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W kontekście tematu niniejszego opracowania, kluczowym wydaje się oczywiście 

polski rynek prasowy. Warto zauważyć, że istnieje tu dosyć mocny podział na prasę katolicko-

konserwatywną oraz laicko-liberalną. Warto tu zauważyć, że w Polsce nie ma właściwie silnych 

tytułów o wyraźnych poglądach lewicowych (w latach wcześniejszych taką funkcję pełniła 

m.in. „Trybuna Ludu”). Obecnie analizując dzienniki wydawane na polskim rynku prasowym, 

należy zauważyć, że przykładami gazet o najbardziej antagonistycznych liniach redakcyjnych 

są konserwatywno-katolicki „Nasz Dziennik” (prowadzony zresztą przez środowiska związane 

z zakonem redemptorystów i katolickim Radiem Maryja) oraz liberalna „Gazeta Wyborcza”. 

Ideologia i poglądy charakterystyczne dla obu wspomnianych dzienników sprawiają także, że 

w kontekście ich postawy politycznej, można zaobserwować wyraźne sympatie i antypatie 

skierowane na poszczególne partie kluczowe dla polskiej sceny politycznej. Należy tu zwrócić 

uwagę na utrwalony w ostatnich latach podział występujący w polskiej polityce. Od 2005 roku 

scena polityczna jest podzielona między dwie główne partie, Prawo i Sprawiedliwość oraz 

Platformę Obywatelską.  

W związku z wyżej wspomnianym podziałem można zaobserwować także bardziej lub 

mniej wyraźne sympatie i antypatie ze strony poszczególnych analizowanych gazet. 

W oczywisty sposób prawicowy i konserwatywny „Nasz Dziennik” często wspiera Prawo 

i Sprawiedliwość, która jest partią mająca na sztandarach hasła narodowo-katolickie. 

Automatycznie naturalny jest tu także bardzo krytyczny stosunek do Platformy Obywatelskiej, 

która mimo faktu, że także jest partią prawicową o chadeckich korzeniach, wyraźnie odcina się 

od nurtu narodowego, a także jest dużo bardziej liberalna, głównie w kwestiach 

światopoglądowych. Skupienie uwagi „Naszego Dziennika” na krytyce działań PO wynika na 

pewno w dużej mierze z słabości polskiej lewicy. Platforma jako główny konkurent Prawa 

i Sprawiedliwości staje się więc naturalnym obiektem ataków ze strony narodowo-katolickiego 

„Naszego Dziennika”. 

Analizując linię redakcyjną oraz sympatie polityczne charakterystyczne dla „Gazety 

Wyborczej” warto zwrócić uwagę na wyraźnie negatywne nastawienie do Prawa 

i Sprawiedliwości, mające swe korzenie głównie w okresie lat 2005-2007, kiedy to PiS był 

partią rządzącą. Krytyka tej części sceny politycznej wynika w tym przypadku z dużo bardziej 

liberalnego podejścia do spraw światopoglądowych. Samą „Gazetę Wyborczą” między innymi 

z racji na solidarnościowe korzenie, trudno uznać za medium lewicowe, chociaż jest ona w ten 
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sposób określana w kręgach prawicowych. Należy jednak zauważyć, że centrowość gazety 

wiąże się tu głównie z kwestiami gospodarczymi, a nie światopoglądowymi. 

Niewątpliwie bardzo interesującym polem porównania dwóch wspomnianych dzienników, jest 

ich postawa w kontekście ostatnich wyborów samorządowych, które odbyły się w listopadzie 

2014 roku. Jest to szczególnie ciekawe ze względu na daleko idące kontrowersje związane z 

wynikami wyborów, a także tezami niektórych polityków o możliwości ich sfałszowania. 

Dlatego też bardzo ciekawym obszarem porównania publikacji obu analizowanych gazet będą 

artykuły odnoszące się bezpośrednio do wyborów ich przebiegu oraz wyniku. W kontekście 

sytuacji na polskiej scenie politycznej, a także w odniesieniu do wspomnianych wyżej sympatii 

i antypatii charakterystycznych dla omawianych dzienników, kluczowe będzie tu porównanie 

dotyczące opinii na temat poczynań Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. 

W związku z powyższym na pewno warto rozpocząć od rodzaju artykułów 

pojawiających się przed wyborami. Rozpoczynając od „Naszego Dziennika” można zauważyć 

bardzo jednostronny sposób prezentowania wszelkich działań podejmowanych przez partię 

rządzącą, czyli Platformę Obywatelską. W tym kontekście warto przywołać kilka artykułów 

z bezpośredniego okresu przedwyborczego, mocno atakujących polityków PO. Przykładem 

może być tekst K. Losza „Wet za wet” atakujący Radosława Sikorskiego, jednego z liderów 

Platformy Obywatelskiej1. Krytyka odnosi się tu głównie do jego niefortunnych wypowiedzi 

dla portalu poolitico.com i jest w oczywisty sposób przedstawiona jako kolejny argument dla 

którego nie należy głosować na tę partię w czasie wyborów samorządowych. 

Warto zauważyć, że w kontekście wyborów samorządowych, ważna rolę pełnił także 

serwis internetowy „Naszego Dziennika” na którym można znaleźć także felietony osób 

związanych z tym środowiskiem. Przykładem był tu mocny atak na PO, związany z rzekomą 

niechęcia samorządowców PO do usuwania komunistycznych symboli. Tezę taką wysnuwał 

w swoim felietonie „Zmiany na cokołach” F. Frąckowiak2. Innym przykładem mocnych 

ataków na PO, głównie z pozycji katolickich i konserwatywnych, był artykuł o wiele 

mówiącym tytule „PO wprowadza cenzurę na krzyż?” autorstwa Marty Milczarskiej. Odnosił 

się on do reklamy wyborczej Platformy Obywatelskiej w której premier Kopacz mówi, że nie 

                                                 
1 K. Losz, Wet za wet, „Nasz Dziennik” 25-26 października 2014, Nr 249 (5091), s. 3. 
2 F. Frąckowiak, Zmiany na cokołach, www.naszdziennik.pl Środa, 29 października 2014 [dostęp z dnia 

25.01.2015] 
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chce w kampanii zajmować się sprawami takimi jak zdejmowanie krzyżów ze ścian, czy też 

nazywanie mostu imieniem zdrajcy3. 

 

                                                 
3 M. Milczarska, PO wprowadza cenzurę na krzyż? www.naszdziennik.pl wtorek, 4 listopada 2014 [dostęp z 

dnia 25.01.2015] 


