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Abstrakt: 
Seriale emitowane w telewizji publicznej, Barbara i Jan z 1964 
roku oraz Wiadomości z drugiej ręki z 2011 roku, przedstawiając 
postacie dziennikarzy oraz świat redakcji medialnych, kreowały 
społeczny obraz mediów masowych oraz wizerunek profesji 
dziennikarskiej. W badaniach podjęto próbę porównania dwóch 
seriali portretujących dziennikarstwo, uwzględniając zmieniają-
cą się sytuację społeczną, polityczną i technologiczną na prze-
strzeni 50 lat. 

Słowa kluczowe:  
serial, dziennikarstwo, kształtowanie wizerunku, media, prasa, 
telewizja 

Wprowadzenie 
Społeczne wyobrażenia i oczekiwania względem dziennikarzy 
kształtowane są między innymi na podstawie ich medialnego 
wizerunku. Dlatego w mediach odgrywa on istotną rolę w kształ-
towaniu wiarygodności tej profesji, a także tworzy jej społeczne 
definicje. Seriale Barbara i Jan z 1964 roku oraz Wiadomości 
z drugiej ręki z 2011 roku, przedstawiając postacie dziennikarzy 
oraz świat redakcji medialnych, kreowały społeczny obraz me-
diów masowych oraz rolę profesji dziennikarskiej. Wiarygod-
ność, zobowiązania oraz zależność mediów od systemu, w któ-
rym funkcjonowały, wyraziście odzwierciedlono w sposobie, 
w jaki dziennikarze zaprezentowani zostali we wspomnianych 
wyżej serialach.  

Przy wyborze tytułów do analizy kierowałem się nastę-
pującymi czynnikami: gatunkiem filmowym, tematyką i umiej-
scowieniem akcji serialu oraz emitującą go stacją. Skupiłem się 
na serialach, których akcja rozgrywa się w Polsce, jednak nieko-
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niecznie będących pomysłem rodzimych twórców. Ponieważ 
interesowało mnie lokowanie konkretnych treści w serialach , 
wybrałem dwa tytuły Barbara i Jan oraz Wiadomości z drugiej 
ręki, emitowane wyłącznie w telewizji publicznej. Aby wydobyć 
podobieństwa i różnice w portretowaniu dziennikarstwa na 
przestrzeni półwiecza za istotne kryterium wyboru uznałem rok 
produkcji oraz czas rozgrywania się akcji serialu.  

Seriale, we właściwy dla siebie sposób, interpretowały 
role społeczne dziennikarzy oraz kwestię wiarygodności me-
diów. Wizerunek dziennikarza podlegał metamorfozie wraz ze 
zmieniającą się sytuacją społeczną i polityczną. Po 1989 roku 
polskie dziennikarstwo, podobnie jak na Zachodzie, musiało się 
zmierzyć z nowym wyzwaniem, jakim było funkcjonowanie 
w modelu gospodarki rynkowej. Serialowa postać dziennikarza 
ewoluowała wraz z rzeczywistą sytuacją mediów. 

Analizując wypowiedzi wielu twórców seriali można wy-
wnioskować, że poprzez swoje dzieła chcą uchwycić rzeczywi-
stość oraz podjąć próbę jej zdiagnozowania. Dzięki temu, w dal-
szej perspektywie, można wyodrębnić charakterystyczne cechy 
opisywanych osób, czy całych grup społecznych. Telewizja to 
także najbardziej dostępne medium, a jednym z istotnych jej 
zadań jest „umiejętność odpowiedzenia na pytania o współcze-
sną tożsamość, pogodzenia realnego opisu z wizją postulowaną, 
w czym rola serialu, gatunku najbardziej wzorcotwórczego jest 
niebagatelna” (Uszyński 2001: 10). Serial to „swoisty poradnik 
życia, pomagający w rozwiązywaniu problemów rozpoznanych 
właśnie dzięki fikcji fabularnej” (Uszyński 2001: 12).  

Za wieloma badaczami przyjmuję hipotezę1, że filmy, jako 
źródła historyczne, mogą pogłębić wiedzę na temat sytuacji spo-
łecznej w Polsce (Skotarczak 2004: 10-20), szczególnie z okresu 
PRL. Dodatkowym argumentem przemawiającym za badaniem 
seriali jest to, że gatunek ten bardzo silnie oddziałuje na odbior-
ców, gdyż „serial fabularny zajmuje znaczące miejsce w układzie 
ramowym wszystkich nadawców. To, można powiedzieć, jeden 
z najważniejszych budulców programu telewizyjnego” (Uszyński 
2001: 7). 

                                                             
1 Dorota Skotarczak w swojej książce Obraz społeczeństwa PRL w ko-

medii filmowej wymienia m.in.: Adama Sikorskiego, Ryszarda Wagnera i Le-
cha Trzeciakowskiego. 
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Wizerunek kształtowany jest w złożonych relacjach, dla-
tego postać serialowego dziennikarza powinna być skonfronto-
wana z rzeczywistym dziennikarstwem okresu PRL oraz nowej 
demokracji. Analiza seriali Barbara i Jan oraz Wiadomości z dru-
giej ręki stanowiła podstawę do porównania filmowego wize-
runku dziennikarza z tym, który pojawia się w dostępnych opra-
cowaniach teoretycznych (np. Mocek 2006, Wolsza 2010, Ligar-
ski 2010).  

Barbara i Jan to pierwszy polski komediowo-sensacyjny 
serial telewizyjny. Jego premiera odbyła się w Telewizji Polskiej 
5 I 1965 roku. Scenariusze napisali Stanisław Bareja, Janusz Jaxa, 
Hieronim Przybył i Jerzy Ziarnik. Zdjęcia wykonał Jan Janczew-
ski, a muzykę skomponował Jerzy Matuszkiewicz. Jest to kome-
dia, w której dziennikarka i fotoreporter pracują nad reporta-
żami dla nieistniejącej warszawskiej gazety „Echo”. W każdym 
z 7 odcinków ambitna, początkująca dziennikarka Barbara Ra-
czykówna (Janina Traczykówna) wraz z fotoreporterem Janem 
Buszewskim (Jan Kobuszewski) zbierali materiały do pozornie 
prostych reportaży2. W każdym odcinku zajmowali się zazwy-
czaj banalnym tematem. Zawsze jednak natrafiali na niespo-
dziewane trudności i za każdym razem odkrywali warte opisa-
nia w gazecie historie. W konsekwencji perypetie, które towa-
rzyszyły ich pracy sprawiały, że artykuł do „Echa” stawał się wy-
jątkowy.  

Wiadomości z drugiej ręki to adaptacja komediowej tele-
noweli argentyńskiej Los exitosos Pells. Akcja serialu rozgrywa 
się w świecie telewizyjnych celebrytów. Pierwowzorem bohate-
rów serialu jest popularna para argentyńskich prezenterów te-
lewizyjnych: Martin Pells i Sol Casenave, którzy są chlubą stacji. 
Podobnie jak w oryginale, w polskiej wersji Marcin Wilk (Woj-
ciech Mecwaldowski) i Agata Rusek (Magdalena Łaska) to naj-
popularniejsza para medialna w kraju. Wspólnie prowadzą pro-
gram informacyjny w prywatnej telewizji pl.24, który właśnie 
dzięki nim ma największą oglądalność. Oficjalnie Marcin i Agata 
występują jako małżeństwo. W oczach widzów uchodzą za ide-
alną parę. Jednak w rzeczywistości ich związek został wymyślo-
ny na potrzeby marketingowe. Problem, wokół którego nakre-

                                                             
2 Podobieństwo nazwisk serialowych do prawdziwych personaliów 

aktorów było zamierzone. 
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ślona jest fabuła, pojawia się w 1. odcinku. Przez splot nieko-
rzystnych wydarzeń główny bohater, Marcin Wilk, zapada 
w śpiączkę. Aby nie spadła oglądalność, szefostwo stacji wynaj-
muje aktora, łudząco podobnego do Marcina Wilka, który ma 
zagrać rolę swojego życia. Bezrobotny artysta Piotr Wilczyński 
(Wojciech Mecwaldowski) od tej pory wciela się w ulubieńca 
widzów i pokazuje się na ekranie milionom wielbicieli. Serial 
Wiadomości z drugiej ręki to opowieść o bezpardonowej walce 
o karierę w mediach.  

Sytuacja społeczna 
Abstrahując od wszechobecnej w latach 60. ideologii komuni-
stycznej, z serialu Barbara i Jan można się sporo dowiedzieć 
o przedstawionych w nim czasach, a opisane w komedii historie 
osadzone są mocno w społecznym kontekście. Potwierdzają to 
także wypowiedzi aktorów, którzy wspominają serial: 

Są to „sprawy bieżące w wciąż budującym się kraju. Był to 
pierwszy serial telewizji polskiej, więc musiał przez widzów 
być przyjmowany jako sympatyczna ciekawostka. Mało tego, 
mówiąca o realiach tamtych lat”.  

Tak mówi po latach Teresa Lipowska odtwórczyni robotnicy 
w zakładach im. Róży Luksemburg3. Warto dodać, że sceny w 1. 
odcinku serialu, w którym występowała Teresa Lipowska, były 
odgrywane w naturalnych wnętrzach nieistniejącego już zakładu 
na warszawskiej Woli.  

„Dzięki temu serialowi można zobaczyć, w jakich warunkach 
wtedy się żyło, jakimi samochodami jeździło, jaka panowała 
moda oraz obyczaje. To jest świadectwo tamtych czasów, pew-
nego rodzaju dokument naszego życia” – powiedział Jan Kobu-
szewski4.  

W serialu Wiadomości z drugiej ręki pojawia się także 
Warszawa, jednak można to wywnioskować jedynie obserwując 
panoramy miasta pomiędzy poszczególnymi scenami. Akcja roz-
grywa się przede wszystkim w budynku telewizji. Na pierwszy 
plan wysuwa się nowoczesna technika produkcji telewizyjnej 
oraz wysokie tempo pracy działu technicznego, który przygoto-

                                                             
3 http://film.interia.pl/telewizja/news-barbara-i-jan-pierwszy-polski-seria-

l,nId,1822135 [dostęp: 01.06.2015]. 
4 Tamże. 

http://film.interia.pl/telewizja/news-barbara-i-jan-pierwszy-polski-seria%1fl,nId,1822135
http://film.interia.pl/telewizja/news-barbara-i-jan-pierwszy-polski-seria%1fl,nId,1822135
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wuje program na żywo. Dziennikarze prowadzący program in-
formacyjny to celebryci, dzięki którym oglądalność stacji rośnie: 

„Kiedy Marcin jest na antenie rozkładamy konkurencję na ło-
patki” – komentuje w trakcje programu Adam Kromer, właści-
ciel stacji telewizyjnej (Wiadomości z drugiej ręki, odc. 1). 

Dziennikarze mają tu pełną swobodę w sposobie prowadzenia 
programu oraz w doborze przedstawianych tematów.  

Ja rozumiem to, że nie można wchodzić naszej gwieździe 
w drogę, ale to jest nadal program informacyjny, a nie program 
o Marcinie Wilku (Wiadomości z drugiej ręki, odc. 1). 

Tak wybór tematów wiadomości komentuje w 1. odcinku wy-
dawca, który teoretycznie jest odpowiedzialny za ich meryto-
ryczną stronę i przygotowanie.  

Na fenomen telewizyjnych gwiazd zwraca uwagę Maciej 
Mrozowski, który uważa, że nie da się ich wygenerować. Można 
je jedynie odkryć i warto to robić, gdyż  

gwiazda przyciąga uwagę i tworzy własne audytorium. Z eko-
nomicznego punktu widzenia gwiazda jest więc inwestycją, 
zwykle dość kosztowną (wysokie honoraria), lecz gwarantują-
cą zainteresowanie przekazem i podnoszącą jego wartość ryn-
kową (Mrozowski 2001: 170). 

Głównym elementem kontroli mediów są prawa ekonomiczne. 
Telewizja w ustroju kapitalistycznym jest normalnym przedsię-
biorstwem produkcyjnym (Goban-Klas 2004: 151).  

Definicja zawodu 
Już w premierowym odcinku serialu Barbara i Jan profesja 
dziennikarska doczekała się swego rodzaju definicji. Barbara 
Raczyk stara się o angaż w gazecie „Echo” i jako swój pierwszy 
artykuł przygotowuje tekst o życiu pracownic fabryki żarówek, 
udając jedną z nich. Jan Buszewski (fotograf) ma się z nią spo-
tkać w fabryce i ukradkiem zrobić zdjęcia, ale jako że nigdy 
wcześniej jej nie widział, pomylił ją z inną pracownicą. Barbara 
chce problem kobiety pracującej ująć jak najbardziej wszech-
stronnie:  

zależy mi bardzo na szczerych odpowiedziach, tak jak to tylko 
koleżanka koleżance może powiedzieć. Dlatego występuję tu 
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jako pracownica i tylko w kadrach wiedzą, że jestem z prasy 
(Barbara i Jan, odc. 1). 

On ma jej nie dekonspirować. Jednak gdy w zakładzie po-
jawia się fotograf, pracownice chętnie mu się zwierzają, zdradza-
jąc blaski i cienie wykonywanego zawodu, zaś Barbarę uważają 
za zbyt ciekawską, młodą, niedoświadczoną jeszcze koleżankę. 
W efekcie Barbara pisze reportaż, w którym brakuje wypowiedzi 
robotnic. Zrezygnowana oddaje tekst do redakcji. Ma świado-
mość, że nie zostanie przyjęta do „Echa”, a jej tekst wcale nie 
ukaże się drukiem. Jednak Jan sprytnie wzbogaca materiał kole-
żanki dopisując do niego brakujące wypowiedzi robotnic i do-
prowadza tym samym do jego wydania w „Echu”. Barbara Ra-
czyk zostaje przyjęta do redakcji, a naczelny jest zachwycony 
materiałem:  

Pani Barbaro, czuję w obowiązku powiedzieć, że reportaż pani 
wywołał jak najżywszy oddźwięk wśród szerokich rzesz społe-
czeństwa i utwierdził dobre imię naszego pisma (Barbara i Jan, 
odc. 1). 

W tych podniosłych słowach redaktor naczelny gazety „Echo” 
chwali swoją nową dziennikarkę. Po wyjściu z gabinetu Buszew-
ski tłumaczy Raczykównie, że pomysł z zatrudnieniem się w fa-
bryce nie był dobry, gdyż:  

ludzie mają zaufanie do nas, do prasy. Przychodzą do nas ze 
swoimi kłopotami i są pewni, że im pomożemy. To wielka od-
powiedzialność, ale i wielki zaszczyt. To wyszło tak, jakby pani 
się wstydziła, że jest dziennikarzem (Barbara i Jan, odc. 1). 

W serialu Barbara i Jan „słowo dziennikarskie” wiele zna-
czyło. W sytuacji, która budziła wątpliwość rozmówcy, używane 
było jako synonim „słowa honoru” – był to argument, z którym 
się nie polemizowało.  

Pięćdziesiąt lat później, w produkcji Wiadomości z drugiej 
ręki, ludzie już tak bardzo nie ufają mediom, jednak uważają je 
za instytucję ostateczną, w której szukają pomocy, jeśli wszyst-
kie inne możliwości zostaną wyczerpane. W 23. odcinku repor-
ter Daniel Waśko (Marcin Kwaśny) tak definiuje swoją rolę: 

Taka jest nasza praca – jeśli dzięki niej choć milimetr spadnie 
poziom hipokryzji i zakłamania wokół nas to oznacza, że to ma 
jakiś sens (Wiadomości z drugiej ręki, odc. 23). 
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Jednak kontekst tej wypowiedzi i intencje reportera są odmien-
ne. Poziom zakłamania i hipokryzji jest równie wysoki u niego, 
jak i w samych mediach. Żeby przetrwać w zawodzie nie wystar-
czy być tylko dobrym dziennikarzem. Liczy się głównie osobo-
wość prowadzącego oraz dostęp do ważnej informacji.  

We współczesnych polskich mediach z kanałem telewi-
zyjnym najbardziej kojarzone są nazwiska redaktorów, a nie 
wydawców, czy nawet właścicieli stacji. W języku potocznym 
mówi się, np. „widziałem w programie u Moniki Olejnik”, „go-
ściem Tomasza Lisa był”, ktoś coś „powiedział w porannej roz-
mowie z Konradem Piaseckim”. Nazwy programów schodzą na 
dalszy plan. Potwierdzeniem tej tendencji jest także autopromo-
cja mediów i reklama outdoorowa, w której występują najbar-
dziej charakterystyczni dziennikarze, a nie wydawcy czy właści-
ciele danego medium.  

Lojalność  
W 1. odcinku serialu Barbara i Jan w redakcji pojawia się czło-
wiek, który mimo tego, że pracuje już jakiś czas w „Echu”, nie 
potrafi rozpoznać Buszewskiego. Choć spotykał go już parokrot-
nie, biega po działach redakcji w poszukiwaniu fotoreportera. 
Ironicznie przedstawione zostało to w jednym z odcinków, 
w którym mężczyzna czyta książę pod tytułem „Sztuka zapamię-
tywania”. Jan Buszewski nie omieszka w równie zabawny spo-
sób tego skomentować: „Przecież ten cymbał widział mnie dzie-
siątki razy.” Dziennikarze zatrudnieni w redakcjach działających 
w okresie PRL nie musieli się legitymować dużym doświadcze-
niem oraz wiedzą potrzebną w uprawianiu profesji. Aby zostać 
dziennikarzem można było uczestniczyć w przyspieszonych kur-
sach doszkalających. Najważniejszą cechą w zawodzie była lo-
jalność wobec władzy (Barczyk 2013: 64). Ta postawa ułatwiała 
pracę w profesji dziennikarskiej. Lojalni dziennikarze byli często 
nagradzani za współpracę z kierownictwem partyjnym. Równie 
istotną cechą była dyspozycyjność na każde skinienie aparatczy-
ków (Barczyk 2013: 64). Co ciekawe, podobna postać występuje 
w drugim serialu. Jest to Wiktor Karmel (Arkadiusz Janiczek), 
asystent Krystyny Skowrońskiej (Maria Pakulnis) w konkuren-
cyjnej „Infostacji”. Nie grzeszy inteligencją, ale jest wierny swo-
jemu pracodawcy – nieważne, dla kogo pracuje, zawsze jest lo-
jalny. Tę cechę podkreślają także obydwa analizowane seriale.  
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Sterowanie informacją  
Tematy poruszane w gazecie (warszawskim „Echu”) często wy-
nikają z ciekawości świata dziennikarzy. Barbara i Jan jadą zro-
bić materiał, a przy okazji odkrywają nowy interesujący temat. 
Zupełnie inaczej jest w serialu Wiadomości z drugiej ręki. W tym 
przypadku tematy muszą być pozycjonowane pod względem 
oglądalności. Czasami przedstawiane wydarzenia nie są faktami, 
a zgrabnie wyreżyserowanymi przez producentów historiami. 
Zamierzonym efektem tych działań ma być wysoka oglądalność, 
która ma bezpośrednie przełożenie na reklamodawców, 
a w konsekwencji na finanse przedsiębiorstwa medialnego. Do 
telewizyjnego programu nie przebijają się tematy niszowe oraz 
społeczne:  

Marcin: Na jedynkę samotna kobieta wychowująca trójkę dzie-
ci, odcięta od świata.  
Wydawca: Obawiam się Marcin, że jest to zbyt lokalne dla nas, 
a poza tym, od kiedy interesują Cię sprawy społeczne? 
Marcin: Co to znaczy zbyt lokalne dla nas?! Lepiej pisać o pie-
skach i kotkach, a nie o człowieku?! 

W 3. odcinku serialu Barbara i Jan redaktor naczelny na-
rzuca temat dziennikarzom. Warto zwrócić uwagę, że czas po-
wstania serialu przypada na okres tzw. drugiego planu pięcio-
letniego (1961–1965), czyli gospodarczego projektu zatwier-
dzonego przez Sejm, zakładającego wzrost inwestycji oraz 
zwiększenie zatrudnienia (Dz. U. z 1961 r., nr 11, poz. 58). Na-
czelnego „Echa” interesowała prefabrykacja w budownictwie. 
Jednak po przeczytaniu gotowego materiału mówi dziennika-
rzom, że bardziej zależy mu na opisaniu rozmachu budowy i te-
go jak „powstają w Warszawie nowe domy”, niż jak się robi ga-
zobeton. Dobry artykuł powinien składać się z trzech najważ-
niejszych danych, wymienia naczelny, a są to „ludzie, fakty, cy-
fry”.  

W mediach obowiązuje cenzura. W PRL ideologia miała 
być nadrzędną wartością, której podporządkowywano wszyst-
kie przekazy medialne. Szczególnie w okresie stalinowskim naj-
ważniejszy był produkcyjniak, który miał wcielać w życie zało-
żenia realizmu socjalistycznego (Skotarczyk 2004: 23). W seria-
lu komediowym Barbara i Jan można je wyodrębnić niemalże 
w każdym odcinku. W pierwszej części pokazana jest fabryka ża-
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rówek, w której Barbara próbuje zrobić reportaż wcieleniowy. 
W 3. odcinku, zbierając materiały do artykułu o nowych techno-
logiach w budownictwie, dziennikarze gubią aparat z ważnymi 
zdjęciami, przez co muszą przeszukać budowy rozsiane po całej 
Warszawie. W 5. odcinku robią materiał w kopalni węgla bru-
natnego, a w 6. odwiedzają dużą spółdzielnie rolną.  

We współczesnej telewizji widzowi daje się to, co najle-
piej się sprzedaje – przede wszystkim sensację. W serialu Wia-
domości z drugiej ręki programy produkowane były jedynie dla 
osiągnięcia wysokiego wyniku oglądalności. W jednym z odcin-
ków reporter Daniel Waśko otrzymuje upragniony, własny, no-
wy program, w którym chce pokazywać wszystkie afery miasta 
i ciemne strony celebrytów. Podczas spotkania organizacyjnego 
wywiązuje się ciekawa rozmowa pomiędzy redaktorem, a pro-
ducentem programu.  

Producent Karol: Chcesz rozpruć brzuch temu miastu, wyjąć 
z niego flaki, „make up” ma ci to pomalować, bo naturalna 
krew źle wygląda w TV, a ja mam z tego zrobić spektakularne 
widowisko?  
Daniel Waśko: Karol, przecież taki jest świat! 
Karol: Nie Danielu, świat to nie tylko kłamstwa, zdrady i krew. 
Daniel Waśko: Ale to właśnie ludzie chcą oglądać. 

Warunkiem wpływania na społeczeństwo jest oferowanie 
mu „sterowanej i kontrolowanej informacji, której wartość oce-
niano nie według jej prawdziwości, tylko według zgodności z za-
łożonymi celami” (Pokorna-Ignatowicz 2003: 33). Często bo-
wiem w ustroju kapitalistycznym oczekiwania władz rozmijają 
się z oczekiwaniami odbiorców. 

Praca w zawodzie 
W 2. odcinku serialu Barbara i Jan możemy zobaczyć na czym 
polega dyżur reporterski w redakcji. Barbara zastępuje naczel-
nego. Wyniki zawodów sportowych, dyktowane przez reporte-
rów w terenie, przekazywane są telefonicznie. Telefony dzwonią 
bez przerwy i zdarza się, że bohaterka odbiera kilka naraz. Plą-
tanina kabli doprowadza do tego, że łatwo pomylić rozmówcę. 
Ciągłe rozproszenie i przypływ nowych informacji na dyżurze 
w redakcji sprawia, że dziennikarka nie ma czasu na napisanie 
własnego artykułu. Oprócz bieżących spraw czuwa jeszcze nad 
składem gazety. Przywołana przez zecera musi zadecydować czy 
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fragment tekstu w gazecie ma być wydrukowany kursywą, czy 
wersalikami. Przedstawiona sytuacja obrazuje, że każdy członek 
redakcji dba o swój warsztat i ceni go.  

Dziennikarze za czasów PRL należeli do klasy uprzywile-
jowanej. Praktyki korupcyjne w dziennikarstwie stały się dość 
popularne. Stanisław Mocek (2006: 76) definiuje je jako „żon-
glowanie władzy systemem przywilejów i nagród za lojalność 
i oddanie”. Władza kupowała dziennikarzy oferując im różne 
prezenty. „Czy wszyscy dziennikarze dają się tak łatwo przeku-
pić?” – to zdanie pada w serialu Barbara i Jan, gdy hazardziści 
proponują dziennikarzom 50 tysięcy w zamian za zachowanie 
tajemnicy i nieujawnianie ich sekretu policji. W serialu Wiado-
mości z drugiej ręki również jesteśmy świadkami propozycji ła-
pówki. Szef stacji pl.24 Adam Kromer obiecuje 2 miliony złotych 
dziennikarzowi w zamian za zrzeczenie się ojcostwa i praw do 
dziecka, które miał mieć z Agatą Rusek. Dziennikarz szybko 
przyjmuje ofertę.  

Sprzęt i technologia 

W ciągu 50 lat zauważyć można ogromy skok w rozwoju techno-
logii. Wykorzystywana jest przez dziennikarzy w dotarciu do 
odbiorców. Bohaterowie serialu Barbara i Jan pracują w gazecie, 
a w Wiadomościach z drugiej ręki w telewizji. W serialu z lat 60. 
telewizja pojawia się jedynie w odcinku, w którym dziennikarze 
przywożą telewizor do wiejskiej świetlicy. Odbiornik jest nagro-
dą w konkursie. Okazuje się, że TV jest nieprzydatne, bo w bu-
dynku nie ma prądu. Barbara pisze swoje artykuły do warszaw-
skiego „Echa” na maszynie do pisania. Teksty są składane do 
druku przez zecerów. Jan Buszewski robi zdjęcia aparatem foto-
graficznym firmy Flexaret. Dziennikarze korzystają z telefonów 
stacjonarnych, które należą do rzadkości. W prywatnych miesz-
kaniach, jak obrazuje to jedna ze scen, aparat telefoniczny był 
używany przez kilka rodzin, a rozmowy zapisywane na kartce 
w celu rozliczenia rachunków.  

W drugim serialu technologia jest zaawansowana. Dzien-
nikarze korzystają z mikrofonów bezprzewodowych, pokazane 
są kamery, studio realizacyjne, transmisje na żywo. Każdy 
z pracowników zaopatrzony jest w służbowy telefon komórko-
wy, który ułatwia i przyspiesza przepływ informacji. 
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Media i komunikowanie masowe, a w tym również dzien-
nikarstwo, podlega bardzo dynamicznym zmianom. Na prze-
strzeni lat rozwinęła się technologia, technika przekazu oraz 
wymiany informacji. Analizując sylwetki dziennikarzy w przed-
stawionych dwóch serialach na przestrzeni 50 lat, można do-
strzec wiele podobieństw w kreowanym wizerunku dziennika-
rzy oraz zasadach rządzących rynkiem medialnym w Polsce, któ-
re mają potwierdzenie również w przywoływanych opracowa-
niach teoretycznych. Wielość punktów stycznych pomiędzy tymi 
dwiema płaszczyznami ugruntowuje tezę, że serial fabularny 
może być źródłem wiedzy o przeszłości. Należy jednak pamiętać, 
że świat prezentowany na ekranie nie jest prostym odbiciem 
rzeczywistości.  
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