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(analiza jakoĂciowa i statystyczna)
Kamila Kamiñska

A

rtykuá przedstawia wyniki analizy iloĞciowej (statystycznej) i jakoĞciowej przeprowadzonej na podstawie materiaáów prasowych
poĞwiĊconych problematyce stanu wojennego
w Polsce, a opublikowanych na áamach dziennika „The Times” miĊdzy 14 a 24 grudnia 1981 r.
Cezura początkowa í to pierwszy dzieĔ roboczy po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy
ukazaá siĊ numer tej gazety. Cezura koĔcowa í
to dziesiąty dzieĔ stanu wojennego.

Pytania badawcze
Celem artykuáu jest udzielenie odpowiedzi na
waĪkie pytania odnoszące siĊ do stanu wojennego w Polsce, a wiĊc:
• Jakie zagadnienia związane ze stanem wojennym znajdują odbicie w analizowanym
dzienniku?
• Ile miejsca „The Times” poĞwiĊciá tematyce
stanu wojennego?
• Na jakich zagadnieniach dziennikarze skupiali siĊ najczĊĞciej?
• Z jaką czĊstotliwoĞcią redakcja publikowaáa
materiaáy prasowe na temat stanu wojennego w Polsce?
• Czy materiaáy prasowe poĞwiĊcone analizowanej problematyce publikowano na wyeksponowanych miejscach?
• Jaka byáa struktura gatunkowa materiaáów
prasowych poĞwiĊconych stanowi wojennemu opublikowanych w „The Times”?

Przedmiot badaĔ
Jako przedmiot badaĔ zostaáa wybrana gazeta
„The Times”, która uchodzi za jeden z najbardziej prestiĪowych dzienników Ğwiata. Sygnalny numer pisma ukazaá siĊ 1 stycznia 1785 r.
pod tytuáem „The Daily Universal Register”.
Trzy lata póĨniej dziennik ten funkcjonowaá juĪ
pod nazwą „The Times”.
NiemalĪe od początku istnienia gazety jego
wáaĞciciel i wieloletni redaktor naczelny John
Walter I inwestowaá w rozbudowĊ sieci korespondentów zagranicznych. NastĊpcą zaáoĪyciela londyĔskiego „The Times” zostaá w 1803 r.
jego syn í John Walter II. Idąc w Ğlady ojca,
swoje funkcjonowanie skoncentrowaá gáównie
na serwisie zagranicznym. Gros informacji pozyskiwano wówczas z zaprenumerowanej prasy
wydawanej poza granicami kraju. Niejednokrotnie byáa ona celowo „gubiona” przez pracowników poczty, nie docierając do adresata lub teĪ
dochodząc do niego ze znacznym opóĨnieniem.
Zagraniczna prasa, zaprenumerowana i opáacana przez wydawcĊ, bywaáa nieraz sprzedawana
konkurencyjnym gazetom, podobnie jak cenna
korespondencja wáasna przesyáana do redakcji
pocztą z róĪnych stron Ğwiata. Aby uniemoĪliwiü kontynuacjĊ procederu, zarówno przetrzymywania prasy zagranicznej, jak i wykradania
korespondencji dziennika, John Walter II zorganizowaá wáasny transport. Opieraá siĊ on na
specjalnych kurierach oraz sieci statków, które
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przewoziáy cenne informacje i dostarczaáy je
wprost do redakcji. DziĊki temu „The Times”
w zakresie szybkiego dostĊpu do zagranicznych
informacji staá siĊ bezkonkurencyjny na rynku
prasowym1.
Poza tym dziennik wyprzedziá rywali, wdraĪając nowoczesną technikĊ drukarską. W 1814 r.
jako pierwsze pismo angielskie wprowadziá
w drukarniach maszynĊ parową, a w 1844 r. zastosowaá telegraf.
W latach 60. XIX w. nakáad „The Times” wynosiá ponad 55 tys. egzemplarzy i byá trzy razy
wiĊkszy od nakáadu piĊciu pozostaáych gáównych dzienników londyĔskich razem wziĊtych2.
W 1966 r. po raz pierwszy przeszedá na wáasnoĞü
koncernu prasowego. Jego wáaĞcicielem staá siĊ
lord Thomson, magnat prasowy i przedsiĊbiorca, który w chwili Ğmierci w 1976 r. posiadaá
286 dzienników i czasopism, kilkanaĞcie stacji
radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictwa.
Znaczące zmiany dla redakcji zaszáy w drugiej poáowie lat 80. XX w. W 1981 r. Rupert
Murdoch kupiá dziennik wraz z jego niedzielnym odpowiednikiem „The Sunday Times”3.
Potem, w 1986 r., Murdoch, przy wsparciu
premier Margaret Thatcher, rozpocząá walkĊ
ze związkami zawodowymi, które blokowaáy postĊp w technice wydawniczej. W efekcie

1

tych dziaáaĔ przeniesiono prasĊ z londyĔskiego
centrum (Fleet Street) na obrzeĪa wschodniego Londynu. Tam, na tanich terenach portowej
dzielnicy Wapping, stworzono nowe siedziby
i nowoczesne zakáady poligraÞczne koncernu
News International. Zatrudniono w nich pracowników nienaleĪących do związków zawodowych4, báyskawicznie przeszkolonych w obsáudze nowoczesnych maszyn drukarskich.
„The Times” jest gazetą o proÞlu konserwatywnym5, proatlantycką, lecz umiarkowanie
sceptyczną wobec procesu integracji europejskiej6. W 2014 r. dziennik ukazywaá siĊ 5 dni
w tygodniu, w Ğrednim nakáadzie 393 tys. egzemplarzy (dane za okres od 24 kwietnia do
28 maja 2014 r.)7. Do 1990 r. „The Times” wyróĪniaá siĊ wĞród tytuáów prasowych stosowaniem zwrotów grzecznoĞciowych „Mr”, „Mrs”,
„Miss” przed imionami osób Īyjących, o których dziennikarze pisali na áamach gazety.

Metodologia
Za gáówną metodĊ badawczą obrano analizĊ
zawartoĞci (content analysis), którą jej twórca
i kodyÞkator, Bernard Berelson, zdeÞniowaá
jako technikĊ badawczą sáuĪącą obiektywnemu,
systematycznemu i iloĞciowemu opisowi jawnej zawartoĞci komunikacji8. PopulacjĊ stano-

A.Z. Sáomkowscy, Krótki zarys historii prasy brytyjskiej, Warszawa 1978, s. 30.
TamĪe, s. 29.
3
M. Temple, The british press, New York, 2008, s. 74; zob. teĪ G. Stewart, The history of „The Times”. The
Murdoch years 1981í2002, New York 2005.
4
J.W. Adamowski, Czwarty stan. Media masowe w pejzaĪu spoáecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006,
s. 100. Na temat „rewolucji Wapping” zob. L. Melvern, The end of the street, Methuen 1986; P.Wintour, The rise & fall
of Fleet Street, Hutchinson 1991.
5
W 1992 r. zwolennicy Partii Konserwatywnej stanowili 64 proc. czytelników gazety, Partii Liberalno-Demokratycznej – 19 proc., a Partii Pracy – 16 proc.; zob. D.C. Hallin, P. Mancini, Comparing media system. Three models
of media and politics, Cambridge 2004, s. 213.
6
J.W. Adamowski, B. Golka, E. Stasiak-Jazukiewicz, Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej, Warszawa 1996, s. 51.
7
National Newspapers, Circulation CertiÞcate, May 2014, http://www.abc.org.uk/CertiÞcates/19216669.pdf
[dostĊp: 21.06.2014].
8
B. Berelson, Content analysis in communication research, New York 1952, s. 18. Ta deÞnicja, jak pisze
M. Lisowska-Magdziarz, byáa i jest przedmiotem sporu i w Īadnym wypadku nie ma charakteru aksjomatu; zob.
M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartoĞci mediów, Kraków 2004, s. 13.
2
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Liczba materiałów prasowych poświęconych wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce
na łamach „The Times”

Wykres 1. Liczba materiaáów prasowych poĞwiĊconych tematyce stanu wojennego w Polsce opublikowanych w „The Times” w dniach 14–24 grudnia 1981 r.
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie dziennika „The Times”

wiáo dziesiĊü numerów „The Times”. Analizie
poddano kaĪdy numer pisma, który ukazaá siĊ
miĊdzy 14 a 24 grudnia 1981 r.
NastĊpnie zaĞ wyáoniono korpus badawczy, a wiĊc zbiór tekstów (publicystycznych,
informacyjnych oraz pogranicznych), wyekscerpowanych w celu przeprowadzenia
szczegóáowej analizy zawartoĞci. Kryterium
wyboru konkretnego materiaáu wiązaáo siĊ
z poruszaną tematyką. W wyniku selekcji wyáoniono 148 materiaáów prasowych, w tym 34
fotograÞe.
Kolejnym krokiem byáo przeprowadzenie
próby badawczej (sampling) na piĊtnastu tekstach odnoszących siĊ do stanu wojennego,
a opublikowanych, po piĊü, w kaĪdym z trzech
pierwszych numerów dziennika. Próba miaáa
charakter losowy i byáa niezbĊdna, aby precy-

9

zyjnie i rzetelnie skonstruowaü klucz kategoryzacyjny9. Pozwoliáa ona okreĞliü najchĊtniej
poruszane tematy i ograniczyü zróĪnicowanie
tematyczne materiaáów prasowych do kilku,
najczĊĞciej powtarzających siĊ obszarów. Jako
jednostkĊ analizy (analysis unit) przyjĊto pojedynczy materiaá prasowy.
W kluczu kategoryzacyjnym wyróĪniono
nastĊpujące kategorie badawcze: tytuá gazety;
data wydania; strona, na której opublikowano
materiaá prasowy; gatunek dziennikarski; tytuá
materiaáu prasowego; autor oraz tematyka materiaáu prasowego (obszar tematyczny).

Analiza iloĞciowa (statystyczna)
Wykres 1. ilustruje skalĊ zainteresowania redakcji dziennika tematyką stanu wojennego w Polsce. MiĊdzy 14 a 24 grudnia 1981 r.

Tworząc klucz kategoryzacyjny, oparto siĊ na wskazówkach zawartych w nastĊpujących ksiąĪkach: W. Pisarek, Analiza zawartoĞci prasy, Kraków 1983, s. 96–110; M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartoĞci…, dz. cyt.,
s. 54–57; D. Riffe, S. Lacy, F.G. Fico, Analyzing media messages. Using quantitative content analysis in research,
New Yersey 2005, s. 132–138; K.A. Neuendorf, The content analysis guidebook, Thousand Oaks–London–New
Delhi, s. 111 i nast.
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opublikowano na jego áamach 148 materiaáów
prasowy poĞwiĊconych stanowi wojennemu10.
Analiza ich struktury gatunkowej znajduje siĊ
w dalszej czĊĞci artykuáu (zob. wykres 4.)
Liczba publikowanych codziennie na áamach dziennika materiaáów prasowych poĞwiĊconych wydarzeniom w Polsce oscylowaáa
w granicach od 12 do 18 w kaĪdym z numerów.
Wykres unaocznia, Īe zainteresowanie redakcji
tematyką stanu wojennego byáo duĪe i staáe.
Redakcja nie tylko poinformowaáa czytelników
o wprowadzeniu stanu wojennego, ale codziennie przekazywaáa newsy na temat rozwoju wydarzeĔ w Polsce.
NajwiĊcej materiaáów prasowych opublikowano w dniach 15, 18 i 22 grudnia
(odpowiednio: 17, 17 i 18). Wzrost ich liczby 15 grudnia moĪna táumaczyü dotarciem
do Londynu nowych informacji. Natomiast
15 i 16 grudnia miaáa miejsce pacyÞkacja
kopalni „Manifest Lipcowy” oraz „Wujek”,
podczas której dziewiĊciu górników poniosáo Ğmierü. Z kolei 17 grudnia wojsko rozbiáo
manifestacjĊ w GdaĔsku i Krakowie, oddając
seriĊ strzaáów z broni maszynowej w kierunku
demonstrantów. Te wydarzenia zdecydowanie
wpáynĊáy na powiĊkszenie siĊ liczby materiaáów prasowych w dniu 18 grudnia. Natomiast wzrost liczby tekstów na temat Polski
22 grudnia wyraĨnie wiązaá siĊ z proĞbą o azyl
polityczny ambasadora PRL w USA, Romualda Spasowskiego, skierowaną 19 grudnia do
wáadz amerykaĔskich.

10
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Ekspozycja materiaáów prasowych
Ekspozycja materiaáów prasowych w dzienniku
jest miernikiem zainteresowania redakcji daną
tematyką. W celu okreĞlenia stopnia wyeksponowania tekstów i fotograÞi dotyczących stanu
wojennego w Polsce zostaáa skonstruowana skala poprzez wyselekcjonowanie poszczególnych
elementów i przypisanie im wartoĞci punktowej11. Tak wiĊc materiaá prasowy (jednostka
analizy) otrzymaá:
• 2 punkty za opublikowanie na pierwszej
stronie;
• 1 punkt za tytuá jednoszpaltowy (2 za dwuszpaltowy i wiĊkszy);
• 1 punkt za zdjĊcie lub graÞkĊ (w przypadku duĪych zdjĊü lub graÞk, przekraczających szerokoĞü dwóch szpalt, przyznawano
2 punkty);
• 1 punkt za materiaá umieszczony w górnej
czĊĞci strony;
• 1 punkt za objĊtoĞü (co najmniej 50 proc.
dáugoĞci szpalty);
• 1 punkt za obecnoĞü leadu;
• 1 punkt za pogrubione i wyeksponowane
fragmenty tekstu.
Wyniki analizy naniesiono nastĊpnie na dwa
wykresy (2. i 3.).
Wykres 2. ilustruje skalĊ ekspozycji materiaáów prasowych na temat stanu wojennego.
Najmniejsze zainteresowanie redakcji wydarzeniami w Polsce miaáo miejsce 19 oraz 24 grudnia, co potwierdzaá równieĪ wykres 1. Materiaáy prasowe dotyczące tego historycznego

Podobne badanie przeprowadziáa na początku lat 90. XX w. M. Lisowska-Magdziarz, która przeanalizowaáa
materiaáy prasowe poĞwiĊcone stanowi wojennemu w Polsce opublikowane w okresie od 13 grudnia 1981 r. do
31 grudnia 1982 r. na áamach trzech francuskich gazet: „Le Point”, „L’Express” i „Le Nouvel Observateur”. W badanym okresie ukazaáy siĊ tam 83 publikacje poĞwiĊcone stanowi wojennemu oraz 132 fotograÞe. W porównaniu
z liczbą materiaáów prasowych poĞwiĊconych wydarzeniom w Polsce (148, w tym 34 zdjĊcia) opublikowanych
w ciągu zaledwie dziesiĊciu dni w „The Times”, zainteresowanie prasy francuskiej stanem wojennym wydaje siĊ byü
znikome. Zob. M. Lisowska-Magdziarz, Polska stanu wojennego we francuskich tygodnikach wielkonakáadowych,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1991, nr 3/4, s. 139–148.
11
Tzw. „zajawki”, publikowane na pierwszej stronie, w przypadku dziennika „The Times” liczące, co najwyĪej,
kilka sáów (np. Live in Poland, The Golan Heights, On the Lobour Party, rates), nie byáy brane pod uwagĊ. Materiaáy
prasowe, które rozpoczynaáy siĊ na pierwszej stronie i koĔczyáy na kolejnej zostaáy potraktowane jako jeden tekst.
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Wykres 2. Ekspozycja materiaáów prasowych poĞwiĊconych wydarzeniom w Polsce opublikowanych w „The Times”
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie dziennika „The Times”
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Wykres 3. Ekspozycja materiaáów prasowych poĞwiĊconych wydarzeniom w Polsce opublikowanych w „The Times”
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie dziennika „The Times”

momentu byáy publikowane na wyeksponowanych miejscach, w tym 31 razy na pierwszej
stronie (wykres 3.). WĞród 148 materiaáów prasowych 34 z nich to zdjĊcia.Teksty i fotograÞe
dotyczące stanu wojennego w Polsce publikowano najczĊĞciej na stronach: szóstej (33 razy,
co stanowi 22 proc. wszystkich materiaáów
prasowych), ósmej oraz pierwszej (31, czyli 21
proc.) w dziaáach krajowym (home news) i zagranicznym (overseas news).

SpoĞród 31 (21 proc.) materiaáów prasowych
opublikowanych na pierwszej stronie (w dziale home news), 8 z nich – to zdjĊcia (25 proc.
wszystkich fotograÞi). Umieszczenie tak duĪej
liczby materiaáów prasowych (wzbogaconych
zdjĊciami) na pierwszej stronie Ğwiadczy o tym,
Īe redakcja przywiązywaáa znaczną wagĊ do
wydarzeĔ w Polsce. Informowanie brytyjskiego czytelnika o stanie wojennym byáo dla niej
wyraĨnie istotne. Redakcja, áamiąc zasady
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Wykres 4. Struktura gatunkowa materiaáów prasowych opublikowanych w „The Times” w dniach
14–24 grudnia 1981 r.
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie dziennika „The Times”

stylebook’a, stworzyáa w ramach dziaáu zagranicznego (overseas news) nawet specjalną
rubrykĊ pt. The Polish Crisis o objĊtoĞci caáej
strony.
Informacje o sytuacji w Polsce publikowano nie tylko na jednej konkretnej stronie, np.
w dziale zagranicznym, lecz poĞwiĊcano im
takĪe miejsce i w innych dziaáach, np. krajowym (home news), ekonomicznym (business
news) czy opinii oraz ogáoszeĔ (information
service).

Struktura gatunkowa materiaáów
prasowych12
MiĊdzy 148 materiaáami prasowymi odnoszącymi siĊ do problematyki stanu wojennego znalazáy siĊ teksty: 123 (83 proc.) o charakterze informacyjnym, 19 (13 proc.) í publicystycznym,
6 (4 proc.) í pogranicznym. Do materiaáów
informacyjnych zaliczono nastĊpujące gatunki
dziennikarskie: informacjĊ, korespondencjĊ,

12

a takĪe fotograÞĊ; do publicystycznych – artykuá oraz komentarz; do pogranicznych – list do
redakcji.
Dane przedstawione na wykresie 4. dowodzą,
Īe materiaáy informacyjne zdecydowanie przewaĪaáy nad publicystyką. Redakcja korzystaáa
z informacji nadsyáanych przez jej korespondentów zagranicznych (zob. wykres 5.), którzy do
tekstów doáączali równieĪ zdjĊcia.
FotograÞe (7 zdjĊü) przedstawiaáy najczĊĞciej Īoánierzy maszerujących ulicami polskich
miast lub ogrzewających siĊ wokóá koksowników. Na trzech zdjĊciach znalazáa siĊ twarz Lecha WaáĊsy oraz gen. Jaruzelskiego, na dwóch –
Romualda Spasowskiego. Pozostaáe fotograÞe
uwidaczniaáy brytyjskich polityków, górników
z KWK „Wujek” modlących siĊ nad zdjĊciami zabitych kolegów, aresztowanych dziaáaczy
opozycji oraz czáonków PZPR, Leonida BreĪniewa, Ericha Honeckera, a nawet Roberta WaáĊsĊ, kuzyna Lecha WaáĊsy.

Analizując, a nastĊpnie klasyÞkując poszczególne materiaáy prasowe, autorka artykuáu opieraáa siĊ na podziale gatunków dziennikarskich zaproponowanym przez K. Wolnego-ZmorzyĔskiego i W. Furmana; zob. K. Wolny-ZmorzyĔski, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, jĊzyk, Warszawa 2006.
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Struktura gatunkowa materiaáów prasowych
wyraĨnie Ğwiadczy o tym, Īe „The Times” byá
raczej kanaáem informacji o wprowadzonym
stanie wojennym w Polsce i jego konsekwencjach dla spoáeczeĔstwa, niĪ Ĩródáem opinii
wyraĪanych przez dziennikarzy na ten temat.
Redakcji zaleĪaáo przede wszystkim na informowaniu czytelników w sposób jak najbardziej
wierny rzeczywistym wydarzeniom, unikając
subiektywnych ocen czy patosu. Materiaáy
informacyjne publikowane na áamach gazety
miaáy maksymalnie poszerzaü wiedzĊ o przemianach zachodzących w Polsce. Zdarzenia
ukazywano w moĪliwie najpeániejszy sposób
í tak, aby byáy zrozumiaáe dla brytyjskiego
czytelnika, niezorientowanego w meandrach
polskiej rzeczywistoĞci.
Publicystycznym charakterem odznaczaáo siĊ jedynie 13 proc. materiaáów prasowych.
ĝwiadczy to o tym, Īe redakcja, woląc koncentrowaü siĊ na przekazywaniu informacji,
niechĊtnie interpretowaáa i wyjaĞniaáa intencje
polskich decydentów.

Autor materiaáu prasowego (Ĩródáo
wiedzy redakcji)
Autorstwo materiaáów prasowych opublikowanych w „The Times” ilustruje wykres 5.
Tworząc ten wykres, nie uwzglĊdniono fotografii, z których Īadna nie zostaáa podpisana
nazwiskiem wykonującego ją dziennikarza
lub nazwą agencji prasowej, od której mogáa
byü zakupiona. MoĪna teĪ zaáoĪyü, Īe czĊĞü
zdjĊü wykonali korespondenci zagraniczni gazety, jednak nie sposób oszacowaü ich
liczbĊ.

13
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39 (31 proc.) materiaáów prasowych poĞwiĊconych wydarzeniom w Polsce nie zostaáo podpisanych, a zatem trudno jednoznacznie
okreĞliü ich proweniencjĊ. MoĪna zaáoĪyü, Īe
czĊĞü z nich to korespondencja zagraniczna
przysyáana przez pracowników dziennika. Potwierdza to zresztą ich treĞü, która wskazuje, Īe
autor, tworząc tekst znajdowaá siĊ w centrum
wydarzeĔ i poznaá je „od kuchni”.
36 (29 proc.) materiaáów badawczych stanowi natomiast korespondencja zagraniczna
przysyáana najczĊĞciej z Waszyngtonu (10),
Warszawy (7) oraz z Brukseli (5). Rzadziej
przekazywano ją z Rzymu (2), Belgradu (2),
Wiednia (2), Ystad (2) oraz, po jednym materiale, z Karlskrony, Genewy, Berlina Zachodniego, Madrytu oraz ParyĪa. Bogaty serwis
informacji, oparty w duĪym stopniu na licznej
sieci wáasnych korespondentów (wraz z jednym
pracującym w Polsce), Ğwiadczy o tym, Īe redakcji wyraĨnie zaleĪaáo na rzetelnym i profesjonalnym informowaniu czytelnika o przebiegu stanu wojennego, korzystając z moĪliwie jak
najwiĊkszej liczby Ĩródeá.
NaleĪy jednak nie zapominaü, Īe korespondencja Rogera Boyesa, dziennikarza gazety
„The Times” przebywającego w chwili wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, byáa cenzurowana przez Gáówny Urząd Cenzury (GUC)
Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych. Boyes sam
zresztą informowaá o tym czytelników, umieszczając w nawiasie obok leadu napis „censored”13. Teksty dotyczące wprowadzenia stanu
wojennego korespondent przesyáaá do swojej
redakcji za poĞrednictwem poczty oraz – nieco
póĨniej – drogą telefoniczną. Pierwsza kore-

Analizą i konÞskatą korespondencji, przesyáek pocztowych, telegramów i teleksów oraz kontrolowaniem rozmów telefonicznych zajmowaáo siĊ Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych (pion „W” oraz „T”). Ponadto, z chwilą
wprowadzenia stanu wojennego, w Ministerstwie Spraw WewnĊtrznych utworzono Gáówny Urząd Cenzury obok
istniejącego juĪ Gáównego UrzĊdu Kontroli Publikacji i Widowisk, a w ramach Komend Wojewódzkich MO í wojewódzkie urzĊdy cenzury. Pion „W” MSW odpowiadaá za cenzurĊ przesyáek pocztowych, a pion „T” za kontrolĊ
rozmów telefonicznych, teleksów i telegramów; zob. G. Majchrzak, „Wojenna” cenzura, „Biuletyn Instytutu PamiĊci Narodowej” 2004, nr 2, s. 51.
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Wykres 5. Autor materiaáu prasowego
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie dziennika „The Times”

spondencja dotaráa do Londynu juĪ 14 grudnia.
Prawdopodobnie Boyes kontaktowaá siĊ równieĪ
z pracownikami ambasady brytyjskiej w Warszawie. Przesyáki bowiem do i od placówek dyplomatycznych wówczas akredytowanych w PRL
formalnie nie podlegaáy cenzurze14.
30 (24 proc.) materiaáów prasowych zostaáo napisanych przez dziennikarzy „The Times”
pracujących w Londynie. Inne í 9 (7 proc.) í to
materiaáy oparte na informacjach dostarczonych
przez personel zagraniczny (Foreign Staff),
a wiĊc pracowników ambasad, dyplomatów,
chargé d’affaires. 6 (4 proc. caáoĞci) stanowią
listy do redakcji; 4 natomiast (3 proc.) í materiaáy agencyjne (Reuters, UPI, AFP).
Analiza tego wykresu, zwáaszcza w kontekĞcie wykresu 4., ilustrującego strukturĊ
gatunkową materiaáów prasowych, pozwala
stwierdziü, Īe redakcja w tym czasie chĊtniej
wybieraáa informowanie czytelnika (o aktualnych wydarzeniach związanych z przyczynami,
przebiegiem stanu wojennego, jego konsekwencjami dla polskiego spoáeczeĔstwa i o stosunkach WschódíZachód), niĪ sprzyjanie publicystyce z tego zakresu.

14

TamĪe, s. 52.

Analiza jakoĞciowa
Tabela 1. przedstawia szczegóáowy wykaz zagadnieĔ dotyczących stanu wojennego w Polsce,
które byáy poruszane w „The Times” w dniach
14–24 grudnia 1981 r. Nie uwzglĊdniono tu
kwestii związanych z fotograÞą prasową.
Tabela 1. Wykaz tematów dotyczących stanu
wojennego poruszanych w „The Times”
w dniach 14–24 grudnia 1981 r.
Tematyka

Liczba
materiaáów
prasowych
(w proc.)

Reakcja paĔstw zachodnich

38

Sytuacja ekonomiczna PRL

20,7

àamanie praw czáowieka

10,6

MiĊdzynarodowa pomoc dla PRL

8

Przyczyny wprowadzenia stanu
wojennego

6

Reakcja paĔstw bloku
socjalistycznego

4,7

Inne
12
ħródáo: wyliczenia wáasne na podstawie dziennika
„The Times”

Stan wojenny w Polsce na áamach dziennika „The Times”

Reakcja paĔstw zachodnich
NajczĊstszym tematem poruszanym na áamach dziennika byáa reakcja paĔstw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce (odnotowana w 38 proc. publikacji).
NajwiĊcej miejsca poĞwiĊcono reakcji USA
(12 materiaáów prasowych), Wielkiej Brytanii (5), Francji (4), Watykanu i RFN (po 3).
Informowano równieĪ o wypowiedziach i zachowaniach politycznych przedstawicieli organizacji miĊdzynarodowych, takich jak NATO,
Europejska Wspólnota Gospodarcza, Amnesty
International, Czerwony KrzyĪ, czy poszczególnych osób, np. laureata Nagrody Nobla.
Z informacji nadesáanych 14 grudnia przez
brukselskiego korespondenta dziennika wynikaáo, Īe reakcja prezydenta USA i czáonków jego administracji byáa doĞü spokojna15.
Dziennikarze przypominali, Īe Ronald Reagan,
który w styczniu 1981 r. zostaá zaprzysiĊĪony
na urząd prezydenta, kilkakrotnie ostrzegaá
Leonida BreĪniewa (m.in. przez telefoniczną
„gorącą liniĊ”), Īe zbrojna interwencja w Polsce pociągnie za sobą sankcje gospodarcze
oraz miĊdzynarodową izolacjĊ ZSRR16. AmerykaĔski korespondent „The Times” napisaá,
opierając siĊ „na Ĩródáach zbliĪonych do Biaáego Domu”, Īe Stany Zjednoczone nie posiadaáy dowodów na „wzmoĪoną aktywnoĞü
radzieckiego wojska przy granicy z Polską”.
To miaáo dowodziü, Īe na Kremlu nie planowano „kolejnej Czechosáowacji”17. Ten sam
korespondent informowaá jednoczeĞnie o sáowach wypowiedzianych przez rzecznika Biaáego Domu, który podczas konferencji prasowej
ostrzegá, Īe uĪycie siáy wobec polskiego spoáeczeĔstwa pociągnie za sobą „ekstremalnie

15
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powaĪne konsekwencje”. Cytowano równieĪ
sekretarza obrony USA, Caspara Weinbergera,
który stwierdziá, Īe Stany Zjednoczone przyjĊáy w sprawie Polski pozycjĊ „nie prowokowania”, by „uniknąü drugich WĊgier”18. Niemniej
jednak, amerykaĔski Kongres zdecydowaá siĊ
zawiesiü dalsze dostawy ĪywnoĞci do Polski
juĪ 14 grudnia. Zdaniem niektórych polityków
ĪywnoĞü miaáa traÞaü nie do rzeczywiĞcie potrzebujących, ale do czáonków partyjnej nomenklatury.
„The Times” poinformowaá poza tym o reakcji kanclerza RFN, Helmuta Schmidta. TuĪ
po wprowadzeniu stanu wojennego, Schmidt
spotkaá siĊ z I sekretarzem Niemieckiej Socjalistycznej Partii JednoĞci (SED), aby „omówiü wydarzenia w Polsce”. Po 45-minutowej
rozmowie obaj politycy wyrazili nadziejĊ, „Īe
Polska rozwiąĪe swój problem samodzielnie”.
Kanclerz Schmidt stwierdziá równieĪ, Īe „kategorycznie obstaje przy zasadzie niemieszania
siĊ w wewnĊtrzne sprawy Polski i uszanowania
jej suwerennoĞci”19.
Z kolei papieĪ Jan Paweá II na stan wojenny zareagowaá apelem o pokój („Nigdy wiĊcej przelewu polskiej krwi”). Zwracając siĊ
do pielgrzymów na placu Ğw. Piotra, zapewniá
o swojej modlitwie i solidarnoĞci z rodakami
za Īelazną kurtyną. Korespondent dziennika
w Waszyngtonie donosiá równieĪ o rozmowach
telefonicznych papieĪa z prezydentem USA.
Jan Paweá II prosiá Reagana o wznowienie
transportu ĪywnoĞci do Polski, który Kongres
zawiesiá 14 grudnia. Poza tym, ze wzglĊdu
na brak kontaktu z prymasem Józefem Glempem, Watykan skierowaá do Polski specjalnego
wysáannika papieskiego, abp. Luigi Poggio.

I. Murray, NATO keeps its Þngers crossed that Russian tanks keep out, „The Times”, 14.12.1981.
N. Ashford, Reagan gives Brezhnev warning on Poland, „The Times”, 24.12.1981; D. Cross, Sanctions threat
to Warsaw by EEC, „The Times”, 24.12.1981.
17
N. Ashford, Americans tell Warsaw not to use violence, „The Times”, 17.12.1981.
18
Polish crowds broken up by thuncheons, pits stormed, „The Times”, 19.12.1981.
19
I. Murray, NATO keeps its Þngers crossed…, dz. cyt.
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Arcybiskup miaá nawiązaü kontakt z Episkopatem Polski20.

Sytuacja ekonomiczna PRL
Tematyka dotycząca sytuacji ekonomicznej Polski zostaáa odnotowana w 20,7 proc. publikacji
poĞwiĊconych stanowi wojennemu. Dziennikarze koncentrowali siĊ gáównie na zagranicznych
dáugach paĔstwa, kolejnych proĞbach o poĪyczki, warunkach Īycia w kraju oraz ekonomicznych konsekwencjach wprowadzenia stanu wojennego.
Wedáug brukselskiego korespondenta
dziennika, Polska znalazá siĊ w bardzo trudnej
sytuacji ekonomicznej. Zagraniczny dáug paĔstwa opiewaá pod koniec paĨdziernika 1981 r.
na sumĊ ok. 25 mld dolarów, z czego 16 mld
zostaáo zaciągniĊte w 500 komercyjnych bankach. NajwiĊkszymi poĪyczkodawcami Polski okazaáy siĊ banki zachodnioniemieckie,
u których zadáuĪono siĊ na 4,5 mld dolarów21.
Koleje kredyty byáy moĪliwe tylko pod warunkiem peánej gwarancji rządowej, w sytuacji gdyby wáadze PRL nie byáy w stanie ich
spáaciü22. Dziennikarz redakcji „The Times”
informowaá zarazem, Īe tydzieĔ po wprowadzeniu stanu wojennego, w Zurychu, odbyáo
siĊ tajne spotkanie, w którym udziaá wziĊli
przedstawiciele oĞmiu gáównych banków í
wierzycieli Polski. Od momentu wprowadzenia stanu wojennego wáadze w Polsce nie kontaktowaáy siĊ bowiem z zachodnimi poĪyczkodawcami. Wyjątkiem byáo wysáanie telexu
przez dyrekcjĊ Banku Handlowego do jednego z zachodnioniemieckich banków z proĞbą
o kolejną poĪyczkĊ23.

20

Z informacji posiadanych przez gazetĊ,
a pozyskanych od anonimowego bankiera, wynikaáo, Īe gen. Jaruzelski poprosiá dyrekcjĊ jednego z zachodnich banków o poĪyczkĊ w kwocie 350 mln dolarów, przeznaczoną na spáatĊ
zalegáych zobowiązaĔ. Zdaniem dziennikarza,
choü Polska jednoczeĞnie zmniejszyáa import
i zwiĊkszyáa eksport, to jednak bez zachodnich
pieniĊdzy groziáo jej bankructwo24.

àamanie praw czáowieka

àamanie praw czáowieka byáo tematem
10,6 proc. publikacji. Dziennikarze gazety pisali o aresztowaniach (internowaniach) czáonków
„SolidarnoĞci”, oÞarach Ğmiertelnych, ograniczeniach w poruszaniu siĊ, godzinie milicyjnej
i innych restrykcjach.
ListĊ „groĨnych ekstremistów” uzyskaną
od londyĔskiego wspóápracownika Komitetu
Obrony Robotników (KOR) redakcja opublikowaáa 17 grudnia. Znalazáo siĊ na niej kilkadziesiąt nazwisk internowanych dziaáaczy KOR-u,
KPN-u, ROPCiO i „SolidarnoĞci”25.
W „The Times” zamieszczane byáy równieĪ
doniesienia prasowe o internowaniu Edwarda
Gierka oraz innych czáonków BP KC PZPR
odpowiedzialnych, zdaniem gen. Jaruzelskiego,
za kryzys gospodarczy26.
Roger Boyes, warszawski korespondent
gazety, pisaá o propagandzie paĔstwowej,
zgodnie z którą po wprowadzeniu stanu wojennego miaá nastąpiü „powrót do normalnoĞci”. W praktyce oznaczaáoby to opanowanie
sytuacji zmierzającej ku anarchii oraz rozlewowi krwi. Do korespondenta jednoczeĞnie
docieraáy wiadomoĞci o strajkach w wielu

TamĪe.
P. Wilson-Smith, Poland’s creditors grow nervous, „The Times”, 22.12.1981.
22
German banks wary of granting loans, „The Times”, 21.12.1981.
23
P. Wilson-Smith, Poland’s creditors..., „The Times”, 22.12.1981.
24
West asked for $350m to avoid bankrupcy, „The Times”, 17.12.1981.
25
Warsaw gives list of ǥextremist activists’, „The Times”, 17.12.1981.
26
Ex-prime minister among those held, „The Times”, 14.12.1981.
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miastach Polski, np. w GdaĔsku, Szczecinie,
Elblągu, Katowicach, brutalnie táumionych
przez ZOMO. Dziennikarz przekazywaá teĪ
do redakcji informacje o obietnicach skáadanych spoáeczeĔstwu przez gen. Jaruzelskiego
w sprawie internowanych i o raportach dyplomatów. Podczas Ğwiąt BoĪego Narodzenia
internowani wiĊĨniowie, zgodnie z zapewnieniami wáadz, mieli byü traktowani w sposób
humanitarny. Niestety, z relacji zachodnich
dyplomatów przebywających w Polsce wynikaáo, Īe wáadze nie wywiązywaáy siĊ ze záoĪonej obietnicy.
Na áamach gazety informowano takĪe o zastrzelonych górnikach z kopalni „Wujek”. Korespondent pisaá: „Polski dziennikarz telewizyjny ubrany w wojskowy mundur powiedziaá,
Īe Īoánierze nie mieli wyboru. Byli atakowani,
musieli strzelaü. Polacy zostali zmuszeni zabijaü Polaków”27.
Aresztowaniom towarzyszyáy ucieczki
z kraju oraz skáadanie wniosków o azyl polityczny w róĪnych paĔstwach Ğwiata. W RFN,
we Wáoszech i Austrii w obozach dla uchodĨców przebywaáo 27 tys. osób oczekujących na
azyl polityczny. 15 grudnia 22 Polaków záoĪyáo wnioski o azyl w Szwecji, 5 í w Holandii,
a kilkunastu przedostaáo siĊ promem do Danii
przez port w ĝwinoujĞciu28. Z 600 Polaków,
którzy 13 grudnia przebywali na kilkudniowej
wycieczce w Londynie, 46 zdecydowaáo siĊ nie
powróciü do kraju29.
„The Times” obszernie informowaá równieĪ
o proĞbie ambasadora PRL w USA, Romualda
Spasowskiego, o azyl polityczny w tym paĔstwie 30.

27

MiĊdzynarodowa pomoc dla PRL
Tematyka dotycząca miĊdzynarodowej pomocy
dla Polski zostaáa odnotowana w 8 proc. publikacji poĞwiĊconych stanowi wojennemu.
Na áamach dziennika pisano o wysyáaniu do
Polski ĪywnoĞci, lekarstw oraz odzieĪy przez
wáadze niektórych paĔstw. Rządy Francji i Irlandii jako Ğwiąteczny upominek przekazaáy
Polakom 8 tys. ton lekarstw31. Z kolei Europejska Wspólnota Gospodarcza podarowaáa Polsce ponad milion funtów brytyjskich na zakup
lekarstw oraz poĪywienia dla dzieci. Pieniądze
zostaáy przekazane najbardziej potrzebującym
przez Czerwony KrzyĪ oraz Caritas32. 20 grudnia prezes szwedzkiego Czerwonego KrzyĪa,
podczas trzydniowej wizyty w Polsce, przekazaá lekarstwa, ĪywnoĞü i odzieĪ wartą 6 mln
funtów brytyjskich. Dary traÞáy do 70 tys. osób
w podeszáym wieku oraz 20 tys. dzieci z ubogich rodzin33.
Gazeta informowaáa o zbiórkach pieniĊdzy
na pomoc dla Polaków, które byáy koordynowane przez organizacje charytatywne w Wielkiej
Brytanii, koĞcioáy róĪnych wyznaĔ oraz indywidualne osoby. Zachodnie dary, najczĊĞciej
w postaci ciepáej odzieĪy, lekarstw i poĪywienia, przekazywano do Polski dwa razy w tygodniu. NajwiĊkszą pomoc okazaáy RFN, Szwajcaria oraz Wielka Brytania.
„The Times” nie tylko informowaá o zbiórkach darów i pieniĊdzy, ale teĪ i takowe organizowali sami pracownicy gazety. Niemal codziennie, na stronie z ogáoszeniami, publikowano informacje dotyczące zbiórki pieniĊdzy oraz
lekarstw dla Polaków.

Seven miners shot dead by troops in Katowice, „The Times”, 18.12.1981.
Austria prepares for the rush, „The Times”, 15.12.1981.
29
S. Baldwin, Holidaymakers jump ship to freedom, „The Times”, 16.12.1981.
30
ǥMy country is under a reign of terror’, „The Times”, 21.12.1981.
31
N. Ashford, US suspends food aid shipments to Poland, „The Times”, 15.12.1981.
32
P. Norman, EEC sends £1m aid to buy medicine, „The Times”, 24.12.1981.
33
A. McGregor, Red Cross sets up Warsaw aid center, „The Times”, 22.12.1981.
28
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Przyczyny wprowadzenia stanu
wojennego
Publikacje, w których informowano o przyczynach wprowadzenia stanu wojennego zajmują
6 proc. materiaáu badawczego. JuĪ 14 grudnia na
áamach dziennika opublikowano, opierając siĊ na
materiaáach Polskiej Agencji Prasowej, obszerne
fragmenty przemówienia gen. Jaruzelskiego34.
Pisano takĪe, Īe wĞród przywódców paĔstw
zachodnich panuje przekonanie, iĪ decyzja dotycząca wprowadzenia stanu wojennego nie
byáa suwerenna. Korespondent w Waszyngtonie cytowaá prezydenta Reagana, który stwierdziá, Īe stan wojenny zostaá wprowadzony za
zgodą i wiedzą Związku Radzieckiego, a jego
podstawową przyczyną byáo rozbicie „SolidarnoĞci”35. Dziennikarz przytaczaá równieĪ sáowa
gen. Jaruzelskiego, który w lutym 1981 r., kiedy
zostaá prezesem Rady Ministrów, przekonywaá,
Īe bĊdzie broniá socjalizmu w Polsce jak niepodlegáoĞci, bez wzglĊdu na cenĊ36.
Przekazano poza tym informacjĊ, Īe Wiktor
Kulikow, szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej i dowódca wojsk Ukáadu Warszawskiego, spĊdziá w Warszawie tydzieĔ poprzedzający wprowadzenie stanu wojennego. W ocenie
dziennikarza, nie byáo jasne, czy BreĪniew
postawiá gen. Jaruzelskiemu ultimatum, jednak
z caáą pewnoĞcią przygotowania do stanu wojennego byáy koordynowane przez niektórych
czáonków BP KC KPZR. Zdaniem dziennikarza, opierającego siĊ na anonimowym Ĩródle
z Moskwy, najwaĪniejsi czáonkowie BP KC
KPZR nalegali na gen. Jaruzelskiego, aby samodzielnie rozwiązaá problem „solidarnoĞciowej
kontrrewolucji”. OÞcjalnie Związek Radziecki

34

pozostawaá na uboczu „kryzysu w PRL”, chcąc
uniknąü oskarĪenia, Īe „miesza siĊ w polskie
problemy”. Z tej przyczyny kontakty gen. Jaruzelskiego z najwaĪniejszymi przywódcami
ZSRR byáy utrzymywane w Ğcisáej tajemnicy37.
Korespondent gazety poinformowaá 14 grudnia, Īe gen. Jaruzelski zobowiązaá siĊ w lutym
1981 r. do rozwiązania kryzysu wáasnymi siáami.
„Związek Radziecki obserwowaá PolskĊ – pisaá
dziennikarz – jak nieuchronnie zmierza ku katastroÞe. (…) AĪ do wczoraj”38.
Wprowadzenie stanu wojennego zostaáo nazwane zamachem stanu, na skutek którego wáadzĊ w paĔstwie przejĊáa grupa wojskowych. PodkreĞlano równieĪ, Īe „rada wojskowa” stworzyáa
„nową, hybrydową formĊ rządu, nieposiadającą
odpowiednika w powojennej historii Ğwiata”.
Generaá Jaruzelski po wprowadzeniu stanu
wojennego objąá peániĊ wáadzy, bĊdąc jednoczeĞnie premierem, ministrem obrony narodowej,
I Sekretarzem BP KC PZPR, przewodniczącym
WRON i przewodniczącym Komitetu Obrony
Kraju. Dziennikarz pisaá, Īe takie nagromadzenie stanowisk jest zjawiskiem niezwykáym, nawet jak na niedemokratyczne paĔstwo39.
Na áamach dziennika prezentowano stanowisko, Īe wprowadzenie stanu wojennego naleĪy
postrzegaü w szerszym kontekĞcie stosunków
Wschód–Zachód, europejskiego bezpieczeĔstwa oraz zachodniego systemu bankowego40.

Reakcja paĔstw bloku
socjalistycznego
Reakcja paĔstw bloku socjalistycznego zostaáa
odnotowana w 4,7 proc. publikacji poĞwiĊconych stanowi wojennemu.
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Stan wojenny w Polsce na áamach dziennika „The Times”
ReakcjĊ paĔstw demokracji ludowej (równieĪ wielu paĔstw zachodnich) oddaje jeden
z tytuáów zagranicznej korespondencji í Wielka
ulga dla polskich sąsiadów41.
Na áamach dziennika pisano ponadto, Īe
sąsiedzi Polski, naleĪący do bloku paĔstw socjalistycznych, z niepokojem obserwowali wydarzenia ostatnich 16 miesiĊcy. Obawiali siĊ
dwóch, zupeánie róĪnych, scenariuszy. Sukces
rosnącej w siáĊ „SolidarnoĞci” mógá stanowiü
niebezpieczny, z punktu widzenia interesów
rządzących partii, przykáad dla spoáeczeĔstw
paĔstw regionu, a w najgorszym razie mógáby
doprowadziü do przyspieszonej Jesieni Ludów. W drugim scenariuszu przewidywano,
Īe „polski eksperyment” zakoĔczy siĊ poraĪką
i radziecką interwencją, czego konsekwencją
bĊdzie kryzys ekonomiczny i polityczny caáego
bloku wschodniego42.
BreĪniew, gratulując gen. Jaruzelskiemu
opanowania niebezpiecznej sytuacji, ostro potĊpiá Reagana za organizowanie konferencji prasowych poĞwiĊconych Polsce oraz za pomoc
humanitarną, a takĪe za to, Īe „miaá mieszaü siĊ
w wewnĊtrzne sprawy Polski”. Gazeta pisaáa,
opierając siĊ na anonimowym amerykaĔskim
Ĩródle, Īe po wprowadzeniu stanu wojennego
BreĪniew wysáaá do Polski radzieckich Īoánierzy, wchodzących w skáad jednostek specjalnych, przebranych w polskie mundury43.

Ocena gen. Wojciecha Jaruzelskiego
Nazwisko gen. Jaruzelskiego zostaáo wymienione w 22 materiaáach prasowych, co stanowi
nieco ponad 19 proc. caáoĞci.
ĝledząc natomiast teksty poĞwiĊcone stanowi wojennemu, w szczególnoĞci korespondencje przysyáane do redakcji przez Rogera
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Boyesa, moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe dominuje w nich próba pewnego zrozumienia (co nie
oznacza usprawiedliwienia) motywów postĊpowania gen. Jaruzelskiego. Na przykáad w liĞcie
przesáanym do redakcji dziennikarz pisze, Īe
niektórzy Polacy, choü zdruzgotani wprowadzeniem stanu wojennego, to jednak „wolą oglądaü
czoági polskie, niĪ radzieckie”44. Korespondencja Boyesa cechuje siĊ umiarkowanym tonem,
próbą cháodnej oceny oraz brakiem patosu.
Analizując depesze prasowe, naleĪy zawsze
pamiĊtaü o tym, Īe byáy one cenzurowane, co
oznacza, Īe ostrzejsza krytyka generaáa nie zostaáaby dopuszczona do publikacji.
Cytowana juĪ Lisowska-Magdziarz í po
przeanalizowaniu materiaáów prasowych poĞwiĊconych stanowi wojennemu w Polsce opublikowanych w okresie od 13 grudnia 1981 r. do
31 grudnia 1982 r. na áamach trzech francuskich
gazet („Le Point”, „L’Express” i „Le Nouvel
Observateur”) í stwierdziáa, Īe nazwisko Jaruzelskiego pojawiáo siĊ w 90 proc. materiaáu badawczego, a ocena generaáa byáa zdecydowanie
negatywna. Francuscy dziennikarze porównywali go do Adolfa Hitlera („Adolf Jaruzelski”),
gen. Augusto Pinocheta oraz gen. Anastasio Somozy45.
„The Times” w swoich materiaáach prasowych poĞwiĊconych Jaruzelskiemu nie odnotowaá aĪ tak krytycznych ocen, choü pisano o nim
jako o dyktatorze, który objąá w Polsce peániĊ
wáadzy. Stan wojenny okreĞlano zaĞ mianem
samookupacji i wojny wypowiedzianej wáasnemu spoáeczeĔstwu.
Materiaáy informacyjne (w tym korespondencje) odnoszące siĊ do wydarzeĔ w Polsce
tworzone byáy w oparciu o zróĪnicowane
Ĩródáa. Czytelnik dziennika miaá wiĊc spo-
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sobnoĞü zapoznaü siĊ z moĪliwie peánym
i wiarygodnym obrazem stanu wojennego.
Tak i teĪ szkicowano sylwetki dramatis personae. O Jaruzelskim pisano w sposób encyklopedyczny, rozkáadając akcenty i próbując
moĪliwie najpeániej przedstawiü biograÞĊ
generaáa.

Wnioski
Zainteresowanie redakcji „The Times” tematyką
stanu wojennego byáo duĪe i staáe. Dziennikarze
codziennie przekazywali informacje (od 12 do
18 materiaáów prasowych) na temat rozwoju
wydarzeĔ w Polsce. Opublikowano ich áącznie
148 (w tym 34 zdjĊcia), z czego 31 na pierwszej
stronie. To Īywe zainteresowanie problematyką
stanu wojennego potwierdza teĪ decyzja redakcji, która, áamiąc zasady stylebook’a, stworzyáa

Kamila KamiĔska
specjalny dziaá (The Polish Crisis) poĞwiĊcony
wydarzeniom w Polsce.
Przekaz dotyczący stanu wojennego kierowany do czytelnika gazety oparto gáównie na
materiaáach o charakterze informacyjnym, które stanowią 83 proc. caáoĞci. Publicystyka zaĞ
to zaledwie 19 proc. wszystkich przekazów,
z czego wynika, Īe dziennik byá raczej kanaáem
informacji niĪ opinii. Na prawie jedną trzecią
prasowych materiaáów záoĪyáa siĊ natomiast
obszerna korespondencja zagraniczna przysyáana do redakcji przez dwunastu róĪnych
dziennikarzy, m.in. z Waszyngtonu, Warszawy,
Brukseli, Rzymu, Belgradu, Wiednia, ParyĪa
oraz Genewy. Tak szeroko rozbudowana sieü
korespondentów, juĪ od momentu powstania pisma w 1785 r., stanowiáa zawsze mocną stronĊ
dziennika „The Times”.

