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„Wpływ mediów na kształtowanie debaty o związkach partnerskich - analiza dyskursu 

wybranych tygodników opinii” 

 

  

Instytucjonalizacja związków partnerskich to temat, który porusza opinię publiczną, 

zarówno w Polsce, jak i na świecie, już od wielu lat. Wzbudza wiele kontrowersji w wyniku 

czego droga do konsensusu jest bardzo długa, a w niektórych społeczeństwach jego 

wypracowanie może okazać się nawet niemożliwe. Jednak, czy funkcjonowanie 

w szczęśliwym związku musi być zależne od jego legalizacji? Czy rejestrowane partnerstwo 

oznacza swobodę wyboru partnera życiowego, czy jest może zagrożeniem dla tradycyjnego 

modelu rodziny? Czy w takim razie powinno być dopuszczalne przez prawo, a jeśli tak, to 

w jakim zakresie? Jakie korzyści pociąga za sobą prawna legalizacja relacji z partnerem? Czy 

państwo ma uprawnienia do ingerowania w życie rodzinne swoich obywateli? Te i wiele 

innych pytań zadają sobie uczestnicy publicznej debaty wobec tych kwestii. Bowiem spór ten 

toczy się przede wszystkim o wartości. Wartości szczególnie istotne w społeczeństwie 

pozostającym pod silnym wpływem Kościoła katolickiego, jakim jest niewątpliwie polskie 

społeczeństwo. 

Debata o związkach partnerskich to przede wszystkim debata obyczajowa. W tego 

typu dyskusjach główne miejsce zajmują media, które stanowią agendę opinii publicznej. Nie 

tylko kształtują opinie, ale nadają kierunek myślenia odbiorców i stanowią podstawę do 

tworzenia systemu hierarchii informacji. To one wpływają na nastroje społeczne, mogą 

doprowadzić do eskalacji konfliktu. Poprzez skuteczne oddziaływanie przekazem, media 

mogą także zrealizować swoje własne interesy. Szczególnie, jeżeli w podejmowany temat 

zaangażowani są aktorzy polityczni. Tak niewątpliwie jest w przypadku debaty o związkach 

partnerskich, która bardziej niż zwykłych obywateli, porusza sejmową salę obrad oraz kluby 

parlamentarne. Tego typu tematy kontrowersyjne dają mediom duże możliwości 

konstruowania opinii społeczeństwa. 

Omawiana praca ma charakter problemowy. Jej celem było znalezienie odpowiedzi na 

pytanie dotyczące możliwości wpływu przez media na kształt debaty publicznej na tematy 

kontrowersyjne, na przykładzie debaty o wprowadzeniu związków partnerskich. Jako 

przedmiot badań został wybrany segment tygodników opiniotwórczych w Polsce. Stanowią 

one interesujący obszar analizy, ponieważ sama ich nazwa wskazuje na to, że tworzą opinie 

społeczeństwa. Jednak rodzi się wątpliwość, czy prezentowany przez nie dyskurs nie ma 

charakteru jednostronnego, tendencyjnego. A także, czy jako aktywni uczestnicy debaty, nie 
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pozostają pod wpływami grup politycznych czy grup interesu. Jeśli tak, to w jakim stopniu 

wypełniają swoją rolę jako agendy kształtowania opinii publicznej? 

Media, z założenia, powinny spełniać, przede wszystkim, funkcję informacyjną, 

przedstawiać temat obiektywnie, odzwierciedlać panujący w społeczeństwie pluralizm opinii. 

Wraz z rosnącą siłą mediów, które nie zamiast czwartej stają się pierwszą władzą, nastąpił 

proces mediatyzacji polityki, mediatyzacji debaty publicznej. Wobec tego nasuwa się pytanie, 

czy media spełniają swoją rolę? Czy może to ona kształtują opinię a prowadzona debata 

polityczna i publiczna są jedynie odzwierciedleniem treści proponowanych obywatelom przez 

media? Jak głęboki jest wpływ mediów? Czy są one niezależne od grup interesów, aktorów 

sporu politycznego? 

Analizie zostały poddane takie tytułu, jak: Polityka, Wprost¸ Newsweek Polska, 

Uważam Rze, Do Rzeczy, Tygodnik Powszechny oraz Gość Niedzielny. Wybór tych tytułów 

nie był przypadkowy. Badaniu zostały poddane tygodniki opiniotwórcze, wybrane na 

podstawie rankingów mediów najbardziej opiniotwórczych w roku 2012, opracowanego przez 

Instytut Monitorowania Mediów oraz rankingu czytelnictwa przygotowanego przez 

miesięcznik Press za 2012 rok.  

Zakładając, że na polskim rynku prasowym występuje pluralizm opinii, wybrane 

tygodniki opinii zostały przyporządkowane do trzech kategorii wskazujących na ich 

orientację polityczną, światopoglądową. Wyróżniono tygodniki: centrowe (Polityka, Wprost¸ 

Newsweek Polska), prawicowe (Uważam Rze, Do Rzeczy) oraz katolickie (Tygodnik 

Powszechny, Gość Niedzielny).  

Metodą badawczą, która posłużyła do zbadania i opisania zawartości artykułów 

dotyczących związków partnerskich, publikowanych na łamach wskazanych tygodników 

opinii, jest analiza dyskursu. Z uwagi na złożony charakter problemu badawczego oraz 

rozmiar dostępnej próby, zastosowanie statycznego opisu byłoby niewystarczające, a metoda 

ilościowa nieadekwatna. W tym przypadku konieczna jest jakościowa analiza treści tekstów 

oraz umiejscowienie ich w szerszym kontekście. Z tego powodu sięgnięto po metodę 

jakościową, z jednoczesnym wykorzystaniem danych ilościowych. 

Przy użyciu analizy dyskursu odkrywamy wiedzę, opinie i postawy, wartości, 

założenia kulturalne i praktyki komunikacyjne typowe dla danej epoki, miejsca, sytuacji. 

Pozwala na ujawnienie stereotypów, niejawnych interesów społecznych i politycznych 

jednostek i grup. Dostarcza wiedzy na temat władzy, relacji władzy i podporządkowania, 

dominujących w danym przekazie wartości159. Dzieje się tak, ponieważ dana społeczność 
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tworzy dyskurs używając obowiązujących w jej kręgach norm i reguł, które dotyczą 

poprawności językowej oraz sposobów i konwencji komunikowania się ludzi między sobą. 

Analiza dyskursu była najbardziej odpowiednią metodą do zbadania poruszanego 

problemu, gdyż bierze ona pod uwagę jego kontekst, a więc postawy i opinie grupy, której 

dyskurs jest analizowany, jej stan wiedzy oraz umiejscowienie wypowiedzi na tle kultury, 

systemu mediów, życia społecznego. Dodatkowo, uwzględnia usytuowanie społeczne 

i komunikacyjne nadawców, to, jakie organizacje, grupy interesów, instytucje reprezentują. 

Wstępnej analizie poddano wszystkie numery wybranych czasopism opublikowane 

w 2012 oraz 2013 roku. Wyodrębniono 97 tekstów spełniających kryteria tematyczne. 

Następnie ograniczono je do tych napisanych w okresie największego zainteresowania 

tematem, co przekładało się na duże zagęszczenie artykułów o badanej tematyce na łamach 

siedmiu tygodników opinii. Próba objęła 74 artykuły, publikowane od początku lipca 2012 

roku do końca czerwca 2013 roku oraz w grudniu 2013 roku. W ramach badanej próby 17 

artykułów pochodziło z Gościa Niedzielnego, 14 z Do Rzeczy, 11 z Tygodnika Powszechnego, 

10 z Wprost, 9 z Newsweek Polska, 7 z Uważam Rze oraz 6 z tygodnika Polityka. 

Tygodniki opiniotwórcze bez wątpienia posiadają potencjał do bycia istotnym 

podmiotem w procesie informowania, a nie tylko kolejnym medialnym pośrednikiem 

w toczącym się dyskursie publicznym. Redakcje dysponują narzędziami pozwalającymi na 

pogłębienie tematu. Rozbudowana publicystyka, dziennikarstwo śledcze, wielość tematów, to 

ogromny oręż w procesie kreowania opinii na tematy sporne. Przeprowadzona analiza 

dyskursów dotyczących wprowadzenia w Polsce instytucji związku partnerskiego, toczących 

się na łamach siedmiu czołowych tygodników opinii, wykazała, że polityka informacyjna tego 

segmentu prasy stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Szczególnie w sytuacji 

podejmowania tematów budzących tak wiele kontrowersji. Tytuły, które za powoływanymi 

powyżej raportami są najczęściej cytowane w innych mediach, tak naprawdę nie przekazują 

odbiorcy rzetelnej, obiektywnej informacji, a jedynie jednostronny, tendencyjny komunikat. 

Zamiast informować, prowokują u czytelnika pożądane emocje, najczęściej te negatywne. 

Cała debata posiada raczej negatywną wymowę, tygodniki popierające związki 

partnerskie atakują oponentów i odwrotnie. Szczególnie widoczne jest to na łamach tytułów 

o orientacji centrowej i prawicowej, które, dodatkowo, prezentują wysoki poziom paralelizmu 

politycznego. Wśród analizowanych na łamach pracy pism na swojego rodzaju gwiazdę 

socjometryczną wyrósł Gość Niedzielny. Jego dyskurs nie był pozbawiony emocji, 

dziennikarze zdecydowanie określali swoje stanowisko i orientację ideową. Jednak przy tym 

wszystkim dostarczyli czytelnikom pełnej, rzetelnej informacji, analizowali debatę publiczną 
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o związkach partnerskich od początku do końca, nie ograniczając się wyłącznie do 

najgłośniejszych wydarzeń, czy rozmów z czołowymi aktorami uczestniczącymi w dyskusji. 

Tego należało oczekiwać także od pozostałych tytułów aspirujących do roli opiniotwórczej. 

Niestety, odbiorcom tych tytułów redakcje nie dostarczyły informacji i argumentów do tego, 

jak mają wyrobić swoje własne stanowisko w tej kontrowersyjnej kwestii, jaką jest 

instytucjonalizacja związków partnerskich. 

Taki mocno emocjonalny dyskurs tygodników, brak pluralizmu opinii w nieunikniony 

sposób prowadzi do obniżenia poziomu debaty publicznej, a w konsekwencji wręcz do 

niechęci do partycypacji. Czytelnicy mocno związani z danym tytułem odbierają 

rzeczywistość w taki sposób, w jaki została przedstawiona na jego łamach. Trywializacja, 

marginalizacja problemu, niedopuszczanie do głosu różnorodnych opinii, konstruuje 

w świadomości społeczeństwa tendencyjny obraz. Dochodzi w ten sposób do polaryzacji 

postrzegania świata tylko w kategoriach dwubiegunowych: dobry - zły. Obniżony poziom 

debaty publicznej powoduje, że słabnie jej moc oddziaływania jako siły politycznej, a prasa 

traci swoją siłę oddziaływania na odbiorców. 

W przypadku formalizacji związków partnerskich, uczestnicy debaty publicznej zadają 

sobie pytanie, czy polskie społeczeństwo jest gotowe na tego typu regulacje, szczególnie przy 

silnym wpływie Kościoła katolickiego? Przeprowadzona analiza wskazała, że należy również 

rozważyć kwestię, czy polskie tygodniki opinii, a w szerszym rozumieniu także inne media, 

są gotowe, aby podejmować tak kontrowersyjne tematy na swoich łamach? Nie można 

zarzucić redakcjom, że nie piszą na te tematy, gdyż nasycenie nim było dosyć duże. 

Natomiast sam poziom dyskursu pozostawia wiele do życzenia. W temacie kontrowersyjnym, 

do jakiego, bez wątpienia, zaliczyć należy debatę publiczna o instytucjonalizacji związków 

partnerskich w Polsce tygodniki opiniotwórcze – jak wykazała pogłębiona analiza naukowa 

tematu - sugerują, wartościują, prezentują emocje, sprzyjają ugrupowaniom politycznym. 

Wymiar obiektywizmu jest także nieobecny w analizie tematów trudnych, w odniesieniu do 

których media mogłyby odegrać istotną rolę. Media nie wykorzystują potencjału, jak daje im 

fakt bycia czwartą władzą. 


