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Wybory prezydenckie w Polsce, posiadające mniejsze politycz
ne znaczenie niż parlamentarne, mogłyby się wydawać mało 
interesujące dla światowych mocarstw, takich jak Stany Zjed
noczone (usA), Wielka Brytania czy Niemcy, przynajmniej 
z punktu widzenia przeciętnego obywatela tych krajów. Tym
czasem najważniejsze polityczne dzienniki w tych państwach 
opublikowały nie tylko wzmianki, ale i obszerne komentarze 
zawarte w kilku artykułach (od jednego do pięciu w różnych 
gazetach) dotyczące wyborów prezydenckich w Polsce, które 
miały miejsce 24 maja 2015 r. W takiej sytuacji interesującym 
zagadnieniem badawczym wydaje się wytłumaczenie tego fe
nomenu poprzez zbadanie wizerunku zarówno kandydatów 
i ich partii, jak również samego wyniku wyborów. Pytanie ba
dawcze, które zadano w niniejszej pracy, brzmi: czy i w jaki 
sposób wizerunek polskich wyborów prezydenckich, kreowa
ny przez media w różnych krajach, różni się od siebie. Autorka 
podjęła również próbę wyjaśnienia, dlaczego omawiane wy
darzenie polityczne zostało tak szeroko opisane w dzienni
kach USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. 

W
literaturze przedmiotu bardzo często spo
tykane są różnego rodzaju badania wize
runku kwestii politycznych w mediach. 

Szczególną wagę przykłada się do badania wizerun-
ku wyborów najwyższych władz, jako wydarzenia 
przełomowego dla polityki. Tym tematem zajmo
wali się m.in. David H. Weaver' (pod względem za
stosowania teorii agenda setting), Douglas Kellner2 

(teoria polityki jako spektaklu) czy Dominic W ring, 
Roger Mortimore i Simon Atkinson3 (różne aspek
ty komunikacji politycznej w Wielkiej Brytanii). Za 
szczególnie istotne teorie w zakresie badania wize
runku w prasie należy uznać teorię fram ingu oraz 
koncepcję trzech zachodnich systemów medialnych. 
Framing jest teorią zakładającą, że media poprzez 

prezentowanie danych zagadnień w pewnych ra
mach, zawężają ilość sposobów postrzegania sytu
acji dostępnych w publicznym, a następnie także 

prywatnym dyskursie. Tak więc rola mediów po
zostaje istotna, ponieważ z wielu możliwych sposo
bów myślen ia o danej sytuacji wybierają one jedy
nie kilka4 • Natomiast koncepcja trzech zachodnich 
systemów medialnych zakłada różnice między sys
temami medialnymi w poszczególnych krajach Eu
ropy i Ameryki Północnej. Wyróżnia następujące 

systemy medialne: śródziemnomorski, północno

środkowoeuropejski oraz północnoatlantycki. Jedną 
z ważnych dla wizerunku politycznego cech różnią

cych kraje zaliczane do poszczególnych systemów 
jest paralelizm polityczny, pokazujący czy media 



reprezentują konkretne orientacje polityczne, czy 
też pozostają bardziej obiektywne. W odniesieniu 
do tej cechy, w krajach należących do systemu pół
nocnoaltantyckiego (do którego zaliczyć można USA 
i Wielką Brytanię) zauważyć można znaczny obiek
tywizm, przejawiający się szczególnie w podawaniu 
wyważonych argumentów i przewadze informacji 
nad opinią. Natomiast w systemie północno-środ
kowoeuropejskim (do którego należą m.in. Niem
cy) w przekazach medialnych dostrzegalne są sym
patie polityczne dziennikarzy, choć prasa posiada 
duży stopień niezależności od partii politycznych5• 

Niniejsza praca analizuje wizerunek polskich wybo
rów prezydenckich w świetle tych dwóch teorii. Do
datkowo, w celu wyjaśnienia, dlaczego wybory pre
zydenckie w Polsce były tak szeroko komentowane 
w innych krajach, autorka odniosła się do teorii news 
value Johana Galtunga i Mari H. Ruga6

• Wykazuje 
ona, że to, która wiadomość zagraniczna znajdzie 
się w mediach i stanie newsem, zależy od obecności 
dwunastu cech, takich jak: częstotliwość, intensyw-

, ność, jednou1aczność, etnocentryzm, przewidywal
ność, zaskoczenie, ciągłość, komplementarność, eli
tarność krajów i osób, personifikacja, negatywizm. 

Na potrzeby niniejszej pracy wybrano trzy kraje, 
których stosunek do Polski ze względu na położenie 
geopolil yczne oraz stosunki polityczne i gospodar-

cze można uznać za znacznie się od siebie różnią

cy. Są to: USA, Wielka Brytania i Niemcy. Pierwszy 
z nich na przełomie xx i XXI w. uważany był przez 
Polskę za ważnego sojusznika. Wzajemne kontakty 
na linii Polska- USA były w tym czasie bardzo in
tensywne i dynamiczne7. Także w ostatnim czasie 
Polska, jako bezpośredni sąsiad Ukrainy i Rosji oraz 
szósta gospodarka europejska8

, może być uznawana 
przez Amerykanów za istotnego sojusznika. Z dru
giej strony Polska nie jest sąsiadem USA, nie może 
być także uznana za mocarstwo światowe czy regio
nalne, dlatego stosunek dziennikarzy, kierujących 

się zainteresowaniem czytelników mógłby pozostać 
wobec lego kraju obojętny. Wielka Brytania rów
nież nie jest bezpośrednim sąsiadem Polski. Należy 
jednak do Unii Europejskiej (uE), w której zajmuje 
stanowisko wyraźnie eurosceptyczne. Istotną rolę 
we wzajemnych stosunkach niewątpliwie odgrywa 
migracja Polaków do Wielkiej Brytanii9 • Niemcy są 
natomiast bezpośrednim sąsiadem Polski. Pełnią 
również kluczową rolę w strukturze UE. Istotnym 
elementem wzajemnych stosunków między Polską 
a Niemcami jest wymiana gospodarcza: w 2013 r. 

polski import z Niemiec wynosił nieco ponad 34 mld 
euro, zaś polski eksport do Niemiec prawie 39 mld 
euro. Oznacza to, że od 2000 r. wzajemne obroty 
handlowe niemal się polroiły'0• 
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li Korpus tekstów poddanych analizie 
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Tytuł dziennika Tytuł artykułu 

Bronislaw Komorowski, Poland's President, Concedes Defeat to Right-Wing 
Challenger Andrzej Duda 

The New York Times Conservative Challenger Duda Wins Polish Presidential Vote 

Poland's Governing Party Reels After Challenger's Presidential Victory 

Los Angeles Times Conservative's win of Polish presidency likely to boost party this tall 

The Daily Telegraph 

The Guardian 

Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 

Die Suddeutsche 
Zeitung 

; Poland election: president Bronislaw Komorowski concedes defeat 

Poland on 'the velvet road to dictatorship' alter Andrzej Duda wins presidential 
elections 

All across Europe, the dissatisfaction is elear 

; Poland votes in neck-and-neck presidential election 

Poland's president concedes deleat as he falls behind in election exit pall 

Andrzej Duda victory in Polish presidential election signals shift to right 

Nationalkonservativer wird Polens neuer Prasident 

; Duda schafft das U nmógliche 

Der freundliche Duda 

Polens Wirtschaft und die Orbanisierung 

Kehrtwende im Endspurt 

Konservativer Duda wird neuer Prasident Polens 

Ein schwieriger Partner 

Stabil - oder auch nicht 

Stimme der Verlierer 

opracowanie własne 

Ilość słów 

525 

850 

470 

724 

425 

638 

432 

353 

416 

635 

589 

682 

564 

198 

671 

288 

826 

695 

643 

Aby przeanalizować wizerunek polskich wyborów 
prezydenckich w 2015 r., v.rybrano po dwa tytuły 
prasowe znajdujące się na czele (w pierwszej trójce) 
dzienników o największym nakładzie, a jednocze
śnie nie będące uznawanymi za tabloidy w każdym 
z wymienionych krajów. Decyzja ta została podyk
towana faktem, że gazety o największych nakładach 
będą w założeniu wpływać na największą liczbę 
odbiorców. W wyborze kierowano się też wzglę

dem jak najpełniejszego oddania opinii prasy każ
dego kraju na dany temat, dlatego wybrano prasę 
z przeciwstawnych biegunów orientacji politycznej 
(konserwatyzm- liberalizm). W USA do analizy wy-

brano konserwatywny „The New York Times" oraz 
liberalny „Los Angeles Times", które w założeniu 
oddają opinie Zachodniego i Wschodniego Wybrze
ża". W Wielkiej Brytanii wybrano konserwatywny 

„The Daily Telegraph" oraz liberalno-lewicowy „The 
Guardian'~', natomiast w Niemczech - konserwa-
tywny „Die Frankfurter Allgemeine Zeitung" oraz 
liberalno-lewicowy „Die Siiddeutsche Zeitung'~3 • 

Analizie poddano artykuły dostępne na stronach 
internetowych wymienionych dzienników, opubli
kowane w okresie od 2 4 do 27 maja 2015 r. W efekcie 
stworzono korpus tekstów złożony z 19 artykułów, 

który przedstawiono w powyższej tabeli. 
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Z tabeli wynika, że na łamach „The New York Times" 
opublikowano trzy artykuły, w „Los Angeles Times" 

- jeden, w „The Daily Telegraph" - trzy, w „The 
Guardian" - trzy, w „Die Suddeutsche Zeitung" -
pięć, a w „Die Frankfurter Allgemeine Zeitung" -
cztery. Najwięcej artykułów opublikowano zatem 
w Niemczech. Badania pod względem wielkości 
tekstu oparto na sumacji liczby słów we wszystkich 
artykułach (10.624) oraz wyliczono średnią dla ca
łego korpusu (559,15), która w przeliczeniu na znaki 
ze spacjami daje ok. 4.500 znaków, czyli 2,5 strony 
tekstu. Zwrócono uwagę, że większość tekstów mie
ści się w jej odchyleniu standardowym (171,55) dla 
górnej granicy - 730,7 słów i dolnej - 387,6 słów. Na 
podstawie tych badań wyróżniono dwa teksty o licz
bie słów powyżej odchylenia standardowego: „Con
servative Challenger Duda Wins Polish Presiden
tial Vote" z „The New York Times" (850 słów) oraz 

„Duda schafft <las Unmogliche" z „Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" (826 słów), które są w klasycz
nym rozumieniu 4-stronicowymi tekstami oraz trzy 
poniżej odchylania standardowego: „Stabil - oder 

auch nicht" z „Die Suddeutsche Zeitung" (198 słow , 
„Nationalkonservativer wird Polens neuer Prasident" 
z „Die Frankfurter Allgemeine Zeitung" (288 słów) 
oraz „Poland votes in neck-and-neck presidential 
election" z „The Guardian" (353 słowa), które w kla
sycznym rozumieniu dają od niecałej strony do pół
torej strony tekstu liczonego po i.800 znaków na 
stronę. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy 
objętości artykułów nie można uznać, by były one 
w analizowanych tu gazetach wiodące, czy choćby 
bardzo istotne. Żaden z nich nie ukazał się też na 
pierwszej stronie gazety. 

Badania przeprowadzono metodą porównawczą 
w oparciu o analizę zawartości prasy w dwóch ka
tegoriach badawczych: i) media zachodnie kreują 
wizerunek pozytywny; 2) media zachodnie kreują 
wizerunek negatywny. Kategorie badawcze wsparto 
następującymi podkategoriami: ia) charakter infor
macyjny artykułu; lb) charakter publicystyczny ar
tykułu'4; 2a) wizerunek kandydata na prezydenta 
Polski; 2b) wizerunek partii politycznej; 3a) szanse 
i 3b) zagrożenia związane z wynikiem wyborów. 

Analiza wizerunku polskich wyborów prezydenckich 
w wybranych tytułach prasowych 

„The New York Times" 

W omawianym okresie (od 24 do 27 maja 2015 r.) na 
stronie internetowej dziennika „The New York Times" 
(www.nytimes.com) opublikowano trzy' artykuły 
dotyczące polskich wyborów prezydenckich. Są to: 
„Bronisław Komorowski, Poland's President, Con
cedes Defeat to Right-Wing Challenger Andrzej 
Duda"15 (24.05.2015), „Conservative Challenger Duda 
Wins Polish Presidential Vote'~6 (25.05.2015) i „Po
land's Governing Party Reels After Challenger's 
Presidential Victory"'7 (25.05.2015). Charakter tych 
artykułów jest w znacznej części informacyjny. Prze
ważają fakty, a jeżeli pojawiają się opinie, to są one cy
tatami z wypowiedzi samych kandydatów oraz pol
skich komentatorów politycznych. Prezydent-elekt 
Andrzej Duda został przedstawiony z jednej strony 

· jako mało znany, ale z drugiej jako prawnik z do
świadczeniem politycznym. Przypisano mu takie 
cechy, jak: konserwatyzm, religijność, prawicowość, 
zaś partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), do której na-

* W badaniu nie uwzgl<;dniono dwóch materiałów audiowizual
nych, ponieważ badano jedynie wizerunek wyborów w prasie. 

leży także: antyrosyjskość, proamerykańskość oraz 
przywiązanie do NATO, jak też chęć skuteczniejszej 
walki o wpływy w UE. Duda został przedstawiony 
jako kandydat zmiany, ale nie konfliktu. Wspomnia
no, że w związku z jego wyborem, istnieje prawdo-

1 

· podobieństwo, że PiS przejmie władzę w Polsce po 
wyborach parlamentarnych jesienią 2015 r. Urzędu

jący w czasie wyborów prezydent, związany z Plat
formą Obywatelską (PO) Bronisław Komorowski, 
który przegrał walkę wyborczą, został zaprezento
wany jako pogodzony z porażką w wyborach prezy
denckich, ale przekonany że PO wygra wybory par
lamentarne. Jego partię pokazano jako mniej kon
serwatywną niż PiS i ściśle związaną z Niemcami. 
Przegrana Komorowskiego została zaprezentowana 
jako wola obywateli, szczególnie młodych, by zmie
nić sytuację, w której mimo stabilności i wzrostu 
polskiej gospodarki, mieszkailcy pozostają biedni. 
Polska została przedstawiona jako wpływowy kraj 
UE, a ewentualna zmiana władzy w tym kraju po 
wyborach parlamentarnych (zwrócono uwagę na 
niewielką władzę prezydenta) jako możliwe zagro
żenie dla UE oraz zagranicznych inwestorów. 
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„Los Angeles Times" 

W omawianym okresie na stronie internetowej dzien
nika „Los Angeles Times" ( www.latimes.com) opubl i
kowano tylko jeden artykuł dotyczący wyborów pre
zydenckich w Polsce: „Conservative's win of Polish 
presidency likely to boost party this fall'"8 (25.05.2015). 

Należy uznać go za nieco bardziej publicystyczny 
(wciąż jednak w miarę obiektywny) niż artykuły 
z ,;The New York Times" z powodu nagromadzenia 
oceniających epitetów przywołujących konkretne 
skojarzenia, np.: postkomunistyczna (praktyka), po
pulistyczne (sposoby) w odniesieniu do obietnic wy
borczych Dudy. Autor artykułu skupia się głównie 
na zmianach, jakich wprowadzenie zapowiada pre
zydent-elekt, podkreślając jednak ich kosztowność 
oraz słabą władzę prezydenta w Polsce. Zapowiedzia
ne zmiany zaprezentowano, jako mające wpływ na po
gorszenie się kursu złotówki oraz zwiększenie nie
pewności polskiego rynku. Andrzeja Dudę określo

no jako konserwatywnego, religijnego, prawicowego 
eurosceptyka, a także populistę. Jego stosunek do 
NATO przedstawiono jako pozytywny, a wobec Rosji 
(ale także Ukrainy) negatywny. Partię PO przedsta
wiono jako liberalną, antyrosyjską. Społeczeństwo 
polskie pokazano jako pragnące zmiany z powodu 
nierównej dystrybucji przyrostu PKB w ostatnich 
latach. W artykule nie skupiono się na partii PiS 
(wspomniano jedynie, że może ona dzięki zwycię
stwu Dudy wygrać tegoroczne wybory parlamentar
ne) ani na Bronisławie Komorowskim. 

„The Daily Telegraph" 

W omawianym okresie na stronie internetowej dzien
nika „The Daily Telegraph" (www.telegraph.co.uk) 
opubl ikowano dwa artykuły odnoszące się do wybo
rów w Polsce: „Poland election: president Bronisław 
Komorowski concedes defeat"•9 (24.05.2015) i „Poland 
on the velvet road to dictatorship' after Andrzej Duda 
wins presidential elections"' 0 (25.05.2015) oraz jeden, 
w którym temat poruszono pośrednio, mówiąc ogól
nie o zwrocie państw Europy na prawo: „All across 
Europe, the dissatisfaction is elear"„• (26.05.2015). 

Charakter pierwszego z omawianych artykułów po
zostaje informacyjny. W drugim z nich warto zwró
cić szczególną uwagę na obszerny cytat z wypowiedzi 
Adama Michnika, przytoczony także w tytule arty
kułu. Sugeruje on, że wynik wyborów prezydenckich 
w Polsce może stanowić zagrożenie dla demokracji 
w tym kraju. Dobór takiego cytatu oraz popierających 
go innych wypowiedzi sugeruje czytelnikom stan za
grożenia i niestabilności w Polsce. Podkreślony został 

konflikt partii PiS z Niemcami, UE i Rosją, a także 

możliwe wewnętrzne spory polityczne w Polsce. 
Z drugiej strony zauważono możliwość poprawy 
stosunków Polski z Wielką Brytanią. We wspomnia
nych artykułach Andrzej Duda został przedstawiony 
jako wyznający tradycyjne, katolickie i patriotyczne 
wartości, konserwatywny pod względem społecznym 

: (ale nie ekonomicznym). Podkreślono także jego 
eurosceptycyzm, a kampanię określono jako energe
tyczną i pełną obielnic, zaś zwycięstwo jako niespo
dziewane. PiS przedstawiono jako partię prawicową, 
skoncentrowaną na rozliczeniu byłych działaczy 

komunistycznych, co może być zagrożeniem dla sta
bilności państwa. Kampania Bronisława Komorow
skiego pokazana została zaś jako słaba, pełna wiary, 
że urzędujący prezydent wygra właściwie bez jej 
prowadzenia. PO pokazano jako partię centrową, 

„establishmentową", która skupiła na sobie gniew wy-
borców po nierównomiernej dystrybucji przyrostu 
PKB Polski w ostatnich latach. 

„The Guardian" 

W omawianym okresie na stronie internetowej dzien
nika „The Guardian" (www.theguardian.com) opubli
kowano trzy artykuły dotyczące polskich wyborów 
prezydenckich: „Poland votes in neck-and-neck pre
sidentiał election"22 (24.05.2015, przed ogłoszeniem 
wstępnych wyników), „Poland's president concedes 
defeat as he falls behind in election exit poll'"3 

(24.05.2015, po ogłoszeniu wstępnych wyników) oraz 
„Andrzej Duda victory in Polish presidential election 
signalsshiftto right'"4 (25.05.2015). W artykułach prze-
waża charakter informacyjny, a komentarze są poda
wane głównie jako cytaty i opinie informatorów lub 
samych kandydatów. Skupiono się głównie na tym, 
co wynik wyborów prezydenckich będzie oznaczał 
dla polskiej polityki zagranicznej oraz inwestorów. 
Wspomniano o spadku wartości złotego od dnia wy
borów oraz porównano reformy, proponowane przez 
Dudę do tych wprowadzanych na Węgrzech przez 
rządzącą partię Węgierską Unię Obywatelską Fidesz 
Victora Orbana. Wspomniano też o zniechęceniu Po
laków do rządzącej PO, która w ostatnim czasie zdo
była złą sławę poprzez serię afer korupcyjnych i zosta
ła pozbawiona charyzmatycznego lidera - Donalda 
Tuska. Obecny prezydent, Bronisław Komorowski, zo
stał zaprezentowany w pozytywnym świetle, jako po
pularny polityk i niemal pewny zwycięzca. Prezydent
elekt przedstawiony został jako mało znany, a jego 
zwycięstwo jako niespodzianka. PiS pokazano jako 
partię konserwatywną, proamerykańską, euroscep
tyczną i antyrosyjską . Postawiono pytanie czy prezy
dent-elekt dostosuje się do retoryki swojej partii, czy 
raczej skupi się na nowej jakości polityki zagranicznej. 



. . . 
„Die Frankfurter Allgemeine Zeitung" 

W omawianym okresie na stronie internetowej nie
mieckiego dziennika „Die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" (www.faz.net) opublikowano cztery' arty
kuły dotyczące polskich wyborów prezydenckich: 
„Nationalkonservativer wird Polens neuer Prasi
dent'"s (24.05.2015), „Duda schafft <las Unmogliche',.,6 

(25.05.2015), „Der freundliche Duda'>i7 (25.05.2015) 

i „Polens Wirtschaft und die Orbanisierung'"8 

(27.05.2015). W omawianych artykułach podjęto te
mat z wielu różnych stron, starając się zachować 

większy obiektywizm (polegający na zrównoważonej 
argumentacji) niż w przypadku „Die Siiddeutsche Ze
itung'', ale decydując się na zamieszczenie objaśnień 
i opinii. Zwycięstwo Andrzeja Dudy przedstawio
no z jednej strony jako zaplanowaną populistyczną 
kampanię PiS-u, który dzięki swojemu kandydatowi 
chciał uchronić Jarosława Kaczyilskiego przed wybor
czą porażką. Partia PiS została bardzo skrytykowana, 
jako wroga wobec Niemiec i Rosji, ale usprawiedli
wiono jej działania trudną sytuacją w Polsce w okresie 
jej rządów. Wyrażono też nadzieję, że brak ekspono
wania Kaczyńskiego w kampanii wyborczej przełoży 
się na zmianę stanowiska PiS na bardziej proeuropej
skie. W obszernym artykule porównano proponowa
ne przez Dudę kosztowne reformy do tych, przepro
wadzanych przez pozostającą u władzy na Węgrzech 
Węgierską Unię Obywatelską Fidesz Victora Orhana. 
Podkreślono możliwość braku stabilności w Polsce, 
wahania złotówki i złe warunki dla niemieckich in
westorów w tym kraju. Z drugiej strony podano jed
nak uspokajającą opinię eksperta. Andrzej Duda zo
stał przedstawiony jako prawicowy, konserwatywny, 
religijny nacjonalista. 

*W badaniu nie uwzględniono jednego materiału audiowizual
nego, ponieważ badano jedynie wizerunek wyborów w prasie. 

. - . · . 
- ~- ... ~ 

„Die Siiddeutsche Zeitung" 

W omawianym okresie na stronie internetowej nie
mieckiego dziennika „Die Siiddeutsche Zeitung" 
(www.sueddeutsche.de) opublikowano pięć" artyku
łów dotyczących wyborów prezydenckich w Polsce: 
„Kehrtwende im Endspurt',.,9 (24.05.2015), „Konserva
tiver Duda wird neuer Prasident Polens"30 (25.05.2015), 

„Ein schwieriger Partner"31 (25.05.2015), „Stabil - oder 
auch nicht"32 (25.05.2015) i „Stimme der Verlierer"33 

(26.05.2015). Dziennik podszedł do tematu w sposób 
dość tendencyjny, z przewagą publicystyki, nie od
dzielając opinii od informacji. Zasugerował wprost, 
że zwycięstwo Andrzeja Dudy doprowadzi najpraw
dopodobniej do przejęcia władzy w Polsce przez 
PiS w następnych wyborach, co może mieć kata
strofalny skutek dla stosunków polsko-niemieckich. 
Prezydent-elekt został określony jako nacjonalista, 
populista, a nawet antysemita. Określono go jako ma
rionetkę Jarosława Kaczy11skiego, którego obietnice 
wyborcze pozostają niemożliwe do spełnienia. Wspo
mniano, że Duda chce sprowadzenia do Polski sił 

NATO oraz jest przeciwny paktowi klimatycznemu, 
a więc ma poglądy przeciwne do niemieckich. Jego 
oponent został przedstawiony jako podejmujący wy
ważoną kampanię wyborczą, zwycięzca debaty przed
wyborczej. PO pokazano jako partię centro-prawico
wą, wyważoną, za rządów której Polska przeżywała 
rozkwit gospodarczy i stabilność. W artykułach wy
rażono obawy dotyczące niestabilności Polski po 
zmianie władzy i złej sytuacji dla niemieckich inwe
storów w razie przeprowadzenia reform Dudy. Zwy
cięstwo Dudy określono jako „głos przegranych", 
czyli biednych Polaków, którzy nie skorzystali na roz
kwicie gospodarczym kraju w ostatnich latach. 

**W badaniu nie uwzględniono jednego materiału audiowizual
nego, ponieważ badano jedynie wizerunek wyborów w prasie. 

Wnioski 

Analiza wybranych artykułów prasowych opubli
kowanych w dniu wyborów lub w ciągu trzech 
dni bezpośrednio po nich pokazuje szereg cie
kawych zależności. Przede wszystkim, zauważyć 
można jak odległość branego pod uwagę kraju 
wpływa na częstotliwość publikacji na temat prze
prowadzonych w Polsce wyborów prezydenckich 
(w USA i - 2 artykułów, w Wielkiej Brytanii po trzy, 
w Niemczech 4-5). W poszukiwaniu wyjaśnienia tej 

kwestii warto odwołać się tu do teorii news value 
Johana Galtunga i Mari H. Ruga. Polskie wybory 
prezydenckie posiadają w ujęciu omawianych dzien
ników ponad połowę koniecznych cech, a więc: za
skoczenie, negatywizm, personifikację, odniesienie 
do osób zaliczanych do elity (prezydent pailstwa), 
intensywność, jednoznaczność, a także - w przypad
ku Niemiec, w mniejszym stopniu Wielkiej Brytanii, 
a w najmniejszym USA - bliskość kraju, którego 

t 
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informacja dotyczy (etnocentryzm). Wydaje się, że 
w sytuacji zaistnienia większości cech w równomier
nym stopniu we wszystkich zbadanych artykułach, 
dominującą cechą różnicującą będzie tu odległość 
geograficzna Polski od badanych krajów oraz wza
jemne stosunki. Dla USA Polska pozostaje krajem 
mało znaczącym, podczas gdy dla Niemców bliskim 
sąsiadem, ważnym zarówno z powodów politycznych, 
jak i gospodarczych. Co więcej, należy zauważyć, że 
w publikacjach amerykańskich i brytyjskich dzien
nikarze starali się niejako przybliżyć odbiorcy Pol
skę poprzez umieszczanie jej w kontekście UE, Nie
miec i Rosji. Może to pokazywać, że znaczenie tego 
kraju w opinii odbiorców omawianych dzienników 
pozostaje niewielkie. Należy zatem umieścić Polskę 
w zrozumiałym kontekście - w odniesieniu do świa
towych mocarstw. 

Kolejną ciekawą cechą, którą można zauważyć, 

analizując wizerunek polskich wyborów prezydenc
kich w prasie zagranicznej, jest fakt bardzo podob
nego przedstawiania sytuacji, niezależnie od kraju 
publikacji. We wszystkich artykułach dominuje 
atmosfera niepewności, zmiany (sugerowanej jako 

I zmiana na gorsze), krytyki prezydenta-elekta oraz 
I 

uznania dla osiągnięć obecnego rządu Polski. Wynik 

I 

wyborów prezydenckich uznany został za zagroże

nie, szczególnie dla inwestorów oraz stabilności UE. 

Jedynie nieliczne sformułowania w badanych publi
kacjach wskazują, że być może wybór ten nie jest jed
nak zupełną porażką rządzącej partii lub sugerują, 
że nowy prezydent nie jest postacią zupełnie nega
tywną. W większości jednak przypisuje się Andrze
jowi Dudzie nacechowane emocjonalnie określenia 
jak: antysemita, eurosceptyk, nacjonalista, a jego 
zwycięstwo określa się jako efekt sprytnej kampanii, 
której uległy nieświadome masy. Nie trzeba podkre
ślać, że takie przedstawienie Polski nie jest dla tego 
kraju chlubą. 

Jak wspomniano, media wolą skupiać się na nega-
tywnych cechach danego wydarzenia. Dziwić jednak 
może fakt, że we wszystkich krajach stosowane jest 
podobne ramowanie - sytuacja przedstawiana jest 
w podobny sposób. Wytłumaczeniem dla tej zbież
ności mogą być: proces globalizacji, skutkujący ko
piowaniem opinii innych krajów na dany temat; 
korzystanie z tego samego źródła informacji (szcze
gólnie agencji prasowych oraz polskich mediów ma
i nstreamowych, w których przez cały okres rządów 
PO dało się odnaleźć krytykę opozycyjnego PiS-u); 
właściwa ludziom obawa przed nieznanym i kry
tykowanie nowości a w końcu obiektywizm i oczy
wistość przedstawionego wizerunku (ostatnią hipo
tezę należy uznać za bardzo wątpliwą). Niezależnie 
od przyczyn podobnego ramowania wyborów pre-

zydenckich, warto zwrócić uwagę na istotę takiego 
a nie innego wizerunku Polski i Polaków zagranicą. 

Obywatele omawianych państw, czytelnicy wspo
mnianych tytułów prasowych często nie korzystają 
z innych źródeł informacji niż krajowe. Jeśli jednak 
się to zdarza - okazuje się, że korzystanie z mediów 
zagranicznych niekoniecznie rozszerza ich świato
pogląd, a raczej utrwala poglądy wykształcone po 
lekturze krajowej prasy. Jest to ważna uwaga dla pol
skich polityków, którzy wiedząc w jaki sposób przed
stawiani są w zagranicznych mediach, powinni sta
rać się świadomie kształtować swój wizerunek. 

Niezwykle ciekawą kwestią jest zakres różnic po
między wizerunkiem wyborów w poszczególnych 
gazetach czy krajach. Już na pierwszy rzut oka uwa
gę zwraca duża emocjonalność artykułów w prasie 
niemieckiej w porównaniu do brytyjskich czy ame
rykańskich. W dziennikach niemieckich dominuje 
publicystyka, która nie tylko nie jest obiektywna, 
ale nawet nie stara się tego braku obiektywizmu 
ukrywać. Szczególnie w „Die Si.iddeutsche Zeitung" 
jasno wyrażono opinię na temat wyniku wyborów 
w Polsce, otwarcie wskazując na niebezpieczeństwa 

i niemal pewne pogorszenie się stosunków polsko
niemieckich w związku z tym wyborem. Prezydenta
elekta i jego partię przedstawiono w złym świetle, 
używając skojarzeń z poglądami, które w Niemczech 
uznawane są za niewłaściwe politycznie (antyekolo
gia, eurosceptycyzm). Zupełnie inaczej przedstawio
no wybory w USA i Wielkiej Brytanii - tam starano 
się o wyważony komentarz oraz styl informacyjny. 
Obiektywizm uzyskano dzięki równemu podziałowi 
argumentów za i przeciw oraz nieomal pominięciu 
komentarza odredakcyjnego. Skupiono się za to na 
opiniach ekspertów, szczególnie z Polski. Próbując 
wyjaśnić te różnice w sposobie przedstawiania, wy
wód oparto na dwóch tezach. 

Pierwszą z nich jest dobrze znana w medio
znawstwie koncepcja trzech zachodnich systemów 
medialnych. Przeprowadzona na potrzeby niniej
szego artykułu analiza wykazała, że w odniesieniu 
do wskaźnika paralelizmu politycznego, sposób 
przedstawiania treści politycznych w badanych ga
zetach odzwierciedla w znacznym stopniu ich przy
należność do dwóch różnych systemów medialnych. 
Warto zwrócić szczególną uwagę na obiektywizm 
przedstawianych treści, rozumiany jako obowiązek 
prezentowania zagadnienia z różnych stron. W arty
kułach opublikowanych w dziennikach brytyjskich 
i amerykańskich był on w większości zachowany, 
natomiast w niemieckich został zastąpiony opinią 
i publicystyką. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

amerykańskie i brytyjskie gazety również nie unik
nęły odchylenia publicystycznego, np. poprzez zasto-



sowanie pewnych skojarzeń czy epitetów sygnalizu
jących czytelnikowi, w jaki sposób powinien oceniać 
opisywane wydarzenie. 

Druga teoria wyjaśniająca różnice w stosunku 
amerykańskich, brytyjskich i niemieckich gazet do 
sytuacji w Polsce, bazuje na wspomnianej wcześniej 
koncepcji odległości geograficznej i wspólnocie in
teresów (a więc etnocentryzmie) jako jednym ze 
wskaźników teorii news value. Czytelnicy dzienni
ków niemieckich są z powodu licznych powiązań 
gospodarczych czy osobistych z pewnością żywo 
zainteresowani polityką sąsiedniej Polski, dlatego 
opis wzajemnych stosunków jest nacechowany emo
cjami. Natomiast Wielka Brytania i USA posiadają 

mniej powiązań z Polską, dlatego ich stosunek do 
wyborów prezydenckich w tym kraju jest bardziej 

neutralny i obojętny. Warto _JeĆnak 
że w każdym z trzech oma,.,,iac7ch ho: p:-asa za.. 
sugerowała swoim czytelnikom, jakie skuli- będzie 

miała dla ich kraju sytuacja w Polsce, odnosząc się 
tym samym bezpośrednio do wspomnianego wskaź

nika etnocentryzmu. 
Podsumowując powyższe rozważania, s twierdzić 

należy zarówno znaczne rozbieżności między sposo
bem przedstawiania polskich wyborów prezydenc
kich (publicystyczny vs. informacyjny) między po
szczególnymi krajami, jak i znaczne podobieństwo 
poruszanej tematyki i treści. Autorka ma nadzieję, 

że niniejszy artykuł stanie się inspiracją do szerzej 
zakrojonych badań w zakresie wizerunku Polski 
i polskich polityków w zagranicznych mediach, z po
żytkiem dla tego kraju. li 
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