy artyku³ poœwiêcony jest obrazowi
Wielkiej Brytanii konstruowanemu w emigra-
cyjnej publicystyce polskiej. Okres objêty ana-
liz¹ rozpoczyna siê w czerwcu 1940 r., wraz

z ewakuacj¹ w³adz polskich do Wielkiej Bryta-
nii, koñczy natomiast w lipcu roku 19453, ra-
zem z cofniêciem uznania brytyjskiego dla pol-
skiego rz¹du w Londynie. Celem artyku³u jest
ukazanie najwa¿niejszych elementów dyskursu
dotycz¹cych spraw brytyjskich. 

Do analizy wybrano dwa tytu³y prasowe,
„Wiadomoœci Polskie” oraz „Polskê Walcz¹-
c¹”. Wyboru dokonano pod k¹tem reprezenta-
tywnoœci opinii wystêpuj¹cych w tych pismach
oraz mo¿liwoœci porównywania pogl¹dów
w nich zawartych. Oba pisma by³y tygodnika-
mi wydawanymi we Francji przed czerwcem
1940 r. i wznowionymi w Wielkiej Brytanii la-
tem tego roku. Oba tytu³y cieszy³y siê popular-
noœci¹, mia³y stosunkowo du¿y nak³ad4 i sta³y
na dobrym poziomie. Przy tym, „Polska Wal-
cz¹ca” by³a pismem oficjalnym, organem Pol-
skich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, natomiast
„Wiadomoœci Polskie” pismem niezale¿nym,
skierowanym do szerokich krêgów inteligencji
i uchodz¹cym za opozycyjne wobec rz¹du,
przynajmniej od lipca 1941 r. Analiza publicy-
styki tych pism daje mo¿liwoœci zapoznania siê

1 Por. K. Lang, Communications Research: Origins and Development, [w:] International Encyclopaedia of
Communication, ed. E. Barnouw and oth., New York–Oxford 1989, s. 369.

2 J. Jarowiecki, J. Myœliñski, A. Notkowski, Prasa polska 1939–1945, Warszawa 1980, s. 153.
3 Z powodu zamkniêcia „Wiadomoœci Polskich” [dalej: „WP”] w lutym 1944 r., publicystyka ostatnich kilku-

nastu miesiêcy wojny by³a reprezentowana tylko ³amach „Polski Walcz¹cej” [dalej: „PW”].
4 Nak³ad „Wiadomoœci Polskich” w roku 1942 wynosi³ ponad 7000 egz. Za: R. Habielski, Niez³omni, nieprze-

jednani. Emigracyjne „Wiadomoœci” i ich kr¹g 1940–1981, Warszawa 1991, s. 42. „Polska Walcz¹ca” od roku 1940
ukazywa³a siê w nak³adzie 17 000 egz. Za: T. Terlecki, Trzylecie, „PW” 1942, nr 48, s. 1. 
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z szerokim wachlarzem pogl¹dów politycz-
nych.

Wielka Brytania by³a dla polskich emigran-
tów krajem zupe³nie obcym. Miêdzywojenn¹
inteligencjê ³¹czy³y o wiele bli¿sze wiêzi
z Francj¹5, dlatego przymusowa przeprowadz-
ka na Wyspy wi¹za³a siê z trudn¹ aklimatyzacj¹
w nowej rzeczywistoœci. Publicystyka by³a
w zwi¹zku z tym swego rodzaju elementarzem
dla emigracji, tak wojskowej, jak i cywilnej.
Opiera³a siê przede wszystkim na wiedzy w¹-
skiej grupy publicystów, znaj¹cych Wielk¹
Brytaniê jeszcze z okresu miêdzywojennego,
wœród których do najbardziej uznanych nale¿e-
li Zbigniew Grabowski, przedwojenny sprawo-
zdawca „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”
z Londynu, oraz Florian Soko³ów, korespon-
dent „Kuriera Porannego”6. Z ich us³ug korzy-
sta³y zarówno „Wiadomoœci”, jak i „Polska
Walcz¹ca”. W nastêpnych miesi¹cach i latach
wojny artyku³y dotycz¹ce Anglii i Anglików
zyskiwa³y na wnikliwoœci, unikaj¹c czêœci
z pocz¹tkowych frazesów, a ciê¿ar ich tworze-
nia roz³o¿y³ siê na szersz¹ grupê publicystów.
Informowali i komentowali oni bie¿¹ce ¿ycie
polityczne na Wyspach oraz monitorowali po-
stawy brytyjskiej opinii publicznej wobec
spraw polskich.

Anglia jako mocarstwo. 
Charakter narodowy 
i tradycje polityczne
W obu tygodnikach wielkoœæ Imperium Brytyj-
skiego wi¹zano najczêœciej z charakterem naro-
dowym Anglików. Powo³ywanie siê nañ ozna-
cza³o zazwyczaj czerpanie z w¹skiej puli stere-
otypów narodowych. Typowe, szczególnie
w latach 1940–1941, by³o równie¿ porówny-
wanie Brytyjczyków z lepiej znanymi Francu-
zami. Porównania wypada³y zazwyczaj na ko-

rzyœæ Wyspiarzy, co wynika³o przede wszyst-
kim z rozgoryczenia postaw¹ Francji w czasie
pierwszych miesiêcy wojny i Blitzkriegu
w czerwcu 1940 r. Po upadku Francji, demo-
kratyczna Wielka Brytania sta³a siê jedyn¹
w Europie alternatyw¹ dla hitlerowskich Nie-
miec, doszukiwano siê wiêc w niej cech po-
zwalaj¹cych na spojrzenie z nadziej¹ w wojen-
n¹ przysz³oœæ. 

Przyk³adem tego rodzaju publicystyki jest
artyku³ Floriana Soko³owa Kontrasty7, opubli-
kowany tu¿ po upadku Francji, w którym autor
obarcza³ Francuzów powa¿nymi b³êdami
w pierwszym okresie wojny („Francja oddawa-
³a siê z³udzeniom, i¿ jest bezpieczna za lini¹
Maginota”8), Anglikom przypisywa³ natomiast
niez³omn¹ wolê walki i determinacjê. W sierp-
niu 1940 r. Czes³aw Poznañski, porównuj¹c de-
mokracjê francusk¹ i angielsk¹9, wyraŸnie
sympatyzowa³ z modelem angielskim, stawia-
j¹cym wolnoœæ ponad równoœæ. Ksawery Pru-
szyñski w styczniu 1941 zauwa¿y³10, i¿ polscy
emigranci garn¹ siê do kultury, jêzyka i wszy-
stkiego co brytyjskie o wiele bardziej ni¿ do
Francji, negowa³ tym samym wyraŸnie franko-
filsk¹11 orientacjê inteligencji polskiej. Szuka-
j¹c tego przyczyn, Pruszyñski odwo³ywa³ siê
do podobieñstw w historii Polski i Anglii (fede-
racja narodów, tolerancja, rola szlachty), które
zbli¿a³y oba narody do siebie. W wymienio-
nych tekstach Francuzom przypisywano posta-
wy bierne, defetystyczne, egoistyczne i krótko-
wzroczne, podczas gdy Brytyjczycy mieli cha-
rakteryzowaæ siê postaw¹ aktywn¹, waleczno-
œci¹ i dojrza³oœci¹ do wojny.

Nie unikano porównañ miêdzy Anglikami
i Niemcami. Zbigniew Grabowski stawia³ te-
zê12, i¿ esencj¹ angielskiego charakteru jest
prostota, radoœæ ¿ycia, zami³owanie do przyro-
dy i sportu. Niemców natomiast – w opinii au-

5 Por. J. Wittlin, Dlaczego jestem frankofilem, „WP” 1940, nr 1, s. 3.
6 R. Habielski, Niez³omni..., s. 25.
7 F. Soko³ów, Kontrasty, „WP” 1940, nr 28/29, s. 2.
8 Tam¿e.
9 Cz. Poznañski, Demokracja angielska, „PW” 1940, nr 22, s. 4.
10 K. Pruszyñski, Learn English!, „WP” 1941, nr 4, s. 1.
11 Por. T. Terlecki, Mimo wszystko jestem frankofilem, „WP” 1940, nr 25, s. 1.
12 Z. Grabowski, Tradycja i instynkt, „WP” 1940, nr 28/29, s. 2.
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tora – charakteryzuje drobiazgowa erudycja
i bezduszna ma³ostkowoœæ, co sprawdza siê
w uprawianiu nauki, ale przynosi zgubne skut-
ki w ¿yciu spo³ecznym. 

Czêsto podkreœlano, ¿e okres obecnoœci
w Wielkiej Brytanii Polacy powinni wykorzy-
staæ do nauki dobrych wzorów ¿ycia publiczne-
go. W lipcu 1940 r. Antoni Sobañski ¿yczy³,
aby Polacy nauczyli siê od Anglików prawdzi-
wie arystokratyczno-liberalnego ducha13, który
poczucie w³asnej wartoœci ³¹czy z naturalnym
szacunkiem do drugiego cz³owieka. W artyku-
le pod tytu³em Lata ciemnoty14 Anglia przed-
stawiona zosta³a jako kraj du¿ej swobody
i szczeroœci dyskusji, Polskê mia³a obci¹¿aæ na-
tomiast (zarówno przed wojn¹, jak i na emigra-
cji) sk³onnoœæ do przesady, teatralnoœci,
nadmiernej emocjonalnoœci w uprawianiu poli-
tyki. Próbowano stawiaæ Brytyjczyków w roli
nauczycieli etyki politycznej. W artykule Ura-
towane Ziarna15Arnold Jaskowski pisa³ o pol-
skiej m³odzie¿y, która w wyniku wojny trafi³a
na Wyspy Brytyjskie: „Niew¹tpliwie naucz¹
siê […] twardoœci charakteru, szczerego umi³o-
wania demokracji, prawoœci i uczciwoœci, nau-
cz¹ siê szanowaæ ka¿d¹ pracê i nie gardziæ
ni¹”16. Przeszkodziæ w tym mogliby jedynie sa-
mi Polacy. „Byle by nasz wp³yw – wp³yw dwu-
dziestoletniej atmosfery wzajemnego ok³amy-
wania siê – nie zniwelowa³ zbawczego, zacho-
dniego wiatru”17, twierdzi³ Jaskowski. 

Jeœli chodzi o charaktery i typy ludzkie,
o diametralnych ró¿nicach miêdzy skromnymi
i pomocnymi Anglikami a grubiañskim i zadu-

fanym typem sarmackim pisa³ Melchior Wañ-
kowicz18. Wspominano o polskiej tytu³omanii,
wzorowanej na Niemczech czy cesarstwie
habsburskim, która sprawia³a iœcie bizantyñ-
skie wra¿enie w porównaniu z uprzejmymi, ale
prostymi i serdecznymi formami zwracania siê
do innych, nawet publicznych osób w Wielkiej
Brytanii19. Karol Zbyszewski w cyklu saty-
rycznych artyku³ów Polacy i Anglicy20, porów-
nuj¹c obyczaje obu narodów, wskazywa³ na
szereg brytyjskich cnót – wœród nich umiarko-
wanie, takt, poczucie humoru, uprzejmoœæ
i praworz¹dnoœæ – których Polakom czêsto bra-
kowa³o. 

Do najwiêkszych zalet Anglików zaliczano,
oprócz wspomnianych wy¿ej: skromnoœæ, brak
che³pliwoœci, a nawet d¹¿enie do pomniejsza-
nia swoich zas³ug21, unikanie wystawnoœci i re-
klamy22, zdrowy rozs¹dek (common sense)
oraz umiejêtnoœæ myœlenia kategoriami reali-
zmu politycznego23. Kolejne cechy – odwaga
cywilna oraz odpowiedzialnoœæ za publiczne
dzia³ania24 – wynikaæ mia³y z d³ugich tradycji
demokratycznych. Pisano o wielkim przywi¹-
zaniu do przyrody i zwierz¹t25, umi³owanie na-
tury uwa¿aj¹c wrêcz za jeden z filarów wielko-
œci Imperium26, o duchu sportu, poci¹gu do gier
i rywalizacji27. 

Zwracano równie¿ uwagê na istotn¹ rolê
monarchii w utrzymywaniu kulturowej i poli-
tycznej spójnoœci Imperium Brytyjskiego oraz
jej szczególn¹ wagê w czasie wojny, kiedy po-
maga³a ona integrowaæ spo³eczeñstwo we wspól-
nym wysi³ku wojennym. „Polska Walcz¹ca”

13 A. Sobañski, Anglomani i anglofile, „WP” 1940, nr 19, s. 4.
14 [Z. Grabowski], Politicus, Lata ciemnoty, „WP” 1941, nr 7, s. 3.
15 A. Jaskowski, Uratowane ziarna, „PW” 1943, nr 2, s. 3.
16 Tam¿e.
17 Tam¿e.
18 M. Wañkowicz, O cypryjskich przyjacio³ach Anglikach, „WP” 1941, nr 45, s. 4.
19 [Z. Grabowski] A. Jawnuta, O Anglii i Anglikach, „PW” 1941, nr 8, s. 6.
20 K. Zbyszewski, Polacy i Anglicy, „WP” 1943, nr 9, s. 4; tam¿e 1943, nr 13, s. 4; tam¿e 1943, nr 30, s. 3.
21 F. Soko³ów, M³odzie¿ angielska zaprawia siê do wojny, „WP” 1940, nr 2, s. 4.
22 Z. Grabowski, Co to jest Imperium Brytyjskie, „PW” 1940, nr 20, s. 4.
23 Ten¿e, To jest inna wojna, „WP” 1940, nr 7, s. 1.
24 H. Skarbek-Peretjatkowicz, Polacy w Anglii, „WP” 1940, nr 22, s. 4.
25 Z. Nowakowski, Basia, czyli Kopciuszek propagandy, „WP” 1942, nr 29 s. 3.
26 Z. Grabowski, Tradycja i instynkt, „WP” 1940, nr 28/29, s. 2.
27 [A. Bregman] A. Boray, Sportowcy contra gangsterzy, „WP” 1940, nr 38, s. 4.
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poœwiêci³a monarchii brytyjskiej numer spe-
cjalny w marcu 1941 r.28

Entuzjastyczne opisy Wielkiej Brytanii do-
minowa³y w pierwszych latach wojny. Jeszcze
w roku 1943 Zygmunt Nagórski jr, publicysta
o wyraŸnie anglofilskiej orientacji, w kilku ar-
tyku³ach programowych „Polski Walcz¹cej”29

popularyzowa³ spo³eczno-polityczne rozwi¹za-
nia brytyjskie, opisuj¹c Angliê jako miêdzy in-
nymi „wyspê wolnoœci i szczêœcia”30. Ignacy
Matuszewski, w tekœcie pod tytu³em O Impe-
rium Brytyjskim31, pisa³, ¿e Wielka Brytania
„jest najwy¿szym tworem politycznym Euro-
py”, dziêki któremu kultura europejska mo¿e
przetrwaæ przed „zalewem barbarzyñstwa”32

niemieckiego i sowieckiego.
W czwartym roku wojny zaczêto coraz wy-

raŸniej zauwa¿aæ negatywne cechy gospodarzy.
Brytyjczyków oskar¿ano o nieumiejêtnoœæ my-
œlenia kategoriami innymi ni¿ interesy imperial-
ne33. Wytykano brak empatii w stosunku do
mniejszych narodów, wynikaj¹cy z zapatrzenia
we w³asn¹ wielkoœæ, braki w wiedzy historycz-
nej (lub, co gorsza, jej lekcewa¿enie), krótko-
wzrocznoœæ w polityce miêdzynarodowej34. Ta-
kie tendencje zaczê³y dominowaæ w drugiej po-
³owie 1943 r. i trwa³y do koñca wojny.

Imperium brytyjskie pokaza³o polskim pu-
blicystom inne oblicze – paradoksalnie w œwie-
tle zbli¿aj¹cego siê zwyciêstwa koalicji antyhi-
tlerowskiej. By³ to równoczeœnie czas pogar-
szaj¹cej siê sytuacji Polski na arenie miêdzyna-
rodowej i wyraŸnej ju¿ dominacji Wielkiej
Trójki. Kwestia ta zosta³a celnie opisana w gru-
dniu 1942 r. przez Zygmunta Nowakowskie-
go35. Wed³ug niego, historia polskiej emigracji
wojennej to historia Guliwera, który wci¹¿ kr¹-

¿y wokó³ olbrzymów lub liliputów. „Guliwer
polski opuszcza intryganckich liliputów [Fran-
cuzów – przyp. M.B.], aby przeprawiæ siê
przez morze. Tym razem jesteœmy znowu
u olbrzymów. […] Ka¿da rzecz tutaj wydaje siê
nam m¹dra, ka¿da rzecz u nas g³upia. […] Czu-
jemy siê w porównaniu z gospodarzami stra-
sznie, bezgranicznie mali. […] Ale to mija. Ro-
œniemy, znowu w oczach w³asnych, w miarê,
jak trwa beznadziejny lull, w miarê, jak nie wi-
dzimy, a raczej nie dostrzegamy ¿adnej inicja-
tywy, w miarê klêsk w Libii czy na Dalekim
Wschodzie.”36

Winston Churchill 
i inni politycy brytyjscy
Sprawy bie¿¹cej polityki brytyjskiej stanowi³y
jeden z najwa¿niejszych w¹tków poruszanych
w polskiej prasie emigracyjnej z racji roli Wiel-
kiej Brytanii w wojnie oraz mo¿liwoœci obser-
wacji angielskiego ¿ycia politycznego przez
polskich komentatorów. 

W maju 1940 r. „Wiadomoœci Polskie” pisa-
³y: „Churchill sta³ siê g³ówn¹ postaci¹ brytyj-
skiego ¿ycia publicznego. Obok aposto³a poko-
ju Chamberlaina stan¹³ m¹¿ walki Churchill”37,
którego przedstawiono jako idealnego polityka
czasu wojny, w odró¿nieniu od Neville’a Cham-
berlaina, który co prawda da³ Polsce brytyjskie
gwarancje i sojusz wojskowy, by³ jednak rów-
nie¿ symbolem tragicznej w skutkach polityki
appeasementu i os³awionej konferencji w Mo-
nachium we wrzeœniu 1938 r. 

Objêcie przez Churchilla stanowiska pre-
miera zosta³o przyjête entuzjastycznie. W arty-
kule z 14 maja 1940 r., Zbigniew Grabowski
pisa³, i¿ stanowi to dowód, i¿ w Anglii „wojna

28 „PW” 1941, nr 11.
29 Por. Z. Nagórski jr, Dwieœcie tysiêcy, „PW” 1943, nr 7, s. 1; ten¿e, Potêga Imperium, „PW” 1943, nr 21, s. 1;

ten¿e, Ci¹gle ¿ywe zadanie, tam¿e 1943, nr 33, s. 1.
30 Z. Nagórski jr, Dwieœcie tysiêcy, „PW” 1943, nr 7, s. 1.
31 I. Matuszewski, O Imperjum Brytyjskiem, „WP” 1943, nr 2, s. 4.
32 Tam¿e.
33 H. Tennenbaum, B³êdy i z³udzenia profesora Carra, „WP” 1943, nr 3, s. 3.
34 Z. Grabowski, Szkic sytuacyjny, „PW” 1943, nr 11, s. 2.
35 Z. Nowakowski, Polski Guliwer, „WP” 1942, nr 51/52, s. 1.
36 Tam¿e.
37 [K. Syrop] NOKYS, Nastroje londyñskie, „WP” 1940, nr 1, s. 14.



rozpoczê³a siê na dobre”38. S³ynne, cytowane
równie¿ w wymienionym wy¿ej artykule s³owa
exposé premiera: „Nie obiecujê wam nic inne-
go, jeno krew, trud, mozó³, ³zy i pot”39 to z per-
spektywy polskich publicystów godna uwagi
odmiana w stosunku do polityki „dziwnej woj-
ny” i wczeœniejszego okresu appeasementu
Chamberlaina. Grabowski pisa³ nawet, ¿e gabi-
net Churchilla jest najlepszym, jaki mo¿na so-
bie wyobraziæ, naprawiaj¹cym zaniedbania po-
przedniego rz¹du40. 

Nowy premier brytyjski by³ bohaterem licz-
nych artyku³ów w obu pismach. Przypominano
rozmaite epizody jego ¿yciorysu i liczne funk-
cje, które piastowa³41. Churchill opisywany by³
jako œwietny literat42, mówca43, „jedna z naj-
bardziej olœniewaj¹cych indywidualnoœci œwia-
ta”44. Uwa¿any by³ za g³ównego inicjatora Kar-
ty Atlantyckiej, która mia³a stanowiæ funda-
ment ³adu powojennego45, rzecznika sprawy
polskiej46 oraz polityka sceptycznie nastawio-
nego do Sowietów47. 

Fascynacja postaci¹ brytyjskiego premiera
w polskim œwiatku emigracyjnym zosta³a spu-
entowana przez Karola Zbyszewskiego, który
pisa³: „POLAK: Ca³e szczêœcie, ¿e jest opatrz-
noœciowy Churchill, najgenialniejszy m¹¿ sta-
nu, jakiego wyda³a Ziemia! ANGLIK: Tak,
wydaje mi siê, i¿ mo¿emy przypuszczaæ, ¿e
spoœród ludzi babraj¹cych siê polityk¹, Chur-
chill nie jest bezwzglêdnie najtêpszy…”48. 

Dopiero przemówienie Churchilla w Izbie
Gmin z 22 lutego 1944 r., w którym uzna³ za
zasadne sowieckie roszczenia terytorialne do
wschodniej czêœci ziem polskich, wp³ynê³o na
zmianê wyidealizowanego obrazu. Tymon Ter-
lecki pisa³, ¿e mowa przyjêta zosta³a przez Po-
laków z mieszanymi uczuciami49. Brytyjski
przywódca by³ dot¹d postaci¹ podziwian¹, jed-
nak „w ustêpie przemówienia Churchilla doty-
cz¹cym Polski znalaz³y siê tak¿e s³owa, które
nas g³êboko zrani³y”50. Wiktor Budzyñski
wspomina³ o wielkim zaskoczeniu i ¿alu pol-
skich ¿o³nierzy po wyst¹pieniu premiera, który
wczeœniej „urós³ w legendzie ¿o³nierskiej do
idea³u najbardziej sprawiedliwego, odpowie-
dzialnego opiekuna o jowialnym uœmiechu
i go³êbim sercu”51. W ostatnich miesi¹cach
wojny, w wyniku zmieniaj¹cej siê sytuacji po-
litycznej, jego postaci nie poœwiêcano ju¿ tak
wiele miejsca, jak dawniej. 

Winston Churchill by³ osob¹ rozpoznawal-
n¹ i popularn¹ zanim jeszcze obj¹³ stanowisko
premiera, jednak arena polityki brytyjskiej by-
³a w 1940 r. polskim emigrantom podobnie ma-
³o znana jak kultura czy historia Anglii. Po-
cz¹wszy od sierpnia 1940 r., Florian Soko³ów
zacz¹³ publikowaæ w „Wiadomoœciach Pol-
skich” cykl przybli¿aj¹cy czytelnikom sylwetki
najwa¿niejszych polityków brytyjskich. Pierw-
szy dotyczy³ samego Churchilla52. Nastêpnie
Soko³ów zaj¹³ siê cz³onkami jego gabinetu
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38 Z. Grabowski, Churchill premierem, „WP” 1940, nr 11, s. 5.
39 Tam¿e.
40 Ten¿e, Mamy dyktaturê w Anglii, „WP” 1940, nr 14/15, s. 3.
41 D. Szczerbic, ¯ywot Churchilla, „PW” 1941, nr 22/23, s. 7; ten¿e, Churchill idzie od wojny do wojny, tam¿e

1941, nr 25, s. 3.
42 Z. Grabowski, Szkic sytuacyjny, „PW” 1943, nr 7, s. 2, nr 28, s. 4; F. Soko³ów, Ludzie i ksi¹¿ki, tam¿e 1943,

nr 12, s. 3.
43 D. Szczerbic, Mowy Churchilla, „PW” 1941, nr 21, s. 3.
44 F. Soko³ów, Winston Churchill, „WP” 1941, nr 39, s. 4.
45 Z. Grabowski, Mowy i fakty, „WP” 1941, nr 36, s. 4.
46 S. ¯urowski, Prawo do ¿ycia, „PW” 1943, nr 15, s. 1.
47 [W.A. Zbyszewski] K. Nienaski, Biografia Churchilla, „WP” 1942, nr 6, s. 5; Z. Grabowski, Szkic sytuacyj-

ny, tam¿e 1943, nr 27, s. 2.
48 K. Zbyszewski, Polacy i Anglicy, „WP” 1943, nr 9, s. 4.
49 [T. Terlecki] A. Janowski, Polski punkt widzenia, „PW” 1944, nr 9, s. 2.
50 Tam¿e.
51 W. Budzyñski, Bez blackoutu, „PW” 1944, nr 10, s. 7.
52 F. Soko³ów, Churchill, „WP” 1940, nr 24, s. 1.
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i najbli¿szymi wspó³pracownikami. Pisa³
o nich jako o odwa¿nych i odpowiedzialnych
mê¿ach stanu. W cyklu znalaz³y siê sylwetki
ministra produkcji lotniczej lorda Beaver-
brook53, socjalistycznych ministrów Ernesta 
Bevina i Herberta Morrisona54 oraz ministra
spraw zagranicznych Roberta Anthony’ego
Edena55. Opisuj¹c innych prominentnych poli-
tyków, Soko³ów pochlebnie pisa³ o tych, którzy
podobnie jak Churchill byli zwolennikami ak-
tywnego prowadzenia wojny przez Wielk¹
Brytaniê: lordzie Halifax56, ministrze informa-
cji Alfredzie Duff Cooperze57 i ministrze lot-
nictwa sir Archibaldzie Sinclairze58. 

Sympatyków sprawy polskiej szuka³ Soko-
³ow wœród brytyjskich parlamentarzystów, wy-
ró¿niaj¹c przede wszystkim konserwatystê
Alana Grahama, aktywnego autora broszur po-
œwiêconych Polsce i wielokrotnego interpelato-
ra w sprawach polskich w Izbie Gmin59, oraz
sir Patricka Dollana, Arthura Greenwooda czy
sir Archibalda Southby’ego60. Na sympatiê
prasy polskiej mog³y liczyæ te¿ brytyjskie œro-
dowiska katolickie skupione wokó³ pism „The
Weekly Review”, „Tablet”, „Catholic Times”,
„Catholic Herald”61. Katolicy podkreœlali soli-
darnoœæ z Polakami oraz niechêtn¹ postawê
wobec ateistycznego Zwi¹zku Radzieckiego62,
co okaza³o siê szczególnie wa¿ne po przy³¹cze-
niu siê Sowietów do koalicji antyhitlerowskiej.

Nie o wszystkich brytyjskich politykach pi-
sano z równ¹ estym¹. Za zagro¿enie dla polskich
interesów uwa¿ano przede wszystkim dwa œro-
dowiska. Pierwszym z nich byli konserwatyœci
zwi¹zani z wielk¹ bur¿uazj¹ londyñskiego City.

Za reprezentanta ich pogl¹dów uchodzi³ promi-
nentny dziennik „The Times”. Drugim byli ko-
muniœci i prosowieccy socjaliœci, których g³ów-
nym organem prasowym by³ komunizuj¹cy
dziennik „Daily Worker”. Ci zaczêli odgrywaæ
coraz wiêksz¹ rolê po przy³¹czeniu siê Sowie-
tów do koalicji antyhitlerowskiej, rych³o staj¹c
siê sol¹ w oku polskiej publicystyki, niechêtnie
informuj¹cej o przesuwaniu siê sympatii opinii
brytyjskiej na lewo. Jedn¹ z niewielu prób opisu
tego zjawiska by³ artyku³ Z frontu fabrycznego
Dominika Szczerbica63.  

O ile zagro¿enie dla sprawy polskiej ze
strony pewnych krêgów polityki angielskiej
uwa¿ano za powa¿ne, to na pewno nie mo¿na
powiedzieæ tego o brytyjskich faszystach. Ruch
faszystowski w Anglii, skupiony wokó³ sir
Oswalda Mosleya, w ¿adnym razie nie by³ trak-
towany jako zagro¿enie dla porz¹dku demokra-
tycznego ani element nazistowskiej pi¹tej ko-
lumny, a raczej jako polityczne kuriozum. We-
d³ug doniesieñ „Wiadomoœci Polskich” z po-
cz¹tków 1940 r., s³uchacze w Hyde Parku
œmiechem kwitowali argumenty mosleyow-
ców64. Florian Soko³ów, który poœwiêci³ Mo-
sleyowi jeden z artyku³ów cyklu o politykach
brytyjskich, opisa³ go jako w gruncie rzeczy
bezideowego awanturnika politycznego, bez
¿adnego realnego poparcia wœród Anglików65. 

Polskie sympatie polityczne na Wyspach
organizowa³y siê g³ównie wokó³ postaw przyj-
mowanych przez brytyjskich polityków w kil-
ku zasadniczych – z punktu widzenia Polski –
sprawach. By³y to: przysz³y kszta³t polskiej
granicy wschodniej oraz charakter stosunków

53 Ten¿e, Lord Beaverbrook, „WP” 1940, nr 27, s. 2.
54 Ten¿e, Socjaliœci angielscy w rz¹dzie. Ernest Bevin i Herbert Morrison, „WP” 1940, nr 36, s. 2.
55 Ten¿e, Anthony Eden, „WP” 1941, nr 6, s. 3.
56 Ten¿e, Lord Halifax, „WP” 1941, nr 2, s. 5.
57 Ten¿e, Duff Cooper, „WP” 1941, nr 8, s. 2.
58 Ten¿e, Sir Archibald Sinclair, „WP” 1941, nr 13, s. 2.
59 A. Graham, O stosunkach polsko-angielskich, „PW” 1942, nr 52/53, s. 3.
60 W. Babiñski, Prasa angielska w sprawach polskich na prze³omie lat 1943–1944, „Zeszyty Literackie” (Pa-

ry¿) Z. 20 (1971), s. 33.
61 W.T. Kowalski, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939–1945), Warszawa 1979, s. 470.
62 O granicach wschodnich Polski, „WP” 1941, nr 34, s. 5.
63 D. Szczerbic, Z frontu fabrycznego, „PW” 1943, nr 48, s. 4.
64 [K. Syrop] NOKYS, Nastroje…
65 F. Soko³ów, Sir Oswald Mosley, „WP” 1941, nr 38, s. 3.
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z Sowietami, ogólna konstrukcja ³adu powo-
jennego, przysz³oœæ Niemiec, wiedza na temat
Polski i stosunek do niej. Pogl¹dy brytyjskich
polityków i publicystów w tych kwestiach sta-
nowi³y istotn¹ czêœæ treœci zamieszczanych
w prasie emigracyjnej.

Stosunki polsko-sowieckie 
i polska granica wschodnia 
z perspektywy brytyjskiej
Publicyœci i politycy polscy niemal od pocz¹t-
ku wojny zdawali sobie sprawê, i¿ kwestia
kszta³tu polskiej granicy wschodniej po wojnie
nie jest dla Brytyjczyków oczywista. W marcu
1940 r. Zbigniew Grabowski wspomina³66, i¿
opinia publiczna w Wielkiej Brytanii nie jest
przychylna granicy sprzed 17 wrzeœnia 1939 r.
Argumentami przeciwko niej mia³y byæ przede
wszystkim prawo Ukraiñców do samostano-
wienia oraz wci¹¿ pamiêtany sposób zajêcia
przez Polskê Wileñszczyzny w 1920 r. Brytyj-
czycy, neguj¹c granicê rysk¹, zaczêli powracaæ
do projektu tak zwanej linii Curzona. 

Kwestia granicy polsko-sowieckiej nabra³a
aktualnoœci po napaœci III Rzeszy na Zwi¹zek
Radziecki. W³¹czenie siê Sowietów do wojny po
stronie koalicji antyhitlerowskiej zmienia³o sytu-
acjê miêdzynarodow¹; ZSRR sta³ siê dla Brytyj-
czyków cennym partnerem. Gustaw Gazda [Gu-
staw Bocheñski], dokonuj¹c w „Wiadomoœciach
Polskich” przegl¹du prasy brytyjskiej w przede-
dniu agresji Niemiec na ZSRR, zauwa¿y³, ¿e co-
raz czêœciej pojawiaj¹ siê w sprawie polskich
granic artyku³y stoj¹ce na stanowisku w³¹czenia
wschodnich kresów Polski do ZSRR67, co t³uma-
czy³ powszechn¹ w Anglii nadziej¹ na pomoc
Sowietów w wojnie z Niemcami. 

Podobne g³osy musia³y powtarzaæ siê w na-
stêpnych miesi¹cach. W paŸdzierniku 1941 r.

Ignacy Matuszewski, polityk kojarzony z obo-
zem sanacyjnym, w g³oœnym artykule Wola
Polski68, stwierdzi³, ¿e pomimo argumentów
angielskiej publicystyki w stylu „Timesa”, ¿ad-
ne polskie ustêpstwa terytorialnie nie s¹ mo¿li-
we. Socjalista Adam Pragier69 podj¹³ siê nato-
miast odpowiedzi na tezy publicystów brytyj-
skich, jakoby linia Curzona by³a sprawiedliw¹
granic¹ polsko-rosyjsk¹, czyni¹c¹ zadoœæ kry-
terium etnicznemu. Staraj¹c siê podwa¿yæ ar-
gumenty brytyjskie, twierdzi³, ¿e po³udniowa
czêœæ linii Curzona nigdy nie zosta³a ostatecz-
nie okreœlona, a po jej wschodniej stronie znaj-
dowa³y siê liczne i zwarte skupiska Polaków,
jak równie¿ innych ludów s³owiañskich, jednak
w ¿adnym razie Rosjan. Henryk Tennenbaum
argumentowa³ ponadto, ¿e przesuniêcie granicy
polskiej na zachód by³oby b³êdem z punktu wi-
dzenia strategicznego bezpieczeñstwa Europy,
w tym tak¿e i Anglii70. By³o to stwierdzenie
kontrastuj¹ce z forsowanym przez Sowietów
pogl¹dem, i¿ zajêcie wschodnich ziem polskich
w 1939 r. by³o istotne dla strategicznego bez-
pieczeñstwa ZSRR przed spodziewan¹ agresj¹
ze strony Niemiec. 

W czasie rozmów poprzedzaj¹cych podpi-
sanie uk³adu Sikorski–Majski w lipcu 1941 r.
konserwatywny „Times” stan¹³ na stanowisku,
¿e porozumienie z Sowietami powinno byæ dla
Polski wa¿niejsze ni¿ kwestie terytorialne71.
Brak jasnego ustalenia kwestii granicznej
w tym¿e uk³adzie spowodowa³ jednak ostry
kryzys w polskich w³adzach emigracyjnych
oraz gwa³town¹ krytykê rz¹du przez publicy-
stów zwi¹zanych z „Wiadomoœciami Polski-
mi”. Równoczeœnie, prosowieccy socjaliœci,
jak na przyk³ad sir Stafford Cripps, ambasador
brytyjski w Moskwie w latach 1940–194272,
czy jeden z liderów Partii Pracy Robert R. 

66 Z. Grabowski, Anglia patrzy na nas, „WP” 1940, nr 3, s. 1.
67 [G. Bocheñski] G. Gazda, Rzeczy polskie w prasie brytyjskiej, „WP” 1941, nr 25, s. 4.
68 I. Matuszewski, Wola Polski, „WP” 1941, nr 40, s. 1.
69 A. Pragier, Linia Curzona, „WP” 1941, nr 49, s. 1. Pragier podj¹³ ten sam temat równie¿ w artykule: „T. zw.

linia Curzona”, tam¿e 1944, nr 4, s. 3.
70 H. Tennenbaum, O sugestii wielkich obszarów, „WP” 1942, nr 7, s. 1.
71 Z. Grabowski, Od Krebsa do Crippsa, „WP” 1941, nr 30, s. 5.
72 F. Soko³ów, Sir Stafford Cripps, „WP” 1941, nr 10, s. 3.
73 [G. Bocheñski] G. Gazda, Rzeczy polskie w prasie brytyjskiej, „WP” 1941, nr 13, s. 7.
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Stokes73, publicznie wyra¿ali swoje niezadowo-
lenie z powodu polskiej niechêci wobec ZSRR,
pos³uguj¹c siê przy tym argumentacj¹, któr¹ pra-
sa polska uwa¿a³a za inspirowan¹ przez propa-
gandê sowieck¹. Wytykali Polakom sprawê za-
jêcia Wilna w 1920 oraz Zaolzia w 1938 r., z³e-
go traktowania mniejszoœci narodowych w okre-
sie miêdzywojennym (przede wszystkim Ukra-
iñców i ¯ydów), doszukiwali siê bliskiej wspó³-
pracy miêdzy II Rzecz¹pospolit¹ a III Rzesz¹
w latach 1934–1938. 

Lewicowa prasa brytyjska, miêdzy innymi
pisma „New Statesman and Nation”, „Tribune”
czy „Daily Worker”, by³y za zaspokojeniem so-
wieckich roszczeñ terytorialnych74, w przekona-
niu socjalistów angielskich jak najbardziej spra-
wiedliwych75. Oprócz sprawiedliwoœci etnicznej
myœlano tu o granicach gwarantuj¹cych strate-
giczne bezpieczeñstwo. Argument o potrzebie
korzystnych z tego punktu widzenia granic dla
ZSRR przypisywano na gruncie brytyjskim
przede wszystkim sir Staffordowi Crippsowi76.

Stanowisko emigracji polskiej w sprawie
granic, nienaruszalnych zarówno z prawnego,
jak i moralnego punktu widzenia, nie ulega³o
zmianie, co wzmaga³o tylko krytycyzm polity-
ków i publicystów brytyjskich. W atmosferze
rosn¹cego zagro¿enia politycznego za sprzy-
mierzeñca Polski w kwestii granic i stosunków
polsko-sowieckich „Wiadomoœci Polskie”
uzna³y redaktora miesiêcznika „The Nineteenth
Century and After” Fredericka A. Voigta, który
przyjmowa³ argumenty polskiej racji stanu.
Czêsto wiêc, pocz¹wszy od 1942 r., odwo³ywa-
no siê do jego wypowiedzi i tekstów77.

Ujawnienie zbrodni katyñskiej i zawiesze-
nie stosunków dyplomatycznych miêdzy Pol-

sk¹ a ZSRR otworzy³o nowy rozdzia³ w dys-
kursie prasowym. Rozgoryczenie zwi¹zane
z biern¹ postaw¹ Wielkiej Brytanii w kwestii
katyñskiej oraz stanowiskiem w sprawie pol-
skiej granicy wschodniej skutkowa³o fal¹ kry-
tyki polityki brytyjskiej. Zbigniew Grabowski
w Szkicu sytuacyjnym78 pisa³, i¿ sprawa katyñ-
ska sta³a siê moralnym probierzem wojny,
sprawdzaj¹cym, czy ma³e narody faktycznie
maj¹ prawo g³osu na arenie miêdzynarodowej. 

Kwestia granicy wschodniej wci¹¿ jednak
powraca³a, m.in. w publicystyce Wiktora Bu-
dzyñskiego, który – podobnie jak redaktor „Pol-
ski Walcz¹cej” Tymon Terlecki – pochodzi³ ze
Lwowa i nie ukrywa³ zwi¹zków emocjonalnych
z tym miastem. Budzyñski poœwiêci³ tej sprawie
kilka ze swoich felietonów Bez Black-outu79,
wiersz Targi wschodnie…80 oraz wielkanocn¹
„pisankê Bez black-outow¹” Na Przyjació³81.
Koniecznoœæ wyjaœniania „prostego ludzkiego
prawa do domu” wyra¿a³ te¿ Tymon Terlecki82.

W ostatnich miesi¹cach 1943 r. wypowiedzi
dotycz¹ce spraw polsko-sowieckich utrzymy-
wano w tonie rozczarowania nieprzychyln¹
Polsce postaw¹ Brytyjczyków, nawet w cha-
rakteryzuj¹cej siê wywa¿onymi opiniami „Pol-
sce Walcz¹cej”. Grabowski, w stylu nieco-
dziennym dla – zwykle rzeczowych – Szkiców
sytuacyjnych, pisa³ o obradach przedstawicieli
Wielkiej Trójki w Moskwie: „Tajna dyploma-
cja od¿ywa; jakkolwiek optymiœci, którzy obie-
cywali nam raj, g³osili, ¿e wkraczamy w okres
jawnoœci dyplomacji, zarzucenia tajnych trak-
tatów i uk³adów. Jeszcze jedna bajeczka zosta-
³a od³o¿ona do lamusa”83. 

Pocz¹tek 1944 r. w „Polsce Walcz¹cej”
przyniós³ liczne artyku³y podkreœlaj¹ce pol-

74 Z. Nowakowski, Kiwerowa Górka, „WP” 1941, nr 32, s. 4.
75 O granicach wschodnich Polski, „WP” 1941, nr 34, s. 5.
76 A. Cio³kosz, Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹, „WP” 1942, nr 12, s. 1.
77 Por. S. Grabski, List do F. A. Voigta, „WP” 1942, nr 16, s. 1; Zagadnienia wschodnioeuropejskie, tam¿e 1942,

nr 21, s. 4; F. A. Voigt o federacjach, tam¿e 1942, nr 26, s. 4; F.A. Voigt, Anglia, Europa, Polska, tam¿e 1943, nr
34, s. 1.

78 Z. Grabowski, Szkic sytuacyjny, „PW” 1943, nr 18, s. 2.
79 W. Budzyñski, Bez Black-outu, „PW” 1943, nr 11, s. 6; ten¿e, Bez blackoutu, tam¿e 1944, nr 4, s. 7, nr 6, s. 7.
80 Ten¿e, Targi wschodnie…, „PW” 1943, nr 12, s. 6
81 Ten¿e, Pisanki bez-blackoutowe, „PW” 1943, nr 16/17, s. 10.
82 [T. Terlecki] A. Janowski, Czas próby, „PW” 1943, nr 18, s. 1.
83 Z. Grabowski, Szkic sytuacyjny, „PW” 1943, nr 44, s. 7.
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skoœæ Lwowa i Wilna, miast, których powojen-
ny zwi¹zek z Polsk¹ stawa³ pod znakiem zapy-
tania84. Gdy 4 stycznia 1944 r. Armia Czerwo-
na przekroczy³a przedwojenn¹ granicê Polski,
Zygmunt Nowakowski zauwa¿y³, dwa tygodnie
póŸniej85, i¿ Anglicy, nawet ci pozytywnie na-
stawieni do Polaków, mówi¹ o przekroczonej
4 stycznia linii jako „by³ej granicy polskiej”. 

Pomimo niesprzyjaj¹cego stanowiska bry-
tyjskiego próbowano doszukaæ siê w wypowie-
dziach prasy brytyjskiej zmiany postaw86. Ty-
mon Terlecki pisa³, i¿ Brytyjczycy nie uznali
i nie zamierzaj¹ uznaæ ¿adnego „rz¹du” poza
legalnym rz¹dem polskim w Londynie87. Kon-
ferencja ja³tañska, która przypieczêtowa³a
kszta³t wschodniej granicy, rozwia³a jednak tê
pewnoœæ, a „Polska Walcz¹ca” pisa³a o tragedii
wiêkszej ni¿ ta, któr¹ Polacy prze¿yli we wrze-
œniu 1939 i czerwcu 1940 r.88 Szok zwi¹zany
z postanowieniami krymskimi próbowano re-
kompensowaæ przedrukami g³osów poparcia
dla polskiej sprawy, w tym parlamentarzysty sir
Patricka Dollana89. 

Bardzo wa¿na, z polskiego punktu widzenia,
by³a debata w parlamencie brytyjskim dotycz¹-
ca postanowieñ konferencji ja³tañskiej. Relacjo-
nuj¹c debatê, Witold Leitgeber dzieli³ parlamen-
tarzystów angielskich na dwie grupy90. Zajmuj¹-
cy stanowisko przyjazne Polsce reprezentowaæ
mieli honor i sprawiedliwoœæ. Drug¹ grupê cha-
rakteryzowa³a wiara w szczeroœæ Sowietów oraz
has³o Face the facts!, bêd¹ce wyrazem pragma-
tycznej polityki faktów dokonanych i jej stano-
wisko w debacie zdecydowanie zwyciê¿y³o –
parlamentarzyœci przeg³osowali postanowienia
ja³tañskie zgodnie z ¿yczeniem rz¹du. 

Tymon Terlecki, ju¿ po zakoñczeniu dzia-
³añ wojennych, w lipcu 1945 r. napisa³ to, co
myœla³o œrodowisko emigracji „nieprzejedna-
nej”: „Nie chcemy wróciæ i nie wrócimy do
Polski niepolskiego porz¹dku”91. Polacy wy-
bierali dalsze ¿ycie na Wyspach, uznaj¹c, ¿e
pomimo niegodnej polityki kompromisu za
wszelk¹ cenê, po stronie angielskiej wci¹¿ sto-
j¹ czynniki moralne92.

£ad powojenny i idea federacyjna
Od pocz¹tku wojny, zarówno politycy, jak i pu-
blicyœci zastanawiali siê, jakie zmiany musz¹
czekaæ Europê i œwiat po jej zakoñczeniu, aby
osi¹gniêto trwa³¹ stabilizacjê i pokój. Zdawano
sobie sprawê z wadliwoœci traktatu wersalskiego,
nieskutecznoœci przedwojennego modelu bezpie-
czeñstwa zbiorowego opartego na Lidze Naro-
dów oraz b³êdów polityki appeasementu zwieñ-
czonej uk³adem monachijskim. Nie wierzono
równie¿, ¿e pañstwa narodowe bêd¹ w stanie sa-
modzielnie opieraæ siê zagro¿eniom zewnêtrz-
nym. St¹d te¿ na popularnoœci zyskiwa³y projek-
ty tworzenia federacji czy bloków pañstw. Rz¹d
polski forsowa³ projekt federacji polsko-czecho-
s³owackiej, maj¹cej stanowiæ podstawê do szer-
szego porozumienia w pasie miêdzy Ba³tykiem,
Adriatykiem i Morzem Czarnym. 

Wczesne artyku³y z „Wiadomoœci Pol-
skich”, takie jak Organizacja powojenna93 czy
Pokój brytyjski94, potwierdza³y, ¿e Anglia po-
piera ideê federacyjnoœci jako zasady organizu-
j¹cej ³ad powojenny, nie informowa³y jednak
dok³adnie, co pod tym pojêciem rozumiej¹
Brytyjczycy. Rych³o okaza³o siê, ¿e pojawia-
j¹ce siê w tamtejszej prasie projekty ³adu 

84 [J. Cyrski] W. Markotny, Miasto mi³e i zawsze wierne, „PW” 1944, nr 5, s. 3; J. Rudnicki, Ziemia zagro¿o-
na, tam¿e 1944, nr 9, s. 4; W. Markotny, „…Co w ostrej œwiecisz Bramie…”, tam¿e 1944, nr 11, s. 5; Z. Nagórski
jr, Bitwy o Wilno i Lwów, tam¿e 1944, nr 31, s. 1.

85 Z. Nowakowski, Pieje kur, „WP” 1944, nr 4, s. 3.
86 Z. Grabowski, Nie tylko sprawa granicy, „PW” 1944, nr 4, s. 1.
87 [T. Terlecki] A. Janowski, Wymowa dwu zdarzeñ, „PW” 1945, nr 2, s. 1.
88 Ten¿e, Wbrew wszystkiemu, „PW” 1945, nr 8, s. 1.
89 P. Dollan, G³os szkockiego przyjaciela, „PW” 1945, nr 8, s. 1.
90 W. Leitgeber, Po debacie, „PW” 1945, nr 10, s. 1.
91 [T. Terlecki] A. Janowski,  W nas ¿yje Polska, „PW” 1945, nr 27, s. 1.
92 Ten¿e, Cieñ nad pokojem, „PW” 1945, nr 19, s. 3.
93 [W.M. Besterman] Observer, Organizacja powojenna, „WP” 1940, nr 9, s. 4.
94 A. Pragier, Pokój brytyjski, „WP” 1941, nr 17, s. 3.
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powojennego s¹ z punktu widzenia publicy-
stów polskich niepokoj¹ce. 

Zdecydowanie najwiêkszy oddŸwiêk w pol-
skich pismach znalaz³ programowy artyku³ „Ti-
mesa” pod tytu³em Peace and Power z 1 sierp-
nia 1941 r. Jego autor, profesor Edward H. Carr,
uchodzi³ za osobê blisko zwi¹zan¹ z ministrem
Edenem95, podejrzewano wiêc, ¿e tekst móg³
byæ inspirowany przez czynniki rz¹dowe. Od-
powiedzia³ nañ listem otwartym w „Daily Tele-
graph” genera³ Sosnkowski96, a w „Wiadomo-
œciach Polskich” z 17 sierpnia Zbigniew Gra-
bowski97. „The Times” sugerowa³, i¿ po wojnie
w Europie Œrodkowo-Wschodniej potrzebne
jest silne przewodnictwo, a mo¿e to byæ tylko
przewodnictwo Rosji (je¿eli odrzuca siê hege-
moniê Niemiec). Grabowski alarmowa³, ¿e po-
mys³ dziennika to „Monachium á la russe”98.
Myœlenie tego rodzaju uwa¿a³ za zgubne, So-
wieci nie zaspokoiliby bowiem swoich ambicji
hegemoni¹ w Europie Œrodkowej i d¹¿yliby do
skomunizowania Zachodu. Zdecydowanie lep-
szym rozwi¹zaniem by³aby federacja œrodko-
woeuropejska, któr¹ we w³asnym interesie po-
winni wspieraæ równie¿ Anglosasi99. W „Polsce
Walcz¹cej” Czes³aw Poznañski uzna³ artyku³
„Timesa” za dzwonek alarmowy dla œrodowisk
polskich, których obowi¹zkiem powinno byæ
informowanie opinii brytyjskiej o roli Polski
i potrzebie jej samodzielnego istnienia100. 

Artyku³ w „Timesie” wywo³a³ szereg reak-
cji na Wyspach, nie tylko wœród Polaków. Sami
Brytyjczycy zastanawiali siê, jak rozumieæ ter-
min „przewodnictwo” (leadership) u¿yty w ar-
tykule101. „Times” t³umaczy³, ¿e nie ma to nic
wspólnego z ideami autorytarnego przywódz-

twa w rozumieniu niemieckim (Führenschaft),
jednak nie wyciszy³o to emocji.

Niemal równoczeœnie, 14 sierpnia 1941 r.,
podpisana zosta³a przez Winstona Churchilla
i Franklina D. Roosevelta Karta Atlantycka, de-
klaracja maj¹ca stanowiæ podstawê powojennych
stosunków miêdzynarodowych. Zosta³a ona
przyjêta przez polsk¹ prasê entuzjastycznie102.
Publicystów satysfakcjonowa³ szczególnie punkt
g³osz¹cy, i¿ sygnatariusze Karty nie zgadzaj¹ siê
na ¿adne zmiany terytorialne bez zgody zaintere-
sowanych pañstw. Oznacza³o to, ich zdaniem,
nieuznawanie zmian, jakie mia³y miejsce w Pol-
sce po 1 wrzeœnia 1939 r., przede wszystkim
wcielenia wschodniej czêœci kraju do ZSRR. 

Karta Atlantycka nie przes³oni³a jednak pro-
jektów wielkich stref wp³ywów tworzonych po-
nad g³owami ma³ych pañstw. W grudniu 1942 r.
odnosi³ siê do niego krytycznie Zygmunt Na-
górski jr w artykule O prawdziwy pokój103.
Tymczasem „Times”, poœwiêcaj¹c uwagê po-
wojennej organizacji œwiata, postulowa³ odda-
nie spraw bezpieczeñstwa w rêce trzech mo-
carstw-policjantów: Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Zwi¹zku Radzieckiego104.
Twierdzi³ przy tym, ¿e Sowieci powinni byæ od-
powiedzialni za bezpieczeñstwo w Europie
Œrodkowo-Wschodniej: „Je¿eli siê przyjmie, ¿e
granica bezpieczeñstwa Wielkiej Brytanii le¿y
nad Renem, to nale¿y tak¿e zrozumieæ, i¿ grani-
ce bezpieczeñstwa Rosji le¿¹ na Odrze”105. 

Cz³onek kolegium redakcyjnego „Timesa”
profesor Edward H. Carr, uchodz¹cy za rzecz-
nika tego projektu, by³ ostro krytykowany na
³amach prasy polskiej106 i zas³u¿y³, oprócz Her-
berta George’a Wellsa, na miano jednego

95 W. Babiñski, Prasa angielska..., s. 4.
96 Tam¿e.
97 Z. Grabowski, Teza Times’a, „WP” 1941, nr 33, s. 4.
98 Tam¿e.
99 Tam¿e.
100 [Cz. Poznañski] M. Prozor, Cenne ostrze¿enie, „PW” 1941, nr 33, s. 3.
101 O Polsce i zagadnieniach wschodnich w prasie anglo-amerykañskiej, „WP” 1941, nr 35, s. 5.
102 [Z. Grabowski] A. Jawnuta, The Charter of the Atlantic, „PW” 1941, nr 34, s. 1.
103 Z. Nagórski jr, O prawdziwy pokój, „PW” 1942, nr 50, s. 1.
104 W.T. Kowalski, Walka dyplomatyczna..., s. 371.
105 Tam¿e.
106 Z. Nagórski jr, O prawdziwy pokój, „PW” 1942, nr 50, s. 1; H. Tennenbaum, B³êdy i z³udzenia profesora

Carra, „WP” 1943, nr 3, s. 3; S. ¯urowski, Prawo do ¿ycia, „PW” 1943, nr 15, s. 1; A. S. D¹browski, B³êdy i od-
powiedzialnoœæ, „WP” 1943, nr 14, s. 1; Z. Nowakowski, Na pocz¹tku by³o s³owo, tam¿e 1942, nr 16, s. 2.



z g³ównych przeciwników sprawy polskiej na
Wyspach. Sam projekt dwóch europejskich
stref wp³ywów porównywano do Œwiêtego
Przymierza107 oraz do idei niemieckiego impe-
rializmu, choæby poprzez kojarzenie ze sob¹
pojêæ leadership i Führenschaft108. W jednym
z numerów „Polski Walcz¹cej”, z wrzeœnia
1943 r., Mieczys³aw Szerer wyjaœni³, co praw-
da, ró¿nicê semantyczn¹ miêdzy ide¹ leader-
ship (demokratycznego przewodnictwa)
a Führenschaft (dyktatorskiego przywództwa),
niemniej jednak i on wyrazi³ zaniepokojenie
popularnymi w Wielkiej Brytanii planami ³adu
powojennego109. By³y one, wed³ug niego, prze-
jawem myœlenia imperialistycznego, które do-
prowadzi³o do wybuchu dwóch ostatnich wo-
jen. W stosunku do projektu stref wp³ywów
stosowano równie¿ ostrzejsze porównania, ta-
kie jak „wiêzienia ca³ych narodów”110, oraz
zwracano uwagê na ich sprzecznoœæ z liter¹
i duchem Karty Atlantyckiej111. 

Zbigniew Grabowski w artykule Ostro¿nie
z Europ¹112 podda³ w w¹tpliwoœæ rozumienie
przez Brytyjczyków sytuacji miêdzynarodo-
wej, uznaj¹c, ¿e po wojnie Europa dostanie siê
spod jarzma totalitaryzmu nazistowskiego pod
bolszewicki. Oczekiwa³ jasnego i sprecyzowa-
nego zapewnienia ze strony sojuszników za-
chodnich, ¿e zapobiegn¹ rozprzestrzenianiu siê
komunizmu w pañstwach krêgu kultury euro-
pejskiej. 

W styczniu 1944 r. do dyskusji prasowej
w³¹czy³ siê równie¿ Stanis³aw Stroñski, by³y
minister informacji i dokumentacji w rz¹dzie
W³adys³awa Sikorskiego, znany polityk i pu-
blicysta. Twierdzi³, ¿e popularna wœród opinii
brytyjskiej idea przywództwa nie ró¿ni siê
w swojej istocie od niemieckiego Führung
i jest sprzeczna z deklaracj¹ narodów zjedno-

czonych113. Artyku³ ukaza³ siê w jednym
z ostatnich numerów „Wiadomoœci”, wkrótce
zlikwidowanych przez Brytyjczyków. W tym
samym czasie o planach przysz³ego ³adu euro-
pejskiego pisa³ Adam Pragier114, twierdz¹c, i¿
tak jak „Times” kreowa³ politykê appeasemen-
tu przed wojn¹, tak teraz profesor Carr szuka
innych doktryn, które pozwoli³yby Anglii trzy-
maæ siê na uboczu spraw kontynentalnych. Pra-
gier zauwa¿y³, ¿e te szkodliwe idee wspieraj¹
nie tylko konserwatyœci spod znaku City, natu-
ralni odbiorcy „Timesa”, lecz równie¿ rusofil-
skie œrodowiska lewicowe, które opieraj¹ siê na
z³udzeniach co do pokojowych zamiarów So-
wietów. Okaza³o siê wiêc, ¿e na co dzieñ prze-
ciwstawne sobie obozy polityczne konserwaty-
stów i socjalistów zajmuj¹ wspóln¹ postawê
w jednej z najwa¿niejszych dla Polski kwestii
polityki miêdzynarodowej.

Poszukuj¹c alternatywy, „Polska Walcz¹ca”
powo³ywa³a siê po raz kolejny na artyku³y Vo-
igta115, który postulowa³ wprowadzenie w po-
wojennej Europie Pax Britannica, brytyjskiej
kontroli nad pokojem i demokracj¹. Jak twier-
dzi³ W³adys³aw Stankiewicz, kontynent pra-
gn¹³ takiego modelu, poniewa¿ wi¹za³ siê on
z rozwojem demokracji i tolerancji, hamuj¹c
fanatyzm ideologiczny i ambicje zaborczych
ekspansji. Rzeczywistoœæ polityczna nie da³a
jednak szansy wprowadzenia tego projektu
w ¿ycie.

Wojna z III Rzesz¹ 
i przysz³oœæ Niemiec
Konserwatywne œrodowiska brytyjskie kryty-
kowane by³y przez publicystów równie¿ za ³a-
godn¹ postawê wobec Rzeszy116. Obawiano
siê, ¿e maj¹c du¿e polityczne i ekonomiczne
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wp³ywy, wielka bur¿uazja mo¿e doprowadziæ
do powtórki traktatu wersalskiego, uk³adu,
który nie wyeliminuje si³y i postaw rewizjoni-
stycznych Niemiec po wojnie. Temperatura
stosunków angielsko-niemieckich by³a wiêc
stale monitorowana i komentowana w prasie
polskiej.

Wielka Brytania mia³a odmienne od pol-
skich tradycje i doœwiadczenia w prowadzeniu
wojen. We wczeœniejszych epokach polityk¹
charakterystyczn¹ dla Wielkiej Brytanii by³ izo-
lacjonizm i priorytet równowagi si³ w Europie.
Niemcy nie by³y dla Wielkiej Brytanii natural-
nym wrogiem. Sojusze zmienia³y siê raczej
w zale¿noœci od doraŸnych potrzeb i uk³adu si³.
Dlatego te¿ utrzymywanie siê poparcia dla woj-
ny wœród spo³eczeñstwa brytyjskiego by³o dla
Polaków ¿ywotn¹ kwesti¹, szczególnie po upad-
ku Francji – drugiego z zachodnich sojuszników. 

Utworzenie gabinetu Winstona Churchilla
przynios³o nadziejê na przyjêcie przez Wielk¹
Brytaniê aktywniejszej postawy w wojnie. Jed-
noczeœnie nastêpowa³o przewartoœciowanie
opinii dotycz¹cych metod jej prowadzenia. Po
upadku Francji ostatecznie zniknê³o przeœwiad-
czenie o powtórce z frontu zachodniego I woj-
ny œwiatowej. D³ugotrwa³a wojna pozycyjna
by³a przesz³oœci¹. Obawiano siê rych³ej inwazji
III Rzeszy na Wielk¹ Brytaniê117, ros³o przeko-
nanie o decyduj¹cej roli lotnictwa i innych no-
woczesnych urz¹dzeñ technicznych w wojnie.
Apogeum zainteresowania lotnictwem przypa-
d³o oczywiœcie na czas Bitwy o Angliê, czyli
okres wzmo¿onych walk powietrznych miêdzy
lipcem a paŸdziernikiem 1940 r. Opowieœci
o lotnikach polskich i brytyjskich znalaz³y siê
na ³amach prasy polskiej, wespó³ z opisami
i ilustracjami nalotów na Londyn118 oraz rela-
cjami z bombardowanego miasta.

Bombardowania Londynu, Coventry i in-
nych miast brytyjskich mia³y, w opinii polskich
publicystów, przynieœæ konkretne i po¿¹dane
zmiany w spo³eczeñstwie angielskim119.
W czerwcu 1940 r. Zbigniew Grabowski pisa³,
i¿ by³oby dobrze, gdyby Anglia, podobnie jak
Polska, odczu³a po¿ogê na w³asnej skórze,
dziêki temu bowiem nie bêdzie sk³onna do
przebaczenia Niemcom, tak jak mia³o to miej-
sce w 1918 r.120 Do podobnych wniosków do-
chodzi³ Zbyszewski po najtrudniejszym okresie
Bitwy o Angliê121. Wed³ug autora Anglia, która
wczeœniej chcia³a trzymaæ siê na uboczu spraw
europejskich, w obliczu inwazji hitlerowskiej
zda³a sobie sprawê z powagi zagro¿enia i przy-
jê³a postawê aktywn¹. Po wojnie, na konferen-
cji pokojowej, Anglia nie powinna w zwi¹zku
z tym ponownie podejmowaæ siê roli obroñcy
Niemiec. 

W nastêpnych miesi¹cach prasa polska ak-
centowa³a opiniê, i¿ okres miêdzywojenny by³
tylko d³u¿szym zawieszeniem broni miêdzy
wojnami. Krytykowano politykê brytyjsk¹
w okresie dwudziestolecia, zaniechanie moder-
nizacji armii, pacyfistyczn¹ postawê premiera
Chamberlaina122, a tak¿e podatnoœæ na defen-
sywne koncepcje Francuzów123. Chwalono jed-
noczeœnie zmys³ polityczny grupy osób na cze-
le z Winstonem Churchillem, które w kryzyso-
wym momencie znalaz³y siê u steru w³adzy. 

Nastroje w prasie polskiej do po³owy 1941 r.
by³y raczej pozytywne. Bocheñski, dokonuj¹c
przegl¹du gazet brytyjskich, z zadowoleniem
stwierdzi³, ¿e w dyskursie prasowym zniknê³o
rozró¿nianie miêdzy parti¹ nazistowsk¹ a re-
szt¹ spo³eczeñstwa niemieckiego124. Adam
Pragier podkreœla³, i¿ Brytyjczycy zrozumieli,
¿e epoka splendid isolation ostatecznie siê
zakoñczy³a i aktywny udzia³ w budowaniu po-
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rz¹dku europejskiego jest koniecznoœci¹125.
Zbigniew Grabowski pisa³, ¿e Anglicy otwar-
cie przyznaj¹ siê do zlekcewa¿enia przeciwni-
ka niemieckiego w pierwszym okresie woj-
ny126, po raz kolejny og³aszaj¹c mobilizacjê
wojenn¹ i rozpoczêcie siê wojny „na dobre”.
Jeœli nawet zdarza³y siê g³osy odmienne, to tyl-
ko umiarkowanie niepokoj¹ce. Twierdzi³, ¿e
ugodowymi w stosunku do Niemiec g³osami
nie nale¿y siê przejmowaæ, wynikaj¹ one bo-
wiem czêsto z nieznajomoœci faktów127. Tych
Brytyjczyków, którzy chcieliby po wojnie jak
najlepiej u³o¿yæ siê z Niemcami, nazywa³ „ma-
rzycielami”, w odró¿nieniu od „realistów”,
którzy wiedz¹, ¿e jest to niemo¿liwe, Rzesza
musi bowiem zostaæ unieszkodliwiona raz na
zawsze. Do grona realistów zalicza³ wspomnia-
nego wy¿ej Fredericka A. Voigta.

Ten sam autor, podpieraj¹c siê tezami arty-
ku³u Ryszarda Brynickiego z „Wiadomoœci
Polskich”128, stwierdzi³ jednak w maju 1941
r.129, i¿ emigracja niemiecka w Wielkiej Bryta-
nii i Stanach Zjednoczonych przesz³a do inte-
lektualnej ofensywy w celu zapewnienia Niem-
com ³agodnego traktowania po wojnie. Ludzie
ci, jak twierdzi³ autor, zafa³szowywali rzeczy-
wistoœæ, tworz¹c mylny obraz szerokich œrodo-
wisk opozycji antyhitlerowskiej w Rzeszy, za-
równo przed wojn¹, jak i po jej wybuchu. Gra-
bowski uzna³ tê sytuacjê za alarmuj¹c¹ i wyma-
gaj¹c¹ zdecydowanych kroków politycznych
i propagandowych.

Jesieni¹ 1941 r. w „Wiadomoœciach Pol-
skich” pojawi³a siê informacja, ¿e w Anglii
znów zaczê³y podnosiæ siê g³osy odró¿niaj¹ce
re¿im hitlerowski od reszty spo³eczeñstwa nie-
mieckiego130. Germanofilów, bo tak nazywano

osoby prezentuj¹ce ten pogl¹d, kojarzono za-
równo z City, jak i Parti¹ Pracy. Motywem
pierwszego z tych œrodowisk mia³a byæ ochro-
na przysz³ych interesów Anglii w Niemczech.
Jeœli chodzi o socjalistów, jak pisa³ Dominik
Szczerbic, do³y partyjne by³y wyraŸnie anty-
niemieckie, jednak niektórzy liderzy laburzy-
stów, jak na przyk³ad Victor Gollancz, sk³onni
byli odró¿niaæ „dobrych” Niemców od nazi-
stów131, doszukuj¹c siê zapewne naturalnego
antyfaszyzmu wœród niemieckiej klasy robotni-
czej. 

Problem w oczach publicystów narasta³,
gdy¿ œrodowisko „Wiadomoœci Polskich”
a priori odrzuca³o istnienie opozycji antyhitle-
rowskiej w Rzeszy, z trudem toleruj¹c politycz-
n¹ dzia³alnoœæ emigrantów niemieckich
w Wielkiej Brytanii. G³ównego sprzymierzeñ-
ca znaleziono wówczas w osobie lorda Vansit-
tart, dyplomaty, który aktywnie zwalcza³ an-
gielskich germanofilów132. 

Wedle Zbigniewa Grabowskiego133 Niem-
cy potrafi³y dawniej pokazywaæ dwa oblicza:
inne dla zachodu, a inne dla wschodu Europy,
dlatego tak trudno jest przekonaæ czêœæ Anglo-
sasów do  prawdziwego [wyró¿nienie – M.B.]
charakteru Niemiec. Wed³ug autora, uœwiada-
mianie Anglików w tej materii postêpowa³o
powoli, dlatego te¿ Polacy nie powinni ustawaæ
w dzia³aniach propagandowych s³u¿¹cych po-
g³êbieniu zmian w œwiadomoœci spo³ecznej
Brytyjczyków. Stanis³aw Szurlej134 zauwa¿y³,
¿e szczególnie niesprzyjaj¹ca w tej sprawie jest
angielska sk³onnoœæ do kompromisu, w tym
wypadku zasadnicza wada, która mog³aby po-
wstrzymaæ ich od wymierzenia Niemcom od-
powiednio surowej kary po wojnie. Wac³aw
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Szperber informowa³135 o londyñskiej wysta-
wie poœwiêconej „dobrym Niemcom”, czyli
wewnêtrznej opozycji przeciwko re¿imowi na-
zistowskiemu. „Trzeba mieæ naprawdê angiel-
sk¹ flegmê, angielsk¹ ³atwowiernoœæ i angiel-
sk¹ nieznajomoœæ innych narodów, aby spokoj-
nie przejœæ przez tê »wystawê«.”136, brzmia³
komentarz. Mniej wiêcej w tym samym czasie
wystawiano w Londynie sztukê pod tytu³em
Wacht am Rhein137, opowiadaj¹c¹ o niemiec-
kich antyfaszystach. Stefania Zahorska, która
j¹ recenzowa³a, wykorzysta³a okazjê dla pod-
kreœlenia raz jeszcze, i¿ propaganda niemiecka
w Wielkiej Brytanii jest coraz bardziej widocz-
na i wp³ywowa, nie tylko na lewicy, ale rów-
nie¿ w City. Rozgoryczenie autorki by³o tym
wiêksze, ¿e równoczeœnie w stosunku do Pol-
ski prasa angielska pozostawa³a obojêtna b¹dŸ
zgo³a niechêtna, pisz¹c nieraz o Polsce jako
kraju landowners, wyzyskiwaczy ch³opów, ro-
botników i mniejszoœci narodowych.

W listopadzie 1944 r. Aleksander Boray
[Aleksander Bregman] w ciep³ym tonie recen-
zowa³ broszurê sir Waltera Laytona138, który
uwa¿a³, ¿e nale¿y doprowadziæ do jak naj-
wiêkszego os³abienia Niemiec, aby zapobiec
kolejnym tragicznym konfliktom. Jak jednak
pokaza³y dalsze wydarzenia, nie by³ to pogl¹d
dominuj¹cy w angielskich krêgach w³adzy.
Kiedy dzia³ania wojenne dobieg³y koñca,
podzia³ Niemiec na cztery strefy okupacyjne
zosta³ skrytykowany w „Polsce Walcz¹cej”
przez Józefa Winiewicza139. Nie tylko widzia³
on zagro¿enie w niejednakowym traktowaniu
Niemców, ale wyra¿a³ ¿al, ¿e dog³êbne, rzetel-
ne analizy kwestii niemieckiej przygotowy-
wane przez Ministerstwo Prac Kongresowych
rz¹du polskiego zosta³y niemal zupe³nie zi-
gnorowane przez Wielk¹ Brytaniê i inne mo-
carstwa.

Konferencja w Poczdamie w lipcu i sierp-
niu 1945 r. pokaza³a, ¿e czêœæ niepokojów pol-
skich dotycz¹cych Niemiec spe³ni³a siê. W wy-
niku krystalizuj¹cej siê nowej sytuacji miêdzy-
narodowej Wielkiej Brytanii i Stanom Zjedno-
czonym nie zale¿a³o na zbytnim os³abianiu po-
wojennych Niemiec i w kwestii granicy pol-
sko-niemieckiej Londyn by³ przeciwny przesu-
niêciu jej do Nysy £u¿yckiej. 

Wiedza o Polsce i Polakach
Pod koniec 1941 r., w czasie rosn¹cej popular-
noœci Zwi¹zku Radzieckiego i „ofensywy”
emigracji niemieckiej w Anglii, zaczêto zasta-
nawiaæ siê, co Brytyjczycy wiedz¹ o Polsce
i polskim wk³adzie w wojnê. Dominik Szczer-
bic pisa³, ¿e choæ Anglicy ¿ywo interesuj¹ siê
Polakami, zainteresowanie to ma charakter
przede wszystkim towarzyski b¹dŸ humanitar-
ny, natomiast nie polityczny140. Wed³ug Zyg-
munta Nowakowskiego141, Brytyjczycy nie
wiedzieli niemal nic nawet o lotnikach pol-
skich, którzy w czasie Bitwy o Angliê i póŸniej
dokonali wielu heroicznych wyczynów. Przy-
czyny takiego stanu rzeczy doszukiwano siê
w z³ym funkcjonowaniu polskiej propagandy
na Wyspach, ale równie¿ w podejœciu samych
Anglików, którzy jakoby nie chcieli zrozumieæ
Polski, zadowalaj¹c siê stereotypami, czêsto
zbie¿nymi z propagand¹ sowieck¹. 

W lutym 1942 r. na pierwszej stronie „Wia-
domoœci Polskich” zosta³ opublikowany arty-
ku³ brytyjskiego publicysty Spencera Curtisa
Browna, który stara³ siê wyjaœniæ, dlaczego do
tej pory stosunek prasy angielskiej wobec Pol-
ski by³ powœci¹gliwy albo wrêcz nie¿yczli-
wy142. Wynika³o to, jego zdaniem, ze specyfiki
funkcjonowania prasy na Wyspach. Brukowce
by³y nastawione w tym samym stopniu na in-
formacjê, co na rozrywkê, nie powinno wiêc

135 W. Szperber, „The Wonderland for British People” przy Regent Street, „WP” 1942, nr 34, s. 5.
136 Tam¿e.
137 S. Zahorska, „Wacht am Rhein”, „WP” 1942, nr 45, s. 1.
138 [A. Bregman] A. Boray, Co zrobiæ z Niemcami, „PW” 1944, nr 46, s. 1.
139 J. Winiewicz, K³opot z Niemcami, „PW” 1945, nr 22, s. 1.
140 D. Szczerbic, „You can help to build me a gun”, „PW” 1941, nr 48, s. 4.
141 Z. Nowakowski, Utopia, „WP” 1942, nr 3, s. 2.
142 S.C. Brown, Prasa angielska a Polska, „WP” 1942, nr 8, s. 1.
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dziwiæ, ¿e nie interesuj¹ siê one tragicznymi lo-
sami Polski. Powa¿ne dzienniki zajmowa³y siê
natomiast przede wszystkim sprawami bie¿¹-
cymi. Autor nie widzia³ jednak powodów do
obaw. Anglicy zostali wychowani w niezbyt
przychylnym dla Polaków klimacie, co mia³o
siê jednak zmieniaæ na skutek popularnoœci
wojska polskiego w Anglii i rozs¹dnych dzia-
³añ rz¹du emigracyjnego, przede wszystkim
uk³adów z Czechos³owacj¹ i ZSRR. Autor do-
radza³ korespondentom polskim, aby pisz¹c dla
publicznoœci angielskiej, oduczyli siê ci¹g³ego
wspominania przesz³oœci, skupiaj¹c siê na
sprawach aktualnych. 

Optymistyczne wnioski tej wyczerpuj¹cej
analizy nie przekona³y publicystów polskich.
W 1942 r. coraz czêœciej wspominano o niewie-
dzy i ignorancji Anglików. Antoni Mamrot
swój tekst recenzuj¹cy dostêpn¹ na rynku an-
gielskim ksi¹¿kê na temat Polski, autorstwa
Amerykanina Louisa Fischera, zatytu³owa³: Je-
szcze jeden spaczony obraz Polski143. Zygmunt
Nowakowski wróci³ do tego problemu w felie-
tonie pod tytu³em Ksiê¿na Korwienski144.
Zwraca³ w nim uwagê na charakterystyczn¹
tendencjê Brytyjczyków do przedstawiania
Polski jako kraju ziemian i arystokratów, a co
za tym idzie, wielkich nierównoœci, zacofania
i wyzysku145. Takie spojrzenie na przedwojen-
n¹ Polskê by³o zbie¿ne z za³o¿eniami propa-
gandy sowieckiej, co szczególnie dra¿ni³o Po-
laków. Sprawie tej poœwiêcony zosta³, miêdzy
innymi, wiersz „Lordowie”146, opublikowany
w „Polsce Walcz¹cej”.

Rok 1943 przyniós³ kolejne rozczarowania.
Wi¹zaæ to nale¿y, przede wszystkim, z fawory-
zuj¹c¹ ZSRR postaw¹ Wielkiej Brytanii w spo-
rze polsko-sowieckim. Pisano, ¿e brytyjscy go-
spodarze i sojusznicy wci¹¿ mieli mgliste pojê-

cie o Polsce i Polakach, ich mentalnoœci i poli-
tycznych racjach. Co prawda optymiœci, tacy
jak Zygmunt Nagórski jr, wyra¿ali g³êbok¹
wiarê w to, ¿e Polacy w czasie wojny zapisz¹
siê na trwa³e w umys³ach i sercach sojusznika,
który nas „nie zapomni […] w momencie gene-
ralnego obrachunku”147, ale móg³ to byæ wyraz
wishful thinking b¹dŸ prosty zabieg propagan-
dowy, niepewnoœæ co do stanu wiedzy Angli-
ków o Polsce wzrasta³a bowiem wraz z rozwo-
jem wydarzeñ. 

O braku rzetelnych informacji na temat Pol-
ski pisa³ czo³owy felietonista „Wiadomoœci
Polskich” Zygmunt Nowakowski148, sugeruj¹c,
¿e propagandzie polskiej na Wyspach potrzeb-
na jest ka¿da pomoc, choæby mia³o to byæ wy-
st¹pienie w Hyde Parku. Pod koniec roku, w ar-
tykule Ludzie z innego œwiata pojêæ149, zwróco-
no uwagê na fakt, i¿ opinia brytyjska znieczuli-
³a siê ju¿ na wiadomoœci o cierpieniach naro-
dów podbitych przez III Rzeszê, w tym rów-
nie¿ na losy Polaków, co by³o zbie¿ne z wcze-
œniejsz¹ analiz¹ Spencera Browna. W ostatnim
w 1943 r., œwi¹tecznym numerze „Polski Wal-
cz¹cej”, Stanis³aw Szurlej konkludowa³: „G³u-
cho o naszym Kraju”150. 

Stan wiedzy Brytyjczyków wi¹za³ siê
z d³ugotrwa³oœci¹ wojny, która w naturalny
sposób obni¿a³a poziom wra¿liwoœci. Mini-
malny udzia³ wojsk polskich (lotnictwa i ma-
rynarki) w dzia³aniach wojennych w 1943 r.,
a wiêc brak tak istotnych w opinii Browna in-
formacji bie¿¹cych – przy gigantycznym wy-
si³ku Armii Czerwonej na froncie wschodnim
– równie¿ przyczyni³ siê do zejœcia sprawy
polskiej na Wyspach na dalszy plan151. W ma-
ju 1944 r. Zygmunt Nagórski jr przyzna³, ¿e po
raz pierwszy (sic!) od pojawienia siê Polaków
na Wyspach Brytyjskich zostaliœmy zmuszeni

143 A. Mamrot, Jeszcze jeden spaczony obraz Polski, „WP” 1942, nr 19, s. 2.
144 Z. Nowakowski, Ksiê¿na Korwienski, „WP” 1942, nr 38, s. 3.
145 Por. W. Babiñski, Prasa angielska..., s. 28.
146 [M. Eizenman] Or-Si, „Lordowie”, „PW” 1942, nr 28, s. 6.
147 Z. Nagórski jr, W dalekim zasiêgu, „PW” 1943, nr 2, s. 1.
148 Z. Nowakowski, Tylko cztery punkty, „WP” 1943, nr 22, s. 2.
149 [J. Kisielewski] S. Zieliñski, Ludzie z innego œwiata pojêæ, „PW” 1943, nr 36, s. 3. 
150 S. Szurlej, Wiara i wola, „PW” 1943, nr 51/52, s. 1.
151 S. Lewandowska. Prasa polskiej emigracji…, s. 218.
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do t³umaczenia gospodarzom Polski i polskich
racji152.

W ostatnich miesi¹cach 1944 r. „Polska
Walcz¹ca” zainicjowa³a cykl artyku³ów Spra-
wy polskie w ksi¹¿kach angielskich153,
w którym recenzowano nowoœci wydawnicze
poruszaj¹ce w jakimœ stopniu sprawy polskie.
Jak siê okaza³o, teksty Scrutatora, czyli prowa-
dz¹cego ten cykl Mieczys³awa Grydzewskiego,
ró¿ni³y siê nieco od minorowych g³osów
z ubieg³ych dwóch lat. Czêsto mo¿na by³o tu
spotkaæ przyk³ady przychylnych Polsce analiz
politycznych, ostrzegaj¹cych przed systemem
sowieckim, czy pozytywne opinie o nieaktual-
nym ju¿ wówczas projekcie federacji œrodko-
wo-europejskiej. Nawet je¿eli by³ to wybór nie-
reprezentatywny, by³o tych pozycji niema³o. 

Herbert George Wells 
jako personifikacja polonofobii
Warto zwróciæ uwagê, ¿e osob¹, która we
wszystkich wymienionych wy¿ej kwestiach
wyg³asza³a pogl¹dy sprzeczne z polskimi ocze-
kiwaniami, by³ uto¿samiaj¹cy siê z ideami so-
cjalistycznymi pisarz i publicysta Herbert
George Wells. Ze wzglêdu na to, od wczesnego
okresu wojny Wells przedstawiany by³ jako
„nie od dzisiaj Polsce niechêtny”154, jeden
z g³ównych przeciwników polskiej racji stanu. 

Wells by³ zwolennikiem federacji wielkich
obszarów, sugeruj¹c w³¹czenie Polski do so-
wieckiej strefy wp³ywów. Mia³ doœæ ³agodny
stosunek wobec Niemców, zdecydowanie od-
dziela³ re¿im nazistowski od reszty narodu nie-
mieckiego. By³ niechêtny przedwojennej pol-
skiej granicy wschodniej, uwa¿aj¹c j¹ za nie-

sprawiedliw¹ z punktu widzenia etnicznego
i opowiadaj¹c siê za lini¹ Curzona. Krytykowa³
Polaków za daleki od realizmu politycznego
niepoprawny romantyzm, uwa¿a³ polskie pro-
jekty granic powojennych za map-dreaming155,
krytykowa³ okres rz¹dów sanacyjnych (pó³fa-
szystowskich, totalnych, sprzymierzonych z hi-
tleryzmem), przedwojenn¹ politykê wschodni¹
(zajêcie Wileñszczyzny, przyjêcie granicy ry-
skiej), zajêcie Zaolzia, nienawiœæ i nieuzasa-
dniony lêk przed Rosj¹156. 

W odpowiedzi, Stanis³aw Szurlej pisa³, i¿
wiadomoœci o Polsce Wells czerpaæ musia³ ze
Ÿróde³ niemieckich b¹dŸ rosyjskich i to one
wydawa³y mu siê miarodajne157. Osob¹, która
z najwiêksz¹ moc¹ poœwiêci³a siê obalaniu ar-
gumentów Wellsa w „Wiadomoœciach Pol-
skich”, by³ znany przedwojenny dzia³acz socja-
listyczny, Adam Pragier, który po wielokroæ,
w wyczerpuj¹cy sposób i w ró¿nej formie (listy
otwarte, recenzje, analizy) krytykowa³ teksty
i wypowiedzi Wellsa158. 

Mimo prób dezawuowania pogl¹dów Well-
sa jako utopijnych i irracjonalnych, znajdowa³y
one pewien pos³uch wœród Brytyjczyków. Pisa-
no wiêc, ¿e jego pogl¹dy „odzwierciedlaj¹ czê-
sto opinie i ujêcia sporego od³amu inteligencji
angielskiej o zabarwieniu radykalnym”159,
próbuj¹c przedstawiæ pogl¹dy znanego pisarza
jako skrajne. O tym, jak – mimo wszystko –
wa¿n¹ postaci¹ na Wyspach by³ w oczach pol-
skich publicystów Herbert George Wells,
œwiadczyæ mo¿e notatka z 22 czerwca
1941 r.160, skrupulatnie relacjonuj¹ca wspólne
œniadanie premiera Sikorskiego i Wellsa, pod-
czas której dyskutowano o sprawach przysz³o-

152 Z. Nagórski jr, Osobliwa chwila, „PW” 1944, nr 20, s. 1.
153 [M. Grydzewski] Scrutator, Sprawy polskie w ksi¹¿kach angielskich, „PW” 1944, nr 36, s. 7;  nr 38, s. 7; nr

41, s. 7; nr 44, s. 7; nr 46, s. 7; nr 47, s. 7; nr 50, s. 7; 1945, nr 1, s. 7; nr 2, s. 7; nr 4, s. 7; nr 6, s. 7; nr 10, s. 7; nr
11, s. 7; nr 18, s. 6.

154 Wells o Polsce, „WP” 1941, nr 34, s. 4.
155 S. Szurlej, Granice, „PW” 1942, nr 44, s. 1.
156 Tam¿e. 
157 Ten¿e, B³êdy cudzie i w³asne, „PW” 1941, nr 42, s. 1.
158 Por. A. Pragier, List otwarty do H. G. Wellsa, „WP” 1940, nr 31, s. 1; ten¿e, H. G. Wells – kartograf przy-

sz³ego œwiata, tam¿e 1942, nr 32, s. 2; ten¿e, Wells a idea rewolucji, tam¿e 1942, nr 34, s. 2; ten¿e, H. G. Wells
o wojnie i pokoju, tam¿e 1942, nr 42, s. 3; ten¿e, Wells w krêgu magii i z³udzeñ, tam¿e 1942, nr 44, s. 4.

159 Wells o Polsce, „WP” 1941, nr 34, s. 4.
160 Spotkanie genera³a Sikorskiego z Wellsem, „WP” 1941, nr 25, s. 5.



œci Polski i Europy, a genera³ Sikorski przedsta-
wia³ pisarzowi, gor¹cemu zwolennikowi idei
federacyjnej, wizjê przysz³ej federacji polsko-
-czechos³owackiej.

¯ycie codzienne, obyczajowoœæ, 
tradycje
W pierwszym okresie wojny prasa zachêca³a
Polaków do intensywnej nauki brytyjskich
obyczajów, jêzyka, kultury i historii. Tym bar-
dziej, ¿e emigranci czêsto mieli powa¿ne pro-
blemy z przystosowaniem siê do podstawo-
wych kwestii ¿ycia codziennego, ruchu lewo-
stronnego, odmiennych jednostek miar i wag
czy systemu monetarnego161. Rolê przewodni-
ków pe³ni³y artyku³y prasowe, takie jak Lew¹
Stron¹! Zygmunta Nowakowskiego w „Polsce
Walcz¹cej”162 czy Learn English! Ksawerego
Pruszyñskiego w „Wiadomoœciach Polskich”163.
Teksty maj¹ce na celu u³atwianie Polakom
funkcjonowania na Wyspach by³y domen¹ ¿o³-
nierskiej „Polski Walcz¹cej”, wœród czytelni-
ków której znajdowa³o siê wiêcej osób o ni¿-
szym poziomie wykszta³cenia i obycia spo³ecz-
nego ni¿ w przypadku tradycyjnie inteligenc-
kich „Wiadomoœci”. W sierpniu 1940 r. zapo-
cz¹tkowano w „Polsce Walcz¹cej” cykle ABC
angielsko-polskie164 oraz Anglia i Anglicy165,

zapoznaj¹ce polskich czytelników z obyczajo-
woœci¹ angielsk¹. Pojawia³y siê tak¿e artyku³y
poœwiêcone kwestiom zachowania siê w co-
dziennych sytuacjach166. 

Czêsto publikowano teksty popularnonau-
kowe z zakresu historii i kultury angielskiej.
Tu¿ po ewakuacji armii polskiej do Wielkiej
Brytanii, w lipcu 1940 r. w „Polsce Walcz¹cej”
ukaza³a siê ilustrowana historia najbardziej
spektakularnych zwyciêstw floty brytyjskiej167,
a w sierpniu, równie¿ ilustrowana, historia par-
lamentu angielskiego168. W tym samym roku
„Wiadomoœci Polskie” pisa³y o historii Londy-
nu169 oraz armii brytyjskiej170. W 1941 r.  opu-
blikowano tam artyku³y o historii Anglii autor-
stwa brytyjskiej pisarki Violet Mason171 oraz
specjalny dodatek poœwiêcony Oksfordowi, je-
go historii i tradycjom172, natomiast w „Polsce
Walcz¹cej” artyku³y dotycz¹ce tradycji czaso-
piœmiennictwa angielskiego173 oraz historii zja-
wiska d¿entelmena174. W 1942 r. „Wiadomo-
œci” pisa³y o historii i organizacji BBC175, zna-
nych kobietach angielskich176, pojawi³ siê tak-
¿e cykl artyku³ów Tymona Terleckiego o histo-
rii Londynu177 oraz tekst o historii wojen An-
glików z Napoleonem178, natomiast w „Polsce
Walcz¹cej” kolejny du¿y artyku³ o trady-
cjach armii brytyjskiej179. W pierwszych latach

161 H. Skarbek-Peretiatkowicz, Oni i my, „PW” 1940, nr 22, s. 7.
162 Z. Nowakowski, Lew¹ stron¹!, „PW” 1940, nr 21, s. 6.
163 K. Pruszyñski, Learn English!, „WP” 1941, nr 4, s. 1.
164 Z. Frenkiel, ABC angielsko-polskie, „PW” 1940, nr 22, s. 7, nr 23, s. 7, nr 25, s. 6, nr 27, s. 6.
165A. Grey, Anglia i Anglicy, „PW” 1940, nr 23, s. 7, nr 26, s. 7, nr 28, s. 6.
166 S. Kleczkowski, Jak zachowaæ siê w Anglii, „PW” 1940, nr 29, s. 8.
167 [J. Lewitt, J. Him] Lewitt i Him, Dni chwa³y Wielkiej Brytanii, „PW” 1940, nr 20, s. 5. 
168 [Ci¿], Lewitt i Him, Parlamentaryzm narodzi³ siê w Anglii, „PW” 1940, nr 24, s. 5. 
169 B. Leitgeber, Londyn i jego Tamiza, „WP” 1940, nr 16/18, s. 3.
170 Cz. Jeœman, Armia brytyjska, „WP” 1940, nr 35, s. 2.
171 V. Mason, Dzieje Anglii, „WP” 1941, nr 20, s. 1, nr 27, s. 2.
172 Oxford city and the university, „WP” 1941, nr 50, dod. s. I–IV.
173 [Z. Grabowski] A. Jawnuta, O Anglii i Anglikach, „PW” 1941, nr 5, s. 6.
174 M. Krotowski, D¿entelmen, „PW” 1941, nr 15/16, s. 8, póŸniej tak¿e F. Soko³ów, Co to jest gentleman?,

tam¿e 1942, nr 9, s. 3.
175 K. Eydziatowicz, Radiofonia angielska i BBC, „WP” 1942, nr 9, s. 4.
176 Z. Zwoliñska, Trzy angielskie postaci kobiece, „WP” 1942, nr 18, s. 4.
177 T. Terlecki, Londyn œredniowieczny, „WP” 1942, nr 35, s. 2; ten¿e, Londyn w krêgu rozwoju i klêski, tam¿e

1942, nr 40, s. 3; ten¿e, Londyn wiktoriañski i powiktoriañski, tam¿e 1942, nr 43, s. 3; ten¿e, Nasz Londyn, tam¿e
1942, nr 48, s. 3.

178 D. Szczerbic, Jak Anglia walczy³a z Napoleonem, „WP” 1942, nr 51/52, s. 3.
179 [A. Bregman] A. Boray, Od Drake’a do Commandos czyli morskie zagony, „PW” 1942, nr 3, s. 2.
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pobytu Polaków na Wyspach ukaza³o siê wiele
tego rodzaju materia³ów prasowych; w koñco-
wym etapie wojny, w zwi¹zku z rosn¹c¹ wie-
dz¹ czytelników oraz pog³êbiaj¹cym siê ch³o-
dem w stosunkach polsko-brytyjskich, by³y ju¿
one rzadkoœci¹.

Szczególnie silnie podkreœlano zwi¹zki pol-
sko-szkockie. Szkocja by³a miejscem stacjono-
wania ¿o³nierzy polskich, a okolice Glasgow
zamieszkiwa³a liczna spo³ecznoœæ katolicka, co
dodatkowo sprzyja³o integracji. Polskim ¿o³-
nierzom przybli¿ano historiê i kulturê Szko-
tów180, „Polska Walcz¹ca” regularnie informo-
wa³a, w sta³ym dziale Z ¿ycia obozów, o impre-
zach organizowanych przez polskich ¿o³nierzy
dla szkockiej publicznoœci181. Czêsto pisano
o wystêpach grupy artystyczno-kabaretowej
„Lwowska Fala”182, skupionej wokó³ Wiktora
Budzyñskiego, kontynuuj¹cej w warunkach
wojennych popularne przedwojenne s³uchowi-
ska lwowskie. 

O przyjaŸni polsko-szkockiej zapewnia³
minister spraw wojskowych genera³ Marian
Kukiel w wywiadzie udzielonym „Polsce Wal-
cz¹cej” w paŸdzierniku 1942 r.183, koñcz¹c go
s³owami: „PrzyjaŸñ polsko-szkocka […] zro-
dzona w czasie obecnej wojny, przetrwa na
pewno wszelkie próby i wejdzie w krew oby-
dwu narodów”184. Tak¿e w „Wiadomoœciach
Polskich” nie zapominano o Szkocji, opiewaj¹c
na przyk³ad tamtejsz¹ goœcinnoœæ w artykule
Paw³a Millera Na Szkockiej ziemi185.

W obu pismach, siêgaj¹c przede wszystkim
do doœwiadczeñ ¿o³nierskich, próbowano
uchwyciæ cechy charakteru szkockiego, znacz-
nie ró¿ni¹cego siê od stereotypowej angielskiej
flegmy. Najczêœciej przytaczanym rysem by³a
szkocka goœcinnoœæ, bliska polskim wyobra¿e-
niom o goœcinnoœci s³owiañskiej186. Poza tym,
Szkoci jawili siê jako ludzie odwa¿ni i ambitni,
chocia¿ – w porównaniu z polskimi ¿o³nierza-
mi – raczej proœci i ma³o lotni187. Prostota, swe-
go rodzaju naiwnoœæ i ufnoœæ Szkotów kontra-
stowa³a z „kontynentaln¹ przem¹drza³oœci¹”,
jaka cechowa³a równie¿ Polaków. By³a o tym
mowa w artykule Pó³ roku w Szkocji opubliko-
wanym w „Polsce Walcz¹cej” na pocz¹tku
1941 r.188 Z drugiej strony szkocka dok³adnoœæ
i rzetelnoœæ w stosowaniu siê do przepisów
kontrastowa³a z tradycyjn¹ polsk¹ niesubordy-
nacj¹ wobec prawa, co zauwa¿y³ w jednym
z felietonów Wiktor Budzyñski189. 

Obraz Szkotów, stworzony w du¿ej mierze
na podstawie bezpoœrednich kontaktów pol-
skiej masy ¿o³nierskiej ze szkockimi gospoda-
rzami, by³ w polskiej prasie ¿ywszy i bardziej
wielowymiarowy ni¿ obraz Anglików, postrze-
ganych przez pryzmat stereotypów oraz kon-
tekstów ¿ycia publicznego i wielkiej polityki.

Wnioski
Analiza publicystyki dotycz¹cej spraw brytyj-
skich w „Wiadomoœciach Polskich” i „Polsce
Walcz¹cej” w latach 1940–1945 pozwala wyo-

180 L. Meyer, Szkocja i Szkoci, „PW” 1940, nr 27, s. 4, nr 28, s. 4.
181 [J. Harasowska] J. z G., Polski koncert w Glasgow, „PW” 1940, nr 22, s. 8; [A. S³onimski] Nemo, Kuplecik

polsko-szkocki, tam¿e 1940, nr 22 s. 8; W. Czereœniewski, Z ¿ycia obozów. Wycieczka do Glasgow, tam¿e 1940, nr
29, s. 7; £.B., A.J., Œw. Miko³aj i Gwiazdka dla dzieci szkockich, tam¿e 1941, nr 3, s. 7; L. Bojczuk, Na £yczkowie…
w Szkocji, tam¿e 1941, nr 10, s. 7; B.K. Piekarski, Polskoœæ Edynburga, tam¿e 1941, nr 25, s. 4; M. Pawlikowski,
Z Polsk¹ po Szkocji, tam¿e 1941, nr 34, s. 7; PrzyjaŸñ polsko-szkocka, tam¿e 1941, nr 50, s. 4; Z. Nagórski jr, ¯o³-
nierze polscy kochaj¹ dzieci, tam¿e 1943, nr 12, s. 7; L. Bojczuk, Pozdrawiamy sztandary wolnoœci, tam¿e 1942, nr
27, s. 7.

182 L. Bojczuk, Wiosenne wêdrówki „Lwowskiej fali”, „PW” 1941, nr 25, s. 7.
183 [L. Rubel] L. Tyœmienicki, O przyjaŸni polsko-szkockiej, „PW” 1942, nr 44, s. 2.
184 Tam¿e.
185 P. Miller, Na szkockiej ziemi, „WP” 1940, nr 23, s. 4.
186 K. Pruszyñski, Zaprosimy wszystkich, „WP” 1941, nr 46, s. 1; A. Bzowiecki, Pó³ roku w Szkocji, „PW” 1941,

nr 5, s. 7.
187 K. Pruszyñski, Opowiadanie podchor¹¿ego Nowaka o tym jak burmistrz miasteczka V. zamieni³ swój gród

na warowniê, „WP” 1941, nr 37, s. 1.
188 A. Bzowiecki, Pó³ roku w Szkocji, „PW” 1941, nr 5, s. 7.
189 W. Budzyñski, Bez Black-outu, „PW” 1941, nr 48, s. 6.
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drêbniæ czynniki, które nadawa³y ton i dynami-
kê dyskursu. 

Pierwszy z nich wi¹za³ siê z up³ywem cza-
su i przed³u¿aj¹cym siê pobytem Polaków na
Wyspach Brytyjskich. Okres pierwszych kilku-
nastu miesiêcy po ewakuacji to intensywne po-
znawanie nowego kraju i jego kultury, któremu
towarzyszy³y zaskoczenie i fascynacja. Nowe
miejsce pobytu porównywano do lepiej zna-
nych krajów, próbowano uchwyciæ istotê cha-
rakteru narodowego Brytyjczyków, budowano
pierwsze syntetyczne wnioski, w du¿ym stop-
niu oparte na stereotypach i powierzchownych
spostrze¿eniach. Pozytywne wra¿enia wyol-
brzymia³ fakt, ¿e od czerwca 1940 do czerwca
1941 r. by³ to w zasadzie jedyny suwerenny
kraj walcz¹cy z potêg¹ III Rzeszy. W tym cza-
sie ukazywa³y siê artyku³y dotycz¹ce brytyj-
skiej kultury, historii i obyczajów. Publicyœci
byli doœæ zgodni co do tego, ¿e brytyjska kultu-
ra by³a w przedwojennej Polsce zbyt ma³o zna-
na i niedoceniana. Przymusow¹ goœcinê na Wy-
spach próbowano wykorzystaæ do nadrobienia
braków w edukacji politycznej i kulturalnej.
W kolejnych latach wojny Polacy, którzy zd¹-
¿yli lepiej poczuæ siê w realiach brytyjskich,
coraz ¿ywiej w³¹czali siê do komentowania
bie¿¹cych wydarzeñ politycznych na Wyspach.
Zadomowienie siê powodowa³o, ¿e publicyœci
wyraŸniej dostrzegli wady charakteru narodo-
wego Brytyjczyków oraz b³êdy polityczne.
U¿ywaj¹c terminologii jednego z felietonów
Zygmunta Nowakowskiego, oceniano, ¿e Bry-
tyjczykom by³o bli¿ej do liliputów ni¿ olbrzy-
mów. W ostatnich dwóch latach wojny zaczêto
przyjmowaæ wobec gospodarzy bardziej ro-
szczeniow¹ postawê, przypominaj¹c o obo-
wi¹zkach politycznych, jakie podjêli wobec
Polaków. 

Akcentowanie polskiej wy¿szoœci moralnej
wi¹za³o siê z drugim czynnikiem zdecydowa-
nie wp³ywaj¹cym na ton analizowanej publicy-
stki, a mianowicie kondycj¹ stosunków miê-
dzypañstwowych. Opinia prasy tak d³ugo by³a
pochlebna dla polityki brytyjskiej, jak d³ugo
istnia³o wœród polskiej emigracji przekonanie,
¿e Polska jest dla Anglików partnerem, a nie

petentem. „Wiadomoœci Polskie” coraz ch³o-
dniejszym okiem ocenia³y postawy brytyjskiej
opinii publicznej. Krytykê zdynamizowa³y
przede wszystkim ciosy zadane polskim aspira-
cjom w 1943 r. – zawieszenie stosunków dy-
plomatycznych przez Zwi¹zek Radziecki, a na-
stêpnie œmieræ genera³a Sikorskiego wraz z jej
politycznymi nastêpstwami. Wydarzenia te po-
kaza³y, ¿e Polska przestawa³a byæ – o ile kiedy-
kolwiek by³a – równorzêdnym partnerem w ko-
alicji antyhitlerowskiej. Od tego czasu wielu
publicystów, przede wszystkim „Wiadomoœci
Polskich”, nie kry³o swojego rozgoryczenia
w stosunku do polityki brytyjskiej. „Wiadomo-
œci” zosta³y zamkniête w lutym 1944 r., ale kie-
dy rok póŸniej nast¹pi³ akt ostatecznej margina-
lizacji polskiego rz¹du na emigracji – konfe-
rencja ja³tañska – równie¿ „Polska Walcz¹ca”
przyjê³a ostry i krytyczny ton.

Trzecim istotnym czynnikiem by³y pogl¹dy
polityczne publicystów. W obu analizowanych
czasopismach drukowano teksty autorów o ró¿-
nych sympatiach politycznych. Ich opinie o po-
lityce brytyjskiej nie pokrywa³y siê z podzia³a-
mi partyjnymi, przebiega³y w poprzek nich.
Najbardziej krytyczne œrodowisko wobec poli-
tyki zarówno rz¹du polskiego, jak i brytyjskie-
go by³o skupione wokó³ „Wiadomoœci Pol-
skich”. Obejmowa³o ono przedstawicieli kon-
serwatywnej prawicy (Cat-Mackiewicz), cen-
troprawicy (Stroñski), centrum (Nowakowski)
i sanacji (Matuszewski) oraz socjalistycznej le-
wicy (Pragier), a przecie¿ z reprezentantami
tych nurtów politycznych skonstruowana by³a
równoczeœnie koalicja rz¹dowa, która we
wzglêdnej izolacji pozostawia³a tylko œrodowi-
ska sanacyjne. Tak wiêc ton publicystyce nada-
wa³y nie tyle sympatie partyjne, ile stosunek do
podstawowych zagadnieñ polskiej polityki cza-
su wojny. „Nieprzejednani” pisali o polskich
sprawach i polityce brytyjskiej, chêtnie pos³u-
guj¹c siê romantyczno-narodowym uniwersum
symbolicznym. Ton ten od 1943 r. zacz¹³ byæ
obecny równie¿ w „Polsce Walcz¹cej”, a jej re-
daktor, Tymon Terlecki, sta³ siê jednym z orê-
downików „nieprzejednanych” w czasie wojny
i po jej zakoñczeniu.



Obraz Wielkiej Brytanii w publicystyce  „Wiadomości 
Polskich” i „Polski Walczącej” 1940–1945 

Image of Britain in “Wiadomości Polskie” and “Polska
Walcząca” 1940–1945

S£OWA KLUCZOWE
II wojna œwiatowa, dziennikarstwo emigracyjne, publicystyka polska, Wielka Brytania, ste-
reotypy
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STRESZCZENIE
Artyku³ poœwiêcony jest obrazowi Wielkiej Brytanii w emigracyjnej publicystyce polskiej
okresu II wojny œwiatowej. Na przyk³adzie artyku³ów z tygodników „Wiadomoœci Polskie”
oraz „Polska Walcz¹ca”, publikowanych w latach 1940–1945, autor przedstawi³ ewolucjê
postaw polskiej publicystyki wobec Wielkiej Brytanii. Zwróci³ uwagê na konstruowanie
stereotypów narodowych mieszkañców Zjednoczonego Królestwa, ich postulowan¹ rolê
w wojnie oraz budowie ³adu powojennego, wyobra¿one postawy Brytyjczyków wobec Po-
laków i Polski, jak równie¿ Niemców i Sowietów. Autor stara³ siê powi¹zaæ treœci artyku-
³ów z pogl¹dami politycznymi najwa¿niejszych publicystów, jak równie¿ zmieniaj¹c¹ siê
sytuacj¹ wojenn¹ i miêdzynarodow¹, która wp³ywa³a na perspektywê spojrzenia polskich
emigrantów na Wielk¹ Brytaniê. 

ABSTRACT
The article explores the image of the United Kingdom constructed by Polish exile journa-
lism during the period of World War II. Articles published in the weeklies “Wiadomoœci
Polskie” (Polish News) and “Polska Walcz¹ca” (Fighting Poland) between 1940 and 1945
are the example of the evolution of Polish attitudes towards the UK. The author draws at-
tention to the creation of national stereotypes concerning the British society, its postulated
role in the war order and the postwar reconstruction period. Furthermore, the text depicts
British attitudes towards Poland and Poles, as well as the Germans and Soviets. The author
tries to associate the content of articles with both political views of leading journalists and
the changing international situation during the wartime, which affected the way Polish im-
migrants perceived Britain.
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International Communication Association
(ICA) jest miêdzynarodowym stowarzysze-

niem skupiaj¹cym badaczy zajmuj¹cych siê
ró¿nymi aspektami komunikowania. Utworzo-
ne 1 stycznia 1950 r. w Stanach Zjednoczo-
nych, pocz¹tkowo mia³o charakter wy³¹cznie
narodowy (National Society for the Study of
Communication) i dopiero po dwóch dekadach
przekszta³ci³o siê w miêdzynarodowe forum
wspó³pracy badawczej i wymiany myœli. Obe-
cnie liczy ponad 4000 cz³onków z blisko 80
krajów, którzy maj¹ do wyboru 25 sekcji
i grup. 

Od 61 lat International Communication As-
sociation organizuje coroczne konferencje,
których celem jest umo¿liwienie spotkania ba-
daczy zajmuj¹cych siê komunikowaniem i za-
prezentowania najnowszych wyników ich ba-
dañ. Tegoroczna konferencja ICA, która odby-
³a siê w Bostonie, by³a prze³omowa z kilku po-
wodów. Po pierwsze, zgromadzi³a najwiêksz¹
w historii ICA liczbê uczestników, tj. ponad
2500 osób. Odby³o siê ponad 1500 sesji, w ra-
mach których wyg³oszono ponad 7600 refera-
tów. Po drugie, po raz pierwszy tradycyjnej
konferencji towarzyszy³a Konferencja Wirtu-
alna. Pomys³ na udostêpnienie najwa¿niej-
szych wyst¹pieñ i sesji online og³oszony zosta³
podczas konferencji ICA w Singapurze w 2010 r.
i ju¿ wówczas wzbudzi³ du¿e zainteresowanie.
W tym roku osoby, które nie mog³y osobiœcie
uczestniczyæ w konferencji, mog³y zapoznaæ
siê z przebiegiem wyk³adów, sesji plenarnych
oraz wybranych sesji tematycznych, a tak¿e
zabraæ g³os w dyskusji za poœrednictwem in-
ternetu. 

Wreszcie, ICA – stowarzyszenie dot¹d po-
strzegane jako istotnie zdominowane przez ba-
daczy z USA – powo³a³o Komitet ds. Cz³onko-
stwa i Umiêdzynarodowienia, który sformu³o-
wa³ rekomendacje dla Rady Dyrektorów ICA
dotycz¹ce umiêdzynarodowienia Stowarzysze-
nia oraz tworzenia warunków do wspó³pracy
miêdzy poszczególnymi sekcjami ICA.
W sk³ad Komitetu wesz³o szeœæ osób, reprezen-
tuj¹cych takie kraje, jak: USA, Kanada, Korea
Po³udniowa i Australia. W szczególnoœci, Ko-
mitet zaleci³ zwiêkszenie aktywnoœci poszcze-
gólnych sekcji i grup w zakresie pozyskiwania
nowych cz³onków, przygotowanie materia³ów,
które zawiera³yby nie tylko informacje o po-
szczególnych sekcjach, ale tak¿e przedstawia³y
przyk³adowe prace reprezentuj¹ce g³ówne nur-
ty badawcze, jak równie¿ sformu³owanie wska-
zówek dla organizatorów regionalnych konfe-
rencji ICA. Jednoczeœnie podjêto decyzjê, i¿
odt¹d cz³onkowie Rady Regionalnej pe³niæ bê-
d¹ funkcjê „ambasadorów” poszczególnych re-
gionów i w jeszcze wiêkszym stopniu poœre-
dniczyæ bêd¹ miêdzy ICA i regionami, w szcze-
gólnoœci tymi, które nie s¹ wystarczaj¹co repre-
zentowane w ICA. Obecnie Radê Regionaln¹
tworzy piêæ osób – po jednym przedstawicielu:
Europy, Australii i Oceanii, Wschodniej Azji,
Zachodniej Azji oraz Ameryki (poza USA).
Cz³onkowie tej Rady, wraz z obecnym, przy-
sz³ym i dwoma poprzednimi Prezydentami
ICA, dyrektorem ds. finansowych, dwoma
przedstawicielami Rady Studentów, dyrekto-
rem ds. organizacyjnych, a tak¿e przewodni-
cz¹cymi poszczególnych sekcji i grup w ra-
mach ICA tworz¹ Radê Dyrektorów ICA.   

Sprawozdanie z 61. Dorocznej Konferencji
International Communication Association,
Boston, 26–30 maja 2011 roku

Agnieszka Stępińska
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Krokiem w kierunku pog³êbiania wspó³pra-
cy miêdzynarodowej bêd¹ spotkania cz³onków
ICA reprezentuj¹cych poszczególne regiony.
Podczas spotkania grupy zrzeszaj¹cej przedsta-
wicieli Europy (European Network) przedsta-
wiony zosta³ nowy cz³onek Rady Regionalnej
(skoñczy³a siê bowiem kadencja, w której re-
prezentantem regionalnym by³ prof. Gianpietro
Mazzoleni). Nowym reprezentantem na naj-
bli¿sze trzy lata zosta³a Karin Wahl-Jorgensen
z Uniwersytetu w Cardiff. 

Temat przewodni tegorocznej konferencji
brzmia³ „Communication at the Centre” i by³ to
rodzaj zachêty do nowego zdefiniowania pozy-
cji nauk o komunikowaniu wœród innych nauk
spo³ecznych. O ile bowiem wczeœniej mo¿na
by³o postrzegaæ nauki o komunikowaniu jako
dziedzinê rozwijaj¹c¹ siê na obrze¿ach nauk
spo³ecznych, o tyle obecnie trudno jest analizo-
waæ jakiekolwiek zjawisko spo³eczne bez
uwzglêdnienia mediów i sfery komunikowania.
Ponadto, w tym roku uwaga badaczy skupi³a
siê na wyzwaniach, które niesie ze sob¹ gwa³-
townie zmieniaj¹cy siê œwiat: kryzysie
w dziennikarstwie, globalizacji otoczenia ko-
munikacyjnego oraz nowych technologiach,
które zmieniaj¹ ca³kowicie zarówno komunika-
cjê, jak i ¿ycie jednostek oraz ca³ych spo³e-
czeñstw. W efekcie, nawet stosunkowo nie-
dawno sformu³owane koncepcje wymagaj¹ we-
ryfikacji, a wraz z dynamicznie rozwijaj¹cymi
siê technologiami pojawiaj¹ siê nowe zjawiska,
które nale¿y przeanalizowaæ. 

Podczas sesji plenarnej otwieraj¹cej konfe-
rencjê wyk³ady wyg³osili: prof. Craig Calhoun,
który analizowa³ komunikowanie jako dyscy-
plinê XXI w., a tak¿e: Joe Cappella, Susan
Douglas, Sonia Livingstone, John Durham
Peters i Georgette Wang. Z wyk³adem zamyka-
j¹cym konferencjê wyst¹pi³ Noam Chomsky,
który mówi³ o relacjach miêdzy demokracj¹
i mediami oraz o odpowiedzialnoœci badaczy. 

Polskie Towarzystwo Komunikacji Spo-
³ecznej jest cz³onkiem stowarzyszonym ICA od
2008 r. W ramach tegorocznej konferencji
29 maja odby³a siê sesja pod patronatem PTKS
(podobnie jak rok wczeœniej). Tym razem sesja
poœwiêcona by³a problematyce public rela-

tions. Panel pt. „Back to Planet Earth (or Socie-
ty): Public Relations and Social Media” zorga-
nizowa³ i poprowadzi³ prof. Jerzy Olêdzki
z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyst¹pienia
w ramach tej sesji wyg³osili: prof. James E.
Grunig z Uniwersytetu Maryland, USA (Insti-
tutionalization, Strategic Management, and Di-
gital Media: Can Academic Research Shape
the Future of Public Relations), prof. Astrid
Spatzier z Uniwersytetu w Salzburgu (Reconsi-
dering Contemporary Public Relations: Theo-
retical Engagement of Practitioners in a Com-
munication Society), prof. María José Canel
z Uniwersytetu Complutensee w Madrycie
(The Role and Functions of Government Public
Relations. Lessons from Public Perceptions of
Government) oraz dr Jacek Barlik z Uniwersy-
tetu Warszawskiego (Mecenaries and Missio-
naries. Divergence between PR theory and
practice). 

O wyborze tematyki zdecydowa³a waga, ja-
k¹ wspó³czeœnie przywi¹zuje siê zarówno do
teorii, jak i praktyki public relations. Badania
prowadzone nad public relations poruszaj¹ sze-
reg kluczowych problemów komunikowania,
takich jak: globalne wspó³oddzia³ywanie ró¿-
nych podmiotów czy te¿ odpowiedzialnoœæ. 

I tak, prof. James Grunig w swoim wyst¹-
pieniu rozwa¿a³ alternatywn¹ rolê PR (wobec
powszechnie rozwa¿anej – jako aktywnoœci
podejmowanej przez podmioty w celu rozsze-
rzenia ich w³adzy nad publicznoœci¹), a miano-
wicie raczej strategicznego zarz¹dzania ni¿ ko-
munikowania. Zaprezentowa³ przy tym model
uwzglêdniaj¹cy wszystkie kluczowe etapy
dzia³alnoœci PR: rozpoznanie w³aœciwoœci oto-
czenia i zasobów, analizê kluczowych kwestii
i potencjalnych problemów, opracowanie planu
dzia³ania, budowanie i ocenê relacji, analizê
wp³ywu posiadanych relacji na wizerunek,
strategiczne opracowanie i ocenê dzia³ania ko-
munikacyjnego, a tak¿e analizê potencja³u no-
wych mediów. 

Relacji miêdzy teori¹ i praktyk¹ public rela-
tions dotyczy³o tak¿e wyst¹pienie prof. Astrid
Spatzier. G³ówna teza tego wyst¹pienia
brzmia³a: dzia³alnoœæ PR oparta na teorii pro-
wadzi do bardziej odpowiedzialnych spo³ecz-
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nie zachowañ ni¿ dzia³alnoœæ, której podstawê
stanowi wy³¹cznie doœwiadczenie praktyków
PR. Zdaniem prelegentki w³aœnie aktywnoœæ,
w której korzysta siê z teorii i wiedzy, stanowiæ
mo¿e swoisty pomost miêdzy „s³u¿b¹ wobec
organizacji” a „s³u¿b¹ wobec spo³eczeñstwa”.
Z kolei prof. María José Canel przedstawi³a
wyniki badañ empirycznych dotycz¹cych opi-
nii obywateli hiszpañskich o rz¹dzie – w cen-
trum zainteresowania znalaz³y siê czynniki
kszta³tuj¹ce tê opiniê oraz wp³yw faktycznych
dzia³añ podejmowanych przez rz¹d na ocenê,
któr¹ formu³uje opinia publiczna. Uzyskane
wyniki pozwoli³y na sformu³owanie ogólniej-
szych wniosków dotycz¹cych budowania wize-
runku przez podmioty polityczne i spo³ecznej
percepcji wysi³ków wk³adanych w tê dzia³al-
noœæ. Wreszcie, dr Jacek Barlik dokona³ anali-
zy kilku przyk³adów dzia³alnoœci PR w Polsce
oraz wskaza³ na wyzwania wynikaj¹ce z istnie-
nia rozdŸwiêku miêdzy tym, co g³osz¹ teorety-
cy PR (w tym tak¿e wyk³adowcy akademiccy),
a postawami i zachowaniem praktyków. 

W drugiej czêœci spotkania prof. Jerzy
Olêdzki zaprosi³ zebranych do nakreœlenia po-
tencjalnych dróg rozwoju public relations. Jego
zdaniem, spo³eczna filozofia PR sprzyja proce-
sowi demokratyzacji pañstw i pozwala na dal-
szy rozwój cywilizacji, a nowe media i portale
spo³ecznoœciowe jeszcze bardziej przyœpieszaj¹
ten proces. Prof. James Grunig podkreœli³, ¿e
PR bêdzie odgrywa³ coraz wiêksz¹ rolê w iden-
tyfikowaniu zagro¿eñ, jakie bêd¹ pojawiaæ siê
przed organizacjami. Sesja wzbudzi³a du¿e za-
interesowanie wœród uczestników konferencji,
czego dowodem by³a nie tylko frekwencja, ale
i interesuj¹ca dyskusja wieñcz¹ca panel.

Wyst¹pienia poprzedzone by³y prezentacj¹
dotycz¹c¹ sponsora sesji – tj. PTKS, której do-
kona³a dr Agnieszka Stêpiñska. Przedstawione
zosta³y najwa¿niejsze informacje o Towarzy-
stwie (rok powstania, sekcje, liczba cz³onków,
przynale¿noœæ do organizacji miêdzynarodo-
wych) oraz o czasopiœmie PTKS „Central Eu-
ropean Journal of Communication” – ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem dwóch numerów: wy-
danego wiosn¹ 2011 r. – powi¹zanego tema-
tycznie z sesj¹ zg³oszon¹ na tegoroczn¹ konfe-

rencjê ICA (znalaz³y siê w nim teksty m.in. pa-
nelistów) oraz kolejnego – powi¹zanego tema-
tycznie z konferencj¹ „Political Communica-
tion in the Era of New Technologies”, zaplano-
wan¹ w dniach 22–23 wrzeœnia 2011 r. w War-
szawie. Podczas sesji rozdane zosta³y materia-
³y promuj¹ce zarówno konferencjê, jak i czaso-
pismo; uczestników zaproszono tak¿e do
odwiedzenia strony internetowej PTKS. 

Ka¿dego roku obradom plenarnym i sesjom
tematycznym towarzysz¹ zebrania cz³onków
poszczególnych sekcji. Zebrania dwóch sekcji
– tj. Political Communication Division i Public
Relations Division – by³y kolejnymi okazjami
do promocji PTKS, czasopisma i polskiej nau-
ki. Podczas zebrania cz³onków sekcji Political
Communication Yariv Tsfati, przewodnicz¹cy
sekcji, przekaza³ informacjê o objêciu przez
sekcjê patronatu nad konferencj¹ „Political
Communication in the Era of New Technolo-
gies” organizowan¹ przez PTKS i Wydzia³
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, a dr Agnieszka Stêpiñ-
ska przedstawi³a zebranym szczegó³owe infor-
macje oraz rozda³a ulotki dotycz¹ce konferen-
cji oraz czasopisma. Podczas zebrania sekcji
Public Relations prof. Jerzy Olêdzki zrelacjo-
nowa³ przebieg sesji zorganizowanej pod pa-
tronatem PTKS. 

Kolejna konferencja ICA odbêdzie siê
w dniach 24–28 maja 2012 r. w Phoenix w Ari-
zonie. Tematem przewodnim konferencji bê-
dzie: „Communication and Community”. Te-
mat ten ma nak³oniæ badaczy do podjêcia roz-
wa¿añ nad dwoma przeciwstawnymi tenden-
cjami w obszarze istnienia i budowania spo-
³ecznoœci – z jednej strony rozwojem kana³ów
komunikacji s³u¿¹cych tworzeniu wspólnot,
z drugiej zaœ zanikaniem tradycyjnych wiêzi
i interakcji. Komunikowanie mo¿e inspirowaæ
zarówno integracjê, jak i prowadziæ do wyklu-
czenia, mo¿e wzmacniaæ lub os³abiaæ interak-
cjê oraz publiczny dyskurs, a tak¿e promowaæ
lub dewaluowaæ jednostkowe i zbiorowe pra-
wa. W centrum zainteresowania badaczy zg³a-
szaj¹cych swoje wyst¹pienia powinny znaleŸæ
siê zatem takie kwestie, jak: rola, jak¹ komu-
nikowanie odgrywa w procesie budowania,
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rozwijania i wzmacniania wspólnoty, norma-
tywne i etyczne aspekty komunikowania oraz
szanse i wyzwania, które towarzysz¹ zmianom
zachodz¹cym w spo³ecznoœciach. Badania nad
relacj¹ miêdzy procesem komunikowania
i spo³ecznoœci¹ dotyczyæ mog¹ wiêc m.in. inte-
gracyjnej roli mediów, dzia³alnoœci prowadzo-
nej przez podmioty polityczne, kampanii w za-

kresie promocji zdrowia, komunikowania kry-
zysowego przy okazji katastrof, komunikowa-
nia w ramach organizacji, debat publicznych,
a tak¿e komunikowania grupowego i interper-
sonalnego. Polskie Towarzystwo Komunikacji
Spo³ecznej zaproponuje sesjê dotycz¹c¹ ról
dziennikarzy w krajach regionu Morza Ba³tyc-
kiego.



Sprawozdanie z konferencji 1st ACS Summer
Institute on Critical Literacies, Ghent (Belgia),
11–15 lipca 2011 roku 

Iwona Wieżel

Zajmuj¹ce siê wspieraniem i promocj¹ stu-
diów kulturowych Association for Cultural

Studies (ACS), za³o¿one w 2002 r. (z siedzib¹
w fiñskim Tampere), zorganizowa³o pierwszy,
trwaj¹cy piêæ dni, letni instytut poœwiêcony
problematyce piœmiennoœci w teorii i praktyce
studiów kulturowych (cultural studies), w tym
tak¿e studiów nad mediami (media studies).
Oficjalnym jêzykiem konferencji by³ jêzyk an-
gielski. Summer Institute stanowi³ formê po³¹-
czonych wyk³adów, seminariów oraz warszta-
tów prowadzonych w odrêbnych blokach tema-
tycznych. Na wyk³adach zaprezentowano po-
szczególne stanowiska teoretyczne w kwe-
stiach powi¹zania tradycyjnego pojmowania
piœmiennoœci jako zbioru pewnych okreœlonych
umiejêtnoœci spo³ecznych z takimi zjawiskami
kulturowymi, jak digitalizacja, globalizacja
oraz wielokulturowoœæ, które w istocie kry-
tycznie j¹ przekszta³caj¹ i narzucaj¹ na ni¹ no-
we sensy. St¹d wprowadzenie do dyskusji
przez kolejnych prelegentów pojêæ typu: pi-
œmiennoœæ medialna (media literacy), piœmien-
noœæ cyfrowa (digital literacy), piœmiennoœæ
(miêdzy)kulturowa ([cross]cultural literacy),
piœmiennoœæ akademicka (academic literacy),
itp. Seminaria oraz sesje warsztatowe pos³u¿y-
³y jako fora do przedyskutowania tej problema-
tyki oraz próby praktycznego i wielop³aszczy-
znowego jej przepracowania.

Niew¹tpliw¹ wartoœæ wydarzeniu nadawa³
fakt, i¿ zarówno wyk³adowcy, jak i uczestnicy
pochodzili z odmiennych zapleczy nie tylko
naukowych, lecz tak¿e kulturowych, pocz¹w-
szy od uczonych ze Stanów Zjednoczonych,

Europy (Belgii, Finlandii, Francji, Holandii,
Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Wielkiej
Brytanii), Azji (Chin, Korei Po³udniowej),
skoñczywszy na kontynencie afrykañskim (Ni-
gerii i RPA). W konferencji brali udzia³ przede
wszystkim pracownicy naukowi oraz nauko-
wo-dydaktyczni ró¿nych uniwersytetów, a za-
razem cz³onkowie ACS, którzy wsparli swoj¹
obecnoœci¹ inicjatywê w³adz organizacji odno-
œnie do tego wydarzenia oraz wyrazili wolê
uczestnictwa w konferencjach o podobnym
profilu co dwa kolejne lata w przysz³oœci. My-
œl¹ przewodni¹ zaplanowanych spotkañ nauko-
wych sta³a siê piœmiennoœæ zdefiniowana w ka-
tegoriach swoistej praktycznej umiejêtnoœci
funkcjonowania w spo³eczeñstwie ponowocze-
snym polegaj¹cej na w³aœciwym rozumieniu,
a raczej – odczytywaniu – wytworów dzisiej-
szej kultury sensu largo, w kontekœcie po³¹cze-
nia ani¿eli przeciwstawiania technologii kultu-
rze i odwrotnie.

Chocia¿ konferencja poœwiêcona by³a
g³ównie tematyce zwi¹zanej ze studiami kultu-
rowymi, a w zwi¹zku z tym – powiedzieliby-
œmy – piœmiennoœci kulturowej, to w kwestiach
odnosz¹cych siê do piœmiennoœci medialnej
(media literacy) poszczególni wyk³adowcy,
póŸniej wystêpuj¹cy w roli prowadz¹cych wy-
odrêbnione pod tym wzglêdem seminaria, k³a-
dli nacisk przede wszystkim na poprawne sta-
wianie pytañ oraz rozumienie natury mediów
dawniejszych oraz dzisiejszych. Prof. Gilbert
Rodman (University of Minnesota), prowadz¹-
cy seminarium zatytu³owane „New” media
technologies, próbowa³ wraz z uczestnikami
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odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania: czy no-
we media przynosz¹ postêp, czy te¿ rozbicie,
czy stawianie w opozycji technologii i kultury
stanowi odpowiedni¹ praktykê, niektóre za³o-
¿enia mówi¹ bowiem, ¿e technologia jest z³a,
wroga cz³owiekowi, a co za tym idzie niekom-
patybilna z kultur¹. Rodman podkreœla³, ¿e
uczeni wci¹¿ szukaj¹ odpowiedniego jêzyka
opisu nowych mediów, a szukaj¹c ich pocho-
dzenia, musz¹ uwzglêdniæ tak¿e fakt, ¿e postêp
technologiczny zale¿y od warunków technicz-
nych, te natomiast zale¿¹ najczêœciej od polity-
ki i ekonomii. W tym wszystkim bardzo wa¿ne
s¹ wczeœniejsze wynalazki, w³¹cznie z papiru-
sem, pergaminem oraz pras¹ drukarsk¹, ponie-
wa¿ to w³aœnie one stanowi³y niegdyœ odpo-
wiednik mediów elektronicznych. Rozwój
technologiczny i coraz wiêksze potrzeby ko-
munikacyjne stwarzaj¹ natomiast coœ, co mo-
glibyœmy nazwaæ „kultur¹ technologiczn¹”.
Zasiêg mediów elektronicznych, zasiêg techno-
logii jest niewyobra¿alny, przestrzeñ nie stano-
wi ju¿ dzisiaj przeszkody dla komunikacji, st¹d
mog¹ siê rodziæ dalsze pytania o to, jak u¿ywa-
my najnowszych noœników informacji, jak
wp³ywaj¹ one na u¿ytkowników, kto bywa wy-
kluczany, a kto w³¹czany w proces komunika-
cyjny. Czy ksi¹¿ka tradycyjna jest trwalszym
medium ni¿ ksi¹¿ka elektroniczna? A mo¿e ra-
czej nale¿a³oby zapytaæ, które medium stanowi
lepsz¹ formê ochrony danych? Co wiêcej,
„przestrzennoœæ” i design tzw. nowych mediów
ma równie¿ kluczowe znaczenie dla wyszuki-
wania dziêki nim konkretnych danych. Musi-
my pamiêtaæ o tym, ¿e nowe media s¹ czêsto
projektowane, aby naœladowaæ media tradycyj-
ne. W poszukiwaniu natury mediów wa¿ne nie
s¹ w koñcu pytania uniwersalne, ale bie¿¹ce
w sensie czasowym i lokalne w sensie prze-
strzennym. Wi¹¿e siê to na przyk³ad z kwesti¹
tzw. otwartoœci mediów, tj. raczej z problemem
w³adzy, która u¿ywa mass mediów do egze-
kwowania przestrzegania prawa albo narzuca-
nia prawa; na wczesnym etapie na przyk³ad in-
ternet stanowi³ realne zagro¿enie dla pewnych
oœrodków w³adzy politycznej, handlowej i kor-
poracyjnej. Dyskusjê na temat mediów mo¿na
tak¿e prowadziæ z po³o¿eniem nacisku na to,

kto o nich mówi: czy cz³owiek Wschodu, czy
te¿ cz³owiek Zachodu; kto i jaki ma dostêp do
technologii, wiedzy oraz danych.

Ilustracjê badañ podejmowanych w zakre-
sie tzw. nowych mediów stanowi³ wyk³ad prof.
Carol Stabile (University of Oregon) na temat
MMO, czyli massively multiplayer online ga-
mes, niezwykle popularnych w Stanach Zjed-
noczonych gier komputerowych polegaj¹cych
przede wszystkim na w³¹czaniu do gry bardzo
wielu uczestników z ró¿nych, nieraz bardzo
odmiennych zapleczy spo³ecznych. Podczas
podejmowania wirtualnych interakcji, gracze
mog¹ ukrywaæ swoj¹ prawdziw¹ p³eæ, przez co
dochodzi do mieszania siê, a w zwi¹zku z tym
tak¿e i manipulacji to¿samoœci¹ p³ciow¹ gra-
czy. Wszyscy uczestnicy gier MMO bazuj¹ bo-
wiem na pewnej specyficznej praktyce „czyta-
nia p³ci”, któr¹ determinuj¹ w pierwszym rzê-
dzie takie wyk³adniki, jak: imiê (nazwa), wy-
gl¹d wirtualnej postaci, ton g³osu, a w koñcu
specyficzny rodzaj technik komunikacyjnych
przypisywanych tradycyjnie, czyli w prawdzi-
wym œwiecie, mêskoœci lub kobiecoœci osoby.
Poniewa¿ ka¿da kreacja postaci o cechach mê-
skich lub kobiecych jest zale¿na od twórcy gry,
jak równie¿ otoczenie i zaanga¿owane w grê
obiekty s¹ kreacj¹ jego wyobraŸni, nastêpuje
czêste podszywanie siê rzeczywistych mêskich
graczy MMO pod wirtualne postaci kobiece.
Mêscy gracze, kreuj¹cy silne postaci kobiece,
kwestionuj¹ przez to tradycyjne postrzeganie
kobiety jako jednostki s³abej, wykorzystywanej
przez mê¿czyzn, bazuj¹cych na ich emocjonal-
nej s³aboœci, labilnoœci i czegoœ w rodzaju „na-
iwnoœci technologicznej”. Postaci typu „trolle”
s¹ postaciami, które ³¹cz¹ w sobie na przyk³ad
cechy obydwu p³ci, jest to wiêc rodzaj p³ciowej
hybrydy, zamienianie p³ci jest natomiast rodza-
jem pu³apki, jak¹ gracze na siebie nawzajem
zastawiaj¹. Ro¿ne gry maj¹ w koñcu ró¿norod-
ne – rzec by mo¿na – œrodowisko kulturowe,
st¹d obecne w nich tak¿e ró¿ne sposoby zacho-
wania oraz komunikowania siê postaci, a po-
szczególne gry maj¹ nawet hierarchie spo³ecz-
ne. Na podstawie badañ przeprowadzanych
w odniesieniu do uczestników gier MMO oraz
samych „poszczególnych projektów” gier,
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mo¿na powiedzieæ, ¿e obserwuje siê zjawisko
zacierania, a wreszcie znoszenia dominuj¹cych
w rzeczywistoœci ideologii zwi¹zanych z po-
strzeganiem i funkcjonowaniem poszczegól-
nych p³ci, a jeœli chodzi o odkrywanie p³ci
w sieci, to jest ona definiowana i ukazywana
zupe³nie inaczej ni¿ w mediach tradycyjnych.

Problematykê mediów tradycyjnych, tj. te-
lewizji, porusza³y z kolei seminaria prof. Ursu-
li Ganz-Blättler z Università della Svizzera ita-
liana w Lugano zatytu³owane Casted for Life
oraz What Time’s Got to Do With It. Storytel-
ling and Popular Culture. Szwajcarska uczona
umiejêtnie ³¹czy w swoich badaniach perspek-
tywy narratologiczne, stosuj¹c metody analizy
narracyjnej do badañ nad programami telewi-
zyjnymi typu Reality TV. Okazuje siê na przy-
k³ad, ¿e w procesie konstruowania programu
z rodzaju Reality TV faza przygotowawcza na-
œladuje mechanizmy teatralne pod wzglêdem
kolejnych trzech etapów, czyli doboru kandy-
datów do odegrania danej roli w programie
(etap ten to tzw. casting), selekcji odpowie-
dniego miejsca do odegrania scen w programie
(staging) oraz doboru odpowiedniego scenariu-
sza do programu w celu uzyskania oczekiwane-
go efektu dramatycznego (scripting). Nato-
miast sam scenariusz tego typu widowiska
odzwierciedla strukturalne ukszta³towanie dra-
my, zbudowany jest bowiem na zasadzie pira-
midy Freytaga. Z kolei proces tworzenia
i odbioru narracji scenariuszy programów typu
Reality TV opiera siê na teorii Mimesis Paula
Ricoeura. W poszukiwaniu praktycznego po-
twierdzenia swych teorii prof. Ganz-Blättler sa-
ma uczestniczy w ¿yciu wirtualnej spo³eczno-
œci fanklubów bohaterów telewizyjnych show,
prowadz¹c tak¿e badania nad narracj¹ z rodza-
ju fan fiction.

W po³¹czonej perspektywie studiów kultu-
rowych i medialnych, prof. Ted Stirpas (India-
na University w Stanach Zjednoczonych) oma-
wia³ zjawisko, które nazwa³ kultur¹ algoryt-
miczn¹ (algorithmic culture). Poprzez odnie-
sienie do sfery aktywnoœci komputerowej, czy-
li obliczania, szacowania i klasyfikowania,
Stirpas stwierdzi³, ¿e u¿ytkownicy nowych me-
diów projektuj¹ doœwiadczenie interakcji z me-

diami na doœwiadczanie rzeczywistej kultury
poprzez klasyfikacjê i hierarchizacjê ludzi,
miejsc, przedmiotów i idei. Bazuj¹c na pracach
takich teoretyków studiów kulturowych, jak na
przyk³ad Raymond Williams, prof. Stirpas wy-
chodzi od kontekstu semantycznego, z jakiego
wyros³o wczesne dwudziestowieczne pojêcie
kultury, k³ad¹c szczególny nacisk na cztery
kluczowe zagadnienia, tj. sztukê (art), klasê
(class), demokracjê (democracy) i przemys³
(industry). Wed³ug Stirpasa w zrozumieniu
i tworzeniu teorii dotycz¹cych dzisiejszej kul-
tury, któr¹ bezdyskusyjnie kszta³tuje dyna-
miczny proces technologiczny, mo¿e pomóc
w dalszej kolejnoœci odniesienie do pewnych
pojêæ z zakresu nauk socjologicznych oraz in-
formatycznych, jak na przyk³ad odniesienie do
pojêcia t³umu (crowd) oraz pojêcia algorytmu
(algorithm). 

Na seminarium prof. Jana Heina Hoogstada
(Universiteit van Amsterdam) zatytu³owanym
Reading and Writing 101. Digital Literacy in
the Humanities? zastanawiano siê nad proble-
mem tzw. piœmiennoœci cyfrowej, czyli u¿y-
tecznoœci nowych mediów w prowadzeniu ba-
dañ z zakresu nauk humanistycznych. Prof.
Hoogstad wyszed³ od znanego i coraz po-
wszechniejszego podejœcia badaczy, które mo-
g³aby wyra¿aæ swoista skarga typu: „Nikt ju¿
dzisiaj nie czyta ksi¹¿ek”. Podejœcie to wynika-
³oby z kolei – zdaniem Hoogstada – z innego
typu cliché, a mianowicie z przekonania w ro-
dzaju: „Media nieustannie bombarduj¹ nas
mnóstwem wiadomoœci, ha³asu i obrazów.
Prze³adowanie nimi odstrasza ludzi od wziêcia
dystansu, zdobywania wiedzy i krytycznej re-
fleksji nad œwiatem i ich w³asnym ¿yciem, itd.”.
Zaprezentowane stwierdzenia s¹ w rzeczywi-
stoœci wynikiem nadmiernego, w sensie prze-
sadnego, a zarazem niewystarczaj¹cego zainte-
resowania mediami ze strony naukowców.
Przesadnego, poniewa¿ krytyka mediów wyni-
ka z pewnej opozycji, w której cz³owiek jawi
siê jako niewolnik technologii, niewystarczaj¹-
cego zaœ, poniewa¿ media wydatnie przekszta³-
caj¹ praktyki czytania i pisania, kojarzone z tra-
dycyjn¹ piœmiennoœci¹. Jednym z dominuj¹-
cych nieporozumieñ na temat nowych mediów
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jest bowiem przekonanie, ¿e bazuj¹ one na
obrazie, a nie na tekœcie. W rzeczywistoœci
obrazy medialne s¹ wytworem milionów zako-
dowanych przez programistów znaków zapisa-
nych w jêzykach programowania. I choæ kodo-
wanie tego rodzaju nie czyni z innych praktyk
piœmiennoœci zwi¹zanych z u¿yciem jêzyka
w ogóle czegoœ przestarza³ego, to jednak pod-
trzymuje proces ich powolnego zastêpowania.
W zwi¹zku z tym tak¿e i humanistyka stanie
przed wyzwaniem nowych zastosowañ mediów
do opisu teorii oraz zjawisk.

Spotkanie uczonych podczas 1st Summer In-
stitute on Critical Literacies mo¿na podsumo-
waæ w sposób nastêpuj¹cy: wydaje siê, ¿e studia
kulturowe, nie wy³¹czaj¹c studiów nad media-
mi, nadal s¹ w „stanie definiowania samych sie-
bie”, nadal wiêc poszukuj¹ perspektyw. Nie ma
tutaj ustalonego, w znaczeniu jednolitego,
przedmiotu badañ, nie wystêpuje uniwersalna
metodologia. Studia kulturowe i medialne zapo-
¿yczaj¹ i twórczo przetwarzaj¹ ró¿ne pogl¹dy,
teorie i praktyki, odpowiadaj¹c specyfice danej
kultury, danego spo³eczeñstwa lub grupy etnicz-
nej oraz danego czasu i miejsca. Studia kulturo-
we niekoniecznie trzeba ³¹czyæ z instytucj¹ uni-

wersytetu, chocia¿ uniwersytet umo¿liwia w³a-
œnie ze wzglêdów instytucjonalnych uprawianie
tego rodzaju studiów. Studia kulturowe mo¿na
okreœlaæ na podstawie definicji samej kultury,
któr¹ w krajach anglojêzycznych rozumie siê
przynajmniej na trzy sposoby, tj. w kategoriach
sztuki, edukacji, nastêpnie zaœ w kategoriach
sposobu ¿ycia. Mo¿na w koñcu poszukiwaæ
pewnej wspólnoty dla zasad etycznych, este-
tycznych i intelektualnych, w których studia
kulturowe i medialne jawi³yby siê jako swoista
„globalizacja wiedzy”. W wymiarze moralnym
i spo³ecznym zarazem, wydaje siê, ¿e poprzez
studia kulturowe i publikacje na temat mediów,
ludzie wci¹¿ walcz¹ o pokonanie uprzedzeñ ra-
sowych, seksistowskich i innych, staraj¹c siê
usankcjonowaæ ow¹ walkê za pomoc¹ narzêdzi
naukowych. Prof. Mikko Lehtonen (University
of Tampere) zaproponowa³, aby zast¹piæ podej-
œcie typu ksenofobia lub ksenofilia, w sensie
nadmiernego lêku lub zbytniej otwartoœci na to,
co odmienne w danej kulturze, przez postawê
ksenosoficzn¹, dla której pojêcie „ksenosofia”,
czyli „wiedza na temat tego, co obce” by³oby
kluczowe w zrozumieniu tego, co swoiste, oraz
tego, co odmienne.
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Ksi¹¿ka Terry’ego Flew, australijskiego ba-
dacza komunikowania i mediów z Uni-

wersytetu w Brisbane, stanowi przyk³ad inter-
dyscyplinarnego studium z obszaru mediów
i kultury, która upowszechniana przez globalne
media, jest z jednej strony nie tylko jego tre-
œci¹, ale tak¿e instrumentem spotkania miêdzy-
kulturowego1. Autor przedstawia koncepcje
oddzia³ywania globalnych mediów na miêdzy-
kulturowy dialog, który wspó³czeœnie jest mo¿-
liwy na wielu p³aszczyznach, nie tylko poprzez
miêdzynarodowe przep³ywy ludzi i kapita³u
(migracje, turystyka, kontakty biznesowe), ale
tak¿e wy³anianie siê hybrydowej globalnej kul-
tury. Koncepcja hybrydowoœci wobec dawnej
teorii „wy¿szoœci kulturowej” sugeruje, ¿e
„globalizacja nie tylko nie niszczy to¿samoœci
kulturowej, lecz stanowi jeden z najwa¿niej-
szych czynników sprzyjaj¹cych tworzeniu siê
i rozprzestrzenianiu tej to¿samoœci” (s. 189). 

Media globalne oparte s¹ na fundamental-
nym za³o¿eniu, ¿e to one w³aœnie – dziêki no-
woczesnym technologiom – odgrywaj¹ zasa-
dnicz¹ rolê w procesach globalizacji wspó³cze-
snych spo³eczeñstw. Nowe technologie, sprzy-
jaj¹ce ponadgranicznym przep³ywom zawarto-
œci mediów, powoduj¹ zaœ dwa rodzaje skut-
ków: postêpuj¹c¹ deterytorializacjê mediów
oraz destabilizacjê dotychczasowych metod
kontroli i w³adzy nad mediami. W nowej gospo-
darce „g³êbokich wspó³zale¿noœci”, opartej na
technologiach komunikacyjnych, nazwanej
przez Manuela Castellsa gospodark¹ „informa-
cyjn¹, globaln¹ i usieciowion¹”2,  to informacja

i wiedza staj¹ siê kluczowe dla rozwoju ekono-
micznego. Motorem rozwoju gospodarczego
staj¹ siê innowacyjne „wylêgarnie pomy-
s³ów”3, które powoduj¹ powstawanie global-
nych technopolii (oœrodków naukowo-badaw-
czych jak Dolina Krzemowa w Kalifornii, Kan-
ton w Chinach) wraz z rosn¹c¹ rol¹ wielu me-
tropolii (Nowy Jork, Londyn, Pary¿, Tokio,
Singapur). Te w³aœnie „wêz³y” stanowi¹ cen-
tralne punkty globalnej sieci (s. 65).  Mog¹ byæ
one usytuowane w wielu punktach globu, wiêc
perspektywa dominacji jednej kultury (pañ-
stwa, cywilizacji) staje siê coraz bardziej ana-
chroniczna. 

Punktem wyjœcia rozwa¿añ autora Mediów
globalnych jest analiza natury teoretycznej,
okreœlaj¹ca podstawowe pojêcia zwi¹zane
z mediami oraz ich relacje ze œwiatem polityki,
gospodarki i kultury. Zw³aszcza ta ostatnia per-
spektywa w du¿ej mierze dominuje w warstwie
opisowej oraz teoretycznej ca³ej ksi¹¿ki.
W rozdziale pierwszym, prezentuj¹cym rynki
oraz organizacje medialne w kontekœcie ich
dzia³alnoœci wyznaczanej przez perspektywê
globalizacji, autor zauwa¿a, ¿e kultura staje siê
w coraz wiêkszym stopniu uzale¿niona od
przekazu medialnego (s. 29), a media (œrodki
informacji i komunikowania) staj¹ siê instru-
mentem sprawowania w³adzy symbolicznej
(s. 6–7). Jednoczeœnie, w kontekœcie tocz¹cych
siê debat w ró¿nych œrodowiskach na temat
zmiany form relacji spo³ecznych oraz nowych
praktyk medialnych, du¿e znaczenie dla kultu-
ry i dla spo³eczeñstw na ca³ym œwiecie ma obe-

Terry Flew
Media globalne, przekł. Marta Lorek

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010,  304 s. 
ISBN 978−83−233−2885−8 

1 J. Miku³owski-Pomorski, Jak narody porozumiewaj¹ siê w komunikacji miêdzykulturowej i komunikowaniu
medialnym, Kraków 2007, s. 28 i n. 

2 M. Castells, Spo³eczeñstwo sieci, Warszawa 2007, s. 85–86.
3 Tam¿e, s. 72.
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cny etap przejœcia od „starych” do „nowych”
œrodowisk medialnych (s. 29). 

W rozdziale drugim dokonany zosta³ prze-
gl¹d teorii globalnych mediów oraz ich krytycz-
na analiza, zarówno z pozycji zwolenników
koncepcji „silnej globalizacji”, jak i jej przeciw-
ników. Autor przedstawia dwa wp³ywowe para-
dygmaty w naukowej refleksji na temat wspó³-
czesnych globalnych mediów (krytycznej eko-
nomii politycznej i studiów kulturowych) oraz
omawia cztery alternatywne podejœcia, a miano-
wicie: instytucjonalizm, studia polityki kultural-
nej, geografii kulturowej i gospodarczej oraz te-
orie globalizacji (s. 35). Zderza w nich dobrze
znane idee „imperializmu kulturowego”, zdefi-
niowanego przez Herberta Schillera, a odnosz¹-
cego siê g³ównie do „miêkkiej w³adzy” Stanów
Zjednoczonych w globalnej kulturze (s. 38–39),
z koncepcjami nowego œwiatowego podzia³u
pracy na rynku kulturalnym (s. 43). Media glo-
balne funkcjonuj¹ dziœ poza pañstwami w za-
kresie finansowania, produkcji, dystrybucji, jak
i odbioru, a praktyki kulturalne nadal wykazuj¹
silne tendencje do lokalnego i kulturowego
zró¿nicowania, co neguje ideê dominacji zglo-
balizowanej, homogenicznej, masowej kultury
popularnej (s. 48). Z rozwa¿añ autora wynika,
¿e to raczej hybrydyzacja kultury, a nie jej ho-
mogenizacja jest cech¹ charakterystyczn¹ obe-
cnej fazy rozwoju kultury globalnej (s. 49).

Rozdzia³y trzeci i czwarty poœwiêcone s¹
ró¿nym aspektom teoretycznym i praktycznym
zwi¹zanym z globalizacj¹ mediów oraz global-
nych sieci produkcyjnych czy te¿ tzw. przemy-
s³ów kulturowych. Autor rozwija tu pewne w¹t-
ki z poprzedniego rozdzia³u, wzbogacaj¹c je
o istotne rozwa¿ania zwi¹zane choæby z kry-
tyczn¹ ocen¹ dotycz¹c¹ dyskusji na temat cha-
rakteru i faktycznej skali dzia³ania miêdzynaro-
dowych korporacji medialnych. Pos³uguj¹c siê
tzw. wskaŸnikiem transnarodowoœci stara siê
rozwiaæ nieco utrwalony w powszechnej œwia-
domoœci mit o potêgach wielkich korporacji
medialnych, wskazuj¹c, ¿e sam fakt, i¿ spó³ka
jest du¿¹ korporacj¹ w skali œwiatowej, nie
oznacza wcale, ¿e jest ona korporacj¹ zglobali-

zowan¹ (s. 83). Dane empiryczne wskazuj¹ na
istnienie obecnie tylko jednej prawdziwie glo-
balnej korporacji medialnej, któr¹ stanowi
News Corporation i spó³ki powi¹zane Ruperta
Murdocha (s. 101), a reszta to spó³ki amerykañ-
skie, europejskie czy japoñskie dzia³aj¹ce na
rynkach miêdzynarodowych (s. 96). Wskazuje
jednoczeœnie, ¿e globalne media komercyjne
odgrywaj¹ kluczow¹ rolê nie tylko w przekazie
informacji i programów, ale w sprzeda¿y dóbr
i us³ug poprzez udzia³ w reklamie i promocji (s.
83). Odgrywaj¹ wiêc, pod wieloma wzglêdami,
role „nowych misjonarzy” (s. 83) globalnego
kapitalizmu (okreœlenie przedstawicieli teorii
krytycznego kapitalizmu), ale lokalny biznes
nie zawsze na tym traci, poniewa¿ wejœcie na
rynek nowych graczy podnosi, a nie obni¿a, je-
go konkurencyjnoœæ (s. 97). Dochodzi do tego
deregulacja rynków medialnych oraz pragma-
tyczne podejœcie pañstw tradycyjnie chroni¹-
cych w³asne rynki (jak Chiny, które przyst¹pi³y
do WTO4), co sk³ada siê na obraz bardziej kon-
kurencyjnej ni¿ kiedykolwiek œwiatowej gospo-
darki, w której licz¹ siê w coraz wiêkszym stop-
niu aktywa niematerialne (s. 109). 

W rozdziale pi¹tym dokonana zosta³a anali-
za ró¿nych koncepcji kultury w epoce globali-
zacji, jej zwi¹zków z budowaniem (lub utrat¹)
poczucia to¿samoœci oraz hybrydowej natury,
wynikaj¹cej z po³¹czenia globalnych treœci
i form z lokalnym kolorytem. Globalny prze-
p³yw idei programowych (tzw. formatów),
które mog¹ byæ stosowane na ró¿nych rynkach
narodowych, zwykle poddawany jest proceso-
wi „kulturowej adaptacji i ulokalnienia”
(s. 161). Na skutek dzia³ania globalnych me-
diów powstaje nowa relacja miêdzy aspektami
globalnymi i lokalnymi kultury, której efektem
jest „ekonomicznie rentowna hybrydowa forma
kulturowa, w której wymiar lokalny i globalny
s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane” (s. 169).
Warto w tym kontekœcie przytoczyæ opiniê
Zygmunta Baumana na temat zawartoœci glo-
balnych mediów, która jest dzisiaj dla globalne-
go spo³eczeñstwa konsumentów „sk³adnic¹
przeznaczonych do konsumpcji towarów”,

4 Œwiatowa Organizacja Handlu utworzona w 1994 r., z siedzib¹ w Genewie.
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a przynale¿noœæ oznacza nie wiêcej jak „mak-
symaln¹ tolerancjê i minimaln¹ wybrednoœæ.
[…] zasad¹ wy¿szoœci kulturowej jest wszyst-
ko¿ernoœæ – i zachowywanie siê w ka¿dym œro-
dowisku kulturowym jak w domu”5. Nie dzi-
wi¹ wiêc w tym kontekœcie przyk³ady z ksi¹¿ki
Flew: boom na filmy po³udniowokoreañskie,
wzorowane na hollywoodzkich konwencjach
filmowych (s. 178–180), sukces „uniwersalne-
go” kina chiñskiego (znane filmy jak Dom la-
taj¹cych sztyletów, Przyczajony tygrys, ukryty
smok) czy te¿ powstanie canto-popu jako glo-
balnej odmiany muzycznej (s. 187–188). 

Nowa perspektywa, w jakiej dzia³aj¹ media,
wymaga tak¿e odmiennej ni¿ dotychczas polity-
ki medialnej, zarówno na szczeblu narodowym,
jak i ponadpañstwowym. W ostatnim, szóstym
rozdziale autor ukazuje dylematy narodowych
polityk kulturalnych: jak regulowaæ przep³ywy
treœci medialnych w sytuacji nowych technolo-
gii, które nie znaj¹ granic? Czy pañstwo powin-
no ograniczyæ siê tylko do wsparcia przemys³ów
kreatywnych (pañstwo wspomagaj¹ce) czy te¿
do aktywnoœci w sferze kultury (pañstwo regula-
cyjne)? Pañstwo regulacyjne zachowa³o swoje
prerogatywy w zasadzie g³ównie w odniesieniu
do nadawców publicznych (s. 201), podczas gdy
z nadawcami komercyjnymi relacje przybra³y
formê umowy spo³ecznej w celu ochrony intere-
su publicznego (s. 203), zauwa¿a autor. Jednak-
¿e nie oznacza to zaniku polityk kulturalnych
opartych na protekcjonistycznym podejœciu,
czego przyk³adem jest Unia Europejska6, a pañ-
stwa zaczê³y postrzegaæ koniecznoœæ narodo-
wych polityk tak¿e w sferze internetu. Autor
przedstawia trudnoœci choæby w prowadzeniu
polityki kulturalnej (i medialnej) na szczeblu
miêdzynarodowym, pomimo starañ ró¿nych
organizacji, w tym zw³aszcza UNESCO. Walka
o zachowanie ró¿norodnoœci kulturowej (czego
przyk³adem mo¿e byæ w³aœnie raport UNESCO
na temat globalnego komunikowania Many
Voices, One World, z 1980 r.) zderza siê z libe-
ralnymi koncepcjami wolnego handlu forsowa-

nymi przez WTO przy wsparciu Stanów Zjedno-
czonych jako zwolennika globalnej doktryny
swobodnego przep³ywu informacji (s. 237–238).
Konflikt ten uwidacznia siê zw³aszcza na forum
kolejnych spotkañ Œwiatowego Szczytu Spo³e-
czeñstwa Informacyjnego7.

Ksi¹¿ka Terry’ego Flew stanowi studium
rozleg³e tematycznie, wielow¹tkowe, obfituj¹-
ce w szczegó³y oraz wiele istotnych obserwa-
cji, zarówno natury teoretycznej, jak i przyk³a-
dów z wielu krajów, tak¿e z rodzimej Australii
oraz z regionu Azji i Pacyfiku. Stanowi to jed-
noczeœnie jej siln¹ i s³ab¹ stronê. Mo¿e zainte-
resowaæ bowiem zarówno medioznawców, jak
i politologów i kulturoznawców, a nawet eko-
nomistów, autor imponuje bowiem umiejêtno-
œci¹ poruszania siê w ró¿nych obszarach wie-
dzy. Z powy¿szych  powodów ksi¹¿ka wymaga
uwa¿nej lektury oraz umiejêtnoœci selekcji, po-
niewa¿ te same w¹tki niejednokrotnie powta-
rzaj¹ siê w ró¿nych kontekstach, co powoduje,
¿e czytelnik mo¿e poczuæ siê czasem zagubio-
ny lub te¿ nie do koñca usatysfakcjonowany. 

Media globalne mo¿na potraktowaæ jako
g³os w debacie miêdzy przedstawicielami teorii
silnej globalizacji mediów i kultury z jej scep-
tykami, starcia koncepcji homogenizacji kultu-
ry, jej „mcdonaldyzacji” i dominacji „globalne-
go Hollywood” versus idei hybrydyzacji kultu-
ry i nowego œwiatowego podzia³u pracy na ryn-
ku kulturalnym (s. 91). Monografia Terry’ego
Flew zas³uguje na uwa¿n¹ lekturê tak¿e z po-
wodu ukazania nowych perspektyw i mo¿liwo-
œci rozwoju przemys³ów kreatywnych i medial-
nych w ró¿nych regionach œwiata. Spod war-
stwy analizy teoretycznej, jak i prezentowa-
nych przyk³adów, wy³ania siê ciekawe studium
natury wspó³czesnych procesów globalizacji
mediów, które sprawiaj¹, ¿e informacja, wiedza
i kultura staj¹ siê wspóln¹ przestrzeni¹ nas
wszystkich, u¿ytkowników tych¿e mediów
i zarazem mieszkañców wielowymiarowej cy-
berprzestrzeni.

Alicja Jaskiernia

5 Z. Bauman, Kultura w p³ynnej nowoczesnoœci, Warszawa 2011, s. 28.
6 K. Williams, Media w Europie, Warszawa 2008, s. 150 i n.
7 K. Jakubowicz, Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2010, s. 213–220.
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Bogus³awa Dobek-Ostrowska jest znanym
badaczem mediów i komunikowania poli-

tycznego, st¹d nowa ksi¹¿ka tej autorki pod
wielce obiecuj¹cym tytu³em Polski system me-
dialny na rozdro¿u. Media w polityce, polityka
w mediach niew¹tpliwie spotka siê z zaintere-
sowaniem ze strony zarówno teoretyków, jak
i praktyków polskiego ¿ycia politycznego. Pra-
ca podejmuje bowiem problematykê wzajem-
nych relacji miêdzy œwiatem mediów i œwiatem
polityki, ich z³o¿onego charakteru oraz w kon-
sekwencji wp³ywu na kszta³t obu systemów:
politycznego i medialnego. 

Autorka odwo³uje siê do osi¹gniêæ teore-
tycznych dotycz¹cych modeli systemów medial-
nych Daniela C. Hallina i Paola Manciniego,
a tak¿e innych uznanych autorytetów, m.in. Jaya
G. Blumlera i Michaela Gurevitcha. Uwzglêdnia
te¿ dorobek teoretyków z Europy Œrodkowej
i Wschodniej, m.in. Slavko Splichala i Karola
Jakubowicza (s. 14–15). Narracja naukowa
ksi¹¿ki oparta jest na konfrontacji koncepcji
doktrynalnych, dotycz¹cych mediów we wspó³-
czesnym spo³eczeñstwie, z analiz¹ polskiej rze-
czywistoœci medialnej, wynikaj¹c¹ z przeprowa-
dzonych badañ w³asnych oraz przy wykorzysta-
niu empirycznych wyników badañ naukowych
innych badaczy, m.in. z Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego, co wymaga szczególnego podkreœlenia.
Polski system medialny jest w ksi¹¿ce ukazany
w kontekœcie badañ europejskich i œwiatowych,
a zastosowanie metody analizy porównawczej
podnosi jej wartoœæ i umo¿liwia zrozumienie
faktu, ¿e rozwój polskich mediów jest elemen-
tem zjawisk zachodz¹cych w skali globalnej. 

Autorka podjê³a próbê odpowiedzi na pyta-
nia: Ile jest mediów w polityce? Ile jest polity-
ki w mediach? Twórczo rozwinê³a podejœcie
Hallina i Manciniego1 w odniesieniu do parale-
lizmu politycznego (pozwalaj¹cego na wyja-
œnienie, co politycy robi¹ z mediami), profesjo-
nalizmu dziennikarskiego (pozwalaj¹cego na
wyjaœnienie, co media robi¹ z polityk¹) oraz
mediatyzacji polityki (kwestia zawartoœci me-
diów i ich dystansu do w³adzy). 

Praca nie dotyczy ca³ego z³o¿onego sy-
stemu medialnego, co by³o przedmiotem
wczeœniejszych opracowañ autorki, koncen-
truj¹c siê na jednym fragmencie, jakim jest
reakcja „j¹dra” systemu z aktorami politycz-
nymi ulokowanymi na rynku wtórnym (s.
13). Aktorzy polityczni (s. 64), którzy obok
mediów stanowi¹ silne ogniwo procesu ko-
munikowania politycznego, usi³uj¹ bowiem
narzucaæ mediom w³asn¹ agendê, kreuj¹c po-
¿¹dan¹ zawartoœæ informacyjn¹ oraz wizeru-
nek ugrupowania politycznego lub poszcze-
gólnych polityków. Przedmiotem rozwa¿añ
autorki s¹ nastêpuj¹ce problemy koncentruj¹-
ce siê wokó³ relacji œwiata mediów z aktorami
politycznymi: polscy dziennikarze i ich kultu-
ra zawodowa (rozdz. 1); media masowe w lo-
gice aktorów politycznych (rozdz. 2) oraz me-
diatyzacja polityki – dziennikarze i politycy
w procesie tworzenia zawartoœci mediów
(rozdz. 3). 

Autorka przyjê³a za³o¿enie, ¿e Polska jest
przyk³adem mieszanki cech wystêpuj¹cych
w modelu spolaryzowanego pluralizmu (stron-
niczoœæ, kontrola nad mediami publicznymi)

Bogusława Dobek−Ostrowska
Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka
w mediach

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 224 s., 
ISBN 978−83−229−3183−7

1 D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujêciu porównawczym, Kraków
2007.
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oraz modelu liberalnego2 (autonomiczne media
prywatne), przy czym w polskim systemie me-
dialnym miejsce paralelizmu politycznego zaj-
muje instrumentalizacja polityczna i/lub eko-
nomiczna (s. 171). Nag³oœnienie polityki oscy-
luje miêdzy dwiema logikami – partyjn¹ i me-
diów, przejawiaj¹c siê w coraz powszechniej-
szym traktowaniu polityki jako teatru politycz-
nego i spersonalizowanym wyœcigu konkuren-
tów, typowym dla modelu liberalnego oraz mo-
delu demokratycznego korporacjonizmu
(s. 172). Specyfik¹ Polski, która wyraŸnie ko-
rzystnie wyró¿nia polski rynek medialny na tle
innych krajów w Europie Œrodkowej, jest sto-
sunkowo niski udzia³ kapita³u zagranicznego
w mediach. W konsekwencji, jak zauwa¿a au-
torka, w krajach po transformacji systemowej
z 1989 r., w których zasadnicza czêœæ g³ów-
nych mediów nale¿y do zagranicznych inwe-
storów, w efekcie dominuj¹ media rozrywko-
we, a nadawcy i wydawcy nie inwestuj¹ w me-
dia informacyjne czy te¿ ekonomiczne (s. 169).

W rozdziale pierwszym, poœwiêconym
kwestii kultury zawodowej polskich dziennika-
rzy, a istocie tak¿e kwestii autonomii dzienni-
karskiej oraz instrumentalizacji mediów, autor-
ka konstatuje, ¿e na zawód ten wp³ywaj¹ silnie
dwa czynniki: instrumentalizacja polityczna
i ekonomiczna. Analiza przeprowadzona na tle
modeli skonstruowanych z zastosowaniem
wielowymiarowych kryteriów (s. 27), jak sto-
sunek do w³adzy, nastawienie na realizacjê in-
teresu obywateli, obiektywizm czy idealizm
w osi¹ganiu celów, prowadzi j¹ do wniosku, ¿e
„konsekwencj¹ instrumentalizacji politycznej
jest polityzacja mediów, ekonomicznej zaœ –
komercjalizacja” (s. 55). Na gruncie polskim
zaœ polityczna instrumentalizacja jest szczegól-
nie groŸna, bo „silnie utrwalona w polskiej tra-
dycji”, co jest szczególnie widoczne w obsza-
rze mediów publicznych (s. 55). Diagnoza sta-
nu polskiej kultury dziennikarskiej nie jest jed-
noznacznie pesymistyczna, poniewa¿ „ewoluu-
je [ona] i modernizuje siê pod wp³ywem glo-
balnych trendów rozwojów”, które – jak zau-
wa¿a autorka – przynosz¹ dobre, ale i z³e wzor-

ce (deprofesjonalizacjê, tabloidyzacjê, sensa-
cjonalizm). Polscy dziennikarze nadal te¿ dale-
cy s¹ od obiektywizmu i choæ postrzegaj¹ swój
zawód w kategoriach s³u¿by spo³ecznej, to pa-
radoksalnie uwa¿aj¹, ¿e wymaga to od nich
„osobistego zaanga¿owania w polityczny bieg
wydarzeñ” (s. 63).

W rozdziale drugim autorka usi³uje odpo-
wiedzieæ na pytanie, czy i w jakim stopniu roz-
win¹³ siê w Polsce paralelizm polityczny i czy
w relacjach miêdzy partiami politycznymi
i mediami wystêpuj¹ cechy zbli¿one do mode-
lu spolaryzowanego pluralizmu (s. 112). Rela-
cje miêdzy nimi podda³a autorka analizie na
dwu poziomach: z punktu widzenia uczestni-
ków sceny politycznej, to jest polityków i par-
tii politycznych oraz z perspektywy samych
mediów – ich w³aœcicieli, wydawców i dzienni-
karzy. Logika partyjna i logika mediów oddzia-
³uj¹ na siebie wzajemnie, odciskaj¹c siê na za-
wartoœci mediów i wp³ywaj¹c na zachowania
aktorów politycznych. Logika partyjna ujawnia
siê tam, gdzie media s¹ s³abe, a partyjni spin-
-doktorzy adaptuj¹ logikê mediów do w³asnych
potrzeb. Tak dzieje siê tak¿e w dojrza³ych de-
mokracjach (W³ochy, Hiszpania), gdzie wysoki
paralelizm polityczny idzie w parze z niskim
profesjonalizmem dziennikarskim (s. 67). Me-
dia autonomiczne, w których pracuj¹ profesjo-
nalni dziennikarze nieczuli na zabiegi polity-
ków, potrafi¹ zachowaæ siln¹ pozycjê wobec
aktorów politycznych (s. 66).

W Polsce mo¿na zauwa¿yæ wystêpuj¹c¹
stronniczoœæ mediów, spotykan¹ tak¿e w in-
nych systemach medialnych pañstw demokra-
tycznych, ale nie mo¿na mówiæ o upartyjnieniu
systemu medialnego, ani te¿ o wysokim pozio-
mie paralelizmu politycznego. Autorka podkre-
œla, ¿e w Polsce „¿adna partia nie jest w³aœci-
cielem gazety, stacji radiowej czy telewizyj-
nej”, chocia¿ „wysoki poziom upartyjnienia”
w sensie „dobrowolnego zwi¹zku medium
z parti¹ polityczn¹” jest czêsto spotykany
i obejmuje media „ideologiczne” o jasno okre-
œlonej linii redakcyjnej (s. 80). Niski poziom
upartyjnienia cechuje najczêœciej tabloidy 

2 Na temat powy¿szych modeli zob. tam¿e.
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i media rozrywkowe, których politycy interesu-
j¹ w roli celebrytów lub jako potencjalne
Ÿród³o skandali (s. 81). 

Jednak¿e paralelizm polityczny, który ma
oparcie g³ównie w stabilnym systemie partyj-
nym, w Polsce nie rozwin¹³ siê, zdaniem autor-
ki, zbyt silnie (s. 112), a to dziêki s³abym je-
szcze partiom, które nie wytworzy³y relacji
i œcis³ych powi¹zañ opartych na za¿y³oœci na
gruncie prywatnym polityków i w³aœcicieli me-
diów, jak to ma miejsce we Francji czy Wiel-
kiej Brytanii, nie mówi¹c ju¿ o W³oszech. Pol-
skie media s¹ bardzo zró¿nicowane w relacjach
z politykami, chwiejne w sympatiach i ko-
niunkturalne. Ogólnopolskie media komercyj-
ne wypracowa³y nawet polityczn¹ autonomiê
i dominuje w tym segmencie logika mediów, co
oznacza zale¿noœæ raczej od presji ekonomicz-
nej ze strony w³aœcicieli i reklamodawców. Tyl-
ko media publiczne „okaza³y siê s³abe i prze-
gra³y walkê o niezale¿noœæ” (s. 113). Autorka
zauwa¿a, model brytyjskiej BBC, wobec upar-
tyjnienia zarówno KRRiT, jak i publicznej tele-
wizji i radia, ma nik³e szanse na realizacjê
(s. 100). Kontrola pañstwa mo¿e byæ ograni-
czana tylko tam, gdy zarz¹dzaj¹cy mediami
i personel mediów s¹ tak silni, ¿e mo¿e nawet
dochodziæ do ich otwartych konfliktów na fo-
rum publicznym (s. 101). 

Mimo wszystko autorka wskazuje, ¿e pol-
ski system medialny, aczkolwiek ze stronniczy-
mi mediami i nisk¹ autonomi¹ mediów pu-
blicznych, nie wykazuje jednak¿e cech wyso-
kiego paralelizmu politycznego. Przywo³uje
te¿ w tym kontekœcie stwierdzenie Mancinie-
go3, ¿e w dobie fragmentacji mediów roœnie ich
zaanga¿owanie polityczne, a neutralnoœæ staje
siê anachronizmem. Widaæ to tak¿e w niegdy-
siejszym bastionie obiektywnego dziennikar-
stwa, czyli w Stanach Zjednoczonych, gdzie
nowe standardy dziennikarskie wprowadzi³ do
œwiata wielkich mediów kana³  Ruperta Murdo-
cha Fox News4. 

Mediatyzacja polityki jako kategoria zwi¹-
zana z nag³oœnieniem polityki w mediach oraz
stronniczoœci¹ mediów (lub jej brakiem) jest
przedmiotem rozwa¿añ autorki w rozdziale
trzecim. Autorka analizuje konsekwencje me-
diatyzacji polityki, które s¹ nastêpstwem sytu-
acji, kiedy nad dyskursem politycznym zaczy-
na dominowaæ „logika mediów komercyjnych
oparta na spektakularyzacji komunikowania
politycznego”. Oznacza to oczywiœcie g³êbok¹
zmianê – obserwowan¹ ju¿ w Polsce – w for-
mach komunikowania politycznego, którym
zaczynaj¹ rz¹dziæ strategie marketingowe oraz
specjaliœci od politycznego public relations
(spin-doktorzy, sonda¿ownie, rzecznicy praso-
wi). Taka kolonizacja polityki przez media sty-
muluje rozwój konsultingu politycznego
(s. 117), niekoniecznie zaœ s³u¿y prawdziwie
merytorycznej debacie publicznej. Jak bada siê
w zwi¹zku z tym poziom mediatyzacji i jak na
tym tle prezentuje siê polska polityka? Autor-
ka przedstawia tu wyniki badañ polskich me-
diów z okresu wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego w 2009 r., z których wynika, ¿e Pol-
ska znalaz³a siê w œrodku skali, jeœli chodzi
o liczbê i d³ugoœæ wypowiedzi polityków (ink-
/sound-bites), wysoki poziom widocznoœci
dziennikarskiej (najwy¿szy odsetek materia-
³ów typu stand up) oraz liczby newsów,
w których dziennikarze podsumowuj¹ materia³
lub komentuj¹ wypowiedzi polityków (wrap-
-up). Równie¿ badania nag³oœnienia polityki,
zw³aszcza podczas kampanii wyborczych, po-
zwoli³y autorce na sformu³owanie tezy o doœæ
wysokim (powy¿ej œredniej europejskiej) usy-
tuowaniu Polski jako kraju, w którym nast¹pi-
³o „uramowienie polityki jako gry” oraz jako
wyœcigu o w³adzê (horse-race), w którym me-
dia koncentruj¹ siê nadmiernie na sonda¿ach
(s. 122). Obserwowane tendencje mediatyzacji
polityki w Europie mo¿na œledziæ na wielu
przyk³adach, od Francji5 po skrajny przyk³ad
w³oskiego systemu medialnego z premierem

3 Polska œródziemnomorska. Rozmowy ¯akowskiego, „Polityka” 2011, nr 6, s. 19–21.
4 W. Wanta, Fox News and the polarization of attitudes in the U.S., „Central European Journal of Communica-

tion” Vol. 1 (2008), nr 1, s. 111–122.
5 N. Klawitter, S. Simons, Sarkozy Moves to Control French Media. The New Paris Reality Show, www.spie-

gel.de/international/europe/0,1518,565062,00.html [dostêp: 18.10.2011].
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Berlusconim, bêd¹cym jednoczeœnie w³aœci-
cielem najwiêkszego w tym kraju koncernu
medialnego6. W Polsce istotny wp³yw na me-
diatyzacjê polityki w mediach opiniotwór-
czych wywar³a katastrofa smoleñska, w której
wyniku – jak zauwa¿a autorka – nast¹pi³a ostra
polaryzacja sceny politycznej znajduj¹ca do
dziœ swe odbicie w mediach oraz w kulturze
dziennikarskiej (s. 172).

Ksi¹¿ka prof. Dobek-Ostrowskiej nie tylko
zawiera wiele nowych, cennych informacji wy-
nikaj¹cych z badañ empirycznych i g³êbokiej
wiedzy autorki, ale przynosi istotne obserwacje
i opinie jej samej na temat relacji polityki i me-
diów. Godne podkreœlenia jest to, ¿e g³ówne
konkluzje oparte s¹ nie tylko na obserwacjach
teoretycznych, ale uwzglêdniaj¹ wyniki aktual-
nych badañ empirycznych. Autorka nale¿y do
wybitnych znawców systemów medialnych

oraz komunikowania politycznego, a szeroka
wiedza porównawcza umo¿liwi³a jej dokonanie
syntezy, mo¿liwej dziêki dojrza³oœci poznaw-
czej i umiejêtnoœci rzetelnego i oryginalnego
generalizowania zjawisk. Ksi¹¿ka w sposób
nowatorski wzbogaca wiedzê o wspó³czesnym
systemie medialnym w Polsce, w tym o mecha-
nizmach polityki w kontekœcie relacji z media-
mi oraz wykszta³caniu siê nowej kultury dzien-
nikarskiej w warunkach konsolidacji demokra-
cji z jednej strony oraz silnej presji ekonomicz-
nej z drugiej. Mo¿na j¹ uznaæ za jedn¹ z naj-
wa¿niejszych obecnie publikacji na polskim
rynku w tym zakresie, a wiêc niejako lekturê
obowi¹zkow¹ dla wszystkich badaczy polityki
oraz mediów, nierozerwalnie – jak wynika
z rozwa¿añ autorki –  ze sob¹ zwi¹zanych. 

Alicja Jaskiernia

6 M. Hibberd, The Media in Italy, Luton 2008.

■ ■ ■

Media lokalne w Szczecinie. Raport z badań mediów lokalnych
w Szczecinie w 2010 r. 
pod red. Jana Kani i Roberta Cieślaka

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 316 s.,
ISBN 978−83−7241−827−2

Media lokalne, niezwykle dynamicznie rozwi-
jaj¹ce siê po roku 1990, budz¹ coraz wiêksze
zainteresowanie nie tylko medioznawców, ale
równie¿ przedstawicieli innych dyscyplin nau-
kowych, a zw³aszcza politologów, jêzykoznaw-
ców, psychologów, kulturoznawców, prawni-
ków itd. W przypadku medioznawców mo¿na
ju¿ mówiæ o ukszta³towaniu siê doœæ licznej
grupy badaczy specjalizuj¹cych siê w tej pro-
blematyce i o kilku wiod¹cych oœrodkach aka-
demickich, w których badania z tego zakresu s¹
najbardziej zaawansowane. Jeden z nich two-
rz¹ pracownicy uczelni szczeciñskich –

w szczególnoœci z Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Spo³ecznej Wy¿szej Szko³y Hu-
manistycznej TWP, a tak¿e Zak³adu Mediów
i Komunikowania oraz Instytutu Polonistyki
i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczeciñskie-
go – którzy zajmuj¹ siê mediami lokalnymi
i œrodowiskowymi w województwie zachodnio-
pomorskim. Warto dodaæ, ¿e badania na ten te-
mat s¹ prowadzone od paru lat, a ich efekty –
prezentowane podczas kolejnych, regionalnych
konferencji naukowych oraz publikowane
w wydawnictwach pokonferencyjnych. Pierw-
sza konferencja, pod nazw¹ Zachodniopomorskie
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Forum Mediów Masowych, odby³a siê w 2008
r. i dotyczy³a wp³ywu oraz roli mediów –
w tym równie¿ mediów lokalnych – w procesie
rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu.
Z kolei w 2009 r. przedmiotem badañ – potrak-
towanych jako pilota¿owe – by³y media lokal-
ne w powiecie polickim. W obu przypadkach
wyniki badañ – w postaci referatów i komuni-
katów naukowych – zosta³y opublikowane. 

Natomiast w 2010 r. badaniami objêto wy-
³¹cznie media lokalne (miejskie) w Szczecinie,
planuj¹c w nastêpnych latach identyczne bada-
nie mediów lokalnych w Koszalinie oraz w in-
nych powiatach województwa. Omawiana
ksi¹¿ka jest – zgodnie z podtytu³em – nauko-
wym raportem z tych badañ. Na jej zawartoœæ
sk³ada siê 14 tekstów, przygotowanych g³ów-
nie przez pracowników Instytutu Dziennikar-
stwa i Komunikacji Spo³ecznej WSH TWP,
a tak¿e pracowników ró¿nych wydzia³ów i jed-
nostek Uniwersytetu Szczeciñskiego – Wydzia-
³u Teologicznego, Wydzia³u Humanistycznego,
Zak³adu Mediów i Komunikowania, Zak³adu
Etnolingwistyki i Kultury Jêzyka oraz Instytu-
tu Polonistyki i Kulturoznawstwa. Mo¿na wiêc
mówiæ nie tylko o interdyscyplinarnoœci badañ
zrealizowanych w 2010 r., ale tak¿e o ró¿nora-
kim ujmowaniu tematu funkcjonowania szcze-
ciñskich mediów lokalnych oraz o zró¿nicowa-
nych narzêdziach badawczych i kryteriach,
które wykorzystano do ich analizy i oceny.

Na strukturê recenzowanej ksi¹¿ki sk³adaj¹
siê trzy czêœci, dziêki czemu jest ona przejrzy-
sta i wewnêtrznie uporz¹dkowana. Warto to
podkreœliæ, poniewa¿ autorzy i redaktorzy wie-
lu pokonferencyjnych opracowañ zbiorowych
nie zawsze o tym pamiêtaj¹, co w konsekwen-
cji sprawia, ¿e publikacje maj¹ wy³¹cznie „zsy-
powy” charakter. W czêœci pierwszej (pt. Typo-
logia i organizacja mediów) znajduje siê szeœæ
artyku³ów, w których zosta³y przedstawione
ró¿ne kategorie szczeciñskich mediów lokal-
nych (m.in. pisma parafialne, media szkolne
i akademickie, lokalne pisma internetowe).
W czêœci drugiej (pt. Tematy – gatunki – kam-
panie) jest piêæ artyku³ów, których autorzy pre-
zentuj¹ b¹dŸ wyniki analizy zawartoœci perio-
dyków lokalnych, b¹dŸ zasad doboru i prak-

tycznego wykorzystania przez dziennikarzy
ró¿nych gatunków i form wypowiedzi. W przy-
padku analizy zawartoœci chodzi m.in. o tema-
tykê kulturaln¹, udzia³ w kampaniach wybor-
czych, problem lokalnoœci itd. Natomiast
w czêœci trzeciej (pt. Wybrane problemy œrodo-
wiska dziennikarskiego) s¹ wprawdzie tylko
trzy artyku³y, ale dotycz¹ problemów niezwy-
kle wa¿nych i rzadko podejmowanych, m.in.
kompetencji zawodowych dziennikarzy prasy
szczeciñskiej (ocena stanu wiedzy, warsztatu,
etyki itd.), a tak¿e ich sprawnoœci jêzykowej,
stopnia profesjonalizacji zespo³ów redakcyj-
nych i dziennikarstwa obywatelskiego.

Warto podkreœliæ, ¿e prawie wszystkie teksty
odznaczaj¹ siê wysokim poziomem merytorycz-
nym i maj¹ du¿¹ wartoœæ poznawcz¹. Ró¿ni¹ siê
jednak charakterem i sposobem ujêcia omawia-
nego problemu badawczego. Niektórzy autorzy
koncentruj¹ siê bowiem na charakterystyce (opi-
sie) i klasyfikacji danej kategorii pism, co spra-
wia, ¿e artyku³ ma przede wszystkim charakter
materia³owy (opisowy), a jego wartoœæ polega na
tym, ¿e mo¿e stanowiæ wystarczaj¹c¹ bazê mate-
ria³ow¹ do dalszych badañ; jako przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ m.in. interesuj¹cy artyku³ Grzegorza
Wejmana o pismach parafialnych w Szczecinie
(pt. Pisma parafialne w Szczecinie). Mo¿na
wprawdzie zarzuciæ autorowi brak jednolitych
kryteriów charakterystyki pism koœcielnych, co
sprawia, ¿e niektóre pisma opisane s¹ obszernie
i doœæ szczegó³owo (np. „Bóg Jest Mi³oœci¹”,
„Studnia Jakubowa” czy „Jestem”), inne zaœ –
bardzo powierzchownie i fragmentarycznie (np.
„Gaudium”, „Hetmanka” czy „G³os œw. Maksy-
miliana”), ale dobrze, ¿e w ogóle taki rejestr pism
wydawanych przez szczeciñskie parafie zosta³
sporz¹dzony (co na pewno nie by³o ³atwe i wy-
maga³o od badacza ogromnego wysi³ku). 

Ale s¹ te¿ teksty typowo analityczne, których
autorzy – pos³uguj¹c siê metod¹ analizy zawarto-
œci – próbuj¹ okreœliæ sposoby przedstawiania ja-
kiegoœ konkretnego problemu na ³amach wybra-
nych mediów szczeciñskich w okreœlonym cza-
sie. Przyk³adem takiego podejœcia badawczego
mo¿e byæ m.in. artyku³ Roberta Cieœlaka (pt. Lo-
kalnoœæ szczeciñska w zachodniopomorskiej pra-
sie regionalnej), w którym autor – wykorzystuj¹c
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wyniki analizy treœci trzech dzienników regional-
nych – dowodzi empirycznie, jak ró¿ne jest zain-
teresowanie redakcji tych pism sprawami miasta
i jego mieszkañców. Tym samym odpowiada na
najwa¿niejsze pytanie: na czym polega i jak
w praktyce redakcyjnej rozumiane jest obecnie
pojêcie lokalnoœci? Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla
przysz³oœci prasy regionalnej i lokalnej jest to
sprawa podstawowa. Warto zreszt¹ przytoczyæ
fragment odautorskiego podsumowania wyników
badañ, które potwierdzi³y hipotezê badawcz¹
o ró¿nych strategiach poszczególnych redakcji
w odniesieniu do sposobu pisania o sprawach lo-
kalnych. „Mo¿na przyj¹æ – stwierdza Cieœlak – ¿e
najwiêksz¹ ró¿norodnoœci¹ (w tym tak¿e rozle-
g³oœci¹ i kompletnoœci¹) przy jednoczesnym,
wzglêdnie proporcjonalnym nasyceniu oferty
czytelniczej tematyk¹ lokaln¹ charakteryzuje siê
szczeciñska mutacja »Gazety Wyborczej«. Jedno-
czeœnie najwiêksze bezwzglêdne nasycenie pro-
blematyk¹ lokaln¹ wykazuje »Kurier Szczeciñ-
ski«. Profil tego tytu³u ustanawia dominacja pro-
blematyki kulturalnej (wraz z naukow¹) oraz in-
frastruktury komunalnej (wraz z problematyk¹
estetyki miasta). »G³os Szczeciñski. Dziennik Po-
morza Zachodniego« redagowany jest g³ównie
z myœl¹ o czytelniku interesuj¹cym siê sportem,
w nastêpnej kolejnoœci kultur¹, nauk¹ oraz kon-
kretnymi sprawami bytowymi. Na uwagê zas³u-
guje wyraŸna strategia redakcyjna, w której przy-
jêto odrêbne kolumny, zawieraj¹ce artyku³y
o charakterze interwencyjnym […], jak równie¿
bezpoœrednio prezentuj¹ce blaski i cienie egzy-
stencji czytelników »G³osu« […]. Za³o¿enie in-
tensywnego kontaktu z czytelnikiem prowadzi
tak¿e do decyzji o silnym zlokalizowaniu proble-
matyki, siêgaj¹cym do drobnych, choæ k³opotli-
wych dla pojedynczego cz³owieka spraw i zda-
rzeñ rozgrywaj¹cych siê w skali poszczególnych
dzielnic miasta. W wyborze tej strategii widaæ
wyraŸnie efekt synergii, powstaj¹cy w wyniku
bliskich relacji (redakcyjnych i wydawniczych)
z bezp³atnym tygodnikiem »MM Moje Miasto«
[…]. W badanym materiale zwraca uwagê zniko-
me nasycenie wydarzeniami o charakterze ekono-
miczno-gospodarczym czy dotycz¹cym rozwoju
przedsiêbiorczoœci. Nie zaobserwowano tak¿e
odrêbnych artyku³ów, które poœwiêcone by³yby

problemom turystyki w mieœcie”. Nawiasem
mówi¹c, dobrze by³oby przeprowadziæ identycz-
ne badania zawartoœci za rok lub dwa, by wska-
zaæ ewentualne tendencje w strategii postêpowa-
nia poszczególnych redakcji. Dobrze by³oby te¿
przeprowadziæ równolegle badania opinii czytel-
ników, by móc okreœliæ ich zdanie w tej kwestii.

Spoœród opublikowanych artyku³ów jeszcze
co najmniej dwa zas³uguj¹ na dok³adniejsze
omówienie. W pierwszym z nich (Panorama
prasy lokalnej w Szczecinie), autorstwa Jana Ka-
ni, znajduj¹ siê wyniki analizy iloœciowej i jako-
œciowej szczeciñskiego rynku prasowego. S¹ to
m.in. bardzo ciekawe dane dotycz¹ce liczby ty-
tu³ów ogólnopolskich rozpowszechnianych
w Szczecinie, czyli znajduj¹cych siê w ofercie
kolporterskiej i dostêpnych w sprzeda¿y kiosko-
wej oraz w prenumeracie indywidualnej i zak³a-
dowej; w po³owie 2010 r. by³o to ³¹cznie 1086
pism, w tym 22 dzienniki, 92 tygodniki, 63 dwu-
tygodniki, 504 miesiêczniki, 113 dwumiesiêcz-
ników, 82 kwartalniki i 210 periodyków o innej
czêstotliwoœci ukazywania siê. S¹ te¿ informacje
statystyczne dotycz¹ce struktury prasy regional-
nej wydawanej w Szczecinie; w sumie by³o to
jedynie 18 tytu³ów, w tym 3 dzienniki i 15 cza-
sopism. Cech¹ szczególn¹ tych ostatnich jest to,
¿e a¿ 11 to periodyki bezp³atne, o charakterze
biuletynów, wydawane przez stowarzyszenia,
zwi¹zki zawodowe, organizacje spo³eczno-go-
spodarcze, agencje reklamowe itp., np. „Rodo-
wód II. Biuletyn Informacyjny” (dwumiesiêcz-
nik wydawany przez Stowarzyszenie Katyñ
w Szczecinie), „Biuletyn Informacyjny” (mie-
siêcznik wydawany przez Zachodniopomorsk¹
Okrêgow¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa), „Ze-
szyty ¯eglarskie” (kwartalnik wydawany przez
Jacht Klub AZS Szczecin), „Jednoœæ. Pomorze
Zachodnie” (miesiêcznik wydawany przez
NSZZ „Solidarnoœæ” Pomorza Zachodniego),
„Zachodniopomorski Przedsiêbiorca” (mie-
siêcznik wydawany przez Pó³nocn¹ Izbê Gospo-
darcz¹ Media Sp. z o.o.), „Obserwator Morski”
(miesiêcznik wydawany przez Grupê Reklamo-
w¹ ZASPOL), „Zachodniopomorski Przewo-
dnik po Nieruchomoœciach” (miesiêcznik wyda-
wany przez ASCO Agencjê Reklamy i Promo-
cji). Do grupy pism lokalnych (miejskich),
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a wiêc wydawanych i rozpowszechnianych wy-
³¹cznie na obszarze Szczecina, autor zaliczy³
21 tytu³ów (okaza³o siê, ¿e s¹ to wy³¹cznie pi-
sma bezp³atne!), podkreœlaj¹c przy okazji, ¿e ¿a-
den z nich nie zosta³ zg³oszony do Zwi¹zku
Kontroli Dystrybucji Prasy i dlatego pochodz¹-
ce od wydawców informacje o wielkoœci ich na-
k³adów oraz o „zakresie realnego docierania do
czytelników” nale¿y przyjmowaæ z ograniczo-
nym zaufaniem (wydawcy a¿ czterech pism
odmówili udzielenia odpowiedzi na pytanie do-
tycz¹ce wysokoœci ich nak³adu: Wydawnictwo
BKT – rocznika „Szczeciñski Informator Me-
dyczny”, Bonus Nieruchomoœci – ukazuj¹cego
siê nieregularnie pisma „Gazeta Bonus”, Happy
Art – miesiêcznika „Echo Szczecina”, Wydaw-
nictwo BKT – ukazuj¹cego siê nieregularnie pi-
sma „Dom i Ogród”).

W podsumowaniu powy¿szej analizy prasy
szczeciñskiej Kania jednoznacznie krytycznie
ocenia jej ogóln¹ kondycjê i spo³eczn¹ rolê,
stwierdzaj¹c m.in.: „Jeœli stan prasy lokalnej uznaæ
za wskaŸnik aktywnoœci spo³ecznej, kulturalnej,
gospodarczej czy politycznej, w której funkcjonu-
je, to dla tak du¿ego œrodowiska jak Szczecin nie
jest on zadowalaj¹cy. Przyczyn tego nie mo¿na
dopatrywaæ siê tylko w ekspansji innych mediów,
w tym szczególnie elektronicznych”. Autor pod-
kreœla te¿, ¿e wiêkszoœæ czasopism dostêpnych
w Szczecinie, w tym wszystkie lokalne i wiêk-
szoœæ regionalnych to tytu³y bezp³atne i ¿e „ten pa-
rametr charakterystyki prasy szczeciñskiej jest,
niestety, bardziej oznak¹ jej s³aboœci ani¿eli zdol-
noœci adaptacyjnych do zmieniaj¹cych siê warun-
ków”. Równie krytycznie ocenia poziom meryto-
ryczny zdecydowanej wiêkszoœci pism lokalnych,
twierdz¹c, ¿e s¹ one wydawane „si³¹ indywidual-
nych zainteresowañ, amatorskiej pasji pisania i re-
dagowania, potrzeb¹ publicznego dzia³ania czy
wiary w skutecznoœæ komunikacji marketingowej
zawartej w formie prasowej”.

Natomiast spoœród tekstów zgromadzo-
nych w czêœci drugiej na uwagê zas³uguje ar-
tyku³ Piotra Chrobaka na temat udzia³u szcze-
ciñskiej prasy codziennej w kampaniach wy-
borczych 2010 r. – najpierw w wyborach pre-
zydenckich, a nastêpnie – samorz¹dowych.
Analiz¹ objêto „Kurier Szczeciñski”, „G³os

Szczeciñski” i „Gazetê Wyborcz¹. Szczecin”,
ale w artykule – ze wzglêdu na jego ograniczo-
n¹ objêtoœæ – przedstawiono tylko wyniki ana-
lizy szczeciñskiego wydania „Gazety Wybor-
czej”. Sposób postêpowania badacza trudno
jednak nazwaæ metod¹ naukow¹, w tym kon-
kretnym przypadku – metod¹ analizy zawarto-
œci. Obszerny tekst Chrobaka jest bowiem stre-
szczeniem i w pe³ni subiektywn¹ ocen¹ teks-
tów, które zosta³y opublikowane na ³amach ba-
danego dziennika. Nie jest to wiêc analiza me-
dioznawcza, przeprowadzona w sposób meto-
dologicznie poprawny. Autor nie okreœla bo-
wiem jakichkolwiek kryteriów analizy iloœcio-
wej i jakoœciowej, nie podaje klucza kategory-
zacyjnego, nie jest te¿ okreœlony czas analizy,
nie ma danych statystycznych, dotycz¹cych
klasyfikacji badanych publikacji itd.; operuje
natomiast ogólnikami w rodzaju „[…] kampa-
nia przed ponownym g³osowaniem równie¿
nie wzbudzi³a wiêkszego zainteresowania
[…], o czym œwiadczy niewielka iloœæ artyku-
³ów”, albo „Najwiêksze zainteresowanie
wzbudzi³ komitet […], natomiast mniejsze za-
interesowanie gazeta wykaza³a”. Z tego powo-
du nie sposób uznaæ ten tekst za artyku³ nauko-
wy, a jego wartoœæ poznawcza budzi spore
i uzasadnione w¹tpliwoœci. Dotycz¹ one tak¿e
przyjêtej jednostki analizy: nie jest bowiem ja-
sne, czy jest ni¹ artyku³ (jako gatunek wypo-
wiedzi dziennikarskiej), czy raczej tekst (bez
wzglêdu na gatunek dziennikarski). Nie s¹dzê
bowiem, ¿eby – jak podaje Chrobak – „po-
œwiêcono 5 artyku³ów zerowej frekwencji we
wsi Bieczyno, co mia³o byæ form¹ protestu
mieszkañców, ¿e mimo od lat sk³adanych
obietnic nadal nie maj¹ wybudowanej drogi”
(z podanego w przypisie wykazu tych tekstów
wynika, ¿e by³y to raczej informacje).

Omawian¹ ksi¹¿kê mo¿na z pewnoœci¹
uznaæ za wa¿n¹ publikacjê w literaturze
przedmiotu dotycz¹cej wspó³czesnej prasy lo-
kalnej w Polsce. Po pierwsze – poniewa¿ do-
starcza wiele nowych, konkretnych informacji
o stanie tej prasy w województwie zachodnio-
pomorskim; po drugie – poniewa¿ mo¿e byæ
(i zapewne bêdzie) zachêt¹ do dalszych badañ.  

Wies³aw Sonczyk
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We wspó³czesnej komunikacji spo³ecznej
umiejêtne artyku³owanie celów, t³uma-

czenie motywów oraz koherentne wyjaœnianie
sposobów funkcjonowania okreœlonych grup,
stowarzyszeñ, firm, instytucji, pañstw czy te¿
organizacji miêdzynarodowych stanowi zasa-
dniczy czynnik ich skutecznej, adekwatnej i, co
najwa¿niejsze, po¿¹danej przez nie same eks-
pozycji wizerunkowej w przestrzeni publicz-
nej. To tylko jedno z wielu zadañ, jakie stawia
siê dzisiaj przed rzecznikiem prasowym, bêd¹-
cym z jednej strony wizytówk¹ organizacji,
któr¹ reprezentuje, z drugiej zaœ jej zaufan¹ for-
poczt¹ w sytuacjach kryzysowych. 

Autorzy ksi¹¿ki Rzecznik prasowy. Kompe-
tencje interpersonalne – wybrane problemy
i zagro¿enia podjêli próbê kompleksowego
scharakteryzowania roli i funkcji rzecznika
prasowego, oczekiwanych od niego predyspo-
zycji psychosomatycznych, struktury oraz za-
kresu jego otoczenia zawodowego, wreszcie
problemów i zagro¿eñ, jakim rzecznik musi
stawiaæ czo³a w swojej codziennej pracy. 

Ksi¹¿ka Rotta i Marteli nie jest pierwsz¹ te-
go typu publikacj¹. Amatorzy tej problematyki
znaj¹ dobrze przynajmniej kilka pozycji, podej-
muj¹cych kwestie rzecznictwa prasowego1. Ich
autorzy analizuj¹ zawód rzecznika prasowego
z ró¿nych perspektyw. Inaczej rozk³adaj¹ ak-
centy, w ró¿ny sposób hierarchizuj¹ rozliczne
p³aszczyzny aktywnoœci rzecznika prasowego.
Jedne w wiêkszym stopniu eksponuj¹ wiedzê,
jak¹ rzecznik powinien mieæ na temat podmio-

tu, który reprezentuje, inne – umiejêtnoœci
i predyspozycje, jakimi powinien siê legitymo-
waæ podczas wykonywania swojego zawodu.
Zapoznanie siê z tymi publikacjami z pewno-
œci¹ gwarantuje czytelnikowi œwietne rozezna-
nie w problematyce dotycz¹cej profesji rzecz-
nika prasowego. Dlatego te¿ zestawienie naj-
wa¿niejszych informacji i najciekawszych opi-
nii z wiêkszoœci dostêpnych na polskim rynku
publikacji, podejmuj¹cych kwestie rzecznictwa
prasowego by³oby z pewnoœci¹ bardzo u¿y-
teczn¹ pomoc¹ dla studentów, dziennikarzy,
wyk³adowców, a tak¿e samym zainteresowa-
nych – rzeczników prasowych. Zdaje siê, ¿e
w³aœnie taki cel przyœwieca³ autorom recenzo-
wanego wydawnictwa, którzy szeroko cytuj¹
na ³amach swojej ksi¹¿ki wspomniane publika-
cje. Zdecydowali siê stworzyæ kompendium
wiedzy o rzeczniku prasowym. Poradnik, dziê-
ki któremu czytelnik móg³by w szybki sposób,
dziêki zwiêz³ej i ³atwej w odbiorze formie, roz-
poznaæ najwa¿niejsze aspekty rzecznictwa pra-
sowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
kompetencji interpersonalnych. 

Rzeczona praca – jak sami pisz¹ autorzy  –
powsta³a po to, „[…] aby wype³niæ dotkliw¹ lu-
kê w piœmiennictwie naukowym. Skierowana
jest do wszystkich, którzy kontaktuj¹ siê z me-
diami i odpowiadaj¹ za obieg informacji. Na
szczególne podkreœlenie zas³uguje zaakcento-
wanie zagadnienia kompetencji interpersonal-
nych, kszta³towania wizerunku (w tym auto-
prezentacji, sympatii i zaufania oraz budowania

Ina Martela, Dariusz Rott
Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne – wybrane
problemy i zagrożenia 

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas; Fakulta
masmediálnej komunikacie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Sosnowiec–Trnava
2011, 135 s., ISBN 978−83−61991−09−0

1 Wypada wspomnieæ choæby niektóre z nich: H. Pietrzak, J.B. Ha³aj, Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka, Rze-
szów 2003; J. Flis, Samorz¹dowe public relations, Kraków 2007; Rzecznicy prasowi a public relations, praca zbio-
rowa pod red. K. Gajdki, J. Legomskiej, wyd. 2 popr., Katowice 2008; Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, kon-
teksty, praca zbiorowa pod red. nauk. K. Gajdki, Z. Widery, Katowice 2010.
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autorytetu), wywierania wp³ywu (asertywnoœæ,
perswazja, umiejêtna obrona przed manipula-
cj¹) oraz roli komunikacji niewerbalnej, tak¿e
problemy i zagro¿enia w pracy rzecznika (m.in.
manipulowanie otoczeniem, k³amstwo, sytua-
cje kryzysowe oraz syndrom wypalenia zawo-
dowego)” (s. 13).

Autorzy, na kartach trzech rozdzia³ów, spe³-
niaj¹ obietnice, które z³o¿yli we wstêpie do
ksi¹¿ki. W pierwszym dokonuj¹ charakterysty-
ki zawodu rzecznika. Dokonuj¹ lapidarnego
przegl¹du historii rozwoju tej profesji w Polsce
po 1989 r. Analizuj¹ przepisy prawa, które re-
guluj¹ zakres i funkcje instytucji rzecznika pra-
sowego. Opisuj¹ ewolucjê technik media rela-
tions oraz próbuj¹ nakreœliæ granicê miêdzy
funkcj¹ rzecznika prasowego a pracownikiem
dzia³u public relations. Na koñcu ka¿dego roz-
dzia³u zadaj¹ czytelnikowi pytania, które maj¹
mu pomóc ugruntowaæ wiedzê zawart¹ w prze-
czytanym fragmencie ksi¹¿ki, a ponadto stano-
wi¹ swoist¹ sieæ nawigacyjn¹, która pozwala
czytelnikowi w ³atwy sposób zlokalizowaæ in-
teresuj¹ce go zagadnienia. 

W drugim rozdziale autorzy bior¹ pod lupê
kompetencje komunikacyjne jako element war-
sztatu rzecznika prasowego. Rysuj¹ przed
odbiorc¹ obraz idealnego rzecznika, który po-
winien mieæ okreœlone cechy i predyspozycje,
np. „[…] osoby wysoko reaktywne s¹ wra¿liwe
na bodŸce, ich uk³ad nerwowy ulega szybsze-
mu pobudzeniu, s¹ bardziej podatne na mani-
pulacje. Rzecznikiem powinna byæ osoba nisko
reaktywna, taka, która jest odporna na wszelkie
rodzaje manipulacji anga¿uj¹ce silne emocje”
(s. 59). Autorzy wartoœciuj¹, t³umacz¹, zmu-
szaj¹ czytelnika do odpowiedzenia sobie na py-
tanie, czy nadawa³bym/nadawa³abym siê na
rzecznika prasowego? W œwietle tych wszyst-
kich wymagañ i predyspozycji, które w jakiœ
sposób predestynuj¹ czêœæ osób do bycia rzecz-
nikiem, czêœæ zaœ wykluczaj¹. To bardzo dobry
element narracji ksi¹¿ki. 

W ostatnim rozdziale autorzy zdecydowali
siê na refleksjê nad wybranymi problemami
i zagro¿eniami w sprawowaniu funkcji rzeczni-
ka. I tak, analizuj¹ problem manipulacji w kon-
tekœcie etyki zawodowej i osobistej. Charakte-

ryzuj¹ postawê rzecznika i mo¿liwe dzia³ania,
jakie mo¿e i powinien podj¹æ w sytuacjach kry-
zysowych. Trzeci podrozdzia³ dotyczy zespo³u
wypalenia zawodowego, który stanowi chyba
najlepszy fragment skryptu. Autorzy rozbieraj¹
na czynniki pierwsze zagro¿enia, jakie czyhaj¹
na rzecznika prasowego, wykonuj¹cego swój
zawód przez d³u¿szy czas – stres, presja, oba-
wa, utrata energii, poczucie bezcelowoœci, nie-
normowany czas pracy, problem z motywacj¹,
sta³a dyspozycyjnoœæ, nieustanna ocena ze stro-
ny prze³o¿onych, chroniczne wyczerpanie, cy-
nizm czy te¿ problemy ze snem. Czytelnik za-
fascynowany wp³ywow¹ pozycj¹ rzecznika
prasowego dowiaduje siê, jak ogromna odpo-
wiedzialnoœæ spoczywa na jego barkach i jak
wiele negatywnych skutków mo¿e ona wywo-
³ywaæ. Jest to bardzo m¹dry rozdzia³, zw³a-
szcza ¿e zespó³ wypalenia zawodowego nie
musi byæ wcale tym, o czym pamiêtaj¹ i co bio-
r¹ pod uwagê m³odzi ludzie, kiedy planuj¹
swoj¹ karierê zawodow¹. 

Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e to,
co jest zarazem ogromn¹ zalet¹ ksi¹¿ki, jest za-
razem jej s³aboœci¹. Mianowicie, jeœli potraktu-
jemy niniejsz¹ publikacjê jako skrypt do zajêæ
poœwiêconych rzecznictwu prasowemu, jako
kompendium podstawowej wiedzy na temat
kompetencji i umiejêtnoœci, jakie powinny zna-
mionowaæ dobrego, skutecznego rzecznika, pu-
blikacjê umiejêtnie zestawiaj¹c¹ najwa¿niejsze
ustalenia ró¿nych badaczy i teoretyków me-
diów, otrzymujemy kapitaln¹ pomoc dydak-
tyczn¹ i zawodow¹. Jednak¿e, jeœli spojrzymy
na tê sam¹ ksi¹¿kê z perspektywy naukowej,
w ramach której mia³aby ona – jak przekonuj¹
w cytowanym wczeœniej fragmencie ze wstêpu
do ksi¹¿ki autorzy – „wype³niaæ dotkliw¹ lukê
w piœmiennictwie naukowym” – to musimy
oceniæ, i¿ nieco w niej ma³o ustaleñ w³asnych
autorów, opinii i pogl¹dów dotycz¹cych po-
szczególnych problemów natury teoretycznej
oraz praktycznej. Autorzy objaœniaj¹ rzeczywi-
stoœæ, w jakiej funkcjonuje rzecznik prasowy.
S¹ œwietnymi nauczycielami, przewodnikami,
wskazuj¹ zalety i wady okreœlonych aspektów
rzecznictwa, szanse i zagro¿enia, z jakimi musi
siê zmierzyæ ka¿dy rzecznik prasowy. Jednak
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obfite cytaty, widoczna w niektórych miejscach
silna zale¿noœæ od cytowanej literatury, spra-
wia, i¿ ta œwietna publikacja winna byæ raczej
traktowana jako suma summarum – by nie po-
wiedzieæ minimum minimorum (jest ona naj-
krótsza ze wszystkich dotychczas wydanych
prac na temat zawodu rzecznika prasowego) –
publikacji temu poœwiêconych. 

Z drugiej zaœ strony trudno wymagaæ od au-
torów, aby na zaledwie 130 stronach zdo³ali po-
ruszyæ wszystkie problemy zwi¹zane z oma-
wian¹ profesj¹, zestawili pogl¹dy ró¿nych spe-
cjalistów oraz ustosunkowali siê w sposób od-

krywczy, dot¹d niespotykany, do zagadnieñ,
które ca³y czas stanowi¹ przedmiot badañ, ob-
serwacji oraz analizy praktyki codziennej
rzeczników prasowych ró¿nych firm, instytucji
oraz organizacji. 

Jedno nie ulega w¹tpliwoœci. Kieszonkowy
format ksi¹¿ki oraz jej zwiêz³oœæ i treœciwoœæ
przekona wielu studentów, dziennikarzy, a tak-
¿e rzeczników prasowych do tego, aby jak naj-
czêœciej po ni¹ siêgaæ i czyniæ z niej pewien
punkt odniesienia w rozwoju w³asnej kariery
rzecznika prasowego. 

Tomasz Gackowski

Reporterzy to grupa dziennikarzy, która
w œrodowisku nazywana jest arystokracj¹.

Koledzy po fachu z nieskrywan¹ zazdroœci¹ wy-
rzucaj¹ im: dostajecie delegacje kilkanaœcie razy
w roku, jeŸdzicie do odleg³ych miejsc i piszecie
w tym czasie zaledwie kilka tekstów. Zawód re-
portera wyró¿nia siê spoœród innych sposobów
uprawiania dziennikarstwa nie ow¹ pozorn¹ ³a-
twoœci¹ pracy, ale poprzez zbli¿enie do literatury.
Reporter pracuj¹cy w gazecie, specjalizuj¹c siê
w konkretnym temacie, wczeœniej czy póŸniej
zacznie odczuwaæ niedosyt, z którego zaczynaj¹
powstawaæ zbiory reporta¿y, ksi¹¿ki reporta¿o-
we, powieœci dokumentalne, literatura faktu.
Ma³gorzata Szejnert, d³ugoletnia szefowa dzia³u
reporta¿u w „Gazecie Wyborczej”, przyzna³a, ¿e
ka¿dy wiêkszy temat powoli siê w cz³owieku
osadza i w pewnym momencie wybucha.

Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi re-
porterami Agnieszki Wójciñskiej to ksi¹¿ka-
-przewodnik po wspó³czesnej szkole polskiego
reporta¿u. W wywiadach, które przeprowadzi³a

z najpoczytniejszymi reporterami, ujawnia siê to,
co warto i trzeba wiedzieæ o polskim reporta¿u
ostatnich 20 lat i jego twórcach.

Agnieszka Wójciñska (ur. 1976) – psycholog
i dziennikarka, publikuj¹ca w „Gazecie Wybor-
czej”, „Polityce”, „Przekroju”, „Zwierciadle” –
dokona³a subiektywnego wyboru. Kierowa³a ni¹
niew¹tpliwie zawodowa dociekliwoœæ. Poprosi³a
o rozmowê siedemnastu czo³owych polskich re-
porterów i przepyta³a ich nie tyle jako czytelnik
reporta¿y, ale jako kolega po fachu, partner, cza-
sami uczeñ. W Reporterach bez fikcji po raz
pierwszy w jednym miejscu pojawiaj¹ siê przed-
stawiciele trzech pokoleñ polskiej szko³y repor-
ta¿u. Jak wiêkszoœæ tego typu ksi¹¿ek i ta po-
wsta³a z zebrania wywiadów opublikowanych
w latach 2007–2009. Wiêkszoœæ ukaza³a siê na
³amach miesiêcznika „PDF”, wydawanego przez
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Ksi¹¿kê otwiera wywiad z jedn¹ z najstar-
szych reporterek, autork¹ ksi¹¿ek reporterskich –

Agnieszka Wójcińska
Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami 
z fot. Jana Brykczyńskiego

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, 279 s., ISBN 978−83−7536−238−1
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Ma³gorzat¹ Szejnert (ur. 1936). Zamyka nato-
miast rozmowa z przedstawicielem najm³odsze-
go pokolenia – Witoldem Szab³owskim (ur.
1980), reporterem „Du¿ego Formatu” („Gazeta
Wyborcza”). Ten uk³ad wydaje siê celowy, poka-
zuje bowiem istotn¹ transformacjê polskiego re-
porta¿u. Autorka wychodzi z za³o¿enia, ¿e
wspó³czesna polska szko³a reporta¿u narodzi³a
siê dziêki dwóm postaciom: Hannie Krall i Ry-
szardowi Kapuœciñskiemu. Uznaje ich za „mat-
kê i ojca polskiego reporta¿u”. Odwo³ywania do
tych¿e w ustach reporterów bez fikcji pojawiaj¹
siê niemal na ka¿dej stronie tej ksi¹¿ki. Jednak-
¿e nie ma swoistej wspólnej linii myœlenia o mi-
strzach. Punktem prze³omowym jest tutaj spo-
sób myœlenia Witolda Szab³owskiego. On nieja-
ko zamyka jedne drzwi po to, by otworzyæ kolej-
ne – nowy rozdzia³ w tradycji i historii polskie-
go reporta¿u. TrzeŸwo i z dystansem patrzy na
to, co dokona³o siê w polskiej prasie i literaturze
faktu ostatniej dekady. Szab³owski mówi: „upu-
piliœmy Kapuœciñskiego. Ludzie opowiadaj¹c na
pytania dotycz¹ce naszej pracy, w ogóle nie mu-
sz¹ myœleæ, tylko powtarzaj¹ po Kapuœciñskim.
Kapuœciñskiego nale¿y raz przeczytaæ i iœæ dalej.
Jeœli s¹ jakieœ zadania przed reporta¿em, to wy-
zwoliæ siê z nieustannego myœlenia Kapuœciñ-
skim. On zmar³, a my mamy dalej t³umaczyæ
œwiat” (s. 274). Nie wprost pada w Reporterach
bez fikcji teza, ¿e wspó³czesna szko³a polskiego
reporta¿u skupiona jest wokó³ œrodowiska „Ga-
zety Wyborczej”, która w ci¹gu ponad 20 lat
ukszta³towa³a najm³odsze pokolenie reporterów-
-pisarzy, profesjonalistów specjalizuj¹cych siê
w w¹skich tematach.

Reporterzy bez fikcji to wywiady z, poza
wspomnianymi Ma³gorzat¹ Szejnert i Witoldem
Szab³owskim, dziennikarzami-reporterami: Mag-
dalen¹ Grochowsk¹, Angelik¹ KuŸniak, Wojcie-
chem Tochmanem, Wojciechem Jagielskim,
Krystyn¹ Kurczab-Redlich, Barbar¹ Pietkiewicz,
W³odzimierzem Nowakiem, Ann¹ Bikont, Joan-
n¹ Szczêsn¹, Mariuszem Szczyg³em, Iren¹ Mo-
rawsk¹, Lidi¹ Osta³owsk¹, Katarzyn¹ Surmiak-
-Domañsk¹, Jackiem Hugo-Baderem, Paw³em
Smoleñskim. Opowiadaj¹ oni o swojej pracy
dziennikarskiej i pisarskiej, o trudnych tematach,
prze³amywaniu stereotypów, poszukiwaniu

prawdy, przemienianiu siebie i œwiata, warszta-
cie, misji, fascynacji, pasji. To, co ich ³¹czy, to
determinacja w poszukiwaniu prawdy i t³uma-
czeniu œwiata – sposób uprawiania zawodu re-
portera. Reporterzy bez fikcji to zawodowcy,
którzy ¿yj¹ tym, o czym pisz¹. Bycie reporterem
to ich sposób na ¿ycie, nie tylko profesja, zawód.
Reporterzy bez fikcji stanowi¹ równie¿ odwo³a-
nie do ksi¹¿ki Artura Domos³awskiego Kapu-
œciñski non-fiction. Non-fiction, czyli bez fikcji
odnosi siê do terminu literatury faktu, opartej na
dziennikarskich metodach tworzenia.

Ksi¹¿kê Agnieszki Wójciñskiej mo¿na czytaæ
tak¿e jako zbiór portretów. Ka¿dy z jej rozmów-
ców reprezentuje bowiem jakiœ inny œwiat, jakiœ
swoisty sposób myœlenia o dziennikarstwie, re-
prezentuje jakiœ podgatunek reporta¿u. Wiele tu
z³otych myœli, ciekawych spostrze¿eñ. Ma³go-
rzata Szejnert nakreœlona zosta³a jako mistrzyni
reporta¿u historycznego, nauczyciel reporterów.
W rozmowie z Wojciechem Tochmanem domi-
nuje temat ludobójstwa. Wojciech Jagielski
przedstawiony zosta³ przez pryzmat ksi¹¿ki Noc-
ni wêdrowcy jako reporter wojenny. Tematem
¯ydów z Jedwabnego naznaczone s¹ reporta¿e
Anny Bikont. S¹ specjaliœci: Krystyna Kurczak-
-Redlich – od Rosji i Czeczenii, W³odzimierz
Nowak – od stosunków polsko-niemieckich, Ma-
riusz Szczygie³ – od tematów czeskich, Witold
Szab³owski – od Turcji, Pawe³ Smoleñski – od
Izraela, Jacek Hugo-Bader – od reporta¿u wcie-
leniowego, Lidia Osta³owska – od reporta¿u in-
terwencyjnego, Barbara Pietkiewicz – od roz-
mów ze zbrodniarzami.

Agnieszka Wójciñska zawsze ma pretekst do
rozmowy z reporterem. Tym punktem wyjœcia
jest jakiœ konkretny bohater lub tekst. Ka¿dy wy-
wiad poprzedza fotografia, krótki biogram oraz
fragment-próbka reporta¿u – tekst najbardziej
znany czytelnikom lub najbardziej charaktery-
styczny, ods³aniaj¹cy warsztat pracy reportera-
-rozmówcy Agnieszki Wójciñskiej. Dziêki temu
prostemu zabiegowi autorka ods³ania podobieñ-
stwa i ró¿nice w rozumieniu i sposobie realizacji
gatunku. Rzecz jasna, czytelnik nie znajdzie
wœród tych rozmów recepty na reporta¿. Roz-
mówcy Wójciñskiej zdradzaj¹ wiele sekretów
swojej pracy. Jednak tajemnicê pozostawiaj¹ nie-
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odkryt¹. Reporta¿ jest gatunkiem poch³aniaj¹-
cym czas. Pojawi³o siê tutaj porównanie, ¿e jest
tak samo czasoch³onny, jak wykonanie gobelinu.
Jego zadaniem jest przybli¿anie œwiata, opisywa-
nie miejsc i ludzi, przedstawianie historii nieco-
dziennych, dlatego tak czêsto reporta¿e podej-
muj¹ tematy tabu. Takim w latach 90. by³ mord
w Jedwabnem, który przez cztery lata opisywa³a
Anna Bikont. Ten gatunek budowany jest przez
szczegó³, który pomaga czytelnikowi przenieœæ
siê w realia bohatera, jak twierdzi Ma³gorzata
Szejnert. Nie mo¿e jednak byæ zbyt mocno wy-
eksponowany. Joanna Szczêsna twierdzi: „Nale-
¿y uchwyciæ w³aœciw¹ gêstoœæ zdania, to jest sto-
pieñ nasycenia faktami i informacjami, a tak¿e
odpowiednie proporcje w tekœcie miêdzy opi-
sem, dialogiem, anegdot¹, refleksj¹” (s. 159). Je-
szcze dalej idzie Wojciech Tochman: „Pisanie to
ch³odna precyzja, jak rozwi¹zywanie matema-
tycznego zadania. Rytm, liczba sylab, interpunk-
cja i tak dalej. Ka¿de s³owo musi byæ u¿yte œwia-
domie, ka¿de musi byæ po coœ” (s. 68). Wa¿nym
kryterium wyboru tematu reporta¿u jest wci¹ga-
j¹ca historia. Dla Magdaleny Grochowskiej s¹ to
ekstremalne odchylenia linii, wszystko to, co nie
stanowi normy. Barbara Pietkiewicz, dla której
najciekawsze s¹ tematy kryminalne, mówi: „Im-
pulsywnie wybieram tematy, kieruj¹c siê intui-
cj¹. Musi byæ w nich coœ, co mnie poci¹gnie” (s.
111) i dalej: „Piszê o ludziach nieszczêœliwych,
zdruzgotanych, chorych, kalekich. Nie znoszê pi-
saæ tekstów o ludziach szczêœliwych. Bo co jest
ciekawego w szczêœciu? Nic” (s. 114). „Reporter
powinien pisaæ o czymœ, o czym ludzie ma³o
wiedz¹ albo wiedz¹ w niew³aœciwy sposób” (s.
12) – twierdzi Ma³gorzata Szejnert.

Wydaje siê, ¿e niezwykle wa¿nym sk³adni-
kiem reporta¿u jest osobowoœæ reportera. Dla
Wojciecha Tochmana „reporta¿ jest przede wszy-
stkim zapisem faktów i one s¹ œwiête, ale to tak-
¿e zapis wra¿eñ, emocji i refleksji autora” (s. 64).
Ma³gorzata Szejnert, autorka Czarnego ogrodu
i Wyspy klucza, wskazuje: „reporta¿ kieruje siê
w stronê jednostki i jej intymnoœci, jest tekstem
o indywidualnym prze¿yciu” (s. 21).

Agnieszka Wójciñska stara siê odszukaæ ele-
ment spajaj¹cy reporterów. Zadaje swoim roz-
mówcom te same lub podobne pytania, aby lepiej

wychwyciæ wspólne i ró¿nicuj¹ce elementy.
Mo¿na wyró¿niæ co najmniej cztery kategorie
pytañ, które ³¹cz¹ rozmówców. S¹ to pytania
zwi¹zane z: 1) warsztatem pracy, zasadami,
którymi kieruj¹ siê reporterzy, 2) samym proce-
sem tworzenia, 3) bohaterem, 4) tematami.
Z nich wy³ania siê portret reportera. To cz³owiek
cierpliwy, empatyczny, otwarty, ale te¿ ciekawy,
sprytny, wytrwa³y. Jego praca oparta jest na spo-
tkaniu z drugim cz³owiekiem. Jacek Hugo-Bader
nazywa to „przytulaniem siê do bohatera”. Ange-
lika KuŸniak opowiada Agnieszce Wójciñskiej,
¿e jedn¹ z najtrudniejszych rozmów rozpoczê³a
od wspólnego z bohaterk¹ obierania ziemniaków.
Relacja reportera z bohaterem jest elementem,
który wzbudza kontrowersje. Nie³atwo oprzeæ
siê pokusie pomocy bohaterowi-cz³owiekowi,
który znalaz³ siê w beznadziejnej sytuacji. Mag-
dalena Grochowska mówi, ¿e nie mo¿na paso¿y-
towaæ na bohaterze, wysysaæ go. Wojciech Ja-
gielski wyzbywa siê chêci wyrwania swoich bo-
haterów z terenów objêtych wojn¹. Reporter
znajduje siê w stanie permanentnego zawiesze-
nia: musi nawi¹zaæ relacjê, aby bohater opowie-
dzia³ mu swoje najbardziej intymne historie i jed-
noczeœnie zostaæ za niewidzialn¹ granic¹ pokusy
wejœcia w ¿ycie drugiego cz³owieka. Wojciech
Tochman stwierdza: „Ja czêsto wychodzê z roli
reportera. Ludzie widz¹ wtedy, ¿e nie tylko
o tekst mi chodzi, ale o bycie z nimi” (s. 63). Li-
dia Osta³owska mówi nawet o odpowiedzialno-
œci: „Reporter bierze za bohatera pewn¹ odpo-
wiedzialnoœæ. Gdy pisa³am o kobietach walcz¹-
cych o alimenty, nie mog³am ich potem zostawiæ.
Chcia³y, ¿ebym im pomaga³a. Uzna³am, ¿e jeœli
mogê, to powinnam” (s. 207). Zadaniem reporte-
ra jest tak¿e burzenie stereotypów. Reporterzy
bez fikcji, mówi¹c o swojej pracy, wymieniaj¹
kompetencje potrzebne w pracy, a przynale¿ne
innym zawodom: psychologom, historykom, t³u-
maczom, a nawet prawnikom. Dobry reporter to
ktoœ, kto potrafi sk³oniæ drugiego do zwierzeñ,
wys³uchaæ dwóch stron konfliktu, znaæ kontekst
wydarzeñ, które opisuje, i umieæ przet³umaczyæ
historiê ludzi, których uczyni³ bohaterami repor-
ta¿u. Wszystkie te elementy buduj¹ obraz re-
portera, którego Ryszard Kapuœciñski nazywa³
po prostu dobrym cz³owiekiem. Jednak Anna 
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Bikont, pisz¹c o Jedwabnem, doœwiadczy³a
skrajnie odmiennej postawy: „Ryszard Kapu-
œciñski mówi³, ¿e reporter powinien byæ dobrym
cz³owiekiem, który s³ucha z empati¹ innych lu-
dzi i stara siê uruchomiæ w nich dobro, ¿eby
chcieli siê podzieliæ swoimi doœwiadczeniami.
Ten szlachetny model reporta¿u przy pracy nad
Jedwabnem w wiêkszoœci przypadków komplet-
nie siê nie sprawdza³. Bardzo czêsto mia³am ra-
czej poczucie, ¿e je¿eli uda³o mi siê z kimœ poro-
zmawiaæ, to nie dlatego, ¿e uruchomi³am w nim
dobro, tylko wrêcz przeciwnie – z³o. Czu³am siê
Ÿle z tym, ¿e podpuszczam ludzi, ale bez tego ni-
czego bym nie wydoby³a” (s. 141).

Pomimo przynale¿noœci do okreœlonej
wspólnoty dziennikarskiej, reporterzy bez fikcji
niejednakowo uprawiaj¹ swój zawód. Na etapie
zbierania materia³ów, przygotowania, rozmów
stosuj¹ nieco inne metody. Dla Wojciecha Ja-
gielskiego niedopuszczalna jest fikcja w dzien-
nikarstwie. Jacek Hugo-Bader nigdy nie notuje
tego, co mówi¹ jego bohaterowie, z obawy, ¿e
nie zauwa¿y, kiedy zap³acz¹. Wojciech Toch-
man ufa swojemu umys³owi: „Mój mózg – ju¿
na etapie, kiedy padaj¹ s³owa rozmówcy – do-
konuje selekcji. Coœ rejestruje, a czegoœ nie.
I nic na to nie poradzê. Mam jednak poczucie,
¿e wszystko napisa³em uczciwie. Czyli tak, jak
to us³ysza³em” (s. 65). Do szczególnych zadañ
reportera XXI w. nale¿y: niezaburzanie œrodo-
wiska bohaterów, pokazywanie emocji, burze-
nie stereotypów, bycie g³osem tych, którzy go
nie maj¹.

Adresatami ksi¹¿ki Agnieszki Wójciñskiej
mog¹ byæ czytelnicy zainteresowani polskim re-
porta¿em. Dookreœli³abym tego odbiorcê jako
czytelnika „Gazety Wyborczej”. Subiektywny
wybór rozmówców – w du¿ej mierze reporterów
tego dziennika – mo¿e byæ zarzutem wobec au-
torki. Byæ mo¿e zabrak³o w tym zbiorze rozmów
z: Jackiem Antczakiem – autorem wywiadu-rze-
ki z Hann¹ Krall, Edyt¹ Gietk¹ – publikuj¹c¹
w tygodniku „Polityka”, Marcinem Ko³odziej-

czykiem – reporterem „Polityki”, Arturem Pa³y-
g¹ – publikuj¹cym na ³amach „Tygodnika Po-
wszechnego” i „Gazety Wyborczej”, Wojcie-
chem Staszewskim – dwukrotnym zdobywc¹
Grand Press za reporta¿e specjalistyczne, Ew¹
Winnick¹ – dziennikark¹ „Polityki”, nagrodzon¹
przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Reporterzy bez fikcji powinni zainteresowaæ
studentów dziennikarstwa i wspó³czesnej litera-
tury, a tak¿e badaczy polskiego reporta¿u. To
znakomity i przystêpny przewodnik po mean-
drach polskiego reporta¿u, przybli¿aj¹cy sylwet-
ki najwa¿niejszych ¿yj¹cych jego twórców.

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e Re-
porterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporte-
rami to pierwsza ksi¹¿ka na rynku wydawni-
czym, która prezentuje w formie wywiadów
najwa¿niejszych twórców ostatniego 20-lecia
polskiej szko³y reporta¿u. Autorka podejmuje
zagadnienia definicji reporta¿u i jego specyfiki,
odmian oraz warsztatu pracy reportera. Dziêki
temu zestawieniu rozmówców ukazuje niemal
pe³ny wachlarz odmian polskiego reporta¿u.
Nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e na sposób upra-
wiania tego gatunku ma wp³yw osobowoœæ jego
autora. Ka¿dy reporter filtruje bowiem temat
i swoich bohaterów poprzez swoje doœwiadcze-
nia, wiedzê i sposób patrzenia na œwiat. Repor-
ta¿e rozmówców Agnieszki Wójciñskiej s¹ da-
lekie od schematycznych tekstów. S¹ charakte-
rystyczne ze wzglêdu na podejmowane tematy,
styl i jêzyk.

Misj¹ reporterów pozostaje upominanie siê
o ludzi, którzy znaleŸli siê na marginesie ¿ycia,
patrzenie na rêce tym, którzy rz¹dz¹ œwiatem
i pokazywanie im, gdzie wyrz¹dzono krzywdê,
t³umaczenie œwiata. Niew¹tpliwie œmieræ repor-
ta¿u zosta³a przedwczeœnie og³oszona. Ludzie
potrzebuj¹ prawdziwych historii, bo to one po-
magaj¹ lepiej radziæ sobie z codziennoœci¹.
Ksi¹¿ka Agnieszki Wójciñskiej przypomina o tej
prawdzie.

Jolanta Kubik 

■ ■ ■
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W znanej i cenionej serii wydawniczej 
Popkultura i Media (ukazuj¹cej siê pod

redakcj¹ naukow¹ znakomitego polskiego me-
dioznawcy prof. Wies³awa Godzica) opubliko-
wano obszern¹ ksi¹¿kê autorstwa Ma³gorzaty
Lisowskiej-Magdziarz zatytu³owan¹ Pasa¿er
z tylnego siedzenia. Media, reklama i wycho-
wanie w spo³eczeñstwie konsumpcyjnym. Ju¿
sam tytu³ jest bardzo dobry – intryguj¹cy i zna-
komicie oddaj¹cy zawartoœæ publikacji. Autor-
ka umiejêtnie podjê³a bardzo odwa¿ny ze
wzglêdów spo³ecznych i kluczowy problem
polskiego spo³eczeñstwa ostatnich lat – zw³a-
szcza komercyjnej popkultury dzieciêcej,
a ksi¹¿ka – jak dot¹d – nie ma w ogóle konku-
rencji w polskim piœmiennictwie naukowym.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jest skazana na
sukces.

Ma³gorzata Lisowska-Magdziarz (adiunkt
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego) nie
obra¿a siê na wspó³czesny œwiat – sama jest
œwiadoma, ¿e ¿yje w konsumpcyjnym œwiecie
(potrafi œwietnie go obserwowaæ i analizo-
waæ!), próbuje jednak przeciwstawiæ siê bezre-
fleksyjnemu konsumpcyjnemu modelowi ¿y-
cia. Nie tworzy reklamowej, medialnej czy –
szerzej – wychowawczej utopii. Jej filozofiê
sytuowa³bym odrobinê w nurcie/ruchu slow,
najbardziej chyba kojarz¹cym siê nam z tzw.
slow foodem, choæ zasadniczo obejmuje on
wszystkie dziedziny ¿ycia.

Ksi¹¿ka jest – mo¿na by rzec, wykorzystu-
j¹c dyskurs antropologii kulturowej – relacj¹
z obserwacji uczestnicz¹cej pierwszych dzie-
siêciu lat ¿ycia dziecka autorki ksi¹¿ki – Fe-
liksa (okres od koñca 1998 do 2009 r.), wzbo-

gaconych o obserwacjê innych dzieci. Ksi¹¿ko-
wa narracja rozwija siê w sposób chronologicz-
ny i podzielona jest na cztery rozdzia³y: Gdy
byliœmy bardzo mali; Od niemowlaka do przed-
szkolaka; Zanim pójdzie do szko³y; W szkole,
poprzedzone wstêpem, w którym zanalizowano
m.in. zagadnienie konsumpcji i mediów maso-
wych, enkulturacji i socjalizacji, kszta³towania
kompetencji komunikacyjnych. Nie jest to ty-
powe studium przypadku (i dobrze!), lecz – jak
chce autorka – narracja „o wychowaniu i tre-
ningu konsumenckim przeciêtnego polskiego
dziecka na pocz¹tku XXI w.”. Obecnie dziesiê-
cioletni (mo¿e ju¿ jedenastoletni?) Feliks jest
bieg³ym u¿ytkownikiem kultury popularnej,
sprawnie porusza siê na rynku interesuj¹cych
go dóbr konsumpcyjnych, a w jego ¿yciu media
masowe zajmuj¹ mnóstwo miejsca. Uczestni-
czy jednak œwiadomie na przyk³ad w domo-
wym konkursie na najg³upsz¹ reklamê. „Czy
jednak – jak pyta autorka – wyrasta [...] na lide-
ra domowego ruchu antykonsumpcyjnego? [...]
Raczej staje sie niepostrze¿enie koneserem kul-
tury perswazyjnej”. Korzysta z przyjemnoœci,
jakie daje mu kultura konsumpcyjna, której
podstawowe zachowania przyswoi³. „Zaczyna
siê tak¿e uczyæ krytycyzmu w stosunku do jej
sprzecznoœci czy ekscesów”. Znajduje upodo-
banie do poszukiwania alternatywy, a nastêpne
lata poka¿¹, czy wyroœnie na œwiadomego
i krytycznego konsumenta. 

Ka¿dy rozdzia³ publikacji sk³ada siê z mikro-
esejów (np. BabyTV, czyli ¿ycie w œwietle ekra-
nu; Teletubbies, czyli telewizyjny bohater, które-
go mo¿na kupiæ; Gad¿ety, czyli o niejasnym sta-
tusie reklamy; Harry Potter i Mr Hyde, czyli
o podwójnym ¿yciu kultury dzieciêcej; Pianek,

Małgorzata Lisowska−Magdziarz 
Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie 
w społeczeństwie konsumpcyjnym

Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf – Wiesław Łoś,
Warszawa 2010, 381 s., ISBN 978−83−62726−06−6
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czyli o pismach ilustrowanych i bezinteresowno-
œci; Wszyscy maj¹ mambê, czyli do kogo mówi
reklama). 

Dobrze siê sta³o, ¿e ksi¹¿ce towarzyszy sta-
rannie zestawiona bibliografia (w rzeczywisto-
œci jest to wykaz ró¿norodnych tekstów kultu-
ry, nie tylko ksi¹¿ek), która obejmuje: literatu-
rê przedmiotu, wykaz literatury piêknej, filmo-
grafiê, listê prasy dzieciêcej i m³odzie¿owej.
Na podkreœlenie zas³uguje znajduj¹cy siê na
koñcu tematyczny Spis rzeczy, tematów, miejsc,
zwyczajów, zachowañ, tekstów, programów
i marek opisywanych w tej ksi¹¿ce, który (wraz
z rozbudowanym spisem treœci) znakomicie
u³atwia „nawigowanie” po sporym w koñcu
tekœcie lub wybór szczególnie interesuj¹cych
czytelnika tematów. 

Publikacja jest dobrze, ¿ywo i ze swad¹ na-
pisana i opatrzona licznymi bardzo celnie do-
branymi przyk³adami oraz starannie zredago-
wana. Na szczêœcie jêzyk narracji pozbawiony
jest nadmiernego balastu „idiolektu” naukowe-
go (autorka ma spory talent pisarski). To siê
czyta! Wœród innych zalet publikacji wyliczê
jeszcze choæby bogactwo treœci oraz wykorzy-
stanie szerokich kontekstów z zakresu kultury
masowej.

Ze wzglêdu na podjêt¹ tematykê oraz spo-
sób jej ujêcia ksi¹¿ka na pewno bêdzie intere-
suj¹ca nie tylko dla badaczy: socjologów, me-
dioznawców, specjalistów z zakresu komunika-
cji spo³ecznej, pedagogiki i innych pokrew-
nych dyscyplin, ale równie¿ edukatorów,
a przede wszystkim rodziców, którzy chc¹
kszta³towaæ siebie i – co niezwykle wa¿ne –
swoje dzieci – jako w pe³ni dojrza³ych uczest-
ników kultury konsumpcyjnej. Dla tych ostat-
nich jest to niezbêdne, by wyrosn¹æ na œwiado-

mych konsumentów. Autorka pisze tutaj nawet
odwa¿nie o wychowaniu „nie-konsumenta”
w sytuacji wszechstronnego nacisku prokon-
sumpcyjnego, choæ oczywiœcie zaznacza, ¿e re-
alizowanie takiego modelu we wspó³czesnym
œwiecie jest nierealne. 

Nie mo¿na te¿ oczywiœcie wy³¹czyæ mo¿li-
woœci nieco sentymentalnej i melancholijnej
strategii lektury ksi¹¿ki w pokoleniu osób star-
szych, do których zalicza siê ju¿ coraz bardziej
pisz¹cy te s³owa (rocznik 1965), dla których
Za³oga G czy Teleranek s¹ ju¿ programami
„kultowymi”. 

Ksi¹¿ka mo¿e byæ równie¿ z powodzeniem
wykorzystywana w procesie dydaktycznym nie
tylko, co oczywiste, na studiach wy¿szych – na
takich kierunkach czy specjalnoœciach, jak
dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna, so-
cjologia, PR i reklama, antropologia kultury,
socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, ale
równie¿ w edukacji w szko³ach ponadgimna-
zjalnych, gdzie – wed³ug nowej podstawy pro-
gramowej z zakresu nauczania jêzyka polskie-
go – du¿y nacisk k³adzie siê m.in. na kszta³to-
wanie zachowañ komunikacyjnych, umiejêt-
noœæ analizowania przekazu reklamowego
i manipulacji. 

Seria Popkultura i Media wzbogaci³a siê
o kolejn¹ wa¿n¹ ksi¹¿kê, która – nie w¹tpiê
w to – bêdzie ¿ywo dyskutowana. Dochodzê do
w pe³ni uzasadnionego przekonania, ¿e ta cen-
na seria wydawnicza coraz pe³niej opisuje
i analizuje wspó³czesny œwiat mediów, popkul-
tury, reklamy i coraz lepiej pozwala nam ten
œwiat zinterpretowaæ, a tak¿e odnaleŸæ siê
w nim. Wszak nie jest to ³atwe!

Dariusz Rott

■ ■ ■
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Jakub Nowak
Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka
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Dynamiczne przemiany zachodz¹ce w obsza-
rze nowych mediów dotycz¹ nie tylko prze-

kszta³ceñ na poziomie technologicznym, ale tak-
¿e spo³ecznym, kulturowym czy politycznym.
Wzrastaj¹ca rola internetu we wspó³czesnych
spo³eczeñstwach demokratycznych to tematyka
coraz czêœciej poruszana przez badaczy. Ksi¹¿ka
Jakuba Nowaka Aktywnoœæ obywateli online. Te-
orie a praktyka jest jedn¹ z niewielu publikacji
kompleksowo ukazuj¹cych wypracowane do-
tychczas koncepcje badaczy w zakresie oddzia-
³ywania nowych mediów zestawione z wynikami
analiz empirycznych autora.

Sposób, w jaki Jakub Nowak zebra³ i zapre-
zentowa³ materia³ badawczy, uwzglêdniaj¹cy nie
tylko precyzyjnie wyjaœnione przez autora, posi³-
kuj¹cego siê zw³aszcza literatur¹ anglojêzyczn¹,
zagadnienia teoretyczne, ale tak¿e adekwatne do
nich przyk³ady, wydaje siê znakomicie wprowa-
dzaæ, a zarazem porz¹dkowaæ i uzupe³niaæ do-
tychczasow¹ wiedzê na temat funkcjonowania
nowych mediów w obszarze aktywnoœci spo-
³ecznej, kulturowej i politycznej obywateli
pañstw demokratycznych, wskazywaæ kierunki
i trendy zmian.

Ze wzglêdu na trudnoœci precyzyjnego okre-
œlenia cezury pocz¹tkowej, co jest wynikiem
odmiennego w ró¿nych pañstwach stopnia wy-
korzystania przez obywateli technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, dociekania swe autor
rozpoczyna od pocz¹tku lat 90. XX w. Cezur¹
koñcow¹ jest natomiast pierwsza dekada XXI w.
Badacz akcentuje przede wszystkim procesy
uwydatniaj¹ce globalne wykorzystanie technolo-
gii cyfrowych przez obywateli ró¿nych pañstw
demokratycznych, w tym Polski. 

Dodatkowo wstêp, jakim autor opatrzy³
ksi¹¿kê, daje obraz z³o¿onoœci zjawisk zachodz¹-
cych w obszarze nowych mediów oraz wskazuje

kierunki podjêtych przez niego badañ i porusza-
ne w¹tki. 

Zarówno tytu³ publikacji, jak i poszczegól-
nych jej czêœci trafnie sygnalizuj¹ zawartoœæ.
Ujêcie problemowe pozwoli³o badaczowi wy-
szczególniæ cztery rozdzia³y, z czego pierwszy
nakreœla dotychczasowe teoretyczne koncepcje
zwi¹zane z rozwojem nowych mediów oraz po-
rz¹dkuje podstawowe kategorie pojêciowe. Ko-
lejne trzy rozdzia³y stanowi¹ szczegó³ow¹ anali-
zê aspektów aktywnoœci obywatelskiej zwi¹za-
nych z rozwojem i zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych w zakresie de-
baty publicznej, mobilizacji politycznej czy
w koñcu marketingu politycznego.

W rozdziale pierwszym (Zagadnienia teore-
tyczne) autor na podstawie literatury przedmiotu
zestawia ze sob¹ dotychczasowe koncepcje,
przejrzyœcie definiuje i charakteryzuje pojêcie
nowych mediów, a tak¿e zwi¹zanych z nim ter-
minów i zjawisk, wyszczególniaj¹c przy tym
najistotniejsze aspekty spo³eczne i komunikacyj-
ne technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W dalszej kolejnoœci wskazuje na procesy, jakie
zachodz¹ w komunikowaniu medialnym i poli-
tycznym na pocz¹tku XXI w., w tym m.in. ko-
mercjalizacjê i globalizacjê mediów, unifikacjê
kodów medialnych, mediatyzacjê polityki, profe-
sjonalizacjê i marketyzacjê komunikowania poli-
tycznego. To rozdzia³, w którym czytelnik odnaj-
dzie równie¿ wyjaœnienia autora dotycz¹ce rozu-
mienia przez niego kategorii „aktywnoœæ obywa-
teli” w spo³eczeñstwie informacyjnym, a tak¿e
wyró¿nienia znamiennych dla pracy grup podej-
mowanych dzia³añ uzasadniaj¹cych trzyczêœcio-
wy podzia³ publikacji.

Wzajemnie zale¿noœci pojêæ: „spo³eczeñstwo
obywatelskie”, „debata publiczna” i „sfera pu-
bliczna” sta³y siê podstaw¹ analiz zawartych
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w rozdziale drugim (Debata publiczna). W tej
czêœci ksi¹¿ki autor prezentuje wyniki badañ do-
tycz¹cych jednej ze zmian w sferze aktywnoœci
obywatelskiej zachodz¹cej przy udziale nowych
mediów – szeroko rozumianego uczestnictwa
w debacie publicznej online, obejmuj¹cej ca³o-
kszta³t dzia³añ komunikacyjnych (poprzez zain-
teresowanie obywateli sprawami publicznymi a¿
po aktywny ich udzia³ w tematycznych dysku-
sjach). Wart uwagi jest tu wniosek badacza doty-
cz¹cy iloœciowej i jakoœciowej przemiany sfery
publicznej we wspó³czesnych, rozwiniêtych de-
mokracjach, bêd¹cej konsekwencj¹ rozwoju
i upowszechnienia nowych mediów (s. 75). Prze-
strzeñ obywatelskiej debaty zapoœredniczonej
przez internet rozpatrywana jest przez autora na
podstawie czterech kryteriów: racjonalnoœci, re-
fleksyjnoœci, nastawienia na dialog oraz szczero-
œci. Niezwykle interesuj¹ce s¹ analizy i spostrze-
¿enia badacza odnosz¹ce siê zarówno do kwestii
„poszerzenia” (dziêki nowym mediom) o nowe
mo¿liwoœci udzia³u w dotychczasowej debacie
publicznej (dziennikarstwo obywatelskie, blogo-
sfera), jak równie¿ „ograniczeñ” utrudniaj¹cych
postrzeganie nowych mediów jako œrodowiska
efektywnej debaty publicznej (w tym: ograniczo-
ny lub ca³kowity brak dostêpu do nowych tech-
nologii, dyskryminacja uczestników debaty cho-
cia¿by ze wzglêdu na rasê czy p³eæ, komercjali-
zacja i dezinformacja).

Rozdzia³ trzeci (Mobilizacja polityczna) jest
analiz¹ wykorzystania nowych mediów zarówno
przez aktorów politycznych, jak i ruchy spo³ecz-
ne jako narzêdzia mobilizacji politycznej. Ca³oœæ
rozwa¿añ poprzedza czêœæ teoretyczna s³u¿¹ca
uporz¹dkowaniu definicji oraz klasyfikacji,
a tak¿e cech e-mobilizacji. Badacz dowodzi, i¿
„w póŸnowczesnych demokracjach XXI w. na-
stêpuje proces adaptowania nowych mediów do
bie¿¹cej dzia³alnoœci organizacji spo³ecznych
i politycznych” (s. 146). Nie stroni od licznych
refleksji nad stopniem i kierunkami owej adapta-
cji wi¹¿¹cej siê zarówno z rozwojem, jak i upo-
wszechnianiem nowych mediów. Przyk³adem
czerpania z potencja³u nowych mediów s¹ opisa-
ne przez autora nowe ruchy spo³eczne, rozumia-
ne w kategorii „zbiorowych akcji, maj¹cych na
celu forsowanie zbiorowych interesów lub d¹¿e-

nie do wspólnego celu, prowadzonych poza sfe-
r¹ ustanowionych instytucji” (s. 153), które
w konsekwencji staj¹ siê podmiotami wp³ywaj¹-
cymi na kszta³t obywatelskiej e-mobilizacji. Do
podstawowych przejawów wspó³czesnej obywa-
telskiej e-mobilizacji badacz zaliczy³: transnaro-
dowe usieciowienie aktywizmu, glokaln¹ e-mo-
bilizacjê oraz haktywizm. Te trzy rodzaje zjawisk
zosta³y przez autora szczegó³owo wyjaœnione,
przeanalizowane i zobrazowane niezwykle traf-
nymi przyk³adami.

Wieñcz¹cy ksi¹¿kê rozdzia³ czwarty (Wybo-
ry) omawia przyk³ady wykorzystania cyfro-
wych technologii informacyjnych w demokra-
tycznych kampaniach wyborczych. Badacz od-
nosi siê do koncepcji e-votingu oraz kampanii
wyborczych prowadzonych online. Zastosowa-
nie nowych mediów jako narzêdzia marketingu
wyborczego zosta³o przedstawione przez auto-
ra w znacznej mierze przez pryzmat taktyki
stosowanej przez kandydatów ubiegaj¹cych siê
o urz¹d prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Dope³nieniem s¹ tu ponadto odniesienia bada-
cza do praktyki adaptowania pomys³ów czerpa-
nych z amerykañskich kampanii na grunt euro-
pejskich pañstw demokratycznych, chocia¿by:
Anglii, Francji czy Polski. Chronologiczne
uporz¹dkowanie przypadków wykorzystania
nowych mediów w kampaniach wyborczych
pozwoli³o autorowi nakreœliæ przejrzysty dla
czytelnika zarys (kalendarium) stosowanych
technologii informacyjno-komunikacyjnych
i ich skutków. Warto przy tym zauwa¿yæ, i¿
amerykañska prezydencka kampania wyborcza
z 2008 r., prowadzona na poziomie nowych
mediów przez sztaby wyborcze ubiegaj¹cych
siê o urz¹d kandydatów, zosta³a nie tylko sta-
rannie przeanalizowana, ale i wzbogacona
o prognozy autora dotycz¹ce dalszego kszta³tu
komunikacji politycznej tak kandydatów z oby-
watelami, jak i obywateli z kandydatami.
W tym kontekœcie sk³aniaj¹ce do refleksji wy-
daje siê pytanie badacza o redefinicjê pojêcia
„ciszy wyborczej” (s. 233).

W zakoñczeniu autor podsumowuje prowa-
dzone wywody, przypominaj¹c równie¿ najistot-
niejsze dla tematu pojêcia i kategorie oraz wska-
zuj¹c kolejne postulaty badawcze.
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W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
o stopieñ wp³ywu nowych mediów na poszcze-
gólne przejawy aktywnoœci obywatelskiej nie-
zwykle istotna wydaje siê, poczyniona przez au-
tora, reinterpretacja dotychczasowych badañ
w tej materii, a tak¿e zdiagnozowanie istotnych
cech wspó³czesnego systemu medialnego (jak
komercjalizacja czy unifikacja kodów medial-
nych) oraz komunikowania politycznego (zw³a-
szcza mediatyzacji polityki).

Walorem publikacji jest ukazanie szerokiego
spektrum omawianej problematyki poprzez rze-
telne analizy empiryczne, poprzedzone istotnymi
dla rozwa¿añ, a w rezultacie wniosków, zaga-
dnieniami teoretycznymi. Ksi¹¿kê wzbogacaj¹

równie¿ ilustracje odnosz¹ce siê do omawianych
zjawisk, a tak¿e przejrzyste schematy i wykresy. 

Przydatnoœæ tego rodzaju pozycji w pozna-
waniu i zrozumieniu mechanizmów kszta³tuj¹-
cych zachowania wspó³czesnych spo³eczeñstw
wydaje siê bezsporna. Ksi¹¿ka niew¹tpliwie wy-
pe³ni lukê na pó³ce politologów i medioznaw-
ców. Publikacja opatrzona jest indeksem nazwisk
oraz bogat¹ i szczegó³ow¹ bibliografi¹, co bez
w¹tpienia œwiadczy o rzetelnej kwerendzie nau-
kowej i erudycji autora, stanowi¹c zarazem cen-
n¹ bazê Ÿród³ow¹ równie¿ dla m³odego badacza
tej problematyki. 

Ma³gorzata Adamik-Szysiak

■ ■ ■

Post−soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych 
a polska widownia 
red. nauk. Mirosław Filiciak i Barbara Giza

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, 259 s., 
ISBN 978−83−7383−479−8

Seriale. Przewodnik Krytyki Politycznej 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, 319 s., 
ISBN 978−83−62467−05−1

Przedmiotem recenzji s¹ dwie publikacje doty-
cz¹ce seriali telewizyjnych oraz ich spo³eczne-

go kontekstu, wydane przez oficyny, których sie-
dziby dzieli zaledwie kilometr, a ró¿nice w treœci
publikacji wydaj¹ siê jeszcze mniejsze. W znacz-
nej mierze s¹ to bowiem ksi¹¿ki traktuj¹ce o zja-
wisku post-soap operas1. Wszystkie teksty ³¹czy

przewodnia idea wskazuj¹ca donios³¹ spo³ecznie
rolê seriali. Takie podejœcie wydaje siê w pe³ni
uzasadnione w sytuacji, gdy ogl¹danie telewizji
w dalszym ci¹gu jest jedn¹ z najbardziej absorbu-
j¹cych czynnoœci w ¿yciu przeciêtnego Polaka2.

Ksi¹¿ka Post-soap. Nowa generacja seriali
telewizyjnych a polska widownia jest efektem

1 S¹ to seriale skierowane do lepiej wykszta³conej publicznoœci, o z³o¿onej fabule, zawieraj¹ce intertekstualne
nawi¹zania. Trudno wskazaæ pierwszy tytu³, który reprezentowa³ nowy nurt, gdy¿ przejœcie od serialu tradycyjne-
go (np. Dallas) do postmodernistycznego (np. Rodzina wspó³czesna) mia³o charakter procesu. W tym sensie post-
-soap to raczej nowy trend ni¿ gatunek. Por. M. Filiciak, A. Giza, Wstêp, [w:] Post-soap…, s. 7.

2 Rynek telewizyjny w 2010 roku. Podsumowanie badania OBOP, www.brief.pl/gfx/brief/pl/aktualnoscizkomen-
tarzami/429/219/1/rynek_telewizyjny_w_2010_-_podsumowanie.pdf [dostêp: 16.04.2011].
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konferencji naukowej zorganizowanej w marcu
2009 r. w warszawskiej Szkole Wy¿szej Psy-
chologii Spo³ecznej. W sk³ad publikacji wcho-
dzi siedemnaœcie ca³kowicie niezale¿nych od sie-
bie tekstów, które analizuj¹ seriale nowego typu.
Autorami s¹ osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem
uniwersyteckim (od profesorów, poprzez m³od-
szych pracowników, a¿ po studentów). Wiêk-
szoœæ tekstów zbudowana jest zgodnie ze sche-
matem: „1 serial (egzemplifikacja) – 1 problem
spo³eczny”. Autorzy analizuj¹ m.in. amerykañ-
sk¹ „kulturê cynizmu” na przyk³adzie serialu
Doktor House, w¹tki psychoanalityczne w Ro-
dzinie Soprano czy rolê serialu Queer as Folk dla
kszta³towania polityki ró¿nicy i postrzegania
osób homoseksualnych. Jednym z najbardziej
widocznych efektów pracy jest pokazanie, w ja-
ki sposób kultura audiowizualna prezentuje aktu-
alne problemy spo³eczne. W ksi¹¿ce pojawiaj¹
siê równie¿ inne wa¿ne z punktu widzenia kon-
strukcji seriali post-soap zagadnienia, takie jak
np. marketing telewizyjny.

Przewodnik Seriale Wydawnictwa Krytyki
Politycznej ju¿ z za³o¿enia ma mniej naukowy
charakter. Podobnie jak poprzednie publikacje
z serii przewodników stanowi on przekrojow¹,
refleksyjn¹ analizê tytu³owego zagadnienia,
wprowadzaj¹c¹ czytelnika w jego rozmaite
konteksty. Uwagê zwraca serialowa stylizacja
spisu treœci: wprowadzeniem do ksi¹¿ki jest Pi-
lot, na który sk³adaj¹ siê wywiady z teoretyka-
mi i pracownikami mediów. Rozdzia³ 1 (ozna-
czony jako Sezon 1) porusza problemy zwi¹za-
ne z ¿yciem rodzinnym i p³ciowoœci¹, a Sezony
2 i Sezon 3 koncentruj¹ siê na problemach spo-
³ecznych i politycznych. Ca³oœæ zamyka podsu-
mowuj¹cy Epilog.

Przewodnik jest bardziej zró¿nicowany
gatunkowo ni¿ pierwsza z recenzowanych
prac. Oprócz tekstów autorskich znalaz³y siê

w nim wywiady, co powoduje, ¿e choæ autora-
mi tej publikacji s¹ w znacznej mierze polscy
pracownicy naukowi, doktoranci oraz poje-
dynczy studenci, znajdziemy tu równie¿ s³owa
re¿yserów (Kasia Adamik), pracowników me-
diów (Dorota Chamczyk) oraz wywiad z nau-
kowcem tej klasy, co Henry Jenkins. G³ów-
nym celem ksi¹¿ki jest zapoznanie czytelnika
z wieloœci¹ sensów ukrytych w produkcjach
nowego typu i mo¿liwoœciami ich dekodowa-
nia. W mniejszym stopniu dotyczy ona no-
wych technologii medialnych i sposobów za-
rz¹dzania produkcj¹. Podobnie jak Post-soap
ksi¹¿ka ta nie roœci sobie jednak prawa do by-
cia pozycj¹ wyczerpuj¹c¹. W tym sensie obie
ksi¹¿ki stanowi¹ swoiste, fragmentaryczne
„przewodniki”.

Obie ksi¹¿ki ³¹czy nie tylko tematyka, ale
równie¿ wspólne wady i zalety, dlatego te¿ bê-
dê odwo³ywa³ siê naprzemiennie do przyk³a-
dów pochodz¹cych tak z jednej, jak drugiej po-
zycji. Warto zauwa¿yæ jednak, ¿e Przewodnik
Krytyki Politycznej omawia równie¿ starsze,
bardziej schematyczne, seriale, takie jak Star
Trek czy Z archiwum X, czy klasyczne opery
mydlane3. W niniejszej recenzji interesuj¹ mnie
jednak przede wszystkim seriale „nowe”, które
pojawi³y siê wraz z pocz¹tkiem XXI w.

W obu pozycjach znajdziemy podobnie
dobrane teksty: wiêksz¹ czêœæ stanowi¹ tu bo-
wiem analizy poszczególnych seriali (g³ównie
wspó³czesnych amerykañskich produkcji wy-
kraczaj¹cych poza typowe cechy gatunkowe
serialu). Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ artyku³
Rafa³a Kusia dotycz¹cy politycznych wymia-
rów serialu South Park4, analogiczne opraco-
wanie Cezarego Michalskiego zawarte
w Przewodniku Krytyki Politycznej5 lub tekst
Agnieszki Wiœniewskiej pokazuj¹cy konser-
watywno-liberalny kontekst popularnych

3 Mateusz Halawa pisa³, ¿e opera mydlana to forma mówiona, która ucieka od symbolizacji i metaforyzacji
uczuæ w otwarte i niekoñcz¹ce siê rozmowy bohaterów o nich. W typowych produkcjach tego typu nie pojawiaj¹
siê np. tematy kontrowersyjne, takie jak homoseksualizm (M. Halawa, ¯ycie codzienne z telewizorem. Z badañ te-
renowych, Warszawa 2006, s. 123–124). Choæ trudno wyznaczyæ precyzyjn¹ granicê, kiedy nast¹pi³a zmiana, opi-
nie te nie maj¹ zastosowania w przypadku seriali zaliczanych do kategorii post-soap.

4 R. Kuœ, Republikanie z kreskówki? Jak South Park komentuje rzeczywistoœæ polityczn¹ USA, [w:] Post-soap…,
s. 122–138.

5 C. Michalski, South Park, czyli przemoc symboliczna wobec Eryka Cartmana, [w:] Seriale…, s. 214–228.
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Przyjació³6. Drugi rodzaj tekstów poddaje ana-
lizie konkretne zjawisko spo³eczne z wykorzy-
staniem serialowych przyk³adów. Najczêœciej
wystêpuj¹ analizy przemian rodziny7, nowej
religijnoœci8, problematyki kobiecoœci i mê-
skoœci9 oraz szeroko rozumianej polityczno-
œci10. Ca³oœci dope³niaj¹ bardziej teoretyczne
teksty dotycz¹ce kondycji kultury wspó³cze-
snej11. Warto zwróciæ uwagê, ¿e artyku³y poja-
wiaj¹ce siê w obu zbiorach s¹ bardzo zró¿nico-
wane pod wzglêdem treœciowym, a przenikli-
we analizy s¹siaduj¹ tu z doœæ powierzchow-
nymi opisami ¿ycia serialowych bohaterów. 

Najwa¿niejsz¹ zalet¹ tekstów sk³adaj¹cych
siê na obie prace jest porównanie seriali „sta-
rych” i „nowych”. Produkcje nowsze, czyli ty-
tu³owe post-soap czy te¿ quality drama, quali-
ty television lub „seriale 2.0” charakteryzuj¹ siê
zupe³nie now¹ jakoœci¹. Autorzy poszczegól-
nych tekstów unikaj¹ jednak konkretnych defi-
nicji. Miros³aw Filiciak i Barbara Giza przy-
znaj¹, ¿e pos³uguj¹ siê pojêciem post-soap ope-
ra raczej jako „pewnym drogowskazem, sy-
gnalizuj¹cym pojawienie siê nowego trendu”
ni¿ pojêciem analitycznym12. Nowe seriale nie
s¹ tak schematyczne, jak ich pierwowzory, czê-
sto siêgaj¹ po intertekstualnoœæ, pos³uguj¹ siê
parodi¹ i pastiszem, a ich odbiór wymaga pew-
nego przygotowania. S³owem, s¹ to seriale,
które mo¿na okreœliæ mianem postmoderni-
stycznych. Autorzy artyku³ów zawartych
w obu opracowaniach zwracaj¹ uwagê, ¿e kate-
goria nowoczesnego serialu wi¹¿e siê jedno-

czeœnie z zakorzenieniem i zerwaniem. Anna
Nacher pisze np., ¿e kultura partycypacji nie
jest wynalazkiem nowym, lecz istnia³a od d³u-
giego czasu: „jeœli wiêc dzisiaj na YouTube
znajdujemy tak czêsto telewizjê poddan¹ zabie-
gom parodystycznym, to nie nale¿y st¹d wyci¹-
gaæ wniosku o rzekomej rewolucji”13. 

Artyku³y zamieszczone w obu ksi¹¿kach
opisuj¹ równie¿ rozmaite spo³eczne uwarunko-
wania tych nowych produkcji. „Seriale 2.0”
musz¹ wykazywaæ siê innowacyjnoœci¹, w sy-
tuacji gdy maj¹ walczyæ o nowe grupy odbior-
ców. Nie sposób nie zgodziæ siê z Miros³awem
Filiciakiem, ¿e „dla inteligentów ogl¹danie se-
riali telewizyjnych by³o przewa¿nie rodzajem
wstydliwej przyjemnoœci, a swojego rodzaju
»poczucie winy« towarzysz¹ce ich ogl¹daniu
sta³o siê czêœci¹ potocznego dyskursu na temat
telewizji”14. Nowa forma serialu mia³a zaintere-
sowaæ m³odzie¿, tote¿ musia³a dopasowaæ siê
do potrzeb i przyzwyczajeñ wielkomiejskiego,
wykszta³conego u¿ytkownika. Dlatego te¿ ró¿-
ne platformy internetowe stanowi¹ nowy œrodek
przekazu tych mediów. Autorzy zwracaj¹ uwa-
gê równie¿ na fenomeny, takie jak „scena napi-
sowa” w krajach nieanglojêzycznych, gdzie in-
ternauci znaj¹cy dobrze jêzyk angielski za dar-
mo tworz¹ napisy umo¿liwiaj¹ce odbiór danego
serialu szerszym rzeszom ludzi. Z nowymi se-
rialami wi¹¿e siê bowiem ich elitarnoœæ, os³a-
biana jednak dziêki tego typu praktykom15.

„Klasowoœæ” nowych seriali, fakt, ¿e s¹ emi-
towane z myœl¹ o widzach bardziej zasobnych

6 A. Wiœniewska, Przyjaciele, czyli jak pokochaæ neoliberalizm i picie kawy przez ca³y dzieñ, [w:] Seriale…,
s. 230–237.

7 M. Bokiniec, Big Love, czyli to w³aœnie otwartoœæ czyni z nas rodzinê, [w:] Seriale…, s. 144–152.
8 Z. Pasek, K. Skowronek, Nowa duchowoœæ w nowych serialach telewizyjnych, [w:] Post-soap…, s. 43–61;

A. Drza³-Sierocka, Postreligia? Rozwa¿ania na marginesie serialu Anio³y w Ameryce Mike’a Nicholsa, [w:] Post-
soap…, s. 62–73.

9 A. Jawor, Od kury do demona – serialowy obraz kobiety, [w:] Post-soap…, s. 165–176; K. Sulej, Kaliforni-
zacja mêskoœci, [w:] Seriale…, s. 128.

10 S. Nowak, Queer as Folk: telewizja, seks I polityka ró¿nicy, [w:] Post-soap…, s. 177–192; R. Bo¿ek, Traw-
ka, czyli o tym, co siê pleni na przedmieœciach i nie tylko tam, [w:] Seriale..., s. 204–213.

11 W. Pi¹tkowski, Marketing telewizji, czyli dlaczego niektóre seriale odnosz¹ sukces, [w:] Post-soap…,
s. 208–223; M.R. Wiœniewski, Jedyne wspólne dobro kulturowe (w rozmowie z Jasiem Kapel¹), [w:] Seriale…,
s. 73–83.

12 M. Filiciak, A. Giza, Wstêp, s. 7.
13 A. Nacher, Serial 2.0 – model do sk³adania, [w:] Post-soap…, s. 227.
14 M. Filiciak, TV czy nie TV? Telewizja doby post-soap, [w:] Post-soap…, s. 246.
15 Tam¿e, s. 251.
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w ró¿ne rodzaje kapita³u, szczególnie podkre-
œla Przewodnik Krytyki Politycznej16. Henry
Jenkins stwierdzi³, ¿e „osoby najbardziej za-
anga¿owane we wspólne rozwi¹zywanie se-
rialowych zagadek s¹ szczególnie cenn¹ grup¹
docelow¹ dla stacji telewizyjnych i reklamo-
dawców”, co znacz¹co wp³ywa na kszta³t no-
wych seriali17. Zagadnienie to podejmuj¹ rów-
nie¿: Beata £aciak obserwuj¹ca preferencje
polskich telewidzów18 oraz Witold Mrozek,
który twierdzi, ¿e podzia³ na „dwie Polski”
(jedn¹ – ho³duj¹c¹ wzorcom konserwatywno-
narodowym oraz drug¹ – przyjmuj¹c¹ posta-
wy mniej tradycyjne) uwidacznia siê równie¿
w przypadku seriali. Pierwsz¹ opcjê reprezen-
tuj¹ jego zdaniem seriale produkowane przez
TVP (Plebania, Ojciec Mateusz), drug¹ przez
TVN (Majka, Teraz albo nigdy!)19.

Niestety, analizy serialowej rzeczywistoœci
zawarte w recenzowanych pracach nie zawsze
s¹ w pe³ni dopracowane. W przypadku kilku
artyku³ów lekturê utrudnia zbytnie nagroma-
dzenie szczegó³ów dotycz¹cych fabu³ konkret-
nych seriali, bardziej wprowadzaj¹ce zamêt ni¿
u³atwiaj¹ce zrozumienie wywodu autora lub
autorki. Niektóre teksty zawieraj¹ zaœ wnioski,
które przesta³y byæ (ca³kowicie lub czêœciowo)
aktualne ze wzglêdu na rozwiniêcie akcji oma-
wianych seriali20. Oczywiœcie, badanie szybko
zmieniaj¹cej siê popkultury jest zawsze nara¿o-
ne na „nienad¹¿anie” za jej rozwojem, jednak
wydaje siê, ¿e generalizuj¹ce wnioski dotycz¹-
ce cech gatunkowych post-soap wyprowadzane
przez niektóre autorki i autorów nie tylko pro-
blemu tego nie rozwi¹zuj¹, lecz znacznie go
pog³êbiaj¹. Czy „seriale amerykañskie” rzeczy-

wiœcie mo¿na traktowaæ jako jednolit¹ katego-
riê? Nie s¹dzê, aby taki by³ cel autorki jednego
z artyku³ów21, jednak sformu³owanie to poja-
wia siê nazbyt czêsto, aby mo¿na go by³o nie
zauwa¿yæ. Inna moja w¹tpliwoœæ dotyczy³a
stosunku autorów do popkultury. Niektórzy
z nich potraktowali j¹ w sposób zbyt swobod-
ny, wyprowadzaj¹c wnioski raczej na podsta-
wie osobistego wra¿enia zwi¹zanego z oma-
wianym serialem ni¿ badañ naukowych (analiz
semiotycznych, porównañ). Naukowe wnioski
przeplataj¹ siê w ich tekstach z czysto subiek-
tywnymi odczuciami i streszczeniami poszcze-
gólnych odcinków seriali. Nie zawsze granica
miêdzy tym, co jest analiz¹, a swobodnymi
przemyœleniami autora na temat przemian kul-
tury wspó³czesnej (czêsto pozostaj¹cymi jedy-
nie w luŸnym zwi¹zku z ca³oœci¹ tekstu) jest
wyraŸnie wyznaczona. Z t¹ trudnoœci¹ lepiej
radzi sobie Przewodnik Krytyki Politycznej,
gdy¿ z za³o¿enia mia³ mieæ bardziej popularny
charakter. Trudno bowiem oprzeæ siê wra¿eniu,
¿e pos³ugiwanie siê pojêciem Zeitgeistu na ob-
jaœnienie „trafienia z projektem [serialem tele-
wizyjnym – K.£.] w odpowiedni czas” ma
umiarkowany sens (cytowany autor u¿ywa tego
terminu, omawiaj¹c oczekiwania widzów)22.

Z „trafianiem w czas” wi¹¿e siê ostatnie za-
gadnienie, które warto omówiæ: nowatorstwo
recenzowanych prac. Choæ seriale, o których
traktuj¹ przedstawiane artyku³y, dopiero
w ostatnim czasie trafi³y do Polski (b¹dŸ dopie-
ro zaczynaj¹ pojawiaæ siê w naszym kraju
w oficjalnych lub nieoficjalnych kana³ach dys-
trybucji), to na Zachodzie s¹ zjawiskiem do-
brze znanym i opisanym23. Nie umniejsza to

16 J. Bo¿ek, Popkultura siê liczy, [w:] Seriale…, s. 299.
17 H. Jenkins, Seriale tworz¹ nowe wspólnoty, [w:] Seriale…, s. 32–46.
18 B. £aciak, Serial jako Ÿród³o wiedzy, [w:] Seriale…, s. 58–59.
19 W. Mrozek, Seks w TVN-ie, czyli spe³niony sen o Trêdowatej, [w:] Seriale…, s. 94–102.
20 Por. A. Niemczyñska, Dr House – demaskator amerykañskiej »kultury cynizmu«, [w:] Post-soap…, s. 74–83.

Autorka twierdzi w zakoñczeniu, ¿e omawiany serial jest klasycznym rozwiniêciem gatunku soap. Odcinki emito-
wane po 21 lutego 2011 r. wydaj¹ siê jednak dyskredytowaæ tak¹ tezê. Z innymi interpretacjami mo¿na siê nie zgo-
dziæ, odwo³uj¹c siê do przywo³ywanych przez ich autorów odcinków. Teza Beaty £aciak o tym, ¿e serial Ranczo
pokazuje si³ê kobiet, zapewne nie jest oczywista dla wszystkich widzów tego serialu. Jego scenariusz daje siê bo-
wiem odczytaæ jako lekki, ale jednak, pastisz d¹¿eñ feministycznych. Por. B. £aciak, Serial…, [w:] Seriale…, s. 52.

21 Por. A. Jaworska, Polish American Story, czyli kto i dlaczego ogl¹da amerykañskie seriale w Polsce?, [w:]
Post-soap…, s. 193–207.

22 W. Pi¹tkowski, Marketing telewizji…, s. 221.



173Recenzje

jednak zas³ug szczególnie tych autorów oma-
wianych prac, którzy postarali siê o dok³adne
przedstawienie kontekstu ich polskiej recepcji.

Uwagi krytyczne mo¿na odnieœæ zasadni-
czo do pojedynczych tekstów i nie s¹ to jedno-
czeœnie w¹tpliwoœci, które mia³yby dyskredy-
towaæ recenzowane artyku³y. Ca³ym publika-
cjom mo¿na zarzuciæ jedynie liczne b³êdy edy-
cyjne i jêzykowe, które nie zosta³y wyelimino-
wane przez korektê (w obu ksi¹¿kach s¹ one
wyraŸne). Obie ksi¹¿ki mog¹ byæ inspiruj¹ce
zarówno dla osób zajmuj¹cych siê zawodowo
kultur¹ audiowizualn¹, jak te¿ dla tych, które
chc¹ dowiedzieæ siê wiêcej na temat nowego
rodzaju seriali zdobywaj¹cych coraz wiêksz¹

popularnoœæ w Polsce. Produkcje takie jak
South Park, Dr House czy Dexter maj¹ ju¿
swoj¹ wiern¹ widowniê, lecz tytu³y takie jak
Queer as Folk, Big Love oraz Wspó³czesna ro-
dzina nie zosta³y jeszcze przez wielu odkryte. 

Pomimo akademickoœci publikacji Post-
-soap i popularnego charakteru Przewodnika
Krytyki Politycznej nie mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹ to
publikacje skierowane do odmiennych u¿ytkow-
ników. Dziêki barwnemu jêzykowi, który towa-
rzyszy na ogó³ opisom skomplikowanych fabu³
„seriali 2.0”, obie pozycje mo¿na potraktowaæ po
prostu jako wci¹gaj¹c¹ ksi¹¿kê lub te¿ jako lektu-
rê pouczaj¹c¹ i pobudzaj¹c¹ do dalszych badañ.

Kamil £uczaj

23 Por. J. Arthurs, Television and Sexuality. Regulation and the Politics of Taste, Berkshire 2004; Quality TV:
Contemporary American Television and Beyond, ed. J. Maccabe, K. Akass, London 2007.

■ ■ ■

Konrad Witold Tatarowski 
Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka−
−Jeziorańskiego 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, 265 s., 
ISBN 978−83−7525−485−3

Jakkolwiek Konrad W. Tatarowski central-
nym punktem zainteresowañ badawczych

uczyni³ osobê Jana Nowaka-Jeziorañskiego, to
wyszed³ poza ramy klasycznej biografii i za-
proponowa³ czytelnikowi pozycjê interdyscy-
plinarn¹, niebanaln¹ i bogat¹ w treœci pocho-
dz¹ce z ró¿nych dziedzin humanistyki. Nim
przejdziemy do omówienia samej pracy, warto
kilka s³ów poœwiêciæ jej autorowi, bo jego ¿y-
ciorys zas³uguje na uwagê, a mo¿e nawet na
oddzielne opracowanie. 

Konrad W. Tatarowski jest ³odzianinem,
jednym ze wspó³za³o¿ycieli NSZZ „Solidar-
noœæ” na tamtejszym uniwersytecie (by³ wów-
czas asystentem na wydziale polonistyki).

Dzia³alnoœæ opozycyjna w czasie PRL-u nara-
¿a³a go na szykany, inwigilacje, wielokrotne
przes³uchania, a nawet internowanie (miêdzy
13 grudnia 1981 a 16 paŸdziernika 1982 r. ), co
doprowadzi³o do przerwania przez niego
wczeœniej obranej œcie¿ki naukowej, jak rów-
nie¿ zmusi³o do wieloletniej emigracji. Spêdzi³
kilkanaœcie miesiêcy w Stanach Zjedno-
czonych, a póŸniej w Niemczech, w Mona-
chium, gdzie wspó³pracowa³ z Radiem Wolna
Europa. Do pracy na Uniwersytecie £ódzkim
powróci³ w roku 1994. Ma w swoim dorobku
liczne publikacje prasowe, zarówno w prasie
krajowej, jak i zagranicznej, a równie¿ ksi¹¿ko-
we: zbiór poezji i prozy poetyckiej Œwiat³o



174 Recenzje

w ciemnoœci1 oraz Literatura i pisarze w progra-
mie Rozg³oœni Polskiej Radio Wolna Europa2.
Swoj¹ trzeci¹ ksi¹¿kê poœwiêci³ Nowakowi-Je-
ziorañskiemu, postaci bez w¹tpienia zas³u¿onej,
ale ci¹gle jeszcze nieco kontrowersyjnej.

Autor postanowi³ nadaæ rozprawie tytu³
o charakterze podsumowuj¹cym, zamykaj¹cym
w sobie dwa g³ówne kierunki przeprowadzonej
analizy. S¹ nimi aksjologia i polityka, a figur¹,
która je ³¹czy i reprezentuje, jest w³aœnie Jan
Nowak-Jeziorañski. 

Tatarowski postawi³ sobie za cel przybli¿yæ
postaæ jednego z najbarwniejszych i najbardziej
znanych Polaków XX w., uznawszy, ¿e poœwiê-
cone mu jak dot¹d monografie nie wyczerpuj¹
z³o¿onoœci jego charakteru. Zamiast klasyczne-
go podejœcia biograficznego, krocz¹cego
pod³ug zasad chronologii, autor pos³u¿y³ siê
swoistym pryzmatem i wykorzysta³ podejœcie
problemowe. Wyodrêbni³ dwa podstawowe za-
gadnienia, które uzna³ za swoiste emblematy
charakteru i dzia³alnoœci Jeziorañskiego i na
nich zbudowa³ ca³y swój wywód. Zdaniem au-
tora, Jeziorañski ¿y³ wed³ug w³asnego, konkret-
nego systemu wartoœci, który patronowa³ ca³ej
jego dzia³alnoœci politycznej. Podobne stwier-
dzenie ka¿e nam siê od razu zastanowiæ, czym
by³a zatem dla Jeziorañskiego polityka? Lektu-
ra opracowania Tatarowskiego pozwala stwier-
dziæ, ¿e wieloletni dyrektor RWE przypisywa³
polityce wartoœæ nadrzêdn¹, nie spychaj¹c jej do
pozycji jednej ze sfer, z których skomponowane
jest ¿ycie nowo¿ytnego cz³owieka, pozostaj¹cej
jednoczeœnie w doskona³ym oddaleniu od in-
nych sfer na to ¿ycie siê sk³adaj¹cych. Przeciw-
nie, Jeziorañski by³ przesi¹kniêty duchem We-
berowskiej odpowiedzialnoœci, która urucha-
mia³a jego dzia³alnoœæ dziennikarsk¹, pisarsk¹,
dyplomatyczn¹, edukacyjn¹, ka¿d¹ z nich czy-
ni¹c dzia³alnoœci¹ par excellence polityczn¹.
Tatarowski stworzy³ na potrzeby rozprawy po-
jêcie „wspó³czynnika aksjologicznego”, który
ma za zadanie wskazywaæ na wspólny mianow-
nik pisarstwa i dzia³alnoœci Jeziorañskiego.
Omawiana praca jest zatem nie tylko opisem

konkretnej postaci, ale i refleksj¹ nad pojêciem
wartoœci w ogóle. Niepostrze¿enie przybiera
szerszy wymiar i z monografii historycznej za-
mienia siê w filozoficzne studium na temat wy-
borów, jakich dokonuje cz³owiek.  

Tatarowski bardzo ciekawie rozprawê skom-
ponowa³, czym nada³ jej klarown¹, logiczn¹
i spójn¹ formê. Podzieli³ j¹ na dwie czêœci,
a przyœwieca³o mu myœlenie spod znaku deduk-
cji, od ogó³u do szczegó³u, gdzie jako ogó³ nale-
¿y rozumieæ zakreœlenie pola badawczego (œwiat
istnieje, a wiêc mamy prawo mówiæ o warto-
œciach), przez stopniowe wprowadzenie kolej-
nych pojêæ (aksjologia i polityka), a¿ do zogni-
skowania ich w samej postaci Jeziorañskiego.
Autor da³ siê poznaæ jako wnikliwy badacz
o szerokich horyzontach. Z wielk¹ swad¹ i ³a-
twoœci¹ porusza siê po zagadnieniach natury fi-
lozoficznej, historycznej, a zw³aszcza literaturo-
znawczej. Pierwsza czêœæ opracowania sk³ada
siê z czterech rozdzia³ów, z których pierwszy
poœwiêcony jest aksjologii. Autor przedstawia to
zagadnienie w sposób przystêpny, nie skupiaj¹c
siê jedynie na jego istocie, ale równie¿ na jego
genealogii, zarówno na gruncie polskim, jak
i poza nim. Odwo³uje siê miêdzy innymi do do-
robku Elzenberga, Ingardena, ks. Tischnera,
Schelera, Jaspersa i Jana Paw³a II, przeplataj¹c
cytaty w³asnymi komentarzami (tak¹ technikê
stosuje Tatarowski we wszystkich rozdzia³ach
pracy). Wymienieni filozofowie uznawali warto-
œci za nieodzowne, by ludzkiemu ¿yciu nadaæ je-
go pe³niê. S¹dzê, ¿e dope³nienie i wzbogacenie
rozdzia³u poœwiêconego aksjologii mog³oby sta-
nowiæ nawi¹zanie do Carla Schmitta i jego Tyra-
nii wartoœci, w której to niemiecki prawnik
stwierdzi³, i¿ wartoœci s¹ ju¿ z natury konflikto-
we. Ka¿da próba zrealizowania danej wartoœci
prowadzi nieuchronnie do odebrania wa¿noœci
wartoœciom wyznawanym przez innych. Podob-
na perspektywa aksjologiczna mog³aby s³u¿yæ
za interesuj¹cy wstêp do tej czêœci rozprawy
(patrz rozdzia³ siódmy – Konfrontacje i konflik-
ty), w której autor podda³ analizie konflikty Jana
Nowaka-Jeziorañskiego z Leopoldem Tyrman-

1 K.W. Tatarowski, Œwiat³o w ciemnoœci, Warszawa 1992.
2 Ten¿e, Literatura i pisarze w programie Rozg³oœni Polskiej Radio Wolna Europa, Kraków 2005.
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dem, Jerzym Giedroyciem czy Józefem Mackie-
wiczem. 

Kolejny rozdzia³ pracy omawia perspekty-
wê aksjologiczn¹ w jêzykoznawstwie, trzeci
zaœ próbuje udzieliæ odpowiedzi na pytanie,
czy Nowak-Jeziorañski by³ dziennikarzem, czy
te¿ politykiem. A mo¿e po prostu jednym i dru-
gim? (Tatarowski, za Jaspersem, sk³ania siê do
twierdzenia, ¿e kluczowe w rozumieniu polity-
ki przez Jeziorañskiego by³o wp³ywanie na po-
stawy innych, czy to za pomoc¹ pisarstwa, czy
to konkretnych gestów.) Ostatni rozdzia³ pierw-
szej czêœci publikacji wprowadza w tajniki po-
lityki informacyjnej RWE. 

Druga czêœæ rozprawy sk³ada siê z czterech
rozdzia³ów, a ka¿dy z nich jest prób¹ odszyfro-
wania motywów dzia³ania Jeziorañskiego. Ma-
my wiêc tu do czynienia ze szczegó³ow¹ analiz¹
pisarstwa Kuriera z Warszawy, w której Tata-
rowski daje siê poznaæ jako wnikliwy czytelnik
i komentator tekstów. Syntetycznie streszcza pi-
sma swego bohatera, wzbogacaj¹c je komenta-
rzami z dziedziny literaturoznawstwa, jak rów-
nie¿ przybli¿aj¹c – czêsto skomplikowane – ka-
tegorie narracyjne. Dwa zamykaj¹ce opracowa-
nie rozdzia³y to analiza postawy Jeziorañskiego
w starciu z wyznawcami innych ni¿ on, pogl¹-
dów. Fragment bodaj najciekawszy dotyczy spo-
ru z Leopoldem Tyrmandem, gdy¿ porusza kwe-
stiê nawrócenia w ogóle, nawi¹zuj¹c poœrednio
do takich dzie³, jak na przyk³ad Zniewolony
umys³ Mi³osza. Czy zach³yœniêcie siê ideologi¹
jest b³êdem? Czy mamy do niego prawo? Czy
jesteœmy sk³onni wybaczaæ? Tatarowski pozor-
nie skupia siê na faktach i rzetelnie przytacza
wypowiedziane przez bohaterów s³owa. Sam
jednak ich wybór i wzajemne zestawienie zmu-
szaj¹ do refleksji nad kondycj¹ cz³owieka. Czy-
telnik poznaje Jeziorañskiego w chwilach,
w których stawa³ on na rozdro¿u, przed Kierke-
gaardowskim Albo-albo, i zmuszony by³ do do-
konania wyboru. Tatarowski szkicuje prywatn¹
hierarchiê wartoœci Jeziorañskiego i z powag¹,
acz bez patosu, mówi o jego stosunku do ojczy-
zny, patriotyzmu, wolnoœci, demokracji i praw-
dy, nie tylko tej historycznej.

Autorowi opracowania uda³a siê sztuka arcy-
trudna. Choæ ¿ywi on wzglêdem bohatera nieu-

krywan¹ sympatiê, a mo¿e nawet podziw (kroczy
przecie¿ niejako jego œladami, czego przyk³adem
jest wieloletnia wspó³praca z RWE), nie pisze
laurki, nie staje siê hagiografem. Zachowuje (nie-
mal zawsze) wzglêdem Jeziorañskiego stosowny
dystans, wskazuje na jego wady i b³êdy. 

Baza Ÿród³owa opracowania wydaje siê bo-
gata i wyczerpuj¹ca. Warto raz jeszcze podkre-
œliæ jej interdyscyplinarny charakter: od filozo-
fii, przez jêzykoznawstwo, po pozycje histo-
ryczne i literaturê piêkn¹. Tatarowski siêga
równie¿ do archiwów prasowych i radiowych,
jak i do archiwum samego Jana Nowaka-Jezio-
rañskiego. 

Ka¿de opracowanie, jak wiadomo, sk³ada
siê z tego, co jawne i wypowiedziane, jak te¿
z warstwy, która pozostaje doskonale ukryta
i wymaga wnikliwoœci i umiejêtnoœci odczyty-
wania aluzji. Mo¿na by zarzuciæ Konradowi W.
Tatarowskiemu, i¿ dyskusjê o aksjologii poli-
tycznej Nowaka-Jeziorañskiego traktuje on in-
strumentalnie i, pos³uguj¹c siê ni¹, w sposób
aluzyjny zachêca do dyskusji na temat polityki
informacyjnej dzisiejszych polskich mediów
w ogóle. Podobny zarzut radzi³abym jednak
odbieraæ jako zaletê. Aksjologia i polityka w pi-
sarstwie i dzia³alnoœci Jana Nowaka-Jeziorañ-
skiego to nie tylko rozprawa interdyscyplinar-
na, ale przede wszystkim pozycja umykaj¹ca
niebezpieczeñstwu popadania w erudycyjny
popis, który do ¿adnej g³êbszej refleksji  nie
prowadzi. Tatarowskiemu uda³o siê wiêc stwo-
rzyæ opracowanie, która nie tylko œwiadczy
o jego szerokich horyzontach naukowych, ale
równie¿ o bogactwie i g³êbi jego osobowoœci. 

Pozostaje mi ¿ywiæ nadziejê, ¿e RWE, ale
te¿ inne polskie oœrodki kulturalne za granic¹
(a mo¿e bardziej ni¿ jako kulturalne, nale¿a³oby
je widzieæ jako oœrodki polityczne?) poddane
zostan¹ dalszemu, jeszcze wnikliwszemu bada-
niu i udziel¹ nam dodatkowych odpowiedzi na
pytania o kszta³t i charakter emigracji – Polski
poza Polsk¹ – i jej wzajemnych relacji z krajem.

Mo¿na sobie ¿yczyæ, aby twórczoœæ literac-
ka Jana Nowaka-Jeziorañskiego zosta³a podda-
na równie skrupulatnej analizie.

Paulina Or³owska
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redagowania magazynów kolorowych, reportażu multimedialnego, dziennikarstwa sporto-

wego), PR i marketingu medialnego, fotografii prasowej, reklamowej i wydawniczej oraz

dokumentalistyki.

Nasz adres:

00-927 Warszawa

ul. Nowy Świat 69

tel./fax (48-22) 826-93-66

e-mail: biuro@id.uw.edu.pl
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TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  JJoouurrnnaalliissmm  ooff  WWaarrssaaww  UUnniivveerrssiittyy  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  cceennttrree  
wwhhiicchh  ooffffeerrss  pprrooffeessssiioonnaall  eedduuccaattiioonn  ttoo  oovveerr  11770000  ssttuuddeennttss..  

IIttss  sseevveenn  ddiiffffeerreenntt  ccoouurrsseess  ooff  ssttuuddiieess  iinn  jjoouurrnnaalliissmm  
aanndd  mmaassss  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinncclluuddee::

Undergraduate studies:
■ 3-year Undergraduate Bachelor’s Studies

■ 3-year Undergraduate Evening Bachelor’s Studies

■ 3-year Undergraduate Extra-mural Bachelor’s Studies

Master studies:
■ 2-year Graduate Master’s Studies

■ 2-year Graduate Evening Master’s Studies

■ 2-year Graduate Extra-mural Master’s Studies

Postgraduate studies:
■ Postgraduate Evening Studies in Journalism

■ Postgraduate Extra-mural Studies in Journalism

■ Postgraduate Studies in Sports Journalism and Promotion of Sport

■ Postgraduate Studies in Online Journalism

■ Postgraduate Studies in Reportage Laboratory.

Research activities cover various aspects of the media and the systems of mass com-

munication. The main areas of research concern: the press and copyright law in Poland

and other countries, the evolution of the Polish system of mass information, advertising

and public relations, foreign systems of mass information, the theory of communication

in Poland and elsewhere, the history of Polish mass media, the evolution of media, the

language of mass communication and the media. 

The Institute allows for the development of practical skills within the following areas:

journalism (press, radio, television, news agency journalism, multimedia reportage, sport

journalism), PR and media marketing, journalism, advertising and publishing photography,

documentary studies.

Our address is:

00-927 Warszawa

Nowy Świat 69

tel./fax: (48-22) 826-93-66

e-mail: biuro@id.uw.edu.pl






