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sy obu stacji silnie odwoływały sie ̨do symboli, które wzmacniały siłe ̨przeka-
zu. Zależność ta wynikać może z faktu, iż w tym przypadku mamy do czynie-
nia z wydarzeniami medialnymi, do których dziennikarze przygotowywali
przez wiele dni, a w konsekwencji kierowali sie ̨ określonymi determinanta-
mi i schematami wyboru oraz prezentacji informacji.

Warto też zauważyć, iż w takiej sytuacji przekaz medialny może silnie od-
działywać na życie zwykłych ludzi, którzy niezależnie, jaki serwis wybiora ̨
otrzymaja ̨ podobne informacje, wat̨ki oraz sposób interpretacji wydarzeń.
Tym samym, rytuał medialny rozumiany jako akt komunikacji wpływa na
ich emocje, porzad̨kuje wiedze ̨na temat niniejszego wydarzenia. Wzmacnia
również wieź̨ społeczna,̨ gdyż odbiorcy maja ̨ szanse ̨przeżywać te same emo-
cje co bezpośredni uczestnicy wydarzeń. W konsekwencji, analiza potwier-
dziła również wystep̨owanie rytuałówmedialnych w trzech formach – o któ-
rych wspomina Rothenbuhler – wydarzenia medialnego, rytuałów w dzia-
łaniu mediów i w mniejszym stopniu możliwości rytualnego wykorzystania
środków masowego przekazu przez odbiorców.
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ramach analizowanej kategoriimożna również zaobserwować podobieństwa
w sposobie relacjonowania wydarzeń przez dziennikarzy.

Wnioski
Powyższa analiza wskazuje, iż sposób prezentacji informacji w serwisie, a
także sam ich wybór wynika przede wszystkim z różnic co do wydarzeń, ja-
kie pojawiaja ̨ sie ̨ każdego dnia w Polsce i na świecie. Mniejsze znaczenie ma
natomiast rozróżnienie na poszczególnych nadawców. Świadczyć to może o
wystep̨owania zjawiska rytuału medialnego w analizowanych programach.
Choć zakres badanego materiału nie uprawnia do wyciag̨ania wniosków na
cała ̨populacje,̨ to jednak wskazuje na pewne tendencje, które warto przestu-
diować w ramach szerszych rozważań.

W konsekwencji, można dostrzec uniformizacje ̨ przekazu odnoszac̨a ̨ sie ̨
do aspektu budowy samej informacji (np. stosowanie wizualizacji, wykorzy-
stanie określonej ramy) niezależnie od serwisu i jego wydania. Jednakże ze
wzgled̨u na dobór informacji dostrzega sie ̨ pewne różnice w zależności od
dnia wydania. W sytuacji braku spektakularnych wydarzeń stacje tylko cze-̨
ściowo skupiły sie ̨ na podobnych informacjach.

W czasie spektakularnych, ale nieoczekiwanych wydarzeń, serwisy infor-
macyjne obu stacji były do siebie podobne, zarówno biorac̨ pod uwage ̨forme,̨
jak i treść przekazu. Ta ostania wynikała z obecności jednego wydarzenia,
które zdominowało medialny dyskurs i było przedstawiane na różne sposo-
by. Identyczna forma przekazu wynikała z zastosowania podobnych elemen-
tów: wizualizacji, wypowiedzi tych samych osób. Dlategow tym aspekciemo-
żemy mówić o istnieniu rytuałów medialnych przejawiajac̨ych sie ̨ podejmo-
waniu podobnych tematów i form ich prezentacji.

Jednakże najsilniej wystep̨owanie rytuałówmedialnych dostrzecmożnaw
dniu zaistnienia wydarzeń medialnych: obchodów rocznicy, celebracji waż-
nego dla Polski wydarzenia, czy ogłoszenia, co prawda nieofi cjalnych, ale
jednak wynikówwyborów. Po pierwsze, wynika to z faktu, iż zawartość prze-
kazu w analizowanych materiałach była niemal identyczna, dotyczyła tego
samego wydarzenia, również pozostałe wat̨ki z nim zwiaz̨ane pokrywały sie.̨
W konsekwencji, selekcja informacji odbywała sie ̨ według tych samych re-
guł. Po drugie, sposób konstrukcji informacji był także niemal identyczny.
Materiały zawierały podobne elementy, używajac̨ terminologii Agaty Mały-
skiej wystep̨owały te same rekwizyty: wypowiedzi, obrazy. Po trzecie, serwi-
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Wstep̨
Rytuał wielokrotnie opisywano w ramach wnioskowania na temat życia re-
ligijnego czy funkcjonowania społeczności plemiennych. Współcześnie jed-
nak analizy skupiaja ̨ sie ̨ na nowych aspektach społecznych, gdzie rytuały
czy mity ogrywaja ̨ znaczac̨a ̨ role.̨ Przykładowo, na temat politycznych ry-
tuałów powstało już wiele publikacji1 . Stosunkowo nowym zagadnieniem
jest jednak kategoria rytuału medialnego, która odnosi sie ̨ do funkcjonowa-
nia specyfi cznych, powtarzalnych zachowań w odniesieniu do działalności
środków masowego przekazu, które kształtuja ̨ opinie ̨ społeczna ̨ na wiele te-
matów.

Aby jednak przeanalizować zagadnienie rytuału medialnego, konieczna
jest konceptualizacja pojec̨ia „rytuał” i „rytuał medialny”. Teoretyczne roz-
ważania zostana ̨ skonfrontowane z badaniami empirycznymi kilku polskich
serwisów informacyjnych. W zwiaz̨ku z ograniczeniami formalnymi artyku-
łu analiza ma charakter wycinkowy.

Rytuał
Przez wiele lat rytuał analizowano głównie poprzez zależności z innymi
zjawiskami życia społecznego. Na poczat̨ku odnoszono go do wnioskowania
o wspólnotach plemiennych czy w aspekcie wierzeń religijnych. Później
kojarzono z badaczami zajmujac̨ymi sie ̨ mitami, takimi jak Eliade czy
Levi-Strauss. W analizach nad rytuałem nie można też pominać̨ rozważań
Emila Durkheima2 , Claude’a Lévi-Straussa3 czy Maisonneuve’a4.

Jean Maisonneuve defi niuje rytuał jako „skodyfi kowany system praktyk,
posiadajac̨y w określonym miejscu i czasie subiektywne znaczenie i symbo-
liczna ̨ wartość dla swych uczestników i świadków, implikujac̨y aktywizacje ̨

1 Zob. D.I. Kertzer, Rytuał, polityka, władza, Warszawa 2010; K. Churska-Nowak, Rytuały
polityczne w demokracji masowej, Poznań 2009; J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne,
Gdańsk 1995.

2 Zob. E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii,
Warszawa 1990.

3 Zob. C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

4 Zob. J. Maisonneuve, op.cit.
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ciała i posiadajac̨y zwiaz̨ek z sacrum”5. Oznacza to, iż atmosfera charakte-
rystyczna dla sfery uświec̨onej zostaje przetransferowana na sfere ̨ świecka ̨
i dziek̨i temu rytuały, chociażby dnia codziennego, zachowuja ̨ swa ̨ odświet̨-
ność. Ważne jest tu stwierdzenie na temat symbolicznej wartości dla uczest-
ników rytuału, co podkreśla również Eric W. Rothenbuhler, który defi niuje
rytuał jako „dobrowolne wykonanie odpowiednio uwzorowanego zachowa-
nia w celu symbolicznego oddziaływania na życie poważne lub uczestnictwa
w nim”6. Po pierwsze, oznacza to, że rytuał widoczny jest poprzez działanie,
nie wystarczy sama myśl czy opowieść jak w przypadku mitu, wymagana
jest reakcja uczestników danej grupy. Po drugie, rytuał jest dobrowolny, a
wiec̨ jednostka ma wybór co do podjec̨ia bad̨ź nie takiego działania. Jednak-
że warto zauważyć, iż czes̨to ta dobrowolność może być ograniczona przez
lek̨ przed ostracyzmem społecznym czy zagubieniem w świecie, dlatego wy-
konywanie rytuału czes̨to zwiaz̨ane jest z pozorna ̨wolnościa7̨. Po trzecie, ry-
tuał jest symbolicznym oddziaływaniem na życie, co objawia sie ̨ w celebro-
waniu określonych zachowań, nadawaniu im odświet̨nego charakteru. Tym
samym, działanie z pozoru nawet codzienne poprzez multiplikacje ̨wykona-
nia i specyfi czna ̨ atmosfere ̨ mu towarzyszac̨a ̨ oraz wartości, które ze soba ̨
reprezentuje – staje sie ̨ symboliczne.

Przeniesienie przedmiotowej kategorii ze sfery sacrum do profanum spo-
wodowało powstaniewielu nowych rytuałów. Zauważa tomied̨zy innymiMa-
rek Jeziński, który stwierdza, iż „świeckość społeczeństwa nie powinnamieć
wpływu na stosowanie w życiu politycznym form rytualnych. […] Rytuały sa ̨
konsekwencja ̨ myślenia mitycznego charakterystycznego dla społeczeństw
ludzkich”8. Jego zdaniem mamy do czynienia z uświec̨eniem domeny niesa-
kralnej. Tym samym wykonywanie pewnych czynności w ramach codzien-
nych działań staje sie ̨ rytuałem, gdy z jednej strony ma pewna ̨ forme,̨ co

5 Ibidem, s. 13.

6 E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii me-
dialnej, Kraków 2003, s. 45.

7 Sam Rothenbuhler pisze, iż „uczestnictwo w rytuale jest zgoda ̨ na ograniczenie wolnej
woli, jest świadoma ̨ akceptacja ̨ narzuconego porzad̨ku wyjat̨kowych wydarzeń”, ibidem, s. 159.

8 M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne, Toruń 2004, s. 185.
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smoleńskiej. Żałobna, spokojna, melancholijna muzyka powoduje zadume,̨
szczególnie przy pokazaniu listy ofi ar. Specyfi czna, pełna tragizmu muzy-
ka pojawia sie ̨ też w czasie pokazania ostatnich sekund lotu, co ma wzmoc-
nić siłe ̨ przekazu. Taki sam efekt wywołuje dźwiek̨ syreny symbolizujac̨y ka-
tastrofe.̨ Zupełnie inny nastrój prezentowany jest w serwisach w dniu 1 lip-
ca: hymnUE, oklaski, okrzyki radości. Warstwa dźwiek̨owawzmacnia aspekt
werbalny, niemalże identycznie w obu serwisach, dlatego w tym przypadku
również można wnioskować o wystep̨owaniu rytuałów medialnych.

Wewszystkich analizowanych audycjach informacyjnych dostrzecmożna
obecność fi gur retorycznych. Nie sposób wymienić wszystkich, ale warto za-
uważyć, że ich ilość wzrasta w zależności od tematu relacji i nacechowania
emocjonalnego. Przykładem sa ̨ relacje z kataklizmu w Japonii, czego ilustra-
cja ̨ sa ̨ wypowiedzi w „Wiadomościach”: „Mordercze trzes̨ienie ziemi”, „Za-
walił sie ̨ świat”, „Ziemia zadrżała pod stopami”, „Gigantyczna fala”, „Gospo-
darka Japonii tonie i płonie”, „Ciosów poniżej pasa”, „Klamka już zapadła”,
a także w „Faktach”: „Dramatycznychwydarzeń”, „runeł̨a”, „wdarła” „pory-
wajac̨”, „płonac̨e”, „Mnóstwo pożarów”, „Ogromny wstrzas̨”, „Ostre opinie”.
W trakcie relacjonowania wyników wyborów w serwisie TVP usłyszeć było
można: „Tonac̨y statek z napisem SLD na gwałt potrzebuje nowego kapitana”
czy „Powyborcze sprzat̨aniew SLD”, aw serwisie TVN: „samotnie poległ” czy
„skład nowej rzad̨owej drużyny”. W materiale o zachowaniach Japończyków
w czasie trzes̨ienia dominuje partykuła „nie”, aby pokazać odwage ̨ i spokój
ludzi, np. w „Wiadomościach”: „Nie rzucali sie ̨do drzwi, nie wybiegali na uli-
ce,̨ nie krzyczeli ze strachu, nie panikowali […]”. Powtarzanie niniejszej par-
tykuły ma wzmocnić przekonanie widzów, iż naród japoński jest odważny,
spokojny, opanowany. Ta specyfi czna narracja ma umacniać perswazyjność
przekazu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prezentacji przez pre-
zentera nieofi cjalnych wyników wyborów w „Faktach” z 10 października:
„Jeszcze nigdy ci co rzad̨zili nie dostali od wyborców kolejnej szansy, nigdy
jeszcze ten sam człowiek nie był premierem przez kolejna ̨kadencje”̨. Innym
przykładem jestwypowiedźKamilaDurczokaw serwisie z 10 kwietnia: „Szok,
osłupienie, ból, przerażenie”, czy Piotra Kraśki: „niemogliśmyuwierzyćw to
co sie ̨ stało. 10 kwietnia o 8.41 zawalił sie ̨wtedy świat” lub Justyny Dobrosz-
Oracz: „Tak jak rok temu zabiły dzwony, tak jak rok temu zawyły syreny…”.
Charakterystyczne jest również użycie przymiotników („roztrzaskał”, „ru-
neł̨o”, „tragicznego”, „symboliczny”) czy epitetów („zimy powiew”, „smo-
leński dramat”), które buduja ̨specyfi czny kontekst wydarzenia, patetyczny
nastrój, swoisty entourage dla prezentowanych informacji. Tym samym, w
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żyć podobieństwo roli dziennikarza, która zmienia sie,̨ a właściwie wzrasta
w zależności od powagi sytuacji, istotności informacji.

Bardzoważnew ramach niniejszej analizy sa ̨elementy obecnewwarstwie
wizualnej, która towarzyszy prezentowanym wypowiedziom. Jej celem jest
uwiarygodnienie tych wypowiedzi oraz ich zobrazowanie. W obu analizowa-
nych serwisachwystep̨uja ̨podobne elementywizualne. Przykładowo,wdniu
8 stycznia, kiedy jednym z tematów jest kruszenie kry na Wiśle przez lodo-
łamacze mamy zaprezentowanie wizualizacji pracy kutrów, co ma ułatwić
widzom zrozumienie istoty problemu. Podobny cel przyświeca pokazaniu
mapy Polski z zaznaczonymi miejscowościami oraz rzeka,̨ gdzie ma miejsce
kruszenie lodu. Ciekawym zabiegiem jest również transkrypcja niektórych
wypowiedzi czy dokumentów zaprezentowana na ekranie, co ma ułatwić od-
biór przekazu (np. w przypadku ujawnienia nagrań z czarnych skrzynek pre-
zydenckiego Tupolewa). Aby dodatkowo go uwypuklić stosuje sie ̨ wytłusz-
czenia pewnych cyfr, tak jak w przypadku informacji o kruszeniu lodu. W
tym przypadku serwisy obu stacji wyglad̨aja ̨podobnie, by nie rzec, że nawet
identycznie. O wiele bogatsza i bardziej sugestywna jest warstwa wizualna
z relacji kataklizmu w Japonii. Żadne słowa nie ukazałyby w tak wymowny
sposób ogromu tragedii, jaka spotkała mieszkańców Japonii, gdyby nie ob-
raz. Również podobne w obu serwisach zdjec̨ia służa ̨ zaprezentowaniu ob-
chodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zbliżenie na twarze bliskich wyra-
ża wszystkie emocje, których nie da sie ̨ wyrazić słowami. Wrażenie robi też
wrak Tupolewa. Te same obrazy można dostrzec w obu serwisach z 1 lipca:
powiewajac̨a fl aga Polski i UE, sztuczne ognie wystrzelone o północy obra-
zujac̨e poczat̨ek prezydencji. W konsekwencji, niezależnie od serwisu i dnia
emisji można dostrzec wystep̨owanie określonych form prezentacji tych sa-
mych treści, a w efekcie, istnienia rytuałówmedialnych zgodnie z koncepcja ̨
Rothenbuhlera.

Ważna ̨ role ̨ odgrywa również warstwa dźwiek̨owa w postaci prezentowa-
nia różnego rodzaju odgłosów uwiarygodniajac̨ych przekaz. Dlatego w przy-
padku relacji z kruszenia lodu naWiśle istotne znaczenie ma głośny i przeni-
kliwy dźwiek̨ kutrów. W materiałach z kataklizmu w Japonii warstwa dźwie-̨
kowa hiperbolizuje prezentowane wydarzenia. Głośna, jednostajna muzyka
wprowadza w nastrój dramatyzmu, poteg̨uje emocjonalny odbiór informa-
cji. Koresponduje ona z obrazem wdzierajac̨ej sie ̨ na lad̨ fali, zabierajac̨ej ze
soba ̨ samochody, domy i ludzi. Wzmaga też wrażenia odbioru trzes̨ienia zie-
mi, strachu osób przebywajac̨ych w biurach czy swoich domach. Podobne
emocje wywołuje też wyczytywanie przez lektora nazwisk ofi ar katastrofy
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Agata Małyska9 nazywa charakterem instytucjonalnym. Wiaż̨e sie ̨ to z wyko-
rzystaniem określonych miejsc, gestów, rekwizytów. Po drugie, nawiaz̨uje
do wartości aprobowanych w danej grupie, dziek̨i czemu działanie nabiera
sensu. Tym samymmożemy mówić o treści rytuału, która zwiaz̨ana jest nie-
rzadko z symbolami i mitami. Ten aspekt autorka określa jako kontekst mo-
tywacyjny. Po trzecie, jest powtarzane, czyli używane w tych samych sytu-
acjach. Wspomina o tym Filipowicz, zaznaczajac̨ iż „rytuał to naśladowanie,
które jest działaniem. […] Rytuały stanowia ̨ płaszczyzne ̨ umożliwiajac̨a ̨ kon-
struowanie rzeczywistości […]”10. Po czwarte, ma charakter społeczny, czyli
odbywa sie ̨w grupie i jest na nia ̨zorientowane, nawet gdy wykonywane jest
indywidualnie.

Rytuał medialny
Rytuały charakterystyczne były dla społeczeństw lokalnych, ale w miare ̨
upowszechniania sie ̨mediów i nieograniczonej komunikacji możemymówić
o rytuałach globalnych. Przejawiaja ̨sie ̨one w powtarzaniu pewnych działań
stanowiac̨ych wartość symboliczna ̨ przez ludzi bad̨ź grupy z różnych zakat̨-
ków świata. Jednym takich rodzajów jest rytuał medialny, który zarówno
może przybierać forme ̨ lokalnych, jak i globalnych praktyk. Zdaniem
Katarzyny Sobstyl, rytualny akt komunikacji musi posiadać cechy formalnie
właściwe rytuałowi, takie jak: stabilizacje ̨ formy, konwencjonalizacje ̨ treści,
powtarzalność, trwałość, skostniała ̨ realizacje ̨ werbalna,̨ charakter spo-
łeczny, instytucjonalny i poznawczy. Ponadto powinien realizować funkcje ̨
wzmacniania tożsamości grupy i integracji grupowej oraz posiadać sankcje
w postaci presji społecznej11.

Rytuały medialne – jak zaznacza Rothenbuhler – można badać zarówno
w kontekście codziennego oglad̨ania, jak i wyjat̨kowych wydarzeń medial-
nych. Zarówno rytuały zwiaz̨ane ze specjalnymi wydarzeniami, jak i rytual-

9 A. Małyska, Pojec̨ie rytuału na tle innych zjawisk jez̨ykowych, [w:] Rytualizacja w komu-
nikacji społecznej i interkulturowej, red. J. Mazur, Lublin 2004, s. 209.

10 S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988, s. 201.

11 K. Sobstyl, Reklama jako rytualny akt komunikacji, [w:] Rytualizacja w komunikacji spo-
łecznej…, op.cit., s. 132.
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ne aspekty zwykłych działań stanowia ̨ cześ̨ć świata „powinności”12. Tym sa-
mymnależy rozumieć rytuał o wiele szerzej, aniżeli jako pewien ceremonial-
ny akt, systematycznie powtarzany i powiaz̨any z reprodukowaniem istot-
nych dla danej grupy wartości, ale także jako działanie posiadajac̨e znamio-
na rytualizmu.

Zdaniem Nicka Couldry rytuał można rozumieć na trzy sposoby. Po pierw-
sze, jako zwyczajowe działanie. Ilustracja ̨może być oglad̨anie telewizji pod-
czas niedzielnego obiadu czy chodzenie do pracy zawsze ta ̨ sama ̨ ulica.̨ Jed-
nak wielu autorów uważa, iż jest to potoczne rozumienie rytuału. Po drugie,
rytuał należy traktować jako sformalizowane działanie. Rytuały to rozpozna-
walne wzorce, formy działania. Po trzecie, jako działanie odwołujac̨e sie ̨ do
transcendentnych wartości, czyli takich które sa ̨ niezmienne dla danej gru-
py, trwałe13. Aczkolwiek wiele koncepcji na temat rytuałów (m.in. Rothen-
buhlera) nie przywiaz̨uje dużej wagi do owej trwałości, bo jak wszystko na
świecie, również i rytuały ulegaja ̨ transformacji czy całkowitemu zanikaniu,
by w ich miejsce pojawiły sie ̨ nowe, o czym wspomina również Catherine
Bell14. Owa ̨transcendentność można odnosić jedynie do danej grupy w okre-
ślonym czasie. Tym bardziej, że sam Couldry zadaje pytanie czy to stwier-
dzenie nie zaprzecza tezie o detradycjonalizacji współczesnych czasów, czy
nie ignoruje rozwijajac̨ych sie ̨ różnych mediów i technologii przesyłania in-
formacji, czy nie zaprzecza to idei społeczeństwa informacyjnego? Jednak
wydaje sie,̨ że słuszna jest teza, iż jedne wartości zastep̨owane sa ̨ przez dru-
gie, tak samo jak jedne rytuały odchodza ̨ w zapomnienie i sa ̨ zastep̨owane
przez inne, co sugeruje Rothenbuhler. Dlatego rytuał ma pewna ̨ forme,̨ a po-
przez swa ̨powtarzalność i jednocześnie siłe ̨ oddziaływania mediów wpływa
na kształt współczesnego życia społecznego, ale to nie oznacza, iż nie może
ulec transformacji czy wrec̨z całkowitemu zanikowi.

W konsekwencji Couldry defi niuje rytuały medialne jako „sformalizowa-
ne działania zorganizowane wokół kluczowych dla mediów, wzajemnie po-
wiaz̨anych kategorii, których wykonanie tworzy szeroka ̨game ̨powiaz̨anych
wartości istotnych dla tych mediów”15. Medialne rytuały sa ̨ bezpośrednimi

12 E.W. Rothenbuhler, op.cit., s. 10 – 21.

13 Zob. N. Couldry, Media rituals. A critical approach, London–New York 2003, s. 3

14 C. Bell, Ritual theory, ritual practice, Oxford 2009, s. 90.

15 Ibidem, s. 29.
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z tragedia ̨ w Japonii, co jest złamaniem pewnego schematu, odstep̨stwem
od codziennej konstrukcji materiałów, a jednocześnie zwróceniem uwagi na
wyjat̨kowość wydarzenia. Natomiast wmateriałach prezentowanych w dniu
10 kwietnia w żadnym z serwisów hasła sie ̨nie pojawiaja.̨ Ale za to mamy po-
wtarzajac̨y sie ̨motyw: w „Faktach” – wrak Tupolewa, morze zniczy i polska
fl aga z kirem, a w „Wiadomościach” – samolot na tle polskiej fl agi i data
10.04.2010. Świadczy to, z jednej strony, o odejściu od tradycyjnego schema-
tu prezentacji przekazów; z drugiej, o identycznym podejściu obu redakcji,
w postaci zastosowania grafi ki symbolizujac̨ej to tragiczne wydarzenie.

W obu serwisach z reguły rola reportera jest ograniczona jedynie do zapre-
zentowania „stand upu”, czyli komentarza wygłaszanego na poczat̨ku, koń-
cu bad̨ź w środkumateriału. Choć to ograniczenie jest jedynie pozorne, bo to
reporter w dużej mierze decyduje o selekcji wat̨ków, które znajda ̨ sie ̨ w ma-
teriale. Co wiec̨ej, wiele z prezentowanych komentarzy ma „stosownie usto-
sunkować widza do tematu”. Służa ̨ temu szczególnie ironiczne epitety na
końcumateriału. Nierzadko reporter jest aktywnymuczestnikiemwydarzeń.
Ilustracja ̨ jest materiał o stosowaniu wykrywaczy kłamstw przez pracodaw-
ców w Rosji zatrudniajac̨ych nowych pracowników, w którym to reporterka
„Wiadomości” sama poddała sie ̨ takiemu badaniu. O wiele wiek̨sza jest rola
dziennikarzy (zarówno prezenterów, jak i reporterów) w wydaniach serwi-
sów prezentujac̨ych nagłe, niespodziewane wydarzenia. To oni jako pierwsi
podaja ̨tragiczne informacje, wprowadzaja ̨w nastrój powagi i grozy.Wyczer-
pujac̨e dane podaja ̨również reporterzy. Ich relacje sa ̨o wiele dłuższe. Cowie-̨
cej, wmateriale „Wiadomości”, dotyczac̨ympodobnych kataklizmówwprze-
szłości, ekspertem jest dziennikarz Piotr Kraśko, który opowiada o tsunami
w Tajlandii, którego był świadkiem. Podobnie sytuacja wyglad̨a wwydaniach
specjalnych serwisów, gdzie tylko z pozoru rola dziennikarzy w analizowa-
nych materiałach sprowadza sie ̨ do obserwatorów obchodów i komentato-
rów, którzy poprzez łac̨zenia na żywo opowiadaja ̨widzomo atmosferze, jaka
panuje na miejscu. W rzeczywistości wzmacniaja ̨ przekaz poprzez powolne
czytanie tekstu z promptera, poważny wyraz twarzy, intonacje.̨ W jednym
przypadku dziennikarz staje sie ̨ też świadkiem tragedii smoleńskiej i nieja-
ko stanowi przykład „społecznego dowodu słuszności”, kiedy prowadzac̨y
„Fakty” Kamil Durczok mówi: „Andrzej Zaucha, po wypadku Tupolewa, tu w
Smoleńsku sped̨ził długie tygodnie. Teraz jest z nami i dziś”. Wzmacnia to
wiarygodność przekazu i czyni reportera naocznym świadkiem przełomo-
wych chwil. W konsekwencji, w analizowanych materiałach można zauwa-
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nionych obietnicach PO wobec przedsieb̨iorców. Wystep̨owanie niniejszych
konstrukcji jest identyczne w obu programach. Pojawia sie ̨ też rama kon-
sekwencji ekonomicznych, szczególnie w materiałach opisujac̨ych tsunami,
skutki kryzysu ekonomicznego czy ograniczenia w przyznawaniu Polakom
kredytów. Tym samym, zasadne jest stwierdzenie, iż w ramach przedmio-
towej kwestii można dostrzec pewna ̨powtarzalność ujmowania wydarzeń z
podobnej perspektywy niezależnie od rodzaju stacji telewizyjnej.

Nacechowanie emocjonalne informacji można badać na kontinuum: pozy-
tywne – neutralne – negatywne, gdzie o wystep̨owaniu określonej kategorii
decyduje użycie określonych przymiotników. Analizujac̨ powyższe informa-
cje można zauważyć, iż zmienna ̨ różnicujac̨a ̨ nie jest tyle samo medium, ale
dzień i charakter wydarzeń, które sa ̨przedstawiane w serwisach. Przykłado-
wo, katastrofy, wypadki, ale też rywalizacja partii politycznych eksponowa-
na jest w negatywnym stopniu. Jedynie różnice mied̨zy telewizjami można
dostrzec 11 marca, gdzie na osiem informacji w serwisie TVN, dwie sa ̨ ne-
gatywne, trzy – pozytywne i trzy – neutralne, co wydaje sie ̨ wynikiem za-
skakujac̨ym, biorac̨ pod uwage ̨ dominujac̨e wydarzenie. W serwisie TVP na
dwanaście materiałów siedem było negatywach, trzy – neutralne, a dwa –
pozytywne, co wskazuje, iż program mediów publicznych w tym dniu był
bardziej nastawiony na ukazanie tragedii kataklizmu, wzbudzenie silnych
emocji, przeniesienie widzów w rejon tragedii.

Charakterystycznym elementem serwisów sa ̨ hasła na pasku pojawiaja-̨
cym sie ̨ u dołu, bad̨ź z boku ekranu („ozdobnik”) w czasie prezentowanych
wydarzeń. W „Faktach” sa ̨ one z reguły bardzo zagadkowe („Towarzystwo
emerytalne”, „Pół na pół”, „Paczka z niespodzianka”̨, „Wszystko płynie”),
niewiele przekazuja,̨ ale powoduja ̨zaciekawienie odbiorcy, przykuwaja ̨ jego
uwage.̨ W „Wiadomościach” hasła te sa ̨bardziej czytelne, czes̨to składaja ̨ sie ̨
z dwóch członów. Pierwszy ma z reguły charakter metaforyczny, a drugi –
eksplanacyjny („Śledztwo smoleńskie: przesłuchania w Rosji”, „Nic nowego:
ferie bez pociag̨ów”, „Prawo łaski: nerka za wolność” „Tsunami na giełdzie:
Reakcja świata gospodarczego”, „Wszystko jasne – pieć̨ partii w Sejmie no-
wej kadencji”). Tym samym,w obu serwisach tytuły temaja ̨określona ̨forme,̨
której celem jest wzbudzenie w widzach zainteresowania. A to wpisuje sie ̨
w zasade ̨ potwierdzania oczekiwań odbiorców, którzy lubia ̨ kontrowersyj-
ne informacje, chet̨niej je oglad̨aja,̨ nawet jeśli uważaja ̨kontrowersyjność za
wade ̨mediów masowych. Ciekawym jest fakt, iż w „Faktach” można zauwa-
żyć brak haseł na pasku z relacji z tsunami i pierwszego dnia polskiej prezy-
dencji w UE. Pojawiaja ̨ sie ̨ one tylko w dwóch informacjach niezwiaz̨anych
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praktykami skupionymi wokół medialnych instytucji mocno skoncentrowa-
nych wokół władzy symbolicznej. Dlatego termin rytuały medialne odnosi
sie ̨do szerokiej gamy sytuacji, gdzie media wpływaja ̨na trwałość społeczeń-
stwa i to jak ich odbiorcy postrzegaja ̨ świat16. W konsekwencji, wzory poste-̨
powania czymyślenia kreowane przezmedia sa ̨transferowane na społeczeń-
stwo, które implementuje je w swoimwłasnym życiu. Dlatego ludzie działaja ̨
zgodnie z promowanym przez środki masowego przekazu stylem życia, po-
strzegania.

Powyższe rozważania warto uzupełnić uwagami Rothenbuhlera17, który
twierdzi iż w ramach komunikacji medialnej można rozpatrywać rytuał na
cztery różne sposoby. Po pierwsze, rytuałem sa ̨ szczególne wydarzenia me-
dialne18, takie jak pogrzeby czy śluby znanych osób, koronacje, wizyty pań-
stwowe, które sa ̨ transmitowane przez media, utrzymane w podniosłym na-
stroju. W konsekwencji, ta atmosfera udziela sie ̨ odbiorcom mediów, którzy
również sie ̨w ten rytuał angażuja,̨ przykładowo poprzez zakup specjalnie na
te ̨ okazje ̨ stworzonych pamiat̨ek czy zasiadanie przed telewizorem w dniu
transmisji. Zaangażowanie odbiorców bed̨zie tutaj drugim aspektem rozu-
mienia rytuału polegajac̨ym na rytualnym wykorzystaniu mediów, w sytu-
acji, gdywidzowie przygotowuja ̨sie ̨i celebruja ̨oglad̨anie telewizji, słuchanie
płyt. Przykładem może być również kibicowanie podczas zawodów sporto-
wych, co w pełni wyczerpuje defi nicje rytuału jako odpowiednio uwzorowa-
nego zachowania w celu symbolicznego uczestnictwa w prawdziwym życiu.
Po trzecie, dostrzegamy rytuały w działaniu mediów. Jest to uzależnienie
dziennikarzy od typowych pytań, ich zainteresowanie określonymi temata-
mi oraz pisanie charakterystycznych relacji. Rytuał w tymprzypadku to sfor-
malizowana rutyna codziennego życia zawodowego, ale skupiona na przyje-̨
tych w środowisku pewnych wartościach, schematach działania zgodnych z
określonymi celami czy interesami. Czwarte podejście traktuje telewizje ̨ ja-
ko religie.̨ Jest ono charakterystyczne dla społeczeństwa amerykańskiego i
raczej nie ma przełożenia na polskie realia. Tym bardziej, że również w Sta-

16 Ibidem, s. 4.

17 E.W. Rothenbuhler, op.cit., s. 99 – 100.

18 Zob. Media events in a global age, red. N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz, New York 2010; D.
Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008.
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nach Zjednoczonych bywa kwestionowane.W konsekwencji rytuałmedialny
staje sie ̨ bardzo obszerna ̨ kategoria,̨ określajac̨a ̨wiele działań.

Z punktu widzenia uniformizacji przekazu informacji i niniejszej analizy
najbardziej przydatne jest podejście pierwsze i trzecie, czyli traktowanie ry-
tuału medialnego w kategoriach wydarzenia medialnego oraz efektu pracy
dziennikarzy. Najlepsza ̨ egzemplifi kacja ̨ jest ironiczny i demaskatorski re-
portaż Filipa Chajzera przygotowany dla „Dzień dobry TVN” na temat spo-
sobu przygotowywania materiałów do serwisów informacyjnych, w którym
to dziennikarz przedstawił kulisy tworzenia relacji reporterskich.

Warto również zaznaczyć, iż rytuał medialny musi zostać przystosowany
do standardowych praktyk mediów, nawet jeśli media przystosowuja ̨ sie ̨ do
wymagań wyjat̨kowych wydarzeń19. Oznacza to, iż w dużej mierze to środki
masowego przekazu (czyli w praktyce dziennikarze) decyduja ̨o formie cele-
bracji danego wydarzenia. Przykładem może być ustawianie godzin rozpo-
czec̨ia zawodów sportowych w zależności od poziomu oglad̨alności telewizji
w określonej porze dnia.

W ramach analizy uniformizacji przekazu ważne jest również badanie ry-
tuałów mediów w aspekcie prezentacji różnych wydarzeń w serwisach in-
formacyjnych. Gaye Tuchman pokazuje sposoby, poprzez które zasady pra-
cy dziennikarza pełnia ̨ funkcje ̨ środków społecznych, pomagajac̨ych dzien-
nikarzomw radzeniu sobie z niepewnościa ̨i ograniczeniu ryzyka20. Zdaniem
Rothenbuhlera sa ̨ to „formy rytualne, które dziela ̨ świat na ten znany i nie-
znany, bezpieczny i niebezpieczny”21. Tym samym postep̨owanie, zgodnie z
wcześniej wytyczonymi zasadami, ułatwia wyszukiwanie, wybieranie i pre-
zentacje ̨poszczególnych wydarzeń i minimalizuje wystap̨ienie niewłaściwe-
go dekodowania. Dlatego wiele materiałów prezentowanych przez dzienni-
karzy w różnych stacjach jest do siebie bardzo podobnych, zarówno pod
wzgled̨em formy, jak i treści, by wpisać sie ̨w format newsa.

Couldry zaznacza, iż rytualna przestrzeń mediów jest wysoce zmienna,
jest uformowana lokalnie poprzez wiele szczegółowych wzorów, np. sposób,
w jaki medialne wydarzenia lub telewizyjne studio jest stworzone. Dlatego

19 Ibidem, s. 103.

20 Zob. G. Tuchman, Objectivity as strategic ritual, „American Journal of Sociology” 1972,
nr 77, s. 660 – 679.

21 E.W. Rothenbuhler, op.cit., s. 106.
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jat̨ek stanowi relacja z kataklizmu z Japonii, ale nawet w tym przypadku
dziennikarze staraja ̨ sie ̨ przedstawić tragedie z punktu widzenia Polaków
mieszkajac̨ych w tym kraju i konsekwencji, jakie ta tragedia bed̨zie miała
dla Polski.

Ważność informacji może być mierzona poprzez obecność hard newsów i
soft newsów. Te pierwsze, to z reguły tematy polityczne, ekonomiczne, któ-
re uważane sa ̨ za kwestie poważne, podniosłe, istotne, informacje z ostat-
niej chwili. Te drugie, sa ̨towiadomości „lekkie”, niemajac̨e natychmiastowej
wartości informacyjnej27. Wynika to z faktu, iż istotne sa ̨w formie zapewnia-
jac̨ej widzom rozrywke,̨ humor, zabawe.̨ W ramach przedmiotowej analizy
można dostrzec istotne różnice w zależności od dnia wydania serwisu, a nie
od tego czy jest to program telewizji publicznej czy prywatnej. W dniach bez
spektakularnych wydarzeń dominuja ̨ soft newsy, w trakcie pojawienia sie ̨
nieoczekiwanych wydarzeń – hard newsy. Natomiast w dniu zaistnienia wy-
darzeń medialnych „twarde” mieszaja ̨ sie ̨ z tymi „miek̨kimi”, ze wzgled̨u na
fakt, iż wokół głównych tematów, zaprezentowano wiele wat̨ków, które nie
stanowiły natychmiastowej wartości informacyjnej.

Analizujac̨ prezentowanie informacjiwkontekście ram interpretacyjnych,
to we wszystkich serwisach dominuje rama koncentracji na człowieku. Prze-
jawia sie ̨ to w ujmowaniu prezentowanych wydarzeń z perspektywy zwy-
kłych ludzi, np. w przypadku kruszenia kry, pokazujac̨ prace ̨ pracowników
kutrów, walke ̨mieszkańców i służb z woda.̨ W materiałach o kataklizmie w
Japonii czy o rocznicy katastrofy smoleńskiej jest to najbardziej wyekspono-
wany element. Wynika to z faktu, iż tego typuwydarzenie najlepiej przedsta-
wić z punktuwidzenia tragedii pojedynczego człowieka, czemu służa ̨mied̨zy
innymiwypowiedzi samych poszkodowanych, ukazanie ich lek̨u, smutku czy
rozpaczy. Szczególnie widać to na przykładzie materiału „Wiadomości”, be-̨
dac̨egowspomnieniemo jednej ze stewardes tragicznego lotu czy relacji z ob-
chodów rocznicy na Powaz̨kach prezentowanych w obu serwisach. Dość cze-̨
sto pojawia sie ̨ również rama konfl iktu, która przedstawia spolaryzowane
siły wystep̨ujac̨e wzgled̨em siebie, czego egzemplifi kacja ̨jest ukazanie infor-
macji w odniesieniu do prezentacji wyników wyborów. Rama odpowiedzial-
ności polega na szukaniu winnego, obarczaniu go wina ̨ i jest widoczna np.
w materiale o postep̨ie w śledztwie dotyczac̨ym przyczyn katastrofy samo-
lotu prezydenckiego, o podtopieniach polskich miejscowości czy o niespeł-
approach, London 2011.

27 Zob. S. Allan, Kultura newsów, Kraków 2006.
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mego trzes̨ienia, podania przyczyn,miejsca, liczby ofi ar itp. Zadaniem takie-
go schematu było przybliżenie podstawowych informacji o tragedii. Z racji
iż obie stacje korzystały z danych tych samych agencji informacyjnych, to w
aspekcie zawartości serwisy wydaja ̨ sie ̨ niemal identyczne. Również w dniu
śmierci przywódcy Korei Północnej obie stacje rozpoczeł̨y programy iden-
tycznie. Pierwsza informacji dotyczyławspomnianegowydarzenia, druga ża-
łoby w Czechach, po śmierci prezydenta Havla, a trzecia zarzutów wobec po-
sła Macierewicza w sprawie nieprawidłowości przy tworzeniu raportu WSI.
Podobna ̨ zależność można dostrzec z relacji obchodów rocznicy katastrofy
smoleńskiej, gdzie w obu serwisach zwraca sie ̨ uwage ̨ na te same wat̨ki. Co
wiec̨ej, pierwsze dwie informacje w obu audycjach sa ̨w identycznej kolejno-
ści i dotycza ̨relacji z obchodów rocznicy katastrofy na Powaz̨kach oraz alter-
natywnych uroczystości PiS. Pokrewny schematmaja ̨serwisy w dniu objec̨ia
przez Polske ̨prezydencji w UE czy w „powyborczy poniedziałek”. Ciekawym
jest również fakt, że serwisy w pozostałych analizowanych dniach (bez spek-
takularnych wydarzeń) zawieraja ̨podobne informacje, choć różnica mied̨zy
programem mediów komercyjnych a tym publicznych jest najbardziej wi-
doczna.

Kolejna kategoria analizy to podział na informacje polityczne, ekonomicz-
ne i społeczne. Te pierwsze dotycza ̨ życia politycznego, partii politycznych,
działań polityków i organów państwa. Te drugie, to zagadnienia odnoszac̨e
sie ̨do rynków fi nansowych, a ostatnie, to kwestie nastawione na pokazanie
życia zwykłych ludzi. Interesujac̨ym jest fakt iż dominuja ̨ te społeczne, choć
jest to dość szeroka kategoria, w której zawieraja ̨ sie ̨ takie informacje, jak:
wypadek samochodowy, przyznanie Wiktora dla dziennikarki TVN, przygo-
towanie do fi nału WOŚP, a także kataklizm w Japonii czy podtopienia kil-
ku miejscowości w Polsce. Znacznie rzadziej prezentowane sa ̨ informacje o
charakterze ekonomicznym. Przykładem może być materiał „Wiadomości”
o reakcji świata gospodarczego na tsunami. Natomiast tematyka polityczna
wydaje sie ̨ dominować w obu serwisach z 10 kwietnia i – co zrozumiałe – z
10 października. Kolejny raz różnice ̨można dostrzec nie tyle ze wzgled̨u na
sama ̨ stacje,̨ która emituje audycje,̨ ale dzień, kiedy ona sie ̨ ukazuje.

Zasieg̨ prezentowanych informacji odnosi sie ̨ do podziału na te krajowe
i mied̨zynarodowe. Z reguły w obu analizowanych serwisach dominuja ̨ te
pierwsze, gdyż bliskość informacji jest jednym zwyznaczników newsa26. Wy-

26 Zob. B.W. Silcock, D. Heider,M.T. Rogus,Managig televisionnews. Ahandbook for ethical
and eff ective producing, London 2007; I. Cury, Directing and producing for television. A format
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zdaniem tego autora, należy śledzić wzory medialnych rytuałów, kategorii i
granicwszed̨zie, od prasy po telewizje ̨i codzienne rozmowy22.Wkonsekwen-
cji, można otrzymać bogaty materiał ukazujac̨y rytuały w życiu codziennym
ludzi, którewwiek̨szościwynikaja ̨z przyswojenia sobiewzorówprezentowa-
nych wmediachmasowych. Dlatego środki masowego przekazumoga ̨stano-
wić inspiracje ̨do włac̨zania w codzienne życie wartości, poglad̨ów czy zacho-
wań dostep̨nych na wizji.

Istotnym jest również fakt, iż znaczenie rytuału w pracy dziennikarskiej
można dostrzec w powstawaniu karier dziennikarskich i ich upadkach. Nar-
racja dotyczac̨a przeszłości pisana jest przez dziennikarzy w pierwszej oso-
bie. Ci obecni staja ̨sie ̨zatem –magicznie, mitycznie, rytualnie – tymi, którzy
wiedza ̨co sie ̨dzieje teraz23. Ilustracja ̨sa ̨materiały, w których to reporter czy
prezenter staje sie ̨kluczowym czynnikiem, decydujac̨ym o sposobie odbioru
informacji przez widzów.

Uniformizacja przekazu informacji - analiza
przypadku
W ramach niniejszych rozważań zasadnym wydaje sie ̨ pytanie o praktyczne
zastosowaniewyżej analizowanych kwestii. Jakw rzeczywistości przejawiaja ̨
sie ̨ rytuały medialne? Odpowiedź zostanie udzielona na podstawie porówna-
nia serwisów informacyjnych: „Fakty” TVN i „Wiadomości” TVP 1 z nastep̨u-
jac̨ych dni: 8 stycznia, 14 lipca, 26 października oraz 18 stycznia, 11marca, 19
grudnia, a także 10 kwietnia, 1 lipca, 10 października 2011 r.24 Wybór tychże
dni był celowy. Pierwsze trzy daty to zwyczajne dni, bez obecności spekta-
kularnych wydarzeń, kiedy to serwisy informacyjne trzeba było czymś za-
pełnić. Kolejne dotycza ̨kluczowych, ale jednocześnie niespodziewanych wy-
darzeń, wokół których konstruowano serwis. 18 stycznia upubliczniono za-
pis taśm z czarnych skrzynek samolotu prezydenckiego, który rozbił sie ̨pod
Smoleńskiem. 11 marca było trzes̨ienie ziemi w Japonii, kles̨ka żywiołowa,
której dziennikarze niemogli przewidzieć. Natomiast 19 grudnia zmarł przy-

22 N. Couldry, op.cit., s. 13.

23 E.W. Rothenbuhler, op.cit., s. 107 – 108.

24 Serwisy informacyjne dostep̨ne w prywatnych zbiorach autorki.
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wódca Korei Północnej Kim Dzong Il. Trzecia grupa dotyczy wydarzeń ocze-
kiwanych i istotnych dla odbiorców. 10 kwietnia, to data rocznicy katastrofy
samolotu prezydenckiego, do których to obchodów przygotowywano sie ̨ od
wielu tygodni. Podobnie było w przypadku 1 lipca, kiedy Polska rozpoczeł̨a
półroczna ̨ prezydencje ̨ w Unii Europejskiej oraz 10 października, dzień po
wyborach parlamentarnych, kiedy zaprezentowano nieofi cjalne wyniki wy-
borów. W konsekwencji, również środki masowego przekazumiały czas, aby
poczynić odpowiednie kroki do relacjonowania tych wydarzeń (które dalej
autorka bed̨zie nazywać wydarzeniami medialnymi) w sposób szczególny.

Celem analizy było zbadanie cech charakterystycznych, mogac̨ych świad-
czyć owystep̨owaniu rytuałówmedialnychwpolskich serwisach informacyj-
nych. Istotne było określenie formy przekazu, jak i rodzaju prezentowanych
treści. W ramach badania przekazu przyjet̨o kilka kategorii, takich jak: dłu-
gość serwisu, ilość informacji w serwisie, długość poszczególnych informacji,
ilość zapowiedzi, pojawianie sie ̨tytułów informacji w ramach „ozdobników”,
kolejność informacji, rola prezentera i reportera, elementy obecne w war-
stwie wizualnej i dźwiek̨owej, temat informacji, rodzaj ramy interpretacyj-
nej25 (koncentracji na człowieku, konfl iktu, odpowiedzialności społecznej,
moralności, konsekwencji ekonomicznych), nacechowanie emocjonalne in-
formacji (pozytywne, neutralne, negatywne), rodzaj informacji ze wzgled̨u
na temat (polityczne, społeczne, ekonomiczne), rodzaj informacji ze wzgle-̨
du na zasieg̨ (krajowe, mied̨zynarodowe), ważność informacji (hard news,
soft news), obecność fi gur retorycznych. Ze wzgled̨u na wybiórczość mate-
riału do analizy wykorzystano jakościowa ̨analize ̨ treści (za wyjat̨kiem kilku
statystyk), a za jednostke ̨analizy przyjet̨o pojedyncza ̨informacje ̨w serwisie.
Niniejszymateriał jest tylko niewielkimwycinkiem i niemoże zostać uznany
za reprezentatywny, jednak daż̨eniem autorki jest jedynie wskazanie na wy-
step̨owanie zjawiska rytuału medialnego i cech, które je określaja ̨w ramach
analizowanych serwisów. Natomiast rozwiniec̨ie tematu i szczegółowa ana-
liza powinna znaleźć sie ̨w szerszych opracowaniach.

W ramachprzeprowadzonego badania zauważyćmożna określone tenden-
cje zwiaz̨ane z podobieństwami i różnicami mied̨zy poszczególnymi serwisa-
mi. Długość serwisów w obu stacjach jest inna w zależności od dnia tygo-
dnia. Programy weekendowe z 8 stycznia (sobota) i 10 kwietnia (niedziela)
sa ̨ krótsze o około pieć̨ minut od pozostałych programów informacyjnych z

25 Zob. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna,
Gdańsk 2005, s. 273 – 274.
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dni powszednich. Jednak rodzaj stacji nie jest zmienna ̨ różnicujac̨a.̨ Ponad-
to zauważyć można, iż ważne wydarzenia (obchody rocznicy katastrofy pre-
zydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, objec̨ie przewodnictwa w UE czy
pierwszy serwis powyborach) sa ̨przyczyna ̨tworzenia serwisów specjalnych.
W przypadku „Wiadomości” każdy z nich określany był takim desygnatem,
o czym świadczyło również prowadzenie audycji przez dwójke ̨prezenterów.
W przypadku „Faktów” jedynie serwis z 10 kwietnia był wydaniem specjal-
nym, prowadzonym ze Smoleńska.

Biorac̨ pod uwage ̨ilość informacji w serwisie, zauważyćmożna, że w anali-
zowanych „Faktach” jest ich mniej (od 5 do 8), a w „Wiadomościach” wiec̨ej
(od 8 do 12). Najwiek̨sza ilość informacji w serwisie oraz najwiek̨sza różnica
mied̨zy analizowanymi stacjami miała miejsce 11 marca, kiedy doszło do ka-
taklizmuw Japonii. Mogło to być spowodowane faktem zaskoczenia i natych-
miastowości w przygotowaniumateriałów. W zwiaz̨ku z tym, że serwisy ana-
lizowanych stacji były takiej samej długości, to statystycznie na pojedyncza ̨
informacje ̨w „Wiadomościach” poświec̨ono mniej czasu niż w „Faktach”.

W przypadku zapowiedzi z reguły zachodzi odwrotna tendencja, mniej
jest ich w „Faktach” niż „Wiadomościach”. Co wiec̨ej, w sytuacji wystap̨ie-
nia wydarzenia medialnego w obu stacjach cała uwaga na poczat̨ku serwisu
skupiona jest na jednym, kluczowym wydarzeniu, mimo że informacje po-
świec̨one sa ̨ też innym epizodom. W przypadku serwisu TVN z 10 kwietnia
tradycyjna ̨ zapowiedź zastep̨uje żałobna muzyka i obrazy z obchodów rocz-
nicy. To milczenie miało swoista ̨ wymowe,̨ dlatego nie trzeba było żadnych
słów, by wyrazić emocje.

Zależność można również dostrzec, analizujac̨ tematyke ̨ serwisów. W
przypadku wydarzeń medialnych całe serwisy (niezależnie od rodzaju
stacji) poświecone sa ̨ głównemu tematowi lub tematom powiaz̨anym, np.
w „Faktach” pierwszy dzień polskiej prezydencji w UE uzupełniony został
o informacje ̨ dotyczac̨a ̨ kryzysu politycznego i gospodarczego w Grecji. W
przypadku niespodziewanych wydarzeń (śmierć Kim Dzong Ila, publikacja
nagrań z czarnych skrzynek czy tsunami w Japonii) z reguły taka zależność
nie zachodzi, choć widoczna jest dominacja jednej tematyki, szczególnie
w „Faktach”, które relacjonowały kataklizm w Japonii. W sytuacji braku
spektakularnych wydarzeń serwisy wypełnione sa ̨ różnymi informacjami,
choć te same tematy powtarzaja ̨ sie ̨w obu stacjach.

Podobieństwa można dostrzec w kolejności prezentowanych informacji.
Przykładowo, wiadomości o trzes̨ieniu ziemi w Japonii w obu serwisach były
zaprezentowane w podobnej sekwencji, na przykład pierwsza dotyczyła sa-
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