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Wstęp
Zapotrzebowanie na informację we współczesnym społeczeństwie ciągle
wzrasta, a ona sama stała się towarem powszechnie poszukiwanym i niezmiernie
cennym. Potrzeby informacyjne istnieją we wszystkich obszarach funkcjonowania
społeczeństwa, w tym także w obszarze bezpieczeństwa.
Dynamiczny rozwój mediów w XX wieku oraz mediatyzacja życia publicznego doprowadziły do sytuacji, że informacja dociera do najdalszego zakątka świata
a dostęp do niej stał się powszechny i swobodny. Zarówno publiczne, jak i prywatne
środki masowego przekazu rywalizują na rynku dostarczania informacji w zakresie
ilości i szybkości ich dostarczania. Wraz z rozwojem technologii oraz procesem
komputeryzacji pojawił się Internet, który stał się siecią komputerową o zasięgu
globalnym. Badania przeprowadzone w 2000 roku dowodzą, że na ziemi żyło około
6 mld ludzi, a podłączonych do Internetu urządzeń, takich jak komputery, telefony,
drukarki, faxy itd. było zaledwie 500 mln. U schyłku 2008 roku stan urządzeń przypiętych do globalnej sieci przerósł liczbę ludzi mieszkających na ziemi1. Potwierdza
to stwierdzenie, że informacja dociera praktycznie do każdego.
Obecnie znaczenia nabrała informacja szokująca o charakterze sensacji, której głównym celem jest zwrócenie uwagi odbiorcy oraz wywołanie w nim odpowiednich reakcji. Media masowe transmitują współcześnie wszystkie ważne wydarzenia zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Korespondenci zagraniczni, prowadząc relację z miejsca zdarzenia, umożliwiają widzowi wirtualne uczestnictwo w czasie rzeczywistym. Przykładem tego są chociażby bezpośrednie transmisje i przekazy z miejsc trwających konfliktów zbrojnych lub miejsc gdzie dokonano
zamach terrorystyczny. Można obecnie z dowolnego miejsca na świecie obserwować przebieg zdarzeń i dalszy ich rozwój. Informacje takie błyskawicznie obiegają
cały świat.
Nie ulega wątpliwości, że zdarzenia, takie jak wojna czy zamach terrorystyczny od zawsze znajdowały się w obszarze zainteresowań mediów. Oczywiście
przekaz ten nie byłby możliwy bez udziału korespondentów wojennych czy rzeczników prasowych poszczególnych organizacji zaangażowanych w zdarzenie. Prawie
każdy toczący się obecnie konflikt zbrojny czy zamach terrorystyczny, może liczyć
na szeroką oprawę medialną.

1

J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009, s. 67.
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W niniejszej publikacji zaprezentowano poglądy, opinie i obserwacje zarówno przedstawicieli świata nauki, jak również grona wybitnych praktyków
uczestniczących w ostatnich latach w największych konfliktach zbrojnych, jak i zamachach terrorystycznych. Część tych poglądów i obserwacji publikowana była
w monografiach i czasopismach naukowych, które wykorzystano w niniejszej publikacji.
Głównym celem publikacji, było zaprezentowanie sposobów przekazywania
informacji z konfliktów zbrojnych i zdarzeń o charakterze terrorystycznym przy
pomocy najnowszych zdobyczy techniki wykorzystywanych przez korespondentów
wojennych i rzeczników prasowych czy inne media.
Przy tak sformułowanym celu, główny problem badawczy zawarto w postaci pytania: Jakie jest miejsce i rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i zamachach terrorystycznych?
Konsekwencją zaprezentowanego procesu badawczego było sformułowanie
hipotezy roboczej: współczesne media mają zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego poziomu informowania społeczeństwa oraz właściwego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
Główną metodą badawczą jaką zastosowano w niniejszej publikacji jest egzemplifikacja, czyli zaprezentowanie i analizowanie konkretnych określonych przypadków oraz przykładów.
Niniejsza publikacja stanowiąca prace zbiorową, została poświęcona roli
mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych. Zawarto w niej trzy rozdziały poświęcone odpowiednio takim zagadnieniom jak: Rola mediów w konfliktach zbrojnych (wojnie) i aktach terrorystycznych; Korespondent wojenny w rejonie konfliktów i aktów terrorystycznych; Rzecznik prasowy i „Com-bat
Camera” w siłach zbrojnych – bufor, czy wsparcie dla dziennikarza.
W rozdziale pierwszym Tomasz Bąk przedstawił problematykę mediów jako przekaźnika informacji podawanych przez siły zbrojne, państwo i organizacje
terrorystyczne, w konfliktach zbrojnych oraz aktach terrorystycznych. Henryk Pietrzak opisał proces wykorzystywania mediów do tworzenia propagandy oraz zastraszania ludności cywilnej przez organizacje terrorystyczne, jak również zarządzanie
strachem jako instrumentalną strategię socjotechniczną i propagandową w manipulowaniu społecznym. Pani Iwona Leonowicz–Bukała i Barbara Przywara zajęły się
relacją media społecznościowe a współczesne konflikty opisując case wykorzystania
Twittera przez polskich dziennikarzy w czasie ukraińskiego „Majdanu”. Pani Gabriela Piechnik zaprezentowała zastosowanie infografiki internetowej w relacjonowaniu i tłumaczeniu konfliktów zbrojnych.
6
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W rozdziale drugim znakomity korespondent wojenny i znawca problematyki bałkańskiej Ryszard Bilski przedstawił jak być dobrym i rzetelnym korespondentem wojennym. Równie doskonały w tej profesji Piotr Górecki podzielił się opinią jak wygląda praca obrazem, czyli dziennikarz telewizyjny w rejonie konfliktu
i aktu terrorystycznego. Wojciech Cegielski zapozna czytelników ze specyfiką pracy
dziennikarza radiowego w rejonach konfliktów i współpracą z lokalnymi mediami.
Bartosz Bącal przedstawił problematykę, dziennikarz prasowy – ograniczenia
w przesyle informacji, wykorzystywanie portali internetowych i społecznościowych
do bieżącego przekazywania informacji oraz opisał niebezpieczeństwa grożące
dziennikarzowi jako korespondentowi wojennemu, jego ochrona i granice podejmowanego ryzyka. Rozdział, ten podsumowuje Krzysztof Gajdka prezentując polski
model kształcenia korespondentów wojennych.
W rozdziale trzecim Artur Surmacz przedstawia sposób przygotowywania
i przekazywania informacji przez Rzecznika Prasowego, oraz formy przekazu informacji dziennikarzom. Krystian Dudek opisuje proces zarządzania komunikacją
i rzecznictwo prasowe w resorcie Obrony Narodowej dokonując analizy stanu faktycznego. Podsumowaniem trzeciego rozdziału jest artykuł Roberta Suchego prezentujący Combat Camerę jako źródło informacji dla dziennikarzy.
Publikacja jest doskonałym przykładem połączenia praktyki z teorią. Swoje
poglądy przedstawiają tu zarówno teoretycy, jak i praktycy, którzy uczestnicząc
w różnego rodzaju konfliktach i rejonach działania organizacji terrorystycznych naocznie osobiście mogli partycypować w procesie dostarczanie informacji z tego typu
zdarzeniach społeczeństwu oddalonemu o tysiące kilometrów. Mam nadzieję, że
znajdą tutaj Państwo wiele ciekawych i przydatnych informacji. Życzę dobrego odbioru.
Dr hab. inż. Tomasz Bąk

7

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

I Rola mediów w konfliktach zbrojnych
(wojnie) i aktach

1.1. Media jako przekaźnik informacji podawanych przez
siły zbrojne, państwo i organizacje terrorystyczne,
w konfliktach zbrojnych oraz aktach terrorystycznych
– Tomasz Bąk

Streszczenie
Artykuł porusza problematykę dotyczącą mediów jako przekaźnika informacji podawanych przez siły zbrojne, państwo i organizacje terrorystyczne, w konfliktach zbrojnych oraz aktach terrorystycznych. Zawarto w nim dwa główne podrozdziały, a mianowicie: pierwszy dotyczący roli mediów w konfliktach zbrojnych
oraz aktach terrorystycznych oraz drugi opisujący wykorzystanie mediów przez terrorystów. Nie ulega wątpliwości, że prawie każdy toczący się obecnie konflikt
zbrojny czy zamach terrorystyczny, może liczyć na szeroką oprawę medialną. Jest
wydarzeniem, którego nie mogą pominąć ani agencje prasowe, ani nadawcy telewizyjnych serwisów informacyjnych, ani wydawcy prasy drukowanej. W tekście
wspomniano o zasadniczych modelach zachowań władz państwowych w tej kwestii
informowania społeczeństwa o wydarzeniach, takich jak działania wojenne czy zamach terrorystyczny. Opisano również formy dostarczania informacji z rejonów
konfliktów lub działań terrorystycznych przez współczesne dziennikarstwo. Nie zabrakło również informacji o roli Internetu w procesie relacjonowania przebiegu
wojny. Istotna częścią artykułu jest opisanie strategii medialnej w zakresie relacji
z tego typu zdarzeń. W podsumowaniu sformułowano wnioski dotyczące roli mediów masowych we współczesnym konflikcie zbrojnym i zamachu terrorystycznym.
Słowa kluczowe:
Media, informacja, konflikt zbrojny, akt terrorystyczny.
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Summary
The article deals with issues related to the media as a relay of information
provided by the armed forces, the state and terrorist organizations, in armed conflicts
and terrorist acts. It contains two main subchapters, namely: the first on the role of
the media in armed conflicts and terrorist acts, and the second describing the use of
media by terrorists. There is no doubt that almost every ongoing armed conflict or
terrorist attack can count on a broad media coverage. It is an event that neither news
agencies, broadcasters of television news services, nor print media publishers can
miss. The text mentions the basic models of behavior of state authorities in this matter of informing the public about events such as warfare or terrorist attack. Forms of
providing information from conflict regions or terrorist activities by contemporary
journalism have also been described. There was also information about the role of
the Internet in the process of reporting the course of the war. An important part of
the article is to describe the media strategy in relation to this type of event. The
summary concludes on the role of mass media in contemporary armed conflict and
the terrorist attack.
Keywords:
Media, information, armed conflict, terrorist act.
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Wprowadzenie
Informacja we współczesnych czasach jest bezcenna, o czym wielokrotnie
przekonujemy się na co dzień. Według definicji powinna być użyteczna, łatwo dostępna, trafna, rzetelna i wiarygodna2. Oczywiście warunki te nie zawsze są spełniane. W mediach „mainstreamowych” nie opisuje się zdarzenia od A do Z. Zazwyczaj
nagłówek wygrywa z rzetelną treścią. W sytuacji, kiedy na świecie dzieje się coś
szczególnego, nie liczymy na długi opis sytuacji. To właśnie tytuł o wiele bardziej
pobudza ludzi. W kwestii działań wojennych czy zamachów terrorystycznych media
okazały się zawodne. Nie mogły wystarczyć zwykłe hasełka i krótkie opisy.
Istotnym jest przekazanie obiektywnego osądu i unikanie przez media
wskazywania na jakiekolwiek sympatie ze stronami konfliktu3.
Współczesne media masowe transmitują praktycznie wszystkie ważne wydarzenia zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Przekazywane są relacje
bezpośrednio z miejsca zdarzenia, przez co umożliwia się widzowi wirtualne
uczestnictwo w czasie rzeczywistym. Przełomową rolę w kwestii transmitowania
wydarzeń związanych z konfliktami czy zamachami terrorystycznymi odegrały media po zamachu na World Trade Center 11 września 2001 rok4. Widzowie praktycznie z każdego miejsca na świecie mogli obserwować przebieg katastrofy i dalszy
rozwój wydarzeń. Informacja o ataku na WTC i Pentagon w błyskawicznym tempie
obiegła cały świat. Z jednej strony media skorzystały z okazji, żeby zwiększyć oglądalność, ale z drugiej pokazały ważne wydarzenie, które poniosło za sobą dalekosiężne konsekwencje w postaci interwencji w Afganistanie oraz Iraku5.

Media w sytuacji konfliktu, „Roczniki Bezpieczeństwa”, Dolnośląska Szkoła Wyższa,
http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/
RBM_artykuly/2006_10.pdf [Dostęp: 12.12.2014].
3 A. Kucharczak, Rola mediów w konflikcie bałkańskim, Zeszyty naukowe ruchu studenckiego,
Nr 2/2015.
4 Media Representations of September 11, edited by S. Chermak, F.Y. Bailey, M. Brown, Praeger Publishers, Westpoint 2003, s. 4 – 7.
5 W. Stankiewicz, Środki masowego przekazu we współczesnym konflikcie Zbrojnym casus Iraku
w latach 2003–2010, Zeszyty naukowe AON, Nr 1(90) 2013.
2

10

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

Rola mediów w konfliktach zbrojnych oraz aktach terrorystycznych
Prawie każdy toczący się obecnie konflikt zbrojny czy zamach terrorystyczny, może liczyć na szeroką oprawę medialną. Jest wydarzeniem, którego nie mogą
pominąć ani agencje prasowe, ani nadawcy telewizyjnych serwisów informacyjnych, ani wydawcy prasy drukowanej. Olbrzymi skok technologiczny, jaki dokonał
się na przestrzeni kilku ostatnich lat doprowadził do sytuacji, w której przeciętny
widz może odnieść wrażenie współuczestnictwa w pokazywanych konfliktach, siedząc wygodnie na kanapie z pilotem w ręku6.
Od zarania prasy masowej konflikty zbrojne cieszyły się zainteresowaniem
opinii publicznej. Wydawcy prasy odpowiadali na to zapotrzebowanie, wysyłając
w najróżniejsze zakątki globu korespondentów wojennych, którzy z większym lub
mniejszym opóźnieniem relacjonowali przebieg toczących się wojen. Od samego też
początku rządzący wykorzystywali te doniesienia do prowadzenia działalności propagandowej. Zwłaszcza sytuacje zaistniałe podczas I i II wojny światowej mogą służyć za przykład twórczego rozwijania przez konkretne państwa informacji z frontu
dla podburzania własnej opinii publicznej, dla sterowania jej emocjami, choćby poprzez informowanie o losach własnych jeńców, czy w ogóle o brutalnych zachowaniach przeciwników7.
Na przełomie lat mieliśmy do czynienia z ewolucją zachowań władz państwowych w kontekście ich otwartości na dostęp dziennikarzy do linii frontu konfliktu, czy miejsca zamachu terrorystycznego. Dlatego też można wyróżnić co najmniej trzy modele zachowań rządzących w tej materii:
• model pierwszy – pełna otwartość na dziennikarzy,
• model drugi – całkowita kontrola nad przepływem informacji poprzez uniemożliwienie dostępu do pola walki,
• model trzeci – mieszany – dostęp do pola walki jest możliwy, ale poddany
pewnym restrykcjom i ściśle limitowany8.
Ł. Szurmiński, Media na wojnie – modele relacji wojsko-dziennikarze na przykładzie konfliktów
zbrojnych w XX i XXI wieku, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1149 /Media%20na%
20wojnie%20-%20Manipulacja%20w%20mediach....pdf?sequence=1.
7 Ogromny wybór materiałów z różnych epok dotyczących propagandowej działalności wojennej odnaleźć można w pracach: G.S. Jowett, V. O`Donnell, Propaganda and Persuasion, Thousand Oaks 1999,
passim; O. Thomson, Historia propagandy, przekł. S. Głąbiński, Warszawa 2000, passim.: M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, przekł. J. Łoziński,
W. Łukowski, Warszawa 2000, s. 265-282.
8 Ł. Szurmiński, Media na wojnie – modele relacji wojsko-dziennikarze na przykładzie konfliktów
zbrojnych w XX i XXI wieku,
6
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Oczywiście często zdarzały się sytuacje, kiedy to po wpływem mediów oraz
późniejszego nacisku własnej opinii publicznej z przyjętego modelu działań rezygnowano. Relacje z konfliktów zbrojnych zdarzały się nieaktualne i nie do końca
zgodne z prawdą, dlatego istniała potrzeba ciągłego kontrolowania przekazów z pól
bitew. Obecnie współczesne dziennikarstwo zajmujące się dostarczaniem informacji
z rejonów konfliktów lub działań terrorystycznych przybrało dwie formy:
• pierwsza – klasyczna – polegać będzie na poruszaniu się dziennikarzy wraz
z liniowymi jednostkami wojskowymi prowadzącymi działania wojenne lub
oddziałami kontr terrorystycznymi działającymi w rejonie działań terrorystycznych;
• druga – opierać się będzie na pracy dziennikarzy w centrach informacyjnych
usytuowanych z centrach dowodzenia operacjami.
Sposób i charakter relacji z miejsca konfliktu zbrojnego zmieniał się wraz
z rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym. Przed pojawieniem się mediów
elektronicznych relacje z wojny docierały do odbiorcy ze znacznym opóźnieniem.
Nowoczesny sprzęt umożliwił dziennikarzom niemal natychmiastowy przekaz
z „pola bitwy”.
Określenie „wojna medialna” oznacza zaangażowanie nowoczesnych mediów audiowizualnych w konflikt zbrojny, częste relacje „na żywo”, pokazywanie
interwencji wojskowych, zamachów bombowych, mechanizmy odbijania zakładników. Z drugiej strony, „wojna medialna” oznacza zwiększoną manipulację przekazem, inwigilację dziennikarzy przez wojsko, ograniczony obiektywizm, który dyktują warunki ekonomiczne mediów9.
Upowszechnienie się Internetu oznaczało kolejny ogromny przełom w procesie relacjonowania przebiegu wojny. Dowodem jest transmisja walk w Kosowie
w 1999 r.10. Możliwe stało się pokazywanie odbiorcom wydarzeń, których upublicznienia w telewizji i radiu obawiały się strony walczące.
Media masowe „w rękach” terrorystów stały się również bardzo niebezpiecznym narzędziem. Wraz z rozwojem techniki i informatyki nastąpiła eskalacja
przekazów aktów terrorystycznych. Media pozawalają przekazać zamach terrorystyczny, ponadto wzmacniają poczucie zagrożenia i strachu. Terroryści wykorzystu-

ttps://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1149/Media%20na%20wojnie%20%20Manipulacja%20w%20mediach....pdf?sequence=1
9 http://www.dialogi.umk.pl/dezinformacja-konflikt-zatoka-perska.html [Dostęp: 10.04.2012].
10 B. Ociepka, op. cit., s. 137.
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ją media na dwa sposoby. Korzystają z własnych środków medialnych, ale i także
z mediów niezależnych11.
Konflikt militarny już wiele lat temu przeniósł się w przestrzeń medialnej
rywalizacji walczących stron. Sukcesem samych terrorystów jest choćby fakt, iż stacje telewizyjne na całym świecie gotowe są zapłacić milionowe stawki za wywiady
z rebelianckimi przywódcami. Oprócz potężnego wsparcia finansowego terroryści
zyskują coś znacznie istotniejszego, a mianowicie cenny czas antenowy w najważniejszych koncernach medialnych Zachodu.
W realiach współczesnego świata – gdzie dostęp do szybkiej informacji jest
gwarancją, ale i warunkiem sukcesu ekonomicznego, społecznego czy politycznego
– rola środków masowego przekazu i komunikacji staje się kluczowym aspektem
także dla powodzenia działań terrorystycznych i asymetrycznych.
Niestety relacja medialna z zamachu staje się „reklamą” dla organizacji terrorystycznej, dającą możliwość publicznego rozpropagowania jej programu i „sprawy”. Dodatkowo, informowanie o przebiegu i kulisach zamachu czy innego ważnego wydarzenia związanego z terroryzmem stanowi dla mediów (z wyżej wymienionych powodów) gwarancję wzrostu poziomu zainteresowania odbiorców. To z kolei
stanowi też wartość dla terrorystów, którzy nastawieni są na zwrócenie uwagi jak
największej liczby odbiorców i wywołanie wśród nich strachu12.
Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego celu, a więc skupienia na
sobie uwagi mediów (i atakowanego społeczeństwa), jest z kolei przeprowadzenie
dalszych spektakularnych akcji lub wystosowanie publicznej groźby takich działań.
W wielu zamachach terrorystycznych w ostatnich latach terroryści umiejętnie wykorzystywali media dla zwielokrotnienia skali i poziomu społecznego oddziaływania
podejmowanych przez siebie działań. Media, działając formalnie w imię przekazywania informacji i pokazywania obrazu realnego świata, jednocześnie jednak mimowolnie stawały się w takich przypadkach narzędziem terrorystów i nowym rodzajem broni w ich arsenale. Współczesne środki masowego przekazu – w szczególności telewizja i Internet – relacjonując przebieg bądź skutki działań terrorystycznych,
umożliwiają ich sprawcom osiągnięcie tzw. „efektu teatru”.
Nie ulega wątpliwości, że ataki terrorystyczne są obecnie coraz częściej starannie planowane w taki sposób, by specjalnie przyciągnąć uwagę mediów. Terroryzm staje się dziś przez to coraz bardziej widowiskowy i zorientowany medialnie.
Poprzez przekaz mediów (przede wszystkim telewizyjnych), pojedynczy akt prze11
12

L. Dyczewski, Media o terroryzmie i terroryzm o mediach, [w:] Media masowe…, s. 12.
T. Otłowski, Media – broń w rękach terrorystów?, Biuletyn Opinie Nr 20/2009.
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mocy staje się sprawą publiczną. Internet to już nie tylko strony www, gdzie zamieszcza się materiały propagandowe (odezwy, oświadczenia itp.), ale także multimedia – przekazy stacji TV, radio oraz nagrania audio/wideo. Dostęp do Internetu
jest dziś możliwy z komputerów przenośnych czy przy pomocy telefonów komórkowych. Ugrupowania terrorystyczne od dawna wykorzystują Internet do propagandy, a ich możliwości przekazu i oddziaływania przez to medium są wręcz nieograniczone. Internetu nie sposób ocenzurować, co sprawia, że siła jego przekazu i zawarte w nim możliwości wpływu na postawy społeczne są dużo większe niż telewizji,
gdzie wciąż istnieje autocenzura dziennikarska i odgórne regulacje prawne uniemożliwiające zaprezentowanie pełnej skali danego dramatycznego wydarzenia.
To, co ze względu na drastyczność i brutalność nie zostało wyemitowane
w telewizji, znajdzie się powszechnie dostępne w Internecie, po krótkich poszukiwaniach.
Inną, popularną formą wykorzystywania przez islamistów Internetu jest szerzenie własnej propagandy politycznej i ideowo-religijnej, zajmujące się głownie
publikowaniem w Internecie nagrań z odezwami i komunikatami liderów organizacji.
Przekazując odezwy czy oświadczenia terrorystów, media siłą rzeczy
uczestniczą więc w zastraszaniu danego społeczeństwa lub grupy społeczeństw (np.
w odniesieniu do całego Zachodu), eskalując poziom strachu, poczucia niepewności.
Eskalacja taka jest przy tym bardzo często zupełnie nieadekwatna do rzeczywistego
poziomu zagrożenia terrorystycznego.
Ostatnie lata dowiodły, że dzięki bezkrytycznemu podejściu zachodnich
mediów do problematyki terroryzmu, terroryści są nawet w stanie umiejętnie wykreować nowe „wirtualne” organizacje, wraz z całym otaczającym je „szumem medialnym” i pozorami realnej aktywności. Kolejnym ważnym zagadnieniem, związanym z rolą mediów w kontekście zjawiska terroryzmu, jest mechanizm manipulacji
samą informacją, przekazywaną przy pomocy środków przekazu (szczególnie telewizji, ale też coraz bardziej Internet).
Jeśli więc w mediach (zwłaszcza w telewizji, cieszącej się największą siłą
społecznego oddziaływania) szczególnie eksponowane są wydarzenia związane
z terroryzmem (nawet bez obiektywnego uzasadnienia dla podkreślania wagi tego
zjawiska w danym momencie) – to większość odbiorców automatycznie uzna, że
przedstawiany temat jest ważnym problemem. Jeśli przedstawianie przez media
problemu terroryzmu osiągnie pewną masę krytyczną, a dodatkowo społeczeństwo
będzie odczuwało presję ze strony terroryzmu z innych źródeł niż media (np. znaczny odsetek w społeczeństwie grup etnicznych powszechnie kojarzonych z terrory14
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stami, incydenty terrorystyczne w przeszłości itp.) - osiągnięty może zostać efekt
znacznego poziomu zastraszenia danej zbiorowości.
Wykorzystanie mediów przez terrorystów
Relacje pomiędzy terrorystami, mediami a opinią publiczną pokazuje rysunek 1. Wynika z niego, że terroryści poprzez media wysyłają trzy komunikaty: do
swoich zwolenników, których umacniają w przekonaniu o swej sile, zastraszają opinię publiczną danego kraju i chcą zwrócić uwagę opinii międzynarodowej, podkreślając w ten sposób swoją obecność i „bohaterstwo” w walce o swoje cele, z innowiercami lub innymi przeciwnikami (np. organy polityczne). Czwarta władza staje
się skutecznym narzędziem w rękach terrorystów13.
Priorytetową rolą powinna być współpraca rządu z mediami i konstruowanie
strategii opierającej się na edukacji i profilaktyce, prowadzeniu kampanii uświadamiających społeczeństwo i objaśniających takie zjawisko jak terroryzm, redukujących strach i niewiedzę.
Strategia medialna powinna obejmować takie działania, jak14:
• przeciwdziałanie zagrożeniom w tym radykalizacji i rekrutacji do terroryzmu;
• wzmacnianie woli przeciwdziałania terroryzmowi w społeczeństwie;
• rozpowszechnianie rzetelnych informacji i edukowanie społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i innym zagrożeniom;
• ułatwianie rozbijania grup przestępczych i identyfikacji ich członków.

M. Kwiecińska, Wykorzystanie mediów dla podniesienia bezpieczeństwa, potrzeby i sposoby realizacji, Obronność – Zeszyty naukowe Nr 3(11)/2014.
14 Por., T.R. Aleksandrowicz, Medialne aspekty…, wyd. cyt., s. 36.
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Rys. 1. Relacje: ataki terrorystyczne – media – ośrodki opinii publicznej – władza.

Źródło: ICT Papers on Terrorism, The International Policy Institute for Counter – Terrorism,
Jerusalem 2002, s. 27.

Jedną z form dialogu ze społeczeństwem o charakterze edukacyjnym może
być kampania, w której informuje się społeczeństwo o formie potencjalnych zagrożeń, sposobach przygotowania i zachowania się, gdy jakieś wystąpiło, możliwościach komunikacji ze służbami zapewniającymi bezpieczeństwo, działaniach rządowych i ich dbałości o bezpieczeństwo swoich obywateli. Aktywna propaganda
powinna wzbudzić w opinii publicznej akceptację dla stosowanych sił i środków
bezpieczeństwa, zapewnienie, że państwo panuje nad sytuacją oraz zminimalizować
trwogę i narastającą panikę. W przypadku pewności, że określone zagrożenie, np.
16
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atak terrorystyczny, wydarzy się niezbędne jest powiadomienie społeczeństwa nie
tylko o zagrożeniu, ale o działaniach podjętych przez rząd. Takie stawianie sytuacji
przed społeczeństwem może uratować komuś życie. Dobrze zrealizowanymi kampaniami może poszczycić się Wielka Brytania – Jeśli coś podejrzewasz – zgłoś to.
To prawdopodobnie nic, ale…15.
Bardzo ważnym aspektem przekazu medialnego jest jego formułowanie
i dobór słów. Obecnie w mediach można zauważyć nadużywanie i popularność słowa terroryzm i przypisywanie go osobom bądź zjawiskom, które nie noszą jego
znamion. Zdarza się, że media traktują pewne terminy jako synonimy, choć ich znaczenie niesie odmienne przesłanie dla odbiorcy, np. partyzant, terrorysta, rebeliant,
wojna, konflikt, kryzys. Dbałość o dobór słownictwa w przesłaniu okazuje się kluczem do kreowania poglądów adresatów, dlatego należy je stosować ostrożnie
i adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, a pozwoli to osiągnąć wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa odbiorców16.

Podsumowanie
Obecnie wypracowano wzorzec relacji na linii wojsko – dziennikarze.
Obejmuje on:
• odejście po konflikcie w Wietnamie od pełnej swobody działalności dziennikarzy w trakcie konfliktów zbrojnych. Ceną za ograniczenia i kontrolę jest
dostęp do informacji dla wybranych środowisk, nadawców, tytułów;
• działalność sił zbrojnych na polu pozyskiwania opinii publicznej dla konfliktu
zbrojnych opiera się na elementach pasywnych i aktywnych;
– pasywne to udostępnianie dziennikarzom informacji, umożliwianie im
przebywania na linii frontu na ściśle określonych zasadach;
– aktywne to pozyskiwanie dziennikarzy, płacenie za korzystne publikacje,
czy wreszcie wprowadzanie własnych ludzi, np. z oddziałów do walki
psychologicznej do mediów.

Zob., http://content.met.police.uk/Page/Campaigns [Dostęp: 09.12.2014].
M. Kwiecińska, Wykorzystanie mediów dla podniesienia bezpieczeństwa, potrzeby i sposoby realizacji, Obronność - Zeszyty naukowe Nr 3(11)/2014.
15
16
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Odbiorcom informacji, widzom i czytelnikom, pozostaje więc pamiętać, iż
informacje, z którymi mają do czynienia przeszły przez silne sito selekcji zarówno
wojskowych, jak i samych dziennikarzy.
Obecnie sformułowano wnioski dotyczące roli mediów masowych we
współczesnym konflikcie zbrojnym i zamachu terrorystycznym:
1. Postępująca informatyzacja i mediatyzacja życia publicznego wpływa na
charakter i przebieg współcześnie prowadzonych konfliktów zbrojnych. Media służą
do indoktrynowania postaw społecznych i usprawiedliwiania działań militarnych.
2. Zadaniem współczesnych mediów jest nie tylko relacjonowanie działań
militarnych, ale aktywne kształtowanie rzeczywistości, również medialnej. Środki
masowego przekazu, emitując w kierunku odbiorców swoje komunikaty, w znacznym stopniu opierają się na stosowaniu niedomówień, nadinterpretacji, wyrażeń nacechowanych emocjonalnie, które mają wzbudzać określone postawy społeczne
i narodowe. Pojęcie prawdy jest w tym przypadku przez media celowo uplastyczniane i odwracane.
3. Środki masowego przekazu coraz bardziej uzależnione są od polityki rządów i organizacji terrorystycznych. Media tracą misyjny i kontrolny charakter pod
wpływem nacisków politycznych i społecznych, służą modyfikowaniu nastrojów
społeczeństwa. Administracja prezydenta Busha skutecznie wykorzystała media
w celu edukowania społeczności amerykańskiej w perspektywie konfliktu w Iraku
i jego przyczyn.
4. Organizacje terrorystyczne wykorzystują wszelkie możliwe środki przekazu w celu pozyskiwania nowych członków i poszukiwania intratnych źródeł finansowania. Media zachodnie stają się areną, na której terroryści prowadzą kampanię propagandową oraz medialną. Arabskie stacje telewizyjne w równie istotnym
stopniu udostępniają terrorystom, bardziej lub mniej nieświadomie, czas antenowy.
5. Eksponowanie obrazów wojennych na przykładzie relacjonowania egzekucji czy zamachów terrorystycznych wpływa na brutalizację i tabloidyzację środków masowego przekazu. Media ukazują przemoc i rozlew krwi, aby jak najskuteczniej dotrzeć do odbiorcy i rzetelnie spełnić obowiązek informowania o każdym
aspekcie prowadzonych działań wojennych.
6. Konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne zyskały rangę najważniejszych wydarzeń medialnych roku i były konsekwentnie relacjonowane przez największe światowe agencje prasowe i stacje telewizyjne. Pomimo tak znacznego zainteresowania ogólnoświatowych mediów konfliktami i zamachami każda ze stacji
telewizyjnych czy agencji prasowych emituje komunikaty w odrębny sposób, a treść
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przekazów w istotnym stopniu uzależniona jest od polityki kraju, w którym dane
medium funkcjonuje17.

W. Stankiewicz, Środki masowego przekazu we współczesnym konflikcie zbrojnym casus Iraku
w latach 2003–2010, Zeszyty naukowe AON Nr 1(90) 2013.
17
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1.2. Wykorzystywanie mediów do tworzenia propagandy
oraz zastraszania ludności cywilnej przez organizacje
terrorystyczne – Henryk Pietrzak

Streszczenie
Artykuł porusza problematykę dotyczącą mediów jako przekaźnika informacji podawanych przez siły zbrojne, państwo i organizacje terrorystyczne, w konfliktach zbrojnych oraz aktach terrorystycznych. Zawarto w nim dwa główne podrozdziały, a mianowicie: pierwszy dotyczący roli mediów w konfliktach zbrojnych
oraz aktach terrorystycznych oraz drugi opisujący wykorzystanie mediów przez terrorystów. Nie ulega wątpliwości, że prawie każdy toczący się obecnie konflikt
zbrojny czy zamach terrorystyczny, może liczyć na szeroką oprawę medialną. Jest
wydarzeniem, którego nie mogą pominąć ani agencje prasowe, ani nadawcy telewizyjnych serwisów informacyjnych, ani wydawcy prasy drukowanej. W tekście
wspomniano o zasadniczych modelach zachowań władz państwowych w tej kwestii
informowania społeczeństwa o wydarzeniach takich jak działania wojenne czy zamach terrorystyczny. Opisano również formy dostarczania informacji z rejonów
konfliktów lub działań terrorystycznych przez współczesne dziennikarstwo. Nie zabrakło również informacji o roli Internetu w procesie relacjonowania przebiegu
wojny. Istotna częścią artykułu jest opisanie strategii medialnej w zakresie relacji
z tego typu zdarzeń. W podsumowaniu sformułowano wnioski dotyczące roli mediów masowych we współczesnym konflikcie zbrojnym i zamachu terrorystycznym.
Słowa kluczowe:
Media, informacja, konflikt zbrojny, akt terrorystyczny.
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Summary
The article deals with issues related to the media as a relay of information
provided by the armed forces, the state and terrorist organizations, in armed conflicts
and terrorist acts. It contains two main subchapters, namely: the first on the role of
the media in armed conflicts and terrorist acts, and the second describing the use of
media by terrorists. There is no doubt that almost every ongoing armed conflict or
terrorist attack can count on a broad media coverage. It is an event that neither news
agencies, broadcasters of television news services, nor print media publishers can
miss. The text mentions the basic models of behavior of state authorities in this matter of informing the public about events such as warfare or terrorist attack. Forms of
providing information from conflict regions or terrorist activities by contemporary
journalism have also been described. There was also information about the role of
the Internet in the process of reporting the course of the war. An important part of
the article is to describe the media strategy in relation to this type of event. The
summary concludes on the role of mass media in contemporary armed conflict and
the terrorist attack.
Keywords:
Media, information, armed conflict, terrorist act.
1. Co to jest propaganda
Propaganda (łac. „propagare” - „rozszerzać”, „rozciągać”, „krzewić”), to
celowe działanie mające na celu ukształtowanie określonego poglądu i ludzkich zachowań zarówno zbiorowych jak i indywidualnych18. W sensie pejoratywnym „działania propagandowe” to głównie „manipulacja”, czyli określona forma wywierania
wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by „nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora, a także: umiejętność rządzenia innymi, znajomość zasad
dowodzenia, prowadzenia negocjacji, które mają skłonić partnera do zmiany zdania”19. Jak widać z powyższej definicji - to oddziaływanie polega głównie na inteAnthony R. Pratkanis, Elliot Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co
dzień, Józef Radzicki (tłum.), Marcin Szuster (tłum.), Krystyna Skarżyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 17, ISBN 978-83-01-15701-2.
19 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP, 2004, s. 186-195.
18

21

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

lektualnym oraz emocjonalnym - często z użyciem jednostronnych nie etycznych
argumentów, dla wpływania na zachowania i postawy ludzi w życiu społecznym.
W momencie, kiedy propagandowo zmierza się do narzucania i przejęcia społecznego pewnych trwałych postaw, poglądów i zachowań - propaganda staje się elementem procesu indoktrynacyjnego.
Narracja i „obrazy”, które otaczają nas od urodzenia i są jednym z najważniejszych źródeł informacji. Przez wieki opracowano różne formy kontroli i manipulacji oparte na perswazji, czyli sztuce przekonywania kogoś do własnych racji.
W teorii psychologicznej „perswazja” opisywana jest, jako jedna z metod retoryki,
nie manipulacyjna, która ma odwoływać się głównie do emocji, intelektu, woli itp.
Ale jest to najczęściej jeden z elementów debaty politycznej prowadzonej na zasadzie realizacji jednego z trzech celów, a mianowicie:
• ma dowieść słuszności lub prawdziwości „czegoś”, a więc zakłada się, że
„odbiorca” jest jednostką komunikacyjnie aktywną, a „nadawca” ma uczciwe
i rzetelne intencje - jest to tzw. perswazję przekonującą,
• ma pozyskać dla idei czy doktryny jak największą liczbę zwolenników,
a więc zakłada się świadome dążenie do wywarcia wpływu na „odbiorcę” jest to tzw. perswazję nakłaniającą, czyli propaganda,
• ma zjednać odbiorcę dla jakiejś idei, sprawy czy poglądu - czyli tzw. perswazję pobudzającą, czyli agitacja.
W perswazji główną techniką oddziaływania są systemy retoryczne, oparte
na logicznych formacjach językowych, które wymagały tzw. haczyka zawartego
w pytaniach, kierując odpowiedź ofiary do zaplanowanej konkluzji. Dlatego taką
formą kontroli umysłów, stały tzw. „języki sztuczne”, np. angielski stworzony
i rozwinięty, z prymitywnego języka w czasach elżbietańskich, przez instytucje literackie Lorda Francisa Bacona. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych nowych
technik przekazu informacji pojawiły się nowe technik perswazji, które zostały wykorzystane do propagandy przez psychologię wywierania wpływu. W tym sensie
procesy manipulacji nabrały całkiem nowego charakteru. Wraz z pojawieniem się
tzw. „obrazowego opisywania świata”, od rycin w popularnych książkach i gazetach, fotografię, fotoplastykon, kino aż po pojawienie się telewizji sprawiło, że techniki manipulacji zaczęły na masową skalę docierać do każdego domu tworząc pewnego rodzaju zunifikowaną świadomość w społeczeństwa. Stąd warto jest poznać
technik kontroli i manipulacji stosowane w mediach, które obrazują naszą percepcja,
zachowania, etyka zmienianą przez ludzi za tzw. „kurtyną”.
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Na ten fakt zwracał uwagę już w latach 20. minionego wieku Edward
L. Bernays (1928), twórca współczesnego systemu propagandy, który w książce
pt. „Propaganda”20. Pisał on m. innymi, że: „manipulacja jest to wiadome i inteligentne manipulowanie masowymi nawykami i opiniami mas. Jest to ważnym elementem demokratycznego społeczeństwa. Ci, którzy manipulują tym niewidocznym,
społecznym mechanizmem, stanowią niewidzialny rząd, który jest prawdziwą siłą
rządzącą w naszym kraju. Jesteśmy rządzeni, nasze umysły kształtowane, nasze gusta formowane, nasze idee sugerowane, w dużej mierze przez ludzi o których nikt nigdy nie słyszał. Jest to logiczny efekt tego, w jaki sposób społeczeństwa demokratyczne są zorganizowane. Olbrzymia liczba ludzi musi współpracować w ten sposób,
jeśli chcą żyć razem jako sprawnie funkcjonujące społeczeństwo”21. Zrodziła się
z tego nowa kultura postrzegania świata, która stała się jednym z wielu sposobów
postrzegania świata wykluczającym inne perspektywy. Jest ona pewną sumą nieświadomych spostrzeżeń, niezwerbalizowanych, milczących umów pomiędzy ludźmi. W ramach nich już nie pytamy i nie potwierdzamy stanu naszej rzeczywistości
ale akceptujemy naszą wiedzę, a w przypadku wątpliwości lub negacji odwołujemy
się do ekspertów lub uznanych autorytetów. Poszukujemy konsensusu grupowego.
Stajemy się, często dla własnej wygody, konformistami, bo taka postawa pozwala
szybciej i wygodniej osiągać zamierzone cele przy akceptacji i przyzwoleniu grupy
społecznej.
Wszystko to stało się, a w zasadzie wynikało w gwałtownego rozwoju technologicznego procesu komunikowania - najpierw analogowego a obecnie cyfrowego, globalnego rozwoju sieci wzajemnej komunikacji (Internetu) oraz nowych dziedzin nauki, takich jak marketing, reklama, komunikacja społeczna i medialna. Przeciętny człowiek w nowej kulturze postrzega dziennie ponad sto reklam dziennie,
z różnych mediów. Niektóre lub wszystkie te informacje są zapisywane w osobistym
systemie percepcyjnym. Jednak niewiele osób ma świadomość tego faktu, nie
wspominając o procesach nieświadomych. Bitwy toczy się więc na styku poziomu
świadomości nieświadomości. Jak pisze o tym procesie Jacques Ellul w książce
pt. „Propaganda"22 - „Aby być skuteczną, propaganda musi nieustannie spinać
wszystkie myśli i decyzje. Musi oddziaływać na poziomie nieświadomości. Krytyczna
20

E. Bernays, Propaganda,
http://web.archive.org/web/20080306072052/http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119695.pdf
[Dostęp: 20.02.2019].
21 Tamże, s. 9.
22 J. Ellul, K. Kellen, Propaganda. The formation of means attitudes, by vintage books a division of
random house, New York 1973.

23

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

ocena znika całkowicie. Reakcje neurotyczne stają się identyczne z tymi poddanymi
propagandzie".
Warunkiem zaś skuteczności propagandy zdefiniowanej przez Noama Chomskiego23 są trzy podstawowe elementy tego procesu, występujące łącznie lub oddzielnie, a mianowicie:
• wsparcie władzy publicznej dla określonych postaw i typów zachowań,
• wsparcie elit politycznych,
• brak możliwości donośnego sprzeciwu wobec treści propagandowych poprzez
istnienie cenzury, zmowy korporacyjnej wydawców oraz zmowy milczenia
mediów.
Wojsko, a przede wszystkim politycy starają się zawsze za pomocą mediów
kierować opinią publiczną, szczególnie wtedy, gdy potrzeba uzasadnienia dla
działań, które nie koniecznie pokrywają się z bieżącym interesem społecznym,
a konieczne są dla sprawowania władzy. Temu ma służyć propaganda skierowana
zarówno do swoich obywateli, jak i do obywateli strony przeciwnej.
Historia wojskowości zna dużo przykładów takich działań i stosowanych
forteli propagandowych. Sporo było takich działań dezinformacyjnych podczas II
wojny światowej, w okresie „zimnej wojny”. Pierwszy przykład tego, to choćby
utrzymywanie do ostatniej chwili w tajemnicy miejsca lądowania aliantów, dzięki
czemu operacja się powiodła należy też wspomnieć o „Enigmie” ważnego cichego
uczestnika II Wojny Światowej zmagań kryptografów, które zdecydowały o sukcesie lub klęsce wielu operacji. Na współczesnych wojnach nie jest inaczej, choć różne
są potencjały stron. Na przykład podczas „Drugiej Pustynnej Burzy” - Wojny z Irakiem, w Saddam Husajn nie mógł zmylić potężnego przeciwnika, a blef z bronią
masowego rażenia w efekcie mu zaszkodził. Nie mógł też narzucić światu swojej
wizji wojny, bo był za słabym graczem i nie miał odpowiedniego aparatu propagandowego. Obecnie jesteśmy również świadkami konfliktu między poważniejszymi
stronami bardziej, które stosują bardziej wyrafinowane działania dezinformacyjne.
Na przykład jest to wojna cybernetyczna prowadzona przez Rosję ze Stanami Zjednoczonym w czasie prób wpływania na wynik wyborów prezydenckich w 2015 roku, czy prowadzony atak cybernetyczny na Ukrainę, Kraje Bałtyckie. Oczywiście są
to elementy tzw. „wojny hybrydowej”, której podstawowym celem jest atak dezin23

N. Chomsky, Media Control,
http://web.archive.org/web/20060716151811/http://www.etext.org/text/Chomsky,%20Noam%20%20
Media%20Control%20The%20Spectacular%20-Achievements%20Of%20Propaganda.pdf
[Dostęp: 20.02.2019].
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formacyjny, propagandowy, który ma wpłynąć skutecznie na zachowania i opinię
społeczną. Ma ją tak ukształtować, aby ludzie bali się „przyszłości”, bo najlepiej
w polityce zarządza się strachem. W tym celu wykorzystuję się środki specjalne ataku cybernetycznego oraz oficjalne państwowe media.
Nowoczesne społeczeństwo mające swobodny dostęp do globalnej sieci
komunikowania, przy rozbudowanej multimedialności i interaktywności przekazu
staje się skazane ta tego typu oddziaływanie. W dodatku wojny wirtualne toczą się
na wielu frontach.
Kraje arabskie na przykład mają już potencjał informacyjny, który pozwala
na pokazywanie światu ich wersji tamtejszych konfliktów. Jeszcze nie zdobyły one
wpływów w skali międzynarodowej, bo te kraje są skłócone i przekazują światu
różne wersje wydarzeń, ale w skali regionalnej mają znaczną siłę oddziaływania
i sieją zamęt. Zresztą ku uciesze wielkich mocarstw, które rozgrywają dzięki temu
swoje interesy.
W dzisiejszych czasach kiedy przy najmniej „odbiorczo” uczestniczymy
w życiu społecznym i politycznych, dzięki współczesnej globalnej technologii satelitarnej i cyfrowej w mediach tradycyjnych i w sieci, z jej interaktywności i multimedialności stajemy się rzeczywistym udziałowcem tzw. medialnego, globalnego
społeczeństwa spektaklu. Odbieramy tą rzeczywistość multimedialnie i interaktywnie, wykorzystujemy dostępne immersyjne środki „odbioru” i „przekazu”, czyli
kształtujemy swoją opinię. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat przekazu informacji doszło do połączenia trzech zjawisk:
• socjologicznej koncepcji społeczeństwa spektaklu wg Guy Ernesta Debordo24,
• mediów satelitarnych,
• technologii cyfrowych.
O społecznym znaczeniu tego faktu nie świadczy kilka poniższych przykładów:
• podczas pierwszej wojny irackiej w 1990 r. w celu zaprezentowania globalnemu społeczeństwu agresji militarnej Iraku na Kuwejt Departament Obrony
USA poprzez służby „PR” zainscenizował przekaz medialny (stacja telewizyjna CNN transmitowała „na okrągło wydarzenia z przebiegu działań wojennych) przedstawiający osoby, które zeznała, że widziała, jak żołnierze
iraccy kradną z oddziału położniczego inkubatory, skazując tym samym na
śmierć 312 noworodków, które się w nich znajdowały. Była to oczywista nieD. Ernest, Społeczeństwo spektaklu, (La société du spectacle, 1967), Wyd. słowo/obraz terytoria,
Gdańsk 1998, ISBN 83-87316-66-0.
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prawda ale był to medialny globalny przekaz informacji wywołujące bardzo
duże emocje, które wpływały na opinię stawiały nas po określonej stronie
konfliktu.
• w 1999 r. NATO zorganizowało olbrzymich rozmiarów „wydarzenie”, z których medialna relacja opatrzona odpowiednim komentarzem (narracją), rozprowadzona następnie przez agencje prasowe miała utożsamić antyterrorystyczne represje władz Jugosławii, w związku z przybyciem do Macedonii
290 tys. albańskojęzycznych muzułmanów. Obrazy, które powstały wówczas
w przekazie – spektaklu medialny wówczas powstały miały usprawiedliwić
wojnę w Kosowie.
• 11 września 2001 r. dwa samoloty wbijają się w bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, które następnie się zawalają. To zdarzenie otaczają inne takie jak: w biurze wiceprezydenta szaleje pożar, w Pentagonie dochodzi do dwóch wybuchów, a w samym Nowym Jorku zawala się jeszcze
trzeci budynek. Niespójność tych narracji wykorzystuje się do rozwiania innych wątpliwości, który by mogły wpłynąć na ocenę sytuacji zamachu terrorystycznego i dlatego przez kilka dni media (stacje TV, radio i prasa nieustannie nadają tylko i wyłącznie zapis wideo obu samolotów, uderzających
w WTC. W opinii społecznej następuje wyczerpania siły krytycyzmu i pojawia się przekonanie, że Rząd i Kongres powinny „coś zrobić” - czyli uchwala
permanentny stan wyjątkowy w postaci Patriot Act25. A seria wojen z terroryzmem może się zacząć.
Na początku XXI w. rangę walki informacyjnej, bo tak obecnie określa się
działania dezinformacyjne i propagandowe, które de facto stały elementem wojny
psychologicznej, podniosła: arabskojęzyczna Al-Arabija stacja telewizyjna nadająca
programy informacyjne przez 24h, założona w 2003 przez: Middle East Broadcasting Center (MBC) - pierwszą prywatną firmę zajmującą się transmisją satelitarną
w świecie arabskim katarska stacja Al-Dżazira, która pierwsza przetarła szlak koUSA PATRIOT Act to ustawa amerykańska uchwalona 26 października przez Kongres USA, podpisana przez prezydenta George'a W. Busha, wyniku zamachu na WTC. Według tej ustawy wolno było
przetrzymywać przez nieokreślony czas, bez sądu - obywateli nie-amerykańskich, którzy mogli być
uznani za zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa. Ustawa ta była i jest silnie krytykowana. Oponenci zarzucali jej niekonstytucyjność, nadmierne ograniczanie wolności oraz powstawania możliwości
nadużycia. Zwolennicy argumentują, że akty terrorystyczne mogą kosztować życie tysięcy i dziesiątek
tysięcy ludzi, wobec czego czekanie na ruch terrorystów byłoby śmiertelną pomyłką. Przyznają, że istnieje możliwość nadużycia ustawy, lecz zarazem zauważają, że jednym z podstawowych praw człowieka jest wolność od strachu.
25
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munikacyjny państw i plemion arabskich (nadawała swój program w wielu narzeczach oraz Al-Kaida organizacja terrorystyczna globalnego dżihadu. Al-Dżazirę
końcem XX wieku okrzyknięto nawet CNN podstawowym źródłem wiarygodnych
i opiniotwórczym informacji Z kolei Al-Kaida podniosła rangę walki informacyjne
do poziomu wojny psychologicznej. W następnych latach na wyższy poziom tego
rodzaju działania podniosło Państwo Islamskie (ISIS)26, na bazie sieci Internetu wykorzystywanego do „świętej wojny” zbudowało sobie popularność. Szczególną rolę
w zakresie wykorzystania walki informacyjnej do wojny psychologicznej polegającej między innymi na „szerzeniu strachu” odegrała AL-Kaida, która wykorzystała
nowe możliwości globalnego społeczeństwa sieciowego do swoich działań. Manuel
Castells wskazał Al-Kaidę na jedną z organizacji, która dzięki wykorzystaniu komunikacji w sieci stworzyła globalny ruch społeczny podważające istniejący ład
światowy i kształtując nowy porządek globalnego świata. Za pomocą sieci, na bazie
Internetu zbudował realne struktury w różnych krajach, działające w ukryciu i co
najważniejsze mające zdolność mobilizowania ludności wokół pewnych celów
i tworzenia kooperacji. Jak pisze Maigret E. w „Socjologia komunikacji i mediów” to fenomen, bo te organizacje mają realną moc. Ona kształtuje nowe poczucie tożsamości wielu społeczności arabskich. Sądzę, że siła mobilizacyjna tych struktur
i kształtowanych przez nie społeczności będzie rosła, a Państwo Islamskie jest tego
dowodem.27
Aby zrozumieć te możliwości należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym?,
albo co to jest „społeczeństwo sieciowe”. Teoretycznie jest to jeden z typów społeczeństwa o określonym poziomie rozwoju, jak np. społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe lub poprzemysłowe. Tradycyjna definicja socjologiczna określa „społeczeństwo” jako dużą zbiorowość zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, tożsamość oraz pewną formę organizacyjną np. państwo, plemię, naród
itp.). W potocznym znaczeniu mówi się, że pojęcie to określa pewną kategorię
uwarstwienia, tak np. jak: społeczność górników, nauczycieli lub obecnie społeczeństwa globalnego. W sumie możemy powiedzieć, że określenie lub zdefiniowanie typologii społecznej oparte jest na sieci relacji społecznych, które definiowane są nie
poprzez treści ale poprzez formę typu zorganizowania społeczeństwa. Pojęcie „społeczeństwo sieciowe”, którego twórca i propagatorem był Manuel Casttels jest efekPaństwo Islamskie - ISIS, powstało w latach 2006 - 2013 w Iraku, w latach 2013 - 2015 działało już
w Iraku i Lewancie. Był to salaficka organizacja terrorystyczna oraz samozwańczy kalifat ogłoszony
w 2014 roku na terytorium państwowym Iraku i Syrii.
27 E. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów (przeł. Iwona Piechnik) Warszawa Oficyna Naukowa,
2012, s. 419, ISBN 978-83-7737-009-4.
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tem procesu globalizacji komunikacji, w którym odbywa się swobodny przepływ
informacji. Dzięki nowym technologiom, a szczególnie cyfryzacji przekazu ludzie
w „sieci” są w stanie stworzyć stan, w który każdy z każdym będzie w wzajemnej
relacji, bez pośredników. W ten sposób powstaje nowy typ podmiotowości człowieka, a społeczeństwo sieci staję afirmacją wolności praw jednostki. Jak widzimy
w pewnym stopniu społeczeństwo staje się tożsame z techniką rozumianą tu jako
technologiczny determinant funkcjonowania społeczeństwa.
W społeczeństwie sieciowym - informacyjnym „jednostka” to węzeł w sieci, czyli „podmiot medialny”. Jak pisze na ten temat Poster M. - wpływ nowych
technologii w zakresie jego cyfryzacji niweluje różnice w dotychczasowych stanowiskach i poglądach na sposób i rodzaje komunikowania28. I dalej definiując koncepcje cyberprzestrzeni, w której odbywa się komunikacja nie jest to sieć relacji ale
swoista elektroniczną geografię ale przestrzeni społecznej. Jej infrastruktura służy
do ustanawiania nowych relacji i form interakcji między ludźmi, a tym samy szeroko pojętymi podmiotami medialnymi29. Z kolei Batty M. zwraca także uwagę na
podstawowe pojęcia przydatne w opisie każdej przestrzeni. Według niego każdą
przestrzeń opisują dwa pojęcia: „węzł” i „sieci”. Wyznaczające one miejsca, w którym lokalizowane są urządzenia służące do przetwarzania, magazynowania i prezentowania informacji oraz nowe elementy infrastruktury służącej do ich przesyłania.
Zarówno „węzły”, jak i „sieć”, służy do wyróżnienia samej przestrzeni tworząc abstrakcyjny konstrukt funkcjonujący wyłącznie w jej obrębie. „Węzeł” to „miejsce” punkt przyłączenia, styk, gdzie dokonuje się przejście w przestrzeń informacji, która
nie jest „mapowalna” w jakiejkolwiek bezpośredniej relacji do miejsc i zdarzeń realnych. Stworzona przez Battyego typologia pozwala na precyzyjnie określenie
miejsca funkcjonowania w sieci społecznej oraz na zdefiniowane jej przez akty interakcji pomiędzy podmiotami medialnym. W przestrzeni medialnej przejście z „węzłów” do „sieci”, w procesie komunikowania odbywa się przez wzajemną interakcję
podmiotów medialnych z informacją.
Tak naprawdę obecnie nie jesteśmy się w stanie obronić przed atakiem dezinformacyjnym ani przed prowadzonym atakiem informacyjnym, bo logika sieci jest
nieskomplikowana. W sieci bez przerwy krążą spakowane zbiory informacji i może
wyłapywać, i analizować ale jest to ogrom danych, których nie da się sprawdzić.
28

M. Poster, Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere,
[za:] http://www.gold.ac.uk/difference/papers/poster.html [Dostęp: 20.02.2019].
29 W ten sposób postrzega „sieć” i jej zależności Batty M., [w:] Virtual Geography;
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Ażeby wygrać wojnę, potrzebne są środki materialne, takie jak: szeroko rozumiane
uzbrojenie, zaplecza zaopatrzeniowe, logistyczne, łączność, szpitale itp. Potrzebni są
żołnierze lub bojownicy, a przede wszystkim wola walki. W obecnej dobie potrzebna jest również informacja, czyli dane wywiadowcze i szczegółowe plany operacyjne. W obecnych działaniach propagandowych informacja i dezinformacja, co prawda nie porusza materialnych środków wojny i sama jako taka jeśli nie ma większego
znaczenia ale wykorzystanie informacji, a w zasadzie jej przełożenie na środki materialne prowadzenia wojny, daje konkretne efekty. Dlatego każdemu konfliktowi
zbrojnemu towarzyszą dziś dwojakiego rodzaju wojny informacyjne:
• jedna to sensu stricte działania militarne,
• druga dotyczy oddziaływania na ludność cywilną drogą propagandy - jeśli
chodzi o mobilizowanie własnego społeczeństwa i dezinformacji - sianiu defetyzmu po stronie przeciwnej.
Ten drugi rodzaj działania to ogólnie rzecz biorąc wojna psychologiczna, od
której zależy nie tylko gotowość swojego społeczeństwa do podejmowania różnego
rodzaju zadań do ponoszenia ciężarów wojny, wiary w zwycięstwo i zyskania poparcia społeczności międzynarodowej. Bez działań propagandowych, wsparcia politycznego nie wygrywa się wojny i przegrywa na forum opinii publicznej. Dlatego
ważnym elementem obecnie jest komunikacja sieciowa, wykorzystująca wszystkie
dostępne środki propagandy, media tradycyjne i media społecznościowe za pomocą,
których steruje się konfliktem, dokonuje porwania społecznego a wreszcie „zarządza
strachem”, np. poprzez groźbę ataku terrorystycznego. W takiej sytuacji każdy konflikt lokalny czy regionalny przerodzić się w globalną wojnę informacyjną. Dzięki
sieci Internetu burzy się oficjalną propagandę, demaskuje jej fałsz, utrudnia stworzenie spójnego, wiarygodnego obrazu konfliktu, a przede wszystkim skutecznie zarządza się strachem, bo społeczność uczestnicząca i obserwująca konflikt ma szczególną podatność na propagandę pomimo częstokroć widocznej jednostronności oraz
fałszu. Ci, którzy zwykle ostro krytykują władzę na forach społecznościowych,
w sytuacji zagrożenia chętnie zwracają się w kierunku oficjalnej propagandy, bo
nawet jeśli jej nie wierzą, to mają nadzieję, że władza działa w ich interesie. W sieci,
w przekazie i wzajemnych zależnościach pomiędzy mediami publicznymi i mediami
społecznościowymi, często mamy nadmiar informacji i deficyt wiedzy. Ten moment
wykorzystuje przekaz propagandowy i dezinformacyjny, bo w sumie nie wiemy,
który przekaz jest prawdziwy, a który elementem manipulacji, „urabiania” społeczeństwa.
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1.2. Nowoczesne mechanizmy propagandy i dezinformacji
W toczącej się praktycznie od 2001 r. wojnie z terroryzmem, w której techniki propagandowe i dezinformacyjne zyskały nową postać dzięki powstaniu i działaniu mediów komercyjnych, multimedialnych serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter), serwisów filmowych typu You Tube i wielu innych form przekazu
opartych na technologii satelitarnej i cyfrowej (nowoczesna telefonia komórkowa).
Na jednym z takich „serwisów” oglądamy film, w którym przywódca terrorystów
mówi, że „dłużej nie będzie czekał na spełnienie swych żądań, np. uwolnienie swoich ludzi i dlatego wydaje rozkaz zabicia jeńców”. Film przekazuje równocześnie
obraz, na który terroryści przygotowują się do tego czynu, za pomocą nieludzkich
środków. Następnie padają strzały. Nie wiemy jednak czy film jest autentyczny, czy
jest produktem inscenizowanym dla zastraszenia ludzi. W sieci krążą obrazy opisujące bieżącą rzeczywistość oraz „inscenizacje”, który celem jest zastraszenie ludzi
by wywierali presję na rządzących aby spełniali żądania terrorystów. Jest to nowy
rodzaj taktycznego blefu celem którego jest wywieranie presji na duże grupy ludzi
poprzez sianie grozy i pogłębianie chaosu informacyjnego, a ten z kolei ma pogłębię
bić naszą bezradność. Ponieważ oglądając taki przekaz my nie wiemy, co on tak
naprawdę oznacza i jak powinniśmy reagować. Posługujemy się jakimś subiektywnym wyobrażeniem i najczęściej opartym na własnym systemie wartości, w którym
wiemy co jest dobre a co złe, nie mając pojęcia, że tak w pierwszym jaki drugim
przypadku jesteśmy manipulowani. Manipulacja ta z jednej strony ma charakter
osobowy - przekaz skierowany jest bezpośrednio do nas, z drugiej strony jest to manipulacja mediami czyli przekaz w mediach i w sieci jest konfigurowany w treści
i w obrazie na potrzeby innych osób. W praktyce szukamy lepszej interpretacji,
a więc wiedza, która wyjaśniała by stan rzeczy ale nie nadążamy za przyrostem informacji i coraz większa ich część pozostaje nieprzetworzona, co pogłębia naszą
dezorientację. Stan ten jest silnie frustrujący dla człowieka i stwarza coraz większe
obszary niewiedzy, które się przekładają na strach i nasze lęki. W normalnych warunkach jakoś sobie z radzimy. Gdy mamy do czynienia z sytuacją konfliktową, gdy
trwa walka zbrojna, giną ludzie zaczyna to być frustrujące. Podstawowym problemem społeczeństwa informacyjnego jest nadmiar informacji w mass mediach oraz
sieci. Pozornie informacje te nie mają znaczenia, ale nabierają go kiedy zostaną zinterpretowane lub zostanie im nadany kontekst. To wymaga czasu, wysiłku, refleksji.
Podstawowym narzędzie dezinformacji jest manipulacja. Manipulacja to
„manewr, fortel, podstęp - forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki
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sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Inaczej jest to umiejętność rządzenia innymi, znajomość zasad dowodzenia, prowadzenia
negocjacji, aby skłonić partnera do zmiany zdania” 30. W sytuacji działań propagandowych i dezinformacyjnych narzędziami manipulacji są media oraz inne środki
masowego przekazu kształtujące obraz rzeczywistości jaki chce manipulator. Z kolei
manipulacja mediami to świadome wykorzystanie przekazu (informacji, newsa) innych mediów do tworzenia kontekstu oraz interpretacji przekazu - również na potrzeby manipulatora. Wszystko tu odbywa się świadomie i celowo stąd uzupełniając
definicję może powiedzieć, że: manipulacja medialna to świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacyjnej w przekazie.
W środki masowego przekazu manipulacja medialna jest praktycznie zawsze obecna. Są to zazwyczaj działania poza świadomością odbiorcy, które służą do
kształtowania poglądów i postaw ludzi lub fałszywego obrazu rzeczywistości społecznej. Manipulacja mediami jest stosowana w działaniach public relations, w kampaniach społecznych i politycznych łącznie z wyborczymi, w indoktrynacji, propagandzie, marketingu i reklamie. Podstawowym środkiem manipulacji medialnej jest
wykorzystanie stronniczości mediów polegającej na systematycznym faworyzowaniu jednego stanowiska, np. „tego”, które służy rządom, partiom politycznym, korporacjom medialnym, które wzmacnia układ interesów osłabiając alternatywny. Do
podstawowych technik manipulacji medialnej należą wszystkie te działania, które
pozwalają selekcjonując informację stosują jedną z poniższych technik manipulacji:
• filtrowanie dostępu do informacji polegające na wyborze i doborze informacji przeznaczonych do publicznej prezentacji. Ten proces selekcji nie jest
obiektywny, bo kształtowany jest przez linie właścicielskie i redakcyjne,
zmusza do prezentowania pozycji władzy oraz ciągłej pogoni za sukcesem
medialnym,
• ramkowanie newsa polegające na programowaniu przez mass media sposobu
myślenia odbiorców informacji, poprzez dostarczanie gotowych wskazówek
jak interpretować i oceniać rzeczywistość. W ramkowaniu wybierane są niektóre aspekty tylko te informacje, które uznane są za najważniejsze, wraz
z podaną gotową interpretacją przyczynową zjawiska, oceną moralną i środkami zaradczymi,
• efekt: „agendy setting”, czyli hierarchii priorytetów. Efekt tworzony jest poprzez budowę listy zagadnień klasyfikowanych rosnąco, według ważności.
Listę ustala się wliczając np. w danym momencie tematy omawiane w prasie
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oraz ilość czasu antenowego albo kierunków, jakie one tworzą lub też dokonując sondaży opinii i wywiadów, jeśli chodzi o obywateli. Wg teorii „agenda
setting” media wpływają w bardzo dużym stopniu na kształtowanie opinii publicznej, ukierunkowując uwagę widzów tylko na pewne wydarzenia, a ignorując pozostałe. Jest to sposób oddziaływania środków masowego przekazu
na opinię polegający na koncentrowaniu uwagi odbiorcy na tylko określonych
treściach. Przeprowadzone badania dowodzą, że telewizja jest tym medium,
które wywiera największy wpływ na kształtowanie poglądów, ocen, budowę
hierarchii spraw i problemów społecznie ważnych,
odwoływanie się do aspektu narodowościowego - to korzystanie w przekazie
z argumentów typu „ad hominem” (łac. „argument dostosowany do danego
człowieka”) czyli z pozamerytorycznego sposobu argumentowania. Na poparcie swojej tezy i prowadzonego wywodu odwołujemy się do opinii uznanych
przez oponenta, do pewnego rodzaju tradycyjnych argumentów itp. Metoda ta
opiera się na podważaniu argumentów przeciwnika poprzez odwołanie się do
np. :narodowościowej dumy” lub „pamięci o dokonaniach w przeszłości”,
bądź też do „strachu”, „nienawiści” wobec konkretnego państwa, narodu lub
ogólnie wobec obcokrajowców,
stosowanie „sofizmat rozszerzenia”, czyli jednakowe traktowanie mocnych
przeciwstawnych argumentów lub zbioru wielu słabych argumentów, aby
stworzyć słaby, uproszczony, który można łatwo obalić,
metoda „kozła ofiarnego” - kombinacja „sofizmat rozszerzenia” z „argumentu
ad hominem”, w której twój najsłabszy przeciwnik (lub którego argumenty
jest najłatwiej podważyć) jest odbierany jako twój najważniejszy przeciwnik.
metoda fenomenu, tj. strategia stosowana w przekazie, która zakłada, że uwaga publiczności może być odwrócona od ważniejszych zagadnień przez dłuższy czas za pomocą zagadnienia. Aktualnie w mediach stosuje się tzw. „nakładkę medialną”, które jest przedstawiana jako wiadomość nr 1. Strategia ta
przynosi oczekiwany skutek, wówczas gdy na plan pierwszy wysuwa się np.
spór polityczny lub inne silnie emocjonalne wydarzenie medialne odwracające uwagę w rzeczywistych zdarzeń,
korzystanie z możliwości semantyki, czyli zastosowanie strategii używania
w narracji tzw. „przyjemniej brzmiących dla ucha określeń”, np. obecnie zamiast mówić o „aborcji” używa się określenia „pro-life” itp.,
stosowanie regresji, czyli odwoływania się do wcześniejszych działań propagandowych przeciwnika, ażeby zapobiec negocjowaniu aktualnych zagadnień
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• celowe wprowadzanie błąd poprzez przekaz nieprawdziwych zagadnienia do
działań propagandowych przeciwnika lub stworzenia próbuje powiązania
z nieprawdziwymi skojarzeniami,
• wywołanie strachu metoda, za pomocą której próbuje się stworzyć powiązanie pomiędzy działaniami propagandowymi przeciwnika a wstrząsającymi
zagadnieniami (np. - kiedy policja aresztuje Żyda, żydowskie media próbują
powiązać tę sytuację z działalnością nazistów w przeszłości),
• odwołanie się do konsensusu poprzez odwołanie się do prawdziwego bądź
fikcyjnego konsensusu. Medialny manipulator próbuje stworzyć wrażenie, że
jego opinia jest jedyna, tak więc pozostałe alternatywne są odrzucane ze społecznej świadomości,
• wywołanie paniki - to również wykorzystanie strachu, aby wpłynąć na opinie
i działanie innych w celu osiągnięcia określonego skutku. Obiekt strachu jest
często przesadzony. Wzorem wywoływania paniki jest zwykle jedna z metod
powtarzania, która ma na celu nieustanne wzmacnianie zamierzonych efektów
tej taktyki, aby zastraszyć obywateli i wpłynąć na ich polityczne poglądy. Ta
metoda zakłada, że jeśli coś zostanie lub nie zostanie zrobione, wydarzy się
coś strasznego. Zakłada ona również, że przez głosowanie za lub przeciw
w danej kwestii można zapobiec niepożądanym wydarzeniom. Końcowy efekt
jest taki, że głosujący boi się zmienić swój głos lub opinię na inną bardziej dla
siebie korzystną,
• demonizacja przeciwnika, czyli przeciwne poglądy są uważane za poglądy
antygrupowe lub są stawiane na równi z poglądami grupy powszechnie nieakceptowanej.
Jak widać z powyższego technik i środków manipulowania odbiorcom jest
wiele, a zastosowanie wybranych zależy od konkretnej sytuacji i kontekstu jakim
chcemy się posłużyć. Manipulacja w mediach publicznych, komercyjnych, a przede
wszystkim społecznościowych jest już powszechnym zjawiskiem. Najczęściej wykorzystywaną techniką manipulacji jest:
• prowokowanie różnego rodzaju dyskusji, na platformach o jak największym
zasięgu (blogi, Facebook, duże portale newsowe, etc.),
• trollowanie, czyli stosowanie mowy nienawiści w przekazie,
• prowokacje wymierzone w kierunku wybranych grup społecznych lub osób
publicznych,
• zautomatyzowany spam prowadzony przez konta boty.
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Manipulacje najczęściej się zlecają partie i politycy. Najwięcej zleconych
kampanii pojawia się w okresach przedwyborczych. W związku z wzrastającym
znaczeniem mediów społecznościowych kampanie zlecane stają się częstsze i coraz
bardziej wysublimowane. Wynika to z faktu, że współczesne kampanie społeczne
czy polityczne są prowadzone w sieci, która zmieniła zależności wartości przekazu.
Dotychczas, kiedy nie było sieci z mediami społecznościowym, to media tradycyjne
(prasa, radio, telewizja) tworzyły przekaz, całą jego narrację i wizję. To one filtrowały dostęp do informacji, „ramkowały newsa” ją, stosowały „framing” i ustalały
hierarchię priorytetów oraz wiele innych zabiegów, które realizowały politykę stacji.
W tym działaniu media kontrolowały władzę i społeczeństwo uwypuklając rzeczy
ważnie i krytykując zjawiska niekorzystne oraz patologiczne. Stały jakby na straży
określonego porządku społecznego i politycznego wrażając tym samy opinię społeczną o stanie rzeczywistości. Obecnie, od czasu kiedy pojawiła się „sieć” wraz
nowymi technologicznymi rozwiązaniami w zakresie multimedialności i interaktywności przekazu, pozornie nic się nie zmieniło - media dalej informują i wykonują
funkcję „IV-Władzy”31 ale ważność i wartość informacji ustalają media społecznościowe, które tworzą informację wtórną zawierającą tzw. „postprawdę”32 i to ona
staje się rzeczywistą wykładnią stanu i wartości informacji. Tak przetworzoną informacją, z nadaną jej wartością i opinia społeczną operują media tradycyjne.
„Postprawda” generowana jest w sieci - w przestrzeni medialnej stan, w której odbiorca funkcjonuje w obrębie zamkniętego obiegu informacji. Tam informacje
będące kłamstwem znajdują się obok informacji zmanipulowanych i prawdziwych.
Wszystkie one razem potwierdzają się wzajemnie wzmacniają. Wszystkie one razem, na zasadzie współdziałania - budują narrację, w którą odbiorca wierzy bezkrytycznie, bo do tego rodzaju obiegu informacji nie dopływa z zewnątrz żadna wiedza
nikt nie wyjaśniają i nie interpretują informacji bo wystarcza wiedzę potoczną, którą
uważają za opinię większości. Tak powstają wzmacniające się i potwierdzające wzaCzwarta władza (IV-Władza) to pojęcie, które jest synonimem określający wolność prasy, mediów
masowych, środków masowej komunikacji w przekazie społecznym w państwach demokratycznych.
„IV-Władza” ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż
siła mediów jest tak wielka, że może kształtować społeczeństwo i politykę. (zgodnie z zapisem ustawy:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy „Prawo prasowe” DZ. U. z 2018 poz. 1570).
32 M. Lisowska-Magdziarz medioznawca i semiotyk uważa, że: „postprawda jest w pewny sensie pojęciem absurdalnym, ukutym w celach promocyjna - propagandowych (…) coś takiego w ogóle nie istnieje. To zatem pojęcie puste, pozbawione desygnatu. Albo też postprawda to inne słowo oznaczające
po prostu kłamstwo. Nie ma medioznawczej ani kulturowej "teorii" postprawdy”. W sumie wg Autorki
jest to pojecie puste, stworzone w celach promocyjno-propagandowych, które ma usprawiedliwiać różne nieetyczne działania w przestrzeni medialnej, tam gdzie toczy się walka o zainteresowanie odbiorcy.
(Artykule: Postprawda. Niebezpieczne zjawisko 15.02.2017 www.onet.pl).
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jemnie ciągi kłamstw. W takim ujęciu „postprawda”, to taki rodzaj kłamstwa, który
wynika ze wzajemnego wzmacniania się informacji prawdziwych, półprawd
i kłamstw w zamkniętych oddzielnych medialnych "bańkach". W ten sposób powstaje nowy zbiór informacji „postprawdziwych”. Odbiorca, a tym samym opinia
publiczna, nie wie ile prawdy, półprawdy czy kłamstwa zwiera ten zbiór. Bywa on
głównie efektem emocjonalnego, wzajemnego oddziaływania na siebie informacji
tych, które są aktualnie nie tyle ważne ale najczęściej powtarzane w przekazie medialnym. Odbiorca musiałby poświęcić dużo czasu i uwagi aby oddzielić informacje
od siebie, sprawdzić je, a następnie poddać jakiejkolwiek selekcji i hierarchizacji.
Wszystkie informacje operują tym samym językiem oraz wyglądają podobnie. Dlatego odbiorca najczęściej sam znajduje się w środku takiej „bańki (zbioru) informacyjnego”. Wokół niego wszystko wiruje, zamienia się miejsca, wzmacnia i wzajemnie uzupełnia. Dlatego zazwyczaj nie szuka prawdy. Bierze to, co podają mu media,
bo jest ono atrakcyjne, silne emocjonalnie, a co najważniejsze pokazuje nowy, nieznany ale interesujący świat. Człowiek szuka w natłoku informacji w przekazie medialnym jedynie potwierdzenia tego, co już wie lub co mówią o tym, w sposób interesujący inni. Przestrzeń medialna to przestrzeń informacji, a na nałożona na nią
„sieć komunikacji” to sieć Internetu. Informacje w sieci konfigurują się w zbiory
prawd i półprawdy, w zbiory kłamstwa itp. Tworzą one silnie oddziałujący na odbiorcę mechanizm zwany w teorii manipulacji „społecznym dowodem słuszności”,
który opisał Robert Cialdini w „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”33.
Dzięki mediom społecznościowym - „postprawda” stała się istotna i ważna choć jest
jedynie drobnym elementem wiedzy potocznej. Zachodzi więc pytanie: czym różni
się wiedza potoczna od wiedzy naukowej, empirycznej czy nawet tej, którą uważamy za zdroworozsądkową. Różnica ta tkwi w tym, że dzięki tzw. „społecznemu dowodowi słuszności”, jednej z technik manipulacji wygenerowanej w mediach społecznościowych „prawdziwe jest to, co za prawdziwe uważają wszyscy, a przynajmniej znacząca ich większość”.
Kolejną techniką manipulacji w przestrzeni medialnej są tzw. „fake newsy”
czyli „fałszywe wieści”. „Fake news”) to rodzaj dziennikarstwa odnoszące się do
pewnych praktyk i tendencji w mass mediach, które z punktu standardów dziennikarskich uznane jest za nieprofesjonalne i szkodliwe. Termin ten zwyczajowo odnosi się do sensualizmu w przekazywaniu wiadomości, które powierzchownie upodabnia się do fachowego dziennikarstwa, prezentują pewne widomości, które mają
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP, 2004.
33
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przyciągać czytelników, widzów, słuchaczy nagłówkami. „Fake news” polega na
celowej dezinformacji rozprzestrzeniających się za pośrednictwem mediów tradycyjnych lub internetowych. Fałszywe wiadomości są publikowane z zamiarem
wprowadzania w błąd aby zyskać finansowo lub politycznie. Fałszywe wiadomości
często zawierają nagłówki lub wymyślone nowości aby zwiększyć czytelnictwo
udostępnianie przez Internet i dochody z „kliknięć” w Internecie. W tym ostatnim
przypadku jest „fake news” jest podobny do informacji sensacyjnych typ „online”
i polega na przychodach z reklam generowanych z tej działalności, niezależnie od
prawdziwości wydanych opowieści. Fałszywe wiadomości podważają również poważne doniesienia mediów i utrudniają dziennikarzom pokrycie znaczących nowinek. W „sieci” „fake newsy” to często zautomatyzowany spam prowadzony przez
„konta bot”.
„Bot” to program, który ma za cel automatycznie zmieniać, dodawać treść
lub tworzy nowe strony w „sieci”. Automatyczne programy odegrały swoją wielką
role w ostatnich Wyborach prezydenckich w USA. Prezydent Donald Trump posługiwał się botami na Twiterze publikując dziennie kilkadziesiąt nowych wiadomości.
W trakcie kampanii pojawiało się dużo informacji opartych na plotkach i kontrowersyjnych wypowiedzi stanowiących źródło dezinformacji. Z raportu opracowanego
na Uniwersytecie Oxfordzkim przez Roberta Gowrę, który przeanalizował ponad 50
tys. tweetów politycznych zamieszczonych w Internecie w marcu i kwietniu 2017
roku. Badając najaktywniejsze konta za boty uznał 33% z nich. Szacuje się, że zautomatyzowane konta na Twitterze miały ogromny wpływ na wynik wyników prezydenckich w USA - boty promowały „swojego” kandydata i oczerniały konkurenta34.
W „sieci” pełno jest też ordynarnego spamu używanego w kampaniach, typu: “X najlepszym kandydatem na Y” - sztaby wyborcze zaczynają wykorzystywać
inne techniki manipulacji i technologiczne rozwiązania wynikające z multimedialności i interaktywności tego rodzaju mediów, a przede wszystkim nowego specyficznego związku miedzy mediami tradycyjnymi i społecznościowymi. Na przykład
agitowanie na rzecz konkretnego kandydata pod przykrywką telefonicznych badań
opinii publicznej (tzw. push-polling - obecny zresztą podczas ostatnich wyborów
samorządowych w Polsce). Również widoczne są inne formy nacisku, np. publikacja 50 identycznie brzmiących komentarzy pod postem jakiegoś polityka może
wzbudzić w prawdziwych odbiorcach uzasadnione podejrzenia. Ale już wykupienie
Boty w Internecie. Jak działają, czemu służą i jak często można je spotkać?, 14.09.2018 13:28 portal
Radia „Z”, https://www.radiozet.pl/Nauka-i-Technologia/Technologia/Boty-w-internecie-Jak-dzialajaczemu-sluza-i-jak-czesto-mozna-je-spotkac [Dostęp: 20.02.2019].
34
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kilku tys. polubień pod takim postem na pierwszy rzut oka może wydać się wiarygodnym obrazkiem. Internet stał się główną platformą do manipulacji opinią publiczną ponieważ: jest to najpopularniejsze obecnie medium w krajach rozwiniętych
i rozwijających się; w Internecie nadal dość łatwo jest zachować anonimowość,
a takie zabiegi przynoszą skutek.
Najbardziej jednak efektywnym typem destrukcyjnym i dezinformacyjnym
w sieci Internetu jest w dalszym ciąg „hejt” i „trolling”. „Hejt” prowadzony Internecie jest konsekwencją kategoryzowania świata społecznego i politycznego. Wypowiedzi typu: „my” i „oni”; jest Polska „A” i Polska „B” to podstawa takiej kategoryzacji opartej wzmocnieniu pewnego typu „nienawiści”, która ma być pewną cechą
prowadzonej dyskusji. Przeciętny użytkownik Internetu nie rozróżni, czy komentarz
pisze wynajęty „hejter”, czy realny przeciwnik jakiejś partii. Jest to typ marketingu
szeptanego, przeniesionego do sieci, Zatrudnianie „hejterów”, a także wykorzystywanie specjalnych oprogramowań do krytykowania przeciwników jest już stałym
elementem walki politycznej. Żadna z większych partii nie ukrywa jednak, że do
prowadzenia polityki informacyjnej w sieci ma oddelegowane wydzielone jednostki
organizacyjne, w których zasiada sztab ludzi bo Internet to jeden z najskuteczniejszych kanałów pozyskiwanie wyborców. Można wyróżnić trzy główne wcielenia
„hejtu” w sieci.
• po pierwsze „hejterzy” to zwykle młodzi ludzie, którzy piszą komentarze
i tworzą memy. Następnie rozpowszechniają je, głównie na portalach społecznościowych i forach. Chodzi o stworzenie wrażenia masowości: „ma być
dużo, ostro i różnorodnie. Zadania stawiane „hejterom” to: tworzenie postów,
komentarzy pod artykułami, wpisy na forach internetowych, aktywność na
stronach z opiniami”;
• drugie wcielenie „hejtu” to oprogramowania - boty - udające prawdziwe konta. Zwiększają one zasięg publikowanych „hasztagów”, często mają za zadanie podawać dalej „tweety”, które zawierają niekorzystne dla oponentów hasła albo wyrażenia wprost szkalujące przeciwników swoich przeciwników;
• trzecia grupa to realni, szczególnie zaangażowani ideowo i oddani sprawie
zwolennicy lub przeciwnicy daje sprawy.
Przy skumulowaniu wszystkich wcieleń hejtu, wzrost nienawiści nie jest już
wrażeniem, a realnym opisem rzeczywistości. Poziom nienawistnych komentarzy,
z którymi spotykają się politycy jest wielokrotnie większy niż w przypadku najbar-
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dziej zaangażowanych w życie publiczne komentatorów. Politycy są głównymi
„producentami” „hejtu”, ale jednocześnie są największymi jego ofiarami35.
Podobne funkcje pełni w „sieci” Internetu „trolling|” z tym, że ich działania
można już zaliczyć do wojny informacyjnej. Taką wojnę prowadzili prawdopodobnie Rosjanie podczas ostatnich wyborów prezydenckich w USA36. Prokurator Robert Mueller oskarżył kilkunastu rosyjskich agentów o ingerencję w wybory prezydenckie USA w 2016 r. Wiemy więc, że aby wpływać na wyborców Rosjanie: posługiwali się fałszywymi danymi personalnymi i botami (czyli automatycznymi kontami do masowego rozpowszechniania treści); zakładali fake’owe konta na Twitterze i Facebooku; zakładali fanpage’e fałszywych organizacji pozarządowych; tworzyli fałszywe wydarzenia prowadzili też bardzo ostrą negatywną kampanię wobec
Hillary Clinton. Ich zadania, które miały dotyczyć stałego zaplanowanego procesu
propagandy i dezinformacji. Miedzy innymi było to: budowanie przekazu dopasowanego do konkretnej osoby lub grupy odbiorców. Bardzo dbano także o tzw. „timing postów”, czyli o udostępnianie ich o takiej porze, by były widoczne dla jak
największej grupy osób. Reakcje na wypowiedzi w mediach zależały od publicznych wypowiedzi polityków i artykułów w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem:
• w jaki sposób mają określać bohaterów tekstów,
• jak ich wizerunek kreować,
• kogo wspierać, a kogo „hejtować”.
Etykietowano na potrzeby pogłębienia podziałów politycznych głównych aktorów
„sceny politycznej” np. w rodzaju „republikanie jak zdrajcy” bo:
• rzucają mu kłody pod nogi np. ws. finansowania budowy muru granicznego,
• nie obniżają podatków,
• rzucają oszczerstwa na Trumpa i szkodzą jego reputacji (przywołać opinię
o senatorze McCainie),
• nie chcą anulować przepisów „Obamacare”,

Hejter w kampanii wyborczej. Zatrudnię, Magda Wrzos 02.03.2019,
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kampanie-wyborcze-hejt-w-internecie/kpkyrnr
[Dostęp 02.03.2019].
36 Tak to robi Kreml lektura instrukcji dla rosyjskich trolli budzi zimny strach 22.11.2018
https://oko.press/tak-to-robi-kreml-lektura-instrukcji-dla-rosyjskich-trolli-budzi-zimny-strach/
[Dostęp: 02.03.2019].
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•

nie spieszą się do przyjęcia przepisów, które sprzeciwiają się wpuszczaniu do
USA uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu.

W sumie była to zaplanowana na zimno operacja informacyjna w prowadzonych działaniach hybrydowych.
Jak widać z powyższego - wraz z postępem technologicznym i coraz większym znaczeniem komunikacji przez media społecznościowe znacznie „skomplikowały” relacje ze światem zewnętrznym. Media zamiast pokazywać, świat jaki jest,
zastąpiły go "światem przedstawionym", czyli obrazami rządzącymi się własnymi
prawami, coraz bardziej oderwanymi od rzeczywistości. Francuski filozof Jean
Baudrillard nazywa je „symulakrami” - „kopiami bez oryginałów”37.
Symulkar to obraz, który jest czystą symulacją pozorującą rzeczywistość
albo tworzącą własną rzeczywistość. Również może to być obiekt materialny wyobrażający istotę żywą, nadprzyrodzoną i fantastyczną w ich trójwymiarowym kształcie. Nazwa „symulakru”, a także całego procesu symulacji odnosi się ontologicznie
do statusu znaków objętych procesem uniezależniania się - z jednej strony nie istniejących materialnie w czasoprzestrzeni, z drugiej nie funkcjonujących jako abstrakcyjne elementy systemu znaczeniowego. Zamiast tego, według słów autora symulują one rzeczywiste istnienie, podobnie jak chory symuluje chorobę, tzn. wywołują
realne symptomy przynależne zjawiskom rzeczywistym, wchodzą ze światem
w interakcję. Stanowi to podstawę dla Baudrillardowskiego pojęcia hiperrzeczywistości. Takie przedstawienia udają, że opisują rzeczywistość, choć w istocie są bytem samoistnym, wirtualnym, bez odniesień do rzeczywistości. Jak uważa Baudrillarda takie „medialne symulakry” to spektakl odgrywany na potrzeby władzy mediów. Marshall McLuhan, teoretyk komunikacji, twierdził, że media pełne są dobrych nowin. Są nimi reklamy, obwieszczające światu, że oto pojawiły się środki
likwidujące poważne problemy ludzkości, jak na przykład łupież, pryszcze czy zaparcia. Jednak, mimo że w mediach więcej jest dobrych informacji niż złych, mamy
wrażenie, że jest odwrotnie. To nasza „wina”. Ewolucja wyposażyła nas w mechanizm wyolbrzymiania informacji sygnalizujących zagrożenie. Nawet w tabloidach38 pełno pozytywnych, pocieszających informacji, choć te gazety z założenia
37

J. Baudrillarda, Symulakry i symulacja 2005 wyd. Sic! (pierwsze wydanie 1981) wydanie polskie
2005, Warszawa.
38 Tabloid, bulwarówka - typ gazety, dziennika, a także specjalny format edycyjny. Początkowo termin „Tabloid” oznaczał silną, skondensowaną tabletkę. Później nazwą tą zaczęto określać specyficzny
rodzaj pisma w formacie nieco mniejszym od rozmiarów tradycyjnych gazet, dzięki czemu po rozłożeniu można łatwiej je czytać w zatłoczonym tramwaju, w poczekalni u lekarza i w innych miejscach,
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zohydzają świat, wszędzie węsząc czające się zło. W przestrzeni medialnej, bo to
ona tworzy najlepszy obszar dla kreacji i odtwarzania spektaklu w celu wykorzystania nowoczesnych technik propagandy. Zanim jednak o niej - kilka słów o samej
idei wydarzenia jakim jest spektakl medialny.
3. Co to jest spektakl medialny
Ludzie posiadający władzę od zawsze dążyli do panowania nad społeczeństwem, a panowanie obecnie to nie tylko „rządzenie” rozumiane jako określony sposób sprawowania władzy ale umiejętność kontrolowania emocji społecznych. Temu
dziś głownie służy propaganda. Dotychczas w rządzeniu społeczeństwem wykorzystywane były różne środki określanych z grubsza jako: totalitarne do demokratycznych. Ale dopiero od kończ drugiej połowy XX wieku władza ma do dyspozycji takie, wizerunku polityka i samej polityki dla kształtowaniem sposobu myślenia społeczeństwa - „nowoczesne społeczeństwo zostało według autora zdominowane przez
syntetyczne reprezentacje rzeczywistości i coraz częściej ulega substytutom „czegoś
prawdziwego” 39. W sensie „spektakl” to zatarcie granicy między „ja”, a światem,
zatarcie granicy między „prawdą”, a „fałszem”. Nie istniejemy jako jednostka, istniejemy jako zbiór jednostek, a „prawda” i „fałsz” są zależne od okoliczności i nie
można już ich rozróżnić. Spektakl wykorzystuje je dla własnych potrzeb.
„Spektakl” w przestrzeni medialnej „medialne show” - przedstawienie,
widowisko wykreowane głównie przez telewizję ale obecnie również jako film na
You Tube lub w Internecie. Jeszcze do niedawna mówiło się, że masmedia są
czwartą władzą - obecnie mówi się, że są już „pierwszą władzą” i że to one kreują
świat.
Po mediatyzowany przekaz sieją obecnie wszyscy. Wiedzą, że słowa potęgują swą moc, jeśli towarzyszy im obraz telewizyjny. Wiedzą także, że słowa przestają już mieć własne znaczenie. Jeśli znaczą, to podobnie jak modna fryzura czy
strój, który jedynie ukrywa miałką zawartość intelektualną wypowiedzi. Można też
powiedzieć, że nowoczesności to:
• skrót myślowy,
• logo,
• obraz.
gdzie znajduje się wokół dużo ludzi. Tabloidy nie są mediami opiniotwórczymi, gdyż nie reprezentują
własnego zdania, lecz powielają opinie większości swoich czytelników.
39 D. Boorstina, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, New York 1972, s. 3.
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Ów skrót myślowy to nie treść zapis pobudzająca wyobraźnię skłaniając do
myślenia, lecz głownie reklama, pseudo-wydarzenie, których by nie było, gdyby nie
zamysł ukazania ich w telewizji.
W 2009 r. ogromne poruszenie wywołał we Francji eksperyment psychologiczny, w ramach którego uczestnicy teleturnieju „torturowali” silnymi elektrowstrząsami jednego ze swych kolegów. Tylko jedna piąta uczestników odmówiła pełnienia roli kata40. Pokazali to w filmie pt. „Śmiertelna gra” nadanego przez autorstwa francuski kanał telewizji publicznej France 2. Film jest zapisem eksperymentu,
przygotowanego przez grupę psychologów a jego celem była odpowiedź na pytanie:
jak duży wpływ wywiera telewizja na nasze postępowanie? Czyli jaka jest siła oddziaływania mediów. W eksperymencie wzięło udział ochotnicy, którzy zgłosili się
do udziału w pilotażowym odcinku teleturnieju, pt. „La Zone Xtreme” („Strefa ekstremum”). Co istotne uczestnicy nie otrzymali wynagrodzenia, jak to jest w zwyczaju programów TV ale nagrodą dla nich miał być tylko występ w telewizji. Sam program o czym nie wiedzieli uczestnicy był całkowicie fikcyjny oraz nie był transmitowany „na żywo”. Ich zadaniem każdego było zadawanie pytań jednemu z uczestników - wybrany wcześniej i wtajemniczony w eksperyment aktor. Gdy odpowiedział źle na pytanie, dany gracz karał go, aplikując mu coraz silniejsze elektrowstrząsy. Od słabych po silne, aż do 460 V. Ten „szok elektryczny” był „grany” przez
aktora, który z pełnym dramatyzmem symulował okrzyki bólu. Organizatorzy tego
spektaklu i psycholodzy zrobili wszystko, by przekonać graczy, iż biorą udział
w prawdziwym programie telewizyjnym. Prowadziła go popularna, atrakcyjna francuska prezenterka, a graczy dopingowała w studiu publiczność. Wyniki tego eksperymentu były zaskakujące – aż 81%, graczy kontynuowała impulsy prądowe, aż do
potencjalnie śmiertelnego porażenia prądem. Wielu z nich też, słysząc protesty aktora, że boli – chciało przerwać grę. Jednakże ulegali silnej reprymendzie i sugestii
prowadzącej, która mówiła im, żeby się nie przejmować i grać dalej, że „nasza stacja bierze na siebie wszelkie konsekwencje!”. W efekcie tylko 16 uczestników opuściło teleturniej przed jego zakończeniem. Według twórców: eksperyment przeprowadzony w studio dowodzi iż, większość ludzi ulega niewolniczo wpływowi telewizji. Ich zdaniem uczestnicy programu byli tacy sami, jak my wszyscy, a ich zachowanie nie wynikało ze skłonności sadystycznych, wrodzonej agresji czy tchórzostwa
ale mieli pełne zaufanie do telewizji, którą uosabianej znana prezenterka. Byli wręcz
przekonani, że muszą do końca wypełnić przypisaną im rolę. Warto przypomnieć, że
40

"Torturowanie" we francuskiej telewizji (Dodano: 18.03.2010)
https://www.wprost.pl/swiat/189923/Torturowanie-we-francuskiej-telewizji.html [Dostęp: 02.03.2019].
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ten eksperyment psychologiczny był wzorowany na eksperymencie amerykańskim
Stanleya Milgrama, który 1963 r. postanowił on zbadać skłonność ludzi do ulegania
autorytetom41. W tamtym eksperymencie wyniki badania były też przerażające –
pod wpływem identycznego nakłaniania przez „naukowca: uczestniczącego w eksperymencie – ponad 60 % uczestników aplikowało innej osobie maksymalny elektrowstrząs, nie zważając na jej pełne bólu krzyki czy prośby o pomoc.
Wszystko to obecnie miejsce w przestrzeni medialnej pod różnymi postaciami, której kierunki „odbioru” treści informacji wyznaczają media. To gra medialna – spektakl toczący się nieprzerwanie przed naszymi oczami. Uczestniczymy
w nim bo jest kolorowy, przedstawia nam idylliczny świat, w którym chcielibyśmy
być uciekając od codzienności.

4.. Przestrzeń medialna
We współczesnym społeczeństwie mass media odgrywają kluczowa rolę.
Podstawowym środowiskiem społecznym ich działalności mediów jest przestrzeń
medialna. W literaturze spotykamy wiele różnych prób zdefiniowania pojęcia. Jedną
z nich jest definicja H. Pietrzaka w książce „Nowe podmioty w przestrzeni medialnej”42, która jest próbą opisu modelu wycinka przestrzeni społecznej. Taka ujęcie
zagadnienia jest niezwykle istotne, gdy wraz z definicją konieczny jest opis zachodzących w niej zjawisk medialnych w formalizmie struktury. Tak jak wspomnieliśmy ogólne pojęcie „przestrzeń" w literaturze naukowej ma nie wiele znaczeń, a ono
samo pojęcia wiąże się z bogatymi i różnorodnymi konotacje. Na przykład: w matematyce „przestrzeń” jest abstrakcyjną ideą; w fizyce właściwością materii;
w przyrodoznawstwie, geografii – środowiskiem naturalnym wykształconym w toku
ewolucji. W naukach humanistycznych, w socjologii i psychologii społecznej jest
tworem ludzkim, antropogenicznym, kulturowym i społecznym, a więc wytworzonym przez jednostki, grupy i zbiorowości ludzkie. Najczęściej, modelowo przez
przestrzeń rozumie się trójwymiarową rozciągłość, nieokreśloną i nieograniczoną,
w której zachodzą wszystkie zjawiska fizyczne lub część tej rozciągłości, objętą jakimiś granicami, a także miejsce zajmowane przez dany przedmiot. Przestrzeń więc
Opis eksperymentu oraz wnioski i metoda badawcza, [w:] Pietrzak H., Gawroński J., Psychologia
polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012, Rzeszów, [za:] Milgram S., Behavioral
study of obedience. „Journal of Abnormal and Social Psychology”, 1963, 67, s. 371-378.
42 H. Pietrzak, Nowe podmioty w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-835-2.
41

42

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

stanowi ramę ogólną, w której centrum jest poruszająca się i komunikująca się rozumna istota. Posiadanie własnej przestrzeni jest mocno zakorzenione w potrzebach
człowieka. Dla człowieka przestrzeń jest również potrzebą psychologiczną i społecznym produktem, a także atrybutem duchowym. Stąd najpełniejszą definicję
przestrzeni społecznej, pod koniec lat 80. XX w., która zawiera większość elementów jej struktury, sformułował Henri Lefebvre43. Używając, więc pojęcia „przestrzeń społeczna”, musimy mieć na uwadze to, że jest ona społecznie wytworzona
i nie jest jedynie tworem natury, ale wytworem ludzi zdeterminowanym przez czynniki przyrodnicze, społeczne i kulturowe. Charakteryzują ją wszelkie rodzaje ludzkich działań, a to umożliwia definiowanie jej w zależności od rodzajów ludzkiej aktywności. Tego rodzaju rozumienie przestrzeni wiąże się z podziałem funkcjonalnym, w którym wynika ono z przywiązania ludzi do określonych wartości. Wartość
przestrzeni może być zarówno wymierna, jak i niewymierna; określana w kategoriach technicznych lub ekonomicznych, w drugim zaś w kategoriach społecznych –
również psychologicznych44. Przestrzeń medialna jest więc złożonym pojęciem, który można opisać w terminologii socjologicznej, informacyjnej, cybernetycznej, społeczeństwa informacyjnego, Internetu, rynkowej a nawet organizacyjnej. Ogólnie
biorąc przestrzeń medialna jest podprzestrzenią społeczną i zawiera w sobie takie
zbiory elementów, takich jak: media, informacje, skojarzenia, nadawców, odbiorców, a każda z tych grup problemów zależy od czasu i zmienia się w nim.
W tym sensie przestrzeń medialna to przestrzeń informacji, której granice
wyznaczają media. Informacja w niej jest punktem za pomocą którego opisujemy
komunikację między ludźmi, zdarzenia, relacje i stosunki międzyludzkie, środowisko i infrastrukturę a mediami, a w zasadzie systemem medialnym, który zarządza tą
informacją, buduje jej dynamikę i kinematykę. Sprawność i skuteczność tej komunikacji, kreowanie i zarządzanie nowo powstającymi relacjami w przestrzeni medialnej wymaga nowatorskiego podejścia do jej idei, jako wyodrębnionej części przestrzeni informacji odwzorowującej zdarzenia z przestrzeni społecznej, czyli stworzenia modelu matematyczno-fizycznego przestrzeni dla jej opisu i strukturalizacji.
Na poniższym rysunku pokazana jest podstawowa zasada odwzorowywania informacji z przestrzeni społecznej w przestrzeń informacji.

W. Henri, Lefebvre: Marksizm i myśl francuska, [w:] Twórczość, Nr 4, 1957 rok; Społeczeństwo
obywatelskie, [w:] Myśl Marksistowska, Nr 4(28), 1989.
44 Większości problemów związanych z definiowaniem pojęcia „przestrzeń społeczna” poruszone zostało w artykule: J. Gawroński, H. Pietrzak, Uwagi o modelowaniu przestrzeni medialnej (rozpoznanie
zagadnienia), Polityka i Społeczeństwo, Nr 8/2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
43

43

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

Rys. 1. Zasada odwzorowywania zdarzeń z przestrzeni społecznej w przestrzeń informacji.
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Przestrzeń medialna jest odwzorowaniem „przestrzeni zdarzeń” w „przestrzeń informacji” oraz innych elementów struktury składających się na pojęcie.
Przekaz medialny to element strukturalizowany „wycinkiem przestrzeni informacji”,
który jest następnie „organizowany” przez media realizujące swoją podstawowa
funkcję, a mianowicie „gate-keeper”45. „Gatekeeping” to nic innego jak selekcją informacji, w której przekaz (emisja do „odbiorcy” podporządkowany jest trzem zasadom:
• obiektywizmowi informacyjnemu,
• doświadczeniu (praktyce) dziennikarskiej,
• subiektywnym gustom osoby tworzącej i nadającej informację.
Zasady te opisał i sprecyzował Edward Herman i Noam Chomskiego w tzw.
„modelu propagandy”, który zakładał pewne systemowe - uwarunkowanego odchylenia w obiektywności niepaństwowych środków masowego przekazu wynikające

Socjologia zawodów związanych z komunikacją, [w:] Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów,
Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 255, ISBN 978-83-7737-009-04.
45

44

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

uwarunkowań ekonomicznych46. Teoria Hermana i Chomskiego zakłada istnienie
pięciu filtrów (własność, źródło finansowania, źródło informacji, „dezaprobata” oraz
ideologia), które stanowią o selekcji typów newsów i dopuszczaniu ich do publikacji. Według założeń pierwsze trzy filtry wywierają największy wpływ na rodzaj
przekazu. Podobne zasady dotyczy również mediów publicznych i pozostałych elementów sytemu medialnego. Różnica jest jedynie to, że większa jest przychylność
mediów państwowych wobec struktur rządowych. Ujawniają się więc nowe zasady
komunikacji oraz relacji dla procesu odwzorowywania zdarzeń. To nowa jakość potrzebująca nowych umiejętności w działaniu tzw. podmiotów medialnych, takich
jak: dziennikarze, służby „PR”, zorganizowana służba wewnętrznej komunikacji,
kształtowania wizerunku, wykorzystania sieci Internetu oraz social mediów, a także
zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych47.
Należy również zaznaczyć, że w ujęciu modelowym informacje odwzorowywane mogą być w postaci punktu, któremu nadaje się umownie określoną wartość, a ta pozwala na „zarządzanie” nim w przestrzeni medialnej, tworząc różne konfiguracje w postaci podprzestrzeni zarządzania48. A stąd aby badać „podprzestrzeń
informacji” zawartą w przestrzeni medialnej, w formalizmie matematycznym, odwzorujemy ją na przestrzeń wielowymiarowych wektorów w przestrzeni reprezentacji wektorowej. Jak widać odwzorowane informacje w postaci punktu i pozostałe
elementy struktury przestrzeni medialnej, w swych zachowaniach zależą od czynników zewnętrznych istniejących w przestrzeni społecznej. Pozwala to porównać
również inne elementy struktury do zjawisk i zachowań do zagadnień metodologicznych z dziedziny fizyki i badać model przestrzeni medialnej w aspekcie jej dynamiki i kinematyki.
Do badania struktury przestrzeni medialnej tworzona jest specjalna reprezentacja strukturalna, która pozwala na w podział wektorów na klasy. Umożliwia to
zastosowanie automatyczna klasyfikacja do rozpoznawania obiektów. Stwarza to
nową jakość w zarządzaniu informacją w przestrzeni medialnej, jak również pozwala „odkryć” skrywane przez nadawców elementu manipulacji, przekłamania w przekazie czy wreszcie popularnych dziś „nakładek medialnych”49 lub tzw. „pasków”50,
46

Chomsky Noam, Understanding Power: the Indispensable Chomsky, New York 1998; The New
Press 2002, ISBN13 (EAN): 9780099533115 ISBN 10: 00995331.
47 Szerzej na ten temat pisze Pietrzak H., Nowe podmioty w przestrzeni medialnej, Wyd. UR. Rzeszów,
2012.
48 J. Gawroński, Zarządzanie mediami w sformalizowanej wielowymiarowej przestrzeni medialnej Zarządzanie w Kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 411.
49 Przekaz informacji i gatunku najciekawszych, najatrakcyjniejszych, które mają „przykryć” informacje ważne ale niekorzystne dla rządzących.
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a ta to jeden z najważniejszych elementów przekazu medialnego. Najistotniejszym,
w tym rodzaju przekazu propagandowego jest posiadanie pełnej kontroli nad mediami, co pozwala na szybkie i wyraźne zmiany w jej strukturze, i treściach programowych. Osiągane jest ta często prostymi, pozornie nie związanymi z polityką sposobami. Np. przekazywanym informacjom lub treści promocyjne, jest nadawany silny ton redakcyjny i słownictwo silnie emocjonalne. Budowane są tzw. „nowe wizualizacjom” ludziom, autorytetom społecznym, którzy znani są z dotychczasowego
wiarygodnego przekazu dodawanie „cichego komentarz” przez co, w zasadzie nie
zmienia się treść ale otrzymuje się nowy kontekst. Najbardziej widoczne to jest
w przekazie informacji politycznych, gdzie do wypowiedzianych słów członek partii
opozycyjnej przemawiający w parlamencie sarkastycznie dodaje się komentarz:
(ktoś, kto redagował rezolucję przeciwko Polsce - teraz próbuje oceniać polski
rząd).
W przestrzeni medialnej powstają i przybierane są nowe role społeczne uzależnione wyłącznie od ludzkiej kreatywności w tym zakresie oraz, często nowatorskim spojrzeniu na otaczającą rzeczywistość. Ludzie w przestrzeni medialnej zmieniają w niej swoje cechy osobowe oraz pozyskują nowe kompetencje psychospołeczne. Stają podmiotami medialnymi.
W teoriach psychologicznych osobowość człowieka pojmowana jest jako
jego wewnętrzny system regulacji, pozwalający na adaptację wraz z wewnętrzną integracją myśli, uczuć oraz zachowania w określonym środowisku i w określonym
wymiarze czasowym. Możliwość integracji daje mu poczucie stabilności miejsca
i czasu stanowiąc zespół względnie trwałych cech lub predyspozycji psychicznych
jednostki. Tym też wyróżnia się od innych i dlatego często w literaturze przedmiotu,
osobowość jest definiowana jako charakterystyczny, względnie stały sposób reago-

We współczesnym przekazie wizyjnym (w telewizjach), tzw. „pasek” to przekaz informacji, które są
rzeczywistym elementem prowadzonej propagandy. Obecnie mamy do czynienia z tzw. „styl pasków
grozy”, obecnych przekazie informacji telewizji publicznej, w której „za wszystko zło świata” obwiniana jest opozycja. Z analizy wynika, że w paskach TVP Info jest mało informacji, a dużo propagandy
TVP Info promuje również w ten sposób jednych polityków - strony rządowej - kosztem innych. Również Jarosław Kaczyński Prezes PiS promowany, jest dużo częściej niż np. prezydent Andrzej Duda.
Porównując „paski” telewizji publicznej z innymi stacjami, np. z TVN, w badaniach OpenDemocracy.net okazało się, że "Między paskami obu stacji nie zaobserwowaliśmy wspólnego słownictwa, a wydarzenia były pozornie równoległe i odrębne". Zagadnienie to opisane zostało w artykule: Brytyjscy naukowcy zbadali paski informacyjne w TVP. informacji jest w nich coraz mniej 08.11.2018 wczoraj 19:24, onet.pl,
https://wiadomosci.onet.pl/opinie/brytyjscy-naukowcy-zbadali-paski-informacyjne-w-tvp-informacjijest-w-nich-coraz/306k320 [Dostęp: 20.02.2019].
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wania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także jako sposób wchodzenia z nim w interakcje.
W tej przestrzeni człowiek pełnieni rolę podmiotu medialnego. Ważna jest
jego interakcja i reagowanie na tzw. otoczenie informacyjne, a to w konsekwencji
kreuje odpowiedni i celowego sposób komunikowania. Należy tu jednak zaznaczyć,
że sam sposób komunikowania się nie jest jedynym wyznacznikiem działania człowieka i podejmowania przez niego konkretnych ról społecznych. To, co robi,
w czym się samorealizuje, co przekazuje od siebie do przestrzeni społecznej, zależy
od jego doraźnego stanu fizycznego i psychicznego; od emocji i uczuć; a także od
stopnia przygotowania do danego działania. Wszystko co składa się na złożoność
psychiki człowieka odzwierciedlone jest w przyjmowanych postawach oraz motywacjach do działań. Dlatego również w działaniach realizowanych w przestrzeni
medialnej należy szukać przede wszystkim jego osobowych predyspozycji, określających posiadaną interaktywności komunikacyjną. Z pewnością jest to pewien typ
osobowości - osobowości nakierowanej na funkcjonowanie i samorealizację oraz
integrację w przestrzeni medialnej. Charakteryzującą się tym, że:
• musi zostać wykształcona zdolność przetwarzania napływających informacji,
z których tworzy się obraz świata, często o różnych konfiguracjach. Tu mieści
się siła naszych imaginacji i zdolności do inspiracji,
• powinna nabyć lub posiadać umiejętność integrowania techniki z własnymi
kompetencjami psychospołecznymi,
• mieć wykształcony sposób ustosunkowania się do przedmiotów, osób i sytuacji
o stałych cechach i powtarzalności. Kształtuje się on przez wielokrotne
doświadczanie identycznych lub zbliżonych do siebie sytuacji społecznych –
również poprzez kontakt z innymi osobami, dla których maja one podobne
znaczenie. Informacje tego typu mają charakter „znaczący” dla opisu różnych
sytuacji (zdarzeń), podobnie jak dla różnych podmiotów medialny, we
wszystkich możliwych konfiguracjach przybieranych ról społecznych, w wydarzeniach powtarzających się, mających wyjątkowo silny ładunek emocjonalnych. Determinuje to wszystkie zachowania podmiotowe w środowisku,
dlatego niektórzy mówią tu o tzw. „gorących informacjach”, znaczących dla
sposobu wybranej interakcji. Przecenianie ich wpływu interaktywności
wszystkich zainteresowanych nie jest tak do końca jednoznaczne. W zachowaniach interaktywnych podmiotu medialnego znacząca rolę odgrywa jego
profesjonalizm, wykształcony wielością i powtarzalnością zdarzeń oraz
sytuacji. Wtedy kreacja jego osobowości, profesjonalizm zawodowy staje się
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kontynuacją jego osobistych predyspozycji osobowościowych, a także wyuczonych zasad oraz prawidłowości postępowania w kontaktach zewnętrznych dla
wykonywania zawodu oraz pełnienia wybranych ról społecznych.
Podmiot medialny powinien również mieć wiedzę i znać mechanizmy działania mediów i w mediach oraz, często wyprzedzająco, przewidywać jakich rodzajów i typów informacji media potrzebują. W zakresie swoich podstawowych czynności monitoruje wszystkie obszary działania reprezentowanej instytucji, które pływają i decydują o jej medialnym obrazie. Proces umasowienia mediów, pojawienie
się radia, telewizji, a dziś mediów cyfrowych, sieci telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, Internetu, kreowanej rzeczywistości wirtualnej, portali społecznościowych, cyberprzestrzeni itp. z dnia na dzień zmieniło zadania, cele w przestrzeni medialnej. Pojawiła się wąska specjalizacja i profesjonalizacja tego rodzaju
aktywności. W przestrzeni medialnej silnie zaznaczyły swoją obecność media społecznościowe i w związku z tym powstało szereg nowych profesji i funkcji zajmujących się ich „obsługą”.
Obecnie nie uległy one zmianie, ale zmieniła się jedynie szybkość przekazu
i typ reakcji (np. odpowiedź, debata w Internecie, e-komunikacja itp.). Dzięki możliwości penetrowania wektorowo opisanej przestrzeni medialnej i wykorzystaniu
technologii cyfrowej – zakres przejmowanych i analizowanych informacji. Usprawnił się proces predykcja zdarzeń – szybciej i sprawniej można przewidzieć w jakim
kierunku będzie ona zmierzać. Pozwala to na zmianę kierunku i poprawę szybkości
reakcji. Jest to nowy typ interaktywności, właściwej podmiotom medialnym, oparty
na obecności w fenomenie świata sieci, obejmującej rzeczywistość społeczną
i wirtualną. Kiedy wszystkie informacje można przekształcić w cyfrowe bity oraz
w podobny sposób oddać kontekst sytuacyjny (tło obszaru informacji) oraz w proces
ten włączyć nowe typy dziennikarstwa (np. dziennikarstwo społeczne, obywatelskie
itp..) wyznacza się nowy typ inteligencji człowieka, tzw. inteligencji otwartej51.
Decydują one o sytuacyjnym przebiegu zdarzenia, kontaktu oraz o uzyskaniu sukcesu. Temu właśnie celowi służą tzw. zasady medialnej autoprezentacji. Autoprezentacja w historii komunikacji interpersonalnej odgrywała zawsze decydującą
rolę w kontaktach. W teorii definiuje się ją jako: „wyrażanie samego siebie” i bez
względu na rodzaj czy treść przekazu osoba prezentująca jest identyfikowana
z podmiotem, który reprezentuje. Zasady te obwiązują nadal z pewną tylko modyfiPojęcia „inteligencja otwarta” użył Derrik de Kerckhove w książce Powłoka Kultury, a następnie
w Inteligencji Otwartej, wyd. MIKOM 2001, ISBN 83-7279093-0.
51
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kacją obejmującą aspekt medialności. Celem autoprezentacji, niezależnie od warunków i sposobów, jest:
• wywołanie w świadomości otoczenia oceny decydującej o sposobie postrzegania nas przez inna osobę lub grupę osób,
• wywołanie silnych emocji, które wyrażają stosunek do podmiotu prezentującego się,
• wywołanie zjawiska akceptacji lub odrzucenia, co wpływa na ocenę oceny
odbiorcy i ustala, na swój sposób medialne postrzeganie, wzbudzenie zaufania oraz uzyskanie pozytywnej własnej oceny.
Dlatego reprezentujący podmiot medialny powinien posiadać lub wyrobić
sobie zdolność do nienagannego przedstawienia siebie i jednoczesnej obserwacji reakcji otoczenia, aby skutecznie korygować błędy, pojawiające się podczas tego procesu. Umiejętność autoprezentacja medialna jest bardzo ważna.
W mediach, z uwagi na realizacje komercyjnych celów właścicieli lub wydawców często zdarza się, że informacja o zdarzeniu, definiowana obszarem „wrzeciona informacji” urasta wydarzenia przestającego wartość informacyjną wszelkich
innych zdarzeń. Powstaje z tego olbrzymia, symulowana przez media „nakładka informacyjna” kryjąca wszelkie inne wydarzenia. Wskazywał na to medioznawca
Prof. W. Godzic opisując sposób przedstawiania w mediach katastrofy smoleńskiej
w kwietniu 2010 roku. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” mówi: Media nie były
przygotowane na tę tragedię, stworzyły atmosferę końca świata. A smutek i rozpacz
trzeba dozować52. Media, jak wyjaśnia dalej (…) zdziałały, jak uczniowie czarnoksiężnika (…). Potrafią coś rozpętać, a nie potrafią wyhamować. Wg W. Godzica
jest to brak profesjonalizmu, wskazujący, że zapominają o swej roli - pośrednictwa
w przekazaniu prawdy o zdarzeniu i powinni się z tego otrząsnąć. Zamiast tego szukają informacji zbieżnych z wydarzeniem, tworzą fakty medialne, a czasem nawet
faktoidy lub komentują pojawiające się w takich przypadkach teorie spiskowe, nadając im wysoki stopień uprawdopodobnienia. Rozbudowują w ten sposób niebotycznie obszar „wrzeciona informacji"53, również w czasie, aż do wykreowania mitu.
Decydują tu również inne czynniki. Oglądalność, słuchalność czy zainteresowanie
czytelników danym tematem. Bo dobra informacja, o wysokich parametrach odbioru
Wywiad Dominiki Wantuch, Godzić: media stworzyły atmosferę końca świata, Gazeta Wyborcza
z dnia 2010-04-15.
53 Koncepcja “wrzeciona informacji”, jako pewnego zbioru informacji, rządzących się własnymi prawami omawia H. Pietrzak w książce Nowe podmioty w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-835-2.
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pozwala na konkurowanie z innymi mediami w podziale „reklamowego tortu”, czyli
zysków z emitowanych reklam, wrażenia.
Przestrzeń medialna to również specyficzne miejsce wywierania wpływu na
ludzi, na ich opinię, postawy i zachowania. Według A. Pratkanisa i E. Aronsona54
w działaniach propagandowych i dezinformacja można wyodrębnić takie cztery
techniki wywierania wpływu. Są to:
• przejęciu kontroli nad sytuacją i stworzeniu atmosfery sprzyjającej komunikatowi - jest to tzw. perswazja wstępna. Odnosi się ona do struktury, jaką nadajemy naszemu problemowi oraz do sposobu przedstawienia decyzji. Skuteczna perswazja wstępna ustala to, „co każdy wie” i „co wszyscy uważają za
oczywiste”. Jeżeli nadawcy sprytnie uda się sformułować problem i zdefiniować sposób, w jaki należy o nim dyskutować, może wpłynąć na nasze reakcje
poznawcze i uzyskać naszą zgodę, wcale nie stwarzając wrażenia, że próbuje
nas do czegokolwiek przekonać;
• nadawca musi zadbać o właściwy wizerunek w oczach odbiorców. Technikę
tę nazywa się „wiarygodnością źródła”. Polega to na zaprezentowaniu się jako
osoba sympatyczna, dobrze poinformowana, godna zaufania, itd.;
• technika polegająca na skonstruowaniu i przekazaniu komunikatu, który skupi
uwagę i myśli odbiorców dokładnie na tym, czym zależy nadawcy – odwróci
ich uwagę od argumentów przemawiających przeciwko prezentowanemu stanowisku, przykuje ją żywym i sugestywnym obrazem, a nawet skłoni odbiorców do autoperswazji;
• skuteczny wpływ opiera się na kontrolowaniu uczuć odbiorców i przestrzega
prostej zasady: wzbudź w odbiorcach określone emocje, a następnie podsuń
im sposób reakcji na te emocje, który pokrywa się z działaniem, do którego
próbujesz ich nakłonić. Odbiorcy skupiają się wtedy na własnych uczuciach
i stosują się do prośby w nadziei, że pozwoli im to uniknąć negatywnych
emocji lub trwać przy emocjach pozytywnych55.
Wywieranie właściwego wrażenia oraz bezpośrednio związana z tym siła
perswazji to kluczowe elementy umożliwiające stworzenie odpowiedniej sytuacji
między nadawcą i odbiorcą komunikatu. Zdolność tę gwarantują pewne cechy osobowości. Człowiek, który charakteryzuje się obawą przed odbiorem ze strony audytorium będzie dążyć do uzyskania w oczach otoczenia, jak najlepszej oceny. Jed54
55

A. Pratkins E. Aronson, Wiek propagandy, PWN, Warszawa 2003.
Tamże, s. 48-49.
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nostki o wysokiej samoświadomości skupiają się bardziej na swoim wizerunku. Dobre operowanie własną osobą, świetna obserwacja otoczenia oraz pewność siebie
pozwala dostosować się do danej sytuacji oraz, w przypadku niepowodzenia, wybrnąć z opresji i osiągnąć sukces poprzez dostosowanie się do wymogów społecznych. Ważną rolę odgrywa tu, zatem wrażliwość na wszelkie informacje zwrotne
płynące z otoczenia. Wszelkie te cechy osobowości, automatycznie wręcz wiąże się
pełnienia konkretnych ról społecznych. Dotyczy to wypowiedzi w mediach, jak
i w kontaktach osobistych, jakie również wiążą się z działaniem podmiotu medialnego. Dlatego zawsze powinno się przestrzegać pewnych zasad. Przekazując informację powinniśmy pamiętać, że komunikat musi być odpowiednio przygotowany,
tak aby wzbudził zainteresowanie wśród odbiorców.
Obowiązują wiec znane i konsekwentnie przestrzegane zasady:
• komunikat musi przede wszystkim być na temat,
• nie może być zbyt długi i monotonny (zasada: maksimum treści w małym
formacie, czyli krótki, zwięzły, ale bogaty w informacje),
• informacji tych nie może być jednak zbyt wiele. Przeciętnie zapamiętujemy,
bowiem tylko 10% tego, co usłyszymy. Wzmożona ilość informacji zmniejsza
jeszcze liczbę zapamiętanych wiadomości,
• należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego stylu wypowiedzi używanie
technik retorycznych (anafor, epifor oraz powtórzeń w środku zdania) pozwala na podkreślenie i uwydatnienie ważnych aspektów wypowiedzi wplatanie
przykładów z życia codziennego w łatwy sposób obrazuje dany problem. Podobnie wprowadzanie humoru pozwala rozluźnić słuchacza, przykuć jego
uwagę oraz zainteresować swoją osobą.
Dobry komunikat, tak jak dobre wystąpienie publiczne powinien być zbudowany według ogólnie znanych i przytaczanych w wielu podręcznikach zasad56.
W przekazie zmediatyzowanym najważniejsze jest nie tyle budowa komunikatu od
strony poprawnych zasad, co umiejętność posługiwania się i nadawania w wypowiedziom określonego kontekstu oraz zamierzonego ładunku emocjonalnego.

56

p. w: T. Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, GWP, Gdańsk 1997.
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5. Materializm informacyjny
Już końcem roku 2010, a dużym nasileniem w pierwszych miesiącach 2011
roku, katarska telewizja Al-Dżazira pozycjonuje się, jako demiurg tzw. „arabskiego
przebudzenia”. Stworzona została w połowie lat dziewięćdziesiątych, w Katarze,
państwie arabskim położonym we wschodniej części Półwyspu Arabskiego nad Zatoka Perską urasta do roli rzeczywistego podmiotu medialnego. W swojej historii
komunikacji medialnej telewizja Al-Dżazira wyrosła, jako podmiot medialny na
znaczących wydarzeniach w krajach arabskich od początku XXI wieku. Była to:
wieloletnia wojna o państwo palestyńskie, wojna w Libanie, inwazja na Afganistan
oraz wojna w Iraku. Od 2006 roku telewizja Al-Dżazira emituje dwa kanały – oficjalny, anglojęzyczny mówiący o problemach krajów arabskich, biedzie, wrogości
arabskiej ulicy do krajów zachodu oraz arabskojęzyczny, faworyzujący siły opozycyjne wobec despotycznych reżimów państw Północnej Afryki i Półwyspu Arabskiego. To z od niej wiemy o fundamentalistycznym Bractwie Muzułmańskim oraz
polityce palestyńskiego Hamasu, o biedzie korupcji i bezrobociu, o panowaniu dyktatorów tępiących wszelkimi sposobami swoich przeciwników. Powstała w ten sposób próżnia na scenie politycznej, która znalazła swoje ujście w coraz większym
wzroście świadomości pokolenia młodych Arabów. Oni doskonale wiedzą, co dzieje się poza granicami ich krajów a bieżące wydarzenia dodają im wiary i pewności
siebie. To właśnie jest „grupa docelowa”, do której Al-Dżazira skierowała swój
przekaz. W państwach tych dotychczas nie dochodziło do masowych protestów, ale
media, a szczególnie Internet ułatwiający organizację i wymianę informacji doprowadziły do wybuchu zamieszek, z którym mamy do czynienia praktycznie od końca
2010 roku. Tunezja, Egipt, Jemen, Bahrajn, Libia, a nawet Syria, to tylko przykłady
państw, gdzie media (Al-Dżazira) nie tylko przenikają do grup rewolucyjnych ale
wręcz utożsamiają się z nimi, są nie tylko rejestratorem wydarzeń ale aktywnym
uczestnikiem, kreując postawy, zachowania i motywacje ludzi. To nowa forma rewolucji informacyjnej, na która składają się takie elementy, jak:
• arabskojęzyczne internetowe portale społecznościowe,
• sieć telefonii komórkowej pozwala na błyskawiczne przesyłanie informacji
w obrębie najbardziej aktywnej części społeczeństwa,
• telewizję satelitarną skierowana do tych, którzy nie korzystają z Internetu,
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•

portale demaskatorskie, typu Wikileaks57 Al-Dżazira pierwsza rozpowszechniła umieszczony w Internecie film z samospalenia młodego Tunezyjczyka,
a gdy wybuchły protesty w Tunezji i Egipcie ludzie rozsyłali po znajomych
„sms” – włącz Al-Dżazirę, to w niej było widać ludowe powstania przecie
reżimom.

Al-Dżazira ma też własna stronę internetową z olbrzymia ilością wejść, własny „think - tank” zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych, dociera prawie do co drugiego arabskiego domu (150 milionów widzów,
a wersja anglojęzyczna ponad 220 milionów)58. Jej siłą jest opisywanie rzeczywistości z perspektywy - nie władców ale poddanych, co zjednuje jej popularność w lokalnych społecznościach arabskich. One zaś dzięki sieciom telefonii komórkowej
i portalom społecznościowym Internetu uruchamiają do protestów wielotysięczne
tłumy ludzi. „Przebudzenie arabskie”, to pierwsza rewolucja transmitowana na żywo
w telewizji, w której telewizja nie są tylko rejestratorem wydarzeń lecz aktywnym
jej uczestnikiem. Gdy wybucha rewolta, zaktywizowały się protesty ludzi, wrażano
krytyczne opinie, a w konsekwencji uliczne zamieszki - ludzi Al-Dżaziry zaczęli
wykorzystywać portale społecznościowe do pozyskiwania informacji na ten temat
od uczestników zajść, gdyż oficjalne władze ograniczały jej działanie w tych krajach, a nawet zamykały jej placówki. Dziennikarze Al-Dżaziry poszukiwali zdjęć
i filmów z centrum wydarzeń, z demonstracji w celu wyemitowania ich w swej stacji i poinformowania o wydarzeniach społeczność światowa. Przeszukiwali w tym
celu „You Tube”, szukali wpisów i kontaktów na „Twitterze” oraz „Facebooku”,
aby nadać informację z centrum wydarzeń, z demonstracji i protestów ulicznych.
Emitowali telefoniczne rozmowy z korespondentami i całe „wpisy” na portalach
społecznościowych - uruchomili dziennikarstwo obywatelskie. Powstała z tego nowa sieć informacyjna systemu medialnego, w którym nie ma rywalizacji ale wzaWikiLeaks (z ang. leak - przeciek). Witryna internetowa działająca w oparciu o zmodyfikowaną wersję oprogramowania MediaWiki, umożliwiająca publikowanie w sposób anonimowy dokumentów
(często tajnych) rządowych i korporacyjnych przez informatorów chcących zasygnalizować działania
niezgodne z prawem (tzw. whistleblowers). Operatorzy tej witryny twierdzą, iż niemożliwe jest wyśledzenie, skąd pochodzą wpisy, w związku z czym ich autorzy nie ponoszą ryzyka związanego z ujawnianiem takich informacji. Witryna rozpoczęła działalność w grudniu 2006, a w listopadzie 2007 zawierała 1,2 mln dokumentów; [za:] http://pl.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks [Dostęp: 27.03.2011].
58 Dane za informacją na portalu money.pl z listopada 2006 roku pt. Arabska wizja świata po angielsku
http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/artykul/al;dzazira;;arabska;wizja;swiata;po;angielsku,222,
0,201438.html [Dostęp: 20.02.2019].
57
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jemne uzupełnianie. Na czele tego nowego zjawiska medialnego stoi dziś niewątpliwie Al-Dżazira, która zarządza pozyskaniem, wymianą oraz przekazem wiarygodnych informacji „do wielu”, wzbudza i wywołuje energię społeczną, kreuje wydarzenia w ten sposób, że opisuje co się dziej i dziać się powinno dalej, wskazuje
przywódców i usytuowanie miejsc zdarzeń, ukierunkowuje ruchy społeczne oraz daje wsparcie ideologiczne (np. odejście świata arabskiego od nacjonalizmu do islamizmu).
Z pewnością Al-Dżazira nie jest przejawem nowego typu arabskiej demokracji, czy jednej z możliwych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Al-Dżazira, jak każda komercyjna telewizja reprezentuje interesy właściciela i jego poglądy
na politykę zagraniczna oraz wewnętrzną państwa, a także poglądy tych, którzy finansują jej działalność.
Podstawą osiągniętego sukcesu jest nowy typie public relations realizowany
przez podmiot medialny. W przypadku Al-Dżaziry był nim również celowo kreowany wizerunek stacji, jako jedynego, rzetelnego, wiarygodnego i apolitycznego reprezentanta arabskiej opinii publicznej. Al-Dżazira stała się stacją telewizyjna, która
w oficjalnym anglojęzycznym przekazie pokazuje państwo i jego problemy odpowiadając ogólnemu zapotrzebowaniu publicznemu na tego rodzaju informacje,
z drugiej, jako nowoczesna stacja budująca inne relacje z odbiorcami, oparte na interaktywnej i multimedialnej idei sieci, wkraczającej w najmniejsze lokalności krajów
arabskich, mówiącej ich językiem i eksponującej rzeczywiste problemu ludzi. W ten
sposób wzbudza energie społeczną do walki o lepsze życie, bez tyranii oraz kreuje
sympatię dla walczących. Ten typ budowy wizerunku oparty został na skierowaniu
przekazu do wybranych grup docelowych. Jedną obsługiwała emisja anglojęzyczna,
oficjalna, drugą stacja arabskojęzyczna, nastawiona na pozyskiwanie informacji
z pozyskanych przez siebie i ustalonych źródeł, doskonale opisywała sytuację ludzi
w państwach i emiratach Półwyspu Arabskiego i Północnej Afryki, a przede wszystkim mówiła do nich ich językiem. Dla stacji tego typu informacja zaczęła mieć znaczenie, które można określić, jako materializm informacyjny, bo pojedyncza informacje o zdarzeniu, zbiory informacji determinowane przedmiotowo (sposób sprawowania władzy) i podmiotowo (lokalizm terytorialny) określane były parametrycznie, wektorowo i wagowo (wg wartości), tak jak opisujemy to dla modelu przestrzeni medialnej. Opis zdarzeń nie był niedookreślony, ale skierowany ku konkretnemu odbiorcy, który pozytywnie weryfikował go z własna sytuacja życiowa,
przyjmowanymi postawami oraz motywacjami. Miały dla niego konkretną i mierzalna wartość (wagę), przez co informacja stawała się towarem na rynku mediów.
Odpowiednio spreparowana, poprzez techniki medialne podnoszące poziom wrażli54
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wości emocjonalnej oraz wypozycjonowania jednocześnie na wizji i w sieci stała się
narzędziem zmiany społecznej. Al-Dżazira pierwsza - przestała opisywać i interpretować świat, ale zaczęła go zmieniać stając na czele wydarzeń społecznych.
Zaprezentowany poniżej na rysunku model pokazuje tą nowa sytuację medialną, charakteryzującą się nie tylko przenikaniem do grup rewolucyjnych, suchym
przekazem, ale wręcz utożsamianiem się z nimi, aktywnym uczestnictwem w zdarzeniach, a przede wszystkim ich kreowaniem w postawach o zachowaniach ludzi.
Rys. 2. Idealizacja modelu materializmu informacyjnego.

KREACJA

- przekaz informacji do „wielu”
- pozyskiwanie informacji
i jej wzajemna wymiana
- emisja przekazu do różnych
odbiorców
- wywołanie energii społecznej - rewolucja
INFORMACJA O WYDARZENIU

- kreacja wydarzeń
- opis tego co się dzieje
i powinno się dziać
- wskazywanie liderów
i przywódców

- wywołanie ukierunkowanego ruchu społecznego
- wskazanie celu i sposobu
dochodzenia
- wsparcie ideologiczne

- sytuowanie miejsc wydarzeń

WYDARZENIE W NOWYM WYMIARZE

O wszystkim jednak decyduje celowo kreowany, wiarygodny społecznie
wizerunek stacji w przestrzeni medialnej. Sam proces kreacji wizerunku i umiejętnego wykorzystania informacji (w sensie materializmu informacyjnego) wymaga
nowych umiejętności zrządzania organizacją medialną uwzględniających wszystkie
możliwe relacje „wewnętrznych” i „zewnętrznych” podmiotowego ujęcia tak w ujęci przestrzeni medialnej oraz skutecznego zarządzania informacją często prezentowaną jako celowo wywoływany konflikt w przestrzeni medialnej. Z metodologicznego punktu widzenia, jest to jedynie ujawnieniem tkwiących w przestrzeni
sprzeczności oraz dróg ich rozwiązania przez wprowadzenie odpowiednich zasady
lub prawidłowości. Działanie takie wymaga, uwzględnienia tzw. „specyficznej logiki, specyficznego przedmiotu”, która jedynie z pozoru nadaje mu cechy indywidualnego podejścia w zarządzaniu, ale w sumie podlega powszechnie znanym prawidłowościom. Kreacja wizerunku w przestrzeni medialnej, to umiejętne „zarządzanie
wydarzeniami”.
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W oparciu o nie można je opisać modelowo na zasadach, które omawiam
w książce. W sensie szczególnym model taki zawiera opis realnych wydarzeń wraz
z ich predykcją, w sensie ogólnym jest uniwersalnym modelem działań. Dla wielu
organizacji i podmiotów medialnych, kreujących swój wizerunek w przestrzeni medialnej, ujęcie modelowe stanowi znakomitym środkiem stymulującym bieżące
działanie oraz jest narzędziem weryfikacji miejsca i pozycji w całym systemie medialnym. W tym sensie ujęcie modelowe pełni rolę generatorem zdarzeń, za pomocą,
którego pozycjonują się one w przestrzeni, stając się elementem prowadzonej tam
gry rynkowej. Dzięki nowym technologiom oraz wykorzystania zasad funkcjonowania w sieci, a często wytwarzania jej na własne potrzeby, dostosowania kodu
przekazu w sensie językowym i symbolicznym do oczekiwań danej społeczności –
szybko uzyskuje jej poparcie oraz staje się wiarygodnym dla nich medium. Tak też
postąpiła Al-Dżazira nadająca w języku arabskim, stając się powszechnym, a często
jedynym dla krajów regionu ośrodkiem informacji, uwzględniającym większość lokalnych problemów, aspiracji i dążeń zbiorowości, których brakowało w oficjalnym
przekazie.
Zdarzenia w przestrzeni medialnej mają wiele źródeł. Jedne wywodzą się
z bieżących wydarzeń, istniejących i nierozwiązanych sprzeczności mających swe
źródło w przeszłych, konfliktach, sporach, w tradycji, kulturze oraz obyczajach tych
społeczności. Inne są relacjami z wydarzeń niespodziewanych, nagłych, wypadków
katastrof itp. Jeszcze inne pozyskiwane są od ludzi, dla których są źródłem emocji
i wyrażają ich oczekiwanie zmian, powalają realizować aspiracje, motywują ich do
działania. Z tego względu powodu podmiot medialny musi na bieżąco monitorować
przestrzeń zdarzeń, pozyskiwać na ten temat informacje ukazujące tło i kontekst
wydarzeń. Często nawet pozornie mało ważna informacja, powiązana z innymi staje się ważną i decydująca o kreacji przekazu. Media i podmioty medialne muszą zidentyfikować je, poklasyfikować i pogrupować cechy, nadać im etykiety oraz ciągle
monitorować, a w zasadzie opisać je poprzez wzrost poziomu wrażliwości emocjonalnej w przestrzeni informacji. Pozwala to na wygenerowanie do przestrzeni informacji medialnych, całych ich zbiorów, które stają się aktywnym uczestnikiem
oraz kreatorem zdarzeń. Takie działanie, to opisywany już model powstawania
i kreacji „wrzeciona informacji”, w którym podmiot medialny decyduje o treści
przekazu i predykcji zdarzeń. Badanie poziomu wrażliwości emocjonalnej oraz monitorowanie biegu zdarzeń wymaga ciągłej weryfikacji, a tą umożliwia multimedialność tak charakterystyczna dla współczesnych mediów, wspomagana siecią łączącą
różne formy komunikowania - od portali społecznościowych i socjalnych w Internecie, aż po kontakty przez sieć telefonii komórkowej. Każdy liczący się dziś w sys56
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temie medialnym podmiot ma własny portal Internetowy i budowaną wokół niego
platformę multimedialną umożliwiającą kontakt bezpośredni z widzami. Już w wielu
przypadkach jest to kontakt „audio-wideo”, dzięki czemu pojawia się nowa postać
tzw. dziennikarstwa społecznego, w którym widzowie sprawozdają bieg zdarzeń
oraz nasycają je własnymi emocjami. Dzieje się tak najczęściej w przypadkach wydarzeń nieprzewidywalnych, często o charakterze nagłym, katastroficznym itp.,
a takimi są wypadki drogowe, katastrofy naturalne, np. trzęsienia ziemi i powstające
w ich wyniku tsunami, wybuchy wulkanów, powodzie, katastrofy powietrzne, lądowe, wodne, a także sprawy wymagające interwencji mediów z tytułu jednoznacznego przekroczenia prawa lub zaniechania działania przez władze publiczne bądź samorządowe. Tak naprawdę tylko atrakcyjności tematu niesie z sobą silny przekaz
emocjonalny. To od nich zaczyna się kreacja „wrzeciona informacji”, w którym łączy się podobne treściowo lub miedzy informacyjnie, na ogólnych zasadach podobieństwa skojarzeniowego zdarzenia bieżące ze zdarzeniami z przeszłości oraz
przewidywanym przyszłym biegiem wydarzeń. Media są tu zawsze w tym procesie
na pierwszym miejscu. Nie tylko informują, ale wręcz uczestniczą w wydarzeniach.
Przy dzisiejszych technologiach sieci korzysta się z wielu przekazów, a nawet można organizować przekaz własny, w postaci kontaktów audio-wizyjnych (np. łączność przez „skype”) z ludźmi, którzy są w centrum wydarzeń, niezwiązanych z daną
organizacją medialna59. Informacje pozyskiwane w ten sposób „od ludzi”, którzy
wpisują się w obszar nowoczesnego dziennikarstwa obywatelskiego, jak „bąble”
powietrza bytują w wykreowanych „wrzecionach informacji”. To one uwiarygodniają cały przekaz oraz podnoszą emocje emitowanych treści. Nie wyjaśniają co
prawda do końca biegu zdarzeń, ale doskonale oddają akcje, opinie i emocje tych,
którzy w nich uczestniczą. Opowiadają swoimi słowami o tym, co się dzieje, jak to
odczuwają i co dalej zamierzają robić. To nie tylko buduje emocje całego przekazu
i wskazuje dalszy kierunek predykcje zdarzeń, a przede wszystkim umacnia wizerunek organizacji medialnej, jako istotnego, ważnego i wiarygodnego ośrodka przekazu. Resztę dopełnia odpowiednie zarządzanie operacyjne przekazem.

W ten sposób, po olbrzymim i tragicznym w skutkach tsunami w Japonii w 2011 roku, przy szczątkowych informacji oficjalnych w pierwszych godzinach katastrofy przekazywano informacje
w TVN24 od Polaków mieszkających i żyjących w Japonii, w rejonie wydarzeń.
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6. Współczesne media społecznościowe
Medioznawcy obserwatorzy postępu w technologiach komunikacyjnych
oraz specjaliści od badania społecznych aspektów funkcjonowania mediów wskazują na szereg zmian jakościowych w przekazie medialnym. Po pierwsze są to nieustannie nakładające się zmiany całych systemów medialnych, przeobrażenie, które
wraz z rozwojem technologii cyfrowej dokonują zmiany w odbiorze społecznym.
Przykładem tego mogą być aktualne zmiany związane z badaniami i wdrożeniem
sieci 5G60. Po drugie to transformacje rynków medialnych wywoływane przez sam
proces globalizacji i koncentracji kapitału medialnego.
Jest jeszcze trzeci poziom ale ten wiąże się już bezpośrednio z aspektem
modalności sensorycznej. Modalność to inaczej „odzwierciedlenie” dotyczące mowy, mowy ciała - ogólnie naszych zachowań, na które maja wpływ media wizyjne.
Pod jej wpływem zmienia się nie tylko styl ale i sposób bycia w różnych sytuacjach.
Najczęściej wzory takich zachowań bierzemy od aktorów, celebrytów telewizyjnych, ludzi popularnych, topowych polityków itp. Człowiek może mieć inną modalność wewnętrzną a inną zewnętrzną, to znaczy innych modalności używać do konstruowania myślowych wyobrażeń, a inną ujawniać w mowie i mowie ciała61. Dzięki modalności powstają nowe nowych standardy zachowań, konstruowania rozwój
architektury uczestnictwa, której istotnym elementem są treści generowane przez
użytkowników. I wreszcie, poziom czwarty, czyli zawartość sieci będąca wynikiem
oddolnej twórczości użytkowników i interakcji między nimi.
Skutkiem tej swoistej konwergencją mediów są daleko idące zmiany przekazów medialnych. Tzw. „nowe media”: wpłynęły już na to, jakimi kanałami technologicznymi oraz jakimi regułami, do kogo i za czyim pośrednictwem - krążą treści
w mediach. A co najważniejsze jaki jest tego skutek społeczny. Wszystkie wymienione wyżej cztery poziomy zmian jakościowy wymuszają praktycznie ciągłe rede5G - technologia umożliwia ultraszybki przesył danych - na poziomie od 10 do nawet 100 Gb/s. To
kilkanaście razy szybciej niż dzisiaj. Równie ważne są małe, bo wynoszące zaledwie kilka milisekund
opóźnienia. W 2019 roku pojawią się pierwsze smartfony obsługujące nowy standard. To użytkownicy
smartfonów skorzystają bowiem na rewolucji najbardziej. Oglądanie filmów, granie, komunikacja,
dzięki 5G powinny wkroczyć na zupełnie nowy poziom. Prace prowadzone przy współpracy Samsunga, sieci Verizon i Qualco-mma pozwalają sądzić, że pierwsze smartfony pozwolą na transmisję danych na poziomie 1,7 Gb/s. Testy tej technologii ruszyły też w Polsce. (za: 5 technologii, które zrewolucjonizują 2019 rok 26.02.2019 nex.gazeta.pl
http://next.gazeta.pl/next/7,161716,24457449,5-technologii-ktore-zrewolucjonizuja-2019-rok.html#a
=100096&c=145&s=BoxBizCzol1) [Dostęp: 08.03.2019].
61 G. Stix, Uczmy się uczyć, „Świat Nauki”, Prószyński Media, Nr 9 (241), wrzesień 2011, s. 32-39,
ISSN 0867-6380.
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finiowanie modelu obiegu przekazu medialnego. Związane jest to z organizacją
i rozpowszechnianiem treści medialnych, czyli mówiąc inaczej narracji.
„Social media”, czyli media społecznościowe są obecnie jednym z podstawowych elementów tej narracji medialnej. Powstały one wraz są media społecznościowe z rozwojem sieci Internetu, technologicznego, cyfrowego rozwoju telefonii
komórkowej i związanej z tym multimedialnością, i interaktywnością przekazu,
a także nowych technologii w zakresie przesyłu i przechowywania danych.
Tradycyjnie przestrzeń medialną opisywały dwa elementy, a mianowicie:
• swobodnie płynące, z biegiem i dynamiką czasu, informacje, odwzorowane
w przestrzeni informacji i uświadamiane sobie przez „odbiorców”. Jest to zasadnicza baza przestrzeni medialnej, jako samoistnego i wydzielonego elementu przestrzeń informacji, odwzorowującej przestrzeń zdarzeń społecznych;
• oraz:
▪ tradycyjne podmioty medialne, wchodzące w skład tzw. systemu medialnego, czyli opisywane wcześniej organizacje medialne (przedsiębiorstwa medialne), tworzące jadro sytemu medialnego, do których zalicza się: agencje
informacyjne, redakcje dzienników i czasopism, stacje i sieci radiowe, kanały i sieci telewizyjne; nowe media, sieci telefoniczne, kablowe, satelitarne
itd. W procesie komunikacji medialnej wchodzące one wzajemnie w interakcję, działając na tzw. „pierwotnym” i „wtórnym” rynku mediów masowych. Podmiotem medialnym są również instytucje bezpośrednio działających w przestrzeni medialnej, do których zalicza się agencje public relations, rzeczników prasowych, wszelkie inne osoby i instytucje podejmujące
zadania przekazu informacji oraz pełniące funkcje obsługujące jej funkcjonowania;
▪ dostawcy produktów medialnych (przemysł audiowizualny, filmowy, fonograficzny itp.), dystrybutorzy tzw. produktów medialnych, producenci i dostawcy nowych technologii, urządzeń, sprzętu i oprogramowania, niezbędnego dla funkcjonowania mediów w przestrzeni, a także instytucje publiczne reglamentujące i kontrolujące działanie mediów;
▪ a także „każdy z nas”, który ma dostęp do stworzonej sieci multimedialnego
i interaktywnego przekazu. Skutki tych działań są widoczne gdy uczestniczymy w sieciowych akcjach społecznych i politycznych, prowadzimy tzw.
dziennikarstwo obywatelskie. Identyczne skutki pojedynczych działań me-
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dialnych mogą mieć ograniczony, środowiskowy lub regionalny zakres, ale
również krajowe lub ponadnarodowe62.
Rozróżnienie tego rodzaju elementów przestrzeni medialnej jest bardzo
istotne w kontekście rozważań nad definicją social - mediów. Wielu autorów, np.
Andreas Kaplan i Michael Haenlein63 definiując termin odwołuje się do starszych
i bardziej rozpowszechnionych pojęć, takich jak np. Web 2.0, co w ich ujęciu oznacza różne systemy konstruowania zawartości Internetu zaś inni odwołują się do obowiązujących zasad korzystaniu z sieci jako platform, przez które treści i aplikacje
nie są tworzone i publikowane przez pojedyncze osoby, ale raczej stale i na bieżąco
modyfikowane przez wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami uczestnictwa
i współpracy64; jeszcze inni uważają, że social - media reprezentują, przez Web 2.0
ideologiczną i techniczną podstawę treści generowanych przez użytkowników, które
można postrzegać jako sumę zróżnicowanych treści medialnych dostępnych publicznie i tworzonych przez użytkowników końcowych.
W sieci Internetu czeka nas również inna społeczność. Czytamy mainstreamowe media nie dopuszczając myśli istnienia innych, naprawdę niezależnych.
Wszystko, o czym zamarzymy dostępne jest w cyfrowym supermarkecie. Ale trzeba
również pamiętać, że to, co jesteśmy w stanie zobaczyć i znaleźć w „sieci” to zaledwie ułamek zawartości sieci. Reszta jest ukryta, bo 96% to: „Deep Web” i „Dark
Web”65. „Deep Web” to ukryta sieć zawierająca: internetowy „wszechświat równoległy”, w którym dostępne są przede wszystkim mniej lub bardziej uszeregowane
dane, archiwa, informacje wyrzucone przez „normalny Internet” na śmietnik. A także nieco dziwaczne odpowiedniki wyszukiwarek, portali społecznościowych i stron
z niemądrymi zdjęciami. „Deep Web” dysponuje kilkoma wyszukiwarkami, większość zasobów jest jednak dostępna. Z kolei „Dark Web” to Sieć buntowników
i przestępców, prześladowanych przez władze, naukowców i hakerów.
Przykładów takich akcji podejmowanych w sieci jest wiele. Dla przykładu wspomnę tylko: protest
przeciw ACTA w Polsce, „przebudzenie arabskie” zwana również „arabską wiosną” powodujące głębokie zmiany polityczne i społeczne w kolejnych krajach Afryki Północnej i Półwyspu Arabskiego, czy
działania polityczne witryny internetowej WikiLeaks.
63 A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social
Media. „Business Horizons” 53, 2010, s. 59–68.
64 Tamże, s. 60- 61.
65 R. Kędzierski, Korzystasz z 4 procent Internetu. reszta jest niewidzialna. Co kryje „dark web?”
http://next.gazeta.pl/next/7,166612,21509920,korzystasz-z-zaledwie-4-procinternetu-reszta-jestniewidzialna.html#a=1088&c=1145&s=BoxBizCzol1 [Dostęp: 08.04.2019].
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We wszystkich jednak konfiguracja korzystania z „sieci” zawarte tam treści
muszą być zgodne z założeniami podstawowej definicji, a mianowicie:
• muszą być umieszczone na publicznie dostępnej stronie albo w ramach serwisu społecznościowego, do którego dostęp ma określona grupa ludzi,
• to treści cechujące się przynajmniej pewnym stopniem kreatywności włożonej
w ich powstanie,
• to treści tworzone przez nieprofesjonalistów bądź z nieprofesjonalnym (czyli
na przykład nierynkowym) nastawieniem.
Uznanie tych charakterystyk oznacza, że główne nurtowe przekazy medialne, komentowane publicznie i rozpowszechniane „dalej” w ramach innych serwisów
społecznościowych, można postrzegać jako rodzaj treści generowanych przez samych użytkowników. Innymi słowy, możliwość komentowania, uzupełniania przekazów medialnych pochodzących z medialnego mainstreamu może jakościowo modyfikować status owych przekazów, na przykład wzmacniając bądź osłabiając ich
wiarygodność w oczach niektórych grup odbiorców (w zależności od charakteru
i autora czy autorów komentarza) jest istotą social - mediów. A ponieważ w medialnej sieci kanalizują się pozytywne i negatywne emocje, postawy i zachowania ich
egalitarna specyfika powoduje, że każdy może w niej zaistnieć, mieć swoje przysłowiowe „pięć minut”, może również zostać błyskawicznie wyśmiany itp. Dzięki
skutecznemu zaistnieniu w sieci wiele osób zrobiło karierę społeczna, zbudowało
swój autorytet i prestiż lub zrobiło karierę polityczną. Wystarczy spojrzeć na kariery medialne niektórych ludzi, którzy są dziś określani mianem celebrytami. Generalnie współczesne media społecznościowe używane są do organizowania tzw.
„kampanii wpływu”. Kampanie wpływu używane są do celów do marketingu i reklamy oraz marketingu politycznego. Ogólnie rzec biorąc, kampania wpływu to stosowanie różnego rodzaju „aktywnych środków”, przekonywania i wywierania presji
w sieci medialnej oraz Internecie, które mają na celu zmianę zachowań ludzi ale
również sianie niezgody, rozsiewania, rozsiewanie strachu i lęku, a także tworzenia
nowych, lub utrzymania starych podziałów społeczeństwie. Podstawą i główną zasadą kampanii wpływu jest:
• stworzenie dobrego planu marketingowego dla działań w mediach tradycyjnych i social mediach,
• zbudowanie i stałe podtrzymanie „marki”, aby w świadomości kojarzyła się
z określoną sytuacją społeczną,
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• maksymalne wykorzystanie mediów tradycyjnych i społecznościowych, tak
aby ich siła oddziaływania na społeczność lokalna, krajową i międzynarodową społeczność była jak największa.
Po pierwszym dużym ataku terrorystycznym na WTC 11 września 2011 roku organizacje terrorystyczne będące organizatorami ruchu globalnego dżihadu zaczęły prowadzić ofensywną kampanię wpływu nakierowaną na popularyzacje ruchu
w społecznościach arabskojęzycznych, pośród wyznawców islamu i a może przede
wszystkim wśród społeczeństw Zachodu dla zmiany zachowań w kierunku uznania
konieczności powołania kalifatu rządzącego się prawami szariatu oraz rozsiewania
strachu i leku przed terroryzmem. W tym celu wykorzystywane były nie tylko tradycyjne media publiczne i komercyjne, a również stacje lokalne oraz social media
takie jak: Facebook, Twitter, YouTube i inne. Podejmowane działania propagandowe i dezinformacyjne przez organizacje terrorystyczne globalnego dżihadu, a przede
wszystkim przez Al-Kaidę miały dwukierunkowe oddziaływanie, a mianowicie:
• po pierwsze - kierowany był przez nie komunikat typowo propagandowy do
społeczności arabskojęzycznych popularyzujący ruch oraz islam. Tu zabierali
głos ludzie cieszący się prestiżem, z autorytetem, liderzy, islamscy mułłowie,
którzy krzewili wahabicki i salaficki islam „powrotu do źródeł”, wzywając
ludzi do koranicznego dżihadu,
• po drugie - prowadzona była akcja propagandowo - dezinformacyjna mająca
na celu zastraszanie społeczności Zachodu grożącymi atakami terrorystycznymi, co powodowało nasilone sianie strachu lęku. Akcję tą zapoczątkował
Osama bin Laden, a później inni liderzy islamscy, przywódcy ISIS i innych
organizacji terrorystycznych. Ponieważ struktura organizacyjna globalnego
dżihadu miała płaski charakter, to znaczy nigdy nie można było ustalić hierarchicznych zależności - zagrożenie strachem ataku emanowało ze wszystkich
stron.
Jak widać z powyższych kierunków działań, terroryści dość skutecznie posługiwali się podstawowymi praktycznym zasadami manipulacji sformułowani
przez E. Cialdiniego66, a mianowicie: „społecznym dowodem słuszności” - „słuszna
jest walka Arabów wyznających Islam o własne Państwo, o Kalifat, o społeczeństwo
kierujące się prawem szariatem przeciw uciskającemu Arabów Zachodowi”; „nie-

66

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2009.
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dostępności” - „wyjątkowość społeczeństw arabskich” oraz „autorytetu” - „wypowiedzi, podglądy i stanowiska duchownych islamskich duchownych, przywódców”.
Dla prowadzeniu tego rodzaju „kampanii wpływu” potrzebne są trzy rzeczy,
a mianowicie:
• rozwinięte media społecznościowe i te powstawały, jak przysłowiowe grzyby
po deszczu” wraz z „arabską wiosną”, czyli wydarzeniami lat 2010 - 2012 na
Bliskim Wschodzie o w Afryce Północnej67. Newsy, clipy w oświadczeniami
bin Ladena, filmy propagandowe i szkoleniowe Talibów i Al-Kaidy, kazania
mułłów publikowane były na YouTube, Facebooku oraz Twitterze. Wiodąco
rolę w przekazywaniu informacji miały stacje: Katarska Al-Dżazira i AlArabija oraz powstające lokalne stacje radiowe i telewizyjna. Łączność pomiędzy uczestnikami protestów zapewniała czynnie telefonia komórkowa. Na
dodatek, w związku ważnymi ale i bardzo emocjonalnymi informacjami natury „zagrożenia atakiem terrorystycznym” następowała replikacja ich w mediach światowych.
• luźne zasad finansowania tego rodzaju kampanii - „kampanie wpływu” miały
utajnione źródła finansowania. Nigdy nie było wiadomo, kto je finansuje
i z jakich środków.
• hiperaktywny klimatu politycznego czyli o zagrożeniu terrorystycznym, atakach i sytuacji w krajach objętych „arabską wiosną” było bardzo głośnio, bo
informacje ten ze względu na groźby i wywoływanie strachu społeczeństw
Zachodu pozycjonowane były na pierwszych miejscach w przekazach informacji68.
Terroryści i ludzie wspierający globalny dżihad umieli bardzo dobrze korzystać z przestrzeni medialnej dla pozyskiwania dla siebie, jak i przekazywania dalej
tego rodzaju informacji. Korzystali to między innymi z nawiązywania relacji
z ludźmi, którzy sprzyjają problemom społeczności arabskich o dużym autorytecie
„Arabska wiosna” to określenie wydarzeń na Bliskim Wschodzie w Afryce związanych z protestami
społecznymi i konfliktami zbrojnymi w krajach arabskich, w latach 2010 - 2012. Przyczyną ich wybuchu było niezadowolenie obywateli z warunków życiowych, bezrobocie, rosnące ceny żywności, a także korupcja i nepotyzm władz oraz ograniczanie swobód obywatelskich przez autokratyczne reżimy.
Objęła ona 20 państw, w który wydarzenia mały różny przebieg. W dwóch państwach nastąpiło obalenie władz (Tunezja i Egipt, w tym ostatnim nawet dwukrotnie); wojna domowa i masowe protesty toczyły się w pozostałych Krajach i przyniosły różny skutek.
68 Większość spraw opisujących i analizujących uwarunkowania globalnego dżihadu opisane jest
w książce H. Pietrzak, Uwarunkowania współczesnego dżihadu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-511-2.
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lokalnym i międzynarodowym, prestiżu w swoim środowisku, czyli tzw. „ludźmi
wpływu. Najczęściej za takich uważa się ludzi z autorytetem, wobec których jak pokazał to eksperyment S. Milgrama mamy swoiście „zakorzenione posłuszeństwo”69.
Warto jednak pamiętać, że osoby „wywierające na nas wpływ” nie muszą posiadać
dużej wiedzy ani odznaczać się specyficznymi cechami. Wystarczy szacunek jakim
cieszą się w środowisku, np. z tytułu zajmowanej pozycji w hierarchicznym społeczeństwie lub posiadaniem dużych pieniędzy, a takich w społecznościach muzułmańskich nie brakuje.
Infiltrowali też stowarzyszenia i organizacje muzułmańskie w skupiskach
zarobkowych emigrantów islamskich w Europie oraz USA. Celem tych działań było
znalezienie poparcia dla idei globalnego dżihadu w tych środowiskach i zdobycie
środków na finansowanie działalność terrorystycznej. W strukturze zorganizowanej
Al-Kaida ma strukturę płaską o dużej samodzielności swoich organizacji, tak
w podejmowaniu decyzji o celu ataku terrorystycznego, jak i sposobu finansowania.
I tu właśnie pomocnym okazało się wiele muzułmańskich organizacji lokalnych,
fundacji itp. One też stały się lokalnymi ośrodkami krzewienia wahabickiego i safickiej wersji islamu. W ich meczetach kazania wygłaszali zapraszani specjalnie
z zagranicy mułłowie oraz centrum werbunku rekrutów do organizacji terrorystycznych, a potem bojowników ISIS70. Dzięki tym organizacjom, współpracującym

Eksperyment psychologiczny S. Milgrama został zaprojektowany i przeprowadzony w zakresie badania posłuszeństwa autorytetów wobec zadał sobie pytanie o przyczyny ślepego posłuszeństwa wobec zbrodniczych rozkazów, które doprowadziły zwyczajnych wydawałoby się ludzi do ludobójstwa
np. w obozach koncentracyjnych podczas II Wojny Światowej. Przypuszczał, że Niemcy jako naród
muszą być szczególnie skłonni do podporządkowania się przełożonym. W celu sprawdzenia tej hipotezy wymyślił eksperyment, który miał na celu zbadanie skłonności ludzi do ulegania autorytetom. Wyniki eksperymentu były bardzo zaskakujące i nieoczekiwane, także dla samego Milgrama. Wynik eksperymentu interpretuje się więc jako objaw skłonności ludzi do podporządkowania się autorytetom,
która jest u ludzi olbrzymia (w niektórych wariantach badania nawet 93% osób stosowało najsilniejsze
szoki). Sytuacja ma tu znacznie większy wpływ na zachowanie ludzi niż osobowości pragnienia, przeżycia, motywy, postawy i wartości. O tym, że zachowaniem badanych kieruje autorytet, świadczą mutacje podstawowej wersji eksperymentu; [Za:] Milgram S., Behavioral study of obedience. „Journal of
Abnormal and Social Psychology”, 1963, 67, s. 371-378.
70 ISIS państwo Islamskie, kalifat, który powstał i działał w latach 2006 - 2015 w najpierw Iraku a następnie w Syrii. ISIS to salaficka organizacja terrorystyczna i zarazem dzihadystyczne quasi - państwo.
W sensie historycznym uważa się za spadkobiercą sunnickich ekstremistów z okresu okupacji Iraku
przez USA i ich koalicjantów, w tym Polski. System ustrojowy państwa, to hierokracja (władza duchownych) legitymizowana przez fakt bycia religijnym oparta na zasadach prawa koranicznego szariatu. 29 czerwca 2014 roku ugrupowanie proklamowało na ziemiach okupowanych powstanie kalifatu
pod nazwą Państwo Islamskie. Szacuje się, że w sierpniu 2014 roku ISIS zrzeszało 80 tys. wojowników, w tym 50 tys. walczących w Syrii i 30 tys. w Iraku. Państwo Islamskie prowadziło aktywną kampanię rekrutacyjną wśród zwolenników dżihadu i kalifatu. W związku z tym w bojówkach wciąż wal69
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w sposób niejawny z komórkami terrorystycznym stworzone zostały kanały komunikacji ponad systemowej dla realizacji tożsamych ideowo interesów, a mianowicie
oddziaływania propagandowo - dezinformacyjnego, a konsekwencji realizacji internetowego zjawiska „porwania społecznego”, zarządzania strachem i sterowania różnego rodzaju konfliktami społecznymi. Dzięki kanałom komunikacji ponad systemowej powstawały materiału medialne kierowane do mediów publicznych oraz social mediów o określonej propagandowej i szkoleniowej treści, w różnych językach71. Powstawały takie znane i analizowane materiały propagandowe jak:
• magazyn „Dabiq” - typowy propagandowy magazyn informacyjny i szkoleniowy propagujący idę globalnego dżihadu, terroryzmu skierowany do emigracyjnych społeczności muzułmańskich;
• materiały filmowe produkowane przez muzułmańską agencję „Al-Hayat Media Center” w znakomitej jakości i określonej narracji rozpowszechniane
przez katarską telewizję Al-Dżazira i Al-Arabija, na You Tube oraz wiele innych muzułmańskich środki przekazu;
• w imieniu Państwa Islamskiego produkcję clipów telewizyjnych i materiałów
filmowych realizowała także „al-Furat Media Foundation”;
• za wydawanie książek i czasopism odpowiedzialna było agencja „Maktabah
al-Himmah;
• nagrywaniem muzyki i piosenek propagandowych zajęły się: dwie wytwórnie: „Ajnad Media” i „Asedaa Foundation”.
Wyprodukowane materiały, tak w postaci medialnej jak i książek, gazet zawierały propagandowy przekaz również przekaz do ludności państw zachodnich,
w których oprócz propagandy islamskiej było nawoływanie do przystąpienia do
Państwa Islamskiego, uczestnictwa w aktach terroru a także groźba kolejnych zamachów. Istotnym elementem propagandy islamskiej było również wykorzystywanie
są fragmenty gier komputerowych, szczególnie tych, które zawierały sceny egzekucji lub walki, w celach szkolenia militarnego bojowników i terrorystów Państwa Islamskiego. Takim np. były: kursy snajperskie, kursy budowy ładunków wybuchowych, zasad maskowania się, logistyki wyjazdów na tereny ISIS. Wspomniana powyżej agencja „Al-Hayat Media Center” tworzyła szereg materiałów filmowych,

czy wielu muzułmanów mieszkających na stałe w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych i Australii.
71 Do komunikacji medialnej najczęściej używanymi jeżykami był: angielski, francuski i niemiecki.
Był to drugi język emigrantów zarobkowych oraz główny język propagandy strachu.
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których zadaniem było zastraszanie, wzbudzanie przerażenia w ludności państw,
z którymi walczy Państwo Islamskie. Robiono to przez pokazywanie okrutnych
morderstw i wykonywania wyroków śmieci na zakładnikach w imię prawa szariatu.
Już w pierwszej połowie 2016 r. powołane zostały grupy hakerów operujące w sieci
przestrzeni medialnej atakujące media i publiczne instytucje państw zachodnich.
Głównymi środkami przekazu medialnego i informacyjnego ISIS była „Amaq News
Agency” oraz „Halummu Website”. ISIS bardzo prężnie działa przez te agencje na
forach internetowych i w islamskich mediach komercyjnych a na zasadzie replikacji
docierano mediów zachodnich.
Prowadzenie zorganizowanej i przemyślanej „kampanii wpływu” to również
manipulowanie źródłami informacji. Działania te głównie sprowadzają się do trzech
czynności:
• po pierwsze - rozsiewania fałszywych informacji w postaci „fake newsów”
bądź „postprawdy” – takie działania prowadzone w social media (Facebook,
Twitter itd.) mają bezpośrednio wpłynąć na decyzje i opinię społeczną;
• po drugie - korzystanie w tym celu z botów, replikacja informacji na różnych
poziomach;
• oraz - korzystanie z nowych narzędzie propagandy kierowanej celowo drogą
rozpoznania społeczności social mediów pod kątem osobowości, zainteresowań i zachowań w sieci. Możliwości takie daje np. analiza tzw. pięcioczynnikowy model osobowości autorstwa Costy P. i McCrae72 obejmujący pięć
czynników osobowości, neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Warto tu też wspomnieć, że polski naukowiec dr Michał Kosiński, pracujący w USA na Uniwersytecie Stanforda opracował algorytm za pomocą, którego poprzez analizę kilkadziesiąt tylko polubień na Facebooku otrzymujemy bardzo dokładny profil psychologiczny
osób, do których możemy prowadzić celowe kampanię propagandowe i dezinformacyjne, działające na ograniczoną skalę73.
W kampaniach wpływu zawsze chodzi o to, aby manipulują informacją kierować ją do celowej grupy referencyjnej - osób, których znamy profil psychologiczny i wiemy jak odwołać się do ich wrażliwości. Dlatego tego rodzaju analizy i profiMetodę tej analizy opisuje: Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2, Psychologia
ogólna. Osobowość jako zespół cech, GWP, Gdańsk 2000, s. 525-560.
73 Stworzony przez Polaka algorytm profiluje nas lepiej niż rodzina – dzięki Facebookowi Aleksandra
Stanisławska 24/01/2017 https://www.crazynauka.pl/stworzony-przez-polaka-algorytm-profiluje-naslepiej-niz-rodzina-dzieki-facebookowi/ [Dostęp: 08.03.2019].
72
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lowanie użytkowników social mediów jest obecnie bardzo ważnym działaniem, który zajmuje się portale mediów społecznościowych, takich jak Google, Twitter, Instagram i podobne. W Wielkiej Brytanii działa firma o o zasięgu globalnym Cambridge Analytica74, zbierającej takie dane. Miedzy innymi ze zbiorów takich danych korzystali prowadzący facebookową stronę Andrzeja Dudy w kampanii prezydenckiej. Cambridge Analytica” to także firma, która znając preferencje wyborców
w USA mogła na nich wpływać i pomogła wygrać prezydenturę Donaldowi Trumpowi w USA. O tym, że wybory wygrywa się nie tylko na ulicy, ale przede wszystkim w sieci, wiedzą już chyba wszystkie partie polityczne i kandydaci ubiegający
się o funkcje publiczne. Poza armiami trolli i botami coraz częściej w kampaniach
wykorzystywane są jednak profesjonalne firmy zajmujące się wpływaniem na wyborców75. Jak widać z powyższych rozważań skuteczność działania „kampanii
wpływu” jest zależna od wielu czynników. Ważny jest również czynnik ludzki,
a mianowicie trolle i boty w strukturze sieci. To te dwa elementy działają na naszą
korzyść: wzmacniają nasz przekaz; tworzą i rozsyłają wiadomości wspierające nasze
cele - zadanie: dotrzeć do grupy referencyjnej docelowej.
Bot społeczny76 w strukturze sieci to program, który w informatyce społecznej w kontaktach z ludźmi udaje ludzkie zachowanie. Istnieją dwa rodzaje botów:
osobowe, które mają „imię i nazwisko”, sztucznie stworzony życiorys, rodziny
i zdjęcia i piszą krótkie wypowiedzi (np. „bot, który w serwisie społecznościowym
Twitter udawał brazylijską dziennikarkę i w ciągu dwóch lat opublikował ponad 25
tys. wpisów”77) oraz boty bezosobowe aktywne (np. w 2013 polskie serwisy internetowe zalały bliźniaczo podobne komentarze krytykujące OFE i popierające rządowe
propozycje zmian w systemie emerytalnym78). Zautomatyzowane oprogramowanie
może służyć także celom rozrywkowym. Np. istnieje bot, który odpowiada na każdego tweeta zawierającego określoną frazę lub cytat79. Z kolei inny program może
wysyła obraźliwe komentarza do każdego, kto wspomni go w swojej wiadomości.
Nie wszystkie boty obecne w mediach społecznościowych mają pozytywne i szlahttps://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica [Dostęp: 08.03.2019].
To Polak stoi za algorytmem wykorzystywanym przez Cambridge Analytica. Jego narzędzie pozwala
wpływać na wyniki wyborów portal natemat.pl https://natemat.pl/233251,kim-jest-michal-kosinskitworzyl-algorytm-znany-z-cambridge-analytica [Dostęp: 08.04.2019].
76 RadioZET.pl/MT https://www.radiozet.pl/Nauka-i-Technologia/Technologia/Boty-w-internecie-Jakdzialaja-czemu-sluza-i-jak-czesto-mozna-je-spotkac [Dostęp: 08.02.2019].
77 D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red. nauk.), Społeczna przestrzeń Internetu, Academica, Warszawa 2006.
78 Tamże.
79 Miedzy innymi tego rodzaju botem posługiwał się Donald Trump na twitterze w prezydenckiej kampanii wyborczej 2014 – 2015.
74
75
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chetne zastosowania - część z nich powstała, by kształtować opinię społeczną na
przykład poprzez rozprzestrzenianie i popularyzowanie fałszywych informacji, i to
właśnie one mają zastosowanie w „kampaniach wpływu”.
Bot to prosty program komputerowy, który może stworzyć w kilkanaście
minut. Oprogramowanie komunikuje się z serwisem docelowym (np. z Twitterem)
poprzez specjalnie stworzony słownik, pobierając dane i wysyłając informacje
o podjętych działaniach z pominięciem interfejsu użytkownika. Dzięki temu słownikowi programy mogą wymieniać się danymi w sposób kontrolowany dokładnie
wiedząc czym jest dana informacja (np. nazwą konta, treścią wiadomości czy datą
jego publikacji). Boty nie rozumieją treści, na które reagują, lub które publikują. Ich
możliwości określa złożoności algorytmów kierujących nimi. Część z nich potrafi
wywoływać tylko jedną akcję, ale zwykle tak są zaawansowane, że podczas reagowania na dane otrzymane z serwerów rozpoznaje, z jakimi dokładnie treściami ma
do czynienia i na tej podstawie podejmuje działanie. Bot reaguje zawsze w ściśle
wyznaczony sposób i jest aktywny w okresach wskazanych przez twórców. Na poniższym rysunku przedstawiony jest schemat ideowy działania bota w przestrzeni
społecznej i medialnej.
Rys. 3. Schemat ideowy działania bota w przestrzeni społecznej i medialnej.

PRODUKCJA INFORMACJI

SYSTEM SPOŁECZNY

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

ODCZUWA

SYSTEM INFORMATYCZNY

WPŁYWA

Bot społeczny to system informatyczny udający ludzkie zachowanie
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Tak skopiowane dane mogą istnieć niezależnie XXI wiek stał się erą informacji, a kto ją kontroluje, ten sprawuje władzę i ma przewagę. „Kampanie wpływu”
w sieci to właśnie walka o informację, o to jak za pomocą wiadomości (informacji)
kształtować opinię społeczną, a te najlepiej kształtuję się w social mediach gdzie
człowiek funkcjonuje jako podmiot medialny. Na Facebooku, Twitterze i innych
mediach społecznościowych pojawia się i znajduje nieprzeliczona ilość informacji.
Jedne są prawdziwe inne są „fake newsami” inne „post prawdą”. Oba tego rodzaju
typy informacji robią dziś karierę, bo wpływają na losy całych państw (zmieniając
na przykład sympatie wyborcze obywateli czy poparcie społeczne dla działań rządu)
bądź wywołują strach i lęk przed „niespodziewanym”. Nie znaleziono jeszcze jednak rozwiązania, które zapobiegałoby działaniom dezinformacyjnym prowadzonym
przez boty. A Boty? walczą ze sobą o to, jaką wersję informacji wzmagać, a jaką intensyfikować. Wojna informacyjna trwa a wspomaga ją „replikacja danych”. Replikacja danych w „sieci” to inaczej „powielanie danych” (informacji) między serwerami. Rozróżniamy trzy podstawowe typy „replikacji danych”, a mianowicie: tzw.
replikacja migawkowa - rozprowadzane dane mają stan z pewnego określonego
momentu w czasie. Ma zastosowanie przy danych, które nie są często modyfikowane, jednak modyfikacje te mogą mieć znaczenie; tzw. replikacja transakcyjna - dane
rozprowadzane są na podstawie tzw. logów transakcji, czyli do góry oznaczonych
osób lub „centr informacyjnych” oraz replikacja dwukierunkowa lub łącząca dwukierunkowe rozprowadzanie danych.
Replikacja danych odnosić się również do kopiowania od danych ze źródła.
Replikacja bazy danych polega na kopiowaniu i przesyłaniu danych lub obiektów
bazodanowych między serwerami oraz na zsynchronizowaniu tych danych w celu
utrzymania ich spójności. Dane kopiowane nazywamy danymi źródłowymi, dane
docelowe - „repliką. Na poniższym rysunku przedstawiona jest idea takie replikacji:
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Rys. 4. Schemat ideowy procesu replikacji.

Replikacja danych jest koniecznością w obecnej komunikacji sieciowej.
Przyspiesza przekaz informacji i pozwala na poszerzenie wiedzy o interesującym
problemie, kreuje tzw. systemy łączności podsieciowej, czyli tworzenie podgrupy
zainteresowanych jednym problemem. Z tego np. była wykorzystywana do tzw.
„porwania społecznego” charakterystycznego dla rekrutacji bojowników dla Państwa Islamskiego. Służy także do sianie chaosu i dzielenie społeczności, wywoływania strachu i lęku, a przez do jego osłabiania.
7. Nowe zjawiska w „sieci”: zasada „podwójnego odwetu”, jako źródło generowania konfliktu; syndrom „porwania społecznego” i „zarządzanie strachem”.
Znacząca część mediów społecznościowe arabskojęzycznych w krajach
arabski, w Afryce, Stanach Zjednoczonych i w Europie znajduję się w służbie terrorystów. Globalny dżihad rozwijał wraz z Internetem i w pełni korzystał nowoczesnych technologii informatycznych. Podmiotami medialnymi zaś byli młodzi Arabowie, znakomicie wykształceni na europejskich uczelniach, USA - często kreatywni pracownicy ITI, z BBC i innych jednostek medialnych. Bardzo szybko zorientowali się, że sieć Internetu daje im olbrzymie możliwość nieograniczonej komunika70
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cji i wzajemnej interakcji, a przede wszystkim efektów odtworzenia zachowań świata rzeczywistego w świecie wirtualnym. Potrzeba jedynie kreatywności i taka kreatywność, na podłożu tradycji (religii) i kultury muzułmańskiej zaczęli tworzyć.
Działania w tym zakresie sprowadzały się do zintensyfikowania wzajemnych połączeń i interakcji pomiędzy uczestnikami wirtualnego świata opartego na odmiennej
niż zachodnia kultura. Dzięki temu mogli dzielić się swoimi bardzo subiektywnymi
doświadczenia i zainteresowania, wynikającymi z kultury islamu a także pozostawać
w kontakcie z bliskimi, znajomymi oraz zawierać nowe znajomości.
Podstawą nowej wspólnoty działań stał się radykalizm islamski łączący „sa80
lafizm” i „wahabizm”81 - ideologię atrakcyjna dla młodych muzułmanów, szczególnie tych, którzy znajdowali się w przełomowym dla swojego rozwoju okresie.
Radykalizm stał się atrakcyjny szczególnie dla młodych muzułmanów mieszkających w Europie i Stanach Zjednoczonych, potoków arabskich emigrantów ekonomicznych, którzy rozglądali się za wzorcami osobowymi tak, aby wybrać jakąś drogę życiową. W sukurs przyszły im te nowe religijne trendy, które odrodziły się
w Arabii Saudyjskiej i innych Krajach Półwyspu Arabskiego. Przyjmując je, przyjęli
również fundamentalizm arabski. Badania przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej, w krajach, w których znajduje się najwięcej salafitów wskazują, że: w Niemczech Francji ideologia islamska ma największą liczbę sympatyków w grupie wiekowej 18 - 30 lat, a radykalna ideologia islamska - „salifizm” i „wahabizm” przyciąga młodych ludzi miedzy innymi z tego powodu, że:
• głosi powrót do źródeł, do pierwotnej czystości, prostoty i surowości obyczajów muzułmanów,

Salafizm (z arab. „przodkowie”) to ruch reformatorski i religijno-polityczny w łonie tzw. Islamu
Sunnickiego. Postuluje on odrodzenie islamu przez powrót do jego pierwotnych źródeł, czyli religii
przodków, - powrót do jego pierwotnej formy, oczyszczonej z późniejszych naleciałości. Salafizm odnosi się do nurtów reformatorskich wewnątrz islamu powstałych jeszcze XVIII i XIX w. Ruchy te legły
u postawa fundamentalizmu muzułmańskiego. Salafizm (arabskie: „salaf” – „przodkowie” - ruch religijny i polityczny postulujący odrodzenie islamu poprzez powrót do jego pierwotnych źródeł, „religii
przodków”. Danecki J. Podstawowe wiadomości o islamie Wyd. Dialog, Tom 1 s. 211 i Tom 2 s. 211
i 53, Warszawa 1997, ISBN 83-86483-40-7; ISBN 83-86483-41-5.
81 Nazwa „wahhabizm” pochodzi od imienia jego twórcy, muzułmańskiego teologa Muhammad Ibn
Abd al-Wahhaba żyjącego w latach 1703 -1792. Wahhabici sprzeciwiają się wszelkiemu wprowadzaniu innowacji technologicznych i modernizacji. Politolog amerykański F. Fukuyama nazwał wahhabizm „islamskim faszyzmem”. Salafizm (arabskie: „salaf” – „przodkowie” - ruch religijny i polityczny
postulujący odrodzenie islamu poprzez powrót do jego pierwotnych źródeł, „religii przodków”,
[w:] Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Wyd. Dialog, Tom 1, s. 211 i Tom 2, s. 211 i 53,
Warszawa 1997, ISBN 83-86483-40-7, ISBN 83-86483-41-5.
80
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• za kanon wiary salafiści i wahabici uznają Koran i hadisy, interpretowane dosłownie i ta prostota wiary zazwyczaj bardzo odpowiada młodym, nie jest
„czyjąś” interpretacją,
• zwalczany jest mistycyzm muzułmański (sufizm) - młodzi potępiają kult
świętych oraz świętych miejsc, z wyjątkiem Mekki i Medyny,
• podkreśla człowieczy aspekt natury Mahometa,
• a na poziomie polityki dąży do stworzenia harmonijnych stosunków między
sprawiedliwym i łagodnym władcą a bezwzględnie posłusznym mu ludem.
Zasadniczym celem dżihadu jest terroryzm, niezależnie od motywów, które
leżą u podstaw prowadzonej walki, a ich dążeniem jest: zwrócenia uwagi opinii publicznej na nabrzmiałe problemy społeczeństw muzułmańskich poprzez zastraszanie, tj. wywołania długotrwałego lęku a efekcie paniki. Samo dokonywanie zamachów terrorystycznych nie jest celem samym w sobie ale pewną strategia terrorystów zakładająca, że zaistnienie tych brutalnych i krwawych wydarzeń, jak największej rzeszy ludzi na całym świecie będzie siało strach, który zmusi ich do uległości.
W tym celu wykorzystana została przestrzeń medialna bo dla niej taki czyn jest bardzo atrakcyjny i wiąże się ze wzrostem poziomu oglądalności. Nie bez kozery na
taki stan rzeczy ma także zapotrzebowanie społeczne na tego typu treści. Terroryści
więc od dawna skutecznie posługują się mechanizmami wpływu mediów na postawy odbiorców. Dlatego też planują swoje zamachy w taki sposób, by przykuć uwagę
mediów i by informacje o tym wydarzeniu znalazły się na najwyższym miejscu
w hierarchii porządku dziennego informacji.
Wg „Raportu” pt. The use of the Internet for terrorist purposes, The United
Nations Office on Drugs and Crime, United Nations, New York 2012, s. 3-682.
O wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych przez organizacje terrorystycznych wynika, że działania terrorystów i ich organizacji w „sieci medialnej” polegają głównie na:
• szerzenie propagandy i dezinformacji,
• rekrutacji nowych członków,
• podżeganie i kierowaniu do zamachów terrorystycznych,
• pozyskiwanie środków finansowych na działalność terrorystyczną,
• szkoleniu przyszłych terrorystów,
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Raport, The use of the Internet for terrorist purposes, The United Nations Office on Drugs and
Crime, United Nations, New York 2012, s. 3- 6.
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• planowanie zamachów terrorystycznych, w tym przygotowanie i wykorzystywanie niejawnej komunikacji oraz wykorzystywanie publicznie dostępnych danych,
• realizacja zamachów,
• prowadzenia ataków w cyberprzestrzeni.
Terroryści islamscy używają do tych celów mediów tradycyjnych poprzez
replikację z mediów społecznościowych będących głównym narzędziem realizacji.
Dzieje się tak, co najmniej trzech zasadniczych powodów:
• po pierwsze: ze względu na popularność tego rodzaju zdarzeń o silnym negatywnym przekazie oraz możliwość zaistnienia w głównym nurcie Internetu,
• po drugie: social media są stosunkowo proste w obsłudze, powszechne niezawodne, i co najważniejsze – darmowe,
• po trzecie: ich wykorzystanie pozwala organizacją terrorystycznym dotrzeć
do określonych odbiorców natychmiast.
Dodatkowo media społecznościowe zapewniają:
• dotarcie do odbiorców w przy użyciu różnorodnych form medialnych takich
jak: wiadomości tekstowe, dokumenty, fotografii, materiałów wideo, a następnie obserwacja reakcji audytorium i długotrwałe oddziaływanie na odbiorców,
• możliwość wyboru upatrzonych potencjalnych kandydatów na członków organizacji. Działania te obejmują klasyczne intensyfikację i zacieśnianie kontaktów oraz wykorzystaniu szeregu technik psychologicznych mających na
celu wzmocnienie indoktrynacji - tu odbywa się owo „porwanie społeczne”,
• realizację tzw. „etapu realizacji” osób do przeprowadzenia zamachu, tj. przesyłanie instrukcji budowy i wykorzystania materiałów wybuchowych, broni
palnej, środków chemicznych itp. Kandydat na zamachowca jest tu również
zapoznawany z docelowym miejscem dokonania zamachu oraz czasie jego
przeprowadzania.
Wszystko wymienione powyżej: „cele działań terrorystycznych, powody
społeczne, polityczne i religijne dżihadu oraz warunki sprzyjające terroryzmowi wypełniają współczesną definicję terroryzmu islamskiego jako konfliktu społecznego. Konflikt w języku łacińskim to „zdarzenie” - sytuacja w której powstaje
sprzeczność, rodzi się rywalizacja, uwidacznia się napięcie, agresja, wrogość,
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a przede wszystkim prowadzona jest walka83. Konflikt jest też głównym źródłem
zmiany w systemie społecznym. Pareto V. upatrywał w konflikcie wyraz w stałej
niejednorodności społeczeństwa. Omawiając jego koncepcję konfliktu, Szacki J. pisze, że „owa heterogeniczność społeczeństwa polega przede wszystkim na podziale
i opozycji między masami jednostek rządzonych a małą ilością jednostek rządzących: elit. Pomiędzy elitami dochodzi do konfliktu, który prowadzi bądź to do kooptacji bądź wymiany. Wymiana elit, walka między nimi należą do istoty społeczeństwa
i nie mogą ulec wygaśnięciu bądź zmianie”84. Teorie konfliktu społecznego mają
swoją bogatą literaturę. Przegląd takich stanowisk i poglądów zawiera cytowana
książka H. Pietrzaka „Uwarunkowania współczesnego dżihadu”85. Każde społeczeństwo podlega procesom zmiany, w każdym społeczeństwie występuje niezgoda
i konflikt - „konflikt społeczny jest wszechobecny”, każdy element w społeczeństwie przyczynia się do jego dezintegracji i zmiany. Taki też model konfliktu opisuje H. Pietrzak w książce „Agresja, konflikt, społeczeństwo”86.
W modelu tym powiązane jest występowanie agresji zbiorowej, o różnych
postaciach z istnieniem konfliktu społecznego, bo to on wyznacza formy, funkcje
i postacie agresji w schematach przyczynowo - skutkowych. Tu z uwzględnieniem
wszystkich zależności socjologicznych i psychologicznych system społecznych,
o określonej strukturze oraz zachowanej względnej stabilności poszczególnych segmentów, w procesie trwania lub rozpoczynania się sekwencji narastającego konfliktu, bazuje na ciągłej identyfikacji ze społecznie wygenerowany systemem potrzeb,
wartości i norm. Każde naruszenie „systemu”, w aspekcie ekonomicznych, np. nierówny podział dóbr pomiędzy zależnymi segmentami sytemu lub politycznym poprzez powstanie sprzeczności niedorozwiązania pomiędzy polityką (ideologią)
a praktyką powoduje zakłócenia równowagi emocjonalnej czyli frustrację. Odczuwanie jej poprzez wiele elementów względnie stabilnego systemu społecznego
zwiększa komunikację pomiędzy elementami struktury społecznej, które w ten sposób konfrontują swoje odczucia z innymi (swoją sytuację życiową) oraz szukają
rozwiązań. Frustracja zawsze rodzi agresję w różnej postaci. Mogą to być spontaniczne manifestacje osób o niezaspokojonych potrzebach, agresja słowna w różnej
postaci bądź po prostu walka. Agresja jest zawsze jednym ze sposobów próby reguS. Mika, Psychologia społeczna, Wyd. 4, PWN, Warszawa 1987.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe Warszawa 2002, s. 830-832.
85 Szczegółowo teoretyczne koncepcję konfliktu omawia Pietrzak H., Uwarunkowania współczesnego
dżihadu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-511-2,
s. 481–495.
86 H. Pietrzak, Agresja, konflikt, społeczeństwo College of Socio-Economies in Tyczyn, Tyczyn 2000,
s. 100–1010, ISBN 83-87876-11-9.
83
84
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lacji stosunków osobowych lub grupowych z otoczeniem. Przejawia się w niej w ten
sposób konieczność określenia celowości pojętych działań oraz uświadomienia
przez jednostki powszechności sytuacji wynikającej z własnej sytuacji życiowej
z sytuacją innych co prowadzi do pewnej interpretacji otaczającego świata i relacji,
często uproszczonej a nawet stereotypowej, na zasadzie „my” i „oni”. Jest to proces
uświadomienia sobie tzw. obiektywności własnych interesów i legitymizację podejmowanych działań. W konsekwencji następuje „na nowo” proces organizacji
i grupowania elementów struktury i uzewnętrznianie konfliktu objętego regułami
jakie tworzy prakseologia walki. W tej sytuacji następstwem jest przejmowanie
władzy, nowa strukturalizacja systemu społecznego, wymiana elit i nowe ustabilizowanie struktury społecznej. Co istotne model charakteryzuję się cyklicznością
choć za każdym razem na innym poziome stabilizacji społecznej.
Każdy przejaw agresji indywidualnej lub rozproszonej ma podłoże w już
istniejącym konflikcie. Jeżeli występuje agresja to u jej podłoża z pewnością leży
konflikt, ale nie zawsze w wyniku konfliktu dochodzi do agresji i nie zawsze agresja
jest wymiarem rzeczywistego konfliktu, szczególnie tam gdzie ma ona indukowany
na bazie pewnej grupy zachowań osobowych i ideologiczno-religijnych. Jeżeli
w pakt tyce obserwujemy działania agresywne skali masowej oznacza, że wchodzimy w cykl, a wtedy dochodzi do zmiany w sprawowaniu władzy. Tak było w Tunezji i Egipcie podczas przebudzenia arabskiego. Doktryna globalnego dżihadu łączny
w sobie wszystkie trzy elementy wytwarzające frustrację, a z niej agresję, która
ideologicznie (religijnie) jest walką - prowadzenie tzw. „dżihadu miecza”. Do tego
dochodzi zjawisko zemsta za śmierć najbliższych, które w kulturze arabskiej ma
charakter zemsty rodzinnej.
Podsumowując: z teorii wiemy, że podstawą każdego konfliktu są zmienne
ekonomiczne i dlatego aby zrozumieć dżihad należy nałożyć na nie ideologię wykreowaną przez religię. Do tego dochodzą tzw. konfrontacje kulturowe, bo wiadomo
że podstawą konfliktu są najczęściej wartości będące prawami nabytymi, takimi jak
np. poczucie wolności, swobody obywatelskiej, sprawiedliwości społecznej i wiele
innych. Stanowią one tzw. „podwójne nałożenie” na te podstawy ekonomiczne dlatego mamy tutaj do czynienia z tym, co nazywam „podwójnym odwetem”. To nie
jest tylko typowy konflikt ekonomiczny ale konflikt o wyraźnym determinancie
ideologicznym, - mówiąc wyraźniej religijny i kulturowy. Opis konfliktu z uwzględnieniem teorii „podwójnego odwetu”87 polega na wyraźnym wyeksponowaniu źróTeoria „podwójnego odwetu” w psychologii autorstwa H. Pietrzak i J. Gawroński zbudowana jest
podobnie, jak teoria sytuacji, w której występuje tzw. „podwójna równowaga” Nasha znana z teorii
87
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deł motywacji ideologicznej jakie wpływają na podstawy i zachowania ekonomiczne ludzi.
I tak:
• na ekonomiczne podstawy konfliktu nakładają się motywacje politycznoideologiczno-kulturowa mające swoje źródło w tym, że większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z uwarunkowań ekonomicznych tylko porównuje
swoją sytuację życiowa z sytuacją innych, np. lepiej sytuowanych krajów czy
narodowości, np. we Francji: status społeczny obywatelski, wykształcenie podobne, a sytuacja życiowa inna, często gorsza,
• powstaje „luka frustracyjna”,
• ludzie nie buntują się wtedy, jak jest im obiektywnie źle i mają w głowie zabezpieczenie podstaw bytowych - buntują się wtedy, jak już otrzymane gratyfikacje, uzyskane wartości czy też doświadczany rozwój społeczny jest zahamowany lub cofnięty. W krajach arabskich był bardzo wysoki progres rozwoju ekonomicznego, bo elity się bogaciły dzięki wydobyciu i sprzedaży ropy
ale system społeczny był stabilny dzięki rządom autokratycznym. Kiedy
Amerykanie weszli ze swoją koncepcją wolności i demokracji musieli rozbić
te twarde systemy nadzoru społecznego, a w to miejsce weszli nowi liderzy88
najczęściej na poziomie klanowym (plemiennym) i oni zaczęli walczyć o władzę między sobą. Potem pojawili się następni liderzy, którzy nałożyli na to religię. Następnie w pewien sposób zablokowali akty terroru między sobą,
a ukierunkowali je na jedne cel na Amerykę. Ameryka dość sprytnie tu postąpiła, bo przeniosła konflikt w realia sojusznicze - realia europejskie, a że tu
jest dość znacznie nasycenie „żywiołem” emigranckim muzułmanów (Anglia
Francja, Niemcy, Dania Holandia itd.) ta „baza” funkcjonowała.
Powstaje wtedy tzw. „podwójny odwet”, bo:
• naruszone zostały bazowe podstawy ekonomiczne, czyli konflikt został już
uruchomiony (z latentnego, utajonego, ukrytego, bezobjawowego stał się gorący, aktywny);
• pojawia się „luka frustracyjna”, czyli sytuacja, w której istniejąca niezależnie
od nas rzeczywistość wyraża sprzeczność z naszymi oczekiwaniami. Luka ta

gier w matematyce. Tu także każdy wybór jest optymalny dla optymalnego wyboru przeciwnika. Wybieram to, co jest dla nas najlepsze z punktu widzenia naszej sytuacji. Jeżeli najlepszy jest atak, korzystamy z tej formy walki beż ograniczeń.
88 Ogólna koncepcja „wiosny arabskie” czy „przebudzenia arabskiego”.
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jest powodem frustracji i często wyraża się tzw. zespołem depresyjnym objawiającym się obniżeniem poziomu nastroju, smutkiem, niską samooceną
(głównie na tle etniczno–kulturowym), małą wiarą w siebie, poczuciem winy,
pesymizmem itp. U części osób może być połączona z myślami samobójczymi, niezdolnością do przeżywania przyjemności itd89. Świat, w którym funkcjonują wydaje im się obrzydliwy, niezgodny z ich wartościami i normami
kulturowym, które zostały im przekazane przez rodziców i nauczycieli od
wczesnej młodości. Nie mają nic przeciw temu światu ale wszechpanujące reklamy okłamują ich, nie podoba im się walka o pozycję zawodową, społeczną
i cywilizacyjną. Stają się wyalienowani;
• na tym poziomie pojawiły się agresja, bo otaczająca ich rzeczywistość jest
agresywna, a więc na nią trzeba również odpowiedzieć agresją. Na „atak”
trzeba odpowiedzieć militarnie i jest z tego powodu eskalacja ataków, a więc
„podwójny odwet” to: „oni nam” to „my wam”.
W wzmacnianiu i indukowaniu agresji podwójnego odwetu uczestniczą
w globalnej społeczności media tradycyjne i media społecznościowe, bo obecnie nie
ma terroryzmu bez mediów, bez przestrzeni medialnej. To media generują określoną
potrzebę informacyjną. Muszą pokazać, że „coś się dzieje”. Np. kiedy w mediach
europejskich transmitowano 10 i 11 stycznia marsze poparcia, po atakach styczniowych 2015 r. na redakcję Charlie Hebdo, w media francuskie relacjonowany je
w kontekście „oj żeby się coś wydarzyło”. Emocjonalne nasycenie tego przekazu
polegało na samym oczekiwaniu. Pojawienie się jakikolwiek nieoczekiwanego zdarzenia generowało emocje. Był to zamierzony zabieg medialny, który skierowany
był na masowego, globalnego odbiorcę. Gdyby zabrakło mediów, -globalnego przekazu informacji, przestrzeń medialna sama by nie zareagowała. Należało wprowadzić własne media, bo one prowadząc intencjonalną propagandę generowały to co
najbardziej emocjonalne w przekazie - podwójny odwet. Taka gra medialna jest
elementem wojny hybrydowej, która sprawdza się w praktyce. Również podobne
funkcje pełni dla islamistów zapowiedź blokowania sieci i portali społecznościowych. To postępowanie jest dla nich „wartością nabytą” - praprzyczyną prowadzenia „podwójnego odwetu”, bo kiedy już mamy swoiste poczucie wolności (np. istnienie kalifatu), bezkarności i skuteczności porwania społecznego, to działania takie

A. Bilikiewicz, W. Strzyżewski, Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1992, ISBN 83-200-1688-6, s. 323-341
89
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traktowane przez islamistów, jako zatrzymanie pewnego istniejącego trendu, i to
wymaga również działania w ramach podwójnego odwetu.
I wreszcie odpowiedź na podstawowe pytanie, a mianowicie: „po co podwójny odwet”? Chodzi tu o wywołanie silnych emocji, tak po jednej stronie, zamachowca i po „drugiej stronie”. Po stronie terrorysty emocja ma motywację religijną „zabijam niewiernych dla Boga”, czyli jestem mieczem w jego ręku. Po drugiej
stronie rodzi się strach, a następnie lek - emocja nieupostaciowana lub odpowiedź
terrorystyczna. Tak np. dzieje się obecnie dzieje się w ataku na dwa meczety w Nowej Zelandii, gdzie w wyniku strzelaniny, w mieście Christchurch zginęło 40 osób
a 20 zostało rannych. Według informacji medialnych (nowozelandzki portal ABC)
w ataku wykorzystano broń automatyczną, a przed meczetami znaleziono auta wyposażone w materiały wybuchowe. Prawdopodobnie tego ataku terrorystycznego
dokonała 4 osobowa grupa a jeden z zamachowców opublikował sieci 87-stronicowy „manifest”, w którym między innymi napisał, że inspirował się sprawcami
podobnych strzelanin, m.in. Andersem Breivikiem90. Z treści „manifestu” wynika
również, że zamachowiec był rasistą, wyznającym teorię o wyższości białej rasy
oraz mającym wyraźnie antymuzułmańskie poglądy. W dokumencie zamachowca
wymieniana jest również nazwę naszego kraju. Atak zamachowców był transmitowany w social mediach. Jeden z zamachowców przez kilkanaście minut transmitował atak na Facebooku za pomocą kamery zamontowanej na głowie. Zamachowiec
transmitował na żywo ataki na meczety, a materiały zamieszczone na Facebooku retransmitowały były następnie YouTubie i Twitterze. Portale te informowały, że
„robią wszystko aby zblokować i usunąć wszystkie zamieszczone kopie i fragmenty
wideo” ale jak okazuje się decyduje tu czas. Portale posiadają narzędzia do takich
działań, np. „Content ID” na YouTube identyfikujący i automatycznie blokujący
przekaz, ale o wszystkim decyduje czas, bo jeżeli to są treści retransmitowane gdzie
90

Anders Behring Breivik norweski masowy morderca masowy, domowy i skrajnie prawicowy terrorysta, w lipcu 2011 dokonał dwóch zamachów terrorystycznych: na dwóch zamachów terrorystycznych
na: siedzibę premiera i obozu młodzieżowego Partii Pracy. W wyniku tego zamachu zginęło 69 osób
i 33 osoby zostały ranne. Przed przeprowadzeniem zamachu, w Internecie opublikował Manifest,
w którym postulował zmianę władzy państwowej na organizację wzorowaną na Templariuszach.
W manifeście wyłożył swój światopogląd, który: wywodzi się z kulturowego konserwatyzmu, populizmu i islamofobii. Uznawał islam za głównego wroga współczesnej Europy i tym argumentował swą
brutalną rozprawę. Chciał deportacji wszystkich muzułmanów z Europy i rozprawy Eurarabią (neologizm polityczny, który w dyskursie politycznym miał określać Europę sprzymierzona ze światem arabskim) i multikulturalizmem (idea i model społeczny, społeczeństwa powinny cechować się występowaniem grup o różnym pochodzeniu i wyznających odmienne normatywne), który w Norwegi reprezentowała Partia Pracy. Jego celem miało być ratowanie Europy. W publikacji J. Tomasiewicz, Powrót
templariuszy – Ideologiczna motywacja zamachów Norwegii, Terroryzm.com,
http://www.terroryzm.com/powrot-templariuszy/) [Dostęp: 15.03.2019].
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wideo z zamachu jest tylko częścią przekazu, to musi on być przesłany do moderatora (czynnik osobowy) i ten pracownik decyduje po przejrzeniu materiału decyduje
o dalszych jego losach. Pojawia się więc pytanie: czy i jak można zablokować potencjalnych naśladowców sprawcy zamachu. Problem głównie polega na tym: jak
ograniczyć, w takich przypadkach możliwości porozumiewania się ekstremisty
z innymi użytkownikami „sieci”. W przypadku zamachu w Nowej Zelandii Facebook potrzebował aż 17 minut aby przerwać transmisję. Czas w jakim trwała transmisja zamachu oraz retransmisja przez pośredników udostępniających takie treści
w sieci, faktycznie - stał się promocja ekstremizmu w mediach. Zresztą ekstremizm
i radykalizm jest w obecny Internecie i praktycznie nie zanosi się na to aby udało się
go całkowicie usunąć. Środki informacji służą ekstremistom i radykałom, tak jak
wszystkim innym odbiorą informacji91. Do sieci trafiły też zdjęcia broni jednego ze
sprawców zamachu - widać na niej różnego rodzaju daty, hasła i nazwiska terrorystów i dowódców historycznych, np. Feliksa Kazimierza Potockiego - polskiego
hetmana, który walczył w bitwach z Turcją pod Wiedniem i Parkanami za czasów
Jana III Sobieskiego. Na magazynku broni sprawcy zamachu z Nowej Zelandii znalazła się także data samej odsieczy wiedeńskiej – „Vienna 1683”, a na celowniku symbol Żelaznej Gwardii, faszystowskiej organizacji, która rozpoczęła swoją działalność w 1927 r. której założycielem był polityk o polsko-niemiecko-mołdawskich
korzeniach - Jan Zieliński92. A na zakończenie trzeba również pamiętać, że wg
ostatniego spisu ludności, z 2013 roku, muzułmanie w Nowej Zelandii stanowią jedynie 1% nowozelandzkiej społeczności, a do zdarzenia doszło w miejscu, w którym ludzie powinni wyrażać swoją religijną wolność, w którym powinni odnaleźć
bezpieczne otoczenie i dzisiaj tak się nie stało93.
Wydarzenia te empirycznie potwierdzają istnienie wszystkich opisanych
aspektów „podwójnego odwetu” w teorii konfliktów.
Terrorystom zawsze chodzi o to, aby wytworzyć stan emocjonalny, w którym: nie wiesz kto?, gdzie?, jak? i kiedy? - uderzy w nas. Przekaz ten jest bardziej

Facebook potrzebował 17 minut, by przerwać relację z zamachu. Jestem pewien, że wielu ludzi próbowało zobaczyć, co jest w tym filmie, tokfm.pl [Dostęp: 16.03.2019];
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103086,24554608,facebook-potrzebowal-17-minut-by-przerwac-relacjez-zamachu.html#s=BoxOpImg4 [Dostęp: 15.03.2019].
92 Zamachowiec z Nowej Zelandii umieścił na magazynku polskie nazwiska kn [Dostęp: 15.03.2019];
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24551540,zamachowiec-z-nowej-zelandii-umiescilna-magazynku-polskie-nazwiska.html#s=BoxOpMT [Dostęp: 15.03.2019].
93 Nowa Zelandia: atak na meczety w mieście Christchurch. Są ofiary śmiertelne mk, IAR, AP,
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24550301,nowa-zelandia-atak-na-meczety-wmiescie-christchurch-sa-ofiary.html#s=BoxOpMT [Dostęp: 15.03.2019].
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destrukcyjny, bo „strach” bardziej mobilizuje - wiesz czego masz się bać lub przeciw czemu walczyć. „Lęk” jest destrukcyjny - destabilizujący system, a o to przecież
chodzi. Na to wszystko dodatkowo jeszcze nakładają się kwestie osobowościowe,
naśladownictwo oraz skłonności do zachowań patologicznych. To wtórna reakcja na
głębokie poczucie lęku, które jest praktycznym efektem zasady podwójnego odwetu.
Trwanie w poczuciu nieupostaciowanego leku powoduje, że chcesz, aby coś się
wreszcie zdarzyło i to wykorzystuje się przez przekaz manipulacyjny (nie jesteś
świadomy, że ktoś modyfikuje twoje zachowanie), potem przez przekaż perswazyjny, w którym otaczasz jednostkę takimi informacjami, które powodują, że sam wybiera określony profil zachowania lub interpretacji zdarzeń. Powstały w ten sposób
„lek społeczny” zostaje redukowany - znajduje oparcie w jakieś tam religii lub ideologii - Allach daje oparcie i spokój, wszystko wyjaśnia, zdejmuje z nas poczucie odpowiedzialności (nie masz kary ale otrzymujesz nagrodę) i dlatego „robisz wszystko
dla Allacha, bo „Allach Akbar”.
Zasada „podwójnego odwetu” w zglobalizowanym świecie zmienia w sposób istotny model konfliktu społecznego z psychologicznym uwzględnieniem
agresji. Podłoże takiego konfliktu ma nie tylko ekonomiczne podstawy i zależności,
ale ważne funkcje spełniają w niej cechy osobowościowe terrorysty, ideologia,
a w zasadzie religia islamu oraz socjologiczno-psychologiczne zachowań indywidualnych i grupowych. Istotną rolę odgrywa również sieciowość komunikacji
i media, które umożliwiają szybkie przenoszenie informacji nie tylko o zagrożeniu
terrorystycznym, ale również są ośrodkiem rozpowszechniania lęku. Podwójny
odwet ma również bezpośredni wpływ na myśli i zachowania ludzi. A tych dżihad
potrzebuje jak najwięcej, szczególnie do powołania i obrony Państwa Islamskiego.
W zaciągu terrorystycznym odbywanym drogą najszybszej komunikacji pojawiła się
nowa strategia werbunku – „syndrom porwania społecznego”.
Zjawisko „syndromu porwania społecznego” pojawiło się w kilku ostatnich
latach w Europie i związane jest ze gwałtownym wzrostem radykalnych środowisk
muzułmańskich w Azji, Afryce i Krajach Arabskich oraz rozpoznanych ale występujących w „sieci” organizacji terrorystycznych.
W ten sposób dowartościowuje się tych młodych, którym się nie powiodło
w cywilizowanej Europie Zachodniej oraz tych, którzy, stracili orientację życiową.
Dlatego, jak twierdzą eksperci dobór zamachowców jest celowy starannie przemyślany. Są to ochotnicy, ale kryterium ich selekcji to nie porządek zgłoszeń, lecz
stopień determinacji przyszłych kamikadze. Dlatego może mówić o pewnym
syndromie, który francuscy eksperci od dżihadu nazwali „porwaniem społecznym”
opisując sieciową „technikę” postępowania łowców głów dżihadu tym procesie
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kandydaci na męczenników Allacha, a mówiąc dosłownie zamachowców samobójców oraz bojowników dżihadu są najpierw indoktrynowaniu religijnie, potem
następuje okres „prania mózgu”, szkolenie przez wiele miesięcy, w zależności od
tego, czy chodzi o atak pojedynczego samobójcy, czy złożoną operację, w którą
zaangażowanych jest wiele osób, przygotowania mogą trwać od tygodnia do wielu
miesięcy. Zakończone są one zazwyczaj pobytem przyszłego zamachowca w luksusowym hotelu, co ma mu dać przedsmak nagrody, jaka czeka na niego w raju 94.
O jego śmierci rodzinę informuje się SMS -em lub telefonicznie. ISIS ma też
specjalne „ministerstwo”, które prócz opieki finansowej gwarantuje bliskim zamachowca (oficjalnie męczennika Allacha) korzyści praktyczne i symboliczne, takie
jak: priorytet w wybieraniu tych osób do pełnienia funkcji publicznych czy
zagwarantowanie udziału oraz prominentnego miejsca w ważnych ceremoniach.
Trzeba jednak pamiętać, że dla ISIS zamachowy - samobójcy są bronią taktyczną na
terytorium Syrii i Iraku. Nic jednak nie powstrzymuje organizacji terrorystycznych
od wysłania europejskich aspirujących zamachowców samobójców do ich własnych
krajów, by przeprowadzać i tam ataki. Samo „porwanie” w sieci jest efektem pewnej
kierowanej ciągłej komunikacji w sieci internetowej. Z psychologicznego punktu
widzenia jest pewna nowa postać „syndromu sztokholmskiego”95. „Rekruter”
wyszukuje w sieci osoby, które mogą spełniać warunki, poszukują swojej orientacji
życiowej lub mocno wierzące i w oparciu o proces dwustronnej identyfikacji
w oparciu o techniki neurolingwistyczne (NLP) „programują” je96. Celem tego jest,
aby osoba „porwana” zaczęła odczuwać silną więź z „rekruterem” i zaczęła
postępować zgodnie z jego zamierzeniami. Cały proces jest skomplikowaną reakcją
psychologiczną, mieszczącą się w definicji „syndromu sztokholmskiego”97. Ofiara
może do samego końca nie zgadzać się z pewnymi jego poglądami, opiniami
Luksusowe hotele przed śmiercią. Państwo Islamskie ma „ministerstwo ds. męczenników”,
18 czerwca 2015, 21:23, TVN 24, Autor: adso//gak /, PAP, Le Figaro http://www.tvn24.pl/le-figaropanstwo-islamskie-ma-ministerstwo-ds-meczennikow,552784,s.html [Dostęp: 18.06 2015].
95 „Syndrom sztokholmski” to stan psychiczny, który pojawia się u ofiar porwania lub u zakładników,
wyrażający się odczuwaniem sympatii i solidarności z osobami je przetrzymującymi. Może osiągnąć
taki stopień, że osoby więzione pomagają swoim prześladowcom w osiągnięciu ich celów lub
w ucieczce przed policją. Ogólnie jest to pewien mechanizm obronny, -odmiana identyfikacji polegająca na przypisywaniu innej osobie własnych skłonności, a następnie identyfikowaniu się z tą osobą.
Syndrom sztokholmski istnie również w związkach partnerskich, a takowe powstają również w sieci.
W psychoanalizie taka identyfikacja jest destrukcyjnym, mechanizmem obronnym,
http://magazynsquare.pl/syndrom-sztokholmski-w-relacjach-partnerskich/ [Dostęp: 23.04.2014].
96 Uporządkowany zbiór technik komunikacji oraz metod pracy z wyobrażeniami nastawionych
na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi.
97 Portal psychologiczny niebieskalinia.pl. http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepneartykuly/4969-syndrom-sztokholmski-w-relacjach-miedzyludzkich [Dostęp: 23.04.2014].
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i motywacjami, ale dzięki zastosowaniu technik neurolingwistycznych pała do
„rekrutera” sympatią. I taki stan nazywamy „syndromem sztokholmskim”. Ta
sympatia jest efektem niesłychanie silnego stresu, który w trakcie porwania
przeżywa ofiara. Z pozoru niezrozumiała chęć wymiany poglądów i słuchania
rekrutera to nic innego jak podświadoma chęć wzbudzenia zrozumienia, pewnego
współczucia dla jej rozterek religijnych, duchowych a często życiowych. „Rekruter”
stosuje w sposób celowy środki programowania neurolingwistycznego98. Dokonuje
tzw. „modelowanie”, czyli badanie zachowań, przekonań i wartości osoby
porywanej w powiązaniu do jej cech osobowych i działania w określonym celu.
W kolejnej fazie dokonuje, tzw. „kotwiczenia”, czyli „warunkowania – stwarza
odruchy emocjonalnych powiązań przyczynowo - skutkowych z bodźcem. Bodźcem
może być wszystko: dotyk, obraz (symbol), dźwięk, itp. Tą samą metodą posługują
się media propagandowe islamistów przy „torowaniu informacji” – tzw. „priming
psychology”, aby ugruntować w świadomości bodziec (wzorzec), który spowoduje
odpowiedź innego bodźca. W „porwaniu społecznym” realizowanym metodami
neurolingwistycznymi znaczącą rolę odgrywa stosowanie metafor w przekazie,
które pozwalają spojrzeć na rzeczywistość z innego punktu widzenia. Metafora
definiowana przez językoznawców to językowy środek stylistyczny, w którym
językowo obce wyrazy składniowo są ze sobą zestawione, aby tworzyły ze sobą
związek frazeologiczny o innym znaczeniu99. Jak uważają językoznawcy: „Metafory i analogie, poprzez zestawienie razem różnych kontekstów, prowadzą do powstawania nowych sposobów patrzenia. Prawie wszystko to, co wiemy, łącznie
z poważną nauką, opiera się na metaforze. I dlatego nasza wiedza nie jest absolutna”100. W ujęciu kognitywnym metafora znajduje się w centrum międzyludzkiej
komunikacji i to metaforom przypadają funkcje ułatwiające poznanie. Do obszaru
myślenia abstrakcyjnego należą przy tym nie tylko teoretyczne konstrukty naukowe
oraz metafizyczne idee, ale również codzienne pojęcia, takie jak „wiara” lub
wspomniany „czas”. W psychoterapii często korzysta się z metafor, bo to one
odnoszą się praktycznie do wszystkiego, co wyraża relację pomiędzy dwoma
obiektami, np. analogia, gra słów, zagadka, symbol itp. Metafora ma na celu
poradzenie sobie z oporem ofiary, pomaga zmienić jego przekonania, czasem za jej
pomocą można dotrzeć do wypartych uczuć i zapomnianych wspomnień. W ten
Techniki i zasady programowania neurolingwistycznego (NLP) opisuje J. O’Connor, J. Seymour,
NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
99 T. Dobrzyńska, Metafora. Mayen Maria R. (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
1984, ISBN 8304013339.
100 J. Weizenbaum, Moglibyśmy mieć raj, „Forum” [Dostęp: 28.01.2008].
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sposób, za pomocą metafory „rekruter” dociera do „wewnętrznych zasobów” ofiary,
do jej myślenia i postrzegania świata, a potem za pomocą aktywizacji tzw. „nieświadomych schematów skojarzeniowych” i reakcji – podsuwa nowe fakty lub
reakcje behawioralne”. Wykorzystanie metafor uaktywniających „nieświadome
schematy skojarzeniowe”, metafizyczne idee oraz jej potencjał kreatywny –
wykorzystuje się tzw. „linię czasu”, czyli organizację człowieka w przestrzeni
„przyszłości” i „przeszłości”, pozwalające na dokonywanie zmiany osobistej historii
dzięki zmienianiu subiektywnego odczucia czasu, a tym samym dotarcia do
osobistych zasobów doświadczeń i stanów emocjonalnych oraz przenieść je
w przyszłość. „Rekruter” tworzy nowe skojarzenia pomiędzy sytuacją odbieraną
negatywnie a sytuacją, w której ma dać poczucie komfortu za pomocą szybkiego
przeskakiwania w myślach pomiędzy wyobrażeniami tych dwóch sytuacji oraz
„reframigu” – „zmiana kontekstu wypowiedzi”, która nie zmieniając jej logicznej
treści, zmienia wypływające z niej wnioski. W ten sposób dochodzimy do
oczekiwanego stanu jakim jest „konwersja”, czyli „przekształcenie”. „Syndrom
porwania społecznego” jest szczególnym rodzajem konwersji. Według Słownika
Języka Polskiego PWN – konwersja to: „przekształcenie postaci czegoś (…)
„zmiana wyznania w obrębie wyznania islamu”, „gwałtowna zmiana światopoglądu
jednostki albo grupy”101. Młodzi muzułmanie, przeważnie sunnici, w Europie
przechodzą konwersję religijno-ideową wybierając fundamentalny, głoszący powrót
do źródeł islamu, do religii przodków wybierając to wersję wyznania, jaka
charakteryzuje „dżihadem miecza”102. Do „porwania społecznego” najczęściej dochodzi u muzułmanów, w czasie kiedy samodzielnie dokonują wyboru własnych
orientacji życiowych. Ogólnie podstawą do kształtowania orientacji życiowej
człowieka jego „potrzeby” i „wartości”. To na ich podstawie jednostka „do czegoś
dąży” lub „czegoś unika”103. To w tym procesie kształtuje się cała aktywność
wynikająca z procesu motywacyjnego, na który składają się cztery elementy:
rozpoznanie sytuacji, podjęcie decyzji o działaniu, wybór rodzaju działania oraz
działanie i jego kontrola. Na poniższym rysunku przedstawiam schemat porwania
społecznego:

Słownik Języka Polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/;2473726 [Dostęp: 23.04.2014].
„Dzihad miecza” jest jednym z czterech rodzajów dżihadu (pieniędzy, mowy, pióra). Oznacza atak
i wojnę z niewiernymi, a w połączeniu prawem szariatu rzeczywiste zagrożenie.
103 A. Gańczarczyk, Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju, Wydawnictwo
Ustroju Śląskiego, Katowice 1944, s. 32.
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Rys. 5. Schemat syndromu porwania społecznego.

Komunikacja w przestrzeni medialnej zawiera jeszcze jeden element, jaki
w konsekwencji swych możliwości wykorzystuje globalny dżihad. Jest nim zarządzanie strachem. Zarządzanie strachem jest instrumentalną strategią socjotechniczną
i propagandową służącą kontrolowaniu i manipulowania grupami lub całymi społeczeństwa. Opiera się na strategii konstruowania oraz nakierowywania przekaz, który skutecznie podsyca lęki społeczne, takie jak np. „panika moralna”, która zawsze
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powstaje na styku mediów, opinii publicznej, konfliktu grup interesu, władzy itp.
Jej elementami jest:
• „niepokój” – pewien stan świadomości, -przekonania, że zachowania pewnej
grupy ludzi zawszę ma negatywny wpływ na społeczeństwo i porządek społeczny,
• „wrogość” i „niechęci”, która wyróżnia się ze społeczeństwa i tworzy się jasny podział między „my” i „oni”,
• „konsensus” - w postaci powszechnej zgody, że dane zdarzenie jest realnym
zagrożeniem dla społeczeństwa,
• „nieproporcjonalność” - pojęcie moralnej paniki było adekwatne, czyli w danym przypadku występuje duża dysproporcja między działaniami i rzeczywistym zagrożeniem niestabilność.
Stąd jej wywołanie jest skutecznym narzędziem „zarządzania strachem”.
Jest to sposób na wyrażenie dezaprobaty, potępienia lub krytyki wobec kogoś, kogo
w danym momencie negatywnie postrzegamy. Potępienie i dezaprobata społeczna
stanowią tu element moralny, zaś panika jest wyrazem chaosu, histerii i nadmiernej
reakcji. Kluczowe są tu media bez których zaangażowania panika moralna nie byłaby w stanie się rozwinąć. Szczególna rola w tym procesie przypada obecnie mediom
społecznościowym, które stają się dla mediów tradycyjnych demiurgiem opinii społecznej. To tam news podany w mediach tradycyjnych staję się, z różnych powodów, głównie swej atrakcyjności informacją, która jest „rozsiewana”, upubliczniana,
komentowana, podawana dalej, replikowana, hejtowana, tweetowana itp. W sprzężeniu zwrotnym wraca do mediów tradycyjnych gdzie staje już informacją ważną,
silnie wartościowaną ale „postprawdą” A przecież „postprawdą” to aktualne realia
informacyjne opisująca realia kultury politycznej i społecznej, w której fakty są
mniej ważne w kształtowaniu opinii publicznej od emocji i osobistych przekonań.
To w social mediach powstaje zjawisko „bańki filtrującej”, której powstający materiał informacyjny dobierany jest na podstawie zachowań użytkowników, dopasowany do ich preferencji. Jeśli użytkownik faworyzuje media propagujące określony
światopogląd, będzie otrzymywał wyniki zgodne z tym światopoglądem. I wtedy
medialnie realizuje się jedna z podstawowych zasad materializmu informacyjnego,
że: informacja jest więcej warta im bardziej jest rozsiewana”. To media inicjują
i „rozdmuchują” informację nawet w sytuacji niespotykanej, niepopularnej, budzącej wątpliwości co do swojego społecznego i moralnego charakteru. Powstają wtedy, nawet wokół mało kontrowersyjnych spraw, jeśli sprzyjające społeczne podłoża
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dla stygmatyzacji i etykietyzacji, fobii, uprzedzeń i stereotypów. Aktualnie, w okresie wojny z globalnym dżihadem taką panikę moralną wywołują informacje o tym
że dżihadyści równają z ziemią starożytne ruiny w Afganistanie, informacje o zamach terrorystycznych w Boston, Marsylii, w Paryżu, Londynie, że prawie oficjalnie działają w salafickie komórki w Niemczech i w Dani, że największy problemem
Europy będą uchodźcy z ogarniętej wojną Syrii.
W komunikacji politycznej „zarządzanie strachem” to instrumentalne wykorzystywane „strachu” jako narzędzia służącego realizacji celów politycznych poprzez budowanie wsparcia społecznego drogą wzmożonej propagandy i dezinformacji. W odpowiednich momentach biegu wydarzeń może być to najważniejszym
i najszybszym instrumentem rządzenia państwem albo społecznością, bo wywołuje
rozdźwięk pomiędzy społecznym poczuciem bezpieczeństwa a realnym jego zagrożeniem. „Zarządzanie strachem” to konstruowanie, nakierowywanie oraz skuteczne
podsycaniu lęków społecznych w celu wywołania paniki moralnej - zjawiska
nagłego rozprzestrzeniania się niepokoju społecznego, spowodowanego zagrożeniem istotnych dla społeczności wartości104. Zarządzanie strachem wykorzystywane jest w procesie wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy podmiotami polityki połączonymi relacjami władzy, walki i współpracy a szeroko pojętym społeczeństwem. Jak widzimy z powyższego w definicji jest zawarta wyraźna
dyspozycja pozwalająca wyprowadzić strategię „zarządzania strachem” jako ważny
element konfliktu jaki toczy się od zawsze w przestrzeni społecznej. W teorii
„zarządzania strachem” wyróżnia się trzy etapy występujące po sobie:
• w pierwszym etapie odbywa się stworzenie narracji strachu i komunikacja jej
do społeczeństwa,
• w drugim etapie następuje podtrzymywaniu poczucia stanu zagrożenia poprzez kontynuowanie konsekwentnie narracji, która ma wytworzyć pozorny
stan nadzwyczajnego zagrożenia drogą jego wyolbrzymiania lub zniekształcenia prawdę na jego temat,
• trzecim etapem jest zaoferowanie remedium polegające na tym, że „zarządzające strachem” powoli uzupełniają wyjściową narrację o wizję rozwiązania
lub zniwelowania źródła strachu. To remedium zazwyczaj zbudowane jest
w sposób uproszczony wokół prostej alternatywy „albo ... albo”. Celem takiej
reakcji jest wytworzenie w odbiorcach tego przekazu przekonania, że jedyPisze o tym St. Cohen St. opisując wyniki badań o reakcją brytyjskich mediów nad konfliktem młodzieżowych subkultur w Londynie. W publikacji St. Cohen, Folk devils and moral panics, London
2011, s. 26-41.
104
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nym możliwym ratunkiem przed „zagrożeniem” jest udzielenie poparcia
i podporządkowanie się proponowanym formom działania.
Tak też było z przekazem kierowanym przez dżihadystów posługujących się
strategią „zarządzania strachem”. Na początku wojny z terroryzmem, po 11 września 2001 roku twarzą tego przekazu był Osama bin Laden, w katarskiej telewizji
Al-Dżazira, w swoich oświadczeniach „przemycanych” do mediów publicznych
i komercyjnych wyjaśniał przyczyny ataku na WTC i zgrzewał społeczności muzułmanów do walki o prawa Arabów. Następnie groził kolejnymi atakami terrorystycznym, które były realizowane w różnych zakątkach świata. Następnie w ramach
drugiego już etapu pojawili się inni liderzy Al-Kaidy wraz filmami propagandowymi „reklamującymi” sprawność, siłę, umiejętności, a przede wszystkim ciągle napływających rekrutów grozili kolejnym zamachami. To co zmieniło się przejściu do
trzeciego etapu przede wszystkim włączenie się w przekaz propagandowego: autorytety muzułmański działających w środowiskach emigrantów muzułmańskich,
w krajach Europy zachodniej, mułłów w meczetach, którzy religijnie uprawomocniających i nakazujących dżihad oraz stosowania bardzo emocjonalnego przekazu
z egzekucji osób porwanych oraz tych z którymi aktualnie toczyli wojnę. Język narracji tego rodzaju przekazu był prosty” „będziemy zabijać niewiernych, bo to jest
zgodne z naszą wiarą i prawem szariatu”; „będziemy zabijać w każdym kraju zachodu i USA; „nikt nie uniknie kary”; „naszym celem jest odrodzenie kalifatu i życie zgodnie z prawem szariatu” itp. W trzecim etapie narrację kontynuowało powstające Państwo Islamskie i dżihadyści ze społeczności emigranckich muzułmanów na zachodzie, głównie z Francji, Anglii, Niemiec i krajów skandynawskich.
Media społecznościowe siłę przekazu pokazały już w 2010 roku podczas „wiosny
arabskiej”, kierując działaniami protestujących, wspomagane katarską Al-Dżazirą
i lokalną telefonią komórkową. Od momentu zamachu w Bostonie w 2013 r. do
działań propagandowych oficjalnie włączyły się media społecznościowe środowisk
arabskich w Europie i Stanach Zjednoczonych. W mediach społecznościowe,
uczestniczących w wydarzeniach tego rodzaju zaczyna pojawiać tzw. „efekt zwierciadła” - mówiący o tym, że: „jestem taki jak jest mój wizerunek w mediach”. Ludzie
korzystają z mediów społecznościowych „nie po to, by się jednoczyć, nie po to, by
poszerzać swoje horyzonty, lecz przeciwnie - aby utworzyć sobie pewną strefę komfortu, w której jedyną rzeczą, którą słyszą, to echo własnego głosu, odbicie własnej
twarzy”. A to powoduję zjawisko, które dotyczy już prawie 50 % populacji skupionej w social mediach, która czerpie swoją wiedzę o bieżących wydarzeniach z Facebooka, Twittera itp. W globalnej społeczności funkcjonuje wielokierunkowa
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i wielopoziomowa komunikacja polityczna charakteryzująca się wysokim poziomem otwartości informacyjnej. Dzięki niezależnym środkom przekazu oraz sieci
mediów społecznościowych informacje pozyskiwane są i przekazywane w czasie
rzeczywistym, mają charakter multimedialny oraz immersyjny.
Takie etapowe działania w strategii realizują bezpośrednio jej cele, a mianowicie: pozwalają na przejęcie kontroli społecznościami do których jest kierowany
przekaz oraz zarządzanie nimi drogą nakierowanej informacji. Szczegółowo można
tu wymienić takie jak:
• zbijanie kapitału politycznego i dyskredytacja przeciwników politycznych,
którzy są opisywani jako niezdolni do dostrzeżenia zagrożeń, lub wręcz świadomie im zaprzeczający,
• naznaczanie i eliminowanie wrogów politycznych,
• tworzenie poparcia społecznego dla rozwiązań zwiększających uprawnienia
służb policyjnych i ograniczania prywatności,
• budowanie spoistości i mobilizowanie grupy własnej.
W „zarządzaniu strachem” korzysta się również z szeregu narzędzi jakimi
posługuje się socjotechnika. Do najbardziej specyficznych dla zarządzania strachem
zaliczane są:
• tzw. „racjonalizacja” - psychologiczny mechanizm obronny, w którym „postawy i przekonania są uzasadnione są w pozornie logiczny i racjonalny sposób, podczas gdy ich rzeczywiste przyczyny i motywy - w tym lęki - pozostają ukryte i nieuświadomione”105;
• tworzenie fałszywych związków przyczynowo - skutkowych polegających na
przypisywaniu pozornej lub znacząco wyolbrzymione odpowiedzialności za
realne problemy i zagrożenia zjawiskom lub grupom społecznym, pozostających z nimi w luźnym bądź przypadkowym związku;
• opisywanie „zagrażających” zjawisk i grup społecznych w sposób uproszczony, np. społeczności muzułmańskiej pod względem odmienności religijnej,
kultury i tradycji przy wykorzystaniu generalizacji, stereotypów;
• opisywanie zagrożenia w kategoriach uniwersalistycznych i absolutyzujących.
• odwoływaniu się do lęków specyficznych dla kontekstu historyczno-kulturowego „zastraszanej społeczności”;
J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, T.II, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańskie
2000, s. 616–617, ISBN 83-87957-05-4.
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• opisywanie rzeczywistości w oparciu o uproszczoną wizję świata z jasnym
podziałem na „my” i „oni, odzwierciedlającym podział na dobro i zło;
• wskazanie na istnienie prostych sposobów likwidacji zagrożeń;
• używanie w opisie zagrożenia metafor powiązanych z katastrofami naturalnymi i wątkami apokaliptycznymi.
Efekty jakie wywołuje strategia „zarządzania strachem” to powstania w społeczności - dwóch rodzajów ofiar. Ofiarą bezpośrednią jest grupa lub społeczeństwo,
które zostały poddane manipulacji, przy wykorzystaniu wymienionych wyżej strategii i socjotechnik. Efektem manipulacji jest zmiana postaw, rozwinięcie wrogiego
stosunku do wybranej grupy obcej, zbudowanie przekonań opartych na fałszywych
przesłankach. Drugą ofiarą, pośrednią są członkowie grup, które wskazane zostały
jako źródło zagrożenia. Doświadczają one zjawisk stygmatyzacji, marginalizacji
społeczne, wykluczenia, a skrajnych przypadkach w konflikcie - stosunkach międzygrupowych działają na zasadzie „podwójnego odwetu”.
Po zamachach na WTC w 2001 r. Stany Zjednoczone rozpoczęły międzynarodową kampanię militarną zaangażowania zbrojnego w konflikty wojenne w Afganistanie, „Drugiej Wojnie w Zatoce Perskiej”, międzynarodowe interwencji przeciw
Państwu Islamskiemu. Wszystkie te działania militarne nazwane były „wojną z terroryzmem”. Ale w tym przypadku, zarówno one, jak i ich nazwa poddane zostały
szczegółowej „krytyce. Wskazuje się m. innymi, że na przykład pojęcie „wojny
z terroryzmem” jest pewnym chwytem propagandowym, który może być stosowany
w celu ograniczenia swobód obywatelskich (tak było w Stanach Zjednoczonych)
oraz legitymacji społeczno–prawnej do działań militarnych prowadzonych w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki tym czynnikom, a w zasadzie elementom strategii politycznej był podtrzymywany strach przed islamskim terroryzmem w USA.
Przypomnijmy: „celem strategii >zarządzania strachem< jest wykorzystanie: >strach< do >wywołanie lęku<. Strach to jedna z podstawowych, pierwotnych
cech człowieka, mających swe źródło w instynkcie przetrwania. Pojawia się silnego
emocjonalnego napięcia w sytuacjach realnego zagrożenia i w konsekwencji ucieczce lub walce. Strach powodowany jest zdolnością zapamiętywania i kojarzenia
podobnych sytuacji (podobna sytuacja w przeszłości miała groźny skutek) oraz
w przypadku ludzi umiejętnością abstrakcyjnego myślenia (z mojej decyzji wyniknie sytuacja która spowoduje groźny skutek). Najczęstszym źródłem strachu jest:
hałas, szmery, nowe, nieznane odgłosy, pojawiające się nagle w nieoczekiwanych

89

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

sytuacjach. Brak wyraźnego zlokalizowania - wzmaga siłę reakcji i przeżycia strachu.
Lęk zaś to nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem
nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia.
W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, niezwiązanym z bezpośrednim zagrożeniem Lęk najczęściej ma charakter długotrwały. Funkcja lęku to
ostrzeganie ego przed niebezpieczeństwem. Lęk dzieli się na:
• „lęk realistyczny”, np. obawa przed rzeczywistymi zagrożeniami w świecie
zewnętrznym. Nasilenie tego lęku jest proporcjonalne do nasilenia strachem.
Z lęku realistycznego wywodzą się pozostałe rodzaje lęku;
• „lęk moralny” - lęk przed własnym sumieniem; poczucie winy, wstyd.
I to właśnie „lęk przed dżihadystami” był i jest rozsiewany jest w sieci. Jak
wynika analiz o najmniej 46 tys. kont na Twitterze było wykorzystywanych pod koniec 2014 r. do promowania Państwa Islamskiego, choć za medialny sukces tej dżihadystycznej organizacji odpowiada głównie mała grupa „hiperaktywnych” użytkowników. Amerykański think tank szacuje, że od września do grudnia 2014 roku
co najmniej 46 tys. kont na Twitterze było wykorzystywanych przez zwolenników
ISIS. Zdaniem ekspertów szansa na de radykalizację postaw u użytkowników mediów społecznościowych będzie największa, jeśli osoby te pozostaną członkami
większych wirtualnych społeczności, np. użytkowników Twittera, gdzie stykają się
z różnymi poglądami na politykę, sprawy społeczne i religię. Zanim pojawiły się
media społecznościowe, obozy szkoleniowe Al-Kaidy stosowały właściwe sektom
metody indoktrynacji, w tym odcinanie nowych rekrutów od świata zewnętrznego.
Odizolowanie (internautów sympatyzujących z państwem islamskim) miałoby podobny skutek. Wg specjalistów obecnie media społecznościowe stosują to rozwiązanie „bez jakiejkolwiek kontroli i bez ponoszenia odpowiedzialności przed kimkolwiek”106. Stąd rodzi się „panika” - psychologiczne uczucie nagłego lęku o skrajnie
wysokim nasileniu.

Twitter bronią dżihadystów. Tweety wysyłano z Francji, Belgii czy Wielkiej Brytanii, 06.03.2015,
21:14 (Twitter, Facebook), TVN 24, http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/twitter-bronia-dzihadystow,521
842.html [Dostęp: 06.03.2015].
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Conclusions
Wykorzystanie przestrzeni medialnej do kreacji propagandy i dezinformacji,
dokonywane jest w celu standaryzacja myśli i zachowań. Takie działania stały się
normą, a powstające coraz to nowsze technologie przekazu, manipulacji rozszerzyły
się na tyle, że można było mówić o efektywnej manipulacji i kontroli ludźmi. Propaganda jest tym co konstytuuje dzisiejszy mechanizm kontroli nad masami, w tym
przypadku zastraszenia społeczeństwa zagrożeniem terrorystycznym, a w konsekwencji „zarządzania strachem”. Te niewidoczne procesy dotykają niemalże każdego człowieka na świecie, wciągając go w wir procesów politycznych, którymi jeszcze w XIX wieku nie zaprzątał by sobie głowy. Nowoczesne technologie telewizji
satelitarnych, telefonów komórkowych, Internetu, sieci społecznościowych, nowych
technik psychologicznych, inżynierii społecznej, NLP, ekonomii behawioralnej,
neurologii, nowych technik przekazywania obrazu (np. 3D, HD, 4K) itd. stają się
normą, która różni się jedynie systemem propagandy, tak pod względem zakresu,
głębokości i spójności, jak pod względem typów i metod propagandowych. Obecnie
wszystkie systemy propagandy, od religijnych, ideologicznych i politycznych przechodzą przez proces unifikacji. Obecnie już trudno powiedzieć, w jaki charakterystyczny sposób różnią się metody globalnego dżihadu, od metod rosyjskich, amerykańskich czy Chońskich. Co więcej poszerza się znacznie wachlarz ich możliwości.
Dlatego bardzo ważne jest dokonania pewnego znaczącego rozróżnienia, zawsze aktualnego, a mianowicie: czy propagandy prowadzona aktualnie jest: „propagandą
agitacji” czy „propagandą integracji”. Pierwsza prowadzi przecież ludzi od zwykłej
niechęci do buntu, druga ma na celu dostosowanie się jednostek do pożądanych
wzorców. W przypadku propagandy globalnego dżihadu mamy do czynienia z nowym typem, bo łączy ona w sposób nowatorski oba wymienione wyżej typu. Z jednej strony ma „agitować do nieposłuszeństwa władzy, aby przez strach przed zagrożeniem terrorystyczny wymusić zgodę państwową i ONZ na powstanie państwa kalifatu, z drugiej nowo pojmowana „integracja”, czyli wyrażenie zgody na zasymilowanie systemu polityczno- religijnego szarijatu z systemem demokratycznym tylko
pod pewnymi względami takimi jak: konsumpcja socjalnych dokonań Zachodu na
rzecz enklaw muzułmański, które będą rządziły się własnymi prawami. Mówi o tym
np. Krzysztof Lidel w filmie wideo umieszczonym na portalu wiadomości.gazeta.pl
po zamachu w Nowej Zelandii107: „musimy się nauczyć żyć z terroryzmem, bo jest
Sprawca masakry w Nowej Zelandii miał w planach więcej ataków. 28-latek usłyszał zarzuty aplk,
IAR 16.03.2019 08:09.
107

91

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

on w innych krajach Europy i może dotrzeć do Polski; terroryzm wszedł już do kanonu polityki międzynarodowej; ludzie jako pewien aktyw społecznym powinni
zwracać uwagę na nietypowe zachowania, na to co się dzieje wokół nas i współpracować w tym zakresie ze służbami; musimy uruchomić system edukacji antyterrorystycznej, wiedzieć jak reagować i jak współpracować ze służbami”. Ale musimy
również pamiętać, że w najszerszym ujęciu cały system propagandy obejmuje:
• psychologiczne oddziaływanie nakierowane na zmianę opinii i tu najczęściej
podąża za pół-edukacyjnym celem, odnosząc się do swoich współobywateli,
• wojnę psychologiczną, w której dąży się do zniszczenia morale stara również
środkami psychologicznymi, tak że przeciwnik zaczyna wątpić w słuszność
swoich przekonań i działań,
• „reedukacją” i „pranie mózgu” w celu transformacji „przeciwnika” w „sojusznika”, które były już używane w europejskich więzieniach dla pozyskania
określonej liczby konwertytów,
• kształtowanie takich stosunków ludzkich i publicznych, które zmierzają do
dostosowania jednostki do społeczeństwa, do poziomu życia, do działania.
Służą one temu, by jednostka zachowywały się konformistycznie, czyli była
uległa.
Specyfika obecnego procesu komunikowania sprzyja powstawaniu zjawiska
„chaosu informacyjnego” oraz częstych praktyk manipulacji nie tylko w przekazie
propagandowym ale i w przekazie informacyjnym mediów. „Chaos informacyjny”
wynika z tzw. „kompetencji komunikacyjnych człowieka”, w których komunikowanie się jest generatorem wszelkiego rodzaju stosunków międzyludzkich - „jest to
niezbędny proces nawiązywania kontaktów międzyludzkich służący przekazywaniu
informacji i zmierzający do wytworzenia, umocnienia bądź rozszerzenia pewnego
wspólnego zakresu myśli i odczuć)”108. To właśnie ten proces sprzyja pojawieniu się
takich zjawisk jak: „podwójny odwet”, „porwane społeczne” czy „zarządzanie strachem” w przestrzeni medialnej. Ponieważ tzw. „pośredni sposób komunikowania”
zachodzi za pośrednictwem dodatkowych środków technicznych, tj. również mediów społecznościowych mających technologiczną specyfikę komunikowania, możliwe jest organizowanie interakcji w różnym czasie i przestrzeni. Interakcja pośrednia istotnie pomniejsza zestaw narzędzi służących do komunikowania i porozumiehttp://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24554155,sprawca-masakry-w-nowej-zelandii-mialw-planach-wiecej-atakow.html#a=66&c=154&s=BoxNewsLin.
108 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa,
2006, s. 17.
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wania się, co czyni komunikat w większym stopniu interpretacyjnie otwartym, niejednoznacznym i wymagającym stosownych kompetencji poznawczych. Szczególnym przypadkiem interakcji pośredniej jest komunikacja medialna (tzw. quasiinterakcja), podczas której generowany komunikat przeznaczony jest dla nieokreślonego grona potencjalnych odbiorców. W przeciwieństwie do interakcji bezpośredniej i pośredniej, które charakteryzuje dwukierunkowa forma dialogu, pośrednia
interakcja medialna posiada charakter jednokierunkowego monologu. Istotny dla
końcowego efektu tego rodzaju komunikowania jest również, towarzyszący odbiorowi komunikatu kontekst sytuacyjny. Sytuacyjny zespół warunków, w jakich odbywa się komunikowanie, może przyjmować wymiar społeczny, psychologiczny,
kulturowy, historyczny lub czasowy. I z takim zjawiskami mamy do czynienia
w wymienionych wcześniej systemach komunikacji propagandowej lub dezinformacyjnych.
O efekcie procesu komunikowania decydują tzw. „kompetencje komunikacyjne” ujawniające się i decydujące o tym, że jest to przekaz, który ma charakter
propagandowy. Propaganda i dezinformacja jest zawsze wyrazem pewnej specyficznej percepcji rzeczywistości. I to decyduje o sposobie kodowania myśli i uczuć
w treść komunikatu. Kompetencje komunikacyjne również objawiają się w postaci
posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności konstruowania i rozumienia
komunikatów. Decydują o nich nie tylko cechy osobowe, ale również nabyte w procesie socjalizacji elementy stereotypowe, typowe dla przedstawicieli określonego
obszaru kulturowego lub grupy społecznej.
Współczesny człowiek żyje w środowisku, w którym informacja stała się
towarem na sprzedaż, w którym, - w przekazie propagandowym obowiązuje zasada
materializmu informacyjnego, że wartość informacji zależy od wielości jej rozsiewania. Im więcej jest informacji dotyczących danej sprawy w mediach, tym więcej
jest oba warta. Dlatego ogromny zalew informacyjny, u przeciętnego odbiorcy wywołuje stany chaosu informacyjnego. Człowiek de facto nie dokonuje selekcji istotności informacji, jak również nie umie się bronić przed informacjami niechcianymi
i niepotrzebnymi.
Oczywiście jest pewna tego granica, której przekroczenie wywołuje jedynie
stany rozkojarzenia, zamętu myślowego i dezorientacji ale zbyt dużo informacji oraz
wysokie tempo przekazu i jego częstość wobec pewnymi ograniczeniami poznawczymi człowieka, braku możliwości i umiejętności wyboru subiektywnie wywołuje
poczucie bezradności, a nawet zagrożenia. Tworzy „strach” przed niewiadomym,
a następnie długotrwały lek. W takich stanach odbiorca rekonstruuje w swojej świadomości oraz świata. Buduje jego realność na podstawie otrzymanych informacji
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i newsów, a te mają głownie charakter perswazyjny i propagandowy. Stają się więc
bazą do manipulacji, która obecnie jest pewną stałą - cywilizacyjnym standardem.
We współczesnej propagandzie i dezinformacji powstał nowe typ przekazu: „zamiast informować – dezinformować”; „zamiast wyjaśniać - wprowadzać niepewność i zamieszanie”.
I na tym polega „chaos informacyjny” tworzony przez kierowaną propagandę i dezinformację. Narusz ona równowagę pomiędzy ilością informacji „przychodzących” do człowieka a ilością od niego „wychodzących”. W ten sam sposób może
być również zachwiana dyskretna równowaga między ilością informacji akceptowanych i niechcianych, użytecznych i burzących pragmatyzm życia. Nakazuje nam
tłumić rzeczywiste emocje, a to budzi poczucie bezradności, a następnie gniew
i frustrację.
Gniew jest jedną z głównych motywacji, które podejmujemy hejtując w Internecie. To źródło „naszej” mowa nienawiści - odpowiedź na negatywne emocje,
bo:
• tłamszony gniew i tak musi znaleźć ujście, a wtedy w naszym dyskursie medialnym możemy (anonimowo) być oprawcą i ofiarą;
• wykorzystujemy swoją złość, które natura i ewolucja stworzyły po to, aby
móc przetrwać;
• każdy konflikt jest nierozerwalnie związany z silnymi emocjami, przede
wszystkim z gniewem i to on stoi za „podwójnym odwetem”.
Z tych powodów przestrzeń medialna, we wszystkich swych segmentach
stała się generatorem nowych form propagandy, której główną postacią jest siany
chaos informacyjny i mowa nienawiści.
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1.3. Media społecznościowe a współczesne konflikty
– case wykorzystania Twittera przez polskich
dziennikarzy w czasie ukraińskiego „Majdanu”
– Iwona Leonowicz-Bukała i Barbara Przywara

Streszczenie
Sytuacje kryzysowe (do których należą między innymi konflikty zbrojne,
wojna, ataki terrorystyczne czy niepokoje społeczne) generują ogromny popyt na
informację. Ludzie są zależni od mediów w sytuacjach związanych z niepewnością,
zagrożeniem, zatem ogromną rolę w przekazywaniu informacji odgrywają właśnie
profesjonalni dziennikarze. Mają oni obok dostępu do źródeł informacji także wiedzę i umiejętność ich weryfikacji. Artykuł odnosi się między innymi do koncepcji
wydarzeń medialnych Elihu Katza i Daniela Dayana, rozwiniętą przez Tomasza Gobana-Klasa. Artykuł prezentuje analizę wykorzystania mediów społecznościowych
w sytuacjach kryzysowych na przykładzie wykorzystania Twittera przez polskich
dziennikarzy w czasie ukraińskiego „Majdanu” w 2013 r. Celem analizy było określenie: czy i w jaki sposób, ważny w skali międzynarodowej temat konfliktu na
Ukrainie w 2013 r., wpłynął na aktywność polskich dziennikarzy w serwisie mikroblogowym Twitter w kontekście funkcji pełnionych przez media społecznościowe
w sytuacji konfliktu. W tym celu poddano analizie strumienie tweetów dziennikarzy
z okresu od 21.11.2013 do 20.11.2014 r.
Słowa kluczowe:
Social media, Twitter, Euromaidan, dziennikarstwo online, wydarzenia medialne.
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Summary
Crisis situations (including armed conflicts, war, terrorist attacks and social
unrest) create a huge demand for information. People depend on the media when
they feel uncertain and under the threat, so professional journalists play an important
role in transmitting information. They also have the professional knowledge and
ability to verify the information sources. This paper presents the analysis of the use
of social media in the context of crisis situations, based on the example of the use of
Twitter by Polish journalists during the Ukrainian "Majdan" between 21.11.2013 to
20.11.2014. The purpose of the analysis was to determine whether and how – internationally very important – the conflict in Ukraine in 2013 influenced the activity of
Polish journalists on Twitter microblog in the context of social media impact in the
time of conflict. The results are presented using the approach of ‘media events’ created by Elihu Katz and Daniel Dayan, developed by Tomasz Goban-Klas.
Keywords:
Social media, Twitter, Euromaidan, online journalism, media events.
1. Przemiany mediów a nowe oblicza konfliktów
Już w latach 20. XX wieku Walter Lippman postawił tezę, że media projektują wizję świata – tworząc pewien jego obraz, który trafia do umysłów odbiorców,
a ci z kolei – przez niego właśnie patrzą na otaczającą ich rzeczywistość (McCombs
2008). Współczesne społeczeństwo właśnie dzięki mediom (a zwłaszcza internetowi) ma ogromne możliwości dostępu do wiedzy o świecie, prawdopodobnie największe w dotychczasowej historii rozwoju środków komunikowania. Jednocześnie
ewolucja mediów, szczególnie cyfrowych, doprowadziła do sytuacji, w której odbiorcy informacji, stając się codziennie konsumentami ogromnej liczby komunikatów różnej wagi i znaczenia, zderzają się z wieloma problemami na etapie ich wyboru, uwiarygodniania oraz docierania do nowych źródeł.
Problemy z selekcją informacji, fake i deep newsami, bańki filtrujące w mediach społecznościowych, brak kontroli nad szybko rozprzestrzeniającymi się informacjami, czy tzw. infotainment – to tylko niektóre ze zjawisk szeroko dyskutowanych na łamach czasopism naukowych i mediów opiniotwórczych oraz naturalnie
w samym Internecie. Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której
odbiorcy dyskutują o tym, jak media i Internet wpływają na nich – tylko w dobie in96
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teraktywnej sieci głos odbiorców bywa czasami równie donośny, co nadawców masowych i sprofesjonalizowanych. Wpływ mediów na życie społeczne, ale też indywidualny rozwój jednostek jest przedmiotem wielu badań na gruncie różnorodnych
dyscyplin.
Warto podkreślić, że rozwój mediów wiązał się z postępującym długotrwale
umasowieniem i komercjalizacją, czego skutek jest taki, że media profesjonalne,
które muszą na swojej działalności zarabiać, przedstawiają „przede wszystkim to, co
się powszechnie podoba i przynosi zysk” (Goban-Klas 2009, s. 69). To z kolei rodzi
sytuację, w której każdy nadawca pragnie jako pierwszy podać interesujące fakty,
a dziennikarze nie tworzą oryginalnych „newsów”, nawet często sami nie wyszukują
nowych faktów i zjawisk, a korzystają z różnych źródeł, które oferują gotowe do
publikacji materiały. I to tutaj właśnie uwydatnia się rola profesjonalnego dziennikarza, która odróżnia go od zwykłego użytkownika Internetu, próbującego ze swoim
„newsem” (również skądś zaczerpniętym) przebić się do jak największej liczby odbiorców (np. w mediach społecznościowych właśnie). News, jak zauważa Anna
Antczak-Barzan „nie może być traktowany jako dostarczyciel prawdy albo jej uzupełnienie, gdyż jego rolą (dość ograniczoną) jest wyłącznie poinformowanie o zaistniałym wydarzeniu” (Antczak-Barzan, Śliwa, Zaniewski, 2016: 75). Rola dziennikarzy ujawnia się w sposobie podania informacji, komentarzu, miejscu publikacji –
w dobrym „sprzedaniu” newsa – takim jego sformułowaniu, aby pozwalał odbiorcy
na ocenienie i docenienie jego znaczenia i istotności dla niego samego. O ile zatem
odbiorcy – dzięki interaktywnym mediom internetowym, platformom społecznościowym – mogą dziś być równie szybkimi (a nawet szybszymi) i skutecznymi
(a nawet skuteczniejszymi) przekazicielami informacji niż media profesjonalne,
o tyle w zdecydowanej większości nie będą kompetentni przypisać przekazywanej
przez siebie informacji uzasadnionej ramy odniesienia – tego, jak ją należy interpretować, z czym łączyć, a jakich konotacji unikać, gdyż są nieuprawnione.
Nie tylko media mają dzisiaj dzięki sieci swoje nowe oblicze. Poniekąd na
skutek przemian medialnych i technologicznych, mają je także konflikty, jedne
z istotniejszych zjawisk społeczno-politycznych i gospodarczych, wpływających na
losy ludzkości i cywilizacji. Robert Latiff prognozuje, że wojny przyszłości w dużym stopniu toczone będą o polityczną dominację, a jednocześnie będą „w znacznym stopniu zależeć od przewagi informacyjnej”, którejś ze stron sporu (Latiff
2018: 11). To nowe oblicze konfliktów wynika właśnie z ogromnej – przez wielu
jeszcze niedocenianej – roli nowych technologii, w tym Internetu i mediów społecznościowych. Było to widoczne m.in. w trakcie tzw. Arabskiej Wiosny w Egipcie,
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czy operacji aneksji Krymu przez Rosję (do tego wątku powrócimy w dalszej części
artykułu).
Nie bez znaczenia pozostaje także sposób ukazywania wszelkiego rodzaju
konfliktów, w tym wojny i wojska przez media. Społeczeństwo, dziennikarze, często
nawet politycy – czerpią wiedzę o tej sferze właśnie z mediów, które dzisiaj opierają
swe funkcjonowanie na sferze online (o czym świadczy choćby strategia wielu redakcji oraz marketerów oparta na koncepcji digital first. Zob. Hernandez & Rue
2016; Erez 2019). Wojsko jest zaś organizacją, która niechętnie dzieli się informacjami na temat działań jakie prowadzi, zatem powszechna wiedza o niej jest dość
powierzchowna i najczęściej zniekształcona, często oparta na obrazie ukształtowanym na przekazie rozrywkowym (filmy, seriale, gry, powieści). Większość członków społeczeństwa czerpiąc z mediów właśnie swoją wiedzę o żołnierzach, wojsku,
konfliktach – powiela schematy myślenia, stereotypy, także w debacie prowadzonej
w mediach społecznościowych przez coraz szersze kręgi społeczne. Obraz wojska
czy samej wojny/konfliktu wpływa z kolei na wiele sfer, na przykład: rekrutację do
służby wojskowej (co z kolei przekłada się na motywację rekrutowanych109) albo na
wizerunek przeciwników w sytuacji konfliktu – dehumanizacja „wroga” sprzyja
bowiem aprobacie społecznej działań agresorów (por. Antczak-Barzan, Śliwa, Zaniewski, 2016: 79).
Tomasz Goban-Klas zauważa, że to kryzys jest czasem szczególnie silnego
ujawnienia się roli mediów w kreacji rzeczywistości (Goban-Klas 2009, s. 98),
a taką sytuacją kryzysową zawsze jest wojna. Jak pisał Wojciech Stankiewicz, „od
pierwszego momentu pokazania działań militarnych przez środki masowego przekazu każdy konflikt konsekwentnie staje się wydarzeniem globalnym, o którym zaczyna wiedzieć i myśleć większość obywateli świata” (Stankiewicz 2013, s. 243).
Sytuacje kryzysowe (do których należą także konflikty zbrojne, wojna, czy ataki terrorystyczne) generują ogromny popyt na informację. Ludzie są zależni od mediów
w sytuacjach związanych z niepewnością, zagrożeniem (warto przypomnieć sobie
w tym kontekście sytuację po ataku na World Trade Center i Pentagon w 2001 roku,
czy – mniej odległy w czasie – atak na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu czy bożonarodzeniowy jarmark w Berlinie). Ludzie sami poszukują wówczas informacji,
dzielą się nimi i chcą być jak najbardziej „na bieżąco”. Media zaś promują szcze-

Latiff obawia się, że wykrzywiony obraz wojska może przekładać się na przekonanie, że :praca
w armii była jedyną, jaką udało im [żołnierzom – przyp. autorów] się dostać” (Latiff 2018: 161). Z kolei o innym aspekcie pisze Antczak-Barzan, zauważając że młode osoby łatwiej rekrutować do grup
ekstremistycznych dzięki mediom społecznościowym (Antczak-Barzan, Śliwa, Zaniewski, 2016: 85)
109
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gólnie wydarzenia o wysokiej atrakcyjności dla odbiorcy – wywołujące duże emocje, będące czymś zaskakującym.
Do tego wątku właśnie nawiązuje koncepcja wydarzeń medialnych (media
events) Elihu Katza i Daniela Dayana (Katz, Dayan 2008). Mówi ona o tym, że niektóre wydarzenia – z uwagi na ich wielką wagę – wpływają na zmianę standardowej
ramówki mediów. Kiedy dochodzi do takiego wydarzenia, redakcje dążą do tego, by
niemal w sposób ciągły przekazywać (a jednocześnie celebrować) informacje na jego temat, a użytkownicy mediów poprzez uczestniczenie w oglądaniu transmisji integrują się wokół wspólnego tematu, czują wspólnotę podzielanych wartości oraz
uczestnictwa w ważnych, łączących naród czy ludzkość wydarzeniach. Typowe media events w rozumieniu Katza i Dayana to np. transmisje sportowe z wielkich zawodów (jak olimpiady czy mistrzostwa świata), pielgrzymki papieża, pogrzeby
i śluby znanych ludzi, itp. Pierwotnie wspomniani autorzy wyróżniali trzy typy wydarzeń medialnych: bój, podbój i koronację. Z biegiem czasu dodali do tego jeszcze
wydarzenie „zawłaszczone” (gdy wielkie wydarzenia spotęgowane są np. poprzez
atak terrorystyczny – przykładem niech będzie zamach w trakcie igrzysk olimpijskich) (za: Goban-Klas 2009).
Tomasz Goban-Klas proponował dodanie do typologii Katza i Dayana kolejnej kategorii – wstrząsających wydarzeń, które dominują w narracjach
dziennikarskich przez dłuższy czas i są relacjonowane na bieżąco (np. ataki terrorystyczne, przewroty polityczne, katastrofy, akcje ratunkowe itp.). Zresztą Katz –
wraz z Tamar Liebes – w 2017 aktualizuje założenia swojej koncepcji wyłuszczone
w publikacji z 2008 r. W tekście zamieszczonym w księdze jubileuszowej poświęconej Goban-Klasowi pisze właśnie o tym, że – pomimo raczej dezintegrujących
właściwości wydarzeń wstrząsających – ze względu na podobieństwo do media
events we wszystkich innych aspektach należy uznać je za wydarzenia medialne
właśnie (por. Katz, Dayan 2008; Katz, Liebes 2017, s. 597).
Istotną rolę w tego typu wydarzeniach medialnych często odgrywają sami
dziennikarze, stając się „mistrzami ceremonii”, a niejednokrotnie – gwiazdami medialnymi. Jako przykład podać można Tomasza Lisa, który relacjonował wydarzenia z 11 września 2001 r. w TVN24. Wydarzenia medialne mogą wypromować wizerunek nie tylko profesjonalistów, ale także niezależnych dziennikarzy i blogerów
(np. Matt Drudge skorzystał na obyczajowym skandalu Billa Clintona ze stażystką
w Białym Domu, a polska blogerka o pseudonimie kataryna - na tzw. aferze Rywina). Ten element jest o tyle ważny, że dziennikarze w trakcie relacjonowania wydarzeń medialnych mogą oddziaływać na sytuację (np. poprzez komentowanie), czy
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wpływać na swoich odbiorców (poprzez kształtowanie postaw). Do tego wątku powrócimy w podsumowaniu niniejszego rozdziału.
2. Media społecznościowe a bieżące wydarzenia polityczne
W ostatniej dekadzie wiele istotnych spraw na arenie międzynarodowej komentowanych było w kontekście tego, jak dużą rolę odegrały w ich przebiegu właśnie media społecznościowe. Były to kolejne wybory w USA (wygrane przez Donalda Trumpa „podobno” dzięki mikrotargetowaniu110, zaś wcześniejsze, przez Baracka Obamę, dzięki skutecznej kampanii na Twitterze), referendum w sprawie
Brexitu czy wydarzenia na Bliskim Wschodzie, znane pod nazwą Arabskiej Wiosny
(2010/2011) oraz ukraiński Majdan. Szybkość z jaką rozprzestrzeniają się w nich
informacje służy osobom uczestniczącym w konflikcie – niektórzy badacze przypisywali tym platformom wręcz kluczowe znaczenie. Jak zauważyła m.in. Zofia Sawicka, autorka monografii na temat wpływu nowych mediów na wspominane przemiany polityczne na Bliskim Wschodzie, „wielu komentatorów szybko wskazało na
rolę nowych mediów, nazywając trwające protesty ‘rewolucją mediów społecznościowych’ i podkreślając ich znaczenie w organizacji i rozprzestrzenianiu się informacji wśród demonstrujących” (Sawicka 2017: 8). „Ankiety przeprowadzone wśród
demonstrantów z placu Tahrir pokazują – pisze w podsumowaniu swojej książki
Sawicka – że nowe media zapewniały im informacje, których reżim nie był w stanie
kontrolować, a które stały się dla nich kluczowe w podejmowaniu przez nich decyzji
o wzięciu udziału w protestach oraz w przygotowaniu samych protestów. […] Ludzie zdobywali wiadomości o demonstracjach głównie poprzez Facebooka i Twittera, telefony komórkowe lub dzięki kontaktom osobistym” (Sawicka 2017:218). Jak
podkreśla cytowana autorka, także reżimy autorytarne przeciw którym wymierzone
były protesty, dostrzegły wpływ nowych mediów. „W czasie trwania protestów
w całym świecie arabskim dochodziło na niespotykaną dotąd skalę do blokowania
stron, aresztowania cyberaktywistów, odłączania Internetu czy zwalniania tempa
przesyłu danych” (Sawicka 2017: 2018-219).

W kampanię wyborczą Donalda Trumpa zaangażowana była londyńska firma analityczna Cambridge Analytica, która – jak doniosły media – nielegalnie pozyskała dane milionów użytkowników największego serwisu społecznościowego na świecie jakim jest Facebook. Dzięki nim, możliwe było bardzo precyzyjne dopasowanie komunikacji wyborczej sztabu Trumpa do preferencji obywateli Stanów
Zjednoczonych korzystających z serwisu. Więcej na temat afery Cambridge Analytica czytaj w Boldyreva E.L., Grishina N.Y., Duisembina Y. (2018).
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Internet i media społecznościowe nie są tak popularne bez powodu – dają
określone możliwości użytkownikom – od szybkiego dostępu do wielu informacji,
po dziennikarstwo obywatelskie, prowadzenie blogów (także o charakterze dziennikarsko-śledczym) czy aktywne włączanie się do debaty (np. poprzez komentowanie
wpisów np. polityków na Twitterze). Trudno podważać dziś rolę blogów w przekazywaniu informacji i komentarzy na temat aktualnych wydarzeń, a co za tym idzie –
w oddziaływaniu na opinię publiczną (por. Allan 2008). Siła internetu leży przede
wszystkim w tym, że obieg informacji w sieci jest dwustronny – internauci na blogach czy w mediach społecznościowych dyskutują, komentują, polemizują. Blogi
polityczno-publicystyczne, konta na Twitterze, mimo że często są prowadzone przez
osoby niezwiązane zawodowo z dziennikarstwem i polityką, skupiają wokół siebie
społeczności, są często punktem wyjścia dla wielu inicjatyw społecznych, miejscem
wymiany myśli i ważnych dyskusji. Coraz częściej na opinie i analizy blogerów
powołują się media, zarówno te tradycyjne, jak i interaktywne (por. Przywara,
Przywara 2012). Internet staje ważnym źródłem informacji o polityce. Badania Pew
Research Center111 pokazują, że ponad połowa Amerykanów otrzymuje wiadomości
z mediów społecznościowych i tendencja ta ma charakter rosnący.

111

Badanie przeprowadzono w dniach 8–21 lipca 2019 r. wśród 5 107 dorosłych osób w USA.
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Wykres 1. Odsetek dorosłych Amerykanów, którzy korzystają z newsów w social mediach.

Źródło: Shearer, Grieco (2019).
Wykres 2. Odsetek użytkowników mediów społecznościowych w USA, którzy czerpią stamtąd newsy.

Źródło: Shearer, Grieco (2019).
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Warto wspomnieć, że w Polsce dominującym źródłem informacji bieżącej
o Polsce i świecie jest wciąż telewizja (na którą wskazało 83% badanych o których
mowa w raporcie IRBIS dla „Rzeczpospolitej” z wiosny 2019 r.), na drugim miejscu
znajdują się portale internetowe (59%). Na media społecznościowe jako źródło informacji wskazuje wciąż mniejszość Polaków (26% - Facebook, 21% - inne: Twitterm Instagram i Snapchat), choć w grupie wiekowej 18-29 Facebook jest drugim
źródłem informacji (58%) po portalach internetowych (69%) (Kolanko 2019). To
najstarsi Polacy najczęściej korzystają z telewizji właśnie – i z czasem straci ona na
znaczeniu w wyniku naturalnej utraty odbiorców.
3. Rola Twittera jako medium informacyjnego
Wśród wielu dostępnych obecnie platform społecznościowych, jako źródło
przekazu informacji pod kątem szybkości dominuje założony w 2006 r. wspominany
już serwis mikroblogowy Twitter. Paul Levinson już w 2010 r. stwierdził, że jest to
„najszybsze oparte na piśmie medium w historii” (Levinson 2010, s. 212). Jak mówiła w rozmowie z M. Wachnickim z Newsweeka dr Kamila Tuszyńska z Polskiej
Akademii Nauk, „jeśli coś się wydarzy, to na Twitterze jest średnio w ciągu 20 minut. Na Facebooku dopiero po 4 godzinach” (Wachnicki 2013). Na szybkość komunikacji w tym serwisie wpływa m.in. format komunikatu – ma maksymalnie 280
znaków (do roku 2018 – 140) – a jednocześnie może zawierać rozliczne dodatki, jak
linki, zdjęcia, filmy, wywołania, itd. (więcej na ten temat: Leonowicz-Bukała, Martens 2015). Marek Palczewski zauważa, że Twitter „nadaje się szczególnie do relacjonowania katastrof, klęsk żywiołowych, demonstracji, zamieszek, wojen, wydarzeń niespodziewanych i szybko zmieniających się, za którymi tradycyjne media
często już nie nadążają” (Palczewski 2013: 176).
Wśród przykładów używania Twittera jako narzędzia komunikowania się
uczestników danego zdarzenia i przekazywania na bieżąco informacji można wymienić: tzw. arabską wiosnę, wybory w Iranie (mimo blokady informacyjnej nałożonej przez rząd (2011), relacje z zamachu terrorystycznego w Bombaju (2008), pożar lasów w Kalifornii (2007), trzęsienie ziemi w Chile (2010), śmierć Osamy bin
Ladena (2011), atak na centrum handlowe w stolicy Kenii Nairobi (2013), zamachy
terrorystyczne w Paryżu (2015) (Palczewski 2013; Mołodziejko 2017).
W polskich realiach o roli Twittera w sytuacjach kryzysowych pisał między
innymi Bartłomiej Machnik (2014) w odniesieniu do „afery podsłuchowej” z czerwca 2014 roku. Zauważa on, że „Twitter można uznać za „broń taktycznego rażenia”,
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ponieważ nie jest istotne, jak wiele osób (tzw. followersów, a więc użytkowników
obserwujących danego polityka) zobaczy tweeta. Wystarczy, że zobaczy go jeden
dziennikarz, który następnie sprawi, że zobaczy go połowa mieszkańców Polski”
(Machnik 2014: 156). „Twitter stał się w przypadku zamachów w Paryżu ważnym,
o ile nie najważniejszym, narzędziem szybkiego przekazywania informacji, kreowania opinii oraz kształtowania narracji na temat walki z terroryzmem” (Mołodziejko
2017: 8).
Wśród Polaków dominującym medium społecznościowym jest Facebook,
jak wszędzie na świecie, choć w ostatnim czasie notuje powolne spadki. W kwietniu
2019 r. serwis miał w Polsce prawie 22 mln realnych użytkoników (Gemius/PBI
04.2019). Natomiast Twitter – bardzo popularny na świecie112 (por. Wachnicki
2013), w Polsce rozrasta się pod względem zasięgu bardzo powoli, choć z roku na
rok coraz szybciej. W roku 2014 konta na tej platformie miało 3 mln Polaków,
o milion więcej niż rok wcześniej; w 2018 – 3,6 mln; w kwietniu 2019 – już przeszło 6 mln Polaków113. Latem 2012 roku Twitter znalazł się na szóstym miejscu
w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce (tworzony na podstawie
cytowań z danego medium) przed Radiem Zet i TVN24 (imm.com.pl). Co ciekawe
(wnioskując z raportów Sotrender „Twitter Trends”), w Polsce wśród użytkowników
tego serwisu najbardziej widoczni, obok celebrytów, artystów, sportowców oraz polityków, są dziennikarze – i był to drugi powód, dla którego postanowiono przeanalizować właśnie Twitter pod kątem dyskursu na ten temat, jakim jest trwający od listopada 2013 r. konflikt na Ukrainie.
4. Pierwszy rok konfliktu na Ukrainie a komunikacja polskich dziennikarzy na
Twitterze – wyniki badań
Jednym z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat, które miało istotny wpływ
na społeczność europejską, jest konflikt na Ukrainie, którego początek miał miejsce
21 listopada 2013 r. Tego dnia na kijowskim Majdanie Niepodległości wybuchły
trwające wiele dni zamieszki, które przyniosły ofiary w ludziach i ostatecznie doprowadziły do obalenia rządu Wiktora Janukowycza, ale także interwencji wojsk rosyjkskich w Donbasie na wschodzie kraju i przejęcia Krymu przez Rosję w lutym
Zgodnie z informacjami ze statista.com, w okresie przeprowadzenia opisywanych tu badań, liczba
użytkowników Twittera na świecie sięgała 284 milionów,
https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/.
113 Dane z Megapanel PBI/Gemius z 2014. W 2018 r. z Twittera w Polsce korzystało 4,61 mln realnych
użytkowników – dane z Gemius/PBI.
112
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i marcu 2014 r. Skutki tego konfliktu są odczuwalne do dziś nie tylko dla samych
Ukraińców czy Ukrainy jako państwa – do dzisiaj kwestia wschodniej Ukrainy pozostaje nierozwiązaną, pomimo zmian politycznych i wielu negocjacji. Wewnętrzny
konflikt ukraiński, w który wyraźnie ingeruje Federacja Rosyjska, miał wpływ m.in.
na polskie społeczeństwo, które musiało zmierzyć się z niespotykaną w XXI wieku
falą migracji ukraińskich, w tym osób starających się o status uchodźcy. Już
w 2013 roku wiadomo było, że wydarzenia na Majdanie Niepodległości będą miały
istotne znaczenie dla społecznego rozwoju Ukrainy i państw ościennych.
Fakt ten dostrzegli naturalnie polscy dziennikarze, licznie udający się do Kijowa, aby być bliżej centrum ważnych wydarzeń. W relacjonowaniu tychże, istotnym, często pierwszym kanałem komunikacji, nie były wcale media mainstreamowe
czy strony internetowe mediów, a właśnie media społecznościowe, w tym Twitter
(Gruzd A., Mai Ph., Kampen A. 2016), który w Polsce – co już sygnalizowano – ma
istotne znaczenie dla takich grup jak politycy, celebryci, marketingowcy i dziennikarze właśnie (por. Mistewicz 2015). Marta Majorek i Marta du Vall analizując obraz
ukraińskiego Majdanu na polskojęzycznym Twitterze wskazywały na to, że ogólnie
odbiór protestów był pozytywny114.
Celem analizy, której wyniki zaprezentowano w niniejszym tekście, było
określenie czy i w jaki sposób, ważny w skali międzynarodowej temat konfliktu na
Ukrainie w 2013 r., wpłynął na aktywność polskich dziennikarzy w serwisie mikroblogowym Twitter w kontekście funkcji pełnionych przez media społecznościowe w sytuacji konfliktu. Innymi słowy, czy polscy dziennikarze wykorzystywali
ten serwis z trakcie pierwszego roku trwania konfliktu na Ukrainie w celach informacyjnych, opiniotwórczych, a może – traktowali go jako platformę do promowania
własnego nazwiska poprzez tzw. infotainment.
Strumienie tweetów (popularna nazwa komunikatów na Twitterze) dziennikarzy poddane analizie pochodzą z okresu od 21.11.2013 – to dzień, w którym ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz ogłosił, iż odstępuje od podpisania umowy
stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską – do 20.11.2014 r. – 3 dni po zakończeniu szczytu G20 w Brisbane w Australii, o którym media pisały, że „przysłoniła”
go Ukraina115. Tweety, które poddano analizie, zgromadzono na podstawie 19 słów
Wpisy na ten temat pojawiały się w analizowanym przez autorki okresie (od listopada 2013 roku
do lutego 2014 r.) tworzyli głównie indywidualni użytkownicy, dziennikarze i politycy.
115„Podczas przemówienia inauguracyjnego premier Australii, Tony Abbott oficjalnie oskarżył Rosjan
o zaopatrzenie wschodnio-ukraińskich rebeliantów w broń, przy pomocy której zestrzelono samolot
malezyjskich linii lotniczych”, https://www.wsensie.pl/gospodarka/211-ukraina-przyslania-szczyt-g20).
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kluczowych, odnoszących się bezpośrednio i pośrednio do zagadnienia konfliktu na
Ukrainie (wykorzystano narzędzie udostępnione w ramach współpracy z firmą
Brand24.pl).
W badanym okresie, 487 dziennikarzy polskich redakcji opublikowało na
Twitterze 15 075 tweetów w języku polskim116 zawierających wybrane słowa kluczowe117. Dziennie polscy dziennikarze publikowali średnio 41 tweetów na temat
wydarzeń na Ukrainie (co daje średnio 31 tweetów w ciągu roku na każdego dziennikarza, który zajmował się tym tematem na Twitterze choć raz). Na podstawie
średniej dziennej liczby opublikowanych tweetów, dokonano selekcji tych dni,
w których dziennikarze opublikowali więcej niż 41 postów na temat konfliktu ukraińskiego. Pierwszym dniem, w którym liczba tweetów przekroczyła tą średnią był
30 listopada 2013 r. (76 tweetów), tj. kiedy ukraińskie służby wewnętrznej milicji
rozproszyły z użyciem siły protestujących na Placu Niepodległości w Kijowie.
W badanym okresie (365 dni) takich dni było 108. Najintensywniejszy czas tweetowania na temat konfliktu na Ukrainie w badanym okresie przypada między 18 lutego a 24 kwietnia 2014 r. Ostatnim dniem, w którym zanotowano ponadprzeciętną
liczbę tweetów, był 11 sierpnia 2014 r. (42 tweety), niedługo po katastrofie malezyjskiego samolotu na terytorium Ukrainy i w dniu ogłoszenia przedterminowych wyborów parlamentarnych w tym kraju. 11 dni w badanym okresie wykazuje znaczny
wzrost informacji związanych z wydarzeniami na Ukrainie – dzienna liczba tweetów
przekracza 200. Ten wzrost dotyczy okresów od 19 do 22 lutego 2014 roku (łącznie 1 212 tweetów) oraz od 28 lutego do 4 marca 2014 r. (łącznie 1 368 tweetów).
Najwięcej tweetów przypada na 22 lutego 2014 r. (447) – tego dnia w wyniku protestów na Majdanie ograniczona została władza Wiktora Janukowycza, przywrócono
konstytucję z 2004 roku, zapowiedziano wcześniejsze wybory oraz uwolnienie Julii
Tymoszenko z więzienia. Janukowycz podjął próbę ucieczki samolotem, ale został
zatrzymany przez straż graniczną. Dodatkowo 18 marca pojawia się 265 tweetów,
a 17 kwietnia – 212 tweetów.

Taką liczbę jednostek do analizy uzyskano po wyczyszczeniu bazy danych z powtarzających się
wpisów oraz wpisów nie na temat (dotyczących innych spraw niż wydarzenia na Euromajdanie czy
konflikt na Ukrainie).
117 Należy zauważyć, że zgromadzona liczba tweetów polskich dziennikarzy może być zaniżona ze
względu na używane przez niektórych odmienione w języku polskim formy słów kluczowych, np.
Ukraina – Ukrainie – Ukrainy. Ewentualny brak wspomnianych wpisów zawierających tak odmienione
słowa nie wpływa jednak na ogólny obraz komunikacji poszczególnych dziennikarzy. Po usunięciu
wyników niezwiązanych z badaniem, tj. np. wpisów ze słowem „Majdan” w kontekście polskiego piłkarza Radosława Majdana lub wpisów odnoszących się do bokserskiej walki Władimira Kliczko.
116
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Warto odnotować, także że 1 i 2 grudnia 2013 r. odnotowano znaczący
wzrost liczby tweetów dziennikarskich (kolejno 153 i 134 dziennie; zaobserwowany
także przez Majorek i Du Vall (2016), przy braku wzrostu zainteresowania zwykłych użytkowników) w porównaniu z końcówką listopada, który świadczy o dużym
zainteresowaniu dziennikarzy tym, co działo się na Majdanie. W tych dniach konflikt wewnętrzny na Ukrainie zyskuje cechy opisanego przez Dayana i Katza
tzw. media eventu, relacjonowanego live przez większość polskich mediów
i śledzonego przez rzesze odbiorców. Coraz liczniejsza grupa polskich korespondentów nadaje bezpośrednio z miejsca wydarzeń. Publikacje na Twitterze odzwierciedlają zainteresowanie mediów tym tematem. W tweetach popularne stają się
hashtagi: #Ukraina, #Kijów, #Euromajdan. Ogólny rozkład intensywności tweetowania w analizowanym temacie i okresie przedstawia wykres 3, dający pogląd na
zmienność dynamiki publikacji w czasie.
Wykres 3. Intensywność publikacji tweetów na temat konfliktu ukraińskiego wśród polskich
dziennikarzy w czasie 21.11.2013 – 20.11.2014.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Fakt, że od 24 lipca do 21 listopada nie zanotowano już istotnego nasilenia
liczby tweetów, może wynikać z: 1) sezonu urlopowego, 2) ze zmęczenia tematem,
trwającym już od ponad pół roku, 3) z pojawienia się innych istotnych wydarzeń,
np. rosnące w siłę Państwo Islamskie, wybór Donalda Tuska na przewodniczącego
Rady Europejskiej (z punktu widzenia mediów polskich bardzo ważne). Dziennikarze swoje zainteresowanie kierują na inne wydarzenia, tym samym zanika temat
Ukrainy jako przewodni w dyskursie dziennikarzy na Twitterze. Poglądowa analiza
jakościowa dyskursu medialnego w owym czasie wskazuje także, że w początkowej
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fazie konfliktu polskie media operowały językiem zaangażowania w sprawę ukraińską, z czasem zaczęły się językowo dystansować.
Głównym celem analizy było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest
funkcja Twittera w relacjonowaniu konfliktów takich jak ten na Ukrainie przez profesjonalnych dziennikarzy – w założeniu lepiej poinformowanych i bardziej kompetentnych do oceny sytuacji niż przeciętny odbiorca – użytkownik Twittera. W celu
znalezienia odpowiedzi na to pytanie, przeanalizowano charakter 1526 tweetów autorstwa 10 polskich dziennikarzy znajdujących się w rankingu najpopularniejszych w polskim Twitterze (stan na grudzień 2014 r.) – zatem w założeniu tych,
którzy posiadając największą liczbę śledzących, mają potencjalnie największy
wpływ na użytkowników. Byli to w badanym okresie:
• Jarosław Kuźniar (118 tweetów),
• Konrad Piasecki (50),
• Bartosz Węglarczyk (który w trakcie analizowanego okresu opublikował aż
2198 tweetów, podczas gdy w większości przypadków liczba tweetów na
dziennikarza nie przekroczyła 5 tweetów),
• Michał Karnowski (49),
• Krzysztof Stanowski (24),
• Igor Janke (50),
• Krzysztof Skórzyński (22).
W bazie znalazły się także tweety dziennikarzy z rankingu Top 10, którzy
o Ukrainie tweetowali niewiele – Tomasza Lisa (4)118, Tomasza Sekielskiego (9),
Tomasza Machały (1)119. Szczegółowy rozkład procentowy funkcji tweetów zaprezentowany na wykresie 4. Ogólnie można stwierdzić, że w wielu przypadkach tweety pełniły więcej niż jedną funkcję jednocześnie.

W tym czasie dziennikarz używał automatu udostępniającego w Twitterze jego publikacje z macierzystej redakcji.
119 Na temat stworzonego w oparciu o opisywane badanie indeksu skuteczności dziennikarzy na
Twitterze, opartego m.in. o takie wskaźniki jak reakcje użytkowników czy liczba retweetów czytaj
w Leonowicz-Bukała, Martens 2016.
118
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Wykres 4. Funkcje tweetów polskich dziennikarzy w pierwszym roku trwania konfliktu na
Ukrainie (21.11.2013 – 20.11.2014) (N=1526) Wyniki nie sumują się do 100, gdyż możliwe
było przypisanie do tweeta więcej niż jednej funkcji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w znakomitej większości tweety na
temat konfliktu na Ukrainie w pierwszym roku jego trwania miały charakter
informacyjny. Tak opisane posty stanowiły aż 74,6% wszystkich przeanalizowanych. Charakter informacyjny przypisywano tym tweetom, które w formie newsa
(flasha), odpowiadając na pytania „Kto?” i „Co?”, czasem także „Gdzie?”, donosiły
o zdarzeniach w sposób bezpośredni lub powołując się na inne źródła. Np. tweet Jarosława Kuźniara z poranka 2.12.2013 r. (6:54) „Blokada parlamentu w Kijowie ruszyła #Ukraina #euromaidan”.
Drugą niemniej ważną funkcją tweetów było komentowanie bieżących
wydarzeń (określone jako funkcja interpretacyjna), przy czym warto zauważyć, że
tweety jednoznacznie komentujące były w istocie rzadkością – zwykle autorzy opierali się na wykorzystaniu ironii i sarkazmu – a przecież nie są to zabiegi retoryczne
zawsze czytelne dla przeciętnego odbiorcy. Bardzo często po ten środek sięgał Bartosz Węglarczyk, pisząc np. 11.04.2014 (11:37): „#Donieck-a Republika Ludowa
powołała swoją armię. Wyposażoną zapewne w sklepie myśliwskim http://feedly-
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.com/e/N8bXwqVZ”. Warto zwrócić uwagę, że link odsyła do rosyjskojęzycznej
strony Lenta.ru, jednego z największych rosyjskojęzycznych portali w Rosji120.
Analiza pokazała również, że co czwarty tweet pełnił funkcje marketingowe dla mediów, które zatrudniały dziennikarzy wziętych pod obserwację dla naszego badania. Były to głownie tweety odsyłające bezpośrednio na stronę internetową
medium, o treści identycznej z tytułem publikacji w sieci. Można powiedzieć, że
tweety te pełniły funkcję zajawki i same w sobie jako tytuły nie niosły zbyt wiele
treści informacyjnych, nie rościły sobie także pretensji do miana komentarza.
Niektóre z tweetów pełniły funkcję, którą nazwaliśmy autopromocyjną
(autor promował siebie i swój program) oraz jednocześnie marketingową (autor
promował także swoją macierzystą redakcję). Przykładem niech będzie post Jarosława Kuźniara z 2.12.2013 (7:04): „Pierwsze grudniowe #WiW w @tvn24 bez
mrozu. Prognoza na 16 dni za chwilę a później rozmowa z @JSaryuszWolski
#Ukraina”. Autor zarówno donosi o tym, że będzie rozmawiał o Ukrainie z Jackiem
Saryuszem Wolskim, wówczas europosłem Platformy Obywatelskiej w swoim programie „Wstajesz i Wiesz” na antenie całodobowej telewizji informacyjnej TVN24,
jednocześnie zapowiadając prognozę pogody. Inne tweety – mimo swoich walorów
autopromocyjnych – posiadały także podtekst komentujący sytuację – np. post Jarosława Kuźniara na temat odpoczywających podczas ferii Polaków oraz protestujących na Majdanie Ukraińców (22.01.2014, 22:32): „Beztroscy Polacy na feriach vs
zatroskani Ukraińcy na #Maidan Czeka mnie RANO w @tvn24 łączenie wody
z ogniem #życie http://t.co/WE1mbjFWvU”. Na optymistyczny komentarz – a również autopromocję swojego bloga – zdobył się także 26.10.2014 (21:53) Igor Janke:
„Ukraina: Wygrał Majdan. Teraz czas na ciężką pracę. Jest szansa. I jest zadanie dla
PL http://jankepost.salon24.pl/612365,ukraina-wygral-majdan-teraz-czas-na-ciezkaprace.”
W zasadzie zjawiskiem marginalnym było traktowanie tematu Majdanu jako
kontekstu czy pretekstu do proponowania użytkownikom treści rozrywkowych –
dopatrzono się ich w zaledwie 1,5% tweetów. Np. B. Węglarczyk pozwolił sobie na
lżejszy ton, odsyłając swoich obserwujących do konta @RussienMarket, gdzie opublikowano mem przedstawiającego żołnierzy Berkutu oraz boksera zaangażowanego
politycznie po stronie protestujących na Majdanie, Witalija Kliczkę (6.12.2013,
13:42): „Ha, ha, ha \Witalij, to ten mnie pobił\ :) #EuroMajdan RT@russian_market
pic.twitter.com/URLprWPrs9”.
Jednocześnie w 2010 r. uznanego przez Uniwersytet Harvarda za najbardziej opiniotwórcze źródło
wiadomości w rosyjskojęzycznych blogach. Zob. Kelly i in. (2010, s. 29).
120
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Rys. 1. Zrzut ekranu tweeta o charakterze rozrywkowym na temat Euromajdanu
(z 7.01.20120), do którego odsyłał polski dziennikarz Bartosz Węglarczyk.

Źródło: Twitter.com (07.01.2020).

Wnioski
Protesty ukraińskie były jednymi z najbardziej masowych europejskich ruchów społecznych w najnowszej historii. Ogromną rolę odegrały w nich media społecznościowe – podczas ich rozpoczęcia i organizacji. Charakteryzowało je niezwykle obszerne relacjonowanie w głównych serwisach – zwłaszcza na Facebooku
i Twitterze121. Jak wynika z analizy przeprowadzonej na tweetach dziennikarzy polskich w pierwszym roku konfliktu oraz analizie wyników dotychczasowych badań,
121

Głównym hasłem był hashtag #euromaidan (w ukraińskiej i anglojęzycznej wersji).
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na plan pierwszy wysuwa się informacyjna rola serwisu. Owa informacyjna rola
miała jednak dość ograniczone znaczenie – do poinformowania o zdarzeniach, bez
dużych aspiracji do prezentowania możliwych interpretacji wydarzeń w Kijowie.
Zapewne z racji ograniczonej liczby znaków, dziennikarze rzadko po prostu komentowali wydarzenia – raczej w ironiczny sposób odnosili się do wypowiedzi innych,
a także odsyłali poza Twittera do swoich blogów oraz publikacji na temat Euromajdanu, gdzie odbiorcy mogliby poszerzyć wiedzę.
Potwierdzają to wnioski z innych badań. Np. Alexander Ronzhyn (2014)
badał korzystanie z Facebooka i Twittera podczas protestów na Ukrainie w latach
2013-2014 i stwierdził, że były one wykorzystywane głównie w celu samoorganizacji protestujących, rozpowszechniania wiadomości, mobilizacji i komunikacji z otoczeniem zewnętrznym. Stwierdził on również, że Twitter był ważnym narzędziem
służącym do komunikowania się z zagranicznymi odbiorcami i dostarczania szybkich aktualizacji sytuacji podczas konfrontacji protestujących z policją. Z kolei inni
autorzy badań roli Twittera w tym konflikcie stwierdzają, że Twitter był wykorzystywany głównie do celów rozpowszechniania informacji, a nie do organizowania
akcji zbiorowych (Gruzd, Mai, Kampen 2016).
Ponieważ Polacy nie uczestniczyli bezpośrednio w wydarzeniach na Majdanie, trudno mówić o funkcji aktywizującej w jej podstawowym znaczeniu, choć niektórzy jechali tam, aby pomóc lub relacjonować wydarzenia z miejsca zdarzeń (tu
głównie dziennikarze, fotoreporterzy oraz politycy – niektórzy z dość niefortunnym
efektem122). W Polsce organizowano także akcje pomocowe dla protestujących
Ukraińców (zbiórka pieniędzy organizowana przez Caritas Polska, imprezy charytatywne, spotkania modlitewne za Ukrainę, w wielu miastach odbywały się zbiórki
darów dla protestujących – m. in. leków, materiałów opatrunkowych, ciepłej odzieży) oraz różne formy poparcia w formie demonstracji, np. pod ambasadą Ukrainy
w Warszawie123 oraz w innych miastach (Poznań, Gdańsk). Zorganizowano także
sztafetowy „Bieg na Majdan”, który 17.11.2013 r. ruszył z Warszawy do Kijowa –
na bieżąco relacjonował go na Twitterze właśnie Konrad Piasecki, dziennikarz RMF
FM.
Wydaje się, że Twittera można traktować zatem jako skuteczne narzędzie
przekazywania informacji dalej, platformę pośredniczącą w „podawaniu dalej”. Jak
pokazuje analiza, choć zdarza się, że Twitter jest źródłem breaking newsa dla dzien122

Zob. https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/451853,jacek-kurski-slitfocia-na-majdaniestrzelil-sobie-w-kolano.html [Dostęp: 06.01.2020].
123Zob. m.in. https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/1033473,Polacy-solidaryzuja-sie-z-ukrainskimidemonstrantami [Dostęp: 06.01.2020].
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nikarzy, dla większości odbiorców może być jedynie źródłem pierwszego kontaktu
z informacją – która powinna być poszerzona w innych źródłach (odesłania do nich
pojawiają się bowiem nader często – linki były obecne w 58% analizowanych przez
nas tweetach dziennikarzy). Do podobnych wniosków doszedł niedawno w kontekście sytuacji kryzysowych ekspert Big Data Kaalev Leetaru, publikując je na łamach
„Forbesa” w tekście pt. „Is Twitter Really Faster Than the News?” pisząc, że Twittera należy w zasadzie traktować bardziej jako sygnalizator, że dzieje się coś ważnego oraz informację o tym, co i kiedy przyciąga uwagę odbiorców – społeczeństwa, nie zaś – w znakomitej większości przypadków – jako źródło newsów
„z pierwszej ręki” czy też miejsca zdarzeń – o czym świadczy ogromna liczba retweetów oraz linków, przekierowujących użytkowników do kolejnych i kolejnych
źródeł informacji – nie zawsze znajdujących się w centrum wydarzeń (Leetaru
2019). Z punktu widzenia odbiorców Twittera, traktowanych jako obywatele i wyborcy, fakt, że w Polsce jest to serwis zdominowany przez dziennikarzy i polityków
można ocenić jako pozytywny, ograniczona jest bowiem, mimo wszystko, liczba
komunikatów tworzących szum informacyjny na tematy ważne społecznie i politycznie (tak widoczny na Facebooku czy Instagramie). Jak pisał Goban-Klas, „informacje dziennikarskie są podstawą dla politycznego dotarcia do obywateli-wyborców. (…) Selekcja wiadomości jest swoistą walką polityczną o to, co zostanie
pokazane na publicznej, masowej scenie” (Goban-Klas 2009, s. 90-91).
To oczywiście nie oznacza, że Twitter wolny jest od komunikatów-śmieci,
autopromocji czy marketingu politycznego. Jak pokazuje analiza, na relacjonowaniu
konfliktu czy sytuacji kryzysowej, dziennikarze bardzo skutecznie umieją się
także wypromować (siebie albo swoją macierzystą redakcję), niemal przy okazji
korzystając z platformy jako ze źródła szybkiej informacji oraz miejsca jej pierwszej
publikacji. Jak napisały Iwona Leonowicz-Bukała i Anna Martens w 2016 roku,
analizując serwis jako „dziennikarską grę online”, Twitter „pozwala dziennikarzom
na realne branie udziału w wyścigu o miejsce „pierwszego” źródła – uniezależnione
od decyzji redakcji, rodzaju medium czy cyklu wydawniczego. Co więcej, dzięki
własnej pozycji zbudowanej na platformie dziennikarz może liczyć na szybkie rozpowszechnienie informacji wśród innych użytkowników serwisu, a stąd już bardzo
blisko do cytowania go przez media mainstreamowe” (Leonowicz-Bukała, Martens
2016, s. 99). W przypadku tematów takich jak konflikt zbrojny czy sytuacja
kryzysowa, które są szczególnie interesujące dla odbiorców w skali nie tylko
krajowej, ale i międzynarodowej, możliwości promocji własnego nazwiska wydają się szczególnie dogodne. Do wysokiego stopnia aktualności informacji publikowanych przez dziennikarzy w serwisach społecznościowych, należy dodać bo113
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wiem spory zasięg tychże informacji. Obecność i aktywność dziennikarza na jednej lub kilku platformach społecznościowych dodatkowo sprawia, że może on budować wrażenie najlepiej poinformowanego. Jednakże „informacyjne tweetowanie”
niesie ze sobą także pewne problemy, jak zauważa Paweł Przywara „jego 1) duża
prędkość – prędkość, która nie pozwala na prawidłową weryfikację (co jest tweetowane) oraz 2) bardzo mała treść semantyczna, która pociąga za sobą różne znaczenia tego, co jest publikowane na Twitterze” (Przywara 2014: 30).
Warto w tym miejscu podsumować, jaką faktycznie rolę może pełnić Twitter w sytuacjach kryzysowych. Dla przeciętnego odbiorcy z całą pewnością jest
źródłem szybkiej informacji, przy czym biorąc pod uwagę mankamenty tego narzędzia jak ogromna ilość różnych wpisów, ryzyko fałszywych newsów i algorytmy
tworzące bańki filtrujące; może być to także narzędzie dezinformacji i manipulacji,
a zatem element wojny informacyjnej. Dla dziennikarzy jest to z jednej strony źródło newsów, z drugiej narzędzie autokreacji; w pierwszym przypadku rolą dziennikarza jest weryfikacja informacji (niezwykle ważna!) i ewentualne zebranie komentarzy, opinii. Dla dziennikarzy jak wynika z analizy, Twitter jest medium – tubą,
która daje władzę nad odbiorcami. Samo zaś wydarzenie kryzysowe (wydarzenie
medialne) jest dla nich sytuacją, w której stają się faktycznie „mistrzami ceremonii”,
którzy nie tylko mają wiedzę o faktach, ale także mogą na nie i swoich odbiorów
wpływać. Stąd walka o to by być pierwszym, by być bliżej wydarzeń. Wnioski
z analizy sugerują, że nie do końca zależy im na dociekaniu prawdy poprzez przekazywanie informacji, a raczej właśnie na kreowaniu swojego wizerunku.
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1.4. Zarządzanie strachem jako instrumentalna strategia
socjotechniczna i propagandowa w manipulowaniu
społecznym – Henryk Pietrzak

Streszczenie
Zarządzanie strachem jest strategią socjotechniczną i zarazem propagandową wykorzystującą w sposób instrumentalny ludzką emocję strachu do kontrolowania i manipulowania grupami społecznymi lub całymi społeczeństwami. W sensie
socjotechnicznym jest zespołem technik marketingowych, które używane w sposób
celowy i przemyślany mają wpływać i zmieniać zachowania ludzi, budować uległą
architekturę motywacji w celu osiągania skrywanych celów społecznych i politycznych zaś w sensie propagandowym, zgodnie z semantycznym znaczeniem tego słowa - zarządzania strachem jest strategią rozpowszechniania „czegoś” przez przedstawianie „tego” w korzystnym świetle, sterowanie poglądami ludzi w celu pozyskania zwolenników, wpajanie pożądanych przekonań, manipulowanie itp. Mówiąc
ogólnie jest to rodzaj komunikacji politycznej służącej realizacji celów politycznych
poprzez budowanie poparcia społecznego. Obecne jest również dziś w walce z terroryzmem od 11 września 2001 oraz w wyborczym marketingu politycznym i bieżącej polityce szczególnie tam gdzie chodzi o walkę i utrzymanie władzy. Propaganda zawsze była nieodłącznym zjawiskiem rozwoju ludzkiej cywilizacji. Najsilniej rozwijała się tam gdzie tworzyły się skupiska populacji ludzkiej gdzie powstawało i rodziło się wielokulturowe społeczeństwo. Stąd jednym z chyba najważniejszych problemów jest opracowanie strategii propagandowej, która będzie
skuteczna szczególnie w aspekcie percepcji człowieka. Ma bowiem ona doprowadzi
do racjonalnej motywacji i w pełni świadomych zachowań ludzi
Słowa kluczowe:
Socjotechnika, propaganda, panika, strach, media.
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Summary
Managing fear is a social engineering and propaganda strategy that uses the
human emotion of fear in an instrumental way to control and manipulate social
groups or entire societies. In the social engineering sense, it is a set of marketing
techniques that, when used in a deliberate and thoughtful way, are to influence and
change people's behavior, build a submissive architecture of motivation to achieve
hidden social and political goals, and in the propaganda sense, according to the
semantic meaning of the word – fear management is a strategy disseminating
'something' by presenting 'this' in a favorable light, controlling people's views to
attract followers, instilling desirable beliefs, manipulating etc. Generally speaking, it
is a kind of political communication serving the realization of political goals by
building social support. It is also present today in the fight against terrorism since
September 11, 2001 and in electoral political marketing and current politics,
especially where it comes to fighting and maintaining power. Propaganda has
always been an inseparable phenomenon of the development of human civilization.
It developed most strongly where clusters of the human population were formed,
where a multicultural society was created and born. Therefore, one of the most
important problems is to develop a propaganda strategy that will be effective
especially in the aspect of human perception. It is because it will lead to rational
motivation and fully aware behavior of people
Keywords:
Social engineering, propaganda, panic, fear, media.
1. Na czym polega strategia zarządzania strachem
Jedną z podstawowych emocji, którym ulega człowiek jest strach. Jest to
stan silnego emocjonalnego napięcia pojawiający się w sytuacji realnego zagrożenia.
Strach jest spowodowany naszą zdolnością do zapamiętywania i kojarzenia podobnych sytuacji, np. jeżeli w przeszłości podobna sytuacja przyniosła niepożądany
skutek lub powodowała określone zagrożenie oraz zdolnością do przewidywania
(efekt naszej zdolności do abstrakcyjnego myślenia) ewentualnych groźnych skutków bądź zagrożeń. Strach więc nierozerwalnie związany jest z naszą przeszłością,
- przeszłym doświadczaniem rzeczywistości. Pozostaje długo w naszej pamięci,
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szczególnie wtedy gdy stanowi zagrożenia dla życia, dla codziennej egzystencji.
Strach przeradza się w lęk, czyli nieprzyjemny, długotrwały stan emocjonalny związany z „przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz
organizmu niebezpieczeństwa”124. W odróżnieniu od strachu lęk bywa długotrwały
i obezwładniający. Jest irracjonalny i powoduje niepokój, uczucie napięcia, skrepowania oraz zagrożenia. Gdy lęk stale jest obecny w naszym zachowaniu staje się patologiczny i w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Według psychoanalizy lęk jest
punktem krystalizacyjnym, jednym z popędów pojawiających się gdy id nie jest rozładowane a ego zaczyna wypełniać się lękiem125. Podstawową funkcją lęku to
ostrzeganie przed niebezpieczeństwem dlatego wyróżniamy dwie jego postacie:
• lęk realistyczny, który jest obawą przed rzeczywistym zagrożeniem w świecie
zewnętrznym i jego nasilanie jest proporcjonalne do nasilenia strachu,
• lęk moralny, czyli lęk przed własnym sumieniem powodujący odczuwanie
poczucia winy czy wstydu.
Powyższe, bardzo skrótowe przedstawienie teorii emocji „strachu”,
a w konsekwencji „lęku” jest podstawą do zrozumienia czym w praktyce jest „strategia zarządzania strachem”. Strategia to polega ona na konstruowaniu i nakierowaniu działań, głównie propagandowych i dezinformacyjnych, które podsycających lęk
społeczny lub tworzących stan tzw. „paniki moralnej”126. Panika moralna opiera się
na celowym stworzeniu stanu w jakim skutecznie podsycane są lęki społeczne, np.
zagrożenie atakiem terrorystycznym, a w konsekwencji czego ci, którzy zarządzają
strachem mogą się postawić w roli obrońcy zażegnać obecny w takiej sytuacji konflikt127.
Terroryzm od zawsze służył realizacji celów politycznych bo jego istnienie
jest wywołuje strach. Stąd terroryści wzbudzając strach komunikują ludziom, że
„mają się czego bać” i muszą podejmować takie działania, które będą realizować
R. Gerrig, Ph. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, ISBN 98-8301-14632-0.
125 Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, Wyd. XII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004,
s. 346, ISBN 83-01-14305-3.
126 Twórcą pojęcia „panika moralna” był brytyjski socjolog Stanley Cohen zajmujący się w początku
lat 70.ch analizą brytyjskich mediów na konfliktu subkultur młodzieżowych. Ówczesne media mocno
nagłaśniały wszystkie konfliktowe zdarzenia tych subkultur i silnie stygmatyzowały nastolatków związanych z nimi. Wywołały one w ten sposób atmosferę niechęci, strachu i nieufności, co w konsekwencji wpływało silnie na opinię społeczną oraz miały wpływ na następne zachowania polityczne i społeczne. Wywołana przez media panika moralna dotyczyła nie tylko subkultur młodzieżowych.
127 Wojciech Klicki Strach przed strachem Pokój adwokacki, http://pokojadwokacki.pl/strach-przedstrachem-wojciech-klicki/ [Dostęp: 10.07.2019].
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żądania tej grupy nacisku. Na fali ich „sukcesów”, po 11 września 2001 r. a w konsekwencji następnej wojny w Iraku i Afganistanie oraz powstania Państwa Islamskiego pojawia się konieczność postawienia czoła terroryzmowi, czyli konieczność
stawienia czoła „strachowi”, który on wywołuje. W tej sytuacji podejmowane są
przez władzę, w imię dobra wspólnego, działania ograniczające pewne wartości demokratyczne, prawa człowieka, wolności osobistych na które zgadza się społeczeństwo. Tak po „atakach na WTC” działo się w Stanach Zjednoczonych gdzie „lęk”
konsolidował społeczeństwo wokół władzy i stał się metodą rządzenia, w której zarządzanie strachem polega na wywołaniu rozdźwięku między społecznym poczuciem bezpieczeństwa a realny jego zagrożeniem128.
Reasumując: model teoretyczny zrządzania strachem zawiera trzy występujące po sobie lub równolegle etapy:
• etap pierwszy to stworzenie narracji strachu i komunikacja jej do społeczeństwa. Celem jej jest wywołanie strachu przy ukrywaniu rzeczywistych tego
intencji. Mają one być nieuświadamiane przez społeczeństwo, bo ich zadaniem jest podtrzymywanie stanu totalnego zagrożenia. Tu podstawową rolę
wykonują w tym zakresie szeroko pojęte media tradycyjne i media społecznościowe. Prowadzą one działania propagandowe i dezinformacyjne, które wyolbrzymiają zagrożenie i często zniekształcając prawdę. Konsekwencją tych
działań jest właśnie podtrzymanie zagrożenia, wywołanie stanu panik moralnej oraz wytworzenie społecznego przyzwolenia na określone działania polityczne mogące ograniczać zasady demokratyczne i prawa oraz wolności obywatelskie. Zarządzanie strachem, na tym etapie może przybrać również różne
formy w zależności od istniejących warunków społecznych i politycznych.
Zarządzanie strachem może bazować istniejących już w społeczeństwie lękach lub panice moralnej lub też wytwarzać nowe w oderwaniu od istniejących emocji społecznych;
• drugim etapem jest tzw. „zaoferowanie remedium”, czyli zmiana a w zasadzie
uzupełnienie narracji o wizję możliwego rozwiązania problemu, które powinno zniwelować strach leżący u podstaw istniejących lęków. Jest to zazwyczaj
bardzo proste rozwiązanie, powszechnie zrozumiałe dla wszystkich, oparte na
alternatywie „albo” - „albo”. Tu rozpoczyna się operowanie elementem maSzczegółowo omawiam ten problem w swej ostatniej książce H. Pietrzak pt. Uwarunkowania
współczesnego dżihadu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISBN 978-837996-511-2.
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nipulacyjny zarządzania strachem celem, którego jest przekonanie społeczności, że jedynym dostępnym ratunkiem dla niej jest podporządkowanie się proponowanym rozwiązaniom lub działaniom;
• na trzecim etapie następuje trwałe zakotwiczenie narracji strachu w mediach
i wywoływanie tzw. rezonansu i efektu pogłosowego w mediach społecznościowych wzmacniających przekaz i wpływających na jego długotrwałość
w różnych postaciach: plotki, faktoidu, stereotypu czy obszaru stygmatyzacji
społecznej. Wytworzona przez media społecznościowe narracje mają wywołać panikę moralną, która w mniej lub bardziej świadomie zwiększa zasięg
wsparcia głoszonych tez.
Zarządzanie strachem bezpośrednio ma na celu wpływanie i kontrolowanie
tego wpływu na grupy społeczne lub całe społeczności. Ma odwrócić uwagę od realnych problemów - niwelować lub neutralizować inne „strachy”, np. związane
z brakiem stabilizacji życiowej ludzi, ograniczaniem wolności osobistych, praw
człowieka itp. Proponowane „nowe lęki” mają mieć pozornie racjonalne podstawy
czyli opierać się na powszechnej wiedzy stereotypowej a nie rzeczywistej. Drogą
dezinformacji i nasilonej propagandy wytwarza się sytuacja, w których leki oparte
są na niewiedzy, nieznajomości tego czego się tak naprawdę boimy. Stąd są tak łatwe do zbijania kapitału politycznego drogą dyskredytacji przeciwnika politycznego
- naznaczania go (stygmatyzacja) i zaprzeczania. Zarządzanie strachem to też jeden
ze środków eliminacji wrogów politycznych. W bardzo szerokim zakresie wpływa
na jedność moralno-polityczną, buduje spoistość społeczną i daje narzędzi prawne
do mobilizacji własnej grupy społecznej. Poczucie zagrożenia, że strony innych
grup, organizacji czy stowarzyszeń, nawet legalnie funkcjonujących, gra bardzo
istotna role w procesie budowania leków społecznych, a tym samym w oparciu
o nie, w ramach quasi rozwiązania problemu - zwiększanie uprawnień służb policyjnych i zaostrzanie prawa (np. ostatnia nowelizacja kodeksu karnego w Polsce
w związku z walka z pedofilią wprowadza szereg nowych obostrzeń w stosunku do
innych przestępstw, jak i zwiększa uprawnienia policyjno-więziennych); ograniczania prywatności i wolności oraz swobód obywatelskich jakie stały się też faktem na
przełomie lat 2001/2002 w USA, w związku z wojną z terroryzmem. Po 11 września
2001 r. Amerykanie na podstawie ustawy „Patriot Act” musieli wyrzec się gwarantowanych im przez konstytucję swobód i wolności obywatelskich. Tuż po zamachach podwyższone zostały standardy bezpieczeństwa, zwłaszcza na lotniskach.
Służby naziemne zaczęły uważniej obserwować osoby o ciemnej karnacji i paszpor-

119

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

tach krajów arabskich. Wielu obywateli amerykański pochodzenia arabskiego lub
muzułmanów stało się obiektami częstych rewizji i przesłuchań umieszczano ich na
liście osób, którym zabrania się wjazdu do USA, mimo że nie ciążyły na nich żadne
zarzuty. Wzmiankowana wyżej ustawa pozwalała na łatwiejsze podsłuchiwanie
rozmów telefonicznych, monitorowanie wiadomości e-mail, sprawdzanie przetargów i transakcji handlowych. Duży rozgłos zyskała też sprawa podejrzanych o spiskowanie przeciwko Ameryce. Zdarzały się zatrzymania bez podania zarzutów i zatrzymania na nieokreślony czas. Rząd George'a Busha „zasłynął” tez z powodu
utworzenia więzienia Guantanamo na Kubie, w którym przetrzymywane były osoby
ujęte poza terenem USA, a mogły stanowić zagrożenie państwa. Guantanamo szybko stało się symbolem naruszenia praw człowieka. Ponieważ nie leży na terytorium
USA, nie obowiązuje tam federalne prawo kraju, ale prawo wojskowe. Obrońcy
praw człowieka postrzegają je jako przykład okrutnego nacjonalizmu i sprzeciwiają
się przetrzymywaniu tam więźniów na nieokreślony okres, a także dowodom uzyskanym dzięki „przesłuchaniom”, wykorzystującym techniki tortur, taki jak „waterboarding”.
Również w ostatniej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego
w miejsce liberalnego konfliktu celowego wprowadzono skuteczniejszy konflikt
ideologiczny za pomocą strategii propagandowej „zarządzania strachem”. Podstawą
konfliktu była stereotypowa jakość podziałów społecznych między tzw. „elitami
wielkomiejskimi” a tzw. „resztą społeczeństwa” oparta tradycyjnych i kulturowych
„uczuciach religijnych”. Chodziło o wyeksponowanie i różnic kulturowych, które
wyróżniają w społeczeństwie celebrytów, a głównie ich stosunku do Wiera i religii
katolickiej. Propagandowe i zarazem medialne zdjęcia celebrytów z „bananami pod
Muzeum Narodowym w Warszawie”, na manifestacja z Matkę Boską z tęczową aureolą, ataki na Kościół w wykonaniu Leszka Jażdżewskiego przed wystąpieniem
Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim oraz gdańską parodię procesji Bożego Ciała stało się prezentem wielkomiejskich elit wykorzystanych przez drugą
stronę do kampanijnej strategii propagandowej „zarządzania strachem”. Neoliberalna opozycją wepchnięta została ideologiczną walkę o obronę wiary, walkę z Kościołem, aborcję na życzenie i „świętej waginy” na w Paradach Równości itp. Skuteczność tego rodzaju propagandy, w której „strach”, a w konsekwencji wywołane „lęki”, pozwalają na silne socjotechniczne oddziaływanie i manipulację opinią społeczną pozwoliła na poszarzenie obszarów oddziaływania, takich jak: kwestie żydowskie związane z „ustawa 447” Kongresu USA o zwrocie pożydowskiego mienia,
wprowadzenie euro, zagrożenie niemieckie, rusofobię itp. Istotą tej strategii było narzucenie opinii społecznej myślenia stereotypami, a tym samym prowadzenie sku120
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tecznej operacji przesunięcia świadomości wyborcy. Podstawowym elementy propagandy w wojny ideologicznej z jednej strony happening (np. zdjęcia z bananami,
„święta wagina” przypominająca monstrancje, postulat utworzenia komisji ds. przypadków pedofilii, „nadejście homoterroru”129, a przede wszystkim zohydzenia
chrześcijaństwa i Kościoła nierozerwalnie w dziejach związanego z Polską i polskością, ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu.
Do „zarządzania strachem” często korzysta się z wielu strategii socjotechnicznych, propagandowych i dezinformacyjnych. W zglobalizowanym świecie
współczesną strategią prowadzania wojny są tzw. „wojny hybrydowe”, w których
łączone są „działania konwencjonalne z nieregularnymi, terroryzmem i przestępczością w tym samym czasie i na tym samym polu bitwy”130. Do stosowanych taktyk
strategicznych, między innymi należy tzw. „podwójny odwet” z elementami „zarządzania strachem” budowanym na odpowiednio skonfigurowanej propagandzie
i dezinformacji. Szerzej na ten temat piszę w swej ostatnie książce „O uwarunkowaniach współczesnego dżihadu”131.
Do wąskich ale bardzo spektakularnych narzędzi strategii „zarządzania strachem” zalicza się również szereg specyficznych mechanizmów, takich jak:
• racjonalizacja, czyli pozornie racjonalne uzasadnianie po fakcie decyzji politycznych oraz przybieranych postaw kiedy prawdziwe motywy są skrywane
przed własną świadomością i świadomością innych. W takich sytuacjach powstałe „leki” pozostają ukryte i nieuświadomione,
• tworzenie fałszywych związków przyczynowo - skutkowych, w których najczęściej wyolbrzymia się pozorne, nic nie znaczące zdarzenia i im przypisuje
się odpowiedzialność za zagrożenia i realne problemy społeczności,
• opisywanie zjawisk a często grup społecznych jeżykiem bardzo uproszczonym, wykorzystującym generalizację i stereotypy (kwestia ta jest widoczna
w narracji medialnej wielu polityków, którzy starają się używać języka quasi
naukowego lub opisują „rzeczy” językiem uniwersalistycznym lub absolutyzującym),
Szczególnie zaangażowany w sprawę Patryk jaki mówił o „wydawaniu milionów na dziadostwa
LGBT” i chwalił kibiców z transparentem „Warszawa wolna od pedalstwa”.
130 J. Hajduk, T. Stępniewski, Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: Uwarunkowania i instrumenty,
„Studia Europejskie 4/2015”Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s. 135-151, ISSN
14281449X OCLC 231840541.
131 H. Pietrzak, Uwarunkowania współczesnego dżihadu Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-511-2.
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• używanie do opisu zdarzeń lub zagrożeń, które wykorzystywane są jako elementy struktury „zarządzania strachem”, języka symbolicznego wywodzącego się z tradycji i kultury danej zbiorowości, odwoływanie się do specyficznych „lęków” w kontekście historyczno-kulturowym zastraszanej zbiorowości,
• opisywanie rzeczywistości w oparciu o uproszczoną wizję świata, często zbudowana na teoriach spiskowych z wyraźnym podziałem na „dobro” i „zło”,
• unikanie opisu zagrożeń w kategoriach jednostkowych, posługując się kategoriami zbiorowymi – „my”, „oni” itp.,
• stosowanie figury „kozła ofiarnego”132,
• używanie w narracji opisujących zagrożenie metafor powiązanych z katastrofami naturalnymi i wizjami apokaliptycznymi.
Efektem lub inaczej skutkiem „zarządzania strachem” jest w społeczeństwie
narzędziem do tworzenia chaosu i podziału na tym tle ludzi. Jedni są, a w zasadzie
stają się ofiarami, którymi skutecznie się manipuluje inni doświadczają stygmatyzacji, marginalizacji oraz wykluczenia. U tych pierwszych następuje radykalna zmiana
postaw prowadząca do rozwinięcie wrogiego stosunku do wybranej grupy, osoby zbudowanie wobec nich przekonań opartych na fałszywych przesłankach. W drugiej
grupie ofiar powstaję efekt irracjonalnego podporządkowania i posłuszeństwa.
W obu wyróżnionych grupach ofiar dominuje „lęk”, który z czasem przeradza się
panikę moralną – niejasny obraz postrzegania realnego świata.
2. Propagandowo - dezinformacyjne mechanizmy strategii „zarządzania strachem”
Propaganda zgodnie z łacińskim znaczeniem to „celowe działanie mające na
celu ukształtowanie określonego poglądu i ludzkich zachowań zarówno zbiorowych

W psychologii figura „kozła ofiarnego” polega na tym, iż „grupa społeczna w momencie kryzysu,
dezintegracji lub zagrożenia, aby powrócić do stanu utraconej równowagi, obiera sobie ofiarę, która
staje się obiektem zbiorowej agresji całej grupy. Agresja ta ma na celu śmierć bądź różnego rodzaju marginalizację i wykluczenie ofiary (wypędzenie, wykluczenie symboliczne - np. opaski z „gwiazdą
Dawida” lub przezwiska w grupie rówieśniczej). Grupa wmawia sobie bowiem, że ofiara ta ponosi winę za nieszczęście lub zagrożenie, które doprowadziło do kryzysu, dezintegracji grupy”; [za:] Girard
R., Kozioł ofiarny, Łódź 1987.
132
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jak i indywidualnych”133. W sensie pejoratywnym z kolei, to głównie „manipulacja”,
czyli określona forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by
„nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora, a także: umiejętność
rządzenia innymi, znajomość zasad dowodzenia, prowadzenia negocjacji, które mają
skłonić partnera do zmiany zdania”134. Dezinformacja zaś jest zamierzonym
i konsekwentnym przekazem informacji, w którym z fałszowany lub zmanipulowany przekaz ma odbiorcę wprowadzić w błąd powodując powstanie obrazu świata
niezgodnego z rzeczywistością. Odbiorca z zgodnie z nią ma:
• podejmować błędne ale zamierzone przez dezinformacją decyzje,
• wytwarzać określony pogląd,
• podejmować działania lub unikanie ich.
W pierwszym najstarszym chyba podręczniku marketingu wojennego i politycznego na świecie, generał Sun Tzu, żyjący w Chinach ok. 500 lat p.n.e., w traktacie: „Sztuka wojny”135 wskazuję na szereg działań, które pozwalają na osiągniecie
efektu dezinformacji. Należy między innymi do nich:
• dyskredytacja wszystkiego co dobre w kraju przeciwnika,
• wciąganie przedstawicieli warstw rządzących przeciwnika w przestępcze
przedsięwzięcia,
• podrywanie dobrego imienia rządzących, tak aby w pewnym momencie rzucić ich na pastwę pogardy rodaków,
• dezorganizacja działalności rządu przeciwnika,
• i powodowanie waśni oraz niezgody pomiędzy obywatelami atakowanego
kraju.
W bieżącej polityce krajowej i globalnej ma miejsce wiele zjawisk z gatunku propagandy i dezinformacji. Dla przykładu można wymienić wydarzenia na
Krymie i konflikt Rosyjsko-Ukraiński czy wybory amerykańskie z 2014 r., w których demokraci i republikanie posługiwali się dezinformacją (atak na Hilary Clinton) a także prawdopodobny wpływ na wybory przez Rosje. Propaganda i dezinforR. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Józef
Radzicki (tłum.), Marcin Szuster (tłum.), Krystyna Skarżyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, s. 17, ISBN 978-83-01-15701-2.
134 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP, 2004, s. 186-195.
135 Sun Tzu, Sztuka wojny Biblioteka Filozofów, wyd. HACHETE, Warszawa 2009, ISBN 978-837575-185-7.
133
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macja urasta obecnie do podstawowych narzędzi walki politycznej stąd „zarządzanie
strachem” staje się podstawową strategią propagandowa używaną do manipulacji
społeczeństwem.
Mechanizmy „zarządzania strachem” z gatunku propagandowo - dezinformacyjnych to oddziaływanie polegające na intelektualnych i emocjonalnych, - często jednostronnych nie etycznych argumentów, dla wpływania na zachowania i postawy ludzi w życiu społecznym. W momencie, kiedy propagandowo zmierza się do
narzucania i przejęcia społecznego pewnych trwałych postaw, poglądów i zachowań
- propaganda staje się elementem procesu indoktrynacyjnego.
Narracja i „obrazy”, które otaczają nas od urodzenia i są jednym z najważniejszych źródeł informacji. Przez wieki opracowano różne formy kontroli i manipulacji oparte na perswazji, czyli sztuce przekonywania kogoś do własnych racji.
W teorii psychologicznej „perswazja” opisywana jest, jako jedna z metod retoryki,
która ma odwoływać się do emocji, intelektu, woli itp. Ale jest to najczęściej jeden
z elementów debaty politycznej prowadzonej na zasadzie realizacji jednego z trzech
celów, a mianowicie:
• ma dowieść słuszności lub prawdziwości „czegoś”, a więc zakłada się, że
„odbiorca” jest jednostką komunikacyjnie aktywną, a „nadawca” ma uczciwe
i rzetelne intencje - jest to tzw. perswazję przekonującą,
• ma pozyskać dla idei czy doktryny jak największą liczbę zwolenników,
a więc zakłada się świadome dążenie do wywarcia wpływu na „odbiorcę” jest to tzw. perswazję nakłaniającą czyli propaganda,
• ma zjednać odbiorcę dla jakiejś idei, sprawy czy poglądu - czyli tzw. perswazję pobudzającą czyli agitacja.
W perswazji główną techniką oddziaływania są systemy retoryczne, oparte
na logicznych formacjach językowych, które wymagały tzw. haczyka zawartego
w pytaniach, kierując odpowiedź ofiary do zaplanowanej konkluzji. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych nowych technik przekazu informacji pojawiły się nowe
techniki perswazji, które zostały wykorzystane do propagandy przez psychologię
wywierania wpływu. Wraz z pojawieniem się tzw. „obrazowego opisywania świata”, od rycin w popularnych książkach i gazetach, fotografię, fotoplastykon, kino aż
po pojawienie się telewizji sprawiło, że techniki manipulacji zaczęły na masową
skalę docierać do każdego domu tworząc pewnego rodzaju zunifikowaną świadomość w społeczeństwa. Stąd warto jest poznać technik kontroli i manipulacji stoso-
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wane w mediach, które obrazują naszą percepcja, zachowania, etyka zmienianą
przez ludzi za tzw. „kurtyną”.
Na ten fakt zwracał uwagę już w latach 20.ch minionego wieku Edward
L. Bernays (1928), twórca współczesnego systemu propagandy, który w książce
pt. „Propaganda”136. Pisał o manipulacja jako inteligentnym manipulowanie masowymi nawykami i opiniami ludzi. Uważał to za ważnym elementem demokratycznego społeczeństwa bowiem „ci, którzy manipulują stanowią niewidzialny rząd, który jest prawdziwą siłą rządzącą w naszym kraju. Uważał też, że jest to logiczny
efekt tego, w jaki sposób społeczeństwa demokratyczne są zorganizowane137. Zrodziła się jednak nowa kultura postrzegania świata, która stała się jednym z wielu
sposobów nie wykluczających innych perspektyw. Jest ona pewną sumą nieświadomych spostrzeżeń, niezwerbalizowanych, milczących umów pomiędzy ludźmi.
W ramach nich już nie pytamy i nie potwierdzamy stanu naszej rzeczywistości ale
akceptujemy naszą wiedzę, a w przypadku wątpliwości lub negacji odwołujemy się
do ekspertów lub uznanych autorytetów. Poszukujemy konsensusu grupowego. Stajemy się, często dla własnej wygody, konformistami, bo taka postawa pozwala
szybciej i wygodniej osiągać zamierzone cele przy akceptacji i przyzwoleniu grupy
społecznej.
Warunkiem sine qua non propagandy jest problem jej skuteczności. Zdefiniował go Noam Chomski138 uznając, że są trzy podstawowe elementy tego procesu,
występujące łącznie lub oddzielnie, a mianowicie:
• wsparcie władzy publicznej dla określonych postaw i typów zachowań,
• wsparcie elit politycznych,
• brak możliwości donośnego sprzeciwu wobec treści propagandowych poprzez
istnienie cenzury, zmowy korporacyjnej wydawców oraz zmowy milczenia
mediów.
Politycy starają się zawsze za pomocą mediów kierować opinią publiczną,
szczególnie wtedy, gdy potrzeba uzasadnienia dla działań, które nie koniecznie pokrywają się z bieżącym interesem społecznym, a konieczne są dla sprawowania
136

E. Bernays, Propaganda,
http://web.archive.org/web/20080306072052/http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119695.pdf
[Dostęp: 20.02.2019].
137 Tamże, s. 9.
138 N. Chomsky, Media Control,
http://web.archive.org/web/20060716151811/http://www.e-text.org/text/Chomsky,%20N
oam%20% 20Media%%20The%20Spectacular%20Achievements%20Of%20Propaganda.pdf
[Dostęp: 20.02.2019].
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władzy stąd potrzebują tego rodzaju strategii. Nowoczesne społeczeństwo mające
swobodny dostęp do globalnej sieci komunikowania, przy rozbudowanej multimedialności i interaktywności przekazu staje się skazane ta tego typu oddziaływanie.
W tym społeczeństwie sieciowo - informacyjnym „jednostka” to podmiot medialny.
W cyberprzestrzeni, w której odbywa się komunikacja nie jest już to sieć relacji ale
swoista elektroniczną geografia przestrzeni społecznej. Jej infrastruktura służy do
ustanawiania nowych relacji i form interakcji między ludźmi, a tym samy szeroko
pojętymi podmiotami medialnymi139. Stworzona w ten sposób typologia pozwala na
precyzyjnie określenie miejsca funkcjonowania w sieci społecznej oraz na zdefiniowane jej przez akty interakcji pomiędzy podmiotami medialnym. W przestrzeni medialnej, która jest przestrzenią informacji z granicami wyznaczonymi mediami - tradycyjnymi i społecznościowymi w procesie komunikowania pojawia się wzajemna
interakcja podmiotów medialnych z informacją140. Z tego powodu jesteśmy podatni
na propagandę i nie jesteśmy w stanie obronić się przed atakiem dezinformacyjnym.
W sieci bez przerwy krążą spakowane zbiory informacji i może wyłapywać i analizować ale jest to ogrom danych, których nie da się na cze sprawdzić. Bez działań
propagandowych, wsparcia politycznego nie wygrywa się wojny i przegrywa na forum opinii publicznej. Dlatego ważnym elementem obecnie jest komunikacja sieciowa, wykorzystująca wszystkie dostępne środki propagandy, media tradycyjne
i media społecznościowe za pomocą, których steruje się konfliktem, dokonuje porwania społecznego a wreszcie „zarządza strachem”, np. poprzez groźbę ataku terrorystycznego. W takiej sytuacji każdy konflikt lokalny czy regionalny przerodzić się
w globalną wojnę informacyjną. Dzięki sieci Internetu burzy się oficjalną propagandę, demaskuje jej fałsz, utrudnia stworzenie spójnego, wiarygodnego obrazu konfliktu, a przede wszystkim skutecznie zarządza się strachem, bo społeczność uczestnicząca i obserwująca konflikt ma szczególną podatność na propagandę pomimo
częstokroć widocznej jednostronności oraz fałszu. Ci, którzy zwykle ostro krytykują
władzę na forach społecznościowych, w sytuacji zagrożenia chętnie zwracają się
w kierunku oficjalnej propagandy, bo nawet jeśli jej nie wierzą, to mają nadzieję, że
władza działa w ich interesie. W sieci, w przekazie i wzajemnych zależnościach
pomiędzy mediami publicznymi i mediami społecznościowymi, często mamy nadW ten sposób postrzega „sieć” i jej zależności Batty M. w: Virtual Geography; [za:]
http://www.casa.ucl.ac.uk/publications/virtualgeopraphy.html [Dostęp: 20.02.2019].
140 H. Pietrzak, Nowe podmioty w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-835-2.
139
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miar informacji i deficyt wiedzy. Ten moment wykorzystuje przekaz propagandowy
i dezinformacyjny, bo w sumie nie wiemy, który przekaz jest prawdziwy, a który
elementem manipulacji, „urabiania” społeczeństwa.
3. Media społecznościowe jako podstawowy instrument
propagandowo – manipulacyjnych

tworzenia strategii

W toczącej się praktycznie od 2001 r. wojnie z terroryzmem, w której techniki propagandowe i dezinformacyjne zyskały nową postać dzięki powstaniu i działaniu mediów komercyjnych, multimedialnych serwisów społecznościowych (Facebook, Twiterr), serwisów filmowych typu You Tube i wielu innych form przekazu
opartych na technologii satelitarnej i cyfrowej (nowoczesna telefonia komórkowa).
Na jednym z takich „serwisów” oglądamy film, w którym przywódca terrorystów
mówi, że „dłużej nie będzie czekał na spełnienie swych żądań, np. uwolnienie swoich ludzi i dlatego wydaje rozkaz zabicia jeńców”. Film przekazuje równocześnie
obraz, na który terroryści przygotowują się do tego czynu, za pomocą nieludzkich
środków. Następnie padają strzały. Nie wiemy jednak czy film jest autentyczny czy
jest produktem inscenizowanym dla zastraszenia ludzi. W sieci krążą obrazy opisujące bieżącą rzeczywistość oraz „inscenizacje”, który celem jest zastraszenie ludzi
by wywierali presję na rządzących aby spełniali żądania terrorystów. Jest to nowy
rodzaj taktycznego blefu celem którego jest wywieranie presji na duże grupy ludzi
poprzez sianie grozy i pogłębianie chaosu informacyjnego, a ten z kolei ma pogłębię
bić naszą bezradność. Ponieważ oglądając taki przekaz my nie wiemy, co on tak naprawdę oznacza i jak powinniśmy reagować. Posługujemy się jakimś subiektywnym
wyobrażeniem i najczęściej opartym na własnym systemie wartości, w którym wiemy co jest dobre a co złe, nie mając pojęcia, że tak w pierwszym jaki drugim przypadku jesteśmy manipulowani. Manipulacja ta z jednej strony ma charakter osobowy - przekaz skierowany jest bezpośrednio do nas, z drugiej strony jest to manipulacja mediami, czyli przekaz w mediach i w sieci jest konfigurowany, w treści
i w obrazie na potrzeby innych osób. W praktyce szukamy lepszej interpretacji,
a więc wiedza, która wyjaśniała by stan rzeczy ale nie nadążamy za przyrostem informacji i coraz większa ich część pozostaje nieprzetworzona, co pogłębia naszą
dezorientację. Stan ten jest silnie frustrujący dla człowieka i stwarza coraz większe
obszary niewiedzy, które się przekładają na strach i nasze lęki. W normalnych warunkach jakoś sobie z radzimy. Gdy mamy do czynienia z sytuacją konfliktową, gdy
trwa walka zbrojna, giną ludzie zaczyna to być frustrujące. Podstawowym proble127
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mem społeczeństwa informacyjnego jest nadmiar informacji w mass mediach oraz
sieci. Pozornie informacje te nie mają znaczenia, ale nabierają go kiedy zostaną zinterpretowane lub zostanie im nadany kontekst. To wymaga czasu, wysiłku, refleksji.
Podstawowym narzędzie dezinformacji jest manipulacja. Manipulacja to
„manewr, fortel, podstęp - forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki
sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Inaczej jest to umiejętność rządzenia innymi, znajomość zasad dowodzenia, prowadzenia
negocjacji, aby skłonić partnera do zmiany zdania” 141. W sytuacji działań propagandowych i dezinformacyjnych narzędziami manipulacji są media oraz inne środki
masowego przekazu kształtujące obraz rzeczywistości jaki chce manipulator. Z kolei
manipulacja mediami to świadome wykorzystanie przekazu (informacji, newsa) innych mediów do tworzenia kontekstu oraz interpretacji przekazu - również na potrzeby manipulatora. Wszystko tu odbywa się świadomie i celowo stąd uzupełniając
definicję może powiedzieć, że: manipulacja medialna to świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacyjnej w przekazie.
W środki masowego przekazu manipulacja medialna jest praktycznie zawsze obecna. Są to zazwyczaj działania poza świadomością odbiorcy, które służą do
kształtowania poglądów i postaw ludzi lub fałszywego obrazu rzeczywistości społecznej. Manipulacja mediami jest stosowana w działaniach public relations,
w kampaniach społecznych i politycznych łącznie z wyborczymi, w indoktrynacji,
propagandzie, marketingu i reklamie. Podstawowym środkiem manipulacji medialnej jest wykorzystanie stronniczości mediów polegającej na systematycznym faworyzowaniu jednego stanowiska, np. „tego”, które służy rządom, partiom politycznym, korporacjom medialnym, które wzmacnia układ interesów osłabiając alternatywny. Do podstawowych technik manipulacji medialnej należą wszystkie te działania, które pozwalają selekcjonując informację stosują jedną z poniższych technik
manipulacji:
• filtrowanie dostępu do informacji polegające na wyborze i doborze informacji przeznaczonych do publicznej prezentacji. Ten proces selekcji nie jest
obiektywny, bo kształtowany jest przez linie właścicielskie i redakcyjne,
zmusza do prezentowania pozycji władzy oraz ciągłej pogoni za sukcesem
medialnym,
• wszelakie techniki „programowania myślenia” odbiorców informacji, dostarczanie gotowych wskazówek jak oceniać i interpretować rzeczywistość, taki
jak: „ramkowanie newsa” dające interpretację przyczynową zjawiska, oceną
141

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka GWP, Gdańsk 2009, s. 186-195.
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moralną i wskazuje środki zaradcze; stosowanie „agendy setting”, czyli tworzenie hierarchii priorytetów; odwoływanie się do tzw. „aspektu narodowościowego” poprzez korzystanie argumentów „ad hominem” (łac. „argument
dostosowany do danego człowieka”), czyli z pozamerytorycznego sposobu argumentowania; stosowanie „sofizmat rozszerzenia”, czyli jednakowe
traktowanie mocnych przeciwstawnych argumentów lub zbioru wielu słabych
argumentów, aby stworzyć słaby, uproszczony, który można łatwo obalić;
metoda „kozła ofiarnego”, czyli kombinacji „sofizmatu rozszerzenia” z „argumentu ad hominem”, „metody fenomenu”, tj. strategia przekazu, w której
zakłada się, że uwaga publiczności może być odwrócona od ważniejszych zagadnień przez dłuższy czas za pomocą zagadnienia142; wszelkiego rodzaju korzystania z możliwości semantyki, czyli zastosowanie strategii używania
w narracji tzw. „przyjemniej brzmiących dla ucha określeń”, np. obecnie zamiast mówić o „aborcji” używa się określenia „pro-life”; stosowania regresji
czyli odwoływania się do wcześniejszych działań propagandowych przeciwnika, ażeby zapobiec negocjowaniu aktualnych zagadnień,
• celowe wprowadzanie błąd poprzez przekaz nieprawdziwych zagadnienia do
działań propagandowych przeciwnika lub stworzenia próbuje powiązania
z nieprawdziwymi skojarzeniami,
• wywołanie strachu metoda za pomocą, której próbuje się stworzyć powiązanie pomiędzy działaniami propagandowymi przeciwnika, a wstrząsającymi
zagadnieniami (np. kiedy policja aresztuje Żyda, żydowskie media próbują
powiązać tę sytuację z działalnością nazistów w przeszłości) itp.
Jak widać z powyższego technik i środków manipulowania odbiorcom jest
wiele, a zastosowanie wybranych zależy od konkretnej sytuacji i kontekstu jakim
chcemy się posłużyć. Manipulacja w mediach publicznych, komercyjnych, a przede
wszystkim społecznościowych jest już powszechnym zjawiskiem. Najczęściej wykorzystywaną techniką manipulacji jest:
• prowokowanie różnego rodzaju dyskusji, na platformach o jak największym
zasięgu (blogi, Facebook, duże portale newsowe, etc.),
Aktualnie w mediach stosuje się tzw. „nakładkę medialną”, które jest przedstawiana jako wiadomość nr 1. Strategia ta przynosi oczekiwany skutek, wówczas gdy na plan pierwszy wysuwa się np.
spór polityczny lub inne silnie emocjonalne wydarzenie medialne odwracające uwagę w rzeczywistych
zdarzeń.
142
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• trollowanie, czyli stosowanie mowy nienawiści w przekazie,
• prowokacje wymierzone w kierunku wybranych grup społecznych lub osób
publicznych,
• zautomatyzowany spam prowadzony przez konta boty.
Manipulacje najczęściej się zlecają partie i politycy. Najwięcej zleconych
kampanii pojawia się w okresach przedwyborczych. W związku z wzrastającym
znaczeniem mediów społecznościowych kampanie zlecane stają się częstsze i coraz
bardziej wysublimowane. Wynika to z faktu, że współczesne kampanie społeczne
czy polityczne są prowadzone w sieci, która zmieniła zależności wartości przekazu.
Dotychczas, kiedy nie było sieci z mediami społecznościowym, to media tradycyjne
(prasa, radio, telewizja) tworzyły przekaz, całą jego narrację i wizję. To one filtrowały dostęp do informacji, „ramkowały newsa” ją, stosowały „framing” i ustalały
hierarchię priorytetów oraz wiele innych zabiegów, które realizowały politykę stacji.
W tym działaniu media kontrolowały władzę i społeczeństwo uwypuklając rzeczy
ważnie i krytykując zjawiska niekorzystne oraz patologiczne. Stały jakby na straży
określonego porządku społecznego i politycznego wrażając tym samy opinię społeczną o stanie rzeczywistości. Obecnie, od czasu kiedy pojawiła się „sieć” wraz
nowymi technologicznymi rozwiązaniami w zakresie multimedialności i interaktywności przekazu, pozornie nic się nie zmieniło - media dalej informują i wykonują
funkcję „IV-Władzy”143 ale ważność i wartość informacji ustalają media społecznościowe, które tworzą informację wtórną zawierającą tzw. „postprawdę”144 i to ona
staje się rzeczywistą wykładnią stanu i wartości informacji. Tak przetworzoną informacją, z nadaną jej wartością i opinia społeczną operują media tradycyjne.
„Postprawda” generowana jest w sieci - w przestrzeni medialnej stan, w której odbiorca funkcjonuje w obrębie zamkniętego obiegu informacji. Tam informacje
będące kłamstwem znajdują się obok informacji zmanipulowanych i prawdziwych.
Czwarta władza (IV-Władza) to pojęcie, które jest synonimem określający wolność prasy, mediów
masowych, środków masowej komunikacji w przekazie społecznym w państwach demokratycznych.
„IV-Władza” ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż
siła mediów jest tak wielka, że może kształtować społeczeństwo i politykę. (zgodnie z zapisem ustawy:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy „Prawo prasowe” DZ. U. z 2018 poz. 1570).
144 Lisowska-Magdziarz M. medioznawca i semiotyk uważa, że: „postprawda jest w pewny sensie pojęciem absurdalnym, ukutym w celach promocyjna - propagandowych (…) coś takiego w ogóle nie istnieje. To zatem pojęcie puste, pozbawione desygnatu. Albo też postprawda to inne słowo oznaczające
po prostu kłamstwo. Nie ma medioznawczej ani kulturowej "teorii" postprawdy”. W sumie wg Autorki
jest to pojecie puste, stworzone w celach promocyjno-propagandowych, które ma usprawiedliwiać różne nieetyczne działania w przestrzeni medialnej, tam gdzie toczy się walka o zainteresowanie odbiorcy.
(artykule: Postprawda. Niebezpieczne zjawisko 15.02.2017 www.onet.pl).
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Wszystkie one razem potwierdzają się wzajemnie wzmacniają. Wszystkie one razem, na zasadzie współdziałania - budują narrację, w którą odbiorca wierzy bezkrytycznie, bo do tego rodzaju obiegu informacji nie dopływa z zewnątrz żadna wiedza
nikt nie wyjaśniają i nie interpretują informacji bo wystarcza wiedzę potoczną, którą
uważają za opinię większości. Tak powstają wzmacniające się i potwierdzające wzajemnie ciągi kłamstw. W takim ujęciu „postprawda”, to taki rodzaj kłamstwa, który
wynika ze wzajemnego wzmacniania się informacji prawdziwych, półprawd
i kłamstw w zamkniętych oddzielnych medialnych "bańkach". W ten sposób powstaje nowy zbiór informacji „postprawdziwych”. Odbiorca, a tym samym opinia
publiczna, nie wie ile prawdy, półprawdy czy kłamstwa zwiera ten zbiór. Bywa on
głównie efektem emocjonalnego, wzajemnego oddziaływania na siebie informacji
tych, które są aktualnie nie tyle ważne ale najczęściej powtarzane w przekazie medialnym. Odbiorca musiałby poświęcić dużo czasu i uwagi aby oddzielić informacje
od siebie, sprawdzić je, a następnie poddać jakiejkolwiek selekcji i hierarchizacji.
Wszystkie informacje operują tym samym językiem oraz wyglądają podobnie. Dlatego odbiorca najczęściej sam znajduje się w środku takiej „bańki (zbioru) informacyjnego”. Wokół niego wszystko wiruje, zamienia się miejsca, wzmacnia i wzajemnie uzupełnia. Dlatego zazwyczaj nie szuka prawdy. Bierze to, co podają mu media,
bo jest ono atrakcyjne, silne emocjonalnie, a co najważniejsze pokazuje nowy, nieznany ale interesujący świat. Człowiek szuka w natłoku informacji w przekazie medialnym jedynie potwierdzenia tego, co już wie lub co mówią o tym, w sposób interesujący inni. Przestrzeń medialna to przestrzeń informacji, a na nałożona na nią
„sieć komunikacji” to sieć Internetu. Informacje w sieci konfigurują się w zbiory
prawd i półprawdy, w zbiory kłamstwa itp. Tworzą one silnie oddziałujący na odbiorcę mechanizm zwany w teorii manipulacji „społecznym dowodem słuszności”,
który opisał Robert Cialdini w „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”145.
Dzięki mediom społecznościowym - „postprawda” stała się istotna i ważna choć jest
jedynie drobnym elementem wiedzy potocznej. Zachodzi więc pytanie: czym różni
się wiedza potoczna od wiedzy naukowej, empirycznej czy nawet tej, którą uważamy za zdroworozsądkową. Różnica ta tkwi w tym, że dzięki tzw. „społecznemu dowodowi słuszności”, jednej z technik manipulacji wygenerowanej w mediach społecznościowych „prawdziwe jest to, co za prawdziwe uważają wszyscy, a przynajmniej znacząca ich większość”.

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP, 2004.
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Kolejną techniką manipulacji w przestrzeni medialnej są tzw. „fake newsy”,
czyli „fałszywe wieści”. „Fake news to rodzaj dziennikarstwa odnoszące się do
pewnych praktyk i tendencji w mass mediach, które z punktu standardów dziennikarskich uznane jest za nieprofesjonalne i szkodliwe. Termin ten zwyczajowo odnosi się do sensualizmu w przekazywaniu wiadomości, które powierzchownie upodabnia się do fachowego dziennikarstwa, prezentują pewne widomości, które mają
przyciągać czytelników, widzów, słuchaczy nagłówkami. „Fake news” polega na
celowej dezinformacji rozprzestrzeniających się za pośrednictwem mediów tradycyjnych lub internetowych. Fałszywe wiadomości są publikowane z zamiarem
wprowadzania w błąd aby zyskać finansowo lub politycznie. Fałszywe wiadomości
często zawierają nagłówki lub wymyślone nowości aby zwiększyć czytelnictwo
udostępnianie przez Internet i dochody z „kliknięć” w Internecie. W tym ostatnim
przypadku jest „fake news” jest podobny do informacji sensacyjnych typ „online”
i polega na przychodach z reklam generowanych z tej działalności, niezależnie od
prawdziwości wydanych opowieści. Fałszywe wiadomości podważają również poważne doniesienia mediów i utrudniają dziennikarzom pokrycie znaczących nowinek. W „sieci” „fake newsy” to często zautomatyzowany spam prowadzony przez
„konta bot”. „Bot” to program, który ma za cel automatycznie zmieniać, dodawać
treść lub tworzy nowe strony w „sieci”. Automatyczne programy odegrały swoją
wielką role w ostatnich Wyborach prezydenckich w USA. Prezydent Donald Trump
posługiwał się botami na Twiterze publikując dziennie kilkadziesiąt nowych wiadomości. W trakcie kampanii pojawiało się dużo informacji opartych na plotkach
i kontrowersyjnych wypowiedzi stanowiących źródło dezinformacji. Z Raportu
opracowanego na Uniwersytecie Oxfordzkim przez Roberta Gowrę, który przeanalizował ponad 50 tys. tweetów politycznych zamieszczonych w Internecie w marcu
i kwietniu 2017 roku. Badając najaktywniejsze konta za boty uznał 33% z nich. Szacuje się, że zautomatyzowane konta na Twitterze miały ogromny wpływ na wynik
wyników prezydenckich w USA - boty promowały „swojego” kandydata i oczerniały konkurenta146.
W „sieci” pełno jest też ordynarnego spamu używanego w kampaniach, typu: “X najlepszym kandydatem na Y”, sztaby wyborcze zaczynają wykorzystywać
inne techniki manipulacji i technologiczne rozwiązania wynikające z multimedial-

Boty w Internecie. Jak działają, czemu służą i jak często można je spotkać? 14.09.2018 13:28 portal
Radia „Z”, https://www.radiozet.pl/Nauka-i-Technologia/Technologia/Boty-w-internecie-Jak-dzialajaczemu-sluza-i-jak-czesto-mozna-je-spotkac [Dostęp: 20.02.2019].
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ności i interaktywności tego rodzaju mediów, a przede wszystkim nowego specyficznego związku miedzy mediami tradycyjnymi i społecznościowymi.
Najbardziej jednak efektywnym typem destrukcyjnym i dezinformacyjnym
w sieci Internetu jest w dalszym ciąg „hejt” i „trolling”. „Hejt” prowadzony Internecie jest konsekwencją kategoryzowania świata społecznego i politycznego. Wypowiedzi typu: „my” i „oni”; jest Polska „A” i Polska „B” to podstawa takiej kategoryzacji opartej wzmocnieniu pewnego typu „nienawiści”, która ma być pewną cechą
prowadzonej dyskusji. Przeciętny użytkownik Internetu nie rozróżni, czy komentarz
pisze wynajęty „hejter”, czy realny przeciwnik jakiejś partii. Jest to typ marketingu
szeptanego, przeniesionego do sieci, Zatrudnianie „hejterów”, a także wykorzystywanie specjalnych oprogramowań do krytykowania przeciwników jest już stałym
elementem walki politycznej. Żadna z większych partii nie ukrywa jednak, że do
prowadzenia polityki informacyjnej w sieci ma oddelegowane wydzielone jednostki
organizacyjne, w których zasiada sztab ludzi bo Internet to jeden z najskuteczniejszych kanałów pozyskiwanie wyborców. Można wyróżnić trzy główne wcielenia
„hejtu” w sieci.
• po pierwsze „hejterzy” to zwykle młodzi ludzie, którzy piszą komentarze
i tworzą memy. Następnie rozpowszechniają je, głównie na portalach społecznościowych i forach. Chodzi o stworzenie wrażenia masowości: „ma być
dużo, ostro i różnorodnie. Zadania stawiane „hejterom” to: tworzenie postów,
komentarzy pod artykułami, wpisy na forach internetowych, aktywność na
stronach z opiniami”;
• drugie wcielenie „hejtu” to oprogramowania - boty - udające prawdziwe konta. Zwiększają one zasięg publikowanych „hasztagów”, często mają za zadanie podawać dalej „tweety”, które zawierają niekorzystne dla oponentów hasła albo wyrażenia wprost szkalujące przeciwników swoich przeciwników;
• trzecia grupa to realni, szczególnie zaangażowani ideowo i oddani sprawie
zwolennicy lub przeciwnicy daje sprawy.
Przy skumulowaniu wszystkich wcieleń hejtu, wzrost nienawiści nie jest już
wrażeniem, a realnym opisem rzeczywistości. Poziom nienawistnych komentarzy,
z którymi spotykają się politycy jest wielokrotnie większy niż w przypadku najbar-
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dziej zaangażowanych w życie publiczne komentatorów. Politycy są głównymi
„producentami” „hejtu”, ale jednocześnie są największymi jego ofiarami147.
Podobne funkcje pełni w „sieci” Internetu „trolling” z tym, że ich działania
można już zaliczyć do wojny informacyjnej. Taką wojnę prowadzili prawdopodobnie Rosjanie podczas ostatnich wyborów prezydenckich w USA148. Prokurator Robert Mueller oskarżył kilkunastu rosyjskich agentów o ingerencję w wybory prezydenckie USA w 2016 r. Wiemy więc, że aby wpływać na wyborców Rosjanie: posługiwali się fałszywymi danymi personalnymi i botami (czyli automatycznymi kontami do masowego rozpowszechniania treści); zakładali fake’owe konta na Twitterze i Facebooku; zakładali fanpage’e fałszywych organizacji pozarządowych; tworzyli fałszywe wydarzenia prowadzili też bardzo ostrą negatywną kampanię wobec
Hillary Clinton. Ich zadania, które miały dotyczyć stałego zaplanowanego procesu
propagandy i dezinformacji. Miedzy innymi było to: budowanie przekazu dopasowanego do konkretnej osoby lub grupy odbiorców. Bardzo dbano także o tzw. „timing postów”, czyli o udostępnianie ich o takiej porze, by były widoczne dla jak
największej grupy osób. Reakcje na wypowiedzi w mediach zależały od publicznych wypowiedzi polityków i artykułów w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem:
• w jaki sposób mają określać bohaterów tekstów,
• jak ich wizerunek kreować,
• kogo wspierać, a kogo „hejtować”.
Etykietowano na potrzeby pogłębienia podziałów politycznych głównych
aktorów „sceny politycznej” np. w rodzaju „republikanie jak zdrajcy” bo:
• rzucają mu kłody pod nogi np. ws. finansowania budowy muru granicznego,
• nie obniżają podatków,
• rzucają oszczerstwa na Trumpa i szkodzą jego reputacji (przywołać opinię
o senatorze McCainie),
• nie chcą anulować przepisów „Obamacare”,
• nie spieszą się do przyjęcia przepisów, które sprzeciwiają się wpuszczaniu do
USA uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu.
Hejter w kampanii wyborczej. Zatrudnię Magda Wrzos 02.03.2019,
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kampanie-wyborcze-hejt-w-internecie/kpkyrnr
[Dostęp 02.03.2019].
148 Tak to robi Kreml lektura instrukcji dla rosyjskich trolli budzi zimny strach 22.11.2018,
https://oko.press/tak-to-robi-kreml-lektura-instrukcji-dla-rosyjskich-trolli-budzi-zimny-strach/
[Dostęp 02.03.2019].
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Conclusions
Wykorzystanie mediów tradycyjnych i społecznościowych do kreacji strategii propagandy i dezinformacji, dokonywane jest w celu standaryzacja pewnego rodzaju myślenia i wynikających z emocji i nastawienia zachowań. Takie działania
stały się normą, a powstające coraz to nowsze technologie przekazu, manipulacji
rozszerzyły się na tyle, że można było mówić o efektywnej manipulacji i kontroli
ludźmi. Propaganda jest tym, co konstytuuje obecnie mechanizm kontroli nad masami. Najskuteczniejszym środkiem okazał się obecnie „strach” i „lęk” - stąd ciągłe
tworzenie nowych strategii „zarządzania strachem”. Ten proces dotyka niemalże
każdego człowieka na świecie, wciągając go w wir procesów politycznych, którymi
jeszcze w XIX wieku nie zaprzątał by sobie głowy. Nowoczesne technologie telewizji satelitarnych, telefonów komórkowych, Internetu, sieci społecznościowych, nowych technik psychologicznych, inżynierii społecznej, NLP, ekonomii behawioralnej, neurologii, nowych technik przekazywania obrazu (np. 3D, HD, 4K) itd. stają
się normą, która różni się jedynie systemem propagandy, tak pod względem zakresu,
głębokości i spójności, jak pod względem typów i metod propagandowych. Obecnie
wszystkie systemy propagandy, -od religijnych, ideologicznych i politycznych przechodzą przez proces unifikacji. Obecnie już trudno powiedzieć, w jaki charakterystyczny sposób różnią się metody globalnego dżihadu, od metod rosyjskich, amerykańskich, chińskich czy też tworzonych na wewnętrzne potrzeby prowadzenia różnego rodzaju kampanii politycznych i społecznych. Co więcej poszerza się znacznie
wachlarz ich możliwości. Dlatego bardzo ważne jest dokonania pewnego znaczącego rozróżnienia, zawsze aktualnego, a mianowicie: czy propagandy prowadzona aktualnie jest: „propagandą agitacji” czy „propagandą integracji”. Pierwsza prowadzi
przecież ludzi od zwykłej niechęci do buntu, druga ma na celu dostosowanie się jednostek do pożądanych wzorców. W przypadku np. propagandy globalnego dżihadu
mamy do czynienia z nowym typem, bo łączy ona w sposób nowatorski oba wymienione wyżej typu. Z jednej strony ma „agitować do nieposłuszeństwa władzy, aby
przez strach przed zagrożeniem terrorystyczny wymusić zgodę państwową i ONZ na
powstanie państwa kalifatu, z drugiej nowo pojmowana „integracja”, czyli wyrażenie zgody na zasymilowanie systemu polityczno-religijnego szarijatu z systemem
demokratycznym tylko pod pewnymi względami takimi jak: konsumpcja socjalnych
dokonań Zachodu na rzecz enklaw muzułmański, które będą rządziły się własnymi
prawami.
Musimy również pamiętać, że w najszerszym ujęciu cały system propagandy obejmuje:
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• psychologiczne oddziaływanie nakierowane na zmianę opinii i tu najczęściej
podąża za pół-edukacyjnym celem, odnosząc się do swoich współobywateli,
• wojnę psychologiczną, w której dąży się do zniszczenia morale stara również
środkami psychologicznymi, tak że przeciwnik zaczyna wątpić w słuszność
swoich przekonań i działań,
• „reedukacją” i „pranie mózgu” w celu transformacji „przeciwnika” w „sojusznika”, które były już używane w europejskich więzieniach dla pozyskania
określonej liczby konwertytów,
• kształtowanie takich stosunków ludzkich i publicznych, które zmierzają do
dostosowania jednostki do społeczeństwa, do poziomu życia, do działania.
Służą one temu, by jednostka zachowywały się konformistycznie, czyli była
uległa.
Specyfika obecnego procesu komunikowania sprzyja powstawaniu zjawiska
„chaosu informacyjnego” oraz częstych praktyk manipulacji nie tylko w przekazie
propagandowym ale i w przekazie informacyjnym mediów. „Chaos informacyjny”
wynika z tzw. „kompetencji komunikacyjnych człowieka”, w których komunikowanie się jest generatorem wszelkiego rodzaju stosunków międzyludzkich - „jest to
niezbędny proces nawiązywania kontaktów międzyludzkich służący przekazywaniu
informacji i zmierzający do wytworzenia, umocnienia bądź rozszerzenia pewnego
wspólnego zakresu myśli i odczuć)”149. To właśnie ten proces sprzyja pojawieniu się
takich zjawisk jak: „podwójny odwet”, „porwane społeczne” czy „zarządzanie strachem” w przestrzeni medialnej. Ponieważ tzw. „pośredni sposób komunikowania”
zachodzi za pośrednictwem dodatkowych środków technicznych, tj. również mediów społecznościowych mających technologiczną specyfikę komunikowania, możliwe jest organizowanie interakcji w różnym czasie i przestrzeni. Interakcja pośrednia istotnie pomniejsza zestaw narzędzi służących do komunikowania i porozumiewania się, co czyni komunikat w większym stopniu interpretacyjnie otwartym, niejednoznacznym i wymagającym stosownych kompetencji poznawczych. Szczególnym przypadkiem interakcji pośredniej jest komunikacja medialna (tzw. quasiinterakcja), podczas której generowany komunikat przeznaczony jest dla nieokreślonego grona potencjalnych odbiorców. W przeciwieństwie do interakcji bezpośredniej i pośredniej, które charakteryzuje dwukierunkowa forma dialogu, pośrednia
interakcja medialna posiada charakter jednokierunkowego monologu. Istotny dla
A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa,
2006, s. 17.
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końcowego efektu tego rodzaju komunikowania jest również, towarzyszący odbiorowi komunikatu kontekst sytuacyjny. Sytuacyjny zespół warunków, w jakich odbywa się komunikowanie, może przyjmować wymiar społeczny, psychologiczny,
kulturowy, historyczny lub czasowy. I z takim zjawiskami mamy do czynienia
w wymienionych wcześniej systemach komunikacji propagandowej lub dezinformacyjnych.
O efekcie procesu komunikowania decydują tzw. „kompetencje komunikacyjne” ujawniające się i decydujące o tym, że jest to przekaz, który ma charakter
propagandowy. Propaganda i dezinformacja jest zawsze wyrazem pewnej specyficznej percepcji rzeczywistości. I to decyduje o sposobie kodowania myśli i uczuć
w treść komunikatu. Kompetencje komunikacyjne również objawiają się w postaci
posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności konstruowania i rozumienia
komunikatów. Decydują o nich nie tylko cechy osobowe, ale również nabyte w procesie socjalizacji elementy stereotypowe, typowe dla przedstawicieli określonego
obszaru kulturowego lub grupy społecznej.
Współczesny człowiek żyje w środowisku, w którym informacja stała się
towarem na sprzedaż, w którym, w przekazie propagandowym obowiązuje zasada
materializmu informacyjnego, że wartość informacji zależy od wielości jej rozsiewania. Im więcej jest informacji dotyczących danej sprawy w mediach, tym więcej
jest oba warta. Dlatego ogromny zalew informacyjny, u przeciętnego odbiorcy wywołuje stany chaosu informacyjnego. Człowiek de facto nie dokonuje selekcji istotności informacji, jak również nie umie się bronić przed informacjami niechcianymi
i niepotrzebnymi.
Oczywiście jest pewna tego granica, której przekroczenie wywołuje jedynie
stany rozkojarzenia, zamętu myślowego i dezorientacji ale zbyt dużo informacji oraz
wysokie tempo przekazu i jego częstość wobec pewnymi ograniczeniami poznawczymi człowieka, braku możliwości i umiejętności wyboru subiektywnie wywołuje
poczucie bezradności, a nawet zagrożenia. Tworzy „strach” przed niewiadomym,
a następnie długotrwały lek. W takich stanach odbiorca rekonstruuje w swojej świadomości oraz świata. Buduje jego realność na podstawie otrzymanych informacji
i newsów, a te mają głownie charakter perswazyjny i propagandowy. Stają się więc
bazą do manipulacji, która obecnie jest pewną stałą - cywilizacyjnym standardem.
We współczesnej propagandzie i dezinformacji powstał nowe typ przekazu: „zamiast informować – dezinformować”; „zamiast wyjaśniać - wprowadzać niepewność i zamieszanie”.
I na tym polega „chaos informacyjny” tworzony przez kierowaną propagandę i dezinformację. Narusza ona równowagę pomiędzy ilością informacji „przycho137
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dzących” do człowieka a ilością od niego „wychodzących”. W ten sam sposób może
być również zachwiana dyskretna równowaga między ilością informacji akceptowanych i niechcianych, użytecznych i burzących pragmatyzm życia. Nakazuje nam
tłumić rzeczywiste emocje, a to budzi poczucie bezradności, a następnie gniew
i frustrację.

1.5. Infografika internetowa w relacjonowaniu i tłumaczeniu
konfliktów zbrojnych - Gabriela Piechnik

Streszczenie
Infografika to wizualny przekaz, który staje się coraz bardziej popularny
w dostarczaniu informacji. Badania naukowe dowodzą, że za pomocą obrazu można
trafić do odbiorców zdecydowanie szybciej i łatwiej. W dodatku w społeczeństwie
informacyjnym to informacja jest najbardziej wartościowym dobrem. Zatem infografika sprawdza się tu bardzo dobrze – jest czymś stosunkowo nowym, ale też po
pierwsze posługuje się obrazem, po drugie właśnie tym obrazem dostarcza informacje. Poza tym w Internecie jest często udostępniana przez odbiorców. Grafika informacyjna w tematyce militarnej jest obecna, jednak istnieje jeszcze szerokie pole
do działania dla infografiki, pozostaje jeszcze wiele nieprzeanalizowanych i nieprzedstawionych za pomocą obrazu kwestii. Konflikty zbrojne mogą być często zbyt
skomplikowane lub zbyt rozległe by objąć je wystarczająco zrozumiałym tekstem,
natomiast infografiki pozwalają na obrazowe porównania bardzo wielu danych, czego dowodzą przedstawione w artykule przykłady.
Słowa kluczowe:
Infografika, grafika informacyjna, wizualizacja, konflikty zbrojne.
Summary
Infographic is a visual message that is becoming increasingly popular in
providing information. Scientific research proves that with the help of an image you
can reach recipients much faster and easier. In addition, in the information society,
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information is the most valuable good. Therefore, the infographic works very well it is something relatively new, but first of all it uses the image, and secondly it is this
image that provides information. In addition, it is often shared by recipients in the
Internet. Military information graphics are present, but there is still a wide field of
activity for the infographic, there are still many unanalyzed and non-presented issues. Armed conflicts can often be too complicated or too extensive to cover them
with sufficiently comprehensible text, while infographics allow for visual comparisons of a great deal of data, as demonstrated by the examples presented in the article.
Key words:
Infographics, Information graphics, visualization, Military conflict.
Informacje o konfliktach zbrojnych i atakach terrorystycznych w mediach,
najczęściej są przekazami bazującymi na słowie i obrazie w formie informacji radiowych, telewizyjnych czy artykułów prasowych, jednak do zobrazowania niekiedy
skomplikowanych procesów czy dużej ilości danych, może być przydatny jeszcze
jeden gatunek, który jest ciekawą dla odbiorcy formą i pojawia się coraz częściej,
zwłaszcza w Internecie. Mowa o przekazach wizualnych przedstawionych w formie
infografiki. Dzięki temu na jednej przestrzeni w łatwy do przetworzenia przez odbiorcę sposób, wizualnie przedstawione są informacje na temat miejsc, procesów,
a także szybkie do przyswojenia duże zbiory danych liczbowych. Do popularyzacji
infografik przyczynia się wiele rzeczy, kilka z nich zostanie opisanych poniżej. Na
początek jednak warto zapoznać się z definicją infografiki. Choć specjaliści zajmujący się infografikami nie wskazują jednoznacznie jedynej definicji infografiki, to
można uznać, że większość wyjaśnień sprowadza się zwykle do jednego: termin "infografika" stanowi skrót od "grafiki informacyjnej" i oznacza obraz, który łączy
w sobie dane oraz wzornictwo graficzne, służy jednostkom, jak i organizacjom do
przekazania informacji w zwięzły, czytelny sposób. Bardziej formalna definicja infografiki brzmi następująco: wizualizacja danych lub myśli, która pozwala przekazać odbiorcom złożone informacje w taki sposób, by można je było szybko przyswoić i z łatwością zrozumieć150. Randy Krum w swojej książce „Cool Infographics:
Effective Communication with Data Visualization and Design” zwraca również
uwagę na to, że często występujące ze sobą pojęcia „wizualizacja danych” i „infografika” nie są tożsame. Pierwsze z nich oznacza wizualne przedstawienie wartości
150

M. Smiciklas, Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Wydawnictwo Helion, 2013, s. 13.
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liczbowych. Same wykresy i diagramy są wizualizacjami danych i tworzą obraz
z danego zestawu informacji. Infografikę natomiast opisuje jako twór bardziej rozbudowany, zawierający teksty, ikony, ilustracje, a przede wszystkim opowiadający
pewną historię. Można powiedzieć, że jest to „wizualny artykuł”, złożony z trzech
części (wstęp, rozwinięcie i uszczegółowienie tematu oraz zakończenie, które pomaga wyciągnąć wnioski), a nie tylko zbiór wykresów. Wizualizacje danych są rozumiane jako oddzielny element projektowy wykorzystywany w tworzeniu infografiki. Samo projektowanie infografiki nie jest zatem łatwym procesem, ponieważ nie
wystarczy tylko poukładać odpowiednio wykresy, tabele, teksty, ikony czy ilustracje
oraz zadbać o atrakcyjny wygląd i styl, ale do tego wszystkiego trzeba opowiedzieć
ciekawą, spójną i logiczną historię151.
Infografika pozwala na to, by prezentowane treści, w tym niejednokrotnie
duże ilości danych liczbowych czy skomplikowanych procesów pokazać w atrakcyjny w odbiorze sposób. Ten sposób przekazu informacji staje się dla odbiorcy
nowym narzędziem przyswajania treści - szybkim, łatwym w zrozumieniu, atrakcyjnym. Uwarunkowane to jest kilkoma czynnikami, które wiążą się przede wszystkim
ze sposobem przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzki mózg oraz cechami społeczeństwa informacyjnego i kultury wizualnej. Cytując definicję społeczeństwa informacyjnego za Tomaszem Goban-Klasem i Piotrem Sienkiewiczem:
"Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte
środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz przetwarzanie informacji
jest podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa."152, można stwierdzić, że informacja jest wartością, a umiejętność odpowiedniego przekazywania i przetwarzania informacji może być kluczowa.
Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymusza też na odbiorcach bardzo szybkie rozumienie i wykorzystywanie informacji, które docierają do jednostki
nawet z kilku źródeł w jednym czasie.
Odnosząc się do kultury wizualnej, warto zaznaczyć, że swoimi korzeniami
sięga ona czasów prehistorycznych. Istoty humanoidalne posługiwały się obrazami
i określonymi symbolami do przekazywania informacji, utrwalania historii czy też
wyrażania stanów emocjonalnych. Dzięki tzw. Teorii Podwójnego Dziedziczenia,
która zakłada, że człowiek dziedziczy cechy genetyczne od swoich przodków, ale
też kulturowe od współtowarzyszy, wnioskować można, że człowiek od początku
161

R. Krum, Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, Willey,
2013, s. 2-8; 27.
152 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 53.

140

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

swojego istnienia przystosowany jest do rozumienia zastanej kultury wizualnej
i działań podejmowanych przez innych uczestników tejże kultury. Ma możliwość
także występować w roli twórcy153.
Dodatkowo, ważną kwestią, związaną z aspektami biologicznymi, jest również sposób w jaki ludzki mózg rejestruje wizualną informację w stosunku do przyswajania informacji wyłącznie tekstowej. Ponad połowa obszarów mózgu pośrednio
bądź bezpośrednio wiąże się z działaniem wzroku. Przyczynia się do tego sama budowa mózgu - duża część jego masy to neurony odpowiedzialne za wzrok (około
30% szarych komórek). Dla porównania, neurony odpowiadające za zmysł dotyku
oraz słuchu to odpowiednio 8 i 3% masy mózgu. Co więcej, siatkówka oka staje się
jakby przedłużeniem mózgu, składa się z ponad 150 milionów komórek154. Dzięki
temu zdecydowanie szybciej odbiorcom przychodzi zrozumienie informacji obrazkowej. Nie wymaga to takiego wysiłku jak podczas czytania. Proces dekodowania
tekstu przez mózg trwa zaledwie ułamek sekundy, jednak wymaga większego zaangażowania i skupienia. Poszczególne litery to symbole, tworząc wyrazy układają się
w ciągi symboli, następnie tworzą zdania, akapity, etc., a nasz mózg staje się swego
rodzaju dekoderem informacji zawartych w tych symbolach. Szybkość przyswajania
informacji wynika też między innymi z tego, jak mózg posługuje się informacjami.
Dane obrazkowe przetwarzane są jednocześnie, natomiast tekst przyswajany jest linearnie155.
Era "przeładowania informacjami", narastające wśród ludzi problemy ze
skupieniem uwagi oraz fakt, że informacja stała się cennym dobrem, które warto
szybko pozyskiwać i przetwarzać, a także uwarunkowania biologiczne, sprawiają, że
infografika staje się jednym z najlepszych narzędzi do przekazania informacji. Łączy w sobie przekaz obrazkowy, który łatwo i szybko można zrozumieć, a dzięki
rozpowszechnieniu w Internecie - także udostępnić innym. Dodatkowo, infografika
na tle innych przekazów wizualnych, jak chociażby reklamy, na które jesteśmy już
uodpornieni, jest czymś ciekawym, czymś co przyciąga uwagę. Ten sposób dostarczania informacji może wydawać się nowym ze względu na to, że do popularyzacji
infografik przyczynia się nie tylko prasa czy telewizja, ale przede wszystkim Internet. Jednak na długo przed mediami, infografiki były już obecne w komunikacji
międzyludzkiej. Przykładem są naskalne malowidła, hieroglify, czy też pierwsze

A. Ogonowska, Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień
współczesnej humanistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
154 M. Smiciklas, Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Wydawnictwo Helion, 2013.
155 M. Smiciklas, dz. cyt., s. 18.
153
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mapy i diagramy powstałe tysiące lat przed naszą erą156. Nie zmienia to faktu, że dla
naszego mózgu nadal jest to coś wciąż nowego, a "Mózg z natury zwraca uwagę na
to, co się wyróżnia lub jest w jakiś sposób inne157.
Tak jak nie ma jednej definicji infografiki i specjaliści nadal konfrontują
swoje poglądy na ten temat, tak samo nie ma jednego opisu cech infografiki.
D. Grey na blogu poświęconym komunikacji, wspólnie z J. Velasco, sformułował
cechy charakteryzujące infografikę:
• jest wizualnym wyjaśnieniem, które pomaga w łatwy sposób zrozumieć lub
odkryć omawiane zagadnienie,
• operuje przede wszystkim grafiką, ale jeśli jest to niezbędne, pojawia się
zwięzły tekst, który płynnie łączy się z elementami graficznymi,
• funkcjonuje samodzielnie i jest intuicyjna (jednak tu można uznać, że ta
samodzielność odnosi się głównie do infografik internetowych. Infografiki
prasowe często występują w towarzystwie artykułu),
• pokazuje informacje, które wcześniej były ukryte lub niewidoczne,
• jest powszechnie zrozumiała158.
Infografiki też mogą cechować się następującymi walorami:
- poruszają ciekawy i przydatny dla odbiorcy temat, ważny jest walor praktyczny,
który może sprawić, że infografika będzie przydatna dla odbiorcy, co jeszcze
bardziej zachęci go do skorzystania z niej i przyczyni się też do zapamiętania
projektu i treści w nim zawartych,
- pokazują nowy, kreatywny sposób projektowania i są wizualnie interesujące,
pierwsze wrażenie może tu być decydujące i zaważyć na tym czy odbiorca
w ogóle zainteresuje się treściami zawartymi w infografice,
- bazują na sposobie czytania uwarunkowanym kulturowo; w naszej kulturze czytanie odbywa się od lewej strony do prawej, idealnie jest, gdy infografika prowadzi wzrok odbiorcy według tego schematu, tworząc tym samym przejrzystą
i zdefiniowaną drogę,
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M. Friendly, D.J. Denis, Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and
data visualization,
http://www.math.usu.edu/~symanzik/teaching/2009_stat6560/Downloads/Friendly_milestone.pdf
[Dostęp: 08.11.2019].
157 M. Smiciklas, dz. cyt., s. 19.
158 I. Pulak, M. Wieczorek-Tomaszewska, Infografika – graficzne piękno informacji, Uniwersytet
Pedagogiczny, Kraków. http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pulak.pdf
[Dostęp: 08.11.2018].
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- są dobrze zbudowane; elementy graficzne odpowiadające za kwestie czysto dekoracyjne nie przewyższają tych elementów zawierających informacje, posiadają
też pewien rytm czytania, a ułożenie nie wprowadza chaosu,
- pokazują jeden konkretny temat; wtrącanie dodatkowych tematów, ciekawostek
może niepotrzebnie zasłonić to, co jest najważniejsze,
- są dokładne, dane są dobrze wyszukane i sprawdzone pod kątem prawdziwości159.
Ważną cechą infografik, która często pojawia się w różnych typologiach jest
to, że gatunek ten powinien być bezstronny. Treści zawarte w projekcie nie powinny
jednoznacznie wskazywać co odbiorca ma myśleć na dany temat, a obiektywnie raportować lub wyjaśniać zagadnienie160.
Również podziałów związanych z rodzajami infografik jest kilka. Jedne
mówią o podziale infografik ze względu na miejsce publikacji (telewizyjne, prasowe, internetowe), ze względu na ruchliwość (statyczne, dynamiczne, w tym interaktywne i animowane) lub też użyteczność (infografiki jako instrukcje, mapy oraz infografiki dziennikarskie)161. Jedną z bardziej rozbudowanych typologii jest podział
infografik ze względu na prezentowane treści. Tu wyróżnić można infografiki
przedstawiające:
- zbiór danych liczbowych – perspektywa danych,
- proces – perspektywa procesu,
- dane związane z miejscami, najczęściej na mapach – perspektywa miejsca,
- dane związane z czasem, najczęściej na osiach czasu – perspektywa osi czasu,
- porównania zbioru informacji162.
Na podstawie powyższych cech infografiki, a także bazując na rodzajach infografiki, przeanalizowano trzy wybrane przykłady infografik internetowych traktujących o konfliktach zbrojnych oraz atakach terrorystycznych. Wybrane przykłady
są ciekawe wizualnie i czytelne, wykorzystują wiele wizualnych elementów do
przedstawienia dużej ilości danych. Należy zauważyć tu też pewien mechanizm
Materiał video, Visme, https://www.youtube.com/watch?v=nLxQAa5Sras [Dostęp: 08.11.2019].
K. Bałuk, „Do licha! Ileż tu informacji!”. Infografika jako gatunek dziennikarski., Dziennikarstwo
i media 4, Uniwersytet Wrocławski.
161 P. Szews, Wizualizacja przekazu w dziennikarstwie. Infografika i data journalism w wybranych
mediach, [Rozprawa doktorska, 2017], pozyskano z Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego,
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/23847 [Dostęp: 08.11.2019].
162 G. Zimniak, Rodzaje infografik, które sprawdzą się w biznesie, https://gosiazimniak.pl/rodzajeinfografik/ [Dostęp: 08.11.2019].
159
160

143

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

tworzenia infografik i niezależnie od tematyki: najczęściej infografiki składają się
z kilku wymienionych powyżej rodzajów, a więc w jednej grafice informacyjnej
może znaleźć się przykładowo perspektywa miejsca, osi czasu, ale i perspektywa
danych.
Pierwsza z wybranych infografik przedstawia najważniejsze informacje
związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Występuje jako byt samodzielny, nie
jest uzupełnieniem do tekstu ani na odwrót. Tekst, który się pojawia nad infografiką
i na niej obok tytułu jest jedynie wprowadzeniem do tematu, pełni podobną funkcję
jak lead w artykule dziennikarskim163.

lub lid, czyli wstępna, wprowadzająca część artykułu prasowego, wyodrębniona wizualnie (np.
pogrubieniem liter). Następuje tuż po tytule i/lub podtytule. Jego zadaniem jest wprowadzenie czytelnika do omawianego w tekście tematu, w skróconej wersji punktuje najważniejsze informacje lub konkluzje.
163 Lead
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Rys.1. Infografika pt. "Bliski Wschód. Wojna bez końca".
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Źródło: wiadomosci.onet.pl, dostęp z dnia 8.11.2019.

Ciekawym elementem jest dodatek w artykule prezentującym infografikę,
pod tytułem, przy dacie publikacji pojawia się dopisek „Ten tekst przeczytasz
w mniej niż minutę”, co ma zachęcić odbiorcę do przeczytania kilku zdań wprowadzenia, by następnie skupić uwagę już na grafice informacyjnej. To ukazuje wcześniej opisane zależności pomiędzy szybkością przyswajania tekstu i zniechęceniem
odbiorców do tekstowych przekazów a szybkością i łatwością w zrozumieniu przekazu wizualnego, który jest też ciekawszy dla mózgu.
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Rys. 2.

Źródło: wiadomosci.onet.pl, dostęp z dnia 8.11.2019.

Infografikę tę podzielić można na pięć paneli, a w każdym z nich przedstawione są informacje w różnorodny sposób. Pierwszy panel to, tak jak już było
wspomniane, tytuł i lead. Po prawej stronie znalazła się też niewielkich rozmiarów
mapa z zaznaczeniem, o której części świata dokładnie jest mowa w infografice.
Druga część to powiększony wycinek mapy, koncentrujący się już tylko na Bliskim
Wschodzie i ukazujący wszelkiego rodzaju konotacje pomiędzy państwami, naloty,
obecność wojsk, a także miejsca najczęstszych ataków. Od mapy poprowadzone są
linie, na końcu których znajdują się rozwinięcia tematu. Kolejny, trzeci panel, to ponownie mapa, jednak wskazująca już obecność wojsk zagranicznych w danym regionie. Za pomocą symboli i różnej wielkości elementów przedstawione są państwa,
których wojska stacjonują w zaznaczonych miejscach, a także ilość wysłanych żołnierzy. Co ważne, przy każdej z map znajdują się legendy z dokładnym wytłumaczeniem znaczenia wykorzystanych symboli. Czwarta część to oś czasu ułożona poziomo, która za pomocą ikon i krótkich opisów przedstawia naloty bombowe na
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ISIS w Syrii i Iraku. W ostatniej części również pojawia się mapa, a właściwie zarys
dwóch państw Syrii i Iraku, a na niej i obok ułożone są wykresy kołowe i słupkowe.
Drugim przykładem poddanym analizie jest infografika pt. „Ofiary terroryzmu na świecie”. Tak samo jak w przykładzie pierwszym, infografice towarzyszy
jedynie krótkie wprowadzenie do tematu (pierwsza część, obszar na samej górze obrazu), a najważniejsze informacje przedstawione są w sposób wizualny.
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Rys. 3. Infografika pt. Ofiary terroryzmu na świecie

Źródło: infograficy.pl, dostęp z dnia 8.11.2019.
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Całość podzielona jest na pięć części, z czego jedna z nich, ułożona po lewej
stronie obrazu zajmuje niemal połowę obszaru. Zamieszczony tu został wykres
słupkowy ułożony w poziomie i rozmieszczony dodatkowo na osi czasu. W ten sposób zestawione dane ukazują dobitniej ile ofiar zamachów terrorystycznych jest poza Europą i obiema Amerykami, a te najgłośniejsze stają się jeszcze bardziej widoczne (jak ataki w Paryżu, Orlando czy Nicei). Druga połowa infografiki ułożona
po prawej, to panel z kolejną osią czasu, jednak ułożoną już poziomo, a poniżej
znajduje się część z mapą oraz wykresem ukazującym liczbę osób, które zginęły
w atakach w danym regionie świata. W zależności od liczby ofiar zmienia się rozmiar koła, dzięki temu odbiorca może lepiej i szybciej zrozumieć i porównać ten zestaw danych. Podobnie na mapie, autor infografiki operuje wielkością punktów, by
wskazać miejsca z największą liczbą poniesionych ofiar. Infografika ta nie jest tak
długa jak pierwszy przykład i kolejny, jest bardziej skondensowana w swojej formie, informacje występują nie tylko na panelach następujących po sobie, ale też ułożone są obok.
Trzeci przykład infografiki związanej z tematyką działań militarnych to infografika traktująca o najdłuższych konfliktach zbrojnych po 1945 roku.
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Rys. 4. Infografika pt. Najdłuższe konflikty zbrojne po 1945 roku
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Źródło: wiadomosci.onet.pl, dostęp z dnia 8.11.2019.
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Składa się z czterech części, pierwsza z nich to tytuł i wprowadzenie. Druga
część jest najdłuższa i zbudowana na zasadzie pionowej osi czasu, swoją formą
przypominająca też wykres słupkowy. Poszczególne linie odpowiadające za długość
trwania konfliktu wysuwają się z osi w prawą stronę i zakończone są kołem – też
odpowiednio dopasowanym rozmiarem w zależności od poniesionych ofiar w czasie
omawianego konfliktu. Niewielkim zarzutem tutaj może być ułożenie tekstów opisujących wskazane działania zbrojne, które miejscami za bardzo kumulują się
w jednym miejscu (można tu wskazać fragmenty z opisanymi konfliktami w Angoli,
Etiopii i Mozambiku oraz Iranie). Trzeci panel to wykres tzw. radar, który przedstawia informacje na temat liczby ofiar wojen w latach 1989-2015. Ofiary z roku
2015 pokazane są na mapie oraz wykresie zbudowanym z punktów, gdzie 1 punkt to
500 osób. Ten sposób obrazowania nie tylko pozwoli na szybkie zobaczenie o którą
część świata chodzi, ale też przede wszystkim odbiorca może łatwo porównać ze
sobą dane i nawet bez czytania liczb może wskazać miejsca z największą i najmniejszą ilością ofiar.
Poprzez przejrzyste ułożenie, analizowane infografiki są czytelne i prowadzą odbiorcę zdefiniowaną drogą. Stosunek grafiki obrazującej dane i tej odpowiedzialnej za dekorację jest tutaj bardzo wyważony, wręcz tych drugich elementów
niemal brak – w pierwszym przykładzie pojawia się jedynie szkic postaci na samym
początku, w drugim przykładzie brak, w trzecim w tle można zaobserwować rysunki
helikopterów. Warto też zaznaczyć, że każda z zamieszczonych map czy wykresów
zawiera w sobie kilka informacji, dzięki temu na małym obszarze mieści się duża
ilość danych. W infografikach poruszany jest jeden temat, nie ma wątków pobocznych. W powyższych przykładach można też zauważyć określony mechanizm:
w infografikach o tematyce militarnej zazwyczaj pojawiają się mapy z zaznaczeniem czy to pewnych „punktów zapalnych”, czy też z dokładnym wskazaniem,
z którą częścią świata związany jest temat. Częstym elementem są również wykresy
(kołowe, liniowe czy też słupkowe) porównujące zebrane dane. Punktem wspólnym
może być też kolorystyka, która utrzymana jest w stonowanych barwach. Na budowę jednej grafiki informacyjnej składa się kilka rodzajów infografiki, ponieważ pojawiają się wizualne przedstawienie danych statystycznych, mapy, a niejednokrotnie
także osie czasu. Charakteryzują się również dużą ilością grafiki przedstawiającej
dane przy zachowaniu odpowiedniej ilości grafiki odpowiedzialnej tylko za elementy dekoracyjne.
Dodatkowo, co jest charakterystyczne dla infografik internetowych, w większości ułożone są wertykalnie i są długie. Prowadzą czytelnika po poszczególnych
sekcjach od góry do dołu. Ten format określany jest na wiele różnych sposobów, na
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przykład wysoki, długi czy też wieżowy. Z punktu widzenia projektowania i interfejsu internetowego proporcje wysokiego formatu mają pewne wyraźne zalety, na
przykład fakt, że zdecydowanie łatwiej jest przeglądać obraz przewijając go z góry
na dół, a nie na boki (uwarunkowane chociażby budową i działaniem myszki komputerowej, jeśli korzystamy z komputera, budową smartfonów, których coraz częściej używamy przy poszukiwaniu informacji, ale też budową stron internetowych)164.
Dostępność narzędzi do projektowania infografik jest obecnie bardzo szeroka, a narzędzia internetowe są na tyle łatwe w obsłudze, że w zasadzie każdy, może
samodzielnie zaprojektować nieskomplikowaną grafikę informacyjną. Jednak należy
zapoznać się z zasadami tworzenia tego typu przekazów i przestrzegać tych reguł,
by zaprojektowana infografika miała sens i sprawdziła się jako efektywne narzędzie
do przekazania informacji. Infografiki przeszły do nurtu głównego. Dla porównania,
trzydzieści lat temu słowo to było używane tylko przez dyrektorów artystycznych
i wydawnictwa zajmujące się publikacjami drukowanymi, a po roku 2010 wyszukiwanie słowa „infografika” wzrosło ponad dwudziestokrotnie165.
Infografika jest narzędziem przekazywania informacji w sposób łatwy,
szybki do zrozumienia, interesujący dla odbiorcy ze względu na to, że przedstawia
dane za pomocą obrazu. Wiele symboli, jak i kolorów człowiek rozumie bez konieczności używania słów, jest to swego rodzaju dziedzictwo kulturowe. Grafika informacyjna w tematyce militarnej jest obecna, jednak istnieje dla niej jeszcze szerokie pole do działania, pozostaje jeszcze wiele nieprzeanalizowanych i nieprzedstawionych za pomocą obrazu kwestii. Wyszukiwania infografik internetowych wykazują, że skupiają się one głównie na ukazaniu potencjału militarnego albo też porównaniu potencjału dwóch lub kilku państw czy też konfliktach historycznych, jak
np. II Wojna Światowa lub ogólnym zobrazowaniu działań militarnych (najdłuższe
konflikty świata, punkty zagrożenia wybuchem konfliktu). Nieodkryte wizualnie zostają wciąż dane z innych ważnych działań i ataków. Co więcej, stworzenie przyciągającej wizualnie, ciekawej infografiki internetowej, może sprawić, że stanie się ona
viralem166, więc tym samym dotrze do większej ilości odbiorców, co z kolei sprawi,
że więcej osób dowie się o przedstawionym temacie. Ukazanie tych danych za pomocą infografiki, jak już było wielokrotnie wspomniane, może pomóc w lepszym
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R. Krum, Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design, Willey,
2013, s. 58 - 60.
165 R. Krum, dz. cyt., s. 8.
166 Za Słownikiem Języka Polskiego: ciekawa treść, która bardzo szybko rozprzestrzenia się w Internecie.
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zrozumieniu wszelkich procesów, ale i wyciąganiu wniosków i porównywaniu wydarzeń.
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II Korespondent wojenny w rejonie konfliktów
i aktów terrorystycznych

2.1. Jak być dobrym i rzetelnym korespondentem wojennym
– Ryszard Bilski

Streszczenie
Poniższy artykuł nie jest typowym artykułem naukowym ponieważ autorem
jego jest rasowy dziennikarz, praktyk, korespondent wojenny a nie naukowiec. Artykuł ten dotyka problematyki dotyczącej zawodu korespondenta wojennego. Autor
na przykładzie własnych wspomnień i doświadczeń jakie zdobył podczas pracy na
Bałkanach stara się odpowiedzieć na pytanie: jak być dobrym i rzetelnym korespondentem wojennym, jakie cechy i kwalifikacje powinien posiadać taki korespondent,
aby zasłużyć na miano wzorowego i rzetelnego. Szczególny język jakiego używa
autor w sposób wyjątkowo ciekawy przybliża nam wspomniana problematykę. Nie
brakuje tutaj ciekawych wspomnień i doświadczeń dotyczących tego zawodu pochodzących z pracy przy konflikcie bałkańskim.
Słowa kluczowe:
Korespondent wojenny, konflikt bałkański, cechy, kwalifikacje.
Summary
The article below is not a typical scientific article because its author is
a thoroughbred journalist, practitioner, war correspondent and not a scientist. This
article deals with issues related to the profession of a war correspondent. The author,
based on his own memories and experiences gained while working in the Balkans,
tries to answer the question: how to be a good and reliable war correspondent, what
qualities and qualifications should have such a correspondent to deserve the title of
exemplary and reliable. The specific language used by the author in a very interest158
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ing way brings us to the above-mentioned issues. There are many interesting memories and experiences about this profession coming from working in the Balkan conflict.
Keywords:
War correspondent, Balkan conflict, features, qualifications.
Motto:
Gdybym miał drugi raz w życiu wybierać zawód, to niezależnie od tego, co
za chwilę napiszę o dziennikarstwie, wybrałbym ponownie dziennikarstwo, które
przez pół wieku było sensem mojego życia, przyczyną radości, choć ciężkich chwil
też nie brakowało.
Spotkałem wiele definicji tego zawodu, lecz od lat głoszę własną, choć nie
przeczę, że mogłem ją kiedyś i gdzieś usłyszeć, a może mi się tylko przyśniło… Ale to
był przecież mój sen... Oto ta definicja: dziennikarz to jest taki facet, który relacjonując sprinterski finał olimpijski na 100 metrów, biegnie – z notesem i długopisem,
albo z magnetofonem, a nawet z kamerą – przed zawodnikami i to w dodatku tyłem.
I sprawozdaje milionom widzów, słuchaczy, co widzi i słyszy…
Ta moja definicja wywołuje śmiech, lecz jak się ludzie już wyśmieją, to nachodzą ich „słuszne refleksje” i mówią, że „coś w tym jest”. I na tym będę kończył,
bo… mądremu dość. Właśnie dlatego nie otrzymacie Szanowni Czytelnicy uporządkowanego i ugładzonego kalendarium, czy też – to teraz takie modne – mapy drogowej kształcenia i stawania się dziennikarzem wojennym a jedynie kilka kartek chropowatego, a nawet chaotycznego raptularza prawdy.
1. Idę o każdy zakład, że gdyby ogłoszono dziś nabór do szkoły korespondentów wojennych, to chętnych byłyby nie setki, lecz tysiące. Dziennikarstwo, choć
skompromitowane „fejkniusami”, obciążone licznymi manipulacjami i „twórczością” na zamówienie polityków, wciąż uchodzi za zawód prestiżowy, zaś „nasz specjalny sprawozdawca z miejsc objętych konfliktem wojennym” plasuje się najwyżej! Wygrywa nawet z komentatorem sportowym, który ma klawe życie, bo nie
dość, że za darmo wchodzi na stadiony, to jeszcze mu płacą za to, że się może wygadać do mikrofonu, przed kamerą.
Tak przynajmniej wynika z moich prywatnych ankiet, które przeprowadziłem podczas kilkudziesięciu spotkań autorskich (będąc korespondentem wojennym
na Bałkanach napisałem kilka książek o tym zapalnym rejonie Europy), głównie ze
studentami i licealistami, ale także z pracownikami mediów i osobami piastującymi
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inne zawody, uważane za prestiżowe. A wojen na świecie, niestety, nie brakuje, czyli praca czeka, bo korespondencje frontowe mają niezwykle dużą siłę przebicia
i zawsze się dla nich znajdzie miejsce, nawet na zapchanej reklamami antenie i na
przeładowanych sensacjami pierwszych stronach tabloidów. Korespondent wojenny
jest wciąż zaliczany do dziennikarskiej elity, choćby dlatego, że ryzykując życiem –
to smutna prawda – zdobywa wiadomości i krwawe obrazy z frontu oraz sporą widownię słuchaczy i czytelników rządnych, sensacji i opowieści o zabijaniu. Eksperci
od relacjonowania różnego rodzaju konfliktów cieszą się popularnością, która procentuje także po wojnie.
2. Wydawca tej książki poprosił mnie o w miarę obszerną, i bez owiania
w bawełnę, odpowiedź na pytanie: jakie cechy i kwalifikacje powinien posiadać
korespondent wojenny, aby zasłużyć na miano wzorowego? Potrafię oczywiście
odpowiedzieć – wprost i precyzyjnie – na to pytanie. Więcej, mógłbym opracować
nawet szczegółowy program nauczania dla podyplomowego studium kształcącego
dziennikarzy o tej specjalizacji. Nie zapomniałbym oczywiście o… szkoleniu wojskowym. Z własnego doświadczenie wiem, jak ważna to i niezbędna wiedza, Dość
powiedzieć, że dzięki niej żyję… Pamiętam, było to zaledwie na drugi dzień po
przejściu frontu przez Vukovar, który dosłownie został zrównany z ziemią, podobnie jak Warszawa.
Każdy dziennikarz to wie, że tematów trzeba szukać wśród ludzi. Niestety,
w Vukovarze znalazłem tylko ruiny i spotkałem zaledwie jedną starszą kobietę, która pozdrowiła mnie po katolicku: szczęść Boże i szybko się oddaliła. Chodziłem
jeszcze przez jakiś czas, po tym „mieście duchów”. Nie ma żywych, to pójdę na
cmentarz – pomyślałem. Tablice nagrobne tak wiele przecież mówią… Kiedyś mój
kolega po fachu, rówieśnik, Slavko Santić, komentator sarajewskiego dziennika
„Oslobodjenje” zaprowadził mnie na stadion sportowy, na którym chowano zmarłych, bo na cmentarzu komunalnym nie było już miejsca. – Rysiu, słuchaj, zapamiętaj i przekaż swoim kolegom-dziennikarzom, że to nasi i zagraniczni politycy skłócili wielonarodowościowe, i wielokulturowe społeczeństwo, i doprowadzili do tej
strasznej wojny. Moja żona jest po ojcu muzułmanką, a po matce katoliczką, dziadek i pradziadek byli wyznania prawosławnego. Jesteśmy zatem prawosławną rodziną bosanską… Pogubiłeś się… Bosancem jest każdy, niezależnie od wyznania,
kto mieszka w Bośni, natomiast Bośniak, to muzułmanin – wyjaśnił mi podręcznikowo Slavko.
Zatrzymaliśmy się przed trzema, znajdującymi się obok siebie, mogiłami:
muzułmanina Muderizovicia Eridena Zlaji, lat dwadzieścia, Serba Predraga Jakovlevicia, który żył lat trzydzieści trzy oraz Chorwatki Sandy Tomaszević, lat
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dwadzieścia sześć i jej matki. – Nas, jak widzisz, nawet po śmierci rozdzielić się nie
da. Nie zniszczą nas, choćby sprowokowali jeszcze kilka „czystek etnicznych”.
Powróćmy z tej dygresyjno-wirtualnej podróży po oblężonym Sarajevie, do
„miasta duchów”, czyli wspomnianego wcześniej Vukovaru. Przed wojną bałkańską
lat dziewięćdziesiątych XX wieku był on drugim w SFRJ miastem pod względem
dochodów i zamożności mieszkańców. W poszukiwaniu tematu poszedłem – zainspirowany opowieścią Slavka – na cmentarz. Zarośnięty krzewami i wybujałymi
chwastami sprawiał przygnębiające wrażenie. Po kilkudziesięciu krokach zapaliła
mi się czerwona lampka w głowie: przecież w tych zaroślach może czaić się śmierć
w niewybuchach! Oblał mnie zimny pot. Przypomniało mi się w jednej chwili całe
życie. Przez miliony myśli przebiła się rada polskiego sapera, majora Andrzeja Górki, nadzorującego rozminowywanie głównych dróg w rejonie Doboju, które były
niezwykle gęsto nafaszerowane minami. – Jeśli uświadomisz sobie, że znalazłeś się
na polu minowym, to natychmiast zatrzymaj się, nie wykonuj żadnych ruchów, weź
kilka głębokich oddechów i wracaj z największą ostrożnością dokładnie po własnych śladach życia – mówił major Górka.
Dzięki pomocy i opiece pułkownika (od wielu już lat generała) Tomasza
Bąka, który był wówczas szefem sztabu Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej w Doboju) przywiozłem – z tej dość ryzykownej, dziennikarskiej wyprawy – kilka reportaży mojego życia, głównie o pracy saperów. Opisałem też straszliwy dramat
muzułmańskiej rodziny uciekającej z wioski zaatakowanej przez Serbów. W ostatniej chwili gospodarz zabezpieczył dobytek, znajdujący się w budynku, podkładając
kilka min w pobliżu schodów prowadzących do głównych drzwi wejściowych. Po
jakimś czasie wrócili, dom nie był ruszony… Ojciec zapomniał o minach… Pierwsza wchodziła kilkunastoletnia córka… Radość powrotu przerwał wybuch. Dziewczyna straciła nogę.
Konkludując tych kilka wstępnych wątków moich rozważań o dziennikarstwie wojennym powtórzę, i to wersalikami, że nie podam tu żadnych cudownych
recept, jak stać się frontowym gwiazdorem pióra, mikrofonu i kamery. Opiszę zaś
„moje wojenne, korespondenckie uniwersytety”. Szczególnie polecam liczne dygresje… Będą one bowiem zawierały bardzo osobiste refleksje, przeżycia, czasem błyśnie jakiś sukces... Jeden z recenzentów moich reportaży z b. Jugosławii nazwał te
liczne dygresje „akapitami dziennikarskiej szczerości”. I dlatego polecam je bez
udawanej skromności. W tych ocenach i opiniach zawarta jest bowiem prawdziwa
odpowiedź na pytanie wydawcy.
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3. Jak się na wojnę szykowałem… Zajrzyjmy głębiej do otwartej już wcześniej szufladki. Po wielu latach zajmowania się Bałkanami z tak zwanego dziennikarskiego doskoku, pełnoprawnym korespondentem zagranicznym zostałem mianowany jesienią 1987 roku. „Rzeczpospolita” wysłała mnie jednak nie do wymarzonego Belgradu, lecz do Budapesztu. Na Jugosławię nie było, niestety, zgody Biura
Prasy KC PZPR ze względu na brak dewiz. Z Węgrami rozliczaliśmy się zaś po bratersku, stosując przeliczniki i zasady niezrozumiałe dla normalnie myślącego człowieka, np. archaiczną wymianę barterową.
Z Budapesztu do Belgradu było już stosunkowo blisko i na pełnym baku,
plus kanister, mogłem dojechać tam, gdzie chciałem. Nie zaniedbywałem oczywiście Węgier, o nie! Szukałem z pełną determinacją odpowiedzi na pytanie: jaki to
cud sprawił, że u naszych bratanków półki sklepowe uginają się pod wszelakim dobrem, zaś Polacy żyją w socjalistycznej bryndzy z nędzą… Kartki na mięso, cukier,
buty, nawet na zapałki, to była nasza szara codzienność… Nie pamiętam czy zdążyłem na te i wiele innych pytań odpowiedzieć, gdyż życie każdego niemal dnia pisało
nowe scenariusze. Bałkany przechodziły w stan wrzenia. Nie zważając zatem na rygory dewizowe redakcja akceptowała moje pomysły przeniesienia de facto placówki
do b. Jugosławii, a nawet rozszerzenia obszaru zainteresowania gazety o Bułgarię,
Rumunię, a nawet o Albanię. Mieszkałem wciąż w Budapeszcie – co miało swoje
dobre strony, choćby dostatek benzyny – ale coraz częściej wyjeżdżałem na wiele
dni do Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, gdzie przysłowiowy lont
– prowadzący do beczki pełnej prochu i dynamitu narodowościowych konfliktów –
już się zaczął tlić… Wojna wisiała na włosku… Donosiłem w korespondencjach, że
załamała się jugosłowiańska gospodarka, że budżety poszczególnych republik i całego państwa oraz budżety domowe niszczy galopująca inflacja, że w hotelowych
„kombajnach” do sporządzania i drukowania rachunków dla gości zabrakło zer!
Mój wojenny tydzień pracy rozpoczynał się teraz wraz z poniedziałkowym
wschodem słońca. Najczęściej jechałem do Zagrzebia lub do Belgradu, gdzie miałem wsparcie logistyczne, czasem i nocleg, po niższej cenie, w polskich placówkach
dyplomatycznych. W bagażniku poloneza wiozłem trochę suchego prowiantu, kilkanaście butelek wody mineralnej, maszynę do pisania i telefax. Na komórki, laptopy i Internet trzeba było jeszcze trochę poczekać. Ale najważniejsze były dokumenty! W korespondenckiej bluzie dżinsowej, w czterech zapinanych kieszeniach, znajdowały się starannie posegregowane akredytacje i inne papiery, choć z natury jestem
bałaganiarzem. Ten porządek wymusiło życie. Zdarzyło mi się bowiem – na początku korespondenckiej kariery – podać celnikowi serbskiemu pomyłkowo akredytację
chorwacką zamiast serbskiej. Wpadł w furię, odczytał to bowiem jako bezczelną
162

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

prowokację. Odesłał mnie na boczny pas, do bardzo drobiazgowej, kilkugodzinnej
kontroli.
Jak oka w głowie pilnowałem też niezwykle cennego wydruku powszechnego spisu ludności Bośni i Hercegowiny przeprowadzonego z początkiem 1991 roku,
a więc zaledwie na kilka miesięcy przed wybuchem krwawej secesji. Lektura tego
spisu poprzedzała każdy mój wyjazd w teren, była niezwykle pomocna w przygotowaniu się do rozmów, do zadawania sensownych pytań, a nie tylko: co słychać?
4. Do piątkowego wieczoru byłem zwykle w drodze: „gdzieś w Serbii”,
„gdzieś w Chorwacji”, „gdzieś w Bośni”, „gdzieś w Kosowie”. Zbierałem materiał
do korespondencji, które najczęściej były minireportażami, z bardzo szeroko rozumianego pola walki. Wojna toczyła się bowiem nie na jednym, lecz na wielu frontach. Niektórzy korespondenci, nie bez racji, nazywali ją partyzancką wojną domową. Linie frontu przebiegały nawet przez ulice miast i wiejskie drogi, przez zagajniki. Wojna niejedno miała imię… Uderzono też w rodziny, w małżeństwa mieszane.
– Urodziłem się w Serbii. Ojciec modlił się w meczecie matka w cerkwi. Żona jest
Polką, co niedziela chodziła z córkami na Mszę Świętą do polskiej świątyni, Moim
rodzicom, kuzynom, sąsiadom, nikomu to nie przeszkadzało, pełna tolerancja. Aż
nagle politycy zdecydowali, że tak dalej być nie może i rozpoczęły się „czystki etniczne” – mówi Emir Buzaljko z Budvy, prawnuk marszałka Żivojina Misicia, niegdyś naczelnego dowódcy armii serbskiej. A ja nie mogę nie dodać, że opisy dwóch
bitew: nad Kolubarą oraz na górze Cer, które wygrał pradziadek Emira, są po dziś
dzień obowiązkową lekturą w amerykańskich uczelniach wojskowych.
Wojna toczyła się w mediach. One ją podsycały i kreowały. Największą siłę
rażenia posiadały ośrodki telewizyjno-radiowe w Belgradzie i Zagrzebiu. Przedstawiały wojnę zgodnie z wytycznymi polityków i dowódców wojskowych. Jedynie
Telewizja Sarajewo wyłamywała się z tej konwencji i jej informacje były w miarę
obiektywne. Bohaterowie moich reportaży – wszyscy, co do jednego – mieli prawdziwe imiona i nazwiska, zawody. Jak diabeł święconej wody unikałem powoływania się na przysłowiowego, anonimowego wirtualnego taksówkarza, który po dziś
dzień stanowi źródło wiedzy i opinii dla sporej liczby osób uważających się za
dziennikarzy i redaktorów.
Recenzując pierwszy tom wojennych korespondencji z b. Jugosławii, zatytułowany „Nie strzelajcie do nocnego ptaka”, Dawid Warszawski z „Gazety Wyborczej”. napisał m.in.: – Bilski rozmawia nie tylko z prezydentami i generałami, ale
z rentgenologiem z Vukovaru, z chłopem spod Prisztiny, z radnym z macedońskiej
wioski, ze zwykłymi ludźmi, ofiarami wojny, której nie chcieli. I to cenię u Bilskiego szczególnie. Dlatego warto go czytać.
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Zapewne wielu Czytelników zafrapowało wezwanie, aby zaprzestano strzelać do „nocnego ptaka”… „Nocny ptak”, to był autobus, który nocą odbywał kursy
na trasie Knin-Belgrad, Belgrad - Knin. To była najniebezpieczniejsza trasa autobusowa w byłej Jugosławii. Prowadziła krętymi, leśnymi drogami, nawet przez… podwórka, aby ominąć chorwackie i muzułmańskie oddziały, najczęściej paramilitarne, czyli najgroźniejsze! Co chwilę zatrzymywały nas serbskie posterunki, sprawdzały dokumenty podróżnych, a kierowcę informowały, którędy powinien jechać,
żeby go nie ostrzelano. Jechałem „nocnym ptakiem”, opisałem trwającą ponad
11 godzin podróż (w normalnych warunkach 6-7 godzin), z najdrobniejszymi szczegółami. Docenił to dr Rafał Majda, zastępca kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego
zapraszając mnie na konferencję naukową na temat Bałkanów (2010 r.). „Przyznał
się”, że jego zainteresowanie tym rejonem Europy spowodowały moje reportaże,
które publikowałem niemalże od początku lat osiemdziesiątych XX wieku w „Rzeczpospolitej”.
A na dowód tego, że nie konfabuluje, lecz mówi najprawdziwszą prawdę
przywołał właśnie „nocnego ptaka”. – Właśnie w tych dniach wyruszam samochodem na urlop do Chorwacji. Z pańską książką w ręku! Z książką zamiast mapy
i elektronicznego nawigatora przejadę jakże precyzyjnie opisanym przez pana szlakiem korespondenta wojennego – powiedział dr Majda.
5. W piątek późnym wieczorem, po przekazaniu do Warszawy korespondencji do wydania sobotnio-niedzielnego, wracałem do Budapesztu. Drogi, w szczególności mosty, skrzyżowania były patrolowane przez liczne posterunki… Nigdy
nie czkałem na sygnał stój. Już z daleka włączałem prawy migacz, dając znać że się
zamierzam zatrzymać. Ten mój gest był doceniany i po krótkiej rozmowie życzono
mi szczęśliwej drogi… Jechałem rzeczywiście bardzo ostrożnie, omijając nawet
z pozoru drobne przeszkody, na przykład gałązki, pod którymi mogły znajdować się
miny. Czasem jednak gnałem, jak się to mówi, na złamanie karku, a to wówczas,
gdy z Zagrzebia nie udało się w żaden sposób wysłać materiału do redakcji, a było
to możliwe z Budapesztu.
Dziś, gdy w sekundzie każdy i z każdego miejsca na kuli ziemskiej może
przesłać do dowolnego adresata wiadomość, obraz, film, nie do uwierzenia jest, że
myśmy pracowali nas Bałkanach wykorzystując ogólnie dostępne sieci telefoniczne,
które niemalże już na początku wojny (koniec czerwca 1991 r.) zostały poprzerywane. Szukając sposobu przesłania korespondencji do Warszawy odkryłem, że milczący dalekopis w Polskim Konsulacie w Zagrzebiu można jednak uruchomić, ale wywołując go z… Warszawy. Natomiast telefoniczną łączność mieliśmy tylko z Wied164
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niem… Tymczasem pani redaktor Jackowska, z najbardziej słuchanego magazynu
informacyjno-publicystycznego Polskiego Radia pt. „Z kraju i ze świata” chciała
mieć korespondencje na żywo. Wpadłem na pomysł, aby dzwoniła o umówionej godzinie do dyżurnego ambasady w Wiedniu, gdzie w drugiej słuchawce czekałem już
z wiadomościami z Zagrzebia. Dyżurny odpowiednio przykładał do siebie słuchawki i w odbiornikach radiowych w całej Polsce „szła na żywo” korespondencja
z Chorwacji od naszego specjalnego wysłannika Ryszarda Bilskiego.
W Belgradzie można było wysłać korespondencję nie tylko z hotelu i centrum prasowego, ale także z Polskiej Ambasady, z biura pana Piotra, rzecznika prasowego, bardzo uczynnego dziennikarzom, lecz tylko w godzinach pracy. Potem telefon z wyjściem na miasto był zamykany na kłódkę z mocy decyzji szefa placówki.
Dosłownie, na kłódkę, którą gospodarz obiektu zakładał na tarczę wybierającą numer adresata. Dostęp był jedynie do telefonu wewnętrznego, umożliwiającego łączność z… sąsiednim pokojem. Oba telefony, w biurze radcy prasowego były podłączone do gniazdek, znajdujących się w ścianie, pod oknem. Jak to mówią: mądremu
dość… Wystarczyło przepiąć – pod oknem – oba aparaty i miałem łączność z całym
światem. Podejrzewam, że pan Piotr nie mógł nie odkryć mojej tajemnicy, ale ją zachował dla siebie. Z czasem udoskonaliłem metodę na gniazdko. Kupiłem w Budapeszcie, w bardzo dobrze już wówczas zaopatrzonych sklepach z elektroniką, telefon w słuchawce, oczywiście do łączności w systemie kablowym. Wystarczyło teraz
tylko szukać zapomnianych gniazdek po zlikwidowanych telefonach. Kłopotów
z łącznością nie miały kilkuosobowe ekipy zagranicznych mediów. Podróżowali
najczęściej w opancerzonych samochodach wyposażonych w urządzenia do łączności satelitarnej. I pod tym względem byli o krok przede mną. Ale ja, podróżując
ogólnie dostępnym autobusem, czytając miejscową gazetę mogłem, nie wzbudzając
podejrzeń, wmieszać się w tłum i dojechać dalej, czyli bliżej celu, bliżej źródła informacji, miejsca wydarzeń. Bliżej prawdy. A to było najważniejsze.
6. Specjalni, nadzwyczajni i „inni” wysłannicy mediów z całego świata
i oczywiście z Polski również, zjeżdżali tłumnie na Bałkany. Ci „inni” – to mnie
dziwiło z początku, ale wnet ich rozgryzłem – niemalże co do minuty wchodzili na
dach hotelu w Podgoricy (d.Titograd), by transmitować na żywo atak rakietowy
wojsk amerykańskich. Nigdy się nie spóźnili. Mieli najwyraźniej wiadomości
z pierwszej ręki od swych prawdziwych szefów.
Z kolegami po profesji, oczywiście także z Polakami, spotykaliśmy się na
konferencjach prasowych, na manifestacjach, protestach, rzadziej jednak w terenie… Ale mogłem przeczytać, co piszą, posłuchać, co mówią, a nawet zobaczyć, co
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sfilmowali. To upoważnia mnie do ocen, niestety, dość ostrych. Otóż, po kilku
dniach powielania w swoich korespondencjach doniesień z pierwszych stron miejscowych tabloidów, świeżo upieczeni korespondenci WOJENNI uważali się już za
ekspertów od jugosłowiańskiego konfliktu. Ja zaś czułem z każdym dniem coraz
większą pokorę wobec niezwykle skomplikowanej i pogmatwanej historii i współczesności Bałkanów, czułem ciężar obowiązku i odpowiedzialności. Wkurzało mnie
więc do żywego dyletanctwo medialnych pseudoasów, brak szacunku nawet dla
abecadła dziennikarskiego. To nie był przypadek, lecz ugruntowana niewiedza, że
Słowenię mylili ze Slawonią, a nawet ze Słowacją, zaś Republikę Serbii (stolicaBelgrad) z Republiką Serbską…
Wspólnym mianownikiem informacji, które słali korespondenci wojenni do
swoich redakcji była opinia, przyjmowana w ciemno, że źródłem konfliktu wojennego była Serbia. Grając bowiem pierwsze skrzypce w federacyjnym układzie politycznym, niemalże w sposób systemowy wyciągała soki z pozostałych republik.
Tymczasem prawda była zupełnie inna. Trzeba było tylko chcieć ją poznać… To
jednak większości korespondentów wojennych zupełnie nie obchodziło.
Secesyjne domino zapoczątkowały, w końcu czerwca 1991 roku, Chorwacja
i Słowenia, dwie najbogatsze republiki, w których ludziom żyło się wówczas już bez
mała tak, jak w Austrii! Profesor Aleksander Bajt, Słoweniec (podkreślam Słoweniec, nie Serb!) z Instytutu Ekonomicznego w Lublanie w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” (były nawet dwa wywiady z tym wybitnym ekonomistą) wyjaśniał, że nowoczesny przemysł przetwórczy Jugosławii – znajdujący się głównie w Chorwacji
i Słowenii – stosunkowo tanio kupuje surowce w Macedonii, w Bośni i Hercegowinie, w Czarnogórze i w Serbii, a następnie sprzedaje tam gotowe wyroby: pralki, lodówki, maszyny i urządzenia. I dzięki temu Słowenia i Chorwacja – a nie Serbia
i pozostałe republiki surowcowe – znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji, i to one
czerpią krociowe zyski, nie zaś Serbia. Wypisz-wymaluj, jak dziś w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że wielu niegdysiejszych medialnych pseudoznawców „jugokrizy” obserwując dziś np. zapaść gospodarki i państwa greckiego zaczyna wreszcie
rozumieć, że gospodarka, to system naczyń połączonych, w którym słabszy zawsze
przegrywa.
Kardynalnym błędem korespondentów wojennych była „głuchota i ślepota”
na propozycje zastąpienia formuły federacji, konfederacją. Dziennikarze zgodnie
i bardzo „poprawnie” odczytywali zaś intencje Niemców i Francuzów i wspierali
rozbiór titowskiej Jugosławii. Zainteresowanym pogłębieniem tego tematu polecam
chociażby wywiad z profesorem Markiem Waldenbergiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukazał się wówczas w „Rzeczpospolitej” oraz książki tegoż nau166
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kowca, w których wskazuje na niemiecki ślad w rozmontowywaniu SFRJ. Nie można wykluczyć, że Jugosławię postrzegano w Berlinie, Brukseli i Paryżu, jako konkurencję dla powstającej właśnie Unii Europejskiej (1 listopad 1993 r.). Jugosłowiańskie państwo było bowiem już wówczas zorganizowane jako federacja!, co było
i jest marzeniem obecnego garnituru unijnych urzędników. Sześć republik i dwa
okręgi autonomiczne stanowiły JEDNO państwo związkowe, ze wspólną walutą,
armią, polityką zagraniczną, jednym hymnem, z rotacyjno-kadencyjnym prezydentem, kolejno z każdej republiki. Kilka razy głową federacji byli, co warto przypomnieć, Albańczycy z Kosowa. Nie można wykluczyć, że federacja jugosłowiańska
posiadająca wieloletnie doświadczenie, mogłaby na przykład zgłosić zbiorowy (całej federacji) akces do UE. Może to zbyt daleko idące dywagowanie, lecz Unia Bałkańska obok, albo w ramach Unii Europejskiej, przekraczała ówczesną wyobraźnię
zachodnich polityków.
7. Gdy dziś, z perspektywy bez mała trzydziestu lat, przeglądam dziennikarską dokumentację krwawego rozpadu b. Jugosławii, to trudno oprzeć się refleksji, że
większość korespondentów wojennych dało się rzeczywiście zmanipulować, że zbyt
często mijali się z prawdą. Karmili nas przede wszystkim informacyjnym bełkotem,
kolejnymi bitwami i okrucieństwami, zabrakło zaś spojrzenia z pewnego dystansu,
z oddechem… Rzadkością były, a szkoda, reportaże pokazujące, że – wbrew zacietrzewionym politykom i przywódcom oddziałów paramilitarnych – liczne wielonarodowościowe społeczności lokalne nie dały się skłócić.
Nie mogę pojąć, co było i jest powodem: geny czy pieniądze, bardzo złej
maniery wielu dziennikarzy, którzy mając do wyboru: pokazać DOBRO lub ZŁO
wybierają to drugie. Karmią rynek medialny głównie sensacjami. To główne kryterium. Dlatego nawet dziś, po tylu latach, czuję potrzebę i obowiązek przypominania
i wytykania tych błędów. A wystarczyło tylko chwile się zastanowić, wykazać
odrobinę empatii wobec ofiar tej wojny. Kto wam bronił szanowni sprawozdawcy
wojenni, wyjść na dwie godziny z centrum prasowego w głównym hotelu w Prisztinie – rezygnując z darmowej kawy i „gotowca”, czyli wydruku z relacją z kolejnego
dnia walk – i pojechać do wsi Lebane, pół godziny drogi od stolicy Kosowa. Dużo
straciliście nie jadąc tam, powiem więcej, popełniliście dziennikarski grzech zaniechania i braku obiektywizmu. Gdzie wasza MISYJNOŚĆ? W Lebane, od wielu,
wielu lat mieszkają w zgodzie Serbowie i Albańczycy. Mieli nawet wspólna radę
wiejską. Po jednej stronie gościńca rodziny albańskie, po drugiej zaś serbskie.
Z jednej strony na drugą przechodzono bez… wiz i przepustek, bez policyjnej eskorty. To oczywiście żart, gdyż droga nigdy nie dzieliła, lecz łączyła. Gdy serbska poli167
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cja chciała przeprowadzić w Lebane „czystkę etniczną”, to Serb o imieniu Moma
zagrodził im drogę i powiedział, że po jego trupie. Parę lat później, gdy do wsi
chciały wejść bojówki albańskie, żeby przetrzepać Serbów, to obronił ich z kolei
Shaban, Albańczyk. Z chęcią pozowali do wspólnego zdjęcia. Powiedzieli mi, że
byłem jedynym dziennikarzem, który przyjechał do ich wsi i napisał o ich mieszkańcach sama prawdę.
8. Często podczas spotkań z czytelnikami moich książek, w których opisuję
Jugosławię końca XX i początku XXI wieku, jestem pytany o mój największy
dziennikarski sukces i największą porażkę. Przyznam się, że nie lubię takich pytań,
nawet jeśli nie ja jestem pytany. To są, według mnie, dyżurne i niezbyt merytoryczne zapytania, po prostu podyktowane chęcią publicznego zabrania głosu, zaistnienia,
nic więcej… No, ale skoro padły, to trzeba odpowiedzieć.
Sukces? Było ich nawet kilka. W dodatku związanych z Bałkanami. Najważniejszy… Do reakcji przyszedł list od profesora Henryka Batowskiego z Krakowskiej Akademii Umiejętności. Pisał do mnie największy na świecie (!) autorytet
w kwestiach bałkańskich. Oto fragment tego listu, wystukanego na maszynie do pisania, przez prawie już 90- letniego wówczas profesora. Maszyna, a nawet taśma
były mocno wysłużone, brakowało pewnie też kilku czcionek, zdarzyło się też kilka
czeskich błędów. List był oczywiście podpisany własnoręcznie.
Kraków,20 stycznia 1996; W Pan Ryszard BILSKI z listu (pisma, przyp.
r.bi.) dziennika „Rzeczpospolita”, WARSZAWA. Szanowny Panie: Od dłuższego
czasu czytuję w „Rzeczpospolitej” Pana artykuły i korespondencje o sprawach bałkańskich, w szczególności z terenu byłej Jugosławii. Sam zajmuję się tymi sprawami
od okrągło siedemdziesięciu lat i mam za sobą oprócz nader wielu krótkich wyjazdów okolicznościowych, kilkuletni pobyt na początku lat 30-ych w charakterze korespondenta prasy polskiej w Belgradzie (wiceprezes Asocjacji Stowarzyszenia Prasy
Zagranicznej od 1931) także z akredytacją w innych państwach Półwyspu Bałkańskiego, m.in. przy biurze Konferencji Bałkańskiej od 1930 r. To dało mi podstawę do
niezłego opanowania realiów i najnowszej historii do 1939 r. Lata po II wonie światowej już wyglądały mniej bogato, niemniej jednak sądzę, że mam prawo wydawać
ugruntowane opinie. I na tej podstawie jest mi bardzo miło powiedzieć, że właśnie
pana korespondencje zaliczam do najlepszych, i to w skali nie tylko polskiej! Na
specjalną pochwałę zasługują wstawiane przez Pana w ramce informacje statystyczne i inne, dotyczące realiów.
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Ten list przyćmił wszystkie inne moje sukcesy, w tym także bardzo liczące
się cytowania, przez czołowe prasowe agencje światowe, kilku wywiadów z ważnymi politykami, naukowcami, orasz opinii zawartych w reportażach i komentarzach. List przyszedł w samą porę, bo zatrzymał proces wysyłania mnie na wcześniejsza emeryturę. Chodziło o zrobienie miejsca dla protegowanej. Spuśćmy kurtynę.
Ogromnym sukcesem i zarazem gigantyczną porażką – którą zawdzięczam
zarządzającym działem zagranicznym „Rzeczpospolitej” – zakończyła się moja podróż do jaskini lwa, czyli do małej, górskiej miejscowości o nazwie Pale, w dość
bliskim sąsiedztwie Sarajewa, gdzie się ukrywali i rządzili Republiką Serbską: Ratko Mladić i Radovan Karadżić. Znalazłem się w grupie zaledwie 30 dziennikarzy
z całego świata – jako jedyny dziennikarz z Polski – relacjonujących posiedzenie
parlamentu Republiki Serbskiej (nie mylić z Republiką Serbii), które odbywało się
w hotelu „Rajska dolina”. Cały świat oczekiwał od posłów zaakceptowania planu
pokojowego dla Bałkanów zaproponowanego przez Vance’a i Owena. Nie wnikając
w szczegóły, chodziło o natychmiastowe i trwałe przerwanie walk i o uznanie aktualnych granic podzielonej Bośni i Hercegowiny… Dla podrasowania dramaturgii
otwórzmy teraz szufladkę z kolejną dygresją. Do „Rajskiej doliny” dojechałem
z centrum Pale z amerykańskim korespondentem wojennym, jego „pancernikiem”.
To, co usłyszałem od niego, przeraziło mnie…
– Czy ty masz rodzinę? – zapytał.
– Tak, żonę, dwie córki – odpowiedziałem.
– Ja wychowałem się w domu dziecka, nie pamiętam rodziców, nie mam też
rodzeństwa, nikogo. Dlatego mnie tu wysłali.
– Nie rozumiem.
– W razie czego, no wiesz, wjadę na minę, snajper mnie trafi, to nie trzeba
będzie nikomu wypłacać odszkodowania… Zimna kalkulacja.
Obrady parlamentu trwały kilkanaście godzin (5-6 maj 1993 r.). Około północy połączyłem się ostatni raz na pół minuty z redakcją zagraniczną „Rzeczpospolitej” i wykrzyczałem, że plan będzie odrzucony i jest to pewna wiadomość,
z pierwszej ręki, od jednego ze znanych mi nieco lepiej ministrów Republiki Serbskiej. Prosiłem, żeby nie sugerowali się Reutersem. Tymczasem oni zawierzyli renomowanej agencji prasowej, która zaryzykowała i ogłosiła przed podaniem wyników głosowania, podpisanie planu. „Rzeczpospolita” utraciła jedyną w swej historii
szansę, by jako jedyna gazeta na świecie napisać prawdę. A jak ja się czułem?!
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9. Dwie końcowe dygresje. Korespondent wojenny, to jest taki sam
dziennikarz, jak każdy inny… Bystry, albo ciamajda. Uczciwy, albo przekupny. Rzeczowy, albo tani szpaner. Zna swoje rzemiosło, albo nie potrafi bez stękania sklecić poprawnie zdania składającego się z podmiotu, orzeczenia, dopełnienia i kropki, albo znaku zapytania, czasem zaś wykrzyknika. Do białej gorączki doprowadzają mnie reporterki i reporterzy, którzy do zlokalizowania opisywanego zdarzenia, posługują się określeniem: „to miało miejsce kilkadziesiąt metrów za moimi plecami”. Reporterzy drodzy, ja wiem, że macie plecy, bo bez pleców nie zatrudniliby was w telewizji.
O przyczyny moralnego upadku dziennikarstwa zapytałem na koniec tych
wspomnień i refleksji ks. dr. Romana Foryckiego, filozofa, wykładowcę najbardziej
znanej i szanowanej w Europie kuźni kadr dla mediów, którą jest niewątpliwie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – W kształceniu ludzi mediów na większości polskich i europejskich uczelni aż nadto widoczny jest brak przygotowania
z dziedziny antropologii filozoficznej... Kim jest człowiek? Co tworzy człowieczeństwo? Na człowieczeństwie powinna się skupiać etyka dziennikarstwa. To jest fundament, bez którego zagubimy się w chaosie, wtedy działania nawet najbardziej irracjonalne będziemy traktować jako racjonalne... Jeśli zdefiniujemy człowieka, na
przykład jako konsumenta, to będziemy wszystko robić – temu zostanie podporządkowany cały wysiłek ekonomiczny i medialny także – aby zrealizować jego tożsamość jako odbiorcy towarów! Zasypiemy go produktami, że nie będzie mógł nawet
oddychać. Jeśli zdefiniujemy człowieka jako egoistę, jako istotę o niskich instynktach, to wtedy bez żadnych skrupułów można mu będzie rzucać w mediach to, co go
„bierze”, najczęściej tandetę, szmirę, pomyje... Jednym słowem, nie jest możliwe
kształcenie prawdziwych dziennikarzy bez studiowania przez nich antropologii, logiki i etyki, a więc bez umożliwienia przyszłym redaktorom poznania prawdy o człowieku i jego rzeczywistych potrzebach.
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2.2. Praca obrazem, czyli dziennikarz telewizyjny w rejonie
konfliktu i aktu terrorystycznego – Piotr Górecki

Streszczenie
Autorem artykułu jest kolejny praktyk i doświadczony dziennikarz. Relacjonował rewolucję w Rumuni, kryzys uchodźców z Kosowa i bombardowania Jugosławii, był podczas interwencji w Afganistanie i Iraku, relacjonował wojnę
w Gruzji i wydarzenia „arabskiej wiosny”, był świadkiem zamachów terrorystycznych oraz klęsk żywiołowych – powodzi, trzęsień ziemi i tsunami. W artykule tym
zaprezentowano problematykę pracy obrazem, czyli dziennikarza telewizyjnego
w rejonie konfliktu i aktu terrorystycznego. Autor odnosi się do zmian, które zachodzą w dziennikarstwie telewizyjnym, tym związanym z konfliktami wojennymi,
zamachami terrorystycznymi. Podkreśla, że obecnie na oczach widzów rodzi się
nowy standard telewizyjnych relacji. Zwraca uwagę na fakt, że najpoważniejsze ryzyko dotyczące wykorzystywania takich źródeł dotyczy ich autentyczności. W artykule poruszony jest również problem przekraczania granic etyki dziennikarskiej jeśli
chodzi o przekazywany obraz i informację co powoduje, że cała sytuacja otworzyła
debatę na temat zasad etycznych i szkolenia dziennikarzy i wydawców.
Słowa kluczowe:
Dziennikarz telewizyjny, praca obrazem, konflikt wojenny, zamach terrorystyczny.
Summary
The author of the article is another practitioner and an experienced journalist. He reported the revolution in Romania, the crisis of refugees from Kosovo and
the bombing of Yugoslavia, he was during interventions in Afghanistan and Iraq, he
reported the war in Georgia and the events of the "Arab Spring", he was a witness to
terrorist attacks and natural disasters - floods, earthquakes and Tsunami. This article
presents the issues of image work, i.e. a television journalist in the conflict and terrorist act area. The author refers to the changes that are taking place in television
journalism, including those related to war conflicts and terrorist attacks. He empha171
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sizes that a new standard of television relations is being born before the eyes of
viewers. Draws attention to the fact that the most serious risk regarding the use of
such sources concerns their authenticity. The article also touches on the problem of
crossing the boundaries of journalistic ethics when it comes to the transmitted image
and information, which causes the whole situation to open a debate on ethical principles and training journalists and publishers.
Keywords:
TV journalist, image work, war conflict, terrorist attack.
Mówiono i mówi się o nas różnie. Nazywano nas i nadal się nazywa najróżniejszymi określeniami. Większość wymyślamy sami, gdy zmieniamy zawód z reportera na literata, gdy do opisów przeżyć potrzebne jest mocne, jednoznaczne słowo. Wyjątkiem może być jakże często powtarzane pod naszym adresem i raczej
niewymyślone przez nas samych, określenie „hiena”. Wszystkie inne, równie mocne
są nasze. Wybitny reporter wojenny i jeszcze bardziej wybitny pisarz Arturo Perez
Reverte użył określenia „turyści masakry”. Jon Steele, reporter, który ma za sobą
Rwandę, Gruzję, Czeczenię, Bałkany i Irak napisał książkę, którą zatytułowała „War
Junkie”, co można przetłumaczyć, jako – uzależnieni od wojny. Jego kolega, dziennikarz BBC Ben Braw, część swoich doświadczeń reportera wojennego z Iraku zawarł w książce o sensacyjnej akcji „Ślad na piasku”. Brawn nazwał nas i siebie
„ćpunami wojny”.
Wśród tych, z którymi przyszło mi się spotykać podczas relacjonowania
konfliktów, ta nazwa szczególnie przypadła nam do gustu. Tłumaczyła i nerwowe
śledzenie informacji radiowych lub telewizyjnych stale spakowany plecak, w którym obok paszportu i książeczki szczepień, zawsze były te najlepsze, najwygodniejsze i koniecznie rozdeptane buty. „Ćpun wojny” czekał na chwilę, gdy szefowie,
czasami już bardzo zmęczeni siłą argumentów, decydowali – „niech jedzie”. „Ćpun
wojny” w jednej chwili zmieniał się i zamiast planować, jak dostać zgodę na wyjazd, zaczynał planować, jak dojechać, co robić na miejscu i jak wrócić. Najlepiej
„ćpun wojny” czuł się w samolocie i jeszcze później, gdy wiadomo już było, że
pierwsza relacja dotarła do redakcji.
Jeżeli byłem takim „ćpunem”, to dzisiaj muszę się przyznać, że jestem
„ćpunem na odwyku”. Może nawet już po odwyku, bo wydaje mi się, że nie będzie
powrotu do tej z niczym nieporównywalnej nerwowości, zanim jeszcze wiadomo
już było, że jedziemy. Odwyk? Najlepszym lekarzem jest natura i jeżeli ten stan wojennej narkomanii był stanem chorobliwym, to wyleczyła mnie natura, która naj172
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pierw udowodniła, że pewien sposób życia nie pozostaje bez reakcji organizmu, co
zaowocowało bypassami. Może już nie natura, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że
z 6-cioma krzyżykami na karku, trudno jest biegać po pasie startowym licząc na wyrozumiałość pilotów śmigłowców, którzy zawsze popędzali wszystkich dziennikarskich pasażerów.
Oczywiście, w dziennikarskich podróżach spotykałem reporterów, którzy
delikatnie mówiąc do najmłodszych nie należeli. O wieku kobiet mówić nie należy,
ale Christin Amnapor to mój rocznik. Peter Arnett w Afganistanie miał prawie 70
lat, a sam w grudniu 2001 roku nad Amu-Darią na granicy afgańsko-tadżyckiej spotkałem Brytyjczyka, który wspierał ekipę jednej z amerykańskich sieci TV i który
mógł opisywać wydarzenia z czasów władzy króla Muhammada Zahira Chana.
Tym samym sam, wiek nie był i nie jest przeszkodą w dziennikarskiej pracy.
Czy może być nią technologia? Okazuje się, że tak. To ona zafundowała mi „odwyk” większy niż ten wywołany przez naturę. Zmiany, które zachodzą w dziennikarstwie telewizyjnym, tym związanym z konfliktami wojennymi, zamachami terrorystycznymi a nawet klęskami żywiołowymi, są nie do przecenienia. Czy na naszych oczach rodzi się nowy standard telewizyjnych relacji? Takich, które, powstają
w nietradycyjny sposób, ale należą nie do mediów społecznościowych, ale do świata
dużych telewizyjnych kanałów informacyjnych. Te materiały trafiają nie na przykład do Youtube, ale do stacji publicznych lub innych, które dominują w przestrzeni
medialnej.
Zarysujmy tę ostrą dotąd granicę między tymi dwoma rodzajami relacji TV.
Z jednej strony wyznacznikiem mogły być respektowane przez reporterów, ich przełożonych zasady dotyczące etyki dziennikarskiej, ale także pewne wymogi technicznego charakteru. Wraz z rosnącą, jakością emitowanego sygnały TV (co najmniej
HD) coraz ważniejsza stawała się bowiem jakość nagrywanych relacji. Cyfrowy zapis profesjonalnych kamer często przegrywał w co do aktualności materiału; miejsca, w którym powstawał, z poruszonymi, nagrywanymi na kiepskiej, jakości smartfonach. Na tym etapie rozważań, pomińmy tematykę którą poruszają reporterzy Pomińmy też etyczną stronę niektórych publikacji i ich prawdziwości lub wykorzystywanie ich przez propagandę jednej lub drugiej strony. Zdjęcia z egzekucji Saddama
Husajna zrobione były telefonem komórkowym. Wojna w Libii, to także smartfony.
Nie inaczej było z trwającym od kilku lat konfliktem syryjskim.
Upraszczając - jakość zaczęła przegrywać z aktualnością i autentycznością
relacji a wydawcy i szefowie programów informacyjnych zaczęli być konfrontowani
z jednym z najważniejszych pytań realizować obowiązek informowania widzów,
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ewentualnie misję ich edukowania, materiały poprzez specjalnych wysłanników, czy
też montowanymi materiałami publikowanymi wcześniej w Internecie.
Najpoważniejsze ryzyko dotyczące wykorzystywania takich źródeł dotyczy
ich autentyczności. Pamiętam, jak będąc na redakcyjnym dyżurze dowiedziałem się
o zamachu na ukraińskiego oligarchę. Wydawca, który był tak przejęty newsem, że
sam znalazł w necie linki do sceny zamachu, kategorycznie zażyczył sobie by materiał z YouTube był ilustracją do informacji o wydarzeniu w Kijowie. Później, już po
emisji okazało się, że chociaż zgadzało się wiele detali, to jednak nie było to oryginalne nagranie. Zdjęcia zrobiono kilka miesięcy wcześniej, w innym miejscu Kijowa. Zgadzało się jedynie, że teraz i wówczas ofiarą zamachu był oligarcha. Niestety,
podobnie błędnych, zbyt szybkich decyzji edytorów jest w ostatnim czasie co raz
więcej. Można się przed nimi ustrzec tylko poprzez większą staranność i mniejszą
chęć wygrania za wszelka cenę wyścigu na czas. Nie jestem naiwny i rozumiem doskonale, skąd bierze się ten pośpiech. Nie oszukujmy się, oglądalność była i jest
najważniejszym weryfikatorem informacji. Jeżeli namawiam do dystansu wobec
zdjęć pochodzących z Internetu, to jedynie z uwagi na fakt, że nie można zweryfikować ich zawartości. Oczywiście można, i powinno być to standardem, informować o źródle pochodzenia zdjęć. Można także wygłosić magiczną formułę – „stacja
nie była w stanie zweryfikować prawdziwości zdjęć lub informacji”. Rzecz tylko
w tym, że powtarzanie tej formuły brzmi jak przyznawanie się do słabości.
Na odwyk od wojny nie wysłał mnie jednak Internet, a inna technologiczna
zmiana, która w skrócie nazywa się MOJO, co jest skrótem od „Mobile Journalism”.
Przypominam sobie prorocze słowa jednego z moich kolegów operatorów. Byliśmy
w Bratysławie, gdzie na jednym z placów siedział dżentelmen, który grał na gitarze,
miał harmonijkę, jedna nogą stukał w bębenek, na drugiej miał jakieś dzwoneczki
lub grzechotki. Człowiek orkiestra. Poprosiłem operatora, żeby zrobił kilka ujęć tego muzyka. Pamiętam, że kolega odmówił mówiąc z uśmiechem - daj spokój. Ty to
wyślesz do Warszawy, a oni będą chcieli, żebyśmy tak funkcjonowali. Ten sam facet nadal gra na placach słowackiej stolicy, a słowa mojego kolegi okazały się prorocze. To właśnie jest MOJO. Technologiczne, nawet nie zmiany, a rewolucje, pozwoliły na funkcjonowanie „człowieka orkiestry” w mediach.
MOJO pozwala jednej osobie na zrealizowanie przyzwoitego materiału nagranego, udźwiękowionego i zmontowanego na telefonie komórkowym. Jeżeli dołożymy do tego dobrą, jakość przekazu internetowego, to można robić relacje na żywo. Chyl czoła przed kolegami, którzy potrafią to robić. Nagrywać, realizować
i wciąż być dziennikarzem i zadawać pytania, zwracać uwagę na to, co dzieje się
wokół. Przyznaję, że w swojej karierze musiałem być także operatorem. Nie był to
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dobry rezultat. Skupiony na tym, co widać przez obiektyw kamery, zapominałem,
jaki jest cel realizowanych zdjęć. Mam wiele szacunku dla tych, którzy potrafią. Ja,
nie i stąd „odwyk”.
Nawet MOJO, a raczej to, co mobilni dziennikarze tworzą, musi podlegać
takiej samej ocenie jak każda inna działalność dziennikarstwa. Nawet wówczas jeżeli pierwotnie przeznaczony był tylko dla sieci społecznościowych Materiał realizowany za pomocą telefonu komórkowego, a przeznaczony do telewizyjnej emisji, będzie oceniany tak jak byłby realizowany z udziałem kilku kamer i całym produkcyjnym sztabem ludzi. Taką ocenę muszą przechodzić także materiały pokazujące na
ekranach TV śmierć. To chyba najtrudniejszy problem, z którym się stykamy. Każdy z nas konfrontując się ze śmiercią, która musi stać się częścią naszej opowieści,
reaguje bardzo różnie.
Śmierć bywa majestatyczna, nagła, mogąca służyć tej lub innej ideologii.
Może zabrać najbliższych, przyjaciół, mieszkańców tej samej wioski, miasta, kraju,
ale staje się także reporterskim tematem. Przedmiotem, którym zajmują się dziennikarze. Często bywa przez nas traktowana wręcz nieludzko, jak element statystki, jedynie tło do opowieści, w której w sumie okazuje się nieistotna.
Próbę ocalenia majestatu śmierci podejmują najróżniejsze regulaminy i spisy zasad, które istnieją w dziennikarskim środowisku. Art. 16 Kodeksu Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy
okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji, a względem na wrażliwość
odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich”. W Kodeksie Etycznym TVP
jest taki zapis, „Dziennikarzowi nie wolno pokazywać na zbliżeniu scen śmierci,
osób przeżywających fizyczne lub psychiczne cierpienia, drastycznych skutków
katastrof, przestępstw i wojen.“
Uwagę zwraca kategoryczność stwierdzenia „NIE WOLNO”. To określenie
miało wytaczać granice nie do przekroczenia. Zdaniem wielu widzów wciąż są
przekraczane. I to, co jest po drugiej stronie tego muru, co choć kontrowersyjne,
a nawet wątpliwe, to gwarantuje cel stawiany przed reporterami i edytorami – oglądalność. Zgódźmy się, że obok bożka oglądalności pojawia się też argument, którego lekceważyć nie można, a przynajmniej nie można sugerować, że jest nieprawdziwy. Pokazanie okropności wojny nie musi być jedynie wytłumaczeniem do przekraczania granic.
Podczas wojny w Syrii, na antenie jednego z programów CNN pojawiła się
legendarna dziennikarka Marie Colvin, a która relacjonowała niezliczone wojny,
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a którą nawet w największym tłumie reporterów można było rozpoznać po czarnej,
pirackiej opasce. Oko straciła w 2001 roku na Sri Lance. W Syrii, Marie nie pracowała dla amerykańskiej sieci telewizyjnej. Do ogarniętej wojną domową miasta
Homs przedarła się, by pisać dla brytyjskiego „Sunday Times”. Musiała sobie zdawać sprawę z siły konkurencyjnego medium, skoro właśnie w CNN zdecydowała się
skomentować niezwykły materiał – zapis śmierci dwuletniego chłopczyka, któremu
lekarze nie byli w stanie pomóc. Zdjęcia były w sieci i stamtąd wziął je CNN.
Colvin była w pokoju, w którym umierał chłopczyk. Opowiedziała Andersonowi
Cooperowi z CNN, o tym, co widziała. Materiał nie był częścią programu informacyjnego. Redaktorzy starannie zadbali o oddzielenie historii o tragedii dwulatka od
innych wydarzeń dnia. Colvin mówiła: „mogliśmy tylko patrzeć, jak ten maleńki
brzuszek chłopczyka unosił się delikatnie, kiedy malec próbował złapać oddech. To
było przerażające. Poczułam się jakby pękało mi serce”. Telewizyjnym obrazom
z małego pokoju w Homs w zasadzie komentarz był niepotrzebny. Zdjęcia mówiły
same za siebie. Złej jakości. „Amatorskie” – głosił napis w prawym górnym rogu
ekranu. Widoczne twarze – dziecka, ojca i babki. Głośne modlitwy, płacz rozpaczy.
Zanim pojawił się ten obraz, Cooper zacytował ostatnią statystykę ofiar wojny i dodał, że widzowie zobaczą śmierć jednego dziecka… i zobaczyli – małe ciało, już bez
życia tulone przez bliskich. „Mój syn, Adnan nie żyje” – mówi ojciec. „Co mój synek zrobił komukolwiek, że musiał umrzeć”.
„Powiedzą, że to przesada, że nie powinniśmy pokazywać tego nagrania.
Dlaczego powinniśmy je pokazać?” – pytał Cooper Colvin. „Jestem przekonana, że
trzeba pokazać to tym, którzy nigdy nie widzieli konfliktu z bliska. A tu w Homs
jest 28 tysięcy cywilów – mężczyzn, kobiet i dzieci. Chowają się przed bombami
i są bezsilni”– tłumaczyła Colvin.
Pokazać, czy nie pokazać? Te dwa pytania stale towarzyszą reporterom
i redaktorom, którzy ocierają się o ostre granice. Czy stacja CNN powinna pokazać
śmierć dziecka czy redaktorzy nie popełnili wykroczenia przeciwko zasadom etycznym, może popełnili zawodową zbrodnię, a może zawodowe samobójstwo? Jednoznacznych odpowiedzi nie było. Dla jednych Colvin i Cooper nie tyle stanęli po
stronie dziennikarskich hien, których nic nie może usprawiedliwić, co sami się nimi
stali. Na drugim biegunie plasowali się ci, którzy tłumaczyli, że bez takich obrazów
nie sposób zmusić świata, by wreszcie zakończył wojnę w Syrii.
I jedni, i drudzy musieli i nadal muszą pogodzić się z dwoma faktami. Siedem lat po śmierci małego Adnana wojna trwa. I ten drugi zaledwie dwa dni po
rozmowie z Cooperem – Marie zginęła w rządowym ostrzale zbuntowanego miasta
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Homs. Moździerzowe odłamki zabiły też francuskiego fotoreportera Rene Ochnik.
Dołączyli do Adnana, a ich śmierci nikt nie sfilmował.
Jestem przekonany, że każdy z dziennikarzy podejmujący się relacjonowania konfliktów, przedstawiający ofiary i skutki zamachów terrorystycznych lub też
opowiadający o tragediach, których nie wywołał człowiek, lecz przyroda, prędzej
lub później będzie musiał skonfrontować się z granicą „NIE WOLNO”. Tak nazywam tę ostrą granicę, co do której każdy z nas musi podejmować decyzje, w wyniku
których znajdzie się po jednej lub drugiej stronie tej tak cienkiej, że prawie już niezauważalnej linii, chce się znaleźć i co ważniejsze, dlaczego.
Recepty, jak się zachować, jak uciec z tej zawodowej pułapki, nie ma. Prowadząc zajęcia ze studentami rozkładałem szeroko ręce i mówiłem „nie wiem”.
Wydaje mi się, że kluczem może być takie opanowanie warsztatu, w którym obrazy
nie dominują w relacji, a jej służą. Mam do dyspozycji fantastyczne ujęcie zrobione
przez operatora. Czy muszę je wkomponować za wszelką cenę do relacji, którą
przygotowuję? Nawet kosztem za kolejne przekraczanie granicy „NIE WOLNO”.
Montaż telewizyjny w istocie jest sztuką rezygnacji. Jeżeli dysponuję ujęciami zbliżenia twarzy ofiary zamachu terrorystycznego, dalszym planem, lub ciało widać
w planie ogólnym, to decyzja jak je pokazać należy do mnie, reportera, który dzięki
zdjęciom zrobionym przez operatora, opowiada jakąś historię.
To samo dotyczy zdjęć, które nigdy nie powstały bo operator nie uruchamiał
kamery. Dylemat – pokazać, czy nie pokazać był rozstrzygany jeszcze przed etapem
montażu. Po Tsunami byłem razem z kolegami z ekipy w Indonezji. Po dojechaniu
do jakiegoś zdewastowanego zakątka kraju, gdzie nie dotarły jeszcze ekipy ratownicze, wyruszyliśmy w stronę morza. Bardzo szybko spotkaliśmy lokalnych wolontariuszy, którzy znali ścieżki w dżungli - i wiedzieli, gdzie są najbardziej spektakularne zniszczenia. Takie w sam raz dla TV. Kilkaset metrów dalej, nasz przewodnik
schylił się z nożem nad podłużnym pakunkiem zawiniętym w czarną folię i przewiązanym sznurkiem. Takich pakunków było jak okiem sięgnąć dziesiątki. Okazało się,
że to zapakowane trupy czekające na identyfikację przez rodziny i jak najszybszy
pochówek. Nasz przewodnik chciał nam je pokazać, tak żeby operator mógł zrobić
zbliżenia. Indonezyjczyk bardzo się zdziwił, że nie interesują nas ofiary, że nie
chcemy ich sfilmować.
To była moja, indywidualna decyzja. Zła lub dobra, ale moja. Podjąłem ją,
dlatego, że wiedziałem, że zbliżeń opuchniętych, kilkudniowych trupów nigdy nikomu, w żadnym materiale nie pokażę. Po co więc je robić? Uznałem, że dużo mocniejszym przekazem będą ujęcia czarnych worków leżących wzdłuż drogi. Było jasne, co w nich się znajduje, a zdjęciom przecież dodatkowo towarzyszył komentarz.
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Z tego planu zdjęciowego pamiętam, że nagraliśmy naszego przewodnika, który
idąc wzdłuż drogi pokazywał kolejne czarne pakunki. I pamiętam, że długo zastanawiałem się, czy podjąłem słuszną decyzję. Przecież nawet ujęcia, na których nasz
przewodnik zagląda do tych pakunków, bez pokazywania ciał ofiar, byłyby jeszcze
silniejszym przekazem. Na podjęcie decyzji ma się zaledwie chwilę, a później wiele,
wiele chwil na zastanawianie się, czy ta decyzja była właściwa.
Były też sytuacje, w których nie miałem żadnych wątpliwości. Trzeba było
zrobić tak, a nie inaczej. Nie było mowy o pokusach przekraczania granic. W Gruzji
w 2008 roku razem z kolegą operatorem i ekipą innej TV dojechałem do miasta Gori, na które chwilę wcześniej spadły rosyjskie bomby kasetowe. Na głównym placu
miasta leżały trupy. Była też inna ekipa filmowa, z holenderskiej edycji RTL. Jej
operator był ciężko ranny, a zakrwawiony reporter miotał się od samochodu do samochodu, bo nikt nie chciał zabrać go do szpitala. Tego, do którego karetką zawieziono jego kolegę.
Jeroen Akkermans ostatecznie zmieścił się w bagażniku naszego opla kadeta
kombi. Zabrał plecak kolegi i już niepotrzebną kamizelkę kuloodporną. W szpitalu
szukał swojego operatora, a do mnie podszedł jakiś człowiek w zielonkawym, medycznym kitlu i poprowadził do stojącego obok budyneczku. Okazało się, że to była
kostnica, w której na stole jak w prosektorium, leżały zwłoki holenderskiego operatora RTL, Stana Storimansa. Pracownik szpitala pokazał mi je i pytał czy, że nasz
kolega szuka właśnie jego. Kostnicę najpierw pokazałem najpierw mojemu operatorowi, którego uprzedziłem, że może tu przyjść kolega zabitego operatora. Nie mówiłem, jak należy sfilmować całą sytuację. Operator, z którym pracowałem, należał do
elity TVP. We krwi miał nasze kodeksy, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co
może przyjąć nasza antena. Dzięki zdjęciom, które zrobił, mogłem opowiedzieć
o śmierci Stana. Tak na marginesie, to te zmontowane ujęcia, a także te, których nie
wykorzystałem, mam zawsze pod powiekami. Przede wszystkim wciąż jednak słyszę krzyk Joerena. Zwierzęcy skowyt człowieka, który dowiedział się o śmierci kolegi. Ten zarejestrowany przez mikrofon kamery krzyk umożliwił mi zmontowanie
całej sekwencji mówiącej o rosyjskim ostrzale i śmierci Stana. Szerokie i amerykańskie plany zmarłego operatora, leżącego na sekcyjnym stole zmontowałem na nie
naturalnym dźwięku, nie na tzw. offie, ale właśnie na przeraźliwym, bolesnym
krzyku Joerena. Miałem okazję zobaczyć jak z tematem poradziły sobie inne telewizje. M.in. widziałem materiał, w którym były zbliżenia zabitego operatora.
Co spowodowało, że nie uległem podobnej pokusie? Zasady etyczne obowiązujące w TVP, w której pracowałem? Wskazówki wydawców i redaktorów
z Warszawy? Sądzę, że raczej suma osobistych doświadczeń, wówczas prawie 20 178
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letniej pracy w telewizji. Doświadczenie także w montażu, w którym to ja wybieram
ujęcia pewna wrażliwość, której nabieramy podejmując takie decyzje, jak ta
w Gruzji. Nie ma moim zdaniem żadnej szkoły dziennikarskiej, która nauczy nas, co
zrobić. Jak zmontować materiał. Jakie pytanie zadać. Jak odnaleźć właściwe słowa
w autorskim komentarzu.
W środowisku dziennikarskim, w mniejszym stopniu anglojęzycznym lub
polskim, ale we Francji i Belgii bardzo długo dyskutowano o przedstawianiu przez
media przebiegu i skutków zamachu w Nicei z 14 lipca 2016 r. To był czwartkowy,
świąteczny wieczór. Urlopy, wolne, wyjazdy zdekompletowane zespoły redakcyjne
i dyżurni, którym to nagle niebo zwaliło się na głowy. Na Bulwarze Anglików
w dzień święta narodowego Francji terrorysta ciężarówką wjeżdża w tłum
bawiących się na nadmorskim deptaku ludzi. Zabija 84 z nich. Większość
programów TV, nie tylko we Francji, przechodzi w system „breaking news”. Także
główna stacja publicznego koncernu, France 2. Ma oddział w Nicei i chwilę po
zamachu pojawiają się pierwsze ujęcia z Bulwaru Anglików. Jedno z nich poraża
dosłownością: człowiek, który w zamachu stracił żonę i dziecko został sfilmowany
przy zwłokach bliskich. Mało tego, reporterka próbuje zrobić z nim wywiad zadając
niezwykłe, chamskie, niedelikatne i niepotrzebne w tych okoliczności pytanie
„stracił Pan żonę, jak się Pan czuje”. Stacja posypała sobie głowę popiołem.
Przyjęła naganę ze strony francuskiej krajowej rady radia i telewizji. France
2 przyznając winę, tłumaczyła, że w wieczór zamachu w redakcji byli jedynie
młodzi dziennikarze.
Pewnie znali francuski odpowiednik naszych Kart Etycznych, ale nie
ustrzegli się błędu. Zbliżenie osoby trzymającej na kolanach ofiarę terrorystycznego
ataku przeszło do annałów francuskiego dziennikarstwa. Trudno obronić ujęcie
i próbę rozmowy, trudno usprawiedliwić wydawców i redaktorów. Zawiódł cały
system bezpieczników, które ma wbudowane każdy system redakcyjny, każda gazeta, telewizja lub portal internetowy. Z całą ostrością powróciło pytanie, kto jest odpowiedzialny za pojawiające się na ekranie, zwłaszcza w relacji na żywo, poszczególne ujęcia. Operator, który wybiera taki lub inny plan, dziennikarz, który mówi:
sfilmuj to lub tamto czy siedzący w studiu wydawca, edytor, który zawsze może
zmienić obraz widoczny na ekranie. Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie
ma. Błędy systemu widzimy dopiero wówczas, gdy zawiedzie, gdy się zepsuje.
Nie ulega wątpliwości, że cała sytuacja otworzyła debatę na temat zasad
etycznych i szkolenia dziennikarzy i wydawców. Czy zapobieżono podobnym
wpadkom na przyszłość? Nie jestem przekonany. Warto przyjrzeć się innym sytuacjom kryzysowym. Relacja France 2 z Nicei zwróciła uwagę na problem siedzących
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na dyżurach młodych dziennikarzy, nagle konfrontowanych z nieprawdopodobnym
dramatem. Śmierć i cierpienie staja się nagle tematem ich reportaży. Przecież inni
młodzi dziennikarze „z dyżuru” relacjonowali zawalenie się dachu hali w Katowicach, lub katastrofę kolejową w Szczekocinach. Myślę, że wyszli z tego obronną ręką, a przynajmniej KRRiTV i komisje etyki nie miały do nich zastrzeżeń.
Uważam, że część tej dyskusji trzeba odwrócić. Zostawić młodych dziennikarzy w spokoju, nie urywać im głów, nie polować na czarownice. Powinno sprawdzić się, jak funkcjonuje ten system bezpieczeństwa, jak funkcjonuje wydawca, jak
podejmowane są decyzje wewnątrz redakcji, zwłaszcza podczas tak ekstremalnych
sytuacji, jak zamach terrorystyczny. Może to anegdota trochę nie na miejscu, ale
podobno podczas największej fali zachorowań choroby szalonych krów, lub innej
ptasiej grypy szef jednej ze stacji telewizyjnych na Wyspach Brytyjskich zwołał zebranie kierownictwa stacji po tym, jak dowiedział się, że epidemia może powalić, co
najmniej, co czwartego Brytyjczyka. Od swoich ludzi chciał się dowiedzieć jak stacja ma zamiar funkcjonować w tak skomplikowanej sytuacji. Usłyszał, że pion informacji chce wysłać reporterów do szpitali, na lotniska, na farmy zwierząt i tak dalej. Publicystyka zapewniała, że do studia przyjdą eksperci i będą opowiadać
o chorobie i sposobach jej zwalczania. Szef miał wszystkich spokojnie wysłuchać
a później nie przebierając w słowach, walnąć pięścią w stół i zapytać, kto z zespołu
będzie realizować te plany skoro, co czwarty człowiek ma wylądować w szpitalu.
Dotyczy to reporterów, operatorów, ekspertów, prowadzących. Kto będzie robić
program? To było pytanie, na które szef chciał poznać odpowiedź.
Takich szefów, którzy pytają, „kto” i „jak”, jest niezwykle mało. Warto
wiedzieć, że tak, jak dziennikarzy relacjonujący wojny lub klęski żywiołowe, określony kodeks powinien obowiązywać także tych, którzy podejmują decyzję o wyjeździe dziennikarza i tym samym biorą na siebie określoną odpowiedzialność. Także za zdjęcia, które będą częścią relacji z zapalnych punktów świata. Będą przedstawiać ofiary i ich rodziny lub bliskich. Moje osobiste doświadczenia wskazują, że
pisane lub niepisane kodeksy w większym stopniu obowiązują dziennikarzy niż ich
przełożonych lub osoby mające większy wpływ na zawartość anteny. Warto też pamiętać, że specjalny wysłannik najczęściej robi materiał, przekazuje go do kraju
i traci kontakt z tym, co zrobił. Redakcja, chociaż nie powinna ingerować w materię
relacji, ma jednak do tego prawo. Po powrocie z wyjazdów zdarzało mi się widzieć
nie tylko skrócone materiały, ale także o wiele dalej idące ingerencje. Zdarzały się
wymienione zdjęcia, bo moje „były zbyt drastyczne”. Nie wiadomo, co gorsze,
śmialiśmy się z montażystami – wymiana zdjęć, czy „wyblurowanie” materiału.
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Zamach terrorystyczny w Nicei sprowokował także inną dyskusję. Tak jak
France 2 dostała się na cenzurowane za zdjęcia bliskich ofiar, tak France 1 w jednej
z relacji pokazała zdjęcie pochodzące z telefonu komórkowego sprawcy. To było tak
zwane selfie zrobione w przeddzień tragedii na Bulwarze Anglików w Nicei. Część
mediów i środowiska dziennikarskiego doszły do wniosku, że to zdjęcie było niczym innym, jak promocją sprawcy, któremu przyświecała także narcystyczna potrzeba zyskania rozgłosu. Konsekwencją były deklaracje, w których główne tytuły
i sieci telewizyjne zapewniały, że nie będą pokazywać wizerunków terrorystów ani
podawać ich personaliów. Wyjątkiem miały być listy gończe publikowane przez
władze. Ta swoista cenzura została wprowadzona m.in. w „Le Monde”, katolickim
dzienniku „La Croix” i telewizji informacyjnej BFMTV.
Media mogą sobie pozwolić na takie decyzje. Im bardziej będą w tym konsekwentne, tym lepiej. Nie mogą jednak pozwolić sobie na nieinformowanie o zamachach terrorystycznych. A to powoduje, że sposób ich pokazywania sprowadza
się do tego, czy dziennikarze pozostają po właściwej stronie granicy ostro zarysowanej tylko na pierwszy rzut oka. Granica między informowaniem widzów, a ułatwianiem osiągnięcia celów przez terrorystów jest bardzo płynna. Są także tacy, którzy przekonują, że ta granica dawno się zatarła, a terroryzm i media żyją w pewnej
symbiozie. Amerykański dziennikarz z ABC Nightline Ted Keppel obrazowo przedstawił ten związek: „ bez telewizji terroryzm przypomina drzewo w środku lasu. Jeżeli runie nikt tego nie zauważy”. Można przypominać zamachy, które przynosiły
śmierć i cierpienia i którym media elektroniczne poświęcały tak dużo uwagi, że terroryści osiągali część swoich celów. W Monachium terroryści z Czarnego Września
zabili izraelskich sportowców. Wszyscy zginęli w akcji niemieckich i izraelskich sił
specjalnych. Żądanie uwolnienia więźniów nie zostało spełnione. Ta porażka była
jednak sukcesem, bo, dzięki stałej obecności na antenie, terroryści osiągnęli cel:
świat dowiedział się, że istnieje problem, który nosi nazwę Palestyna.
Na zarzut dotyczący symbiozy mediów i terroryzmu, która czasami określana jest jeszcze mocniej i dosadniej: „jesteście sługami terrorystów”, dziennikarze
mają tylko jedną odpowiedź: zamachu terrorystycznego nie można ignorować. Nie
można o nim nie informować, choćby dlatego, że należy ostrzec widzów przed możliwymi kolejnymi aktami terroru. Co pozostaje? Tak jak przy wojnach i związanych
z nimi ofiarach, mamy jedyną broń: wrażliwość, dystans pozwalający na unikniecie
sensacji i to, co nazywa się zdrowym rozsądkiem.
Nie wiem jak moim koleżankom i kolegom, ale mnie zawsze pomagała pamięć o trzech sitach Sokratesa, które przytacza francuski pisarz Michel Piquemal:
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„Któregoś dnia zjawił się u filozofa Sokratesa jakiś człowiek i chciał się z nim
podzielić pewną wiadomością.
– Posłuchaj Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się zachował
twój przyjaciel.
– Od razu ci przerwę – powiedział mu Sokrates – i zapytam, czy pomyślałeś
o tym, żeby przesiać to, co masz mi do powiedzenia przez trzy sita? A ponieważ
rozmówca spojrzał na niego nic nierozumiejącym wzrokiem, Sokrates tak to
objaśnił:
– Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co
chcemy powiedzieć, przez trzy sita. Przypatrzmy się temu. Pierwsze sito to sito
prawdy. Czy sprawdziłeś, że to co masz mi do powiedzenia, jest doskonale zgodne
z prawdą?
– Nie, słyszałem, jak o tym mówiono, i...
– No cóż... Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie sito,
którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest
przynajmniej jakąś dobrą rzeczą? Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział:
– Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie...
– Hm! – westchnął filozof. - Pomimo to przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy
to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne?
– Pożyteczne? Raczej nie...
– W takim razie nie mówmy o tym wcale! – powiedział Sokrates. – Jeżeli
to, co pragniesz mi wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, wolę
nic o tym nie wiedzieć. A i tobie radzę, żebyś o tym zapomniał“. Kłopot w tym, że
tej ostatniej rady Ateńczyka nie możemy wziąć do siebie. Nie możemy zapomnieć.
Piotr Górecki jest dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, korespondentem w Czechach i na Słowacji. Wcześniej pracował w TVP oraz w Polsacie, gdzie
był szefem reporterów. Relacjonował rewolucję w Rumuni, kryzys uchodźców z Kosowa i bombardowania Jugosławii, był podczas interwencji w Afganistanie i Iraku,
relacjonował wojnę w Gruzji i wydarzenia „arabskiej wiosny”, był świadkiem zamachów terrorystycznych oraz klęsk żywiołowych – powodzi, trzęsień ziemi i Tsunami. Zamiast naklejki „reporter wojenny” woli określenie „reporter od miejsc
trudnych”.
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2.3. Specyfika pracy dziennikarza radiowego w rejonach
konfliktów, współpraca z lokalnymi mediami
– Wojciech Cegielski

Streszczenie
Spośród wszystkich klasycznych gatunków medialnych radio wydaje się być
najbardziej wymagającym środkiem przekazu, także gdy chodzi o doniesienia ze
strefy działań wojennych. Reporterzy radiowi z jednej strony należą do najbardziej
mobilnych dziennikarzy. Z drugiej strony, nie dysponują najbardziej oczywistym
dzisiaj środkiem przekazu jakim jest obraz. To sprawia, że język radiowca musi być
zwięzły, szalenie precyzyjny, a równocześnie musi słowem budować obrazy z miejsca w którym znajduje się dziennikarz.
W niniejszej pracy przedstawiono specyfikę działania reportera radiowego
w czasie konfliktu zbrojnego. Autor prowadzi czytelnika poprzez różnego rodzaju
obecności dziennikarza radiowego, czy to wraz z wojskiem czy też jako cywilnego
obserwatora, który nie jest związany z żadną stroną konfliktu. Przedstawiona została
charakterystyka pracy w miejscu, gdzie “pozornie nie dzieje się nic”, a tak właśnie
dzisiaj wygląda na co dzień większość konfliktów na świecie, mających charakter
asymetryczny.
W przeciwieństwie do ekip telewizyjnych czy grup dziennikarzy piszących
oraz fotografów, korespondent radiowy pracuje zazwyczaj sam. To sprawia, że stawiane są przed nim wymagania o charakterze całościowym - od umiejętności zbierania informacji, usłyszenia tych informacji po biegłość w obsłudze i naprawie
sprzętu. Dziennikarz radiowy na wojnie jest bowiem sam sobie piórem, mikrofonem, komputerem i śrubokrętem.
Słowa kluczowe:
Radio, wojna, korespondent, technika.
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Summary
Radio appears to be the most demanding of all the classical media genres. It
concerns also reporting from a war zone. Radio reporters are considered to be the
most mobile journalists. On the other hand, they lack the most obvious contemporary means of communication: picture. As a result, language of radio reporting must
be concise, extremely precise but at the same time journalist should built verbal images on the spot he’s been assigned to.
This thesis presents the specifics of a radio work during armed conflicts. It
leads through various types of presence of a radio journalist, whether it’s with army
or as a civilian observer, not associated with any party to the conflict. It also gives
specific of work in a place where “nothing happens”, which is the most common
ground of contemporary, asymmetrical conflicts.
Unlike television crews or groups consisting print journalist and photographer, a radio correspondent usually works alone. This means that requirements are
set for him holistically - from the ability to collect information, hear this information
to fluency in service and repair of equipment. A radio journalist at war is a pen,
a microphone, a computer and a screwdriver himself at the same time.
Keywords:
Radio, war, correspondent, technique.
W czasie wyjazdów w miejsca konfliktów zbrojnych miałem okazję spotkać
dziennikarzy po których zachowaniu, sposobie ubierania się, można było poznać, że
trwająca właśnie wyprawa na wojnę to spełnienie marzeń z czasów, gdy Pan Redaktor był jeszcze przysłowiowym Jasiem, Marcinkiem czy Szymonkiem. Takie osoby
najszybciej rozczarowują się wojną. Miały być czołgi, bombardowania, miało być
bohaterskie opowiadanie dziennikarza o tym, jak cudem uniknął śmierci…
Tymczasem spadające non-stop bomby, jak w Gazie czy Syrii, to rzadkość.
Współczesna wojna często polega na tym, że… nie dzieje się nic. Dziennikarz ma
natomiast opowiedzieć o tym tak ciekawie, jak to tylko możliwe. Sytuacje w których
pojawia się odczuwalne zagrożenie to zaledwie ułamek czasu, spędzanego przez
dziennikarzy na wojnie. Wiele tzw. konfliktów asymetrycznych, jak wojna partyzancka w Afganistanie to ciągłe ale niewidoczne na co dzień, zagrożenie. Po jakimś
czasie można łatwo przyzwyczaić się do takiego stanu, którego na pierwszy rzut oka
po prostu… nie ma.
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Korespondent wojenny najczęściej mówi do ludzi, którzy żyją w zupełnie
innym świecie. Rzeczywistość wojenna jest im całkowicie obca, bo konflikty zbrojne znają jedynie z szablonowych obrazków z telewizji. Ryszard Kapuściński mawiał, że mimo wojen i punktów zapalnych, świat jest miejscem pokoju. Na terenach
konfliktów zbrojnych mieszka bowiem zaledwie kilka procent ludzkości.
Jak zatem opowiedzieć odbiorcy, żyjącemu w swoim świecie, który często
nie jest w stanie uchwycić wojennych niuansów, nigdy nie wgłębił się w tajniki lokalnej polityki w Iraku czy Sudanie, nigdy nie zadawał sobie pytań, co jedzą ludzie
w czasie wojny i jak wielu z nich chodzi wtedy do fryzjera? W radiu zadanie to jest
szczególnie trudne. Radio to najbardziej wymagające medium, bo ma do dyspozycji
jedynie język. Właściwie tylko przekaz głosowy, kilka zdań na stronie internetowej,
a poza tym to, co uchwycił mikrofon. A ten przekaz musi być jednocześnie zwięzły,
konkretny do przysłowiowego „bólu”, ale także plastyczny i opisowy.
Nie dzieje się nic
Latem 2008 roku świat żył zbliżającą się olimpiadą w Pekinie. Polska wysyłała na igrzyska 263 sportowców, a ostatnie dni przed rozpoczęciem największego
na kuli ziemskiej święta sportu w polskich mediach upływały na informacjach
o stanie przygotowań i spekulacjach, kto może przywieźć do Polski złote, srebrne
czy brązowe krążki.
W tym samym czasie rosyjsko-gruzińskie pogranicze w Osetii buzowało
kumulowanymi od lat emocjami. Co raz dochodziło do wzajemnych ostrzałów pomiędzy Osetyjczykami, a Gruzinami. Każdego dnia ostrzały były poważniejsze,
a dla uważnych obserwatorów jasnym stało się, że potrzeba już tylko niewielkiej
iskry, żeby rozsadzić Kaukaz. W tym samym czasie, gdy rozpoczynały się igrzyska
w Pekinie, setki reporterów z całego świata na złamanie karku próbowały dotrzeć do
Gruzji na wojnę, rozpoczętą przed kilkoma godzinami.
Wojna tak szybko jak się rozpoczęła, tak szybko przygasła. Po czterech
dniach dzięki staraniom Francji, Stanów Zjednoczonych, Polski, czy Litwy udało się
doprowadzić do uspokojenia sytuacji. Wojna, co prawda, się nie skończyła, ale jej
intensywność znacząco spadła. Po kilku kolejnych dniach dziennikarze, którzy byli
w Tbilisi, zauważyli, że do ich pracy zaczyna się wkradać rutyna. Jak dziś wspominam, codziennie rano wyjeżdżaliśmy z gruzińskiej stolicy na północ w kierunku Gori, by zobaczyć, gdzie tego dnia Rosjanie ustawili wojenny front. Kilka lub kilkanaście kilometrów od Gori wszystkie samochody trafiały na blokadę drogi. Wówczas
zaczynaliśmy relacjonowanie.
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Każdego dnia to samo: dwa rosyjskie czołgi blokujące drogę, stojących przy
nim kilku zblazowanych żołnierzy, podobno z elitarnych jednostek, oraz znacznie
więcej dziennikarzy z całego świata, opowiadających o tym jak bardzo nic tu się nie
dzieje.
Dla dziennikarzy telewizyjnych zadanie było nieco prostsze. Zawsze można
było ustawić kamerę pod innym, nowym kątem, wrócić do opowieści o tym, że choć
nic się nie dzieje, to przecież tam za tym wzgórzem… kilka dni temu doszło do
pierwszych potyczek, a atmosfera wciąż jest napięta. Jako radiowiec zadawałem sobie wówczas pytanie, o czym będę opowiadał w krótkich, wymagających maksimum treści wejściach na antenę? I zawsze kończyło się tym samym: temu, co widzę,
poświęcałem może dwa zdania, a cała reszta relacji złożona była głównie z informacji agencyjnych o tym, co dzieje się kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej.
Pospolite dziennikarskie mięso zdarzało się niezwykle rzadko.
Któregoś popołudnia miałem okazję obserwować bardzo nerwowe, ale
z perspektywy czasu niezwykle komiczne, zdarzenie. Wraz z grupą dziennikarzy
oraz gruzińskich żołnierzy z oddziałów specjalnych staliśmy na sporym parkingu
obok drogi z Tbilisi do Gori. W pewnym momencie lotem błyskawicy rozeszła się
informacja, że za zakrętem znajdują się tanki czyli rosyjskie czołgi. Krajobraz zmienił się w mgnieniu oka. Zanim jeszcze zdążyłem zorientować się, co się dzieje, zobaczyłem gruzińskich komandosów w popłochu wsiadających do samochodów
i odjeżdżających byle dalej. Był to pokaz niezwykłej sprawności owych żołnierzy,
tylko, że… w ucieczce. To, co zobaczyłem wystarczyło mi na dwie kolejne relacje.
Na końcu kolejki
Radio zawsze ozaczało mniejszy prestiż. Gdy kilka dni po rozpoczęciu wojny zostałem zaproszony na ekskluzywny wywiad z ówczesnym gruzińskim prezydentem Michailem Saakaszwilim, jakież było moje zdziwienie, gdy prócz mnie na
sali znalazło się jeszcze kilku innych dziennikarzy. Późnym wieczorem w rezydencji
prezydenta poznałem ówczesnych korespondentów kilku zachodnich gazet w tym
„The New York Times” czy „The Sunday Times”, a także kilku telewizji. Okazało
się, że byłem jednym z dwóch radiowców.
Prezydent Saakaszwili cierpliwie odpowiadał po kolei na wszystkie pytania.
Widać jednak było, że znacznie większą wagę przykłada do pytań największych gazet i telewizji. Kiedy potem media elektroniczne miały swoje pięć minut, radiowców
ustawiono, oczywiście, na końcu kolejki.
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Wszystko można jednak przekuć w sukces, a praca dla radia w takich okolicznościach może mieć także zalety. W czasie trwania wojen, kiedy kluczowi politycy są oblegani przez dziennikarzy z całego świata, można uzyskać coś dużego tylko dlatego, że jest się radiowcem. W pojedynkę byłoby to niemożliwe. Z kolei jako
dziennikarz telewizyjny nie miałbym szans starać się o wywiad razem z drugą telewizją. Jako radio, często byłem tym, na którego telewizja się zgadza, bo radio nie
będzie im przeszkadzać.
W ten sposób w 2007 roku, za moją sprawką, na antenie Polskiego Radia
pojawiła się np. rozmowa z ówczesnym wiceprezydentem Afganistanu Zią Massudem. Był on nie tylko zastępcą prezydenta, ale także młodszym bratem legendarnego komendanta mudżahedinów Ahmada Szacha Massuda, którego talibowie zabili
na 2 dni przed zamachami z 11 września. Rozmowę z wiceprezydentem Massudem
zrobiliśmy razem z moim przyjacielem, pracującym wówczas dla TVN, Marcinem
Firlejem.
Dla polityka, także tego podczas wojny, znacznie więcej magnetyzmu ma
kamera, niż radiowy mikrofon. Gdyby podchodzić do tego czysto ambicjonalnie, po
kilku takich sytuacjach można byłoby stać się dziennikarzem z dominującym poczuciem frustracji. Z praktycznego punktu widzenia, jednak, dziennikarz radiowy działający ramię z kolegami w telewizji, osiąga znacznie więcej, niż w pojedynkę.
Najlepiej w stadzie
W warunkach wojennych wśród dziennikarzy bardzo często ujawniają się
naturalne instynkty. Dziennikarze łączą się w pary albo w większe grupy. Poza największymi stacjami telewizyjnymi, które wykładają tysiące dolarów na ochronę
swoich ekip, w pozostałych przypadkach powód bycia w stadzie jest najbardziej banalny: chodzi o bezpieczeństwo. W czasie wojny Izraela z Hamasem w Stefie Gazy
w 2014 roku, w każdym z ważnych miejsc widać było takie właśnie dziennikarskie
stada, zazwyczaj też otoczone przez jeszcze liczniejsze grupy Palestyńczyków.
W warunkach, gdzie tak naprawdę zagrożenie życia występuje niemal nieprzerwanie, praca w stadzie jest znacznie bardziej bezpieczna. Sam, w sytuacjach
kryzysowych, dostawałem od kolegów z innych mediów mnóstwo rad i wskazówek.
Którejś nocy w czasie intensywnych bombardowań centrum Gazy, gdy izraelskie
drony zrzucały pociski na okolicę w której mieszkałem, jeden z belgijskich dziennikarzy, znacznie bardziej doświadczony w nalotach z czasów początków wojny
w Syrii, informował nas na bieżąco, czy samolot, który właśnie nad nami przelatuje,
zrzuci zaraz bombę, czy też leci „na pusto”. Poznawał to po odgłosie.
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Sam także miałem okazję wyciągać spod kul mniej doświadczoną dziennikarkę, która z niewiadomych przyczyn nie zauważyła, że obok nas trwa właśnie
ostrzał i wciąż zajęta była rozmową przez telefon…
Innym powodem gromadzenia się w stadzie, są pieniądze. Stacje radiowe
nie dysponowały i nigdy nie będą dysponować takim budżetem dla reportera, jak telewizje. Wyjątkiem jest np. brytyjska publiczna BBC, która jest radiem i telewizją
jednocześnie. Stacja wysyła w rejon konfliktu zbrojnego jedną lub kilka ekip telewizyjnych, które pracują także na rzecz poszczególnych programów radiowych lub po
prostu dla BBC World Service.
Wojna to kasa
W czasie wojny cena usług fixera, czyli tłumacza i przewodnika w jednym,
rośnie kilkakrotnie. Stawki podbijane są także poprzez obecność stacji telewizyjnych. Miejscowi, np. Irakijczycy czy Palestyńczycy wiedzą, że na wojnie mogą zarobić równowartość kilkunastu lat „zwykłej” pracy.
Dla dużych stacji telewizyjnych 500-1000 dolarów dziennie dla fixera to żaden problem. Dla stacji radiowych są to stawki kosmiczne. Właśnie dlatego bardzo
często reporterzy radiowi łączą się w grupy, a rachunki dzielone są na 3-4 części.
Większość dziennikarzy jest świadomych, że robi wówczas identyczne materiały jak
ich koledzy, ale komputerowy Excel jest dla każdej redakcji czynnikiem decydującym. Jak księgowy.
Większym problemem jest natomiast łączenie się w grupy międzygatunkowe. Jeśli radiowiec pracuje razem z fotoreporterem, mając wspólnego fixera, albo co
gorsza, z dziennikarzem piszącym, konflikt jest niemal nieunikniony. Radiowiec
zawsze ma inne priorytety niż ten, który pisze. Zdarzają się sytuacje, kiedy dogadanie się jest stosunkowo proste, ale to zazwyczaj kwestia wspólnego feelingu. Tak
właśnie pamiętam pracę w środkowej fazie wojny w Gazie w 2014 roku, kiedy razem z moim późniejszym przyjacielem, fotoreporterem z Hiszpanii, pracowaliśmy
z tym samym fixerem, dzieląc się wydatkami po połowie.
Taka wspólnota interesów niesie jednak ze sobą ryzyko. Na tej samej wojnie
w Gazie w pewnym momencie pracowaliśmy w czwórkę, z tym samym fixerem. Po
kilku dniach nasza koleżanka z irlandzkiego radia nikomu nie mówiąc, wyjechała do
Izraela, ale nie zapłaciła naszemu fixerowi swojej części. Dość pokrętnie tłumaczyła
później, że jej szefowie nie zgodzili się na taką, a taką, kwotę. Nie pozostało nam
nic innego jak solidarnie pokryć tę sumę z własnych kieszeni.
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Na innej planecie
Wojna to dla dziennikarza zawsze wyprawa w inny świat. Ale pobyt w bazie
wojskowej, zwany też często embed, co z języka angielskiego można przetłumaczyć
jako „osadzenie”, a w zasadzie „akredytacja”, jest niczym lot w kosmos. Baza wojskowa nie dość, że jest na terenie działań zbrojnych, to dodatkowo jest zamkniętą
przestrzenią, co już powoduje zupełnie inną pracę ludzkiej psychiki niż w codziennych, europejskich warunkach. Jeśli do tego dodamy jeszcze charakter wojska, które
samo w sobie jest specyficznym zbiorem ludzi i zasad, to ten końcowy efekt jest
trudny do wyobrażenia dla kogoś, kto w takich warunkach nie był.
Jesienią 2005 roku przyleciałem do polskiej bazy wojskowej w Diwaniji
w Iraku. Początkowo, miałem wrócić do kraju wraz z nowym rokiem, ale po serii
przedłużeń, wróciłem w lutym 2006. Kilka miesięcy spędzone w bazie w Diwaniji
było szkołą dziennikarstwa w trudnych warunkach i też szkołą życia. I jak często
w takich sytuacjach, miejscem w którym zawiązały się przyjaźnie, trwające do dziś.
Był to mój najdłuższy, nieprzerwany pobyt na wojnie.
Na miejscu mianowałem zostałem „samozwańczym kierownikiem placówki
Polskiego Radia”. Bylem tam wówczas jedynym dziennikarzem swojej firmy
i w ramach obowiązków nie tylko wysyłałem materiały o działalności polskich żołnierzy w Iraku, ale też miałem pod opieką całe, znakomicie wyposażone studio Polskiego Radia. Od 2003 roku, odkąd po amerykańskiej inwazji w Iraku pojawili się
także polscy żołnierze, Polskie Radio miało w polskich bazach własne studio.
W pierwszej połowie 2005 roku polscy żołnierze przenieśli się z Babilonu
do Diwaniji. W nowej bazie stanęło osiem kontenerów mieszkalnych, które szybko
zostały nazwane media village, czyli wioską medialną. Był to trzeci rok polskich
żołnierzy na wojnie, więc zainteresowanie poszczególnych mediów było mniejsze
niż na początku. To z kolei oznaczało, że było nas zaledwie 2-3, z rożnych redakcji,
przede wszystkim radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. W efekcie, jeden z kontenerów był wyłącznie studiem radiowym, a ja miałem swój własny kontener mieszkalny, kilka metrów dalej. Była to najkrótsza, jak dotąd, w moim życiu droga do domu
z pracy.
Odnaleźć się w innym kosmosie
Któregoś wieczoru jeden z moich kolegów wspiął się na dach sąsiednich
kontenerów, by zrobić nocne zdjęcia wioski medialnej. Dzięki fotograficznym umiejętnościom autora, na zdjęciach zobaczyliśmy coś, co przypominało obóz polarni189
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ków na Antarktydzie. Te właśnie zdjęcia najlepiej pokazały, czym jest taka wioska
mediów na zupełnie innej planecie.
Mieszkając w bazie wojskowej, mogło się nieraz mieć poczucie bycia swego rodzaju pionierem. Na gołej ziemi, gdzie kilka miesięcy temu Amerykanie postawili proste baraki, powstała stołówka, pralnia, sklep, czy nawet nieźle wyposażona siłownia. Moi poprzednicy wpadli na pomysł budowy przenośnej umywalki
w naszej, medialnej części bazy. Kontenery z toaletami i umywalkami znajdowały
się, bowiem, kilka minut piechotą od naszej, medialnej części bazy wojskowej. Po
co zatem za każdym razem, gdy potrzeba umyć ręce, iść te kilka minut piechotą?
W przestrzeni pomiędzy dwoma kontenerami powstała prosta półka zbita
z kilku desek. Na niej stanął duży baniak z wodą. Koledzy wywiercili w nim dziurę
od spodu i włożyli tam mały kran. Dzięki temu, metodą chałupniczą, zbudowano
przenośną umywalkę, która służyła długo jeszcze moim kolejnym następcom
w Diwaniji. Nie mam pojęcia, skąd jeden z moich poprzedników, na środku irackiej
pustyni miał mały, przenośny kran. Zapewne któryś z wojskowych techników, bądź
inżynierów, miał go w magazynie i zgodził się użyczyć. Bo tak to właśnie w bazie
wojskowej działa - wszyscy jesteśmy jedną grupą i wszyscy wzajemnie sobie pomagamy. Ileż to razy pożyczałem żołnierzom jakieś specjalistyczne narzędzia, które
znalazłem w swoim studiu radiowym.
Polskie Radio miało nawet w bazie wojskowej swój własny samochód. Stary i wysłużony Jeep Grand Cherokee, który liczył sobie kilkanaście lat, był pozostałością z czasów, kiedy dziennikarze mogli samodzielnie wyjeżdżać z baz. Z czasem,
gdy sytuacja w Iraku stawała się coraz bardziej niebezpieczna, mogliśmy opuścić
bazę wyłącznie w wojskowym konwoju lub śmigłowcu. Samochód pozostał. Spełniał teraz wyłącznie rolę taksówki. Rytuałem stały się popołudniowe i wieczorne
wyjazdy do oddalonej o około 500 metrów w linii prostej stołówki, czy mieszczącej
się tuż obok pralni. Auto miało jednak także swoje praktyczne zastosowanie. Gdy
w wiosce medialnej kończyła się woda w plastikowych butelkach, używana także do
mycia, bagażnik Jeepa zapełniał się kolejną paletą wody butelkowanej.
Do rzeczywistości dostosowało się także wojsko. Baza w Diwaniji, wykorzystywana przez Polaków, jak każda amerykańska baza, posiadała swoje własne
przepisy. Ze względu na zagrożenie ostrzałami z zewnątrz, po zmroku baza była
wygaszana. Świeciła się tylko nieliczna część latarni, a samochody mogły jedynie
poruszać się bez świateł mijania, wyłącznie z włączonymi światłami awaryjnymi.
Opanowanie takiego sposobu jazdy zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Z innymi
dziennikarzami często zastanawialiśmy się, co mogłoby się stać, gdybyśmy z włączonymi awaryjnymi jeździli po Warszawie.
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Jedną z najbardziej surowych zasad poruszania się samochodem po bazie
(a wojsko takich samochodów miało wiele) było przestrzeganie prędkości. W całej
bazie, która była wielkości małego miasteczka, i w której w szczytowym momencie
mieszkało 2,6 tys. żołnierzy, obowiązywało ograniczenie prędkości do 20 km/h. Co
prawda, topografia sprawiała, że nie było nawet szansy złamać ten przepis. Niemniej, moje zaskoczenie było ogromne, gdy pewnego dnia zobaczyłem na jednej
z „ulic” w bazie żołnierza Żandarmerii Wojskowej, który stał z radarem i mierzył
prędkość przejeżdżających aut. Podobno było kilku żołnierzy, którzy otrzymali
mandaty za przekroczenie prędkości…
Umiej opowiadać
Radiowiec nie ma w bazie wojskowej najłatwiej. Wojskowe przepisy sprawiają, że do materiału nagrać można jedynie wąska grupę żołnierzy. Pozostali albo
nie mają uprawnień, albo po prostu nie chcą się wypowiadać do mikrofonu. Dziennikarze mają zatem do dyspozycji niewiele ewentualnych nagrań, a i te są starannie
dobierane, i wcześniej umawiane. W efekcie, większa część materiałów, to gadanie
samego dziennikarza.
To pierwsza i jedna z najważniejszych lekcji dziennikarstwa w czasie pobytu w bazie wojskowych. Wszyscy moi radiowi mentorzy, czy wykładowcy na studiach podkreślali, że język radia musi być wyjątkowo plastyczny, tak aby słuchacz
mógł wyobrazić sobie miejsce, w którym znajduje się dziennikarz. Jeśli ktoś w czasie pracy w Polsce stopniowo zapominał o tej plastyczności albo ona „robiła się sama”, to baza wojskowa jest doskonałym miejscem do ćwiczenia.
W bazie wojskowej nie da się zrobić klasycznych materiałów, opartych na
wypowiedziach kilku osób, konfrontowanych ze sobą przez dziennikarza. Przede
wszystkim dlatego, że radiowiec w wojsku tych kilku wypowiedzi mieć nie będzie.
Szczytem marzeń w większości przypadków są 2 wypowiedzi. Resztę dziennikarz
musi powiedzieć sam. Jeśli nie ma wystarczających umiejętności operowania językiem, praca na wojnie wśród żołnierzy może stać się dla takiej osoby ogromnym
ciężarem. Wyjątkiem są krótkie materiały informacyjne, ale są one jedynie częścią
pracy radiowca.
Trudność plastyki języka potęguje jeszcze fakt, że sam dziennikarz, mieszkając w bazie przez kolejne tygodnie, widzi niewiele nowego, a do tego, co jest dookoła zdążył się przyzwyczaić. Zmysł obserwacyjny lub umiejętność rozmowy ze
zwykłymi żołnierzami, rozmowy oczywiście bez mikrofonu i bez wyciągania deli-
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katnych szczegółów, może uratować świeżość spojrzenia przez dobrych kilka miesięcy.
Kumpel i obserwator w jednym
Jedna z podstawowych zasad, obowiązujących dziennikarza przy zbieraniu
materiałów to: bądź obserwatorem, ale nigdy nie uczestnikiem zdarzeń. Obserwator
jest osobą, która potrafi zadać uczestnikom pytania, dążyć do odpowiedzi na najważniejsze chyba pytanie: dlaczego dzieje się to i to? Uczestnik zdarzenia takich pytań zazwyczaj nie zadaje. W bazie wojskowej jednak ta zasada musi zostać lekko
nagięta do rzeczywistości.
Dziennikarz akredytowany przy wojsku to dla wielu medioznawców dość
kontrowersyjna formuła. Dziennikarska niezależność jest mocno ograniczona, bo los
takiej osoby w dużej mierze zależy od tych, których opisuje. Pamiętam, jak przed
wyjazdem do Iraku starsi koledzy mówili mi, że gdybym miał na miejscu kontrowersyjny temat dotyczący polskiego wojska, to najlepiej, gdybym przekazał wszystko, co wiem, do Warszawy. W ten sposób materiał, który trafi na antenę, nie będzie
podpisany moim nazwiskiem, a ja uniknę kłopotów, czy choćby krzywych spojrzeń
żołnierzy w czasie obiadu na stołówce.
Na ograniczenie niezależności dziennikarskiej wpływa także fakt, że razem
z żołnierzami śpię, jem i mieszkam w tym samym miejscu. Jeśli pojawia się niebezpieczeństwo, to dotyczy ono każdego żołnierza i dziennikarza w bazie wojskowej.
Zarówno w Iraku, jak i później, w czasie krótszych pobytów w Afganistanie, wiele
razy przerywałem montowanie materiału i biegłem do schronu, bo akurat ogłoszono
alarm z powodu ostrzału bazy. Raz zdarzyło się nawet, że w ostatniej chwili trzeba
było odwołać zaplanowane wcześniej wejście na żywo dla Programu Pierwszego
Polskiego Radia. Na szczęście, działały wtedy telefony komórkowe, więc kilka minut przed zaplanowanym łączeniem mogłem wysłać wydawcy w Warszawie SMS-a
z informacją, że wejście trzeba odwołać, bo reporter jest akurat w schronie. W pełnym rynsztunku bojowym, czyli w hełmie i kamizelce kuloodpornej.
Pewnego razu, gdy na kilka dni przyjechałem do bazy w Bagram w Afganistanie, mój tymczasowy kontener mieszkalny znajdował się tuż obok schronu. Gdy
rozległ się alarm, zabrałem ze sobą do schronu komputer i antenę satelitarną. Po godzinie, gdy alarm odwołano i można było wyjść ze schronu, mój materiał był już
napisany, zmontowany i wysłany do kraju. Co bardziej zapobiegliwi żołnierze zabrali wówczas do schronu książkę. Czas spędzony wewnątrz betonowej konstrukcji
nie poszedł zatem nikomu na marne.
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Dziennikarz w bazie wojskowej jest przede wszystkim człowiekiem, takim
samym uczestnikiem wojny jak pozostali. Wraz z wieloma moimi kolegami wychodziliśmy zawsze z założenia, że żaden materiał nie jest wart ani życia ani zdrowia
twojego czy któregoś z kolegów. Jeśli dochodzi do niebezpiecznej sytuacji, w takich
warunkach praca schodzi na plan dalszy i zajmujemy się przede wszystkim ochroną
życia i zdrowia.
Nie bądź hieną
Materiału nie zdobywa się też za wszelką cenę. W 2005 roku udało mi się
w Iraku trafić na doskonałą ekipę biura prasowego z ówczesnej V zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Diwaniji. Kilka razy mieliśmy okazję pracować nad
delikatnymi sprawami, zazwyczaj dotyczącymi Irakijczyków podejrzanych o działalność terrorystyczną. Po pierwszych tygodniach mojego pobytu w bazie, wzajemnie nabraliśmy do siebie zaufania. To spowodowało, że prasowcy, kiedy przygotowywali materiał na temat Irakijczyków, zatrzymanych przez polskich żołnierzy,
a sprawa nie była jeszcze zakończona (np. udało się złapać dopiero 3 z 5 członków
lokalnego gangu), dawali mi podstawowe informacje na temat sprawy, ale przy
dżentelmeńskiej umowie. Mnie nie wolno było publikować materiałów na ten temat
do czasu, aż cała sprawa się zakończy, oni pracowali nad pozyskaniem większej ilości informacji, zwłaszcza na temat zakończenia zatrzymań. Mając jednak te informacje wcześniej, mogłem spokojnie i starannie, bez presji czasu, przygotować sobie
taki materiał. Wiele razy zdarzało się, że w moim radiowym studiu w Iraku dzwonił
wewnętrzny, wojskowy telefon z biura prasowego, a chwilę później naciskałem
send.
Podobnie ma się sprawa z informowaniem o zabitych lub rannych polskich
żołnierzach. Jeśli dochodziło do takich sytuacji, zawsze znajdowali się dziennikarze,
którzy chcieli podać taką informację jako pierwsi, nie bacząc na konsekwencje. Kilku z nich zapisało się w pamięci żołnierzy z Polskich Kontyngentów Wojskowych
w Iraku i Afganistanie w tych przysłowiowych, krótkich, żołnierskich słowach.
W sytuacji, gdy ginie żołnierz, polskie wojsko, jak wiele innych armii świata, ma wypracowane procedury informowania rodziny. W Polsce grupa złożona
z wojskowego przełożonego, psychologa oraz czasem także kapelana, udaje się do
domu rodziny poszkodowanego, by osobiście przekazać wiadomość o ranach bądź
śmierci. Dlaczego tak? Bo któż z nas chciałby dowiedzieć się o śmierci ukochanej
osoby z mediów? Albo, co gorsza, z niepewnością czekać przez kilka godzin na in-
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formację, czy żołnierz, który właśnie zginął w Iraku nie był czasem moim mężem
lub ojcem?
Te procedury sprawiały, że większość dziennikarzy potrafiła się dostosować
do sytuacji. Kiedy zginął pierwszy polski żołnierz w Afganistanie, Łukasz Kurowski, informacja o tym zdarzeniu tzw. pocztą pantoflową rozeszła się wśród dziennikarzy lotem błyskawicy. Miałem wtedy wolny dzień w pracy i załatwiałem sprawy
administracyjne w rodzinnym Bielsku-Białej, kiedy zadzwonił telefon. Rzuciłem
wszystko i następne godziny spędziłem przed komputerem, przygotowując materiały. Minęło aż osiem godzin, kiedy wojsko poinformowało nas, że embargo na tę informację zostało zdjęte. Na antenach Polskiego Radia błyskawicznie pojawiły się
materiały nie tylko o tym, co się stało, ale także opisujące specyfikę wojny w Afganistanie, analizujące sensowność obecności polskich żołnierzy. Podobnie było
w innych mediach. Wszyscy byliśmy pierwsi. Udało się uszanować rodzinę zmarłego żołnierza, aby o tragedii nie dowiedziała się z mediów, a od specjalistów
w przekazywaniu złych wieści. Nigdy nie rozmawiałem z żoną Łukasza Kurowskiego, ale mam głęboką nadzieję, że dzięki rzadkiej w środowisku dziennikarskim solidarności i dyscyplinie, nie dołożyliśmy jej cierpienia.
Przypadek Łukasza Kurowskiego był jednak czymś wyjątkowym. Zarówno
w czasie polskiej misji w Iraku, jak i w Afganistanie zdarzali się dziennikarze, którzy będąc na miejscu albo w Polsce, informowali o tragedii zanim jeszcze wojsko
zdążyło dotrzeć do rodzin poszkodowanych.
Przypadków, które większość środowiska dziennikarskiego traktowała jako
wątpliwe etycznie, było znacznie więcej. W nadzorowanych przez Stany Zjednoczone bazach wojskowych obowiązuje prohibicja alkoholowa i narkotykowa. Tajemnicą Poliszynela jest jednak, że wielu żołnierzy łamie takie zakazy, zwłaszcza,
gdy chodzi o alkohol. Większość robi to jednak w sposób „odpowiedzialny”, czyli
nie upija się, ale pije w małych dawkach i tylko, gdy następnego dnia nie ma zaplanowano wyjazdu poza bazę lub innego odpowiedzialnego zadania. Ma dzień wolny.
W warunkach irackich czy afgańskich nawet mała ilość alkoholu może bowiem zaburzać percepcję albo opóźniać reakcje, gdy czasem liczą się sekundy.
Któregoś dnia do bazy w irackiej Diwaniji przyjechał polski dziennikarz
prasowy, którego na potrzeby tego tekstu nazwijmy Panem X. Szybko zaprzyjaźnił
się z szeregowymi żołnierzami, spędzając czas w ich namiotach czy kontenerach.
Żołnierze relacjonowali później, że Pan X wydawał się być bardzo sympatycznym
i uczciwym dziennikarzem. Owszem, pytał o misję, ale rozmawiał także o życiu
prywatnym, mówił także sporo o sobie. W pewnym momencie na stół wkroczył alkohol. Rozmowa nadal była bardzo miła i wszyscy rozstawali się ze sobą w poczu194
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ciu udanego wieczoru. To samo dotyczyło także innych grup żołnierzy z którymi
spotykał się w tych dniach Pan X.
Jakież było zdziwienie żołnierzy, gdy w gazecie dla której Pan X pracował
ukazał się wkrótce potem artykuł opisujący, jak polscy żołnierze łamią obowiązującą w bazie prohibicję. Rzecz jasna, Pan X, jako uczestnik tych spotkań, którego także obowiązywał zakaz spożywania alkoholu w bazie, nie wspomniał w tekście, że
on również łamał przepisy.
Ta historia ma swój ciąg dalszy. Pan X pojechał kilka lat później do polskiej
bazy w Afganistanie. Zrobił tam dokładnie to samo, co w Iraku, ku takiemu samemu
zaskoczeniu żołnierzy.
Magnetofon zawsze przy sobie
Dziennikarz radiowy na wojnie operuje przede wszystkim plastyką obrazu
i dźwiękiem. Część moich kolegów, gdy nagrywała krótkie korespondencje dla własnej stacji, wchodziła w kontenerach pod koce, kurtki czy w inny sposób chroniła
się przed dochodzącymi z zewnątrz dźwiękami np. pracującego generatora prądu.
Moja filozofa jest w tej dziedzinie zupełnie inna. Pracujący za oknem generator, jeśli nie dominuje nad moim głosem, uważam za zaletę. Słuchacz może wtedy poczuć,
że nie siedzę w ciepłym, wyciszonym studiu, ale jestem w warunkach polowych.
W Afganistanie z kolei, w polskich bazach, często, gdy nagrywałem relacje,
wychodziłem na zewnątrz namiotu czy kontenera w którym mieszkałem. Nawet,
gdy w bazie nie działo się nic (czyli przez większą część czasu), to ów delikatny
szmer powietrza robił różnicę. Dzięki niemu słychać było, że jestem gdzieś na wolnym powietrzu, a nie w czterech ścianach.
W bazie wojskowej każdy radiowiec zawsze nosi magnetofon przy sobie.
Wyjątkiem są jedynie wyjścia pod prysznic, czy do toalety. Dlaczego uważam, że
w pozostałych przypadkach sprzęt nagrywający powinien być zawsze w gotowości?
Bynajmniej nie po to, aby nagrywać prywatne rozmowy żołnierzy. Dyskrecja i wiedza, co nadaje się na antenę a co nie oraz zwykła etyka nakazywałyby bowiem pomijać większość takich teoretycznych nagrań. Dziennikarz radiowy musi w warunkach bazy wojskowej operować przede wszystkim plastyką i obrazem. Skoro bowiem mówiących do mikrofonu żołnierzy nie ma zbyt wielu, a ci, którzy mówią, zazwyczaj posługują się oficjalnymi komunikatami (co dodajmy, patrząc od strony interesu wojska jest całkowicie zrozumiałe), to niech zamiast żołnierzy mówi dźwięk.
W bazie wojskowej dla radiowca niezwykle istotny jest zatem efekt dźwiękowy. Jak bowiem opowiedzieć o żołnierzach ćwiczących formę w polowej siłowni
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bez słyszalnego w tle dźwięku opuszczanych sztang czy ciężarków? O ile bardziej
do słuchacza przemawia, jeśli gdy mówimy o bazie wojskowej w środku muzułmańskiego kraju, jakim jest Irak czy Afganistan, w oddali słychać głos wzywającego na
modlitwę muezzina? Takie efekty sprawiają, że materiał jest znacznie ciekawszy
w odbiorze i bardziej wiarygodny.
W codziennym funkcjonowaniu w bazie wojskowej nigdy nie wiadomo,
kiedy tuż obok dziennikarza, idącego właśnie na kawę do znajomych żołnierzy
w innej części bazy lub idącego na śniadanie na stołówce, pojawi się dźwiękowy
efekt. Stąd magnetofon, który warto mieć przy sobie.
W swoich archiwaliach mam wiele takich efektów z baz wojskowych - od
ogłaszanych przez megafon alarmów rakietowych po dźwięk odpalanego silnika
w Rosomaku czy nawet traktora, który niegdyś wraz z grupą irackich rolników zaplątał się do bazy w Diwaniji.
Jak pokazać w radiu nocny lot śmigłowcem z bazy w Diwaniji do Bagdadu?
Jedynie mając w tle ogłuszający ryk silnika polskiego Sokoła czy Mi-8. Jak pokazać
nocny konwój na pace wojskowego Jelcza przez środek irackiej pustyni? Jedynie
tłem z silnikiem ciężarówki, czasem wzbogaconym o nagrane z oddali rozmowy
żołnierzy. Mikrofon efektowny oraz dobry montaż pozwalają na umieszczenie takich rozmów w materiale, tak aby słychać było, że ktoś w czasie jazdy tymże Jelczem rozmawia, ale aby równocześnie trudno było usłyszeć, o czym rozmawia.
W ten sposób zachowujemy efekt i plastykę materiału, równocześnie szanując prywatność żołnierzy, którzy z nami jadą i nie zawsze rozmawiają o wyższości myśli
Kanta nad Heideggerem.
Sztuka montażu ważną jest
Inną sprawą jest sama technika nagrywania i późniejszego montowania. Początkowo, jak większość młodych reporterów, usiłowałem nagrać swoją relację
w czasie jazdy Jelczem lub podczas alarmu rakietowego. Uważam jednak, że z kilku
powodów nie jest to dobry pomysł. Przede wszystkim, zazwyczaj nie jestem w stanie na bieżąco właściwie ustawić proporcji między tłem, a sobą. Poza tym, w momencie, gdy się coś dzieje, dziennikarz w sytuacji wojennej, nie zawsze, by nie powiedzieć że prawie nigdy, jest w stanie ocenić sytuację i przekazać słuchaczowi
uporządkowaną dawkę wiedzy. Odpowiedź na pytanie, co się dzieje, dlaczego
i z jakim skutkiem przychodzi zazwyczaj znacznie później. Lepiej jest zatem. już po
całym zdarzeniu, nagrać swoją relację i zmontować wszystko tak, aby efekt ryczącego alarmu rakietowego był słyszalny, ale nie dominował nad reporterem.
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Jedną z pierwszych sytuacji, kiedy miałem okazję przećwiczyć taki właśnie
schemat, były wyjazdy z polskimi żołnierzami w Iraku na akcje antyterrorystyczne.
Ze względów bezpieczeństwa, samochód ze mną, dziennikarzem, w momencie, gdy
polscy żołnierze wchodzili w środku nocy do domu Irakijczyka, stał 100-200 metrów od tego domu. Nie miałem szansy usłyszeć, ani też nagrać niczego. Względy
bezpieczeństwa powodowały też, że nie wszystkie informacje mogły zostać podane
do publicznej wiadomości. Relacje z takich właśnie wyjazdów powstawały zazwyczaj nad ranem, 2-3 godziny po powrocie żołnierzy do bazy.
Bywało też sytuacje w których nagrywanie relacji było po prostu niemożliwe. Gdy w styczniową noc w 2006 roku pojechałem z żołnierzami na akcję antyterrorystyczną do wioski oddalonej od bazy o jakieś 20-30 kilometrów, tuż pod domem
potencjalnych zatrzymanych Irakijczyków rozpętała się potężna strzelanina. Członkowie irackiego gangu, w środku nocy, ostrzeliwali polskich żołnierzy, którzy podjechali przed budynki, a Polacy odpowiadali ogniem. W kompletnej ciemności, nie
dysponując jak żołnierze noktowizją, nie mogłem wysiąść z samochodu, gdyż prawdopodobnie nie pisałbym dzisiaj tych słów. Siedząc w środku wojskowego Hummera, na którego wieżyczce polscy strzelcy odpalali serie z karabinów maszynowych,
mogłem jedynie wyjąć mikrofon i drżącymi rękami nagrywać odgłosy strzałów. To,
co wtedy udało mi się nagrać, używam do dzisiaj.
Kilka lat później w Afganistanie miałem okazję pojechać z polskimi żołnierzami na nocny patrol okolic bazy. Była to klasyczna sytuacja, kiedy na wojnie nie
dzieje się nic. Zamknięty we wnętrzu Rosomaka nie widziałem, ani dokąd jedziemy,
ani co dzieje się na zewnątrz. Nawet bowiem, gdy podglądałem monitor jednego
z żołnierzy, widziałem tylko czarną, nocną plamę. Jedyne, co mogłem zrobić to,
przy wyłączonym magnetofonie, porozmawiać z żołnierzami a nagrać jedynie
dźwięk silnika oraz niektóre rozmowy żołnierzy przez krótkofalówki. Sam wyjazd
poszedł gładko, co dla mnie po ludzku oznaczało, że jestem bezpieczny, ale dla
dziennikarskich nagrań nie było dobrą informacją. Finalnie, z takich wyjazdów powstało kilka materiałów dla Polskiego Radia. Opowiadałem w nich, jak sam czułem
się w Rosomaku, jak wygląda taki patrol, ale miałem też wypowiedzi kilku żołnierzy. Tyle, że do mikrofonu rozmawiałem z nimi już po powrocie do bazy wojskowej. Nie byli już wówczas na tyle skupieni na bezpieczeństwie patrolu i mogli swobodnie rozmawiać ze mną.
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Jak wielbłąd
Na wojnie, dziennikarz radiowy z założenia pracuje w pojedynkę, zwłaszcza, gdy jest to wyjazd samodzielny, a nie do bazy wojskowej. Łączenie się w stada
następuje dopiero po pewnym czasie. To oznacza ni mniej ni więcej tylko kilogramy
bagażu i sprzętu do dźwigania na własnych plecach. Choć bagaż dziennikarza radiowego, wszystkie zapasowe baterie i kable, wszystkie przełączki czy ładowarki, to
nic w porównaniu z tym, co do samolotu nadają ekipy telewizyjne, to w przeliczeniu
na głowę u radiowca, często wychodzi znacznie więcej kilogramów do dźwigania,
niż u każdego innego dziennikarza.
Dziennikarz radiowy, podobnie jak jego telewizyjni koledzy, mają zapewnioną w pracy darmową siłownię czy też, raczej, nieustający trening podnoszenia
tych samych ciężarów. Z tego też powodu od zawsze moim ulubionym momentem
była chwila, kiedy nadaję bagaż na lotnisku w Warszawie i z plecakiem podręcznym
idę do kontroli bezpieczeństwa (choć nazwa podręczny w tym przypadku brzmi jednak nieco dziwnie).
Kiedy w 2007 roku leciałem samodzielnie do Afganistanu, w bagażu nadanym miałem m.in. ważący jakieś 7 kg kodek, a w podręcznym ważącą drugie tyle
składaną antenę satelitarną, która nie dość, że była ciężka, to budziła ciekawość
wszystkich pracowników kontroli bezpieczeństwa na każdym lotnisku, z Okęciem
włącznie. Do tego jeszcze kilka pudełek baterii (kodek pracował na ośmiu „paluszkach” i zazwyczaj nie żałował sobie poboru energii), kilometry kabli (bo zawsze
trzeba mieć zapas), dwa magnetofony (znów zapas, bo najbliższy autoryzowany
serwis znajdował się jakieś tysiąc kilometrów od Afganistanu), laptop, ciężkie buty,
kamizelka kuloodporna ... Rachunki za nadbagaż przywoziłem z takich wypraw regularnie.
Z pomocą radiowcom przyszedł jednak postęp techniczny. Dzisiaj, składana
antena satelitarna jest co prawda w jednej z radiowych szaf, ale młodszym kolegom
przypomina bardziej eksponat z muzeum. Nie pamiętam też, kiedy ostatni raz używałem kodeka. Zamiast satelity, dzisiaj przekaz na żywo to szyfrowe połączenie internetowe do którego wystarczy laptop i klucz USB. W ostatnich miesiącach coraz
częściej pracuję też na aplikacji smartfonowej z przystawką mikrofonową do telefonu, która dba, by dźwięk był wysokiej jakości. Plątanina kabli w plecaku pozostała
jednak, bo przecież trzeba mieć zapas. Zauważyłem niedawno, że postęp techniki
spowodował, że w plecaku mam już nie 2-3 ale 7-8 rożnych typów kabli lub przełączek. Powodów do narzekania jednak nie ma. Nie pamiętam, kiedy ostatnio płaciłem
za nadbagaż...
198

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

Panie Inżynierze!
Radiowiec, który pracuje na wojnie sam, nawet jeśli dość szybko znajdzie
sobie grupę innych dziennikarzy, musi być człowiekiem wszechstronnym. Ideałem
jest połączenie wybitnego humanisty ze zręcznym inżynierem, znającym każde prawo fizyki i przede wszystkim budowę każdego możliwego sprzętu.
W każdej stacji radiowej zdarzają się dziennikarze dla których technika jest
rzeczą całkowicie obcą. Tacy dziennikarze nigdy jednak nie jeżdżą nigdzie sami,
a już na pewno nie na wojnę. Tutaj bowiem nie dość, że trzeba samodzielnie postawić szybką i poprawną diagnozę dlaczego to znów nie działa, to jeszcze przydaje się
umiejętność naprawiania sprzętu „na ślinę”.
Często przydaje się także umiejętność rozmawiania o sprawach technicznych z miejscowymi, którzy nie mają płynnej znajomości angielskiego. Gdy pewnego pięknego popołudnia mój sprzęt do nagrywania odmówił współpracy w Kabulu,
mój fixer znalazł lokalną złotą rączkę. Człowiek miał już sporo ponad 50 lat. Kiedy
zaczął rozkręcać mój magnetofon, zadrżałem. Okazało się jednak, że zwykłe przeczyszczenie sprężonym powietrzem wystarczyło, by sprzęt znów zaczął działać. Nie
wiem, skąd w sklepie, który bardziej przypominał przydrożną budkę i w którym
mężczyzna sprzedawał wodę, papierosy i chipy, znalazło się nagle sprężone powietrze. Takie miejsca na świecie jak Kabul mają jednak tę właściwość.
Dlaczego na wojnę bierze się zazwyczaj po kilka sztuk tych samych kabli?
Bo zasada o złośliwości rzeczy martwych sprawdza się w takich warunkach niemal
w 100 procentach. W warunkach wojennych kable zawsze potrafią zginąć albo się
zniszczyć. W Polsce - nigdy. Wspomniany już Marcin Firlej siedział pewnego popołudnia na naszym kabulskim patio i pisał scenariusz do obszernego materiału.
W pewnym momencie zbladł. Okazało się, że jego ładowarka do komputera przestała właśnie działać. - Skąd ja teraz wezmę ładowarkę do Maca? Przecież jesteśmy
w Afganistanie! - tak zdenerwowanego Marcina nie widziałem chyba nigdy wcześniej. Mój przyjaciel miał przed sobą jeszcze kilkanaście dni zdjęciowych w Afganistanie. Rozładowany komputer był jedną z najgorszych rzeczy, jaka mogła mu się
przydarzyć. Bez laptopa dziennikarz telewizyjny nie był wówczas w stanie nawet
zgrać materiału na dysk, nie mówiąc o wysłaniu go do Polski.
Natychmiast zadzwoniliśmy po ratunek do naszego fixera. To miał być nasz
i jego wolny dzień, ale popołudnie przyniosło niespodziewany rozwój zdarzeń.
Afgańczyk przyjechał i powiedział tylko: “spokojnie, nie martwcie się”. Jednak
w tamtym rejonie świata takie słowa często oznaczają coś przeciwnego. Fixer zabrał
nas do samochodu i przez dobrych kilkadziesiąt minut jechał gdzieś na drugi koniec
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potwornie zatłoczonego miasta. Marcin, który początkowo był mocno zdenerwowany, wraz z upływem minut stawał się coraz bardziej zrezygnowany.
Dotarliśmy do jednej z dzielnic na zachodzie miasta. Fixer zatrzymał auto
przy dość obskurnie wyglądającym budynku. Weszliśmy do środka i ciemnymi zaułkami dotarliśmy do sklepu komputerowego. - To mój kuzyn - usłyszeliśmy. Informacja ta nie zrobiła na nas wrażenia, bo w Afganistanie każdy ma kilkunastu kuzynów. Są to nie tylko krewni, ale także bliscy znajomi, a określenie “kuzyn” oznacza po prostu bliższą zażyłość. Dodatkowo, optymizmem nie napawało to, co zobaczyliśmy w sklepie. Stare, rozpadające się komputery, które jakby żywcem wyjęte
były z zamierzchłej epoki, pewnie przeznaczone na złom. Nowy sprzęt, stojący
w zakurzonych pudłach, wyglądał raczej na komputery klasy C.
Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu “kuzyn” miał kilka ładowarek do Maca. Cena to 70 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki było podobną ceną do tej
w sklepach w Polsce. Skąd “kuzyn” miał te ładowarki, skoro my, w czasie kilku pobytów w Afganistanie, nigdzie nie widzieliśmy tu komputerów Mac? Długo się później nad tym zastanawialiśmy. Ta przygoda pokazała nam przede wszystkim, że
w takich miejscach świata jak Afganistan jest naprawdę wszystko. Trzeba tylko
wiedzieć, gdzie szukać.
Wyższa szkoła jazdy
W studiu w bazie wojskowej w Diwaniji podstawowym wyposażeniem były
komputery z internetem, konsola radiowa i telefony z bezpośrednią łącznością do
newsroomu w Warszawie. Aby to wszystko działało, potrzebne były dwie rzeczy generator i antena satelitarna. Prądem nie musiałem się martwić. O generator, który
pracował tuż obok naszej wioski medialnej, czyli kilku kontenerów dziennikarskich,
dbali pracownicy bazy wojskowej. Jednak obsługa anteny satelitarnej należała już
do mnie. Gdy antena działała, miałem w studiu telefony i internet. Gdy coś się zepsuło, miałem wolne. Byłem odcięty od świata.
Jeden z takich właśnie momentów to grudniowe popołudnie. Burza piaskowa przechodząca nad bazą w Diwaniji sprawiła, że antena przestała działać. Jedno
z urządzeń pokazywało, że czasza przesunęła się zapewne o kilka centymetrów i nie
miała połączenia z odpowiednim satelitą. Rzecz w tym, że nie miałem żadnych
urządzeń pomiarowych. Trzeba było wejść na dach i próbować lekko przesuwać
przyciśniętą workami z piaskiem podstawę czaszy. Po każdym takim ruchu należało
zejść po drabinie na dół, wejść do środka kontenera i sprawdzić, czy działają telefo-
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ny albo czy jest internet. Innymi słowy, była to klasyczna, harcerska metoda naprawiania na ślinę.
Nie pamiętam, ile razy powtarzałem operację wejdź-przesuń-zejdź-sprawdź.
Pamiętam jedynie, że trwało to kilka godzin. Gdy udało się precyzyjnie ustawić czaszę satelity, nie posiadałem się ze szczęścia. To był jeden z tych momentów
w których świat znów stał się piękny.
Inwencja podstawą pracy reportera
Rozwój techniki sprawił, że dziś już nie potrzebujemy wykonywać skomplikowanych operacji pomiarowych na oko. Zdarza się jednak, że trzeba jeszcze zabawić się w inżyniera lub przynajmniej znaleźć specyficzny sklep. Kiedy niedawno
w Stambule straciłem przez przypadek dwie małe gąbki, chroniące wbudowany,
efektowy mikrofon od wiatru, mój fixer zabrał mnie do profesjonalnego sklepu muzycznego. Bez takich gąbek mikrofon efektowy zamiast odgłosów ulicy, niezbędnych do materiałów z takich miejsc jak Turcja, nagrywałby jedynie uderzający
o membranę mikrofonów wiatr.
Przeczuwałem pod skórą, że w takich sytuacjach zasada pecha mówi, że
akurat tego rozmiaru gąbek nie będzie “bo się skończyły”. I rzeczywiście. Kupiłem
zatem nieco większe gąbki, a w ruch poszły nożyczki i taśma klejąca. Dzięki inwencji zarówno mojej jak i sprzedawców w sklepie, udało się skrócić gąbki i przykleić
je do magnetofonu. Artyzm jednego ze sprzedawców sprawił też, że amatorski sposób wykonania tej “konstrukcji” nie rzucał się w oczy.
Będąc jedyną osobą w swojej ekipie dziennikarskiej, nauczyłem się różnych
sposób otwierania zaklinowanego sprzętu, by wymienić baterie. Nóż i widelec nie
zawsze są w takich sytuacjach skuteczne. Poznałem też różnego rodzaju metody, jak
skleić coś bez taśmy klejącej. Czasem udawało mi się także wpaść na niekonwencjonalne metody wysyłania materiałów.
Na powojennych Bałkanach w 2007 roku gorąco było w Serbii i w Kosowie.
W dniu w którym Kosowo ogłaszało niepodległość na miejscu w Prisztinie były tysiące dziennikarzy z całego świata, w tym potężna grupa z Polski. Pech chciał, że
właśnie wtedy system przesyłania materiałów do radia odmówił posłuszeństwa. Sam
Internet był na tyle słaby, że wysyłanie mailem nie wchodziło w grę. Jedyną skuteczną metodą było wysyłanie “liniowe”, czyli za pomocą czegoś podobnego do
serwera FTP. Ale ten jeden, radiowy, właśnie odmówił posłuszeństwa. Czas leciał,
a ja bezskutecznie ponawiałem próby wysłania materiałów mailem.
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Momenty olśnienia są jednymi z najprzyjemniejszych w tej pracy. Wtedy,
w 2007 roku, podobnym systemem przesyłu posługiwał się Skype. Nie były to jednak jeszcze czasy rozwiniętej komunikacji między ludźmi. Najtrudniejszym zadaniem było więc znalezienie w radiu osoby, która miała konto na Skype, potrafiłaby
ściągnąć materiał i wrzucić go już w Warszawie na radiowy dysk. Kiedy już znalazłem taką osobę, reszta była dziecinnie łatwa. Przy marnym Internecie wysyłka
trwała wieki, ale zakończyła się powodzeniem.
I na zakończenie...
Praca radiowca na wojnie i radiowca w bazie wojskowej to dwie całkowicie
rożne rzeczywistości. W tej pierwszej jest więcej możliwości spotkań z lokalnymi
mieszkańcami, samemu można też więcej zobaczyć. Jeśli pozwalają na to czas, finanse redakcji, ale także po prostu okoliczności, można zrobić dłuższy, bogatszy
materiał, jest też znacznie więcej możliwości doboru tematów. Dziennikarz jest
również w pełni niezależny.
Mieszkając, choćby nawet i przez krótki czas w bazie wojskowej, radiowiec
nie jest już niezależny, ale zdany na łaskę wojska. Uważam, że dobrze wykonana
praca dziennikarska w takich warunkach jest znacznie trudniejsza od samodzielnych
pobytów poza bazami wojskowymi. Powodem jest fakt, iż możliwości jest znacznie
mniej. Nie wszystkie tematy fizycznie da się zrobić, obowiązują też ograniczenia.
Trzeba się znacznie bardziej natrudzić, żeby zdobyć ciekawe nagrania i ciekawe
efekty dźwiękowe. Jednak na końcu nagrodą może być finalny materiał.
To, co w przypadku radiowca łączy te dwie sytuacje, to plastyka, wyobraźnia i kreatywność. Rzecz jasna, nie kreatywność w podawaniu informacji, bo te powinny odzwierciedlać stan faktyczny. O jakości materiału będzie świadczyć nie tylko jego rzetelność ale i forma podania. Im więcej słuchacz otrzyma narzędzi zobaczenia tego, co widzi dziennikarz, poczucia tych samych zapachów czy nawet poczucia tego samego zmęczenia, tym lepiej dla materiału.
Dziennikarze telewizyjni mogą stanąć w miejscu, gdzie nic się nie dzieje.
Radiowiec musi o tym opowiedzieć tak, żeby słuchaczowi nie przyszło do głowy, by
w tym czasie zrobić sobie kanapkę.
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2.4. Dziennikarz prasowy - ograniczenia w przesyle informacji, wykorzystywanie portali internetowych i społecznościowych do bieżącego przekazywania informacji – Bartosz Bącal

Streszczenie
Artykuł skupia się na roli i pracy dziennikarza prasowego w warunkach realizacji swojej pracy w rejonie konfliktu zbrojnego. Istotną częścią jest opis ograniczeń w przesyle informacji, wykorzystywanie portali internetowych i społecznościowych do bieżącego przekazywania informacji. Na uwagę zasługuje fakt, że
dziennikarz prasowy działa zwykle sam bądź w towarzystwie fotoreportera. Podczas
wyjazdu w obszary ogarnięte konfliktem zbrojnym, ważna jest mobilność, swoboda
poruszania się, możliwość reagowania na nagłe wydarzenia. W artykule zawarte są
własne doświadczenia z pobytu w Kosowie i Iraku. Nie brakuje własnych przemyśleń i wniosków dotyczących usprawnienia pracy dziennikarza prasowego w tak
szczególnych warunkach.
Słowa kluczowe:
Dziennikarz prasowy, przesył informacji, ograniczenia, konflikt zbrojny.

Summary
The article focuses on the role and work of a press journalist in the conditions of carrying out his work in the area of armed conflict. An important part is the
description of restrictions on the transmission of information, the use of internet and
social networking sites for ongoing information transfer. It is worth noting that the
press journalist usually works alone or in the company of a photojournalist. When
traveling to areas affected by armed conflict, mobility, freedom of movement, and
the ability to respond to sudden events are important. The article contains our own
experience of staying in Kosovo and Iraq. There is no shortage of own thoughts and
conclusions regarding the improvement of the press journalist's work in such special
conditions.
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Keywords:
Press journalist, information transfer, restrictions, armed conflict.
Kiedyś podział był prosty. Teksty, zdjęcia wykonane przez dziennikarza
prasowego ukazywały się w medium drukowanym. Materiał filmowy publikowany
był w telewizji, a za jego przygotowanie odpowiedział dziennikarz telewizyjny.
Dziennikarz radiowy tworzył materiał dźwiękowy, dostępny przez nadajniki radiowe. Rozwój techniki jednak wszystko to zmienił.
Dziennikarz prasowy operował słowem i obrazem – zdjęciem wykonanym
aparatem fotograficznym. Jeszcze 20 lat temu aparaty fotograficzne obraz utrwalały
na błonach filmowych, każde zdjęcie tworzyło osobną klatkę. Filmy z reguły zawierały 36 albo 24 klatki. No i jeszcze klatkę rozbiegową oraz 2 klatki rezerwy na końcu. Po zrobieniu kilkudziesięciu zdjęć – dotarciu do końca błony filmowej – film należało zwinąć do kasetki, z której się rozwijał podczas wykonywania kolejnych fotografii (wcześniej korzystano z filmów bez kasetek, ich wyjęcie z aparatu wymagało udania się do ciemni…). Następnie trzeba było go w ciemni wywołać, a następnie
naświetlić zapisane na filmie obrazy na papier fotograficzny. Wybrane do publikacji
zdjęcie, utrwalone na papierze, skanowało się i umieszczało na makiecie gazety, czy
czasopisma. Można było też skorzystać ze skanerów do wywołanej błony filmowej.
Wówczas nie trzeba było naświetlać zdjęć na papier. Przy zdjęciu, już podczas składu graficznego danego tytułu prasowego, umieszczało się przygotowany przez
dziennikarza tekst. Czasami tekst i zdjęcie robiła ta sama osoba, częściej 2 różne:
dziennikarz i fotoreporter.
Sam tekst, do którego ilustrację stanowiło wykonane zdjęcie, dziennikarz
musiał, po zebraniu materiałów, napisać. Kiedyś na maszynie do pisania, potem na
komputerze. Pisząc materiał dziennikarz musiał, i nadal musi, pamiętać o ograniczonej ilości miejsca. Papier nie jest z gumy, nie rozciągnie się, więc tekst musi się
składać z takiej ilości znaków, jaka zmieści się we wskazanym dla danej informacji
miejscu w gazecie. Tym samym zwięzłość często stawała się dominującą cechą
dziennikarza prasowego. Oczywiście, poza tworzonymi informacjami, na więcej
dziennikarz może sobie pozwolić tworząc teksty publicystyczne. Jednak i tu,
w pewnym momencie dochodzi do głosu potrzeba przestrzegania zaplanowanej pod
daną publikację ilości miejsca w gazecie.
Dziennikarz radiowy wyruszał w teren uzbrojony w mikrofon podłączony
do dyktafonu. Najwięcej sprzętu i towarzystwa miał, i ma, dziennikarz telewizyjny.
Kamerzysta z kamerą, często także dźwiękowiec z dużym, zewnętrznym, niezależnym od kamery mikrofonem.
204

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

Kto jest dziennikarzem prasowym?
Z czasem pojawił się Internet, na rynek weszły cyfrowe aparaty fotograficzne (te pierwsze zapisywały zdjęcia na dyskietkach), a w dalszej kolejności lustrzanki
cyfrowe, mogące nawet nagrywać krótkie filmiki. Zmniejszeniu uległy kamery, nawet te nagrywające w technice HD, Full HD, 4K, a co więcej, aparaty fotograficzne
i kamery zaczęły zapisywać obraz, dźwięk na takich samych kartach pamięci SD.
Pliki zdjęciowe, dźwiękowe, czy filmowe z karty bez problemu można przenieść do
komputera. A następnie dalej, do „sieci”.
Zdjęcia, krótkie filmy, pliki dźwiękowe zaczęły pojawiać się na portalach
internetowych. Wydawcami tychże portali stawali się wydawcy dzienników prasowych, czy magazynów, zarządzający stacjami telewizyjnymi, radiowymi. Szybko
jednak pojawiły się portale medialne zupełnie nie związane z jakimikolwiek wydawnictwami drukowanymi, stacją telewizyjną, czy radiową, a wydawane przez ludzi widzących poprzez Internet swoje miejsce na rynku medialnym. Przecież wystarczy wydzierżawić domenę, serwer, stworzyć stronę internetową z prostym
w obsłudze panelem do zarządzania i uzupełniania portalu, i aktualizować treści
strony www na bieżąco „świeżymi” informacjami, a także zdjęciami, filmikami, plikami dźwiękowymi. Słowa, zdjęcia, filmy, dźwięki znalazły się też na portalach zarządzanych przez wydawnictwa prasowe, telewizyjne, radiowe.
Na portalach gazet pojawiają się filmiki, wywiady, na portalach stacji radiowy, czy telewizyjnych zdjęcia, artykuły pisane.
W Internecie pojawiła się także możliwość streamingu, czyli transmisji wydarzeń „na żywo” – w czasie rzeczywistym. Wystarczy tylko kamera, łączność
z Internetem, odpowiedni serwer. Możliwość transmisji wydarzeń w czasie rzeczywistym pojawiła się za pomocą portali społecznościowych, a sama opcja streamingu
wykorzystywana jest też podczas transmisji obrad rad samorządowych.
Media społecznościowe stały się ponadto medium reklamowym dla wydawców portali internetowych, w nich pojawiają się tzw. „zajawki” (zwykle kilka początkowych zdań z właściwego tekstu umieszczonego w danym portalu informacyjnym) informacji o najnowszych wydarzeniach, by poprzez system polubień i przekazywania informacji pomiędzy znajomymi poinformować o istnieniu danego portalu jak najszersze grono osób.
Zatem gdzie zatem pojawia się granica pomiędzy dziennikarzem prasowym,
telewizyjnym, radiowym, czy pracującym dla niezależnego od innych wydawnictw
portalu informacyjnego?

205

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

Kwestie formalne i organizacyjne
Aby dane wydawnictwo drukowane, czy portal internetowy, stał się pełnoprawnym tytułem prasowym, podlegającym ochronie, ale także obowiązkom wynikającym z Ustawy prawo prasowe167 musi zostać wpisany do rejestru tytułów prasowych prowadzonych przez właściwy dla siedziby wydawcy Sąd Okręgowy168. Natomiast wydawać czasopismo lub dziennik, jak również stronę i portal internetowy
może każda osoba fizyczna lub prawna169.
Metody działania i priorytety
Dziennikarz prasowy działa zwykle sam bądź w towarzystwie fotoreportera.
Jednak podczas wyjazdów w obszar działań wojennych, najczęściej działa sam.
Dziennikarz radiowy także, z reguły, pracuje w pojedynkę. Mowa tu oczywiście
o osobach repezentujących danego wydawcę. Reprezentanci telewizji z reguły funkcjonują przynajmniej we dwóch: dziennikarz i kamerzysta.
Podczas wyjazdu w obszary ogarnięte konfliktem zbrojnym, klęską żywiołową, ważna jest mobilność, swoboda poruszania się, możliwość reagowania na nagłe wydarzenia. Tym samym „prasowiec” nie będzie brał ze sobą przysłowiowej
„góry” dziennikarskiego sprzętu, zadowoli się jakimś notatnikiem, przyborami do
pisania, niewielkim dyktafonem, aparatem fotograficznym. Głównie robi zdjęcia.
Rozmawia w celu zdobycia informacji na miejscu wykonywania pracy, a nawet
podczas przejazdu samochodem, przemieszczania się pieszo. Dziennikarz prasowy
robi notatki, nagrywa wywiady, rozmowy na dyktafon. Tutaj dźwięk zapisany na
nośniku nie musi być nieskazitelny, to wszystko i tak zostanie później przepisane,
zredagowane. Ważne są zdjęcia, aby nie przeoczyć jakiegoś ważnego wydarzenia,
czegoś, co się później nie powtórzy. I co zilustruje tekst, co szczególnie wzmocni
czytelnikom wyobrażenie o miejscach, sytuacjach, opisywanych przez dziennikarza.
Na zabieranie ze sobą kamery, nie ma po prostu miejsca, zwłaszcza, że współczesne
aparaty i tak nagrywają krótkie filmy. Takie zdjęcia, teksty ukazują się później
w gazecie, na portalu internetowym. Na portalu może do tego dodać jakiś krótki
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Ustawa z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wydawania rejestru
dzienników i czasopism (Dz.U. nr 46 poz. 275 z 1990r ze zm.).
169 http://www.gdansk.so.gov.pl/jak-zarejestrowac-tytul-prasowy.
168
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filmik nakręcony właśnie aparatem fotograficznym, fragment zapisu rozmowy
z dyktafonu, jeśli akurat nagranie jest w miarę zrozumiałe w odbiorze dla przeciętnego odbiorcy. Jednak to głównie słowo i obraz (zdjęcia) rządzą w takich wypadkach na portalach internetowych zaopatrywanych w informacje przez dziennikarzy
prasowych.
Dziennikarz radiowy przede wszystkim jedzie z mikrofonem i dyktafonem.
Interesuje go dobre nagranie wypowiedzi, aby pożądane przez niego dźwięki były
wyraźne, nie występowały żadne szumy, czy nieprzydatny dla niego ogólny hałas
(powodowany przez pojazdy, statki powietrzne, ludzi, itp.), co mogłoby zagłuszać
właściwe nagranie. Osoby wypowiadające się do mikrofonu muszą to robić w miarę
wyraźnie i spokojnie, by słowa były zrozumiałe dla słuchaczy. Zdjęcia robi na końcu, by na portalu internetowym rozgłośni zobrazowały omawianą sytuację. U dziennikarza radiowego pierwszeństwo mają słowa. To, co zostało powiedziane, później
zostanie spisane i umieszczone na stronie internetowej stacji. To już jednak zrobią
osoby za to odpowiedzialne, a nie dziennikarz przygotowujący materiał.
Dziennikarz telewizyjny, jak już pisałem, podróżuje w towarzystwie kamerzysty, czasami i dźwiękowca. Skupia się na zdobywaniu materiałów, kierowaniu
praca towarzyszących mu osób. Z tego, z czasem, powstanie informacja telewizyjna,
albo film dokumentalny.
Priorytety
Tym samym, biorąc pod uwagę potrzebę operatywności, ograniczony czas,
specyfikę reprezentowanego medium, dziennikarz prasowy ma najwięcej możliwości, jest najbardziej mobilny. Nie będzie martwił się o potrzebę nagrania filmu
z miejsca wydarzeń, nie będzie prosił o wypowiedzi osób obecnych na miejscu działań przed kamerą, czy obiektywem aparatu zaopatrzonego w funkcję nagrywania
filmów. Nie będzie brał nawet kamery, żeby nie przeszkadzała. Nie będzie stawiał
sobie za zadanie nagranie na dyktafon pełnych wypowiedzi, które opublikowałby
w internecie. Może w najłatwiejszy sposób przemieszczać się z miejsca na miejsce.
Pieszo, a nawet korzystając z uprzejmości zmotoryzowanych osób. Wystarczy, że
znajdzie się dla niego 1 miejsce w pojeździe. Posiadany sprzęt nie zajmuje mu wiele
miejsca, a aparat fotograficzny można szybko użyć w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia. I w tym ostatnim przypadku, dziennikarz prasowy właściwe „z marszu” może przejść do wykonywania swoich zadań. Zdobywania informacji.
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Wysyłanie informacji
Zdobyte informacje trzeba zredagować w tekst. Potem tekst i zdjęcia wysłać
ze swojego komputera do redakcji. Współcześnie najłatwiej wysłać informacje Internetem. Jeśli nie ma dostępu bezpośredniego do Internetu, wystarczy, aby działała
sieć telefonii komórkowej. Jak się okazuje, wbrew pozorom, z tym w Europie, czy
na Bliskim Wschodzie, problemu nie ma. Przynajmniej w miastach i ich okolicach.
W 1999 r. podczas działań militarnych w Kosowie można było bez problemu korzystać z telefonów komórkowych, podobnie jak, kilka lat później w Iraku, czy Afganistanie.
Przy braku modemu w komputerze, można zrobić hot spota ze smartfonu
i w ten sposób wysyłać informacje do redakcji. Problem może tutaj jednak stanowić
przepustowość sieci, moc sygnału telefonii komórkowej. Wysyłany tekst można załączyć do wiadomości e-mail, albo po prostu wpisać w treść „przesyłki”, jednak
wówczas gorzej ze zdjęciami. Przy publikacji w prasie drukowanej ma znaczenie
jakość zdjęcia, zbyt kiepskie (za mało bajtów) po prostu nie będą nadawały się do
druku. Wówczas trzeba ograniczyć ustawieniami w aparacie jakość wykonywanych
zdjęć do niezbędnego minimum (wg wskazówek pozyskanych przed wyjazdem
z działu graficznego gazety), ograniczyć ilość zdjęć jednocześnie wysyłanych do redakcji, a przed wysyłką zdjęcia poddać kompresji.
Na bieżąco będzie mniej fotek do oglądania przez czytelników, ale przynajmniej kilka będzie. I to dobrej jakości. Natomiast kwestię zbyt małej ilości zdjęć
można nadrobić po powrocie dziennikarza do redakcji: np. stworzyć galerię zdjęć
z wyjazdu na portalu internetowym gazety, a także portalu społecznościowym. Często redakcje, aby ograniczyć zapełnianie firmowego serwera, „wrzucają” kilka, kilkanaście zdjęć na swój portal, zaś resztę do galerii na firmowym profilu portalu społecznościowego. Takie portale wyposażone są w aplikacje umożliwiające automatyczne ładowanie na profil wskazanych zdjęć, ich szybką, podstawową obróbkę. Ta
ostatni możliwość pozwala też, przy – nazwijmy to - przyzwoitej łączności
z Internetem, zamieszczanie zdjęć w Internecie wprost z terenu działania. Oczywiście, za uprzednią zgodą redaktora naczelnego.
Warto przy tym zaznaczyć, że zdjęcia przewidziane do publikacji w „sieci”
nie wymagają aż tak dobrej jakości, jak te, przewidziane do druku. Tym samym jakość zdjęć może być wiele gorsza, niż tych, przeznaczonych do druku. Co za tym
idzie, sam transfer na portal odbywa się szybciej.
W ostateczności, gdy wymaga tego walka pomiędzy tytułami prasowymi
o najświeższe informacje przekazywane czytelnikom, a dziennikarz znajduje się
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w miejscu pozbawionym Internetu, czy sieci telefonii komórkowej (np. w przypadku
braku sieci komórkowej na danym terenie, zniszczenia dotychczasowych przekaźników telefonii komórkowej w związku z działaniami zbrojnymi, albo kataklizmem),
informacje do redakcji (także wysyłane drogą internetową) można przekazywać poprzez telefon satelitarny, bądź satelitarnego hot-spota. Jest to rozwiązanie kosztowne, ale umożliwiające kontakt nawet z najbardziej niedostępnych miejsc na ziemi.
Trzeba tylko pamiętać o jednym – by nie zabrakło energii w bateriach urządzeń
elektrycznych.
Obecnie mamy 5 wiodących światowych sieci telefonii satelitarnej:
- Iridium pokrywająca całą ziemię,
- Thuraya dostępna w Europie, Afryce Północnej, Indiach, Bliskim i Środkowym Wschodzie,
- Globalstar bez okolic podbiegunowych i mórz,
- Inmarsat – cała ziemia bez okolic podbiegunowych,
- ACeS dostępna w Azji170.
Co ważne, w przypadku telefonii satelitarnej także występują doładowania
prepaid.
Z wozem satelitarnym na wojnę
Powyższe przykłady wykazały nam m.in. różnice w możliwości przesyłania
materiałów przez dziennikarza prasowego, radiowego, czy telewizyjnego. Infrastruktura techniczna nie zawsze umożliwi przesłania nagrania telewizyjnego materiału filmowego w rozdzielczości wystarczającej dla stacji telewizyjnej, a telewizja,
jak wiadomo, rządzi się obrazem. Ten zaś, podany odbiorcy, musi być doskonały.
Choćby po to, aby nie męczył widza.
Ponadto warunki terenowe, techniczne, czy choćby samego konfliktu zbrojnego nie zawsze pozwolą na użycie telewizyjnego wozu do transmisji satelitarnych.
W tym momencie przekazanie obrazu filmowego zarejestrowanego przez ekipę telewizyjną może wymagać jej dotarcia do infrastruktury umożliwiającej przekaz, na
to zaś potrzeba czasu. Nawet i kilku dni.
Mogłoby się wydawać, że powyższe ograniczenia dotyczące ekip telewizyjnych nie obowiązują dziennikarzy radiowych. Jednakże w ich przypadku problem
może dotyczyć innej sfery. Co prawda mogą wysłać mailowo do redakcji, jako pliki
170

https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon_satelitarny.
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o stosunkowo niskiej, ale dobrej rozdzielczości (dźwięk zajmuje znacznie mniejszą
pojemność, niż obraz) wspomniane już materiały dźwiękowe: wypowiedzi, nagrane
własne opisy, komentarze. Tylko, jeśli wysłane zostaną pliki zawierające różne informacje, w dodatku nieobrobione (tzw. „surówka”) pojawia się zasadnicze pytanie:
czy w redakcji, pod nieobecność dziennikarza, montażysta właściwie obrobi przesłane pliki i zmontuje te pliki logicznie w całość, by przekazać słuchaczom rzetelny,
oparty na faktach materiał. Tym samym dziennikarz radiowy przebywający w obszarze konfliktu zbrojnego potrzebuje miejsca z komputerem, gdzie będzie mógł
spokojnie zgrać zebrany materiał, nagrać swoje opisy, komentarze, wszystko zmontować. I wysłać do swojej redakcji.
Na żywo
W przypadku dobrej łączności z Internetem, np. przy dobrym sygnale sieci
komórkowej, portal społecznościowy można wykorzystać do przekazu na żywo informacji z danego wydarzenia. Trzeba tylko wybrać odpowiednią zakładkę na stronie profilowej portalu społecznościowego. Tak np. dzięki profilowi lokalnej gazety
internetowej na portalu społecznościowym, latem 2018 r. w każdym miejscu na
świecie z dostępem do Internetu można było oglądać koncert finałowy Polonijnego
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu–Zdroju.
Proza życia
Jak już wcześniej wspomniano, współczesnemu dziennikarzowi potrzebny
jest… prąd. Do naładowania baterii do aparatu. Najlepiej także zapasowej. Naładowania notebooka, laptopa, na którym pisze teksty, zrzuca i wybiera zdjęcia, wysyła
z niego e-maile. Potrzebne są baterie, albo akumulatorki do dyktafonu. Potrzebna
jest też karta pamięci i jej selektywne opróżnianie poprzez „zrzucanie” zdjęć do pamięci komputera i wykasowywanie z karty zdjęć „zrzuconych”. Tak, by podczas
pracy nie okazało się, że aparat przestaje działać z powodu przepełnienia karty, rozładowania się baterii.
A gdy prądu zabraknie? Pozostaje wówczas notatnik i długopis. Z takimi
akcesoriami dziennikarz prasowy także sobie poradzi i zbierze informacje niezbędne
do napisania tekstu.
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Do celu
Wykonanie rzetelnej pracy dziennikarskiej wymaga najpierw… dostanie się
na miejsce. Możliwości są różne, a wszystko zależy od tego, gdzie chcemy się dostać. I jakie mamy możliwości. W 2000 r. samolotem linii cywilnych dotarłem do
Macedonii (dziś Republika Macedonii Północnej), a tam zostałem odebrany przez
polskich żołnierzy, którzy przewieźli mnie do Kosowa. Kilka miesięcy później, gdy
wybuchły walki w Macedonii, polscy żołnierze jakoś mniej byli skorzy do współpracy, a i na wolne miejsce w samolocie trzeba było czekać kilka tygodni – na Bałkany pojechałem samochodem. Zwiedziłem Macedonię, Kosowo, a po tygodniu
wróciłem do Polski. Sama podróż tam i z powrotem też obfitowała w przygody
i niespodzianki. Do Iraku udawało mi się zawsze dotrzeć samolotami wojskowymi.
Robiąc materiał o polskiej platformie wiertniczej na Morzu Bałtyckim najpierw dotarłem pociągiem na pomorze, dalej pozostał transport śmigłowcem. A żeby zrobić
materiał o polskim okręcie podwodnym z południa kraju na północ udałem się koleją, następnie, już po dotarciu do portu wojennego, może zwiedzałem z pokładu okrętu podwodnego. Na głębokości 40 m.
Po Kosowie, czy Iraku w celu odwiedzenia miejsc umożliwiających pisanie
kolejnych materiałów, jeździłem z wojskowymi patrolami, podobnie jak po Bośni
i Hercegowinie. Czasami i tak trzeba było przejść się na piechotę. Po Iraku zdarzyło
mi się też latać śmigłowcami bojowymi, jeździć wojskowymi konwojami, czy
z bojowymi patrolami. Podczas zbierania informacji do materiału o skoczkach spadochronowych trzeba było wejść do sprawnego samolotu i z niego wyskoczyć (ze
spadochronem), żeby znaleźć się na ziemi, a robiąc materiał o płetwonurkach ze
straży pożarnej – wsiąść do motorówki. Zresztą z czasem trzeba było także nauczyć
się nurkować i zejść pod wodę, tym razem by zrobić podwodne zdjęcia, czy wziąć
udział w turnieju podwodnych szachów. Ograniczenia? W tych przypadkach tylko
pokonanie własnych obaw i oporów, z dominującą chęcią dążenia do wybranego celu. Jak już bowiem przewinęło się w tym tekście, dziennikarz prasowy ma najmniej
do zabrania z sobą, a dzięki temu, najwięcej swobody.
Ograniczenia sprzętowe? Żadne. Mamy dziś do dyspozycji aparaty fotograficzne z obudowami umożliwiające wykonywanie zdjęć, filmików podwodnych,
kamery sportowe z wytrzymałymi obudowami, także z obudowami do nurkowania.
Sam sprzęt komputerowy w przypadku pływania, nurkowania, latania itp. zostaje
zwykle na stałym lądzie, dyktafon też. Chyba, że trafi do samolotu, a nie pod wodę…
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2.5. Niebezpieczeństwa grożące dziennikarzowi jako korespondentowi wojennemu, jego ochrona i granice podejmowanego ryzyka – Bartosz Bącal

Streszczenie
Artykuł skupia się na problematyce niebezpieczeństw grożących dziennikarzowi pracującemu jako korespondent wojenny. Autor prowadzi rozważania na podstawie swoich osobistych doświadczeń z pracy w Kosowie i Iraku jak można ochronić takiego korespondenta przed zagrożeniem utraty życia lub zdrowia. Zastanawia
się również jakie są granice podejmowanego ryzyka. Istotną częścią artykułu są dane statystyczne dotyczące ilości korespondentów wojennych, którzy zginęli bądź
odnieśli rany w rejonach konfliktów. W części końcowej skupia się na negatywnych
skutkach udziału dziennikarzy w tego typu pracy a głównie na problemie zespołu
stresu pourazowego Post-traumatic stress disorder.
Słowa kluczowe:
Korespondent wojenny, ochrona, ryzyko, zespół stresu pourazowego.
Summary
The article focuses on the dangers of journalists working as war correspondents. The author conducts his reflections on the basis of his personal experience of
working in Kosovo and Iraq as to how to protect such a correspondent against the
threat of loss of life or health. He also wonders what the limits of risk are. An important part of the article are statistical data on the number of war correspondents
who died or were wounded in conflict areas. In the final part, it focuses on the negative effects of journalists' participation in this type of work and mainly on the problem of post-traumatic stress disorder.
Keywords:
War correspondent, protection, risk, post-traumatic stress disorder.
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W cieniu kostuchy i obłędu
Śmierć. Trwałe okaleczenie. Trudno gojące się rany. Porwanie z przetrzymywaniem wbrew woli, w ciasnym, brudnym pomieszczeniu, z brakiem dostępu do
toalety, skąpymi racjami papki, która ma stwarzać pozory jedzenia. Pobicie. Stres.
Syndrom pourazowy. Nieprzespane noce. Lekomania. Ciągły widok ciał przed
oczami. Problemy z asymilacją w „swoim” społeczeństwie. Choroby psychiczne.
Alkoholizm. To wszystko może grozić dziennikarzowi po powrocie z rejonów konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, a nawet dotkniętych kataklizmami.
Według danych organizacji „Reporterzy bez Granic” tylko w 2018 r. na
świecie zginęło 80 dziennikarzy171. W 2017 r. – 65 dziennikarzy172. W 2016 r. –
74173, a w 2015 r. – 115174. W 2014 r., jak ocenia „Komitet Ochrony Dziennikarzy”,
śmierć poniosło co najmniej 60 dziennikarzy, z czego 44 % zostało zamordowanych
z premedytacją175. Wspomniani już „Reporterzy bez Granic” oceniają też, że od początku 2009 r. do końca 2018 r. zginęło w skali Świata ponad 700 przedstawicieli
mediów176.
7 maja 2004 r. w Iraku zginął zastrzelony reporter TVP Waldemar Milewicz. Wraz z nim śmierć poniósł algierski montażysta z polskim obywatelstwem
Mounir Bouamrane, a operator kamery Jerzy Ernst został ranny177. Milewicz spoczął
na warszawskich Powązkach.
Jak podają organizacje zrzeszające członków mediów, wielokrotnie śmierć
dziennikarzy miała charakter zorganizowanych egzekucji. Tak działo się w Iraku,
Afganistanie, czy Syrii, gdzie terroryści z tzw. Państwa Islamskiego potrafili np.
zamontować w sprzęcie dziennikarzy (kamerze, laptopach) bomby, dziennikarzom
przykutym do ogrodzenia powiesić uzbrojony sprzęt na szyjach i czekać, aż bomby
eksplodują178.
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https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Reporterzy-bez-Granic-W-tym-roku-zginelo-na-calymswiecie-80-dziennikarzy.
172 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/reporterzy-bez-granic-65-dziennikarzy-zginelo-w2017-roku,799867.html.
173 https://businessinsider.com.pl/media/dziennikarze-ktorzy-zgineli-w-2016-roku-raport-reporterowbez-granic/pg3r15c.
174 http://wyborcza.pl/1,75399,19406029,w-mijajacym-roku-zginelo-na-swiecie-115-dziennikarzy.html
175 https://www.newsweek.pl/swiat/zabojstwa-dziennikarzy-na-swiecie-w-2014-roku-komitet-ochronydziennikarzy/4lfdvd4.
176 https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Reporterzy-bez-Granic-W-tym-roku-zginelo-na-calymswiecie-80-dziennikarzy.
177 https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Milewicz.
178 https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/tak-terrorysci-z-isis-morduja-dziennikarzy/180bp97.
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Zupełnie inny świat
W 2000 r. wybrałem się z dziennikarską misją do Kosowa, jako gość Polskiego Kontyngentu Wojskowego „KFOR”. Wraz z żołnierzami jeździłem na patrole, wyjazdy obrazujące krajobraz oraz obraz życia tej bałkańskiej prowincji, warunki
życia polskich żołnierzy w kosowskich bazach. Kiedyś naszego tarpana honkera zatrzymał mężczyzna sprzątający pobocze. Okazało się, że znalazł podejrzany przedmiot. Po oględzinach okazał się on być uzbrojoną miną. O znalezisku powiadomieni
zostali saperzy z IOD.
Innym razem podczas przejazdu górskimi serpentynami przyozdobionymi
łąkami, z których rozpościerała się panorama na doliny i góry Kosowa, usłyszałem
opowieść o amerykańskim generale, który podczas podróży po Kosowie zatrzymywał swój konwój, spacerował po łąkach, kładł się na trawie i w ten sposób, w górskim słońcu, podziwiał krajobraz. Kilka dni po jego pobycie na jednej z łączek, bawiły się dzieci. Nagle jedno z nich wyleciało w powietrze na minie, niedaleko miejsca, gdzie wcześniej leżakował generał. Od tej pory ów oficer zaprzestał zatrzymywania się i spacerów po łąkach…
Parę miesięcy po tym moim pobycie na Bałkanach, a to na początku 2001
roku wybuchły walki w Macedonii pomiędzy albańską partyzantką UCK, a lokalnymi siłami rządowymi. Podczas ostrzału artyleryjskiego, w marcu 2001 r., na pograniczu macedońsko – kosowskim zginął brytyjski dziennikarz. Zdarzenie to stało
się pretekstem, aby ówczesny dowódca PKW „KFOR” odmówił zgody na mój przyjazd do polskich żołnierzy w Kosowie w tym okresie (nieoficjalnie, jak się dowiedziałem – nie spodobał mu się mój artykuł o zarobkach polskich żołnierzy na misjach zagranicznych). Skoro jednak trwała wojna, trzeba było tam jechać. Wsiadłem
w prywatne auto i wyruszyłem na Bałkany. Dojechałem do Skopie w Macedonii,
otrzymałem przepustkę medialną KFOR do wszystkich baz NATO w Kosowie
i Macedonii, i ruszyłem w poszukiwaniu materiałów prasowych, przez złośliwych
nazywanych „sensacją”.
Ryzyko zawodowe
W roku 2000, 2001 Kosowo gęsto usiane było jeszcze polami minowymi.
W tym tymi rozpoznanymi. Jedno z nich znajdowało się nawet przy polskiej bazie
„biały Orzeł” w Kacaniku.
Podczas pierwszego pobytu w Kosowie zostałem poinstruowany o minachpułapkach mogących czyhać w starych, opuszczonych domach, wioskach. Co praw214
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da wówczas wyjeżdżałem poza bazę w hełmie i kamizelce kuloodpornej pożyczonych od polskiego wojska, ale i tak, przy wybuchu miny, czy odbezpieczonego granatu umieszczonego w szklance na lekko uchylonych drzwiach do domu, niewiele
by to się zdało. Natomiast podczas mojego drugiego wyjazdu w rejon konfliktów
zbrojnych już takich akcesoriów nie miałem. Zwłaszcza, że polskie wojsko nie wpuściło mnie, legitymującego się przepustką prasową NATO, na wywiad, do żadnej
z baz. Mimo to, przetrwałem.
Jadąc samochodem, na wyczucie omijałem niepewne miejsca. Będąc w macedońskim Tetowie, kierowałem się na szczyt Popovej Sapki, gdzie na szczycie leżał wrak macedońskiego śmigłowca bojowego. Podczas nalotu na zlokalizowane
tam pozycje bojowników UCK pilot miał wykonać zbyt nisko manewr zawracania,
skutkiem czego zahaczył ogonem maszyny o linę wyciągu narciarskiego. Helikopter
spadł na ziemię. Chciałem go zobaczyć, a właściwie jego szczątki. Jednak tuż przed
szczytem zatrzymali mnie żołnierze. Macedońscy, jak się okazało. Kazali wysiąść
z auta. Dwóch przystawiło mi karabiny do głowy, trzeci zaczął przeszukiwać samochód. Kim jestem? Dziennikarzem. Po co jadę? Zrobić materiał. Czy mam przepustkę? Legitymację prasową KFOR. – To musi być przepustka wydana przez komendanta policji w Tetovie – dowiedziałem się. Trzeba było zawrócić. Komendanta, podobno, nie zastałem. Cóż było robić. Ruszyłem do Kosowa. Przejechałem granicę
w Deneral Jankovic, skierowałem się do Kacanika. Po odmowie udzielenia mi wywiadu przez dowódcę PKW KFOR i wyrzuceniu przez cwaniakowatego, polskiego
żołnierza z parkingu zlokalizowanego nieopodal polskiej bazy „Biały Orzeł” udałem
się do Brezowicy, stamtąd do Prisztiny. Po drodze trafiłem jeszcze na check pointa
obsługiwanego przez żołnierzy ukraińskich (wysoko w górach, gdzie pomimo deszczu w dolinach, padał gęsty śnieg), którzy po sprawdzeniu dokumentów chętnie pozowali do prasowej fotografii, skierowałem się drogą biegnącą skalnymi przełęczami i nawisami do Prisztiny, bazy polskiej policji. Tam trafiłem już po zmroku i…
zostałem ciepło przyjęty. Nakarmiony, napojony, otrzymałem nocleg. Następnego
dnia zrobiłem wywiady, zdjęcia, i ruszyłem do Mitrowicy, najbardziej zapalnego
miejsca w Kosowie. W jednej jej części mieszkali Albańczycy, w drugiej – Serbowie. Dzieliła ich rzeka, nad nią most, strzeżony przez francuskich żołnierzy. Pokryty
zasiekami z drutu kolczastego, przeszkodami z betonu. Tylko ten most z umiejscowionym na nim posterunkiem dzielił zwaśnione narodowości. I niejednokrotnie był
niemym świadkiem prób przejęcia go przez jedną ze stron, w celu umożliwienia
wzajemnej, serbsko – albańskiej konfrontacji. Zawsze powstrzymywanej przez żołnierzy NATO.
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Jak dojechałem, część albańska była gwarna, pełna życia. Mostu jednak nie
dało się przekroczyć. Cofnąłem się z miasta i dookoła, nadrabiając kilkadziesiąt kilometrów, nie napotkawszy po drodze żadnego posterunku, dojechałem do serskiej
części miasta. Tu panowała życiowa szarówka, smutek, stały bloki ze zniszczonymi
parterami. Przy skrzyżowaniu znajdował się jakby kiosk, budka z piwem, przy niej
stało kilka osób. Zatrzymałem samochód kilkanaście metrów dalej, wziąłem aparat
fotograficzny i poszedłem zwiedzać, fotografować. Gdy wracałem do auta otoczył
mnie tłum ludzi. Co tu robię? Jestem dziennikarzem… Przewodzący im, starszy
mężczyzna, wziął do rąk mój aparat fotograficzny wiszący na szyi. Popatrzył, pooglądał. – Tylko nie rób zdjęć ludziom, nie lubią tego – zaznaczył. Przytaknąłem.
Kiwnąłem głową na „do widzenia”, tłum nieco się rozstąpił. Doszedłem do auta,
spokojnie wsiadłem, zawróciłem, powoli odjeżdżając. Nikt się nie ruszał, patrzyli
tylko za mną. Po chwili, we wstecznym lusterku zobaczyłem, jak powoli idą
w kierunku budki przy skrzyżowaniu.
Kolejny przystanek – Prizren. Tam nocleg w hotelu. Przed wojną
3-gwiazdkowym. Następnego dnia ruszyłem do Skopje, gdzie przybyłem późnym
popołudniem. Schronienie, jak i pierwszego dnia w Macedonii, znalazłem u życzliwych polskich logistyków z Opola. Po drodze w mojej mini podróży odwiedziłem
jeszcze żołnierzy brytyjskich, amerykańskich, rozmawiałem z niemieckimi, francuskimi. Wszyscy respektowali „KFOR press pass”. Tylko nie przebywający w Kosovie żołnierze z Przemyśla… Ostatecznie do domu wróciłem – już po północy
– w Wielką Sobotę 2001 r. Po tygodniu małej włóczęgi.
Pełno zwłok
Rok później znalazłem się z moim kolegą po fachu (dziś pracownikiem jednego z urzędów) we Lwowie, kilkanaście godzin po wypadku samolotu podczas pokazów lotniczych na lotnisku Sknyvi. Bojowy odrzutowiec spadł wówczas, z małej
wysokości, na tłum widzów.
My dotarliśmy na Ukrainę już po zmroku, a był to lipiec. Na lotnisku panował spokój. Jakaś pani na rowerze rozmawiała z żołnierzami pilnującymi zamkniętej
bramy. Nie wpuszczali na teren pokazów. Skierowali nas do szpitali. W jednym
z nich natknęliśmy się na napisane od ręcznie, przyklejone taśmą do ściennej lamperii korytarza, podniszczone kartki. Na nich szereg imion z nazwiskami, coś ponad
300 pozycji. Niemal przy każdej z nich adnotacja „pomierł…”.
Przespaliśmy się w hotelu, w niedzielę wyruszyliśmy na spotkanie z dziennikarzami „Radia Liux”. Życzliwi radiowcy ze Lwowa zaprowadzili nas do stacji
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poboru krwi, gdzie kilkadziesiąt osób w niemal spartańskich warunkach oddawało
cenny, życiowy płyn, potem do kostnicy. Wejścia na jej teren broniła żelazna brama.
Co jakiś czas widać było przez nią, jak w pewnej oddali, z budynku po lewej stronie,
dwaj panowie w kitlach przewozili ciała do budynku po prawej stronie placu. Nagle
zorientowali się, że przewożone przez nich ciała są nagie, a to widzą ludzie zgromadzeni przed bramą. Zaczęli się kłócić, wreszcie zawrócili. Po chwili wrócili wioząc
ciało przykryte jakimś… dywanem. Potem kolejne przewozili już w ten sposób.
A w pręty tej bramy, ktoś, nie wiadomo kto, wcisnął bukiet czerwonych róż. Kontrastujących z budynkami kostnicy i przewożonymi ciałami w tle…
Nikogo nie oszczędzają
Gdy podczas pobytu w Iraku na polską bazę w Ad Diwanyiah skierowano
ostrzał moździerzowy, w dobrych kilka osób zmieściliśmy się pod drewnianym stołem o powierzchni blatu chyba niespełna 2 m kw. Zlokalizowanym we fragmencie
obozowiska zwanym „wioską dziennikarską”. – Jakiś rok temu, podczas ataku moździerzowego na polską bazę w Babilonie także zaatakowali nas moździerzami. Byłem wówczas w drugiej części bazy, a pilnie chciałem nadać relację z ataku do redakcji w Polsce. Jak jednak przejść bombardowanie? Wyszedłem z założenia, że
moździerz nigdy nie spada 2 razy w to samo miejsce, więc biegłem od leja do leja.
Tak się przedostałem – wspominał wówczas, w 2005 r., zaprzyjaźniony dziennikarz.
Gdy podczas nocnych akcji antyterrorystycznych w 2005 r. dochodziło do
strzelanin, byłem już tak zobojętniały na niebezpieczeństwo, a przejęty rolą dziennikarza, że pomimo świstających nieopodal pocisków, uderzających w drzewa palmowe, zastanawiałem się, jak pomimo ciemności zrobić dobre zdjęcie. Cóż, taki
zawód.
Dobry dziennikarz, to martwy dziennikarz
Porwania dziennikarzy miały dwojaki charakter. Jednym służyły do wyłudzenia okupu, innym – do przeprowadzania pokazowych egzekucji, które następnie
filmowano i eksponowano w Internecie179.
W samej Syrii porwania obcokrajowców można śmiało uznać za istną plagę.
Organizacje terrorystyczne od lat uprowadzają tam zagranicznych dziennikarzy dla
efektu propagandowego lub dla zdobycia środków na swoją działalność. Obywateli
179

https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/tak-terrorysci-z-isis-morduja-dziennikarzy/180bp97.
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innych krajów porywają również gangi, które zajęły się tym procederem dla potężnego zysku180.
Polskie Ministerstwo Obrony narodowej swego czasu zorganizowało nawet
dla dziennikarzy mini szkolenie, jak zachowywać się w czasie porwania. I jak starać
się przeżyć.
Stres i trauma
Jak uważa Magdalena Hodalska w swojej książce „Trauma dziennikarzy.
Dziennikarstwo traumy” (Kraków, 2017) Post-traumatic stress disorder, w skrócie
PTSD, kiedyś tłumaczono jako „zespół stresu pourazowego”, jednak prof. Maria
Lis-Turlejska zauważa, że pojęcie „zaburzenie po stresie traumatycznym” jest bardziej zgodne z angielskim określeniem, a także z konsekwentnym posługiwaniem
się terminem „zaburzenie” przez autorów kolejnych edycji podręcznika medycznego
DSM36181.
Jak twierdzą specjaliści, zespół stresu pourazowego może pojawić się w następstwie doświadczenia zdarzenia, które powoduje zagrożenie życia lub zdrowia
nas samych lub kogoś z otoczenia.
Niewątpliwie przebywanie w miejscu, gdzie toczy się wojna i w każdej
chwili można stracić życie bądź mogą je stracić koledzy jest sytuacją traumatyczną.
Takie doświadczenie może prowadzić do rozwinięcia się PTSD lub jego pojedynczych symptomów. Występuje u osób, które przeżyły konflikt zbrojny, katastrofę
komunikacyjną, klęskę żywiołową, napaść, gwałt, uprowadzenie, tortury, więzienie,
ciężki trip po przyjęciu substancji psychoaktywnej182.
Jednak nie tylko wojna może spowodować pojawienie się PTSD, ale również przemoc natury fizycznej, seksualnej, katastrofa naturalna, otrzymanie diagnozy choroby terminalnej osobiście lub kogoś z członków naszej rodziny czy przyjaciół183.
Zespół stresu skutkuje depresjami, nałogami, rozbitymi rodzinami. Samobójstwami. Jednak prawda o ofiarach syndromu PTSD rzadko wychodzi na światło
dzienne. Najczęściej wtedy, gdy jakiś przypadek nagłośnią media.
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https://programtv.onet.pl/tv/biznes-isis-porwania-dziennikarzy-260790.
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182 https://www.newsweek.pl/swiat/w-liczabch-ptsd-zespol-stresu-pourazowego/27214z4.
183 https://natemat.pl/1283,stres-pourazowy-moze-dopasc-kazdego-psycholog-mowi-co-moglo-stacwlodzimierzowi-n.
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Badania
Zespół stresu pourazowego rozpoznano najpierw u żołnierzy wracających
z wojny. Dziś lekarze diagnozują schorzenie znacznie częściej.
Na PTSD cierpią też dziennikarze - korespondenci wojenni, cierpią ich rodziny. Nie zawsze się do tego przyznają. Nie wszyscy się leczą.
Szczerze i otwarcie o chorobie i prywatnym „locie nad kukułczym gniazdem” opowiedziała Grażyna Jagielska, żona korespondenta wojennego Wojciecha
Jagielskiego. Pół roku spędziła w szpitalu psychiatrycznym. Swoje życie z paraliżującym lękiem o męża, strachem przed jego śmiercią opisała w książce „Miłość
z kamienia. Życie z korespondentem wojennym”. Potem - o pobycie w klinice
i dochodzeniu do zdrowia - napisała kolejną, znów niezwykle intymną i szczerą
książkę: „Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku”.
Krzysztof Miller przez książkę „13 wojen i jedna” zdecydował się opowiedział całą prawdę o pracy fotoreportera wojennego. Jak mówił, nie była to terapia.
Za to bez ogródek przyznał, że po tym, co przeżył na wielu wojnach, nie potrafił się
już odnaleźć w normalnym świecie. Nie potrafił poradzić sobie z najprostszymi życiowymi sytuacjami. To była jego prywatna, czternasta wojna, jaką ze sobą staczał. Strach przed wyjściem z domu, przed ludźmi, przed codziennymi, naturalnymi
czynnościami. Z jednej strony - nie wiem, czy nie mam po prostu klasycznej depresji. PTSD brzmi dumnie, i to, że leżałem pół roku w klinice stresu bojowego. Nie
wiem, czy miałem PTSD, bo nie byłem żołnierzem, nie brałem udziału w boju, tylko
widziałem to z bardzo bliska - mówił w tamtym czasie. W książce „Korespondenci.Pl” autorstwa Doroty Kowalskiej i Wojciecha Rogacina, Miller opowiedział, jak
to się stało, że trafił do Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego, na Szaserów
w Warszawie. – Najpierw spowolniło się tempo pracy, potem miałem jakieś problemy rodzinne, domowe i tak to się wszystko skumulowało. Wreszcie wybuchło.
Znajomi postanowili zaprowadzić mnie do doktora pułkownika Radosława Tworusa, który natychmiast mnie przyjął. I byłem tam przez pół roku.
Ale i wtedy utrzymywał, że nie wie, co mu było. - To mogła być absolutnie
klasyczna depresja dopadającego każdego bardziej wrażliwego bankowca czy
urzędnika, czy jeszcze innego cywila - podkreślał.
W wywiadzie dla „Polski” Krzysztof Miller wspominał, jak kilka lat wcześniej mówił dziennikarzom, że czuje się dobrze, że wszystko jest OK. - A wszystkie
historie odkładały się w mojej głowie. Pamiętaj też, że to się nałożyło u mnie na
kryzys życia rodzinnego. Więc jebnęło mnie w głowę z podwójną siłą i zacząłem po
prostu źle funkcjonować - mówił.
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U Millera zaczęło się od snów. To w snach powracały obrazy: wojna, przemoc, strach i znikąd pomocy. – Nigdy nie ginąłem, ale cierpiałem męczarnie. Siedziałem skulony w okopach w Czeczenii, zasypywany piaskiem, który wdzierał mi
się do ust. Tak się nam przydarzyło w 1999 r. Ktoś przystawiał mi lufę pistoletu do
potylicy, jak w Bośni, albo lufę karabinu maszynowego do czoła, jak w Kambodży.
Potem pojawiła się bezsenność. Najpierw napadała mnie nieregularnie, z czasem nie
mogłem już spać permanentnie. Raz nie mogłem zasnąć ze strachu przed tym, co
przyjdzie do mnie wraz ze snem. Kiedy indziej budziłem się w środku nocy, mając
w głowie gonitwę myśli przelatujących tysiącami na minutę. Zaczynałem dzień wyczerpany, rozdrażniony, żyłem w ciągłym napięciu - opowiadał w wywiadach.
Wielu wtedy, aby sobie jakoś radzić, sięga po kieliszek. – Alkohol pomaga
– przyznaje wielu. – Na pewno zioło, na pewno „plastelina” czyli haszysz. Ale to
działanie doraźne. Ja po prostu lubię sobie czasami zajarać – mówił z kolei Miller
w rozmowie z Dorotą Kowalską i Wojciechem Rogacinem.
Używki powodują, że puszcza stres, schodzi ciśnienie, można zasnąć, choć
na chwilę. Ale sprawiają też, że człowiek robi się bardziej drażliwy, nerwowy. Coraz częściej wybucha, reaguje niewspółmiernie do okoliczności. Zwraca się przeciwko najbliższym. Rodzą się konflikty, awantury. Rozpadają się rodziny.
Na mocne przeżycia nakłada się stres związany z pracą, albo z jej utratą. –
Zresztą, jest całe mnóstwo spraw. Życie jest opresyjne: śmierć kogoś z rodziny, choroba dziecka, brak pieniędzy – wymienia rozmówca184.
Misja, czyli wojna
Podczas pobytu w Iraku człowiek przyzwyczaił się, że ciągle coś się dzieje.
Przez bazę przejeżdżają czołgi, wozy opancerzone, patrolowe. Ciągle coś się dzieje.
Nawet w nocy. Gdy przyjechałem z Iraku, budziła mnie cisza. Była tak dla mnie nie
typowa, że aż sugerowała niebezpieczeństwo. Budziłem się, orientowałem gdzie jestem, we własnym łóżku, z daleka od irackiej zawieruchy…
Jak czytamy w „Polsce”, od 2003 r., czyli od momentu, kiedy nasi żołnierze
pojechali do Iraku, przez misję przewinęło się 45 tys. polskich żołnierzy. Od
początku naszego zaangażowania w misje, to jest od lat 50., na misjach było ponad
90 tys. naszych żołnierzy - opowiadał autorce artykułu Marek Pietrzak z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych (DOSZ). W Iraku służyło ok 16 tys. żołnierzy,
184
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a w Afganistanie ponad 25 tys. Do tego dochodzi udział w innych misjach, jak: Kosowo, Czad, Bośnia i Hercegowina, państwa bałtyckie.
Statystyki podają też, że w Polsce PTSD dotyka od 7 do 10 procent żołnierzy. Jak mówił Krzysztof Przepiórka, były oficer jednostki specjalnej GROM, nasza
armia tak naprawdę zetknęła się z PTSD dopiero w czasie misji w Iraku, potem
w Afganistanie. – Zaczęliśmy obserwować, że zespół stresu bojowego staje się
wielkim problemem. Dla przykładu – wojska amerykańskie w samej okupacji Iraku
straciły około 6 tysięcy ludzi. Natomiast po powrocie do kraju, samobójstwa popełniło już około 20 tysięcy weteranów. Skala problemu jest więc naprawdę duża.
Przez misje w Iraku i Afganistanie przeszło około 60 tysięcy polskich żołnierzy. Jeśli armia liczy 100 tysięcy żołnierzy, to jest o czym mówić, prawda? – mówił
w rozmowie z „Polską” Krzysztof Przepiórka. Autorka artykułu rozmawiał z oficerem przy okazji akcji „22 pushups for 22 Kill challenge” - czyli 22 pompki, jakie
w ramach jedności i wsparcia z weteranami i żołnierzami cierpiącymi na PTSD wykonują ich koledzy żołnierze, ale nie tylko, bo też i cywile. Akcja przyszła do Polski
ze Stanów Zjednoczonych. Autorem pomysłu jest amerykański żołnierz Don Nyguen, zaalarmowany raportem, z którego wynika, że w latach 1999-2010 średnio co
godzinę samobójstwo popełniał żołnierz po misjach w Iraku czy Afganistanie. Akcja
z jednej strony pokazuje, że cierpiący na PTSD nie są sami. Z drugiej – uświadamia
jak groźne są jej skutki. Nieleczona prowadzi do śmierci.
Przeciwdziałanie?
Specjaliści, zajmujący się zespołem stresu bojowego zdają sobie jednak
sprawę i z tego, że statystyki pokazują tylko wycinek rzeczywistości.
W Ameryce opieka psychologiczna żołnierzy i to tych najtwardszych
z twardych, uczestników wojen i misji, trwa przez 30 lat po misji w Afganistanie.
Może łatwiej jest rozpoznać i zdiagnozować, nawet w niepełnym wymiarze,
skalę PTSD wśród żołnierzy, ale co z cywilami? Z dziennikarzami, fotoreporterami.
Z badań wiadomo, że na PTSD może chorować od 4,3 do 28 proc. dziennikarzy,
którzy wciąż przecież jeżdżą w strefy światowych konfliktów. Choć prawdą jest, że
coraz rzadziej. Korespondent wojenny Wojciech Grzędziński mówił, że poważnie
zastanawiał się nad tym, aby jechać do Syrii. Na wojnę. – Doszedłem do wniosku,
że nie stać mnie na taki wyjazd, znając polskie redakcje i nasz rynek medialny. Kiedy przywiozłem materiał z Afganistanu, który otrzymał pierwszą nagrodę Grand
Press Foto, w redakcjach usłyszałem: „No, naprawdę fajne zdjęcia, ale Afganistan
nas nie interesuje”. Nie interesuje to, że są tam prawie dwa tysiące polskich żołnie221
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rzy. To jest problem dziennikarzy, którzy są na wojnie i obiecują tam ludziom, że
będą ich oczami i uszami, będą mówić o tym, co oni widzą i słyszą, i przekażą to
dalej, tymczasem może się okazać, że złożą obietnice, których nie będą mogli dotrzymać. Źle się z tym czuję. Jeśli nie mam możliwości opowiedzenia historii tych
ludzi, przez zdjęcia, to po co miałbym tam jechać? Dla zaspokojenia swoich ambicji? – argumentował.
Grzędziński opowiadał, jak trudne dla niego było to, z czym się mierzył na
wojnach – z niewyobrażalną ludzką tragedią. Mówił, że to inny wymiar myślenia
o człowieku. Bo dla nas, tutaj, w wygodnej rzeczywistości problemem jest, czy
w tym roku spędzę wakacje w Polsce, czy wyjadę do Egiptu, a na wojnie problemem jest to, że ludzie nie mają nic, a zupa z pokrzyw jest jedynym przysmakiem,
jaki uda się zjeść. I z tym się trzeba zmierzyć – w ciągu 24 godzin po locie czterema
samolotami, z kawką na lotnisku, piwkiem, szerokim menu do wyboru, trafiam do
Sudanu, gdzie spotykam ludzi, którzy mają na sobie T-shirt i to jest wszystko, co
mają, a dziecko bawi się zabawką zrobioną z puszki, jaka została po pomocy humanitarnej. Tak, przy mnie umierali ludzie. Fotografowałem skutki śmierci, fotografowałem ciała, które się rozkładały, z których wychodziły robaki, fotografowałem
bardzo dużo okropieństw. Mówię o tym, żeby unaocznić, że wojna to nie jest amerykański film, gdzie ginie się bohaterską śmiercią. Wojna to smród, przerażenie
w oczach człowieka, który umiera, rozpacz tych, którzy stracili bliskich, esencja bólu. Trudno mi znaleźć słowa na opisanie tego - wyjaśniał.
Wojciech Grzędziński przyznał, że ciężko odchorował Irak mimo tego, że
było to miejsce, w którym, jak uważa zrobił najgorsze zdjęcia. - Ale był to niebezpieczny czas, codziennie dwa-trzy ostrzały, głównie w nocy. Nie wiadomo było, czy
trafią w mój kontener, czy jednak mi się uda, czy jak wyjadę na patrol, to będzie zasadzka, czy tylko będą strzelać, to było jak w lotto: bęben maszyny losującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady i… wylosujemy, czy nie wylosujemy? Najgorsza
dla mnie była świadomość nieustannego zagrożenia. Nie chcę o tym mówić, mam to
za sobą – stwierdził.
Ale w tych słowach zawiera się jedna z przyczyn tego, że syndrom stresu
bojowego, zwłaszcza u cywili to wciąż terra incognita - teren nie zbadany. Większość sama się z tym mierzy. Z osobistą, wewnętrzną wojną185.
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Niewidoczne rany
Najwyraźniej pobyt w rejonach konfliktów wojennych, katastrof, wypadków
z ofiarami śmiertelnymi, zabójstw jest niczym pobyt w urealistycznionym filmie
„Obcy” Ridleya Scotta. Nawet jak wróci się w całości, bez ran zewnętrznych, nigdy
nie wiadomo, co przywiozło się wewnątrz siebie. A co może objawić się nawet po
upływie czasu.
Wspomniana już Magdalena Hodlaska w swojej książce „Trauma dziennikarzy. Dziennikarstwo traumy” wskazuje wiele przypadków traumy. I to zarówno dla
bezpośrednich obserwatorów/uczestników wydarzeń, jak i osób redagujących otrzymane materiały, czy widzów.
Hodlaska wyszczególnia:
- Trauma świadków,
- Trauma reporterów,
- Trauma reporterów lokalnych,
- Trauma fotoreporterów,
- Trauma reporterów kryminalnych,
- Trauma reporterów śledczych,
- Trauma suport,
- Trauma reporterów wojennych,
- Trauma redaktorów „na cyfrowej linii frontu”,
- Trauma telewidzów i ich sny po zamachach relacjonowanych w mediach,
- Dziennikarze na cyfrowej linii frontu,
- Trauma dziennikarzy na cyfrowym froncie.
Jak widać po tym zestawieniu, nie trzeba nawet wyjeżdżać na wojnę, by być
podatnym na koszmary. Wystarczy zajmować się sprawami kryminalnymi, wypadkami drogowymi. Sam widziałem zamordowaną kobietę, zwłoki motocyklistów,
którzy po uderzeniach w betonowe przydrożne przepusty, w ostatnich konwulsjach
przed śmiercią wymiotowali jeszcze, głowę mężczyzny, którego głowa po zderzeniu
z ciężarówką wyglądała jak sflaczała piłka do koszykówki. Zmasakrowane zwłoki
wielu ofiar jednego wypadku drogowego z odsłoniętymi wnętrznościami. Samobójczynię z częścią głowy, gdzie z rozbitej czaszki powypadały fragmenty mózgu, czy
samobójcę wiszącego na wysokim, leśnym drzewem kilka metrów powyżej, niemalże bezpośrednio nad moją głową. Gdy wydobywałem z dna jeziora swojego pierwszego topielca, dopływałem do niego przymykając oczy. Chwyciłem za rękę i ze223
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sztywniałego niemal w pozycji embrionalnej ciągnąłem ku powierzchni wody. Było
ciężko, bo ciało zaczęło pływać na boki. Wówczas za nogę, poniżej mnie, chwycił
drugi nurek, mój kolega. Ustabilizował denata. Wyszliśmy na powierzchnię. Tam,
na brzegu, czekali znajomi chłopaka. Ktoś, z jego rodziny. To przy nich się utopił…
Innego dnia, przy ognisku, kolega płetwonurek ze straży pożarnej opowiadał jak
zszedł pod wodę po ciało kilkunastoletniego chłopaka. To był kolejny topielec, jakiego wyciągnął. Psychicznie powinien być uodporniony. – Nagle uświadomiłem
jednak sobie, że ten chłopiec jest… był… w wieku mojego syna… – wspomniał.
I inni
Koszmary dręczą nie tylko dziennikarzy, bezpośrednich świadków wydarzeń. Ich zdjęcia, materiały filmowe, przeglądają, obrabiają technicznie, edytorzy,
realizatorzy, redaktorzy w kraju, redakcji. Ruchome, czy stabilne obrazy przedstawiające przemoc, tragedię, koszmarne mordy, ciała bez głów wyrywają się także
w ich psychikach. I psychikach wielu widzów obserwujących relacje z tragicznych
wydarzeń. Oglądają, bo chcą. Chcieli oglądać, potem dręczą ich koszmary. Redakcje rozpowszechniają takie obrazy, bo takie są oczekiwania widzów. Koło w jakiś
sposób się zamyka… Grupa osób obejmowana PTSD powiększa.
Jak się tego ustrzec? Czy można uważać na wojnie? Można, nie zawsze się
da, ale zachowawczość i ostrożność mogą zminimalizować niebezpieczeństwo
śmierci. Choćby używając kamizelki kuloodpornej, hełmu. Można, nie jeżdżąc
w miejsca zagrożenia. Kto to jednak wtedy zrelacjonuje. Co wówczas z dziennikarską pasją? Nie chronioną przez możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach wykonywania zawodu, dodatkowymi procentami do emerytury za pobyt w miejscach
niebezpiecznych, brakiem urlopu na rekonwalescencję, opieki psychologicznej, zrozumienia ze strony redaktorów siedzących w ciepłej redakcji, z daleka od traumatycznych wydarzeń, nie skalonych przygotowywaniem i obrabianiem drastycznych
materiałów? Dywagacje na ten temat można prowadzić przez szereg stron, tworząc
kolejne artykuły, rozprawy naukowe na ten temat. Wniosek – moim zdaniem - jest
jednak jeden: nie da się. Póki szaleć będą żywioły, odbywać się zamachy, pojawiać
wojny, znajdą się ich uczestnicy oraz osoby relacjonujące te zdarzenia, ich skutki,
jak, choćby powojenne odkrywanie masowych grobów w byłej Jugosławii. Dziennikarze działający z pasji do zawodu, poczucia rzetelnego spełniania swojego obowiązku, jakieś ukrytej pasji poznawania świata, nawet tego, skąpanego we krwi.
Samo niebezpieczeństwo może czyhać wszędzie. W październiku 2014 roku
w centrum Katowic doszło do wybuchu gazu i zawalenia kamienicy. Zginęło czwo224

Rola mediów we współczesnych konfliktach zbrojnych i aktach terrorystycznych

ro mieszkańców - m.in. dziennikarze Brygida i Dariusz Kmiecikowie oraz ich
syn186. Kilkanaście lat temu w wypadku drogowym na bocznej drodze w Rzeszowie
zginęła dziennikarka. Prawie 20 lat temu w Warszawie z okna bloku wypadł dziennikarz. Nie przeżył.
Pojawia się zatem inne pytanie: jak ich zabezpieczyć. Materialnie, psychicznie, emerytalnie, jak docenić ich trud, wysiłek, narażanie życia i zdrowia? To
już pytanie do redakcyjnych boss`ów, wydawców, związkowców, członków stowarzyszeń, ustawodawców.
W artykule, doceniając ich wagę dla tematu i bogate opracowanie, pozwoliłem sobie zacytować obszerne fragmenty publikacji wskazanych w przypisach.
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2.6. Polski model kształcenia korespondentów wojennych –
Krzysztof Gajdka

Streszczenie
Dwadzieścia dwie edycje, trzystu dziesięciu absolwentów, pochwały w mediach, uznanie środowiska dziennikarskiego, towarzysząca przedsięwzięciu aura tajemnicy i ogromne zainteresowanie uczestnictwem ze strony dziennikarzy, którzy
gotowi są składać aplikacje nawet kilka razy, byle tylko wziąć udział w tym jedynym w swoim rodzaju w Polsce Kursie kandydatów na korespondentów wojennych
misji pokojowych i stabilizacyjnych, który w obecnym kształcie jest organizowany
przez Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej oraz Centrum Przygotowań
do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Kielcach, to najlepsza charakterystyka tego ważnego i potrzebnego przedsięwzięcia. Pięciodniowe
elitarne szkolenie koncentruje się na teoretycznych i praktycznych aspektach pobytu
w rejonie działań zbrojnych, jego głównym elementem są „epizody SERE”187,
a więc nacisk na przetrwanie w realiach aresztowania, uprowadzenia czy zagubienia
się w nieznanym terenie objętym walkami.
Słowa kluczowe:
Korespondenci wojenni, SERE, misje stabilizacyjne, dziennikarstwo, szkolenie, Polskie Kontyngenty Wojskowe.
Summary
Twenty-two editions, three hundred and ten graduates, praise in the media,
recognition of the journalistic environment, accompanying the commitment of an
aura of secrets and functions involving meetings with journalists who are ready are
submitted, use several times, just to participate in this topic candidates for war correspondents belonging to peace and stability that in its present shape it is organized
by the Operational Center of the Minister of National Defense and the Preparation
Center for Foreign Missions named after Gen. Władysław Sikorski in Kielce, is the
best description of this important and necessary undertaking. Five-day elite training
187

Skrót od: Survival, Evasion, Resistance, Escape.
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focuses on theoretical and the practical aspect of staying in the area of military operations, its component function are the "episodes of SERE", and therefore the emphasis on survival in the realities of arrest, abduction or getting lost in unfamiliar terrain
within fights.
Keywords:
War correspondents, SERE, stabilization missions, journalism, training,
Polish Military Contingents.
Będziemy działać w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi możecie Państwo spotkać się na „teatrze działań”, bez względu na warunki pogodowe, porę
dnia. Realizm, intensywność – to kluczowe założenia tego szkolenia188.
Freelancerzy dominują
Wielu, nie tylko młodym dziennikarzom wydaje się, że swoją karierę mogą
przyspieszyć, udając się w zapalne miejsca świata, w rejony konfliktów zbrojnych,
gdzie – z racji dużej dynamiki zdarzeń oraz permanentnego popytu na informacje
z teatru działań wojennych – mogą powstać relacje, fotografie, wywiady albo reportaże, które przyniosą rozgłos, cytowania i prestiżowe nagrody. W czasach, gdy
wielkie media – ze względu na dużą ilość konfliktów zbrojnych na świecie, koszty
utrzymania dziennikarzy i towarzyszącego im personelu, ryzyko uprowadzeń, wypłaty okupów czy odszkodowań, zniszczenia sprzętu etc. – redukują ilość delegowanych w rejony wojen ekip, z pewnością łatwiej jest wybić się z pozycji freelancerów. Bardzo często jest tak, że to właśnie oni są na pierwszej linii wydarzeń, a potem sprzedają swoje zdjęcia, filmy czy relacje światowym mediom czy nawet znanym korespondentom wojennym, którzy czekają na nie w stosownym oddaleniu od
centrum wydarzeń, w miejscu względnie bezpiecznym, często w wygodnych hotelach. To tak jak w znanym spektaklu wyreżyserowanym przez Tomasza Wiszniewskiego pt. Krótki kurs medialny, który jest „druzgocącą krytyką współczesnej machiny medialnej, rujnującej życie swym pracownikom i wypaczającej prawdę
w imię oglądalności” i pokazuje korespondentów w realiach wojny czeczeńskiej jako życiowych rozbitków, którzy „w pogoni za sukcesem dobrowolnie pozbawili się
rodzin, szczęścia osobistego, a często i godności”, i dla których „praca i rywalizacja
Fragment materiałów informacyjnych Centrum Operacyjnego MON dla uczestników kursu, pisownia oryginalna.
188
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stały się narkotykiem pozwalającym zapomnieć o rosnącej w nich pustce”189. Zmienia się też sposób relacjonowania konfliktów zbrojnych. O tym, że dziennikarze
wielkich stacji „przyjeżdżali na wojnę jak na operację medialno-logistyczną ich rodzimej firmy”, z mnóstwem sprzętu, zajmując całe piętra luksusowych hoteli i będąc
chronionymi przez sztaby ochroniarzy, mówi Wojciech Rogacin190, który jako reporter „Newsweeka” opisywał wojnę w Iraku i Kuwejcie. Jacek Czarnecki, dziennikarz Radia Zet, który relacjonował konflikty zbrojne w Egipcie, Afganistanie, Iraku
i Kosowie konstatuje zaś, że: […] do 11 września 2001 r., zawód korespondenta wojennego to było bardzo elitarne zajęcie. Było ich w Polsce zaledwie kilku. Znali korespondentów z całego świata, bo na całym świecie spotykały się te same osoby:
wiadomo, którzy byli z CNN, którzy z AFP. Po 11 września wojny stały się nagle
wydarzeniem stadnym […] Kiedy Amerykanie zdobywali Bagdad, na autostradzie,
która do niego prowadziła, utworzył się korek samochodów różnych stacji i rozgłośni radiowych. W Kuwejcie na inwazję Amerykanów na Irak czekało blisko 3 tys.
dziennikarzy. Wojna stało się wielkim medialnym show191.
Wśród znanych korespondentów wojennych są tacy, którzy przeszli za linię
frontu, przeprowadzili wywiady z żołnierzami, bojownikami i cywilami, poruszali
się nocą po wrogim terytorium (orientując się w terenie na podstawie pozycji
gwiazd), niektórzy zostali uprowadzeni, byli torturowani, otarli się o śmierć192 lub
zostali zmuszeni, by przyglądać się z bliska rytualnym egzekucjom. Są tacy, którym
udało się uzyskać status „embedów” (tj. dziennikarzy akredytowanych przy wojsku,
co jednak wiąże się z eksponowaniem racji jednej tylko strony konfliktu). Są tacy,
którym udało się uciec z niewoli lub zostali odbici przez żołnierzy, co też wykorzystali po powrocie do kraju, opowiadając (czytaj: sprzedając) swoją historię na sto
możliwych sposobów i zyskując status celebrytów zapraszanych do programów
śniadaniowych. Są też tacy, którzy po dwóch dniach w pobliżu rejonu walk i odpoScenariusz spektaklu napisali Tomasz Wiszniewski i Robert Brutter, premiera miała miejsce w TVP
2 grudnia 2002 roku, w rolach głównych wystąpili Stanisława Celińska, Jerzy Trela i Artur Żmijewski;
zob. (pat), Krótki kurs medialny, http://filmpolski.pl/fp/index.-php?film=521139.
190 D. Kowalska, "Zdjęcie nie wróci nikomu życia". Korespondent kryzysowy, czyli polski dziennikarz
jedzie na wojnę, https://polskatimes.pl/zdjecie-nie-wroci-nikomu-zyciakores-pondent-kryzysowy-czylipolski-dziennikarz-jedzie-na-wojne/ar/944372 [Dostęp: 21.03.2019].
191 Tamże.
192 Śmierć zbiera obfite żniwo wśród korespondentów wojennych, w samym tylko roku 2013, między
styczniem a wrześniem zginęło 31 osób; por. R. Czulda, W stronę piekła, czyli jak wygląda praca
korespondenta wojennego,
https://wiadomosci.wp.pl/w-strone-piekla-czyli-jak-wyglada-praca-korespondenta-wojennego6078997938738305a [Dostęp: 20.07.2019].
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wiednio udramatyzowanych, i podszytych emocjami kilku relacjach dla macierzystych redakcji, stali się ekspertami, zaczęli pisać kilkusetstronicowe książki, bywać
w programach publicystycznych na żywo w charakterze eksperta w dziedzinie toczącej się wojny. Na tych ostatnich zżymał się Arturo Perez Reverte, który nazwał
ich wprost „durniami”. Warto w tym miejscu dodać, że autor tej dosadnej diagnozy
jest jednym z najpoczytniejszych dziś na świecie pisarzy, który specjalizuje się
w wyrafinowanych kryminałach i powieściach historycznych (ze słynnymi przygodami kapitana Alatriste na pierwszym miejscu), przez dwadzieścia lat był jednak korespondentem wojennym (swoje spostrzeżenia, doświadczenia i diagnozy po wojnie
w byłej Jugosławii, w tym te na temat reporterów, zebrał w znakomitej książce pt.
Terytorium Komanczów193, która powinna być lekturą obowiązkową dla każdego
byłego, obecnego i przyszłego korespondenta wojennego).
Freelancerzy wiedzą doskonale, że wojna jest dla nich niepowtarzalną szansą, że wystarczy być we właściwym miejscu i czasie, zrobić serię zdjęć, nagrać materiał filmowy, przeprowadzić wywiad ze świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń,
a to może przynieść sławę, nagrody czy propozycję angażu w wiodącej redakcji
bądź silnej agencji prasowej. Ich dewizą często są słowa, które wypowiedział słynny
fotograf wojenny Robert Capa: „Jeśli twoje zdjęcie nie jest wystarczająco dobre,
znaczy to tylko, że nie podszedłeś zbyt blisko”194. Wielu chce być jak Melchior
Wańkowicz, który spędził dwa tygodnie na pierwszej linii frontu, pragnąc być blisko żołnierzy II Korpusu generała Andersa, by w ten sposób lepiej utrwalić ich
przeżycia oraz wydarzenia, na które dzięki swemu bohaterstwu mieli wpływ, co zaowocowało znakomitą Bitwą o Monte Cassino. Freelancerzy znają swoją przewagę
nad dziennikarzami z wielkich stacji, sprowadzającą się często do brawury, spontaniczności w działaniu i nadmiernego nierzadko ryzyka, którego tamci z pewnością
nie podejmą. Zapuszczanie się w głąb niebezpiecznego terytorium, poleganie na
niezweryfikowanych przewodnikach, nieznajomość lokalnych zwyczajów i języka
bądź narzecza, mogą zakończyć się porwaniem, zranieniem bądź śmiercią. A ta może się przytrafić nawet najbardziej doświadczonym korespondentom, którzy – jak
Waldemar Milewicz195 – lubią chodzić własnymi ścieżkami i bazować na własnych
kontaktach, uważając przy tym, że tabliczka PRESS na samochodzie stanowi rodzaj
Książka miała swoją premierę w roku 1994, w Polsce w przekładzie Joanny Karasek Wydawnictwo
Muza Warszawa 2008.
194 M. Grzywacz, 5. rocznica lądowania w Normandii. Robert Capa popłynął tylko w jednym celu:
zrobić zdjęcie, http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,20445503,robert-capa-nieco-nieostre-fotografiehistoria-wojenna.html [Dostęp: 9.04.2019].
195 Waldemar Milewicz zginął w samochodzie ostrzelanym z broni maszynowej w Al-Latifi w Iraku
7 marca 2004 roku.
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pola siłowego, które skutecznie chroni przed kulami z automatów. Wojciech Cieśla
stawia na łamach „Newsweeka” diagnozę, że „media nie mają pieniędzy, więc nie
wysyłają już na wojny korespondentów”, a „rynek informacji wojennych opanowali
freelancerzy”196. Sahr Al-Makhdani, doświadczony korespondent wojenny relacjonujący wydarzenia w Syrii, potwierdza w opublikowanej w 2013 roku rozmowie
z magazynem "Press", że "Syria przyciąga freelancerów, młodych dziennikarzy, którzy chcą wyrobić sobie nazwisko i zdobyć doświadczenie jako korespondenci wojenni". Jednak - chociaż dziennikarze ci wykonują bardzo niebezpieczne zlecenia,
często na użytek potężnych mediów - są słabo opłacani, nie mają wsparcia ze strony
zleceniodawcy, a często również stosownego przeszkolenia197. Tę smutną diagnozę
potwierdza Sylwia Arlak, która tak na łamach „Polska. The Times” pisze o polityce
redakcyjnej wobec korespondentów wojennych:
Freelancerom oferuje się znacznie mniejsze wynagrodzenie. Wszystkie dodatkowe koszta, takie jak chociażby ubezpieczenie, płacą z własnej kieszeni. Ponieważ zdani są tylko na siebie, tną koszta do minimum. Rezygnują z wynajmowania
kierowcy, tłumacza, śpią i jedzą gdzie popadnie. To wszystko generuje niepotrzebne
ryzyko i sprawia, że ich życie narażone jest codziennie na dodatkowe niebezpieczeństwa. Często też redakcje decydują się na wysłanie na misję znacznie słabszych,
młodszych i mniej doświadczonych korespondentów. Mówi się, że jeżeli posiadasz
iPhone'a, masz wszystko, by zostać reporterem. Tacy oczywiście kosztują mniej, ale
z pewnością nie są gotowi na wyprawę. Choć nie usłyszymy o tym głośno, redakcja
zaczyna drżeć dopiero w momencie, gdy musi zaopiekować się poważnie rannym
wysłannikiem. I choć wszyscy zgadzają się, że nie ma historii, za którą warto umierać, to jednak pęd za opisem zmagań wojennych jest ogromny198.
Także dziennikarze (szczególnie debiutanci i osoby młode) z ekip wysyłanych przez silne media polskie w rejony działań wojennych – choć ich pobyt był zabezpieczony finansowo oraz ubezpieczony, a oni sami mieli podpisane kontrakty lub
umowy o pracę – narzekali często, że – w odróżnieniu od ich kolegów z USA czy
Europy Zachodniej – są do swojej misji nieprzygotowani, tak od strony teoretycznej,
196

W. Cieśla, Zawód: korespondent wojenny, https://www.newsweek.pl/polska/zawod-korespondentwojenny/cndvdn4, [Dostęp: 20.04.2019]. Tekst jest gorzką refleksją nad współczesną kondycją profesji
korespondenta wojennego, a składają się nań wypowiedzi doświadczonych w relacjonowaniu konfliktów zbrojnych dziennikarzy, jak np. Maciej Moskwa, Paweł Reszka czy Jerzy Haszczyński.
197 J. Zajączkowska, Syria przyciąga niedoświadczonych korespondentów. Rozmowa z Sakhr AlMakhdanim [...], www.press.pl/tresc/32210,syria-przyciaga-niedoswiadczonychkorespon-dentow.
198 S. Arlak, Oszczędności a jakość. Prawdziwych korespondentów wojennych dziś jak na lekarstwo,
https://polskatimes.pl/oszczednosci-a-jakosc-prawdziwych-korespondentow-wojennych-dzis-jaknalekarstwo/ar/3425015 [Dostęp: 18.06.2019].
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jak i praktycznej, co powoduje duży dyskomfort, a także obawę o popełnienie błędów (w tym wynikających z niezrozumienia różnic kulturowych), których efekty
trudno przewidzieć. W relacjonowaniu konfliktów brakowało fachowej wiedzy
(i terminologii) w zakresie taktyki, techniki wojskowej i rozpoznania, umiejętności
związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej czy podstawowej
wiedzy na temat survivalu oraz SERE199. Jeszcze w roku 2000 Idalia Mirecka utyskiwała na łamach „Przeglądu”, że o ile zagraniczne media (jak BBC czy CNN) organizują kursy przygotowawcze dla korespondentów wojennych, to polscy dziennikarze muszą sobie radzić sami200. Wsłuchując się w te zaniepokojone głosy dziennikarzy, Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło prace nad przygotowaniem kursu przygotowującego dziennikarzy do pracy w rejonach konfliktów zbrojnych oraz
współpracy z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi. Na początku były to dwudniowe szkolenia (np. dla trzydziestoosobowej grupy dziennikarzy w Wesołej)
z udziałem specjalistów, podczas których doświadczeni żołnierze opowiadali o specyfice pracy na misji i udzielali praktycznych porad dziennikarzom. Od 2007 roku
szkolenie w postaci profesjonalnego kursu jest organizowane w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, dotąd odbyły się 22 edycje
(kursy organizowane są raz lub dwa razy w roku), które ukończyło 310 osób (kilka
ze względów zdrowotnych musiało przerwać szkolenie, nie otrzymując certyfikatu).
Nie tylko dla certyfikatu
Kurs dla kandydatów na korespondentów wojennych misji pokojowych
i stabilizacyjnych adresowany jest przede wszystkim do dziennikarzy (warunkiem
uczestnictwa jest okazanie ważnej legitymacji dziennikarskiej i poparcie ze strony
macierzystej redakcji). Wydawałoby się też, że udziałem w kursie zainteresowani
będą wyłącznie ci, którzy dopiero planują wyjazd w niebezpieczne rejony świata
w charakterze korespondentów wojennych, tymczasem chęć udziału w szkoleniu
zgłaszają także ci, którzy – głównie jako freelancerzy - relacjonowali już wojny, rewolucje, powstania i pucze, ale doszli do przekonania, że brakuje im bądź stosownych umiejętności (np. z zakresu SERE, prawa czy znajomości zasad współpracy
z wojskiem), bądź też dokumentu, który uprawniałby ich do pobytu na terenie baz
Polskich Kontyngentów Wojskowych czy towarzyszenia podczas oficjalnych i nieoSERE to skrót od słów survival, evasion, resistance, escape (przetrwanie, unikanie, opór w niewoli,
ucieczka).
200 I. Mirecka, Reporter na froncie, https://www.tygodnikprzeglad.pl/reporter-na-froncie/
[Dostęp: 12.03.2019].
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ficjalnych wizyt wysoko postawionym osobom (prezydent, premier, minister obrony
narodowej, dowódcy wojskowi) na terenie zagranicznych baz PKW (a takim właśnie dokumentem jest certyfikat ukończenia kursu). Ostatnimi czasy zainteresowanie uczestnictwem w kursie przejawiają również politycy, którzy oficjalnie wizytują
rejony objęte wojną, oraz celebryci, np. znany muzyk, który angażuje się jako wolontariusz w Aleppo, czy popularny aktor, który przygotowuje się do roli weterana
wojennego; jak się okazuje, osobom takim czasem udaje się dostać na kurs (czyniąc
mu przy tym niemałą reklamę), co miało miejsce w przypadku posłanki PiS Małgorzaty Gosiewskiej, muzyka Dariusza Malejonka czy aktora Bartosz Opani.
Sam kurs to przede wszystkim bardzo duże zagęszczenie zajęć, permanentny brak snu, dzienne i nocne (z przewagą tych drugich) alarmy bombowe, wybuchy
granatów dymnych, wycie syreny, pobyt w ciasnym schronie, długie marsze w zorganizowanym szyku, wojskowa dyscyplina, pokrzykiwania dowódców. Uczestnicy
kursu praktycznie nie rozstają się z kamizelką kuloodporną oraz hełmem, nawet
wyjście na posiłki wymaga ich założenia. W ciągu pięciu dni trzy przeznaczone są
na intensywne zajęcia, w tym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji rannych, survivalu, taktyki i rozpoznania, terenoznawstwa, zasad zachowania
się w trakcie konwoju i patrolu, reguł panujących na terenie bazy wojskowej oraz co wśród uczestników budzi najwięcej emocji - "ekstremalne epizody SERE",
w tym noc spędzona w lesie we własnoręcznie przygotowanych szałasach, ewakuacja obozowiska w realiach ostrzału, porwanie, przesłuchanie (wyjątkowo realistyczne, ze skutymi rękami oraz w worku na głowie) i odbicie z niewoli. Zajęcia te odbywają się niezależnie od pogody, w tym w ulewnym deszczu czy przy padającym
śniegu. Intensywność zajęć i wojskowy dryl uzasadniają pytanie często zadawane
przez uczestników, np. przez Daniela Dmitriewa: „jeszcze dziennikarze, czy już
żołnierze?”201
Jak czytamy w materiałach organizatorów, "głównym celem kursu jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy koniecznej i niezbędnej do bezpiecznej
realizacji zadań dziennikarskich we współpracy z Wojskiem Polskim w rejonie odpowiedzialności PKW lub samodzielnej realizacji zadań w strefach konfliktów
zbrojnych". Podczas zajęć terenowych na poligonie uczestnicy uczą się m.in. jak
pozyskać wodę z rosy (wykonanie prostej instalacji), jak zbudować paleniska Dakota fire hole (nie widać go z poziomu gruntu, daje też mało dymu), rozpalania ognia
krzesiwem magnezowym. Nocna impreza na orientację (w drużynach) wymaga
D. Dmitriew, Jeszcze dziennikarze, czy już żołnierze,
http://panoramasilesia.pl/news/19968/jeszczedziennikarze-czy-juz-zolnierze [Dostęp: 12.06.2019]
201
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dobrej współpracy i czytelnego podziału zadań (zespoły otrzymują współrzędne,
i wskazówki co do rozmieszczenia kolejnych świetlików w lesie, do dyspozycji są
mapa i kompas, trzeba odmeldować się na każdym punkcie kontrolnym dowódcy
przez radiotelefon). W trakcie zajęć medycznych uczestnicy uczą się m.in. jak stosować stazy taktyczne i opaski zaciskowe, zatamować krwotok po postrzale czy zlikwidować odmę płucną po trafieniu w klatkę piersiową, transportować rannych
(w tym do i z prawdziwego helikoptera), poznają też zasady reanimacji. Uczą się
współpracy z żołnierzami z pozycji osoby eskortowanej w przypadku nagłego
ostrzału czy wybuchu granatu (dziennikarz występuje tu w roli „paksa”, a więc kogoś, kogo żołnierz w razie potrzeby zasłoni własnym ciałem), poznają zasady samoobrony podczas zajęć z oficerami - mistrzami sztuk walki, ćwiczą marsz w kolumnie (w tym w nocy), czołganie się, zapoznają się z karabinkiem Beryl, przemieszczają się wysłużonymi Honkerami (które zadziwiająco dobrze spisują się na
leśnych wertepach) i słynnymi amerykańskimi HMMWV (potocznie nazywanymi
Humvee). Podczas dłuższych wyjść w teren (z noclegiem poza bazą) dziennikarze
otrzymują racje żywnościowe SR, identyczne jak żołnierze (jest tu np. gulasz po
węgiersku do podgrzania na załączonym kocherze, konserwa, pieczywo chrupkie,
miód, batony, cukierki, suchary, żywność liofilizowana, kawa, herbata, do tego
sztućce i chusteczki nawilżone, haczyk, tabletki do dezynfekcji wody, a nawet guma
do żucia). Żołnierze, którzy wielokrotnie byli na misjach opowiadają, że to najsmaczniejsze racje żywnościowe w NATO, a amerykańscy żołnierze oferują trzy
swoje racje za jedną polską.
Przedsmak życia na misji i epizody SERE
W czasie kursu realizowanych jest w ramach sześćdziesięciu godzin zajęć
sześć bloków tematycznych, z czego osiem godzin teorii i pięćdziesiąt dwie godziny
praktyki. Dominują zajęcia z taktyki (39 godzin, z czego 38 to zajęcia praktyczne),
na drugim miejscu znajduje się terenoznawstwo (1 godzina teorii i 12 godzin praktyki) oraz szkolenie sanitarne (godzina teorii, dwie godziny praktyki). Z przedmiotów czysto teoretycznych realizowane są trzy: rozpoznanie i armie obce (1 godzina),
prawne aspekty pracy korespondenta wojennego (2 godziny)202 oraz psychologia
(2 godziny). Wśród wykładowców znajdują się oficerowie i pracownicy cywilni
(psycholog) posiadający wieloletnie doświadczenie na misjach bądź w pracy z żołPrzedmiot wprowadzony od roku 2017, do roku 2016 szkolenie obejmowało 58 godzin zajęć, z czego 6 teoretycznych i 52 praktyczne.
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nierzami i weteranami, którzy służyli poza granicami kraju. Ważnym – choć nieuwzględnionym w certyfikacie ukończenia szkolenia – elementem całości są spotkania z doświadczonymi korespondentami wojennymi, którzy opowiadają o szczegółach swojej pracy, warsztacie, doświadczeniach, niebezpieczeństwach, a nawet
porwaniach i ucieczkach z niewoli. Wiele z tych opowieści jest bardzo emocjonalnych, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że ich autorom przyszło obcować z ludzkimi
tragediami i śmiercią, a wielu z nich się o nią otarło. Co ciekawe, dziennikarze ci,
w zamian za szczerość, oczekują od uczestników, że nie będą tych opowieści nagłaśniać i cytować ich w swoich materiałach, tłumacząc to troską o bezpieczeństwo
swoje i swoich rodzin. Ta niepisana umowa zawsze zostaje dotrzymana przez słuchaczy. Równie ciekawe są formalne i nieformalne rozmowy z doświadczonymi
szeregowymi i podoficerami wspierającymi szkolenie (w roku 2016 była to np. 21
Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie) oraz oficerami stanowiącymi kadrę
szkolenia. Jak mówi płk Paweł Chabielski, komendant Centrum Przygotowań do
Misji Zagranicznych w Kielcach, dziennikarze „w czasie tego kursu praktycznie od
podszewki poznają wszystko, co może się wydarzyć w rejonie konfliktu”, pozostaje
mieć nadzieję, „że to się nigdy nie zdarzy, ale muszą być przygotowani, dlatego staramy się urealnić nasz plac ćwiczeń taktycznych i zajęcia, aby ci ludzie mieli świadomość tego gdzie wyjeżdżają i w jakich okolicznościach mogą się znaleźć”,
i że „muszą być gotowi na wszystko, także na ataki, i porwania”, ponieważ „to są
rzeczy, które się zdarzają”203.
Organizatorzy zalecają zakwalifikowanym uczestnikom, aby na miejsce
szkolenia stawili się wyposażeni we własną kamizelkę kuloodporną i hełm (o ile oni
sami bądź macierzysta redakcja nimi dysponują), stosowne obuwie (wojskowe,
trekkingowe), wygodne, praktyczne ubranie dostosowane do każdych warunków
atmosferycznych (upał, deszcz, mróz, wskazane dwie zmiany), nakrycie głowy, plecak (mały bądź średni), kompas (z obrotowym pierścieniem i podziałką w stopniach), latarkę (+ baterie), scyzoryk, nóż (np. saperski) oraz metalowy kubek bądź
menażkę (turystyczną lub wojskowa). Dodatkowo organizatorzy sugerują zaopatrzenie się w: śpiwór i karimatę, bieliznę termiczną, folię metalizowaną NRC (tzw.
"koc ratunkowy"), ostrze survivalowe wieloczynnościowe (Mini Survival Tool), dodatkowe źródło światła i ciepła (świeca, krzesiwo z magnezem, zapałki sztormowe),
apteczkę pierwszej pomocy (+preparat na kleszcze, od wczesnej wiosny do późnej
P. Rogoziński, Przedsmak życia na misji. "Muszą być gotowi na wszystko, także na ataki i porwania", https://kielce.onet.pl/przedsmak-zycia-na-misji-musza-byc-gotowi-na-wszys-tko-takze-na-ataki-iporwania/d8vytzx [Dostęp: 05.04.2019].
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jesieni), okulary ochronne (np. balistyczne), zasypkę do stóp, pakiet przetrwania204.
Dziennikarze zostają zakwaterowani w białych kontenerach mieszkalnych (wyposażonych w prycze i stolik), których zespół tworzy bazę łudząco przypominającą tę
w Bagram (znajdują się tu też toalety, natryski, świetlica, salka wykładowa, schron
i stanowisko ogniowe).
Wielu uczestników przybywa na szkolenie z profesjonalnym ekwipunkiem,
np. dziennikarze dużych stacji telewizyjnych mają – oprócz sprzętu reporterskiego –
kompletne profesjonalne wyposażenie (hełmy i kamizelki kuloodporne z napisem
„Press”, moro, obuwie, bieliznę i inne elementy ubioru, osprzęt survivalowy). Inni
posiadają podstawowe wyposażenie zalecane przez organizatora, hełmy i kamizelki
zostają im jednak udostępnione na czas szkolenia w Centrum Przygotowań do Misji
Zagranicznych (wyroby ochrony balistycznej polskiej firmy Maskpol). Co ciekawe,
bardzo duża część uczestników przed przyjazdem na szkolenie zaopatruje się
w sklepach z militariami m.in. w wycofane z użytku mundury, wojskowe obuwie,
pałatki, manierki i menażki, wojskowe plecaki, latarki taktyczne, noże, saperki, zestawy survivalowe, świadoma tego, że pomoże im to w zajęciach terenowych (m.in.
w kamuflażu) oraz nocnych leśnych manewrach. Wielu z nich zapoznało się również z dostępnymi na polskim rynku wydawniczym publikacjami na temat pracy
współczesnych korespondentów wojennych, autorstwa m.in. Anny Wojtachy, Marka
Millera, Magdaleny Hodalskiej, Arturo Pereza Reverte czy Grega Marinovicha
i Joao Silvy.
Jak wspominałem już wcześniej, SERE to skrót od słów survival, evasion,
resistance, escape (przetrwanie, unikanie, opór w niewoli, ucieczka). Takie szkolenia są szczególnie ważne dla żołnierzy wojsk specjalnych. O ile w survivalu chodzi
o to, żeby utrzymać się przy życiu jak najdłużej, o tyle celem SERE jest, by przeżyć
na terenie przeciwnika i w niewoli tak długo, aż ktoś nas odzyska205. Temu właśnie
podporządkowany jest fragment szkolenia budzący najwięcej emocji, ale też obaw
ze strony uczestników, którzy - wiedząc o tym jak bardzo jest forsowny - boją się,
czy będą w stanie wytrzymać go fizycznie i psychicznie. Wszystko zaczyna się od
nocy w lesie206, gdzie – po całodniowych forsownych zajęciach terenowych i pomimo niesprzyjającej aury - grupa musi zbudować obozowisko, w tym szałasy i posłaZestawienie na podstawie informacji mailowej przesłanej przez organizatorów zakwalifikowanym
uczestnikom.
205 M. Kowalska-Sendek, E. Korsak, SERE to cos więcej niż przetrwanie, http://www.polskazbrojna.pl/home/articleshow/21119?t=SERE-to-cos-wiecej-niz-przetrwanie# [Dostęp: 02.03. 2019].
206 Scenariusze szkolenia SERE (w tym zasadzki, porwania i przesłuchania) mogą się różnic podczas
kolejnych edycji kursu, opisywana sytuacja dotyczy wiosennej edycji szkolenia w roku 2016.
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nia, oraz rozpalić ognisko. Noc nie jest spokojna, gdyż cały czas w lesie słychać
strzały, skradanie się, krzyki. Ponoć w pobliżu znajdują się posterunki lokalnej milicji, co do której do końca nie wiadomo jednak, na ile jest lojalna. Należy więc być
przygotowanym może nie tyle do stawienia oporu agresorom, co raczej szybkiej
ewakuacji obozowiska i ucieczki. Tak też się dzieje, przed świtem obóz należy błyskawicznie zlikwidować i uciekać przez las w wyznaczonym kierunku. Okazuje się,
że dodatkowe wyposażenie, z którego wielu uczestników kursu było dumnych, przy
ucieczce i ewakuacji stanowi zbędny balast, zdarza się więc, że w lesie porzucone
zostają śpiwory czy karimaty. Ucieczka przerywana jest krótkimi chwilami na odpoczynek i nasłuchiwanie. Już za dnia udaje się dotrzeć do drogi, gdzie czekają
honkery. Uczestnicy zostają przewiezieni na Tarczownię na kieleckim poligonie,
gdzie – mając chwilę wytchnienia – „dosypiają” lub posilają się. Po niedługim czasie grupa otrzymuje dyspozycje, by w kilkuosobowych drużynach z kompasami
i mapami udać się w kierunku punktów o różnych współrzędnych. Po kilkunastu
minutach marszu każda z drużyn zostaje zaatakowana przez uzbrojonych mężczyzn
w kominiarkach czy arafatkach zakrywających twarze. Po poddaniu się, każdemu
z dziennikarzy na głowę założony zostaje czarny worek materiałowy, a ręce zostają
skute z tyłu kajdankami plastikowymi. Następnie dziennikarze lądują na podłodze
terenowych samochodów i są wożeni po lesie przez kilkadziesiąt minut. Po zatrzymaniu się, każdy z nich prowadzony jest do miejsca odosobnienia, gdzie przez czas
jakiś czeka boso, klęcząc na ziemi (w tle słyszy krzyki, kłótnie, muzułmańskie modlitwy, strzały). Kolejny etap to przesłuchanie, podczas którego dziennikarze polewani są zimną wodą, pod wielką presją muszą odpowiadać na pytania agresorów,
sytuacja jest zaś do tego stopnia realistyczna, że wielu z przesłuchiwanych (co wynika z ich późniejszych relacji, np. tekstów prasowych) zapomina, że to tylko symulacja i zachowuje się tak, jakby wszystko działo się naprawdę a od każdej odpowiedzi zależało ich życie (przesłuchujący wiele wiedzą o życiu przesłuchiwanych, dane
pozyskując zapewne z Internetu, w tym profili na FB czy LinkedIn). Przesłuchaniom przyglądają się oficerowie i psycholog, linie obrony i taktyki negocjacji z porywaczami zostaną ocenione podczas spotkania ostatniego dnia szkolenia. Po jakimś
czasie, kiedy przesłuchanie wydaje się nie mieć końca, dziennikarze zostają odbici
przez polskich żołnierzy i przewiezieni na poligonową polanę na Tarczowni. Tu,
skrajnie zmęczeni, przepoceni i ubłoceni, mają czas na relaks, pojawiają się też lokalni dziennikarze, którzy chcą przeprowadzić z nimi wywiady. Jest chwila na podsumowanie, pieczenie kiełbasek na ognisku (w towarzystwie niedawnych „oprawców”, tym razem już z odsłoniętymi twarzami), konsultacje medyczne (w pobliżu
przez cały czas stacjonuje wojskowa załoga medyczna w profesjonalnie wyposażo236
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nej karetce), drzemkę. Siniaki, otarcia, zadrapania czy krwiaki są pamiątką po tej
części szkolenia, nikt jednak nie protestuje, bo wszystko to od początku wliczone
było w cenę, poza tym uczestnicy kursu jeszcze przed rozpoczęciem podpisują
„oświadczenia o niewysuwaniu w przyszłości wobec organizatora roszczeń z tytułu
jakichkolwiek zdarzeń losowych w trakcie kursu”. Oczywiście zdarza się, że któregoś z dziennikarzy na tym etapie szkolenia należy przewieźć do szpitala (np. na nastawienie barku czy prześwietlenie nogi), ale większość po badaniu chce wrócić
i rozpocząć np. przesłuchanie w przerwanym miejscu. Po wszystkim dziennikarze
wracają do bazy, gdzie jest czas na suszenie ubrań i upragnioną kąpiel, a wieczorem
– już w mniej stresujących okolicznościach i bez presji – spotkanie przy kolacji
z żołnierzami obsługującymi szkolenie. Następnego dnia rano kurs zostaje podsumowany przez oficerów i psychologa (którzy szczególnie uważnie przyglądali się
szczególnie przesłuchaniom, niektóre ich epizody nagrywając kamerą). Kolejny etap
to uroczystość oficjalnego zakończenia szkolenia i wręczenia certyfikatów przez
komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, poczęstunek, pamiątkowe zdjęcia, później zaś zdanie pobranego w magazynie sprzętu (kamizelki, hełmy) i spotkanie z koordynatorem szkolenia z ramienia MON, który od samego początku czuwał nad sprawną organizacją i bezpieczeństwem uczestników, był też
obecny – jako obserwator – podczas ćwiczeń terenowych i nierzadko motywował
i zagrzewał do walki tych, którzy słabli bądź też chcieli się poddać i przerwać szkolenie. Grupy długo nie mogą się rozstać po zakończeniu szkolenia, rozmowy
w świetlicy już po oficjalnym zakończeniu szkolenia trwają jeszcze kilka godzin,
dziennikarze wymieniają kontakty, umawiają się na wspólne przedsięwzięcia
i spotkania. Czas spędzony w ekstremalnie trudnych dla organizmu warunkach
z całą pewnością zbliża, więc współpraca i znajomość między „kolegami z wojska”
przetrwa z pewnością lata, pielęgnowana na przykład poprzez grupowe dyskusje na
FB.
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Minimum minimorum?
Po zakończeniu każdej edycji kursu uczestnicy odczuwają pewien niedosyt,
są świadomi, że niektóre elementy niezbędnej na przyszłość wiedzy zostały im jedynie zasygnalizowane, po to jednak, by uwrażliwić ich na te kwestie i zainspirować
do doskonalenia tych umiejętności we własnym zakresie lub podczas kursów, szkoleń i spotkań rekomendowanych przez organizatorów. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują regularnie informacje na temat mogących ich zainteresować szkoleń
sanitarnych, z zakresu survivalu i sztuk walki oraz prelekcji na temat różnych aspektów pracy korespondenta wojennego. Tu dobrym przykładem może być kurs prowadzony przez Marcina Marcinko z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat międzynarodowego prawa humanitarnego dla dziennikarzy zamierzających pracować w strefie konfliktów zbrojnych, podczas którego poruszane są takie kwestie jak: status
dziennikarza w czasie konfliktu międzynarodowego i wewnętrznego, jakich rzeczy
korespondent powinien się wystrzegać, by nie mieć problemów ze stronami konfliktu, kiedy korespondent traci swój "ochronny status", jakie prawa ma zatrzymany korespondent. Zajęcia prowadzone poza szkoleniem, ale anonsowane jego absolwentom, były do tego stopnia ciekawe, że od 2017 włączone zostały (wraz z prowadzącym, w wymiarze dwóch godzin) do programu kursu na Bukówce.
Absolwenci szkolenia otrzymują również regularnie materiały (skrypty,
podręczniki, prezentacje w Power Point), które mogą być dla nich przydatne, kiedy
dotrą w pobliże areny działań wojennych (np. wydany przez United States Navy and
Marine Corps skrypt Survival, evasion, resistance and escape multiservice tactics,
techniques and procedures, opracowany przez Zespół ds. Sytuacji Szczególnych
skrypt pt. Przeżyć uprowadzenie, dystrybuowany przez United States Army Training
Support Centers podręcznik How to avoid getting lost czy prezentacje Power Point
na temat opatrunków medycznych, przygotowane przez Wydział WojskowoLekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Łodzi. Ci z absolwentów, którzy
chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej, zapraszani są na intensywny dwudniowy Kurs z zakresu ratownictwa taktycznego
TCCC207 dla korespondentów wojennych, który realizuje EMS Eagle-Medsystem,
który jest znakomitym uzupełnieniem kursu na kieleckiej Bukówce, a jego ukończe-

207

TCCC – skrót od Tactical Combat Casualty Care.
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nie honorowane jest uznawanym w skali międzynarodowej certyfikatem208. Kurs
przewiduje scenariusze taktyczne z użyciem pozoracji medycznej o wysokim stopniu realizmu.
Paweł Szot, doświadczony korespondent wojenny, znany z anteny TVP (od
2018 roku w TVN24), w roku 2013 wysoko ocenił kurs organizowany przez MON,
jednak uznał, że jest on zbyt krótki i że można go traktować jedynie jako wstęp do
właściwego szkolenia (biorąc pod uwagę, ze podobny kurs organizowany przez
BBC trwa kilka tygodni)209. Zachodnie media oraz Russia Today czy Al Jazeera
przed wysłaniem w rejon konfliktów zbrojnych kierują przyszłych lub mniej doświadczonych korespondentów wojennych na profesjonalny kurs HEST (Hostile
Environment Safety Training), który „pozwala poznać dziennikarzom potencjalne
niebezpieczeństwa i reagować w sytuacji zagrożenia życia”. Kursy te – choć nie są
dłuższe niż ten organizowany przez MON – kosztują jednak kilka tysięcy euro210,
stać więc na nie bogatsze redakcje, które dodatkowo dochowują najwyższych standardów zawodowych i czują się odpowiedzialne za wyszkolenie pracownika, którego wysyłają służbowo w zapalne rejony świata.
Należy pamiętać, że szkolenie ewoluuje na bazie prowadzonej ewaluacji.
Organizatorzy są mocno nastawieni na sprzężenie zwrotne ze strony uczestników
(po zakończeniu kursu). Dzięki analizie ankiet oraz wywiadom bezpośrednim szkolenie poszerzane jest np. o nowe przedmioty teoretyczne, inaczej rozkładane są akcenty w zajęciach praktycznych.
O profesji korespondenta wojennego pisze się dużo, powstają książki, artykuły naukowe211, reportaże, a dziennikarze parający się tą specjalnością często pojawiają się w mediach, zyskując nierzadko – jak na przykład Marcin Suder, o któreKurs kosztuje 500 zł. Program i szczegóły kursu: http://el-karama.pl/wp-content-/uploads/2017/03/
Kurs-dla-korespondentow-8-9-kwietnia.pdf, dostęp: Istnieją różne warianty kursu, w tym pięciodniowe, o mocno rozszerzonym programie, skoncentrowany na zagadnieniach ratownictwa medycznego (te
jednak adresowane są już do osób wcześniej przeszkolonych, np. żołnierzy, ratowników medycznych
itd.) [Dostęp: 12.03.2019].
209 R. Czulda, W stronę piekła: granica między odwagą a szaleństwem, https://menway-.interia.pl/stylzycia/news-w-strone-piekla-granica-miedzy-odwaga-a-szalenstwem,nId,102-9246
[Dostęp: 08.03.2019].
210 Dla przykładu, kurs HEST organizowany w Monachium przez EBU (The European Broadcasting
Union) Academy w dniach 19-23 stycznia 2017 roku w zamku Hexanagger kosztował 3950 Euro (EBU
organizuje kursy kilka razy w roku). Więcej o kursie: https://www.ebu-.ch/trainings/2017/06/hesthostile-environment-safety [Dostęp: 15.03.2019]. Dla przypomnienia: polski kurs jest dla zakwalifikowanych uczestników darmowy.
211 Obszerne zestawienie najważniejszych artykułów naukowych dotyczących różnych aspektów pracy
korespondentów wojennych, [w:] J. Sobczak, K. Kakareko, Zawód dziennikarza w obliczu zmian, „Zeszyty Naukowe KUL”, 60 (2017), nr 1 (237), przyp. 61, 62, s. 121-122.
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go brawurowej ucieczce z niewoli mówił cały świat – status celebrytów. Nic więc
nie wskazuje na to, że zainteresowanie pracą korespondenta wojennego (a więc
i kieleckim kursem) zmaleje. Być może w przyszłości silniejsze akcenty zostaną położone (wzorem kursów zagranicznych) na kwestie psychologiczne, w tym na temat
PTSD (posttraumatic stress disorder - zespół stresu pourazowego, rodzaj zaburzenia
lękowego w efekcie traumatycznych zdarzeń), który – o czym wspomina w rozmowie z Anna Piątkowską ceniony korespondent Rafał Stańczyk – dotyka również
dziennikarzy wracających z terenów objętych konfliktami zbrojnymi212. Nie jest
wykluczone, że w przyszłości – na wyraźną prośbę wielu dziennikarzy – zorganizowany zostanie II stopień kursu, koncentrujący się przede wszystkim na epizodach
SERE, ale w o wiele bardziej surowych warunkach, np. w Bieszczadach w marcu
(oczywiście warunkiem uczestnictwa w takim kursie byłoby ukończenie szkolenia
I stopnia na kieleckiej Bukówce). Można też zasugerować organizatorom, by raz na
jakiś czas zorganizować również kurs w wersji nieco odchudzonej dla osób niebędących dziennikarzami, a udających się na tereny objęte wojną (wolontariusze, politycy, celebryci), zainteresowanie przywołanych wyżej aktora, muzyka i posłanki kursem dla dziennikarzy świadczy dobitnie o tym, że popyt na takie szkolenie byłby
spory. Kielecki kurs jest dziś z pewnością przedsięwzięciem świetnie zorganizowanym i dopracowanym w detalach, a otwartość organizatorów (CO MON i CPdMZ)
na uwagi uczestników i absolwentów pod kątem ewentualnych zmian przyszłych
edycji oraz budzą szacunek. Dlatego też warto, a nawet należy rekomendować go
wszystkim, którzy myślą o karierze dziennikarskiej w zapalnych rejonach świata. To
przygotowanie będzie dla nich bezcennym wsparciem, a zdobyta podczas kursu
wiedza pomoże im łatwiej funkcjonować w obcym i groźnym świecie, a być może
nawet przetrwać porwanie czy przeżyć w sytuacji ekstremalnej.

A. Piątkowska, Rafał Stańczyk: dziennikarz jest częścią konfliktu,
https://www.styl.pl-/magazyn/news-rafal-stanczyk-dziennikarz-jest-czesciakonfliktu,nId,1706757#utm_source-=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
[Dostęp: 21.04.2019].
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III Rzecznik prasowy i „Combat Camera” w siłach
zbrojnych – bufor, czy wsparcie dla dziennikarza
3.1. Sposób przygotowywania i przekazywania informacji
przez Rzecznika Prasowego, formy przekazu informacji
dziennikarzom – Artur Surmacz

Streszczenie
Artykuł "Sposób przygotowywania i przekazywania informacji przez
rzecznika prasowego, formy przekazu informacji dziennikarzom" składa się z kilku
części. W pierwszej autor przybliża rodowód działalności prasowej w resorcie
obrony i tworzenie jej jako odrębnego rodzaju służby w Wojsku Polskim. Prezentuje
powstałą strukturę, definiuje jej stanowiska służbowe i podległości, a także cele,
i obszary działalności.
W kolejnej części przez pryzmat osobistych doświadczeń wspomina
o szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji personelu służby prasowej i kontaktach
z dziennikarzami w kraju, jak też w ramach misji poza granicami państwa. Kolejna
część prezentuje obszary i formy przekazu informacji dziennikarzom ze szczególnym uwzględnieniem działalności prasowej w ramach Polskich Kontyngentów
Wojskowych. Ta część omawia działalność prasową w sytuacjach kryzysowych
i obowiązujące procedury oraz przestrzeganie zasad przygotowania i przekazu
informacji w tych sytuacjach. Autor jako uczestnik misji stabilizacyjnych w Iraku
i Afganistanie w końcowej części przedstawia doświadczenia własne, i refleksje
z procesu przygotowywania informacji i kontaktów z mediami w strefie odpowiedziałalności kontyngentu.
Słowa kluczowe:
Służba Prasowa MON, zrozumienie i poparcie społeczne, promocja obronności, konferencja prasowa, lista akredytacyjna.
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Summary
Article "The method of preparation and transmission of information by the
spokesman, forms of communication of information to journalists" consists of
several parts. In the first, the author introduces the origin of press activity in the
Ministry of Defense and its formation as a separate type of Service in the Polish
Army. Presents the resulting structure, defines it’s official positions and subordinations as well as goals and areas of activity.
In the next part, from the perspective of personal experience, he mentions
about training and improving the qualifications of the press service staff and
contacts with journalists in the country as well as part of missions abroad. Next he
presents the areas and forms of information transfer to journalists with particular
emphasis on the press activity within the framework of Polish Military Contingents.
This section discusses press activities in crisis situations and applicable procedures
and compliance with the principles of preparing and transmitting information in
these situations. In the final part author, as a participant in stabilization missions in
Iraq and Afghanistan, presents his own experiences and reflections on the process of
preparing information and contacts with the media in the Military Contingents area
of responsibility.
Keywords:
National of Defense Press Service, Public Relations PR, Promotion of Defense, Press Conference, Accreditation List.
Proces przygotowywania i przekazywania informacji oraz wybór formy tego
przekazu przez personel służby prasowej pełniący swoje obowiązki w resorcie obrony narodowej w kontekście całokształtu działań „wojskowych prasowców” można
porównać do czubka góry lodowej. Niewątpliwie zadanie to wymaga najwyższego
profesjonalizmu i staranności, niemniej to tylko fragment zakresu i obszaru funkcjonowania rzeczników prasowych oraz oficerów prasowych.
Rodowód
Działalność prasowa w resorcie obrony traktowana jako wyodrębniona służba liczy sobie zaledwie 25 lat. Oczywiście należy pamiętać o historycznych dokonaniach wydawnictw wojskowych oraz prasy wojskowej, która przed 1989 rokiem
spełniała rolę informacyjną, jednak obarczoną cenzurą i wiadomymi ograniczenia242
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mi. Przemiany społeczno-ustrojowe początku lat 90-tych miały również swoje odzwierciedlenie w Wojsku Polskim, nad którym ustanowiono kontrolę cywilną.
Równolegle - już od końca lat 90-tych, trwały prace nad stworzeniem profesjonalnej
wojskowej służby prasowej. Tworząc struktury prasowe w nowych siłach zbrojnych
przyjęto struktury podobnie do tych funkcjonujących w państwach NATO. Przyjęcie
Polski w marcu 1999 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego, udział w koalicji
i walce z terroryzmem międzynarodowym, a także nałożenie się na to idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce i Europie wymusiło szybkie, rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa o procesach i wydarzeniach zachodzących
w ewoluującym Wojsku Polskim. W myśl zasady przestrzeganej w siłach zbrojnych
innych państw demokratycznych, kreatorem polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej jest minister obrony213, natomiast szczegółowe rozwiązania organizacyjne stanowią wypadkową potrzeb w zakresie informacji publicznej na rzecz
obronności a także możliwości finansowych resortu.
Służba prasowa resortu
Pierwszym etapem budowy nowoczesnego systemu komunikowania wojska
ze społeczeństwem było powstanie w 2004 roku Centrum Informacyjnego MON.
Zmiany w społeczeństwie pociągnęły za sobą zwiększone zainteresowanie także
sprawami wojska i obronności. W związku z tym, priorytetem stało się szerokie,
wiarygodne i szybkie informowanie społeczeństwa o wydarzeniach i procesach zachodzących w siłach zbrojnych i w ich otoczeniu214. W wielu dowództwach zaczęto
tworzyć nieformalne zespoły prasowe w oparciu o oficerów oddelegowanych z podległych jednostek. Sukcesywnie powstawały też nieliczne stanowiska służby prasowej. Jednak w 2006 roku, poza Centrum Informacyjnym MON liczba etatów oficerów prasowych na wszystkich poziomach dowodzenia Sił Zbrojnych wynosiła tylko
12 stanowisk. Zadania nieistniejącej formalnie służby prasowej wykonywane były
„nieetatowo” jako zadania dodatkowe przez żołnierzy i rzadziej pracowników wojska, za które w zasadzie nie otrzymywali oni dodatkowego wynagrodzenia. Z czasem zadania „prasowo-informacyjne” stały się codziennością i zajmowały sporo
czasu w obowiązkach służbowych szczególnie wśród oficerów Sekcji Wychowawczych oraz Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej - CIMIC.

213
214

http://archiwum2013.mon.gov.pl.
http://archiwum2013.mon.gov.pl.
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Zmiany przyniosło dopiero podpisanie przez Ministra Obrony Narodowej
w czerwcu 2006 roku uzgodnionej w resorcie „Strategii informowania i promocji
obronności resortu obrony narodowej”. Jednym z założeń strategii było opracowanie
decyzji Ministra Obrony Narodowej odnoszącej się do służby prasowej w resorcie
ON oraz decyzji w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej resortu, które zapełniłyby lukę prawną w tym zakresie. Obie te decyzje zostały podpisane przez Ministra Obrony Narodowej 1 sierpnia 2006 r. i weszły w życie 1 stycznia 2007 roku.
Wtedy też rozpoczęła funkcjonowanie profesjonalna służba prasowa resortu Obrony
Narodowej, którą stanowił Departament Prasowo-Informacyjny MON. Decyzja
o służbie prasowej była nowelizowana dwa razy, a następnie zastąpiona decyzją Nr
203/MON z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie służby prasowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 162).
Przytoczona wyżej podstawa prawna określa podstawowe zadania, struktury
służb prasowych wymagania dla kandydatów, system podległości i nadzorów, zawiera wzory obowiązujących dokumentów w systemie meldunkowym, a także warunki pracy i wyposażenie w sprzęt komórek służby prasowej215.
Struktura stanowisk etatowych służby prasowej wymaga pewnego wyjaśnienia z powodu dowolnego (zamiennego) używania określenia „rzecznik prasowy” i „oficer prasowy”. Otóż, w Zespołach Prasowych i Wydziałach Prasowych
Dowództw występują stanowiska „szef - rzecznik prasowy”, „zastępca szefa - zastępca rzecznika prasowego”, „podoficer” „specjalista” i „pracownik wojska”. Na
niższych szczeblach służby prasowej w sekcjach prasowych (okręgów, dywizji,
skrzydeł lotnictwa) jak też w przypadku pojedynczych stanowisk występują stanowiska „oficer prasowy”, „młodszy oficer prasowy” i „podoficer”. Od szczebla brygad, obecnie personel służby prasowej w zasadzie jest jednoosobowy. W jednostkach wojskowych batalionach (równorzędnych) tworzone są nieetatowe stanowiska
służby prasowej, a do pełnienia tych obowiązków wyznaczane są najczęściej osoby
z pionu wychowawczego jednostek.
Z autorskiego obowiązku i doświadczeń warto przypomnieć, iż właśnie
w 2007 roku została wprowadzona poprawka do etatu Dowództwa 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich i przeprowadzono nabór kandydatów na stanowisko oficera prasowego w stopniu etatowym kapitana216.

Decyzja Nr 203/MON z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie służby prasowej w resorcie obrony narodowej.
216 Kronika 21 BSP.
215
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Służba prasowa resortu Obrony Narodowej jest bezpośrednio podległa dowódcom, a zarazem spełniała zadania z zakresu realizacji polityki informacyjnej całego resortu. Stanowi więc spójną grupę, której gestorem i koordynatorem jest dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON, ściśle współpracujący ze zorientowanym na informowanie bieżące rzecznikiem prasowym MON.
Głównym celem działań prasowo-informacyjnych jest zwiększenie wiedzy
i pozyskanie zrozumienia i poparcia społecznego dla działań podejmowanych przez
SZ RP. Zgodnie ze standardami NATO - cel ten jest urzeczywistniany poprzez działanie w trzech zasadniczych obszarach:
- współpracy z mediami,
- informowania wewnętrznego,
- współpracy ze społeczeństwem.
Podstawowe zasady, które przyświecają personelowi prasowemu to: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, rzetelność i poszukiwanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy społeczeństwem a wojskiem, opartego na prawdziwej i pełnej
informacji.
Przygotowanie kadr
Niezbędna wiedza z zakresu prawidłowego funkcjonowania personelu służby prasowej obejmuje wiele dyscyplin jak prawo prasowe i autorskie, relacje z mediami, elementy PR, reagowanie kryzysowe, kreowanie wizerunku jak również
przygotowanie językowe i z pozoru mniej ważną emisję głosu. Jest to wiec zasób
wiedzy niezbędny w profesjonalnym prowadzeniu polityki informacyjnej. Od kandydatów na stanowiska w służbie prasowej wymaga się predyspozycji w zakresie
komunikacji interpersonalnej, umiejętności łatwego i rzeczowego wypowiadania się
w formie ustnej i pisemnej, znajomości języka angielskiego, a także doświadczenia
lub wiedzy z zakresu public relations, dziennikarstwa i nauk społecznych217. Dlatego
od początku funkcjonowania służby prasowej kładziono nacisk na szkolenie i zdobywanie doświadczeń w tym obszarze działalności służbowej. Do pomocy w tym
dziele zaangażowano profesjonalistów i samych dziennikarzy, którzy osobiście
prowadzili szkolenia z osobami funkcyjnymi oraz personelem wyznaczonym do
pełnienia misji poza granicami państwa. W tym zakresie na Podkarpaciu w ramach
funkcjonowania 21 BSP jako jednego z największych związków taktycznych Wojsk
217
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Lądowych współpraca z dziennikarzami lokalnego radia, prasy i TV regionalnej
owocowała znakomitymi relacjami, zarówno z bieżącej działalności wojska, jak
i przygotowania do misji zagranicznych. Dziennikarze byli częstymi gośćmi na poligonach i w kompleksach koszarowych. Grono dziennikarzy poszczególnych redakcji wyspecjalizowało się w problematyce wojskowej i nomenklaturze, co dawało
efekty w postaci wielu profesjonalnych artykułów i audycji oraz relacji, znakomicie
służących promocji obronności.
Fot. 1, 2, 3, „Dzień mediów” na OSPWL Nowa Dęba 2003 r.

Zdarzały się i sytuacje trudne, kryzysowe jednak zawiązane przyjaźnie
i sympatie środowiska wojskowego tylko sprzyjały rozładowaniu napięć i taktownym informowaniu o tragicznych zdarzeniach. Zbudowane zaufanie wojska do grona dziennikarskiego leżało też u podstaw zaangażowania i udziału dziennikarzy
z Podkarpacia w roli korespondentów wojennych z misji humanitarnych w Kosowie
czy szkoleniowo-stabilizacyjnych w Republice Iraku. Podkarpaccy dziennikarze
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wraz z rzeszowskimi podhalańczykami wspólnie brali udział w patrolach i osobiście
poznawali przez kilka tygodni trudy służby poza granicami państwa218.
Fot. 4. Ekipa TVP3 Rzeszów podczas certyfikacji 8IA Div, Ad Diwaniyah, Irak,
grudzień 2005.

Fot. 5. Wizyta i spotkanie dziennikarzy z Dowódcą MND CS w Bazie Echo Irak lipiec 2005.

218

Kronika 21 BSP.
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Resort obrony podejmował wiele inicjatyw i starań o podniesienie profesjonalizmu rzeczników poprzez wydawanie materiałów szkoleniowych i szkolenia.
W tym celu BPI MON przygotowywał w połowie lat 90-tych publikacje w ramach
„Biblioteczki Oficera Prasowego”, które przybliżały funkcjonowanie służby prasowej oraz reguł i zasad redagowania komunikatów, prowadzenia konferencji, udzielania wywiadów, prowadzenia i redagowania tekstów, gazet, kronik itp. Aby przybliżyć pracę dziennikarza wojsko kontynuowało szkolenia z zakresu dokumentalistyki w tym kursy fotograficzne i filmowe przez wiele lat organizowane na bazie
Domu Żołnierza w Warszawie, a później Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Początkowo szkolenia te służyły do celów związanych z amatorską działalnością kulturalną w wojsku, późnej z ramach działalności prasowej w tym redagowania stron internetowych jednostek. Bardzo pomocny w działalności prasowej był
film szkoleniowy z udziałem znanego polskiego aktora Mirosława Baki w roli oficera prasowego pt. „Jak rozmawiać jak reagować?”
Fot. 6. Warsztaty szkoleniowe wystąpień medialnych dla osób funkcyjnych PKW 2005 r.

Teorię z publikacji i szkoleń wspierano praktyką i warsztatami szkoleniowymi. Na poligonie WL w Nowej Dębie przez wyjazdem na misje OIF w Iraku
atrakcyjne szkolenie dziennikarskie z praktycznego udzielania wywiadów z osobami
funkcyjnymi dowództwa prowadzili dziennikarze TVP z redaktor Anną Popek.
Z całą pewnością takie szkolenie służyło kształtowaniu pozytywnego wizerunku
wojska jednocześnie było dla żołnierzy znakomitym sprawdzeniem swoich umiejętności i wstępem do pokonywania tremy w wystąpieniach publicznych. Niebagatelne
znaczenie miał też cykl szkoleń i przygotowań dotyczących historii, kultury, religii
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i zwyczajów np. krajów arabskich. W tym zakresie prowadzono szkolenia języka
arabskiego i języka dari (Afganistan), które pozwalały żołnierzom podczas misji na
użycie kilku zwrotów czy pozdrowień, które jak się później okazywało znakomicie
służyły zacieśnianiu kontaktów a nawet sympatii międzykulturowych. Ważne było
także przybliżenie i poznanie zwyczajów sposobów zachowania i kultury arabskiej,
dat świąt islamskich i typowych tematów do rozmów z lokalnymi przedstawicielami
społeczności i podstawowych wiadomości o przyszłym terenie działań, zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa, klimacie i sposobach prowadzenia działań przez
rebeliantów i potencjalnych przeciwników.
Po tej garści historii rozwoju działalności prasowej w wojsku warto przybliżyć formy przekazu jakimi posługuje się służba prasowa RON.
Formy przekazu
Formy przekazu informacji dziennikarzom uzależnione są częściowo od obszarów informowania. Inne będą w obszarze funkcjonowania z mediami inne we
współpracy ze społeczeństwem, jeszcze inne w obszarze informowania wewnętrznego. Na tym pierwszym polu znaczenie będzie miał zasięg terytorialny. Inne formy, zazwyczaj wypracowane przez lata, przybierać będzie informowanie mediów
lokalnych, inny przekaz będzie dla mediów ogólnokrajowych. Zupełnie inne oczekiwania, jak wynika z praktyki, mają media międzynarodowe w tym także zagraniczne media lokalne w rejonach i strefach odpowiedzialności Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami państwa.
Z szerokiego spektrum zadań służb prasowych w zakresie swoich kompetencji do podstawowych form przekazu informacji dziennikarzom należą:
1. Organizowanie konferencji prasowych, spotkań, wywiadów, briefingów i kontaktów z dowódcami i innymi osobami funkcyjnymi oraz przedstawicielami
resortu.
2. Opracowywanie i upowszechnianie informacji w formie komunikatów, oświadczeń i notatek, a także udzielanie odpowiedzi na zadane przez dziennikarzy
pytania.
2. Wypowiadanie się do mediów w imieniu swoich dowódców i przełożonych.
3. Prowadzenie korespondencji z przedstawicielami mediów, przygotowanie odpowiedzi, polemik, sprostowań na krytyczne publikacje i interwencje dziennikarskie.
4. Redagowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych, internetowych serwisów informacyjnych, bazy fotograficznej i spotów filmowych.
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5. Organizacja, zapraszanie i koordynowanie wizyt dziennikarzy w jednostkach
organizacyjnych, podczas uroczystości, imprez oraz szkoleń i ćwiczeń w tym
także poza granicami państwa219.
Te podstawowe formy przekazu dotyczą tylko współpracy z mediami, jednak to tylko część zadań służby prasowej. W istocie działa ona nie tyle na rzecz mediów, ile na rzecz wsparcia dowódców jednostek (komórek) organizacyjnych
w szczególności w planowaniu organizowaniu i prowadzeniu ćwiczeń i działań.
Uczestniczy także szkoleniu żołnierzy i pracowników z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami oraz informowaniu wewnętrznym. Szczególna rola
przypada służbie prasowej (PIO) w czasie realizacji zadań poza graniami państwa
w czasie misji szkoleniowych i stabilizacyjnych. Biuro prasowe PIO wchodzi
w skład grupy wsparcia INFO OPS, która skupia swoje działanie na przygotowaniu
danych do zamiaru dowódcy i celu poszczególnych operacji. W tym przypadku niezbędna staje się ścisła współpraca z innymi komórkami kontyngentu, jak: grupą
działań psychologicznych (PSYOPS), sekcją rozpoznania (G-2), sekcją współpracy
cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz innymi elementami w tym narodowym elementem wsparcia (NSE), biurem prasowym jednostek współdziałających (PIO 8 IA Div)
i osobami funkcyjnymi elementami.

219
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Rys.1. Przykładowy skład Grupy Roboczej INFO OPS.

Sposób przygotowania i przekazywania informacji przez rzecznika prasowego
Powiadomienie przedstawicieli mediów o planowanym wydarzeniu, uroczystości czy konferencji odbywa się w formie komunikatu lub zaproszenia, które
rzecznik/oficer prasowy rozsyła według swojej listy adresowej. Oczywistym jest
podanie głównego celu, czasu i miejsca oraz prośby o potwierdzenie udziału. Na
podstawie potwierdzonych zgłoszeń sporządzana jest lista akredytacyjna, szczególnie jeśli chodzi o ważne wydarzenia lub o dziejące się poza granicami państwa.
Konferencja zazwyczaj zaczyna się od powitania przybyłych przedstawicieli oraz
krótkiej prezentacji przebiegu spotkania, wydarzenia. Spotkaniem, a szczególnie
czasem jego trwania kieruje rzecznik/oficer prasowy, chyba że dowódca jednostki
(komórki) organizacyjnej postanowi inaczej.
Szczególnym przypadkiem informowania mediów przez służbę prasową
wojska są sytuacje kryzysowe, wywołane błędem człowieka, jak również nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Nagłośnione przez media, mogą narazić resort obrony na utratę wiarygodności i dobrej reputacji lub odpowiednio - przyczynić się do
zmniejszenia negatywnych skutków zdarzeń.
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W sytuacji kryzysowej służby prasowe muszą zachować spójność wypowiedzi, dlatego, za koordynację zadań z zakresu polityki informacyjnej np. Polskiego
Kontyngentu Wojskowego odpowiada rzecznik prasowy PKW. W sytuacji kryzysowej tylko określone osoby mogą wypowiadać się dla mediów. Dlatego, niezbędne
jest przestrzeganie zasad podległości służbowej oraz nie przekraczanie posiadanych
na danym stanowisku uprawnień i kompetencji.
Na wypadek medialnej sytuacji kryzysowej nadrzędną rolę pełni rzecznik
prasowy Ministra Obrony Narodowej oraz w konkretnych przypadkach w zależności
od rodzaju sytuacji kryzysowej - rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego.
Niestety znane są przykłady pozyskiwania informacji z innych niż wyznaczone do tego celu źródeł, prowadzące do skandalicznych sytuacji gdy rodzina poległego w misji poza granicami kraju żołnierza dowiedziała się o jego śmierci z lokalnych mediów. Informacja ta wypłynęła od innego żołnierza z misji w prywatnej
rozmowie telefonicznej, bezpośrednio po tragicznym wydarzeniu, w czasie kiedy
zbierano jeszcze informacje do komunikatu rzecznika prasowego PKW. To zdarzenie miało wpływ na wprowadzenie ścisłych procedur i zasad w zakresie powiadamiania w sytuacjach kryzysowych220.
Zasady przygotowania i przekazu informacji w sytuacjach kryzysowych
1. Najważniejsza jest precyzja w podawaniu informacji.
2. Wszystkie wypadki i incydenty, w których brali udział żołnierze/pracownicy danej jednostki, nastąpiła śmierć żołnierza podczas walk, starć
zbrojnych lub innych, tragicznych w skutkach okolicznościach mających
związek z wykonywaniem obowiązków służbowych lub w których został
zniszczony lub uszkodzony sprzęt, muszą być natychmiast zgłoszone do
rzecznika prasowego PKW.
3. Dyżurna Służba Operacyjna PKW po ustaleniu wszystkich okoliczności
danego zajścia opracowuje szczegółowy raport o zdarzeniu na zasadach
ogólnych, który przesyła również do rzecznika prasowego PKW.
4. Rzecznik prasowy informuje niezwłocznie o zaistnieniu sytuacji kryzysowej: Dowódcę PKW, rzecznika prasowego DO, rzecznika prasowego
MON oraz dyrektora DPI MON (z zachowaniem podległości służbowej) osoby te podejmują decyzję, na jakim szczeblu ma się odbywać informowanie o incydencie.
Wytyczne Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w sprawie: Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w Polskim Kontyngencie
Wojskowym w Republice Iraku.
220
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5. W przypadku ofiar śmiertelnych lub zranień ogólną zasadą jest niepodawanie mediom nazwisk ofiar przed poinformowaniem osób najbliższych
oraz unikanie podawania nazw jednostek. W przeciwnym wypadku stanowiłoby to naruszenie prywatności oraz zagrożenie bezpieczeństwa operacji.
6. Zakazane jest komentowanie lub podawanie niesprawdzonych informacji
na temat incydentu/wypadku.
7. Obowiązkiem każdego żołnierza jest ochrona informacji niejawnych
a także dbałość o bezpieczeństwo misji oraz uczestniczących w niej żołnierzy.
8. Jedynie rzecznik prasowy PKW udziela wypowiedzi dla mediów po zaistnieniu sytuacji kryzysowej.
W razie zdarzeń i wypadków, podczas których dochodzi do utraty życia lub
zdrowia żołnierzy i pracowników cywilnych WP, rzecznik prasowy Polskiego Kontyngentu Wojskowego szczegółowo realizuje niżej określone procedury reagowania
kryzysowego.
Podstawowe zasady działania rzecznika:
Rzecznik działa bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu nadrzędnego celu,
którym jest dobro rodzin poszkodowanych żołnierzy oraz pozostałego personelu
kontyngentu.
1. Rzecznik prasowy PKW informuje telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu
natychmiast po uzyskaniu informacji od służb operacyjnych PKW –
rzecznika prasowego Dowództw Operacyjnego (DO) (w razie jego nieobecności rzecznika Sztabu Generalnego WP) oraz rzecznika MON (w razie
jego nieobecności dyrektora DPI) i zaczyna przygotowywać dane do komunikatu prasowego.
2. Rzecznik prasowy PKW przesyła roboczy projekt komunikatu po uzgodnieniu treści komunikatu z Dowódcą PKW do rzecznika prasowego DO
oraz do wiadomości rzeczników MON, Dyrektora DPI, SGWP i właściwego RSZ (max 2 godz. od czasu zaistnienia zdarzenia).
3. Rzecznik właściwego RSZ monitoruje tryb powiadamiania rodziny w kraju przez Zespół powiadamiający o wypadku i zbiera dane personalne ofiary. Z chwilą uzyskania potwierdzenia o powiadomieniu rodziny informuje
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4.

5.

6.

7.

o tym rzeczników DO i MON, oraz przesyła im dane personalne ofiary.
Rzecznik DO informuje o powiadomieniu rodzin rzecznika PKW.
Rzecznik PKW w konsultacji z rzecznikiem DO wydaje wstępny komunikat, w którym podaje nazwiska poległych i zaznacza, że „RODZINY POLEGŁYCH/RANNYCH ZOSTAŁY POINFORMOWANE O ZDARZENIU” lub w szczególnej sytuacji gdy nie udało się jeszcze powiadomić rodzin a informacja o zdarzeniu krąży już w mediach „NAZWISKA POLEGŁYCH ZOSTANĄ PRZEKAZANE PO POWIADOMIENIU RODZIN”.
Komunikat jest przesyłany do właściwych komórek prasowych RON,
a następnie po umieszczeniu przez DPI komunikatu na stronie internetowej MON – przekazuje informacje do PAP i innych mediów według swojej listy adresowej.
W przypadku gdy rzecznik prasowy PKW nie jest w stanie opracować lub
przesłać komunikatu w wersji elektronicznej - komunikat wstępny opracowuje i dystrybuuje, w porozumieniu z rzecznikiem PKW, rzecznik prasowy DO.
W przypadku, gdy we wstępnym komunikacie nie podano nazwisk poległych żołnierzy, po otrzymaniu informacji o powiadomieniu rodzin, rzecznik DO w porozumieniu z rzecznikiem RSZ, wydaje komunikat uzupełniający, w którym podaje mediom dane personalne ofiar i ich macierzyste
jednostki. W pierwszej kolejności wysyła go do rzeczników PKW, MON,
DPI, SGWP, RSZ, DPI aktualizuje komunikat na stronie internetowej. Następnie rzecznik DO powiadamia PAP i inne media według listy dystrybucyjnej. Ponadto w zależności od potrzeb, rzecznicy MON, DO i PKW
udzielają wypowiedzi dla TV, radia i prasy.
Rzecznik danego RSZ, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym macierzystej jednostki, udziela dodatkowych informacji na temat ofiar - pierwszy adresat DPI MON (do wiadomości: rzecznik DO, PKW, MON,
SGWP) a następnie PAP i inne media. Ponadto informuje, w uzgodnieniu
z wymaganymi instytucjami MON, na temat planowanych uroczystości
pogrzebowych oraz udziela wypowiedzi dla TV, radia i prasy.

W przypadku żołnierzy rannych procedura przebiega tak samo, ale z zachowaniem zasady, że nie podaje się danych personalnych żołnierza – nazwę macierzystej jednostki rannego żołnierza oraz jego stopień podaje rzecznik DO/RSZ.
W zakres podawanych dodatkowych informacji może wejść:
- stan zdrowia rannych, sytuacja w bazie – rzecznik PKW / DO;
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- transport poległych / rannych do kraju – rzecznik DO, przy współpracy
z DPI;
- organizacja uroczystości pogrzebowych w kraju – rzecznik właściwego
RSZ przy współpracy z DPI.
Doświadczenia własne
Przybliżając czytelnikowi sposoby przygotowania i przekazywania informacji dziennikarzom trzeba pamiętać, iż jest to cały proces, który jak już wspomniano
najpełniejszy wymiar ma w przypadku służby prasowej funkcjonującej w misjach
poza granicami państwa. W tym miejscu chciałbym odnieść się do moich doświadczeń ze służby w PKW, gdzie m.in. pełniłem obowiązki oficera prasowego w Biurze
Prasowym Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe w Republice Iraku. Biuro
prasowe podczas kolejnych zmian składało się z dwóch funkcjonariuszy - jednego
polskiego (głównego PIO) i jednego słowackiego (urzędnik analizujący media) oraz
trzech lokalnych tłumaczy.
Kwestia tłumaczy zasługuje na kilka słów komentarza. Podczas misji w Iraku tłumacze wspierali nas w realizacji wielu działań a szczególnie kontaktów z lokalnymi władzami czy przedstawicielami służb bezpieczeństwa. Wśród irackich
tłumaczy były osoby, które posługiwały się językiem angielskim ale także językiem
polskim, a poznały go np. podczas studiów w Polsce zarówno na cywilnych uczelniach, jak i polskich szkołach oficerskich. Jeden z tych tłumaczy był wcześniej wysokiej rangi oficerem w armii Saddama Huseina. Ich współpraca z nami stanowiła
poważne zagrożenie dla nich i ich bliskich, dlatego po zakończeniu naszego zaangażowania w misji irackiej w październiku 2008 roku kilku z naszych irackich współpracowników wraz z rodzinami zostało zaproszonych do osiedlenia się w Polsce221.
Także wysoko należy ocenić pracę tłumaczy w misji w Afganistanie, którzy
oprócz zwykłej obsługi spotkań i konferencji, prowadzili szkolenia języka dari dla
kierowniczej kadry kontyngentu, a szczególnie podczas VI Zmiany PKW w Afganistanie dowodzonej przez gen. bryg. J. Bronowicza, zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu222.
W pewnym okresie (IX zmiana) w wydziale prasowym MND CS w Iraku
służbę pełniło dwóch oficerów; szef PIO - rzecznik prasowy i oficer prasowy.

221

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,18939003,pozostawieni-jak-sobie-radza-w-pols-ce-iraccytlumacze.html.
222 Kronika 21 BSP.
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W tym czasie nie była jeszcze powołana i nie funkcjonowała nieetatowa komórka
Combat Camera, dlatego dokumentację fotograficzną z aktualnych wydarzeń biuro
prasowe realizowało we własnym zakresie, a czasem z pomocą sekcji wychowawczej. Aktualności i ważniejsze wydarzenia były zatem fotografowane i wykorzystywane do informowania wewnętrznego żołnierzy i rodzin na temat działań, warunków służby, sukcesów, informacji na temat zdrowia i stanu bezpieczeństwa personelu misji. Do moich obowiązków należało między innymi odbiór dziennikarzy przybyłych do bazy z bramy i opieka podczas pobytu na jej terenie. Wizyty te zdarzały
się średnio co dwa tygodnie, gdyż dowódca MNDCS kreował otwartą politykę informacyjną, zarówno w sferze informacji o powodach naszej obecności jak też planowanych we współdziałaniu z irackimi siłami bezpieczeństwa działaniach. Podczas
realizacji tych zadań wykonywałem dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzałem codzienną analizę irackich mediów i na tej podstawie opracowywałem "Daily
Media Analyzing" i przesłałem go do wielonarodowego korpusu w Bagdadzie. Pod
koniec dnia sporządzałem meldunek dobowy do oddziału prasowo–informacyjnego
dowództwa korpusu oraz przedstawiałem szefowi biura prasowego projekt meldunku dobowego do Centrum Operacyjno-Taktycznego (TOC) MND CS.
Częste konferencje z udziałem władz prowincji, dotyczące realizowanych
projektów pomocowych wymagały obecności przedstawicieli mediów lokalnych,
stąd także poprzez naszych tłumaczy języka arabskiego przygotowywaliśmy podstawowe materiały informacyjne a o szczegółach dziennikarze dowiadywali się podczas wywiadów.
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Fot. 8. Konferencja prasowa Dowódcy MNDSC gen. dyw. T. Buka, Irak 2007.

Warunkiem przygotowania materiałów i sprawdzenia ich pod kątem bezpieczeństwa informacji mających wpływ na bezpieczeństwo naszych żołnierzy był cią257
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gły kontakt szefa biura prasowego - rzecznika prasowego z dowódcą dywizji realizowany w ramach codziennych odpraw, jak też z wykorzystaniem systemu meldunkowego, do którego zaliczały się codzienne:
- raporty sytuacyjne,
- analiza mediów,
- udział w oprawie informacyjno-operacyjnej,
- wydanie komunikatów prasowych po konferencjach,
- wysłanie sprawozdania dobowego do Dowództwa Operacyjnego w Polsce,
- udział w połączonych odprawach dotyczących bieżących operacji,
- organizacja odprawy własnej w PIO dotyczącej bieżącej działalności,
- analiza irackich mediów.
W rejonach odpowiedzialności oraz w bazach, w których stacjonowali żołnierze niezwykle poważnie traktowane są procedury bezpieczeństwa. Ataki na patrole, konwoje czy ostrzeliwanie bazy przez rebeliantów zdarzały się nader często.
Jednakże bazy nie były niedostępnymi wyspami. Do bazy mogły wchodzić, po
sprawdzeniu pod kątem bezpieczeństwa, różne osoby najczęściej przedstawiciele
władz i służb mundurowych, kontraktorzy i pracownicy z firm, które realizowały
nadzorowane i finansowane przez siły koalicyjne projekty pomocowe, w tym również dziennikarze lokalnych mediów. Pamiętać należy, że siły wrogie irackim władzom i służbom, rebelianci i terroryści dokładali wszelkich starań, aby wykorzystać
dostępne źródła informacji w celu zdyskredytowania operacji sił koalicyjnych, operacji MND CS, przywódców irackich sił bezpieczeństwa (ISF) i żołnierzy. Istniało
zagrożenie, że mogli oni przedstawiać się jako przedstawiciele mediów, aby zdobyć
informacje, które mogły wpłynąć na opinię międzynarodową i działać na ich korzyść.
Akredytacja wydziału prasowego i biura prasowego korpusu oraz dywizji
i rejestracja w MND CS była zasadą i tzw. procedurą kardynalną, zapisaną w standardowych procedurach operacyjnych (SOP). Dlatego też dla tych osób, które miały
otrzymać prawo wejścia na teren bazy zakładano elektroniczne bazy danych oraz
wydawano odpowiednie przepustki, oczywiście bez prawa poruszania się „bez opieki” po bazach.
Miejscowe media były doskonałym narzędziem informowania lokalnej społeczności o postępach naszych misji i rosnących kompetencjach irackich sił bezpieczeństwa i władz lokalnych. Dlatego zalecana była obecność lokalnych mediów
i udział w wydarzeniach, które pokazywały nasze sukcesy i współpracę z irackim
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wojskiem, policją oraz władzami lokalnymi. Dowódcy poszczególnych komponentów międzynarodowej dywizji zobowiązani byli do powiadamiania biura prasowego
PIO o planowanych i realizowanych kontaktach z mediami lokalnymi. Niestety doświadczenie i profesjonalizm lokalnych mediów były bardzo zróżnicowane. Generalnie irackie media wykazywały rosnącą zdolność rozmawiania z Irakijczykami,
jednak zachodnie media stały się bardziej krytyczne wobec operacji koalicyjnych,
toteż Wielonarodowy Korpus Irak spodziewał się, że ten trend będzie trwał do momentu, w którym rozpocznie się faktyczne wycofanie sił koalicyjnych z Iraku.
Naszym głównym zadaniem, jako biura prasowego, było doradzanie dowódcy dywizji w sprawie statusu mediów i treści wiadomości. Pomagaliśmy również dowódcy w ustanawianiu „kontroli” nad przedstawicielami mediów głownie
krajowych, minimalizując ich ingerencję w operacje wojskowe, sami zaś produkując
i udostępniając produkty informacyjne zainteresowanym mediom. Stąd informowaliśmy redakcje i przedstawialiśmy sytuację w tle działań oraz oficjalne informacje
o minionym, bieżącym i potencjalnym wydarzeniu, jeśli było to wskazane lub na ich
prośbę. Warto wspomnieć również o zabezpieczeniu przez PIO wizyt w bazach
PKW polskich VIP i najważniejszych osób w państwie z towarzyszeniem dziennikarzy krajowych redakcji. Począwszy od zabezpieczenia informatycznego dziennikarzy przez obsługę prasową do zabezpieczenia kwaterunkowego i innych kwestii.
W tych dniach doba stawała się niezwykle krótka.
Miarą naszego sukcesu w funkcjonowaniu wydziału (biura) prasowego była
dobrze poinformowana poprzez media społeczność lokalna, w pełni świadoma przyczyn i zakresu działań sił koalicyjnych. Szczególne zainteresowanie budziło wsparcie i pomoc dla środowiska lokalnego w tym kategorie projektów pomocowych,
ilość zaangażowanych środków finansowych, liczba beneficjentów i korzystających
z projektów, system i szczegóły tworzenia projektów, konsultacje ze środowiskiem
tj. legalnie wybraną władzą, dalsze plany inwestycyjne i pomocowe. Audycjom informacyjnym znakomicie służyły różnego rodzaju inicjatywy i akcje promocyjne
polegające np. na organizacji konkursów wiedzy z nagrodami dla słuchaczy lokalnych stacji radiowych, dotyczące chociażby różnych rocznic czy wydarzeń z historii
Polski i Iraku. Oczywiście stosowne umowy z przedstawicielami mediów skutkowały wsparciem finansowym i rzeczowym redakcji i rozgłośni ze środków MND CS.
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Fot. 9, 10. Spotkanie Szefa PIO z miejscowymi redaktorami. Podpisanie umowy na konkurs
radiowy, Irak 2007.
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W pewnym sensie naszą pracą rozwijaliśmy możliwości i skuteczność służb
prasowo-informacyjnych także irackiej 8 dywizji. Sprawdzianem właściwego kierunku i poziomu działań była analiza mediów „przeciwnika”, które nie wpływały
zauważalnie na prowadzone przez nas operacje.
Na zakończenie pragnę przedstawić ciekawostkę ze służby w misji w Afganistanie. Pośrednio dotyczy ona szeroko rozumianej działalności informacyjnej. Jest
nią odbiornik radiowy, który dystrybuowany był w strefie odpowiedzialności
w prowincji Ghazni przez grupę działań psychologicznych PSYOPS. Konstrukcja
tego odbiornika pozwala na zasilanie z różnych źródeł. Jest on wyposażony w zasilacz, baterie oraz panel słoneczny, ponadto ma wbudowaną prądnicę na korbkę,
dzięki której po kilkakrotnym pokręceniu można słuchać odbiornika przez kilka minut. Wszelkie napisy na tym urządzeniu wykonano w języku arabskim (dari) a dzięki wbudowanym diodom led mogło służyć jako źródło światła. Kilka tysięcy takich
odbiorników trafiło do społeczności lokalnych podczas akcji pomocowych wraz
z pomocą humanitarną rozdzielaną poprzez komórki współpracy cywilnowojskowej CIMIC i zespół rozbudowy prowincji Ghazni (PRT)223. Konstrukcja może nie odznaczała się trwałością, jednak z pewnością stanowiła dla społeczeństwa
narzędzie komunikacyjne, którego skuteczność potwierdzał spory odzew słuchaczy
kierowany do lokalnych rozgłośni radiowych.

223

J. Matuszak, Wojsko Polskie w Afganistanie 2002-2014, Warszawa 2014.
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3.2. Zarządzanie komunikacją i rzecznictwo prasowe
w resorcie Obrony Narodowej – analiza stanu faktycznego
– Krystian Dudek

Streszczenie
W ostatnich latach obszar media relations Polskich Sił Zbrojnych nie stanowił przedmiotu zainteresowania wielu autorów i badaczy. Po latach 2006-2012, będących okresem intensywnych analiz działań medialnych służb mundurowych, liczba publikacji i projektów badawczych zmalała. To duża strata, bowiem działalność
Sił Zbrojnych i sam obszar obronności charakteryzują się ogromnym potencjałem
medialnym, czego dowodzi choćby liczba publikacji na ten temat. Ponadto, rok
2019 przyniósł zmiany w zakresie zarządzania komunikacją resortu, co stanowi
kwestie warte analizy.
Uwzględniając wyżej opisany stan faktyczny, autor tego artykułu podjął refleksję naukową w tym obszarze, skupiając się na analizie dostępnej literatury
przedmiotu, dokumentów i przekazów medialnych. Na tej podstawie zweryfikował
zagadnienia związane z zarządzaniem komunikacją w resorcie Obrony Narodowej
oraz ocenę potencjału i aktualnej roli rzeczników prasowych.
Słowa kluczowe:
Media, rzecznictwo prasowe, media relations, zarządzanie komunikacją, public relations.
Summary
In recent years, the media relations area of the Polish Armed Forces has not
been of interest to many authors and researchers. After 2006-2012, which was
a period of intensive analysis of media activities of uniformed services, the number
of publications and research projects decreased. This is a big loss, because the activity of the Armed Forces and the area of defense itself have great media potential,
as evidenced by the number of publications on this subject. In addition, 2019
brought changes in the management of the resort's communications, which are issues worth analyzing.
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Taking into account the facts described above, the author of this article undertook scientific reflection in this area, focusing on analyzing available literature on
the subject, documents and media coverage. On this basis, he verified related issues
with managing communications at the Ministry of National Defense and assessing
the potential and current role of spokespersons.
Keywords:
Media, press advocacy, media relations, communication management, public relations.
Zgodnie z decyzją nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania służby
komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej – „polityka informacyjna resortu obrony narodowej, to całokształt działań podejmowanych w resorcie związanych z informowaniem opinii publicznej oraz informowaniem wewnętrznym
o sprawach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i obronności oraz kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji społecznej, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu. (…) Zasadniczym celem polityki informacyjnej resortu jest zaspokajanie potrzeb
informacyjnych społeczeństwa oraz uzyskanie zrozumienia i akceptacji społecznej
dla celów i działań podejmowanych przez resort”224.
Sama zaś polityka informacyjna to „zespół działań komunikacyjnych podejmowanych świadomie i planowo przez instytucje podporządkowane ogólnej polityce tych instytucji. Prowadzona przez kontrolę i zarządzanie przepływem informacji ma za zadanie kreowanie wizerunku instytucji do wewnątrz i na zewnątrz oraz
zwielokrotnienie skuteczności realizowanej przez nie polityki”225.
Decyzją z 26 marca 2019 r. powołano Służbę Komunikacji Społecznej Ministerstwa i Sił Zbrojnych, mającą na celu sprawną realizację polityki informacyjnej
w resorcie Obrony Narodowej zastępującą, tracącą moc, decyzję nr 203/MON Ministra Obrony Narodowej z 31 maja 2011 r. „w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej”226.
224

Decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad realizacji
polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej.
225 B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław
2002, s. 49.
226 Decyzja nr 203/MON. Decyzja 203/MON z 31 maja 2011r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie Obrony Narodowej, Dz. Urz. MON 2011, nr 12, poz. 162.
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Wynikająca z powyższych zmian reorganizacja działań komunikacyjnych
skupia się wokół aktywności wspomnianej Służby Komunikacji Społecznej227
i zmniejsza na jej rzecz rolę funkcjonujących dotychczas w obrębie ministerstwa
rzeczników prasowych.
M. Świerczyński na łamach portalu polityka.pl pisze o zmianach w strukturze MON – „Nowa decyzja „komunikacyjna” stawia dyrektora Centrum Operacyjnego MON na szczycie hierarchii decyzyjnej, jeśli chodzi o informację w resorcie
obrony, której kierunki wyznacza minister. Wcześniej przez ponad dekadę taką rolę
odgrywali dyrektorzy departamentów: prasy i informacji (DPI), komunikacji społecznej (DKS) czy Centrum Informacyjnego MON. (…) W 2015 r. dyrektorowi CO
MON podporządkowany został Wojskowy Instytut Wydawniczy (czyli m.in. Polska
Zbrojna), a kompetencje DKS przejęło CO MON w roku 2016. Równocześnie stopniowo redukowano rolę rzecznika prasowego resortu”228. Jak podaje portal branżowy proto.pl - nowa dyrektor CO MON skierowała do dowódców wojskowych list,
w którym odniosła się do nowych przepisów, zwracając uwagę na konieczność podjęcia starań o jak najlepszą komunikację ze społeczeństwem. „Podkreśliła ponadto,
by o wojsku mówić zrozumiałym językiem, zwłaszcza gdy opowiada się o nowym
sprzęcie”229.
Wprowadzane zmiany podtrzymują wagę i znaczenie komunikacji zewnętrznej Sił Zbrojnych. Duże znaczenie media relations w działaniach komunikacyjnych resortu, zaakcentowane były już w poprzednio obowiązującej decyzji
MON. Jak pisała o niej J. Lipińska „Jednostki wojskowe, realizując politykę informacyjną sił zbrojnych zgodnie ze Strategią zarządzania informacją Ministerstwa
Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych RP w latach 2012–2018, zobowiązane były

„W celu sprawnej realizacji polityki informacyjnej w resorcie funkcjonuje służba komunikacji społecznej Ministerstwa i Sił Zbrojnych, zwana dalej „służbą komunikacji społecznej. (…) Służba komunikacji społecznej realizuje zadania z zakresu polityki informacyjnej resortu w czasie pokoju, kryzysu
i wojny, zgodnie z zasadami i priorytetami.” za: Decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej.
228 M. Świerczyński, Główna komunikatorka wojska. Kim jest i co ma robić w MON,
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1787804,1,glowna-komunikatorkawojs-ka-kim-jest-ico-ma-robic-w-mon.read [Dostęp: 19.06.2019].
229 MON centralizuje nadzór nad komunikacją, wciąż nie ma rzecznika prasowego
http://www.proto.pl/aktualnosci/mon-centralizuje-nadzor-nad-komunikacja-wciaz-nie-ma-rzecznikaprasowego [Dostęp: 19.06.2019].
227
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do wykorzystywania takich instrumentów informacyjnych i promocyjnych, jak: public information, media relations, public affairs oraz e-public relations”230.
Niemniej jednak pytanie, które nasuwa się obserwatorom i specjalistom
z zakresu komunikacji – czy w dzisiejszych czasach i specyfice komunikacji medialnej ograniczanie funkcji czy liczby rzeczników prasowych w resorcie okaże się
korzystne z punktu widzenia wizerunku reprezentowanej formacji, transparentności
jej działań i zaspakajania zainteresowania opinii publicznej?
Wielu ekspertów podkreśla potrzebę funkcjonowania w organizacjach rzeczników prasowych, odpowiedzialnych za zarządzanie procesami komunikacji.
„Etat rzecznika prasowego instytucji to wymóg, który niesie współczesna cywilizacja. Dynamiczny rozwój mediów sprawił, że stanowisko rzecznika prasowego jest
niezbędne. To on reprezentuje urząd lub instytucję w kontaktach z mediami, dba
o jej wizerunek i odpowiada za całość informacji”231. Słowom tym wtóruje jeden
z najlepiej ocenianych rzeczników prasowych Rady Ministrów – rzecznik rządu PiS
Kazimierza Marcinkiewicza – Konrad Ciesiołkiewicz, twierdzący, że „Rzecznik jest
dzisiaj potrzebny jak nigdy wcześniej. (…) I właśnie dlatego, że nowe technologie
zmieniają media, rola rzecznika staje się jeszcze ważniejsza. Rzecznik nie ma być
przecież showmanem, półbogiem, ale skutecznym i budzącym zaufanie komunikatorem. Nie będzie jedynym. To oczywiste. Ze względu na funkcję i zaufanie będzie
jednak bardzo ważnym komunikatorem. To on zarządzi kierunkiem komunikacji
rządu lub innej organizacji danego dnia, tygodnia, miesiąca. Przypomnę, że PR
opiera się na relacjach. Organizacja sama w sobie nie buduje relacji. Budować mogą
je tylko konkretni ludzie”232. Co więcej - nie każdy jest osobą odpowiednią do reprezentowania instytucji, udzielania wywiadów, dlatego zdaniem K. DziewulskiejSiwek należy powoływać rzecznika, który odpowiada za politykę informacyjną instytucji i kształtowanie jej wizerunku233.
Dlaczego jeszcze należy dbać o komunikację zewnętrzną? „Aby zaistnieć
w świadomości odbiorców i zdobyć ich zaufanie, osoby publiczne oraz firmy muszą
kontaktować się z odbiorcami, a kontakty są uwarunkowane funkcjonowaniem spój-

Za: J. Lipińska, Zadania i zasady działania media relations sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Akademia Obrony Narodowej, Zeszyty Naukowe AON, Nr 2(91) 2013, ISSN 0867–2245, s. 316.
231 K. Dziewulska-Siwek, Fundamenty etyczne rzecznika prasowego, Warszawa 2016, s. 55.
232 K. Ciesiołkiewicz, Rzecznicy są nam potrzebni dużo bardziej niż kiedykolwiek,
http://ciesiolkiewicz.blogspot.com/2009/10/rzecznicy-sa-nam-potrzebi-duzo-bardziej.html
[Dostęp: 19.06.2019].
233 Por. K. Dziewulska-Siwek, Fundamenty etyczne rzecznika prasowego, Warszawa 2016, s. 118.
230
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nego i pozytywnego wizerunku”234. Potwierdza to zapis obowiązującej od 2019 Decyzji:
„§6. Komunikacja społeczna to narzędzie realizujące procesy komunikacyjne w ramach służby komunikacji społecznej, mające na celu osiągnięcie społecznego zrozumienia i wsparcia dla celów oraz działań resortu poprzez aktywne i rzetelne
zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego, Sił Zbrojnych oraz Ministerstwa”235. Pozostałe zasady zarządzania komunikacją określają zapisy:
„§7. Za realizację polityki informacyjnej resortu w podległych jednostkach
organizacyjnych resortu, w zakresie należącym do ich obszaru działalności, odpowiadają dowódcy, dyrektorzy, szefowie lub komendanci jednostek organizacyjnych
resortu, zwani dalej „dowódcami”.
§8. Dowódcy realizują politykę informacyjną resortu osobiście oraz poprzez
personel służby komunikacji społecznej, pozostający w ich bezpośredniej podległości służbowej i wypowiadają się tylko w zakresie dotyczącym reprezentowanej jednostki organizacyjnej i kompetencji wynikających z zajmowanego stanowiska.
§9. Dowódcy, osobiście lub poprzez podległych im rzeczników prasowych,
wyznaczają personel do wystąpień medialnych, które dotyczą działalności podległych im jednostek organizacyjnych resortu”236.
„Wyłączne prawo do wypowiadania się w imieniu ministra w sprawach
MON (...) mają sekretarze i podsekretarze stanu, dyrektor CO MON lub inna osoba
wskazana przez ministra lub dyrektora CO MON – to treść §4 Decyzji, który nie
wymienia na tym centralnym poziomie funkcji rzecznika prasowego. Na niższych
poziomach za komunikację mają odpowiadać bezpośrednio dowódcy, dyrektorzy
i szefowie wojskowych instytucji, w których mogą też funkcjonować oficerowie
i rzecznicy prasowi”237.
„Wizerunek (z łac. imago) oznacza sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest
widziana, przedstawiana. Jest to pierwowzór, odbicie, obraz (…) To także publiczne
oblicze osoby lub organizacji, często kreowane przez specjalistów, przedstawiające
ją w korzystnym świetle. Kreowanie wizerunku ma służyć zdobywaniu społecznej
J. Stawnicka, Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej policji, Katowice 2013, s. 9.
Decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad realizacji
polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej.
236 Decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad realizacji
polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej.
237 M. Świerczyński, Główna komunikatorka wojska. Kim jest i co ma robić w MON,
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1787804,1,glowna-komunikatorkawojsa-kim-jest-i-coma-robic-w-mon.read [Dostęp: 19.06.2019].
234
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akceptacji dla działalności osoby lub firmy, a wynika z naszego subiektywnego wyobrażenia”238. „Wizerunek powstaje w wyniku odpowiedzi na bodźce przekazywane
klientom przez organizację”239 i „stanowi całościowe, subiektywne wyobrażenie, jakie ma jednostka o danym obiekcie. Powstaje ono w wyniku intencjonalnych działań
komunikacyjnych odnoszących się do tego obiektu, uwzględniających zarówno jego
rzeczywiste cechy, jak i pożądany obraz”240.
O wpływie zarządzania komunikacją na wizerunek pisze też K. Wójcik:
„Wizerunek jest wyobrażeniem, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie,
przedsiębiorstwie lub instytucji. Nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych granicach”241. To właśnie styl, sposób i skuteczność zarządzania tymi elementami stanowią o finalnym obrazie danego podmiotu. „Ustalenie zasad komunikacji za pośrednictwem mediów i konsekwentne jej
prowadzenie nie wykluczające dokonywania pewnych korekt stanowi podstawę
sukcesu, jakim jest pożądany wizerunek. Działania te koordynuje i w imieniu podmiotu prowadzi rzecznik prasowy”242. Jak pisze Z. Bednarek „Przekazy medialne,
jak każda wypowiedź, są komunikatami, którym towarzyszy intencjonalność nadawcy, chcącego przekazać informację i zarazem osiągnąć zamierzone cele. (…)
Przekazy medialne podlegają swoistemu kreowaniu i jednocześnie same kreują”243.
Tym samym „Potrzeby rynku oraz labilność postaw konsumentów i odbiorców mediów implikuje wzrost roli rzeczników prasowych i ich odpowiedzialności
za kreowany w przestrzeni medialnej i społecznej wizerunek organizacji. Sytuacja ta
wymaga traktowania tego obszaru z należną atencją, wspomagającą nie tylko podążanie, ale wyprzedzanie oczekiwań otoczenia medialnego organizacji, co stanowić
będzie o sukcesie przedsięwzięć komunikacyjnych”244.

J. Altkorn, Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 13-14.
J. Stawnicka, Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej policji, Katowice 2013, s. 238.
240 T.J. Dąbrowski, Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, „Marketing i rynek” Nr 9,
http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/dabrowski_mir9_2013.pdf
[Dostęp: 19.06.2019], [za:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych,
T. 4, Katowice 2018, s. 232.
241 K. Wojcik, Public Relations od A do Z, Analiza sytuacji wyjściowej, planowanie działalności,
T. 1. Warszawa 2001, s. 43.
242 Za: K. Dudek, Rola rzecznika prasowego w procesie komunikacji, [w:] Łaba A. (red.), Współczesne
teorie komunikowania, Wrocław 2009, s. 60.
243 Por. Z. Bednarek, Narracje wojenne i obrazy konfliktów kulturowo-politycznych: istota funkcjonowania w mediach a wpływ na postawy społeczeństw, [w:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek
w mediach masowych, T. 3, (red.) A. Kalisz, E. Tyc, Katowice 2017, s. 27.
244 K. Dudek, Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej, Sosnowiec-Praga 2015, s. 12.
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O potencjale komunikacji z mediami, sporo mówi też „powiedzenie, ocierające się dziś już o banał, że media mogą zniszczyć, ale i zbudować wizerunek. Jeden
tekst w gazecie, audycja w stacji radiowej albo materiał w serwisie informacyjnym
telewizji mogą uruchomić dalszy ciąg negatywnych publikacji naruszających czyjś
pielęgnowany wizerunek, zaufanie czy pozycję”245. Dlatego dbałość o obszar media
relations dla wielu organizacji powinno stanowić priorytet. Co więcej przekaz medialny jest kluczowy dla wizerunku, bowiem stanowi dla opinii publicznej najbardziej wiarygodny przekaz. „Media z marketingowego punktu widzenia mają znaczenie wybitnie opiniotwórcze. Są w stanie utrwalić renomę, rozpowszechnić złą
opinię i firmę o złej reputacji ostatecznie pognębić”246.
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna przenikają się, dlatego w budowaniu
korzystnego wizerunku istotna jest także spójność działań wszystkich uczestników
formacji, dzięki czemu kreowany wizerunek jest wiarygodny. Nawiązuje do tego
decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 r.: „Powinnością każdego żołnierza i pracownika resortu jest dbałość o wizerunek i dobre imię
resortu, w szczególności w kontaktach z przedstawicielami mediów oraz w ramach
wszelkiej aktywności informacyjnej z wykorzystaniem sieci internetowej i mediów
społecznościowych”247. Istotnie każdy członek formacji to swoisty ambasador marki, a tym samym jednocześnie odbiorca i nadawca komunikatów. Dlatego zarządzanie wizerunkiem realizowane poprzez działania media relations jest istotne nie tylko
z punktu widzenia społecznego odbioru formacji, ale także w kontekście postrzegania jej przez jej członków. Jak pisze Sławomir Gawroński „umiejętne media relations przekładające się na przychylność opinii publicznej wpływa również na zwiększenie poziomu samooceny funkcjonariuszy, podnosi ich morale, skutkuje budowaniem obrazu formacji mundurowych jako stabilnych i wartościowych, a przez to
atrakcyjnych pracodawców. To tylko niektóre spośród licznych celów, jakie realizują służby prasowe formacji funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego”248.
Innym ważnym powodem, dla którego Siły Zbrojne powinny dbać o wizerunek jest poziom zainteresowania mediów i opinii publicznej tym obszarem. Potwierdzają to wyniki analizy przygotowanej przez Instytut Monitorowania Mediów
na potrzeby tego opracowania, a wskazujące, że miesięcznie w mediach badanych
D. Tworzydło, P. Kuca, Relacje z mediami w samorządach, Rzeszów 2010, s. 21.
E. Ciborska, Marketingowe funkcje mediów, Ciechanów 2001, s. 25.
247 Decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 r.
248 S. Gawroński, Media relations służb mundurowych w Polsce. Analiza wybranych formacji,
Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 111.
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przez IMM (prasa, tv, radio, portale internetowe oraz social media) pojawia się
średnio 6 tysięcy materiałów na temat polskiego wojska. Najwięcej (średnio 2 tysiące) umieszczanych jest w portalach internetowych, ponad 1.5 tysiąca publikowanych jest na samym Twitterze, niecałe pół tysiąca w telewizji i po około 200 publikacji miesięcznie w kontekście wojska w prasie oraz radio plus pozostałe publikacje
w mediach społecznościowych.
Najczęściej wypowiedzi rzeczników oraz przedstawicieli wojska publikowane były Programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na antenie TVN24. W prasie
najczęściej głos rzecznikom oddawała Rzeczpospolita.
W pierwszym półroczu 2019 roku wypowiedzi przedstawicieli wojska miały
szansę dotrzeć do 44,8 mln odbiorców w Polsce (wskaźnik dotarcia oznacza, że jedna osoba mogła zapoznać się z kilkoma publikacjami, a inne z żadną, stąd dotarcie
nie jest sumą Polaków, którzy mogli przeczytać lub usłyszeć wypowiedź przedstawiciela. Miara oznacza potencjalną liczbę kontaktów z daną treścią)249.
Tak okazała liczba publikacji jednoznacznie potwierdza i wskazuje na konieczność profesjonalnego i najwyższej jakości zarządzania komunikacją po stronie
Sił Zbrojnych. Warto zwrócić też uwagę na podział publikacji ze względu na osoby
wypowiadające się w nich.
W ostatnich dwunastu miesiącach (maj 2018-czerwiec 2019) w przeanalizowanych materiałach (prasa, radio, tv, portale internetowe, już bez uwzględniania
mediów społecznościowych) pojawiło się ok 15 tysięcy wzmianek na temat wojska.
W tym czasie opublikowano blisko 900 materiałów zawierających wypowiedzi
przedstawicieli wojska, z czego niecałe 300 to wypowiedzi generałów, pułkowników, sierżantów itp. oraz ponad 600 wypowiedzi wojskowych rzeczników prasowych. W obydwu przypadkach najwięcej wypowiedzi opublikowano na łamach portali internetowych, odpowiednio ponad 200 i ponad 500250.
Wypowiedzi przedstawicieli wojska:
⎯ Portale internetowe – 222;
⎯ Prasa – 10;
⎯ Radio – 25;
⎯ TV – 13.

Badania własne, na podstawie dedykowanej tej publikacji analizie wykonanej przez Instytut Monitorowania Mediów, 19 czerwca 2019 r.
250 Badania własne, na podstawie dedykowanej tej publikacji analizie wykonanej przez Instytut Monitorowania Mediów, 19 czerwca 2019 r.
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Wypowiedzi rzeczników wojskowych:
⎯ Portale internetowe – 529;
⎯ Prasa – 36;
⎯ Radio – 25;
⎯ TV – 31.
Rys. 1. Zestawienie liczby publikacji medialnych nt. wojska zawierających wypowiedzi
rzeczników prasowych i innych przedstawicieli wojska.

Źródło: Opracowanie własne.

Proporcje publikacji medialnych z wypowiedziami przedstawicieli wojska
wobec tych bez ich wypowiedzi, w odniesieniu do globalnej liczby publikacji dotyczących wojska potwierdzają potrzebę profesjonalnej organizacji działań w zakresie
media relations, a tym samym obecność w strukturach jednostek Sił Zbrojnych
rzeczników prasowych, jako osób koordynujących i realizujących działania komunikacyjne, a co za tym idzie wizerunkowe, co okazuje się wskazane. Jak pisze
S. Gawroński „Funkcjonowanie służb prasowych w formacjach mundurowych stanowi zatem wyraz przyjęcia otwartej polityki informacyjnej przez kolejnych szefów
tych formacji, jak również jest efektem świadomości korzyści, jakie przynosić może
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prowadzenie działalności media relations. Oczywiście jest to również swoisty wymóg czasów”251.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za funkcjonowaniem rzeczników prasowych jest realizacja przepisów (licząc także prawo prasowe252) regulujących dostęp do informacji publicznej253 stanowiących o obowiązku władz i instytucji publicznych udostępniania informacji o sprawach publicznych, z jednoczesnym
uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych. „Sama działalność media relations
sił zbrojnych określona została w dokumentach zarówno polskich254, jak i sojuszniczych255 i rozumiana jest jako „informowanie społeczne, przekazywanie informacji
z poszczególnych dowództw oraz budowanie relacji ze społeczeństwem, zarówno
w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym”256.
Tym bardziej, że zgodnie ze stwierdzeniem Niklasa Luhmanna, „wszystko,
co wiemy o świecie, wiemy z mediów masowych”257, a same „media stały się obecnie środowiskiem człowieka. I tak jak - wedle Marshalla McLuhana - ryba nie dostrzega wody, tak człowiek dzisiejszy nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim stopniu stał się uzależniony od środowiska medialnego, w którym jest zanurzony”258.
Pamiętnym przykładem potwierdzającym ten fakt jest słynne słuchowisko radiowe
Orsona Wellesa „Wojna światów” z 1938 roku, emitowane na antenie rozgłośni radiowej CBS. Audycja ta uchodzi dzisiaj za jeden z pierwszych tak zasięgowych fake
– newsów. Amerykańscy słuchacze uwierzyli, że opisani w słuchowisku Marsjanie
faktycznie atakują naszą planetę. Część ludzi uciekała w panice z domów, a niektó-

S. Gawroński, Relacje Służby Więziennej z mediami – diagnoza i postulaty, Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 74-75, Warszawa 2012, s. 147.
252 Ustawa prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.
253 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.
zm.
254 Decyzja nr 108 /MON z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej
w resorcie obrony narodowej, Dz. Urz. MON z 6 maja 2009 r., Nr 7, poz. 82.
255 Report of Defense Science Board Task Force on Strategic Communication, US Department of Defense 2004; T. Kacała, Propaganda marketingowa. Public relations czy public affairs jako element komunikacji strategicznej?
256 A. Antczak, Wojskowe służby prasowe wybranych państw NATO, „Kwartalnik Bellona” 2009,
Nr 1, s. 108, [za:] Lipińska J., Zadania i zasady działania media relations sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Zeszyty Naukowe AON nr 2(59) 2005, ISSN 0867–2245,
s. 316.
257 K. Łyżwa, Rewolucja czy naturalna ewolucja? O roli nowych mediów w komunikowaniu politycznym, [w:] Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Dziennikarstwo i media. Przestrzenie komunikowania, Wrocław 2010, s. 154.
258 Zob. T. Goban-Klas, Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?, [w:] Osoba
w społeczeństwie informacyjnym, Ethos – Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II 1-2 (69-70) Lublin 2005.
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rzy zmarli na atak serca259. Mówiąc o opiniotwórczości mediów warto nawiązać do
słów J. Mroza, który twierdzi, że „środki masowego komunikowania kreują rzeczywistość, bowiem jeśli czegoś lub kogoś nie ma w mediach, to traci on na ważności.
One też wyznaczają kierunki myślenia, mają wpływ na definiowanie rzeczywistości
społecznej, określają, co jest normalne, a co jest patologią. Ponadto informacje przez
nie przekazywane postrzegane są mniej stronniczo i bardziej wiarygodnie od reklamy260. Tu ponownie wracamy do roli rzecznika czy specjalisty ds. PR, na którym
spoczywa obowiązek opracowania i realizacji planu zmierzającego do pozytywnego
dla organizacji funkcjonowania w świecie IV władzy.
„Odpowiednie wykorzystanie możliwości, jakie daje media relations, pozwala organizacji osiągnąć szybkie i mierzalne efekty zarówno pod kątem zasięgu,
jak i grup docelowych. Zaniedbanie tej sfery może być bardzo niebezpieczne, gdyż
kryzys medialny może przełożyć się na pozostałe sfery działalności firmy, w tym
zakłócić jej funkcjonowanie. Koncepcja współpracy z mediami powinna zajmować
istotne miejsce w długofalowej polityce public relations”261. „O tym, jak istotne jest
to, co media uznają za najważniejsze, a co za najważniejsze uchodzi w opinii odbiorców, świadczy to, o czym na co dzień rozmawiają wszyscy odbiorcy mediów w ślad za mediami interesują się przedstawianymi przez nie sprawami. Media zwracają uwagę odbiorców na to, co w danym dniu uznały za najważniejsze. Pewne tematy trafiają na pierwsze strony gazet i na początek serwisów informacyjnych, bywają powtarzane w kolejnych dniach. Prowadzone po ich ukazaniu się sondaże
wskazywały na wysoki, nawet rzędu 70-80%, stopień korelacji pomiędzy tym,
co media uznały za istotne, a tym, co wymieniali odbiorcy mediów zapytani o sprawy oceniane przez nich jako najważniejsze”262. Wspomniana rola rzeczników prasowych, podobnie jak w firmach komercyjnych służyć ma zatem usprawnieniu procesu komunikacji na linii – służby mundurowe – media – społeczeństwo, a także
budowaniu pożądanego wizerunku w oczach społeczeństwa, także poprzez akcentowanie transparentności działalności służb. Tym bardziej przy tak dużym zainteresowaniu mediów i opinii publicznej. Reasumując - to rzecznik „wyposażony w nie„80 lat temu Marsjanie zaatakowali Ziemię. Ludzie uciekali w panice. Tylko Clint Eastwood nie
uwierzył w tę historię”, https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/713951,80-lat-temu-Marsjaniezaatakowali-Ziemie-Ludzie-uciekali-w-panice-Tylko-Clint-Eastwood-nie-uwierzyl-w-te-historie
[Dostęp: 19.06.2019].
260 Zob. J. Mróz, Media relations, czyli relacje między public relations a mass mediami, [w:] Michalczyk S. (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym, Sosnowiec 2006, s. 71.
261 S. Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Rzeszów 2006, s. 59.
262 M. McCombs, Setting the Agenda, Polity Press, Cambridge 2004, s. 13, [za:] W. Furman, Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations, Rzeszów 2009, s. 180.
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zbędne narzędzia, odpowiednio osadzony w hierarchii, dysponując budżetem, planem działania i wiedzą powinien realizować założenia polityki PR, a tym samym
MR”263.
Kim powinien być dzisiaj rzecznik prasowy?
Jak wynika z analiz dokonanych na podstawie badania serwisu online
slask.naszemiasto.pl, wydawcy oczekują od dziennikarzy, by informacja podana była szybko. „W ciągu godziny do informacji jest w stanie dotrzeć nawet 50% zainteresowanych nią osób, prawie 5-krotnie więcej osób wybierze tę informację, która
opatrzona jest zdjęciami, a 10-krotnie więcej osób trafi do artykułu z magicznym
znacznikiem „zobacz wideo”. Tempo i charakter pracy wymaga od dziennikarzy
nowych umiejętności, a jakość materiałów w dobie multimediów nie jest tematem
łatwym dla wydawców”264. Powyższe dane z każdym rokiem nabierają bardziej wyraźnego znaczenia, bowiem sami dziennikarze mierzą się z coraz większymi wymaganiami wydawców. Tym samy obecność partnera sprzyjającego i rozumiejącego
ich potrzeby stanowić może o sukcesie obu stron – rzecznika prasowego i przedstawiciela mediów. Odnosząc się do potrzeb rynku rzecznik prasowy to dzisiaj
człowiek „instytucja”. Powinien łączyć wiele umiejętności i kompetencji, być po
części twarzą podmiotu, który reprezentuje, kreatorem, specjalistą z zakresu social
media, eventów, komunikacji kryzysowej, a także… dziennikarzem. Obecna specyfika mediów jednoznacznie ukazuje nam jak duże jest tempo ich pracy, jak uniwersalni powinni być dziennikarze, co w zasadzie wyklucza ich wysoką specjalizację
z konkretnej - danej dziedziny, nie licząc branżowych redakcji, które zajmując się
wąskimi tematami - osiągają zdecydowanie mniejsze zasięgi, docierając głównie do
osób szczególnie zainteresowany danym obszarem. Dlatego rzecznik prasowy musi
mieć też dobre pióro i potrafić przygotować materiały gotowe do publikacji
w mediach, co docenią zabiegani ich przedstawiciele.
„W badaniu przeprowadzonym przez K. Dudka - na pytanie o to, czy indywidualne cechy rzeczników prasowych mogą wpływać na wizerunek reprezentowanych przez nich podmiotów „niemal wszyscy zapytani dziennikarze odpowiedzieli
twierdząco: 95,4% tak, w dużym stopniu; 4,6% tak, w małym stopniu. Nikt
z badanych nie wyraził opinii o braku wpływu lub nie wstrzymał się od odpowiedzi.

263

K. Dudek, Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej, Sosnowiec-Praga 2015, s. 49.
M. Twaróg, M. Nowak, Przeciąg w sekretariacie redakcji, [w:] Michalczyk S., Krawczyk D. (red.),
Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii praktyki. Tom II, Gliwice-Katowice 2011, s. 50-51.
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To potwierdzenie wielkiego znaczenia rzeczników i roli jaką odgrywają w procesie
kreowania wizerunku i komunikacji z otoczeniem. Mówi się, że rzecznicy prasowi
to ambasadorzy czy wizytówki marki. Są równie ważni jak członkowie zarządu,
a ich znaczenie dodatkowo buduje fakt, że to oni mają najczęściej kontakt z przedstawicielami mediów. Ich profesjonalizm, klasa, wysoki poziom merytoryczny, wiarygodność budują obraz organizacji”265. „Widać to szczególnie w pracy służb mundurowych oraz w administracji państwowej i samorządowej, gdzie tzw. frontman
decyduje nie tylko o przekazie, ale również o mechanizmach budowania zaufania do
reprezentowanych przez siebie instytucji”266.
Jednak nie tylko najwyższe kręgi władzy muszą mieć profesjonalnego
przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z mediami. Tak naprawdę rzecznik
prasowy stał się nieodzowną wizytówką każdego urzędu, instytucji państwowej
i prywatnej firmy. Teraz rzecznik prasowy, występujący w imieniu instytucji, a najczęściej jej szefa, jest pierwszym, a czasami też ostatnim, kontaktem z dziennikarzami. Jest twarzą i ustami swojego pracodawcy. (…) Rzecznik XXI wieku jest mecenasem swojej instytucji. To jego oglądają, czytają i słuchają wszechobecnie wszędzie sędziowie: przełożeni, politycy, dziennikarze i przede wszystkim obywatele.
Obywatele, którzy decydują o późniejszym ocenianiu i panujących nastrojach
w danej sprawie. Takie odczucia przenoszą się potem na zaufanie i poparcie społeczne wobec instytucjom państwowym”267.
Rozpoznawalność rzecznika danej organizacji w mediach, to dobry kierunek, musi on jednak ograniczać swoje wypowiedzi do spraw, na których naprawdę
się zna. Ponadto musi być przygotowany do odpowiedzi w każdej chwili oraz mieć
przygotowane materiały dla dziennikarzy. Szczególnie jest to ważne w sytuacji kryzysowej, kiedy musi przejąć na siebie cały ciężar kontaktów z opinią publiczną268.
Ciekawym przykładem jest osoba Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji.
„Przez osiem lat na stanowisku rzecznika policji Sokołowskiemu nie udało
się uniknąć kontrowersji. Jego praca była różnie oceniana, a styl, w jakim wypowia265

K. Dudek, Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej, Sosnowiec-Praga 2015, s. 209.
M. Karczyński, Rzecznik prasowy XXI wieku – Cz. I”, https://wiadomosci.onet.pl-/opinie/rzecznikprasowy-xxi-wieku-cz-i/55gztf [Dostęp: 19.06.2019].
267 M. Karczyński, Rzecznik prasowy XXI wieku – Cz. I”, https://wiadomosci.onet.pl-/opinie/rzecznikprasowy-xxi-wieku-cz-i/55gztf [Dostęp: 19.06.2019].
268P. Bielawski, Komunikacja wewnętrzna, http://www.proto.pl/PR/Pdf/komunikacja_wew-netrzna.pdf
[3.04.2012]; [za:] Lipińska J., Zadania i zasady działania media relations sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Zeszyty Naukowe AON, Nr 2(59) 2005, ISSN 0867–2245,
s. 320.
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dał się w telewizji, nie zawsze się podobał. Miesięcznik „Press” w 2008 roku uznał
go za jednego z najgorszych rzeczników, umieszczając go w rankingu „antyrzeczników”. (…) Sokołowski na swoim koncie ma też naturalnie sukcesy. W 2012 roku
przyznano mu tytuł Lwa PR. Natomiast w 2007 roku został uznany za rzecznika
prasowego "wyznaczającego standardy", za co otrzymał nagrodę Proton”269. Skąd te
różnice?
Nie zawsze cele rzeczników są tożsama z celami mediów. Działalność prewencyjna, zapobieganie kryzysom, wyciszanie negatywnych informacji – wiąże się
często z koniecznością prowadzenia działań mających na celu minimalizowanie
liczby publikacji w danym temacie. W tej sytuacji rzecznik mający takie dyspozycje
i cele, działa na rzecz jak najmniejszej obecności w mediach, często nie ułatwiając
tym samym pracy przedstawicieli mediów i otrzymując od nich niskie oceny.
Wystarczy spojrzeć na publikowany przez miesięcznik Press ranking antyrzeczników, w którym od wielu lat czołowe pozycje zajmują rzecznicy np. ministerstw i urzędów centralnych. Dogłębna analiza ich postaw wskazuje, że często taki
styl ich pracy determinowany jest pożądaną przez zwierzchników ciszą medialną
w danym obszarze. Dlatego też często funkcje rzeczników pełnią byli dziennikarze,
którzy doskonale wiedzą, jak zmniejszyć atrakcyjność medialną danego tematu, jak
opóźniając jego ekspozycje czy udzielenie odpowiedzi na niewygodne pytania –
zminimalizować liczbę i zasięgi publikacji na ten temat. Tym samym, przewrotnie
antyrzecznicy – są czasami osobami o wysokiej skuteczności realizacji wyznaczonych celów. Taka ocena ich działania wymaga jednak pewnej znajomości tematu.
Osoby mające nikłą świadomość tych mechanizmów gotowe są, wbrew prawdziwym celom rzeczników, mniejszą ich aktywność ocenić jako jednoznaczną słabość.
Warto zwrócić uwagę na opublikowany przez redakcję Press komentarz do
XII rankingu antyrzeczników z 2018 r., w którym czytamy: „Największą trudnością
w przygotowaniu 12. już rankingu najgorszych rzeczników prasowych było to, że
(...) w wielu instytucjach i urzędach stanowisko rzeczników prasowych zlikwidowano i na pytania dziennikarzy odpowiada teraz "biuro prasowe"270. Co ciekawe, jeszcze dwa lata wcześniej komentarz do ówczesnego rankingów, autorstwa Małgorzaty
Wyszyńskiej zaczynał się od słów: „PiS powołał nowych rzeczników prasowych

Za: „Mariusz Sokołowski idzie na emeryturę. Rzecznik policji odchodzi po 8 latach na stanowisku”,
https://natemat.pl/144511,mariusz-sokolowski-idzie-na-emeryture-rzecznik-policji-odchodzi-po-8latach-na-stanowisku [Dostęp: 19.06. 2019].
270 G. Dyjak, J. Korucu, XII Ranking Antyrzeczników,
https://www.press.pl/magazynpress-/artykul/53749,xii-ranking-antyrzecznikow [Dostęp: 19.06.2019].
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ministerstw i firm”271. Można wnioskować, że dowodzi to opisanemu wcześniej –
wykorzystywaniu roli rzecznika prasowego zgodnie z celami i zamierzeniami polityki informacyjnej.
Konstatacja płynąca z tych rozważań wskazuje, że uniwersalną zasadą pracy
każdego rzecznika, jak i realizacji strategii komunikacji każdego podmiotu jest solidne przygotowanie do działania – uwzględniające założenie celów (strategicznych
i okresowych), określenie grup docelowych, kanałów dotarcia, harmonogramu działania i potrzebnego budżetu. O tym, że na sukces wpływa precyzja i dbałość o detale
powinien wiedzieć każdy specjalista ds. komunikacji. Interesujący przykład w tym
zakresie prezentuje wywiad z rzecznikiem prasowym Prasowym Komendanta Głównego Policji przeprowadzony przez portal proto.pl, a dotyczący współpracy policji
z filmowcami:
„PRoto.pl: Filmów i seriali o policji powstało w Polsce całkiem sporo.
Często policja uczestniczy w ich produkcji?
Dr Mariusz Sokołowski, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji: Na przestrzeni ostatnich 25 lat tych filmów i seriali o policji powstało faktycznie bardzo, bardzo wiele i w większości policja uczestniczyła. Temat związany
z policją, z sensacją, z zagadkami kryminalnymi jest tematem nośnym pod kątem
odbiorcy, a zatem skoro jest zainteresowanie, to trzeba starać się je wykorzystać do
edukacji prawnej, edukacji pod kątem bezpieczeństwa, a także działań wizerunkowych. (…)
PRoto.pl: Czy taka współpraca - to bardziej okazja do promocji policji
czy okazja do obalenia różnych stereotypów?
M.S.: Nie ze wszystkimi filmami współpracujemy. Mamy trzy główne cele,
które muszą spełniać przedstawiane nam propozycje, po to żebyśmy mogli jako policja wziąć udział w takim filmie. Pierwszym jest promocja zachowań bezpiecznych
i prawnie pożądanych, drugim – edukacja prawna, a trzecim – kształtowanie dobrego wizerunku policji.
Proto.pl: Jakie niebezpieczeństwa dla wizerunku policji się z tym wiążą
i jak im przeciwdziałać? Co kiedy taki aktor popełni przestępstwo?
M.S.: Rzeczywiście bardzo często jest tak, że ludzie nie do końca odróżniają fikcję
filmową od rzeczywistości. To widać chociażby po mailach czy listach, często wysyłanych przez widzów do konkretnych jednostek policji, z prośbą o przekazanie ich
271M.

Wyszyńska, Ranking Antyrzeczników,
https://www.press.pl/magazyn-press/artykul-/43717,ranking-antyrzecznikow [Dostęp: 19.06.2019].
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konkretnemu aktorowi, który odgrywa jakąś rolę. Dotyczy to nie tylko policjantów,
ale też sędziów czy lekarzy, o których są seriale. Zdaję sobie sprawę, że aktor poza
planem filmowym może postępować niekoniecznie zgodnie z zasadami pracy policjanta. Jednak większość z tych ludzi, którzy poznali pracę policji to ambasadorzy
marki, jaką jest policja”272.
Wypowiedź M. Sokołowskiego potwierdza jak silny wpływ na ludzi ma
przekaz medialny, który czasem choć jest fikcją – odbierany jest jako rzeczywistość,
o czym mówił przytoczony wyżej przykład słuchowiska Orsona Wellesa „Wojna
światów”.
W rozważaniach na temat zarządzania komunikacją w siłach zbrojnych –
należy też uwzględnić wątek dotyczący pożądanych cech rzeczników prasowych.
Sam resort określa je precyzując profil kandydata do pracy w służbach komunikacji
społecznej, które „wspierają efektywne wykonanie zadań z zakresu realizacji polityki informacyjnej na poszczególnych szczeblach dowodzenia”273.
„§21.Kandydaci do służby i pracy na stanowiskach służby komunikacji społecznej powinni posiadać w szczególności:
1) predyspozycje w zakresie komunikacji interpersonalnej;
2) umiejętność łatwego i rzeczowego wypowiadania się w formie ustnej
i pisemnej w języku polskim;
3) doświadczenie lub wiedzę z zakresu public relations lub dziennikarstwa
lub nauk społecznych oraz wiedzę z zakresu komunikacji w Internecie;
4) znajomość języka angielskiego;
5)odbyte szkolenie z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami”274.
Jak wskazuje S. Gawroński, powołując się na publikacje P. Seitela, czy
wskazania Komisji ds. Edukacji Public Relations „wśród cech istotnych w pracy
rzecznika znajdują się: wiedza z zakresu PR, komunikowania, technologii, dobrej
Baran, „Mariusz Sokołowski o współpracy policji z filmowcami”,
http://www.proto.pl-/wywiady/wywiad-z-dr-mariuszem-sokolowskim-rzecznikiem-prasowymkomendanta-glownego-policji-o [Dostęp: 19.06.2019].
273 Decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej.
274 Decyzja nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej.
272M.
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orientacji w zjawiskach w otoczeniu, zagadnień gospodarczych, pracy biurowej
i biurokracji, technik zarządzania; umiejętność komunikowania myśli, znajomość
teorii komunikowania i PR, umiejętność nawiązywania stosunków i ich utrzymywania, prognozowania i prowadzenia badań, znajomość trendów społecznych, zagadnień etycznych, przepisów prawa, zagadnień marketingowych i finansowych, historii PR, zagadnień globalnych stosunków międzynarodowych oraz związanych
z zarządzaniem czy dostrzegania zmian. Ponadto wymieniane są liczne cechy osobowości jak: chęć zdobywania informacji i dzielenia się nimi, gotowość reprezentowania innych, chęć doradzania, pewność siebie i godność osobista, a także dostępność, szybkość działania, otwartość, rzetelność czy wiarygodność”275.
W materiale M. Karczyńskiego, na temat rzecznika prasowego XXI-wieku
czytamy: „Kilka ostatnich wpadek rzeczników prasowych dowodzi, że stanowisko
to jest dla osób odpowiedzialnych. Aby to zrozumieć trzeba mieć wysoką świadomość, że środki masowego przekazu odgrywają dzisiaj kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Dobór właściwych osób, nieupolitycznianie ich, ocenianie
kompetencji ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu właściwej polityki informacyjnej. Kto tego nie rozumie, po prostu najzwyczajniej traci i przegrywa. Na pewno
medialnie. (…)
Istotne jest, aby frontmen dokładnie znał realia, w jakich funkcjonuje reprezentowany przez niego podmiot. Powinien wiedzieć na jego temat możliwie, jak
najwięcej, jeśli się da to wszystko. Od przepisów prawnych, które regulują pracę,
poprzez procedury, sprawy kadrowe i zagadnienia logistyczne, do aktualnych działań i przyszłych strategii. Przydatna będzie umiejętność właściwego postępowania
w sytuacjach kryzysowych, w tym szybkiej oceny zdarzenia i nie uciekania od podejmowania decyzji. Do tego należy dodać szeroką wiedzę na temat mediów, językoznawstwa, estetyki, erystyki… Właściwie dobrze by było, gdyby rzecznik znał
przynajmniej podstawowe informacje na temat każdej sprawy, w której zabiera
głos”276.
Z badań realizowanych przez K. Dudka i opublikowanych w 2015 r. wynika, że zdaniem dziennikarzy, najcenniejsze cechy rzecznika prasowego to: na pierwszym miejscu zdolność do szybkiej reakcji, następnie znajomość specyfiki pracy
mediów i znajomość dziennikarzy, odporność na stres, kreatywność, umiejętność
słuchania, umiejętność łączenia faktów, znajomość prawa prasowego, umiejętność
Zob. S. Gawroński, Media relations służb mundurowych w Polsce. Analiza wybranych formacji,
Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 177-183.
276 M. Karczyński, Rzecznik prasowy XXI wieku – Cz. I”, https://wiadomosci.onet.pl/opinie/-rzecznikprasowy-xxi-wieku-cz-i/55gztf [Dostęp: 19.06.2019].
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pracy w zespole, zdolność kierowania ludźmi i inne, wśród których na 13 komentarzy aż 6 dotyczyła dyspozycyjności. Pozostałe to umiejętność wypowiadania się,
prawdomówność, komunikatywność, dostęp do szefa i cierpliwość”.
Wyniki te oddają potrzeby i oczekiwania dziennikarzy wobec rzeczników.
Marek Twaróg, redaktor naczelny Dziennika Zachodniego277 zapytany,
w toku przygotowań tego artykułu, o obecne obowiązki dziennikarzy – odpowiedział, że „każdy dziennikarz robi wideo w ramach obsługi; a co do zdjęć – panel do
dodawania materiałów w serwisie jest zaprojektowany tak, że nie da się opublikować tekstu bez foto”. Natomiast w kwestii rzeczników prasowych – odpowiedział,
że są ważni dla organizacji, ale rozleniwiają dziennikarzy278. Potwierdza to powyższą wypowiedź o realizacji przez rzeczników prasowych materiałów gotowych do
publikacji w mediach.
Zdaniem innych uczestników dyskusji odbywającej się na facebookowym
profilu autora tego artykułu istnieje duża potrzeba funkcjonowania rzeczników prasowych, a styl pracy rzecznika prasowego determinuje styl pracy dziennikarzy, którzy prezentują inną niż przed kilkoma laty postawę. Jak twierdzą: „W młodszym
pokoleniu dziennikarzy brak chęci, ciekawości i dociekania”279 czy „Jeśli sama nie
dam im "mięsa" i "krwi", nie biorą tematu”280. Skąd ta zmiana? Wytłumaczeniem
takiego stanu rzeczy może być wspomniane tempo pracy oraz oczekiwanie ich
wszechstronności. „Wówczas dziennikarze mieli ten komfort, że mogli specjalizować się w danych tematach”281.
Takie zachowanie przedstawicieli mediów, podyktowane często brakiem
czasu na zgłębienie tematu, mediów może stanowić przestrzeń do „zagospodarowania” przez sprawnych rzeczników prasowych, potrafiących wypełnić tę lukę dobrym
materiałem prasowym przygotowanym zgodnie z potrzebami nowoczesnej redakcji.
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu, Rafał Łysy podkreślił wartość
dziennikarzy mających orientację w podejmowanym temacie, co staje się dzisiaj
wartością samą w sobie: "Im trudniejsze pytania, bardziej dociekliwy dziennikarz,

Dziennik Zachodni – lider w zestawieniu czytelnictwa dzienników regionalnych w Polsce.
Wypowiedź Marka Twaroga, redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego w rozmowie z K. Dudkiem, facebook, 22 czerwca 2019 r.
279 Wypowiedź Katarzyny Kapusty, dziennikarski Dziennika Zachodniego, w rozmowie z K. Dudkiem,
facebook, 22 czerwca 2019 r.
280 Wypowiedź Aliny Kucharzewskiej, rzecznika prasowego wojewody śląskiego, w rozmowie
z K. Dudkiem, facebook, 22 czerwca 2019 r.
281 Wypowiedź Aleksandry Marzyńskiej, wieloletniej rzeczniczki prasowej jednostek publicznych,
rozmowa z K. Dudkiem, facebook, 22 czerwca 2019 r.
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tym większy szacunek do niego żywię"282. Wśród innych opinii – pojawiły się też
wypowiedzi wskazujące na brak przygotowania do kontaktów z mediami osób zarządzających i kierujących podmiotami, co wskazywało na konieczność interwencji
rzeczników prasowych: „Rolą rzecznika prasowego powinno być trzymanie swojego
szefa z dala od mediów. Nikt nie potrafi tak zaszkodzić organizacji, jak wierzący
w swoją medialną moc pryncypał”283. Nawiązując do słów red. M. Czyża należy
zwrócić uwagę, że rzecznicy prasowi służb mundurowych to nie tylko rzecznicy
prasowi danej formacji mundurowej, ale często także rzecznicy swoich szefów,
a tym samym strażnicy marki osobistej przełożonego. Osoba rzecznika prasowego
ma duży wpływ na wizerunek reprezentowanego podmiotu. Dziennikarze i opinia
publiczna przenoszą bowiem cechy i styl komunikowania rzecznika na wizerunek
organizacji.
W literaturze przedmiotu nie brakuje też podziałów rzeczników prasowych
ze względu na związany z ich cechami: styl i cele ich działań284. Wymienieni wyżej
„antyrzecznicy” zaklasyfikowani byliby zapewne do kategorii: rzecznik zderzak –
biorący na siebie winę i ciężar oceny sposobu i treści przekazanej informacji. Jak
pisze M. Karczyński: „To do rzecznika „strzelają” media. To on stoi na pierwszej
linii frontu, wystawia swoją pierś w walce o medialny, a co za tym idzie powszechny wizerunek pracodawcy. Ciągła pogoń za newsami powoduje, że rzecznik instytucji nie narzeka na nudę i musi być zawsze czujny. To on odbiera pierwszą krytykę
i musi dać skuteczny odpór agresji mediów. Bardzo często jego zaangażowanie, czy
intensywna praca, by rozwiązać kryzys są w ogóle nie widoczne. Ci, którym się wydaje, że to łatwe i bezstresowe zajęcie, nie mają pojęcia, ile wysiłku trzeba włożyć,
by umiejętnie wadzić się z mediami. W razie wpadki, rzecznik, podobnie jak uszkodzona kamizelka, może zostać zdjęty i wymieniony na nowy model”285.
Warto na koniec tych rozważań, krótko zwrócić uwagę nie tylko na sam fakt
potrzeby funkcjonowania w strukturze organizacji rzecznika prasowego, sprzyjającego najwyższej jakości komunikacji ale także na konieczność jego odpowiedniego
miejsca, w strukturze organizacji, co determinuje jego szybkość działania, umocowanie, a tym samym skuteczność. Szczególnie jeśli rzecznik jest reprezentantem
Wypowiedź Rafała Łysego, rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu, rozmowa z K. Dudkiem, Facebook, 22 czerwca 2019 r.
283 Wypowiedź Marka Czyża, redaktora naczelnego portalu Silesia24, wieloletniego dziennikarza telewizyjnego i autora programów publicystycznych.
284 Zob. np. K. Gajdka, Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka, Kraków 2012, passim; K. Gajdka, Komunikacja medialna i narzędzia public relations, Warszawa 2014, s. 39-41.
285
M. Karczyński, Rzecznik prasowy XXI wieku – Cz. I”, https://wiadomosci.onet.pl/opinie/-rzecznikprasowy-xxi-wieku-cz-i/55gztf [Dostęp: 19.06.2019].
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swojego szefa czy zwierzchnika i „powinien być przyporządkowany bezpośrednio
do niego (…).
Rzecznik musi być samodzielny i tylko wtedy może brać odpowiedzialność
za politykę medialną. Musi mieć otwarte drzwi do swojego pryncypała i cieszyć się
jego zaufaniem. Nie może być takiej sytuacji, że pomiędzy przełożonym a jego
frontmenem stoi ktoś jeszcze. To karygodne, niedopuszczalne i nieprofesjonalne”286.
Zastanawiające wnioski w zakresie organizacji pracy rzecznika i zarządzaniem jakością komunikacji płynęły ze spotkania „Jak wygląda PR w mundurze?”,
które odbyło się 24 września 2014 r. w krakowskiej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. „Prelegentami byli: kpt. Łukasz Szewczyk, rzecznik prasowy
Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, podinsp. Mariusz
Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, mjr
Tomasz Wacławek, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Krakowie, oraz kom. Tomasz Kierski, rzecznik prasowy Izby Celnej w Krakowie.
Uczestnicy spotkania przedstawili działania PR wykorzystywane w ich codziennej
pracy. Rozmawiali także o problemach i wyzwaniach, z którymi się mierzą”287.
Z wypowiedzi prelegentów wynikało, że „funkcje rzecznika prasowego w służbach
mundurowych przez nich reprezentowanych traktowane są często jako dodatkowa
aktywność, która musi być godzona z codziennymi obowiązkami charakterystycznymi dla ich formacji. Zebrani wskazali także, że niektóre służby mundurowe jak
Służba Więzienna czy Izba Celna nadal stoją przez wyzwaniem budowania ich indywidulanej tożsamości i rozpoznawalności na tle innych formacji”288.
Główną konstatacją tego wydarzenia jest stwierdzenie, że „niezwykle ważna
w przypadku służb mundurowych okazuje się bliska i dobra współpraca z mediami,
które są gotowe do tego, by wspomagać działania komunikacyjne służb w imię społecznego dobra”289.
Reasumując, w pracy każdego rzecznika prasowego istotna jest precyzja,
świadomość celów, umiejętność selekcji i posługiwania się odpowiednimi narzędziami, umocowanie w strukturze, a co za tym idzie świadomość potencjału i rangi
jego roli w organizacji. Ważne jest też, by określić strategię komunikacji i zarządzaM. Karczyński, Rzecznik prasowy XXI wieku – Cz. I”, https://wiadomosci.onet.pl/-opinie/rzecznikprasowy-xxi-wieku-cz-i/55gztf [Dostęp: 19.06.2019].
287 Za: http://www.proto.pl/aktualnosci/pr-w-mundurze-czyli-komu-komunikacja-o-sposo-bachkomunikacji-sluzb-mundurowych [Dostęp: 19.06.2019].
288 Komu Komunikacja: PR w mundurze,
http://www.proto.pl/aktualnosci/komu-komuni-kacja-pr-w-mundurze [Dostęp: 19.06.2019].
289 Komu Komunikacja: PR w mundurze, http://www.proto.pl/aktualnosci/komunikacja-pr-w-mundurze
[Dostęp: 19.06.2019].
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nia informacją w organizacji, zastanowić się czy rzecznik ma być kołem napędowym, koordynatorem i osobą usprawniającą przepływ informacji poprzez budowanie relacji z przedstawicielami mediów – co może generować więcej publikacji, czy
osobą, której zadaniem jest tonowanie, wyciszanie i ograniczanie obecności w mediach. Taką możliwą strategie potwierdza analiza rankingów antyrzeczników publikowanych przez miesięcznik Press od 2002 roku, w których niezmiennie obserwujemy najwyższe lokaty rzeczników ministerstw i instytucji publicznych, krytykowanych przez dziennikarzy za utrudnianie im pracy.
Pozostaje zatem odpowiedzieć sobie na pytania: czy w dobie wszechobecnych social mediów, w których informacje z danego podmiotu wypływają na zewnątrz także poprzez publikacje poszczególnych członków, a także w dobie zagrożenia fake – newsami oraz zjawiskiem trollingu – stawiać na coraz bardziej rozbudowaną, multimedialną i otwartą komunikację medialną, czy ograniczać ją do minimum, koncentrując się na przekazywaniu mediom tylko określonych, pożądanych
przez siebie komunikatów. Czy i jaki istnieje związek preferencji politycznych oraz
struktury własnościowej mediów (komercyjnych i publicznych), i ich wpływ na ich
współpracę z rzecznikami instytucji publicznych, a tym samym na rolę samych
rzeczników prasowych. Obszar ten wymaga dalszych, pogłębionych analiz sprzyjających wypracowaniu modelu działania gwarantującego najwyższą jakość.
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3.3. Combat Camera – źródło informacji dla dziennikarzy
– Robert Suchy

Streszczenie
Autor artykułu przedstawia ogólne informacje o tworzeniu i zasadach działania zespołu Combat Camera. Jest to wojskowy zespół reporterski mający za zadanie dokumentowanie, za pomocą obrazu, działań Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. Może być również wsparciem pracy dziennikarza na poligonach i ćwiczeniach wojskowych. Istotną cześć artykułu zajmuje opis relacji
członków Combat Camera z dziennikarzami cywilnymi. W artykule zawarte są osobiste doświadczenia autora będącego członkiem zespołu Combat Camera z operacji
w Iraku i Afganistanie.
Słowa kluczowe:
Combat Camera, Polski Kontyngent Wojskowy, działania poza granicami
kraju, ćwiczenia wojskowe.
Summary
The author of the article presents general information about the creation and
operation of the Combat Camera team. It is a military reporting team whose task is
to document, by means of an image, the activities of Polish Military Contingents
outside the country. It can also support the journalist's work at training grounds and
military exercises. An important part of the article is the description of the relationship between Combat Camera members and civil journalists. The article contains the
personal experience of the author who is a member of the Combat Camera team
from operations in Iraq and Afghanistan.
Keywords:
Combat Camera, Polish Military Contingent, operations abroad, military exercises.
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Ambicją tego artykułu nie jest omawianie historii tworzenia polskiej combat
camera ani też jej poczynań w strefach działań wojennych ale wgląd w relacje jej
członków z dziennikarzami. Relacje, te koleżeńskie i te profesjonalne – w kontekście wojskowej służby prasowej – bo i jedne i drugie mają wpływ, w jakimś stopniu,
na wartość przekazu dziennikarskiego.
Krzysztof Mroziewicz, publicysta, korespondent wojenny, dyplomata i komentator spraw międzynarodowych, w swojej książce Dziennikarz w globalnej wiosce podkreśla, że korespondencję wojenną trzeba robić, bo wojna jest zbyt poważną
sprawą, aby pozostawić ją tylko wojskowym i politykom. Czy możliwe jest zatem
pogodzić wzajemne relacje żołnierzy ComCam z dziennikarzami? A może relacje te
są obarczone błędem, błędem owocującym niekoniecznie najlepszym owocem ich
profesjonalizmu ze szkodą dla prawdy? A może w końcu nie ma w takich relacjach
nic złego a podmioty te skazane są na wzajemną współpracę, choćby w ograniczonym zakresie? Postarajmy się znaleźć odpowiedź na te pytania.
Poczęta przez misje
Combat camera to wojskowy zespół reporterski mający za zadanie dokumentowanie, za pomocą obrazu, działań Polskich Kontyngentów Wojskowych poza
granicami kraju. Pierwszy i jedyny taki zespół został utworzony w Wojsku Polskim
na wzór grup działających w armiach zachodnich, szczególnie US Army, w 2008
roku, w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych. Bezpośrednią inspiracją do utworzenia omawianej grupy, były doświadczenia i kontakty zespołów prasowych kolejnych Polskich Kontyngentów Wojskowych, działających w ramach misji wojskowych poza granicami naszego kraju. Od Bałkanów, poprzez Irak, po Afganistan.
W hierarchii wojskowej służby prasowej zespół ComCam nie jest autonomicznym tworem, tylko niewielkim fragmentem dużej struktury. Ma swoje zadania,
których owoce w dużej mierze znajdują się w zainteresowaniu przedstawicieli mediów. Zespół ten jest niejako komórką usługową dla wojskowego PR, przynajmniej
po części. Ma swojego przełożonego, rzecznika prasowego, szefa który nakreśla zadania żołnierzom-reporterom. Zadania te z kolei wpisują się w szerszy plan informowania opinii publicznej przez Siły Zbrojne RP.
Nie da się też całkowicie odizolować działań ComCam-u od polityki. Politycy i wojskowi od zawsze poszukiwali sposobów na pozyskanie poparcia społeczeństwa dla swoich rozwiązań doktrynalnych i prowadzonych operacji wojskowych. Bez społecznego poparcia tego typu inicjatywy nie miałyby żadnych szans
powodzenia. Problem ten nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy trzeba nić ko285
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nieczność udziału państwa w operacjach o charakterze wojennym poza jego granicami, a najlepszym przykładem jest tu wspomniana już US Army, ze swoją strukturą
służb prasowych.
Realizowane wówczas cele polityki bezpieczeństwa (doktryny obronnej
państwa) są inne niż powszechnie akceptowane przez społeczeństwo np. zapewnienie niepodległości, suwerenności czy integralności terytorialnej państwa. We współczesnym świecie rozwój i bezpieczeństwo państwa w coraz większym stopniu zależą od różnorodnych procesów zarówno politycznych, ekonomicznych, społecznych,
jak i militarnych, występujących z dala od granic poszczególnych krajów. Zmiany
zachodzące w środowisku międzynarodowego bezpieczeństwa wymagają dostosowania działań państwa do nowych wyzwań. Mimo stosowania w tych działaniach
przede wszystkim metod pozamilitarnych, konieczne czasami staje się również użycie sił zbrojnych jako sposobu przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom międzynarodowego bezpieczeństwa.
Społeczeństwo wyrażając swoją aprobatę na użycie sił zbrojnych w konflikcie zbrojnym poza granicami państwa nie pozostaje biernym, pozbawionym możliwości reakcji, obserwatorem teatru działań zbrojnych. Obywatele państwa mają bowiem zapewnione w liberalnej demokracji, już w ustawie zasadniczej, prawo do informacji publicznej m.in.: informacji dotyczących prowadzonych operacji militarnych. Jednym z gwarantów spełnienia obowiązku informowania społeczeństwa są
media funkcjonujące w rozbudowanym systemie medialnym i mające zagwarantowany w ustawie prawo prasowe dostęp do informacji dotyczących Wojska Polskiego. Rola mediów i ich wpływ na świadomość społeczną w wielu aspektach życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego ciągle wzrasta. Obraz rzeczywistości odbity w medialnym zwierciadle jest często jedynym jaki kreuje świadomość społeczną.
W krajach o wieloletnich tradycjach demokratycznych sytuacja taka nie jest
niczym nowym, jednak w Polsce stosunkowo od niedawna zaczęto zwracać uwagę
na znaczenie wizerunku instytucji w obszarze komunikacji społecznej. W instytucjach państwowych zaczęto powoływać rzeczników prasowych. Ich zadaniem jest
współpraca z mediami a celem misja informowania społeczeństwa o działalności
tych instytucji.
Siły Zbrojne RP obarczone politycznym zadaniem udziału w operacji militarnej choćby na terytorium wspomnianego Iraku musiały stawić czoła problemom
na wielu płaszczyznach. Jedną z nich była płaszczyzna komunikacji społecznej.
W powojennej historii Polski społeczeństwo nie było gotowe na udział w tego typu
operacjach, a przede wszystkim na ponoszenie ofiar pośród swoich żołnierzy.
Rzecznicy prasowi mieli być tymi przedstawicielami sił zbrojnych, których wpływ
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na media miał kreować pozytywny wizerunek wojska i zaufanie społeczne dla tej
instytucji. Resort obrony, aby wypełnić ustawowy obowiązek informowania społeczeństwa i jednocześnie zwiększyć szanse na pozytywne przekazy medialne dotyczące działań polskiego kontyngentu wojskowego na obcej ziemi wprowadził do
wykorzystania formułę embedded media (media współpracujące, przekazanie mediom już przygotowanej informacji medialnej) jako platformę współpracy wojskowo–medialnej. Sprawdzone amerykańskie rozwiązania miały zapewnić sukces tej
operacji, przynajmniej w mediach. Jak w praktyce sprawdziły się one i jaki wpływ
wywierała amerykańska formuła w polskich kontyngentach wojskowych, a także
poprzez pryzmat polskiej rzeczywistości, na proces informowania i edukowania społeczeństwa, można znaleźć w rozlicznych publikacjach naukowych.
Jak można zauważyć, w tak nakreślonej perspektywie postrzegania wojskowego PR, czyli Public Relations, nie sposób odnieść się do relacji ComCam z mediami pomijając, z jednej strony rolę wojskowego rzecznika prasowego, a z drugiej
rolę jaką odgrywają media, które często gotowe są zaakceptować formułę embedded
media żeby tylko zapewnić sobie, choćby ograniczony dostęp do informacji. Przy
tym, warto zauważyć, że formuła embedded media może nieść zagrożenie dla
dziennikarskiego obiektywizmu, ponieważ zbyt daleko idące wzajemne zależności
podmiotów o odmiennych jak się wydaje interesach mogą doprowadzić do sytuacji,
w której największą ofiarą bliskich relacji wojskowych z dziennikarzami będzie
prawda.
Źródło informacji
Personel polskich sił zbrojnych uczestniczący w operacjach militarnych
dość powszechnie postrzega media jako nadawcę, który często odwzorowuje rzeczywistość, w tym wypadku militarną, dla własnego ekonomicznego celu. Uczestniczy tym samym w konflikcie zbrojnym jako podmiot, który z reguły nie rozumie,
utrudnia i narzuca ograniczenia działaniom podejmowanym przez wojskowych.
Często postrzegany jest również jako element wykorzystywany do walki informacyjnej, co dla wojskowych odpowiedzialnych za sukces prowadzonych operacji militarnych i bezpieczeństwo żołnierzy jest „zmorą”, z którą muszą się oni zmierzać
każdego dnia.
W takiej sytuacji media mogą urastać, w oczach niektórych wojskowych, do
rangi aktywnego uczestnika walki informacyjnej, a więc przeciwnika, z którym
trzeba walczyć, a w najlepszym wypadku - „izolować”. Mamy tu zatem do czynienia z dwoma odmiennymi dyskursami na temat działań militarnych – dziennikar287
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skim i wojskowym. Doprowadza to czasami oba środowiska do formułowania wzajemnych pretensji i oskarżeń. Wydaje się, że ważne w takiej sytuacji jest wzajemne
poznanie się i zrozumienie dla działań podejmowanych przez przedstawicieli obu
podmiotów. Dla przedstawicieli służb prasowych stały „zbyt” swoich przekazów
zapewnia nie tylko ważność (oficjalność) źródła, z którego pochodzi przekaz, ale
właśnie system akredytacji korespondentów (embedded media) przy kontyngencie
wojskowym. Tacy korespondenci mają tendencje do identyfikowania się ze źródłem, z którego czerpią informację. To z kolei ułatwia pracę rzecznikowi prasowemu, który nie musi wkładać wysiłku w uatrakcyjnienie przekazu, a korespondent
jest zmuszony do przekazywania regularnych, wciąż „nie interesujących” informacji
z teatru działań zbrojnych. System stałych korespondentów osadzonych w PKW
służy zatem zarówno organizacjom medialnym, jak i żołnierzom podczas operacji
militarnych. Z jednej strony dziennikarz jest stałym odbiorcą komunikatów płynących z sekcji prasowej kontyngentu wojskowego stanowiąc niejako „dziennikarski
rezerwuar”, a z drugiej, w warunkach szybkiego przepływu informacji i stałego zapotrzebowania na news story ze strony redakcji – doskonale wypełnia swoje zawodowe obowiązki zachowując przy tym miano eksperta w swojej redakcji.
Dlatego dla wojskowego rzecznika prasowego kluczem do sukcesu jest wykorzystywanie kontaktów, jakie zdoła on nawiązać i podtrzymać wśród korespondentów (embedded media). Służby prasowe, zgodnie z praktyką specjalistów
w dziedzinie politycznego public relations, idą jeszcze dalej. Chodzi nie tylko
o utrzymanie korzystnych, stałych kontaktów z korespondentami, ale nawet o ich
dobór, w zależności od potrzeb wojskowych prasowców. Do tego celu wykorzystywane są choćby materiały filmowe i zdjęciowe wytworzone bezpośrednio w rejonie
działań wojennych przez wojskową ComCam. Materiał taki przesłany w dniu wydarzenia do Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, a następnie w drodze selekcji
przesłany do wybranego medium poprzez wyselekcjonowanego dziennikarza, wytwarza szczególne relacje pomiędzy tymi dwoma podmiotami – wzajemnego zobowiązania. Co prawda, polski zespół combat camera nie ma na wyposażeniu przekaźników satelitarnych, a transmisja materiałów odbywa się po mało wydajnych łączach internetowych. Element doboru mediów nie funkcjonuje zatem w pełni.
Dobór właściwych narzędzi i technik komunikowania pełnią ważne funkcje
w zawodzie wojskowego rzecznika prasowego. Wprawdzie to dziennikarz narzuca
warunki komunikacji, lecz właśnie oficer prasowy jest w stanie te warunki modyfikować tzn. dostosowywać swoje zachowanie do wymagań korespondenta, będącego
bezpośrednim odbiorcą przygotowanych przez siebie komunikatów. Dzięki temu zarówno korespondent, jak i oficer prasowy osiągają wspólny cel tj. upublicznienie
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atrakcyjnego newsa. Przy tym, tę wzajemną symbiozę może dzisiaj zakłócać dynamiczny rozwój mediów społecznościowych. Można tutaj zapytać gdzie jest miejsce
dla ComCam pomiędzy wzajemnymi zależnościami rzecznika prasowego i dziennikarza? Czy wojskowi reporterzy mogą być źródłem informacji dla dziennikarza, czy
raczej będą „zbrojnym ramieniem” rzecznika prasowego? Nie bez znaczenia pozostaje poziom przygotowania korespondenta do działania w strefie wojennej. Dziennikarze ubiegający się o embed uważnie śledzą informacje z regionu konfliktu. Na
tej podstawie układają sobie listę tematów i zagadnień, na których będą się koncentrować w PKW. Zazwyczaj przed wyjazdem o niektórych z nich informują rzecznika prasowego kontyngentu poprzez wydział prasowy Dowództwa Operacyjnego,
z prośbą o pomoc w realizacji. Tego typu podejście jest bardzo pozytywnie oceniane
przez wojskowych prasowców. Ta otwartość skutkuje zobowiązaniem do współpracy. To samo dotyczy członków zespołu combat camera, jeśli akurat zespół operuje
w PKW. Póki co zespół jest jeden a jego (obecny) trzyosobowy skład uniemożliwia
permanentny pobyt w strefie (strefach) działań. Żołnierze ComCam operują obrazem
i blisko im do zawodu dziennikarza toteż integrują się z tym środowiskiem bardzo
szybko. Często zawiązują się trwałe znajomości a nawet przyjaźnie tak, jak to jest
pomiędzy żołnierzami, bo wspólne doświadczenia, zwłaszcza te ze strefy działań
zbrojnych wiążą ze sobą ludzi jak żadne inne. Ponadto, wymiana doświadczeń na
płaszczyźnie profesjonalnej niesie obustronne korzyści.
Nie można jednak twierdzić, że wojskowi reporterzy będą gotowi służyć
dziennikarzowi, choćby był kolegą, przyjacielem, jako źródło informacji. Owszem
tak, jeśli będą do informacje praktyczne, przede wszystkim jawne i te nie wykraczające poza ramy nakreślone przez rzecznika prasowego. Nie zapominajmy, że są to
żołnierze, profesjonaliści przygotowani do kontaktów zarówno z dziennikarzami,
jak i innymi podmiotami. Znają przepisy prawne dotyczące dostępu do informacji
niejawnej, jej przetwarzania i udostępniania oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania. Dziennikarz zatem nie może liczyć na tego typu współpracę. Są też informacje
jawne ale jednocześnie wrażliwe i tutaj również combat camera raczej nie okaże się
pomocna, choć nie zawsze. Zadziałać może w sytuacji takiej niepisana umowa dochowania dyskrecji do czasu zgody na uwolnienie takiej informacji. Zawsze jednak
w „łańcuszku obiegu informacji” ma swoje kluczowe miejsce rzecznik prasowy
kontyngentu.
Informacją taką mogą być odniesione przez żołnierzy PKW rany, tudzież
śmierć żołnierza. Nie jest to wówczas informacja niejawna, a prawo prasowe daje
dostęp mediom do tego typu informacji, jednak jest ona wrażliwa z samej swej natury, ponieważ dotyczy ludzkiej tragedii. Resort obrony, poprzez wieloletni udział
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w misjach wojskowych poza granicami państwa, wypracował, wspólnie z polskimi
mediami, schemat informowania w takich sytuacjach, na pierwszym miejscu stawiając rodzinę poszkodowanego żołnierza. Twierdząc jednak, że combat camera miałaby być w takich przypadkach źródłem informacji dla dziennikarza nie ma praktycznej wartości, bo dziennikarz jako embed dotarłby do tej informacji, a raczej należałoby powiedzieć, że informacja ta dotarłaby do niego niejako samoczynnie. Choćby
w stołówce żołnierskiej. Tragiczne informacje rozprzestrzeniają się błyskawicznie,
zwłaszcza w zamkniętym środowisku bazy wojskowej.
Media, czy to polskie czy międzynarodowe, wykorzystują wydarzenia związane z wojną po to, by nie pozwolić wyprzedzić się konkurencji. Znamienne przy
tym jest to, że media zazwyczaj czynią tak „pod płaszczykiem” pełnienia ważnej
społecznie misji informowania społeczeństwa. Przykładem takiego wykorzystania
tragicznego wydarzenia jest śmierć polskiego żołnierza, st. kpr. Andrzeja Filipka,
i poważne rany trzech innych żołnierzy w Iraku 2 listopada 2007 r. Wówczas dziennikarz Gazety Wyborczej starając się wykorzystać przewagę czasową nad innymi
reporterami opublikował na portalu internetowym Gazeta.pl, niepotwierdzoną przez
resort obrony narodowej, informację o tragicznym zdarzeniu jeszcze przed powiadomieniem rodzin zmarłego i rannych żołnierzy. Co prawda Gazeta.pl nie podała
nazwisk żołnierzy i choć w swoim komunikacie informuje, że je znała, to fakt ten
jest raczej wątpliwy.
Urzędujący wówczas minister obrony narodowej, Aleksander Szczygło,
oskarżył redakcję portalu o wyścig, aby zapewnić sobie pierwszeństwo w podaniu
tragicznego newsa. Co jednak ważne, konflikt Gazeta.pl z Ministerstwem Obrony
Narodowej ujawnił słabość obydwu stron konfliktu. Dziennikarz nie zachował pełnej rzetelności przed opublikowaniem przekazu, a wojsko okazało się zbyt powolne
w procesie informowania rodzin poszkodowanych żołnierzy. Co prawda, redakcja
nie wzięła pod uwagę faktu, że do zdarzenia doszło w dzień zaduszny (2 listopada),
dzień po bardzo ważnym w polskiej kulturze katolickiej Święcie Zmarłych, kiedy
rzesze Polaków przemierzają cały kraj w celu odwiedzenia grobów swoich bliskich.
W tej sytuacji wydaje się, że dowódcy wojskowi rzeczywiście nie mieli szans powiadomić rodzin żołnierzy odpowiednio szybko. Poległy żołnierz był wówczas 22.
ofiarą śmiertelną w Iraku, a media w Polsce miały do tej pory wypracowany i powszechnie respektowany system pozyskiwania i potwierdzania tego typu informacji.
Przypadek Gazety.pl był precedensowym w relacjach mediów z polskimi siłami
zbrojnych.
Ponadto, redakcja za wszelka cenę i wydaje się, że również za cenę obiektywizmu, starała się, najwidoczniej czując groźbę utraty wiarygodności, dość jedno290
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stronnie wpłynąć na swoich odbiorców. Portal Wyborcza.pl w trzy dni po zdarzeniu
opublikował na swojej stronie wywiad z prof. Michaelem Szporerem - wykładowcą
dziennikarstwa na University of Maryland, którego tematem była m.in. krytyka ministra obrony narodowej.
Fakt ten jest o tyle kontrowersyjny, że media wykorzystały autorytet naukowca do swoich celów, a nie realizacji ważnej społecznie misji. Informowanie czytelników, w kontekście tego konkretnego zdarzenia, o „masażu informacji” i o przypadkach, gdy armia unika informowania o swoich ofiarach, w sytuacji, kiedy w Iraku ginie 22. polski żołnierz, a polskie media nigdy dotąd (po 1989 r.) nie odnotowały problemów z pozyskaniem takiej informacji jest najwyraźniej próbą manipulacji
odbiorcy.
Zastanówmy się jak powyższe zdarzenie może wpływać na relacje między
dziennikarzem, a żołnierzami combat camera. Wojskowi reporterzy muszą zdawać
sobie sprawę, że nieautoryzowane udostępnianie informacji dotyczących PKW może wywierać negatywne skutki na działalność kontyngentu i jego żołnierzy, a co za
tym idzie i ich samych, a także ich rodziny w Polsce. Inną kwestią jest, że dziennikarz Gazeta.pl informację musiał otrzymać bezpośrednio od żołnierza z Iraku, ponieważ wówczas w kontyngencie nie przebywał żaden embed. Za to służbę w PKW
pełnili żołnierze z jednostek dyslokowanych w kraju w okolicy regionalnego ośrodka tego medium. Sytuacja ta pokazuje jak ważna jest odpowiedzialność korespondenta za informację przekazaną redakcji ale również odpowiedzialność samych żołnierzy PKW. Członkowie ComCam nie będą źródłem informacji dla dziennikarza,
ponieważ na co dzień współpracują z przedstawicielami mediów i znacznie lepiej
orientują się od pozostałych żołnierzy PKW jaką siłę ma informacja. Zwłaszcza jeśli
będzie pełniła funkcje sensacyjne, czy dezinformacyjne.
Dostęp embeda do informacji jest w zasadzie nieograniczony tzn. w sensie
formalnym, ponieważ dziennikarz nie ma dostępu do informacji niejawnych i operacyjnych, nie ma również prawa wstępu do stref o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.
W praktyce jednak dostęp ten ograniczony jest wyłącznie świadomością
wśród żołnierzy. Dziennikarz mieszkając w bazie po kilku, kilkunastu dniach staje
się „jednym z żołnierzy” i tak jest też traktowany. Tak samo przyznają i wojskowi
„prasowcy” i redakcyjni korespondenci. Część żołnierzy uznaje, że skoro dziennikarz jeździ na patrole można mu wszystko powiedzieć, część poszukuje w nim lekarstwa i rozwiązań swoich własnych problemów. Według rzeczników prasowych,
o ile ważne jest zwrócenie uwagi opinii publicznej w kraju na poziom wyposażenia
żołnierzy w misji bojowej, to dyskusyjne wydaję się być podnoszenie larum o no291
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cowaniu w namiotach. Tu, zdaniem wojskowych, pojawia się właśnie problem odpowiedzialności dziennikarzy za słowo. Ich zdaniem pisanie o wyposażeniu żołnierzy można traktować jako podawanie stronie przeciwnej niejako „na tacy” informacji o potencjale bojowym wojsk własnych. Zdaniem embedów dziennikarz doświadczony i świadomy zrobi to w sposób odpowiedzialny, będąc w kontakcie z rzecznikiem prasowym, w takim momencie, że nie narazi na niebezpieczeństwo ani żołnierzy, ani prowadzonej operacji. Rzecznicy prasowi, wydaje się, jakby na wyrost
z rezerwą traktują korespondenta, ale dzieje się tak zanim nie zbudują wzajemnego
zaufania. Dziennikarz nieodpowiedzialny, sądzą „prasowcy”, zrobi z tego newsa,
jego publikacja podniesie „cytowalność” tytułu, a on będzie to uzasadniał odpowiedzialnością wobec opinii publicznej za pokazanie prawdziwego obrazu sytuacji.
W ocenie rzeczników, w takiej sytuacji właściwe rozumienie roli mediów, jako
strażnika demokracji i kontrolera władzy, to ukazanie problemu w kontekście i dążenie do zmiany stanu rzeczy, czyli działanie długofalowe, celowe, a nie obliczone
na jednodniowy sukces chwytliwego newsa.
Korespondenci zazwyczaj dobrze oceniają dostęp do informacji, jednak
podkreślają jednocześnie, że ważna jest tutaj również operatywność dziennikarska.
Zdobywanie informacji samodzielnie, a potem jej potwierdzanie u rzecznika czasem
ułatwia współpracę, ale zaznaczają przy tym, że im lepsze wzajemne relacje interpersonalne tym lepsza współpraca. Zwłaszcza, że kiedy coś się dzieje w PKW, to
embed jest najlepszym źródłem informacji dla redakcji. Gorzej, kiedy temat szybko
„rozkwita” w kraju i wówczas sytuacja się zmienia, bo żołnierze nie chcą komentować słów polityków i swoich przełożonych.
Dosadnie wyraził opinię na temat dostępu do informacji jeden z korespondentów podczas badań na zlecenie MON. Dobry korespondent musi być dobrym
dziennikarzem, zręcznym dyplomatą i przebiegłym szpiegiem (z zachowaniem
wszystkich proporcji). Trzeba szybko zbudować sieć kontaktów i balansować między oficjalnymi oświadczeniami PIO (Public Information Office) i spiskowymi teoriami żołnierzy usłyszanymi na stołówce.
Combat camera może być źródłem informacji dla dziennikarzy przebywających z dala od rejonu działań zbrojnych, informacji w postaci obrazu. Jednak „białą
informację” dziennikarz i tak musi pozyskać od rzecznika prasowego. To bardzo
dużo dla mediów, które nie mogą sobie pozwolić, z uwagi na ekonomiczne reali,
aby wysłać swojego korespondenta do strefy działań militarnych. Co prawda, obraz
pochodzi wówczas ze źródeł ComCam ale z uwagi na bezpieczeństwo żołnierzy musi być autoryzowany przez rzecznika prasowego kontyngentu wojskowego (Dowództwa Operacyjnego) jeszcze przed wysłaniem do redakcji. Dla wojska jest to
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bardzo istotny proces udostępniania informacji, biorąc pod uwagę ekonomiczne
uwarunkowania funkcjonowania mediów. To uwarunkowania rynkowe mediów
czynią często ich kręgosłup moralny bardziej elastycznym.
Paweł Kwiatkowski, autor książki o etyce dziennikarskiej, stawia trudne pytania dotyczące moralnej strony działania mediów, ukazuje jednocześnie konflikt
misji dziennikarza z komercyjną sferą funkcjonowania mediów. Szczegółowo analizując liczne przykłady, nie feruje wyroków, lecz wskazuje dylematy - sytuacje,
w których naprawdę trudno podjąć obiektywną decyzję. Ponieważ tak wielu ludzi
podejmuje życiowe decyzje na podstawie informacji zaczerpniętych z mediów, na
dziennikarzach spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za słowo, czy obraz. Kwiatkowskiego bulwersuje fakt, że tygodnik dla kobiet Gala postanowił wykupić płatną
reklamę w Rzeczpospolitej, zachwalającą specjalne wydanie poświęcone atakowi
terrorystycznemu na WTC z 11 września 2001 r. (World Trade Center w Nowym
Jorku). Podkreśla on przy tym, że każdą tragedię media mogą „podkręcić”. Media
robią tak, by wykazać się sprawnością wobec swoich odbiorców w relacjonowaniu
wydarzeń o tak dynamicznym charakterze. Podobnie zrobiła stacja telewizyjna TVN
24, umieszczając w prasie duże kolorowe ogłoszenia o treści: „Jesteśmy po to, by
przekazać informacje... nawet te najtrudniejsze... najtragiczniejsze”290.
Podobnie postąpiła redakcja wchodzącego wówczas na polski rynek tabloidowego dziennika Fakt. Kiedy poległ pierwszy żołnierz polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, redakcja na stronach internetowych portalu Onet.pl umieściła, pod
informacją o śmierci mjr. R. Kupczyka, duży banner reklamowy zachwalający
dziennik jako najszybsze źródło najciekawszych informacji. Ten sam tabloid w lutym 2007 r. po tragicznej śmierci polskiego żołnierza st. szeregowego Piotra Nity
w Iraku zamieścił na ostatniej stronie w dużym formacie, zakupione w agencji Foto
Forum, zdjęcie z równie dużym opisem zatytułowanym Walczyli o jego życie291. Pełen napięcia i emocji tytuł zdjęcia jest jeszcze bardziej tragiczny jeśli weźmie się
pod uwagę fakt, że na zdjęciu widoczny jest inny ranny żołnierz, kolega Piotra Nity
(Piotr Nita zginął w miejscu zdarzenia). Gazeta wykorzystała zdjęcie zrobione przez
fotoreportera agencji fotograficznej (embeda) przebywającego w tym czasie w bazie
wojskowej w miejscowości Diwanija w Iraku, tytułując je na własny, komercyjny
użytek.

P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa, O etyce dziennikarskiej, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznań 2003, s. 83-84.
291 Fakt, Walczyli o jego życie, 08.02.2007, s. 24.
290
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Znaczenie fotografii dla prasy bulwarowej wymownie opisuje dziennikarz,
komentator wydarzeń międzynarodowych i korespondent wojenny Krzysztof Mroziewicz: Wojny współczesne – ze względu na potrzeby tabloidów – pociągnęły za
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sobą rozwój fotoreportażu wojennego na niespotykaną dotąd skalę. Tabloidy poszukują zdjęć wielkich i szokujących, gdy tymczasem fotoreporterzy robią zdjęcia dobre, z przeznaczeniem raczej na wystawy World Press Photo niż na rozkładówki
pism bulwarowych. Sumą tych dwu tendencji jest zatem marne pismo tłukącego
szmal wydawcy z dobrym zdjęciem nagradzanego fotoreportera. Cywilizacja obrazkowa, telewizyjna, internetowa przyzwyczaiła nas do tego, że opisu wojny pióra doskonałego autora nie chcemy, jeśli nie opisze jej w dwu akapitach. Wolimy mimesis
zdjęcia – fotograficzne odwzorowanie rzeczywistości292.

Natomiast Hall w studium dotyczącym obrazów w wiadomościach utrzymuje, że przy wyborze zdjęć redaktorzy biorą pod uwagę nie tylko ich wartość informacyjną (na ile są one wymowne, dramatyczne, niezwykłe, kontrowersyjne), ale
również kierują się ich ujęciem tematu. Oceniają, które zdjęcia będą w stanie przekazać czytelnikowi pożądaną interpretację wydarzenia. Fotografie mają pełnić funkcję autentycznych, obrazowych zapisów rzeczywistości293. Anna Banks pisze: Fotografia jest odbierana jako zjawisko przesiąknięte realizmem i obiektywizmem, dlateK. Mroziewicz, Korespondent zagraniczny, [w:] Bauera Z. (red.), Chudzińskiego E., Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2008, s. 448.
293 S. Allan, Kultura newsów, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 91.
292
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go redaktorzy chcą, żeby ta swoista pieczęć potwierdzała obiektywność relacji294.
Dobór odpowiednich zdjęć do opisu wydarzeń jest istotny zarówno dla redaktorów
gazet tabloidowych, jak również wielkoformatowych, z tą jednak różnicą, że dla
tych drugich ważniejszą cechą będzie funkcja interpretacyjna fotografii. Dla tabloidów ważniejsza zawsze będzie funkcja szokowania odbiorcy.
Wiadomości TVP, choć to media publiczne, to w obliczu tragedii WTC
i działań konkurencji zaczęły również podkreślać liczebność swojego audytorium,
a Kwiatkowski ujmuje to w ten sposób: nawet na zbryzganych krwią gruzach można
to i owo budować295.
Choć budzenie sensacji z oczywistych względów nie mieści się w etycznym
wachlarzu zawodowych dążeń dziennikarza, to coraz częściej zaczyna się do mediów wdzierać, a nawet sensacja zaczyna pełnić dominującą funkcję. Trudno jest
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dziennikarze, mimo pełnej świadomości pełnienia zawodowej misji, z takim zapałem oddają się pikanterii przekazu
– wzmocnieniom służącym przejaskrawieniu i wyolbrzymieniu poruszanych problemów. Zapewne dziennikarze zdają sobie sprawę, iż stopień ich niezależności
związany jest bezpośrednio z ekonomicznym sukcesem zarówno redakcji, w której
pracują, jak też ich samych, co z kolei determinuje ich spersonalizowane podejście
do zawodu.
Żołnierze combat camera podobnie jak dziennikarze, mają swoją społecznie
zaakceptowaną misję do wykonania. Należy przy tym pamiętać, że to mundur determinuje ich wewnętrzne umotywowanie do swojej profesji. To są żołnierze, wyszkoleni i uzbrojeni, a aparat fotograficzny i kamera są uzupełnieniem wojskowego
wyposażenia. Będą oni emocjonalnie związani z armią, a nie organizacją medialną.
Ich funkcja pomocnicza dla mediów będzie ograniczała się do współpracy nakreślonej przez szczebel nadrzędny w hierarchicznej strukturze amii. Oczywiście taka
współpraca może być bardzo owocna dla wielu redakcji. Media mają swoje ekonomiczne uwarunkowania i nawet te duże organizacje medialne nie zawsze mogą sobie pozwolić na wysłanie korespondenta do strefy działań militarnych. I nawet formuła embedded media nie jest zawsze lekarstwem na cięcie kosztów. Korzystanie
w takiej sytuacji z owoców pracy combat camera jest pewnym rozwiązaniem. Jednakże do rynek medialny i jego odbiorca określa potrzeby. To zderzenie nie zawsze
zbieżnych interesów może okazać się niekorzystne dla medium, bo wojsko nie ma
potrzeby promować przelanej krwi swoich żołnierzy.
294
295

Ibidem, cyt. za Anna Banks.
P. Kwiatkowski, op. cit., s. 85.
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Podstawowym celem mediów angażujących się w relacjonowanie konfliktu
zbrojnego prowadzonego poza granicami kraju jest wytwarzanie zysku oraz podnoszenie prestiżu i wiarygodności w oczach odbiorców. Przyczynić się to może do
wzmocnienia ich pozycji na konkurencyjnym rynku mediów i w konsekwencji do
zwiększenia udziału w „reklamowym torcie”. W wyniku tego dziennikarze poszukują głównie informacji z wydarzeń wyzwalających u odbiorców reakcje emocjonalne,
np. zawierających akty przemocy stron konfliktu wobec ludności cywilnej, starć
zbrojnych, przestępstw wojennych, śmierci żołnierzy itp. Następnie tego typu przekazy zostają odpowiednio przygotowane, tak by były przede wszystkim atrakcyjne
pod względem formy, a w dalszej kolejności treściowo zrozumiałe dla przeciętnego
odbiorcy. Żołnierze traktowani są, w odczuciu wojskowych, przedmiotowo i dlatego
odnoszą się do przedstawicieli mediów w dystansem. Dziennikarz musi szukać nieustannie sposobów na „przełamanie lodów”.
Combat camera może być wsparciem pracy dziennikarza na poligonach
i ćwiczeniach wojskowych, tam gdzie ekipa telewizyjna nie może być dopuszczona
z uwagi na jej bezpieczeństwo. Wojskowi reporterzy są żołnierzami a ich aparaty
fotograficzne i kamery mogą rejestrować obraz np. strzelania z różnego typu broni
palnej z odległości, która dla mediów cywilnych pozostaje w strefie marzeń. Materiał taki jest udostępniany nieodpłatnie i bez zbędnej zwłoki.
Dla korespondentów kontakt z żołnierzami jest „solą jego pracy”. Dla „prasowców” im lepiej embed jest przygotowany do pracy, tym łatwiej potrafi ocenić
wartość pozyskiwanych informacji. Dziennikarze i rzecznicy prasowi w PKW potrafią, mimo dzielących ich różnic, wypracować efektywne wzajemne relacje. Oba
podmioty mają powody ku temu by spełniać wzajemnie swoje zawodowe potrzeby.
Problemem pozostaje rzetelne informowanie społeczeństwa o prowadzonych przez
Siły Zbrojne RP operacjach militarnych poza granicami państwa. Wojskowi i dziennikarze to ofiary systemu medialnego i polityków, którzy często oczekują od rzeczników prasowych, że to oni mają kreować pozytywny wizerunek wypracowanych
w kuluarach rządowych doktryn polityki zagranicznej i właściwie tłumaczyć powody zaangażowania militarnego w innym kraju. Żołnierze widzą swoją rolę w procesie informowania społeczeństwa raczej w zakresie działalności operacyjnej, a nie
tłumaczenia ministerialnych decyzji. Niestety ten niewidoczny „pressing” powoduje, że „prasowcy” zabiegają o względy dziennikarzy i starają się działać jak „rasowi” PR-owcy. Dziennikarze natomiast, w sytuacji, kiedy ich redakcje kierują się zasadą ograniczania kosztów i spełniania oczekiwań audytoriów również zabiegają
o względy wojskowych. Najpierw, żeby wyrazili zgodę na wyjazd, a potem umożliwili poruszanie się w strefie działań militarnych. Daje się jednak zauważyć we wza297
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jemnych relacjach dziennikarzy i wojskowych rzeczników prasowych, że zawodowy
profesjonalizm obu podmiotów uruchomił proces wypracowywania odmiennych
standardów wzajemnych kontaktów. Tak, jak już zostało to wspomniane, oba podmioty „zmęczone” już są tą formą współpracy. Dziennikarze już nie pałają entuzjazmem na wieść o możliwości przygotowania kolejnej informacji z wojskowego patrolu, do kolejnej wioski afgańskiej, ale szukają możliwości przygotowania obszernych informacji na tematy np. społeczne czy polityczne. Żołnierze natomiast chcą
raczej opowiadać o swoim potencjale bojowym i profesjonalizmie podczas realizacji
zadań operacyjnych.
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