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ROLA TELEWIZJI PUBLICZNEJ W PROCESIE 
INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

W maju 2002 roku ruszyła w Polsce masowa, rządowa kampania informacyj
na dotycząca Unii Europejskiej. Jej przygotowanie poprzedziła analiza rezulta
tów dotychczasowych działań, mających na celu przybliżenie polskiemu społe
czeństwu zagadnień i problemów związanych z przyszłym członkostwem w struk
turach europejskich. Wynikało z niej jednak, że pomimo wysokich nakładów 
finansowych (do 1999 roku w ramach Programu Informowania Społeczeństwa 
na ich realizację wydano około 40 min złotych) oraz wielu działań podejmowa
nych przez administrację rządową, od 1998 roku stan poczucia poinformowania 
społeczeństwa na temat Unii Europejskiej jest bardzo niski. Tendencja ta była 
widoczna szczególnie wśród mieszkańców wsi i małych miast, a także osób z niż
szym wykształceniem oraz gorzej sytuowanych1. Jak pokazywały również badania 
CBOS, od 1997 roku niezmiennie przeważały osoby, które czuły się słabo poin
formowane na temat integracji Polski z Unią. Przez ostatnie 5 lat odsetek takich 
osób oscylował wokół 50% i dopiero w październiku 2002 roku spadł do 44%. 
Przyjmując nawet, że zmiana ta była wynikiem kampanii informacyjnej, to jest 
ona zaskakująco mała, jes'li uwzględnić liczbę przekazywanych przez media infor
macji na temat Unii Europejskiej. Co więcej, w październiku 2002 roku - a więc po 
półrocznej kampanii informacyjnej - 68% badanych nadal oceniało swoją wie
dzę na temat integracji Polski z Unią Europejską jako niewystarczającą2. 

1 Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań w Centrum Europej
skim w Natolinie, Warszawa 2003, s. 245. Źródło: strona internetowa UKIE. 

2 Komunikat CBOS 2002/188: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Raport z badań w Centrum Europejskim w Natolinie, Warszawa 2003, s. 245. Źródło: strona inter
netowa UKIE. 

Wskutek mozolnej i bezowocnej, można by rzec, kampanii rządowej istotna 
rola w informowaniu społeczeństwa o Unii Europejskiej przypadła mediom, w szcze
gólności zaś telewizji. 

Jak wskazuje M. Mrozowski, każdemu prawu musi odpowiadać określony 
obowiązek, a zatem wolność mediów musi być zrównoważona ich odpowiedzial
nością wobec społeczeństwa. Oznacza to, że media mają być wolne i niezależne, 
ale równocześnie należy je traktować jako instytucje publicznego zaufania. Obar
czone są one pewnymi obowiązkami na rzecz społeczeństwa oraz ponoszą z tego 
tytułu przed nim odpowiedzialność moralną, a gdy to nie wystarczy, także prawną. 
Odpowiedzialność ta, zdaniem autora, przejawia się w postulacie dostarczania 
prawdziwej, wszechstronnej i zrozumiałej relacji o wydarzeniach dnia w kontekście,  
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w którym nada im znaczenie; bycia forum do wymiany komentarzy i krytyki; ukazy
wania reprezentatywnego obrazu grup tworzących społeczeństwo; troski o pre
zentowanie i wyjaśnianie celów i wartości społecznych oraz zapewniania peł
nego dostępu do wiadomości dnia. „Spełnienie wymienionych powinności przez 
media [... ] - jak piszę M. Mrozowski - to warunek, by obywatele otrzymywali 
informacje niezbędne do podejmowania podstawowych decyzji umożliwiających 
im kierowanie państwem i własnym życiem”3. 

3 M. Mrozowski: Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 204.
4 H. Jędrzejczyk: Źródła informacji o Unii Europejskiej i ich wpływ na postawy Połaków wobec 

integracji, „Zeszyty Europejskie”, kwiecień 2003, nr 14, Wyd. TVP S.A., s. 4.
3 Badania TNS OBOP Grudzień 2002: Dostępność stacji telewizyjnych i wyposażenie gospo

darstw domowych w sprzęt telewizyjny w 2002 roku. Raport za czwarty kwartał 2002 roku, s. 33.
6 Ibidem, s. 23.
7 Komunikat CBOS: Opinie o telewizji publicznej, nr 2429, 30.11.2000.
' H. Jędrzejczyk: op.cit., s. 5.

Unijna oferta programowa TVP przed referendum akcesyjnym

W okresie przed referendum akcesyjnym społeczeństwo polskie przeszło „przy
spieszony kurs wiedzy” o Unii Europejskiej. Rolą mediów (zwłaszcza telewizji 
publicznej) stało się informowanie, relacjonowanie, prezentowanie i, co najistot
niejsze w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, wyjaśnianie 
celów i wartości społecznych z nim związanych. 

Wyniki badań opinii publicznej potwierdzają powyższe rozważania. Aż 89% 
respondentów jako główne źródło wiadomości o UE podało telewizję publiczną4. 
Według danych z grudnia 2002 roku, w Polsce aż 12 min 70 tys. gospodarstw 
domowych posiadało odbiorniki telewizyjne5. 98% z nich miało możliwość od
bioru telewizji publicznej, a dokładniej: TVP1 (11 min 886 tys. ) i TVP2 (11 min 
846 tys. )6. Popularność, jaką cieszą się nadawane na tych antenach programy in
formacyjne, świadczy o ich znaczeniu i roli w informowaniu społeczeństwa oraz 
kształtowaniu opinii widzów. Odbiorcy takich programów, jak „Wiadomości”, 
„Panorama” czy „Teleexpress”, deklarowali, że oglądają je przynajmniej kilka 
razy w tygodniu (aż 90% respondentów), w tym 62% badanych - codziennie7. 
Badania wykazały, że ponad połowa respondentów postrzegała serwisy informa
cyjne TVP jako „tubę rządową”. Wyniki te były jedną z przyczyn podjęcia decy
zji o zmianie retoryki z oficjalnej, niezrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy, na 
język przystępny i łatwy do zrozumienia. Dwie piąte widowni oglądającej pro
gramy informacyjne postrzegało je jako reklamę Unii, a nie źródło informacji. 
Specjalne programy publicystyczne poświęcone integracji oceniane były przez 
dwie piąte oglądających jako przystępne, podawane językiem zrozumiałym dla 
przeciętnego odbiorcy. Podobnie jak serwisom informacyjnym, zarzucano im re
klamowanie Unii Europejskiej, zamiast prezentowania i omawiania istotnych pro
blemów8. Przyglądając się ofercie programowej TVP dotyczącej integracji Pol
ski z UE, można stwierdzić, że pomimo krytyki odnoszącej się do treści oraz reto
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ryki programów unijnych, telewizja publiczna umożliwiła większości odbiorców 
dostęp do informacji europejskiej. Duża ilość i różnorodność programów doty
czących UE, emitowanych na antenie TVP, stanowiła ofertę dla różnych grup 
społecznych. Telewizja publiczna w okresie 6 tygodni (od marca do połowy czerw
ca 2003 roku) nadawała średnio 1 godzinę i 12 minut audycji o tematyce unijnej 
w ciągu dnia. Dawało to blisko 140 wydań i 24 tytuły na antenach ogólnopol
skich. Średnia widownia tych audycji to ponad 1 milion osób (3% widowni), 
a najwyższy poziom oglądalności - wynoszący 10% widowni - osiągnął program 
emitowany w TVP2 pt. „Europa da się lubić”. W ciągu wspomnianych sześciu 
tygodni audycje unijne nadawane przed południem w TVP1 dotarły do 1/3 popula
cji ogółu Polaków, a popołudniowe i wieczorne programy do blisko co drugiego 
widza. Łącznie ich widownię szacuje się na liczbę sięgającą 2/3 populacji Polaków. 
Natomiast programy w TVP2, chociaż było ich mniej, z uwagi na bardziej roz
rywkowy charakter zgromadziły przed telewizorami większą widownię. W sumie 
oglądało je prawie 2/3 Polaków9.

’ H. Jędrzejczyk: Zainteresowanie referendum akcesyjnym i odbiór programów o tematyce 
unijnej, .Zeszyty Europejskie”, maj 2003, nr 15, Wyd. TVP S.A., s. 3.

10 J. Sobczak: Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze 2001, s. 36.
11 Ibidem, s. 37.

Większość programów miała jednak na celu jedynie pozytywną edukację spo
łeczeństwa. Prezentowane w nich były przeważnie korzystne aspekty przystąpie
nia Polski do Unii Europejskiej. Kwestie problemów dostosowawczych czy ewen
tualnych trudności były natomiast traktowane w sposób marginalny. Zawartość 
programów odbierana więc była przez widzów jako przesadnie optymistyczna i tym 
samym postrzegana jako odstająca od faktów i unijnych realiów.

Zadania programowe dla TVP po akcesji Polski do UE

Po wstąpieniu Polski w struktury europejskie zadania telewizji publicznej uję
te w art. 1 pkt 1 Ustawy o Radiofonii i Telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku 
nabiorą nowego wymiaru. Dwa z nich, w świetle powyższych rozważań, wydają 
się najistotniejsze.

Z jednej strony, jest to funkcja dostarczania informacji, czyli powiadamianie 
społeczeństwa (odbiorców) o aktualnych bądź przewidywanych faktach o istot
nej doniosłości politycznej, gospodarczej, naukowej, kulturalnej, wychowawczej 
albo o zdarzeniach wzbudzających lub mogących wzbudzić szczególne zaintere
sowanie odbiorców10. Z drugiej, jest to funkcja upowszechniania edukacji oby
watelskiej, przez co należy rozumieć procesy oświatowo-wychowawcze zmie
rzające do kształtowania świadomości, postaw i kultury politycznej ludzi11.

Telewizja publiczna zmuszona będzie uwzględnić w swojej ofercie progra
mowej dwie, wydawałoby się, sprzeczne z sobą tendencje: unijne i narodowo
ściowe. Nie ulega wątpliwości, że z momentem wejścia Polski do dzisiejszej Pięt
nastki rzetelna i konsekwentna informacja na temat Unii Europejskiej będzie nie
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zwykle ważna. Nie będzie już chodziło o przekonanie czy zachęcenie społeczeń
stwa do udziału w referendum, ale niezbędne stanie się dostarczanie widzom in
formacji ułatwiającej przygotowanie się Polaków do życia w unijnych struktu
rach. Warto również podkreślić, że na początku 2003 roku aż 15% badanych de
klarowało głosowanie przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej właśnie ze 
względu na brak informacji o zasadach funkcjonowania owych struktur oraz skut
kach naszego do nich wejścia. Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów ich funk
cjonowania, ról, które pełnią, oraz znaczenia wydają się więc głównym zadaniem 
telewizji publicznej, jako medium o największym zasięgu i odbiorze.

Ponadto telewizja publiczna pozostanie głównym nośnikiem wartości naro
dowych i elementów tradycji. D. McQuail ujął to następująco:

- media powinny odzwierciedlać język i kulturę współczesną ludzi, którym 
służą, stosownie do ich doświadczeń życiowych;

- media powinny pełnić rolę edukacyjną i wyrażać to, co najlepsze w dorobku 
kulturalnym narodu;

- media powinny popierać oryginalność i twórczość kulturalną12.

12 T. Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Inter
netu, PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 158.

13 Badania TNS OBOP, styczeń 2003: Motywy poparcia lub odrzucenia integracji, s. 5.

Twierdzenie to znajduje poparcie w badaniach. Jak wynika z analizy przepro
wadzonej przez CBOS13,2/5, czyli 40% ankietowanych osób zamierzających gło
sować przeciw członkostwu Polski w UE, obawiało się utraty suwerenności pań
stwowej, gdy decyzje dotyczące naszego kraju podejmowane będą w Brukseli. 
Równocześnie aż 11% ankietowanych wskazywało, że integracja będzie miała 
również niekorzystny wpływ zarówno na kulturę, jak i obyczaje Polaków. Na 
uwagę zasługuje jednak fakt, że odmiennego zdania, a mianowicie, że integracja 
będzie miała korzystny wpływ na kulturę i obyczaje Polaków, było tylko 6% an
kietowanych.

Wydaje się zatem, że po wejściu Polski do struktur unijnych Telewizja Polska 
powinna kształtować swoją ofertę programową w kierunku tzw. kultury wyższej. 
Programy przedstawiające i promujące polski dorobek kulturalny spełnią podwójną 
rolę. Będą gwarantem utrzymania poczucia odrębności i tożsamości narodo
wej, a równocześnie będą wyróżniały TVP spośród ogromnej masy różnorod
nych programów oraz informacji, jakimi niewątpliwie „zarzucony” zostanie pol
ski widz.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej to również wyzwanie dla telewizyj
nych nadawców komercyjnych. Staną się oni elementem ogromnego, wielomi
lionowego rynku audiowizualnego, o wykształconych już formach i zasadach 
działania oraz sprawnych mechanizmach konkurencji. Zmierzą się z ponadnaro
dowymi koncernami medialnymi, które bez wątpienia rozpoczną walkę o pol
skiego odbiorcę. Analizując role komercyjnych nadawców telewizyjnych po wstą
pieniu Polski do UE, można stworzyć uproszczoną klasyfikację. Z uwagi na swój 
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profil oraz politykę programową, nadawcy prywatni mogą stać się pewnego ro
dzaju pomostem w budowaniu poczucia „bycia Europejczykiem”.

Jak wskazuje raport, będący wynikiem badań przeprowadzonych przez Cen
trum Europejskie w Natolinie, wspólnym elementem, który można odnaleźć za
równo w wypowiedziach zwolenników, jak i przeciwników integracji, jest specy
ficzna mieszanina dumy i upokorzenia. Poczucie upokorzenia bierze się ze świa
domości, iż przy wszystkich swoich pretensjach do mocarstwowości, Polska jest 
po prostu biednym, zapóźnionym cywilizacyjnie krajem. Wspomniana duma nato
miast przejawia się i właściwie sprowadza do haseł: „musimy się im postawić” 
(„zmusić, aby się z nami liczyli”)14.

14 Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, op.cit., s. 251. Źródło: strona inter
netowa UKIE.

Można stwierdzić, że zadanie budowania owego „pomostu” nadawcy komer
cyjni już wypełniają. Prezentując ofertę programową z dużą ilością np. progra
mów „na licencji”, dają widzowi właśnie to poczucie „bycia Europejczykiem”. 
Polacy mogą oglądać te same programy co widzowie w Niemczech czy w Wielkiej 
Brytanii. W programach rozrywkowych śmieją się z tych samych żartów, a w pro
gramach przedpołudniowych stykają się z podobnymi tematami, np. walczą ze 
zbędnymi kilogramami czy poznają arkana sztuki kulinarnej. W sklepie telewi
zyjnym mogą zakupić te same prezentowane towary co widzowie we Francji lub 
Hiszpanii. Nadawcy komercyjni budują więc wśród widzów poczucie: „Jestem 
Europejczykiem, żyję jak oni, bawi mnie to, co ich, oglądam te same programy, 
mam te same problemy”. Z socjologicznego punktu widzenia rola ta wydaje się 
niezwykle istotna. Stanowi swoisty bufor dla frustracji czy może nawet zagubie
nia odbiorcy w natłoku informacji oraz stawianych w nich wyzwań związanych 
z członkostwem w Unii Europejskiej.

W powyższym kontekście, związanym ze spełnianiem określonej roli, funk
cja telewizji publicznej przedstawia się nieco inaczej. Ma ona charakter eduka
cyjny i opiniotwórczy. Powinna bowiem zachęcać widza do zadania sobie pytań: 
„co mnie czeka w zjednoczonej Europie?”, „co Europa może mi zaoferować, a co 
ja sam mogę z tego wybrać i jak to wykorzystać?”. Rola ta wynika bezpośrednio 
z powierzonego, przez ustawodawcę, telewizji publicznej obowiązku spełniania 
tzw. misji. W tym znaczeniu sprowadza się ona do powinności rzetelnego infor
mowania oraz edukowania społeczeństwa na temat członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej oraz wynikających z tego faktu praw i obowiązków. Pozostaje mieć 
nadzieję, że z roli tej TVP wywiąże się w sposób zadowalający i nie zaprzepaści 
szansy uczestnictwa w budowaniu sprawnego społeczeństwa europejskiego.
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