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KOMUNIKACJA POLITYCZNA A SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MEDIÓW. WPROWADZENIE

Znaczenie informacji i współczesnych środków przekazu implikuje konieczność 
znacznie szerszego – od dotychczasowego – spojrzenia na możliwości ich po-
zyskiwania czy wykorzystania. Z jednej strony funkcjonowanie mediów opiera 
się na doświadczeniu historycznym, z drugiej – wymaga nowego i komplekso-
wego spojrzenia na szanse, jakie przed nimi stanęły, głównie w efekcie rozwoju 
technologicznego. Między innymi dlatego wybór artykułów do niniejszego tomu 
warunkowany był na wstępie przyjęciem szerokiej optyki w analizie odbioru me-
diów, ich wykorzystania (także politycznego), ram funkcjonowania oraz zasad 
tworzenia treści.

Mając świadomość, że świat współczesnych środków przekazu jest nie-
zwykle bogatym polem badawczym nie tylko dla medioznawców, socjolo-
gów i politologów, ale też przedstawicieli innych dyscyplin, zdecydowaliśmy 
się przyjąć otwartą perspektywę dla rozważań nad społeczno-polityczną rolą 

Państwo i Społeczeństwo

2019 (XIX) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.34697/2451-0858-pis-2019-2-000



6 KATARZYNA POKORNA-IGNATOWICZ, DARIUSZ BARAN

mediów. W efekcie wszystkie artykuły dotyczą relacji mediów ze społeczeń-
stwem lub polityką, choć tematy te podjęte są z bardzo różnej perspektywy ba-
dawczej i czasowej, dotyczą bowiem zarówno aktualnych problemów, jak i tych, 
które zaistniały w przekazie medialnym ostatniej dekady. Mamy zatem: media 
funkcjonujące w otoczeniu cyfrowym (sposoby wykorzystania i ich społeczny 
potencjał); dysfunkcjonalne przypadki działania publicznych środków przekazu; 
problemy współczesnego dziennikarstwa, a także ujęcie historyczne w celu anali-
zy ich kulturowego i politycznego oddziaływania. Nie ma wątpliwości, że rynek, 
który podlega nieustannym, szybkim transpozycjom, wymaga stałej obserwacji 
i pogłębionych analiz, ale też – a być może przede wszystkim – prób wejrzenia 
w przyszłość.

Część pierwsza numeru „Państwa i Społeczeństwa” obejmuje teksty po-
święcone wzajemnym relacjom mediów i społeczeństwa, do części drugiej wy-
brane zostały artykuły dotyczące prawa i etyki dziennikarskiej, a na trzecią część 
składają się opracowania poruszające zagadnienie komunikacji medialnej.

Tom otwiera artykuł Marty du Vall (Krakowska Akademia), w którym 
autorka przybliża ideę Społeczeństwa 5.0, czyli superinteligentnego organizmu 
zorientowanego na człowieku – społeczeństwa, „którego członkowie darzą się 
wzajemnym szacunkiem i gdzie nie istnieją bariery pomiędzy pokoleniami […]”. 
Opartego na nowych wartościach, stworzonych dzięki innowacjom, które „zgod-
nie z założeniami mają wyeliminować dysproporcje między: regionami świata, 
pokoleniami, odmiennymi płciami czy mniejszościami językowymi”. W drugim 
artykule Katarzyna Brzoza (Uniwersytet Śląski) omawia stereotypy płciowe, 
opierając się na aktualnym stanie badań nad tą problematyką oraz publikacjach 
w wybranych polskich tygodnikach opinii. Autorka wskazuje tendencje do po-
sługiwania się (wciąż) męskimi lub kobiecymi stereotypami przy tworzeniu ar-
tykułów do wybranych przez nią czasopism. Z kolei o tym, jak z perspektywy 
historycznej wykorzystywane są media w Hiszpanii, pisze Aleksandra Maśnica 
(Krakowska Akademia), przywołując przykłady propagandy w kinie hiszpań-
skim za czasów dyktatury gen. Franco. Propaganda ta opierała się na dobrze roz-
poznawalnych wzorcach, tj. wzmacnianiu dumy narodowej, symbiozie państwa 
i Kościoła, czy deprecjonowaniu pozycji społecznej kobiet. Jak podkreśla autor-
ka, nie przeszła ona jednak próby czasu, m.in. z powodu kryzysu samego kina 
hiszpańskiego.

Rozdział poświęcony prawu i etyce otwiera obszerny, ze względu na kom-
pleksowe podejście do omawianego problemu, artykuł Piotra Uhmy (Krakow-
ska Akademia), który przedstawia krajobraz polskich mediów publicznych po 
nowelizacjach ustaw medialnych. Autor sam podejmuje krytykę „nowego mo-
delu” z perspektywy krajowych oraz międzynarodowych regulacji prawnych 
oraz konstatuje, że „treścią debaty medialnej nigdy nie będzie spór o prawdę czy 
dyskusja poświęcona rozwiązaniu rzeczywistych problemów społeczeństwa”. 
W podobnym tonie problem polskich mediów publicznych rozwija Bartosz 
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Pietrzyk (UMCS w Lublinie), zwracając uwagę na etyczny wymiar komunikacji 
pomiędzy przedstawicielami polityki i mediów. Opisując przypadek dziennika-
rza Macieja Kluczki z Radia Merkury, zawieszonego za niewygodny dla władzy 
wywiad, zwraca on uwagę, że 

Praktyka sytuacji komunikacji medialnej i politycznej skonfrontowana ze zbiorem ogól-
nych zasad etycznych, pokazuje, że na pograniczu mediów i polityki nie zawsze jest miej-
sce na prawdę, prawo i demokrację.

Tę część numeru zamyka tekst Dariusza Krawczyka (PTKS), w którym 
obszernie omawia on kwestię staranności przygotowywania materiałów praso-
wych przez dziennikarzy w świetle obowiązującego prawa. Autor ma świado-
mość, że „pracownicy mediów podlegają wpływom ośrodków reprezentującym 
interesy ze sfery polityki czy gospodarki […]”, choć 

prawo i społeczne oczekiwania koncentrują się na archetypicznej postaci dziennikarza, 
który będąc liderem opinii w celu uzyskania obiektywizmu przekazu zawsze kieruje się 
bezstronnością, rzetelnością i starannością.

W trzeci rozdział, poświęcony komunikacji medialnej, wprowadza nas 
anglojęzyczny artykuł nawiązujący do stereotypów w mediach. Jego autorki 
– Katarzyna Giereło-Klimaszewska (KPSW w Jeleniej Górze) i Joanna Gajda 
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – przyglądają się jednak temu zagad-
nieniu z perspektywy wizerunku Ewy Kopacz (PO), Beaty Szydło (PiS) i Do-
nalda Tuska (PO) w czeskich mediach. Badaczki zauważyły, że tamtejsze media 
opisywały polskich premierów przez pryzmat stereotypów płci, bez wskazania na 
przywódczą rolę w państwie, i takim też obrazem komunikowały sytuację w Pol-
sce swoim odbiorcom. Z innym typem komunikacji, związanym z dyskursem 
medialnym w publikacji prasowej, spotkamy się w artykule Eweliny Pasternak 
(UMCS) poświęconym omówieniu syntetycznych i naturalnych kosmetyków. Za-
wiera on analizę tekstu oraz wyjaśnia, jakie były jego cele jawne i ukryte. Z kolei 
Weronika Walo (UMCS) podjęła się oceny strategii komunikacyjnej (w zakresie 
wizerunku i planów rozwoju) Opola. Szczegółowa analiza przeprowadzonych 
promocji marki pozwoliła autorce na wysunięcie wniosku, że „Samorząd opra-
cowując Strategię rozwoju miasta na lata 2012–2020 popełnił szereg podstawo-
wych błędów metodologicznych [...]”. W zamykającym tę część artykule Jerzy 
Widerski (KPSW) zajął się postaciami występującymi w wybranych reklamach 
telewizyjnych. Analiza oparta na wzorcach postępowania opracowanych przez 
Zygmunta Baumanna – spacerowicza, włóczęgi, turysty i gracza – pozwoliła mu 
na określenie, jakiego typu „bohatera” jest dziś w reklamie najwięcej.

Tom ten uzupełniają sprawozdania z interesujących wydarzeń naukowych, 
jakie miały miejsce pod koniec 2018 roku – konferencji „Media-Dziennikarstwo-
-Muzyka” (Artur Trudzik), III Kongresu Edukacji Medialnej (Joanna Bierówka) 
oraz konferencji „Jakie media?” (Dariusz Baran).




