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1. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU 

Olga Tokarczuk, w swojej mowie noblowskiej opisała świat jako tkaninę, którą przę-

dziemy na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek i anegdot. Za sprawą 

Internetu, zasięg pracy tych krosen jest ogromny, bo każdy, z różnymi intencjami 

i zaangażowaniem, może wziąć udział w procesie tworzenia. Świat złożony jest ze słów 

i każdy, zmieniając opowieść, może zmieniać świat. „Coś, co się wydarza, a nie zostanie 

opowiedziane, przestaje istnieć i umiera (…). Ten, kto ma i snuje opowieść – rządzi”1. 

Do opowiadania rzeczywistości zostały powołane między innymi media, które w sposób 

rzetelny i obiektywny powinny przedstawiać naszą rzeczywistość.  

Zmiany w sposobie komunikacji, które nastąpiły w ostatnich dziesięcioleciach przyczy-

niły się do niespotykanego do tej pory rozwoju człowieka i przekształceń społecznych. 

Nowe technologie, które pojawiły się i szybko rozwinęły w XX wieku doprowadziły 

do bezprecedensowego rozwoju ludzkości. Rozwój mediów, tworząc nowe sieci komu-

nikacyjne, przyczynił się do niespotykanej do tej pory integracji społecznej. Człowiek, 

mieszkaniec „globalnej wioski” posługując się wynalazkami2 odkrywa nowe możliwości 

samorozwoju, czując się często niepewnym w nawale informacyjnym, który go otacza. 

Media, które zmieniają struktury społeczne społeczeństwa, bazują na bieżących wyda-

rzeniach. Sygnał dociera do milionów widzów, w tym samym momencie. 

Widz-jednostka, uczestnicząc w przekazie doświadcza przynależności do nowych, często 

nieznanych, struktur społecznych. Z biernego obserwatora staje się uczestnikiem wyda-

rzenia, a przekaz medialny wpływa na jego sposób myślenia, komunikacji i uczestnictwa 

 
1  Por. Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk, Laureatką literackiej Nagrody Nobla 

2018, https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf [do-

stęp” 1.04.2021]. 

 
2  Autorem określenia globalna wioska jest Marshall McLuhan, twórca determinizmu 

technologicznego. McLuhan posługiwał się czterema metaforami konceptualnymi, od-

zwierciedlającymi determinizm technologiczny: świat to globalna wioska, medium to 

przedłużenie człowieka, media to energia i alfabet to software. Por. A. Ogonowska, Twórcze 

metafory medialne. Baudrillard – McLuhan – Goffman, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 

Naukowych Universitas, Kraków 2010, s. 100. 

 

https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf


w społeczeństwie3. 

Natłok informacji, nowe możliwości poznawcze mogą skutkować zagubieniem jednostki 

i życiem w chaosie moralnym. Egzystencja w takim świecie niesie ze sobą zagrożenia, 

może prowadzić do kształtowania postaw egoistycznych i zatracenia relacji społecznych. 

Postawa zagubienia nie służy budowaniu więzów między ludźmi, a sam człowiek, twórca 

i zarazem odbiorca informacji, może stać się niejednokrotnie towarem.  

Po transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku do współtworzenia polskiej rzeczywi-

stości medialnej włączył się także pełniej Kościół katolicki. W strukturach mediów pu-

blicznych pojawiła się sposobność utworzenia redakcji katolickich. Wykorzystanie no-

wych możliwości pozwalało także Kościołowi w Polsce w sposób pełniejszy 

i nowocześniejszy wypełniać swoją misję społeczną i religijną4.  

Zaistnienie Kościoła w mediach publicznych było możliwe dzięki stosownym ustawom, 

umowom oraz porozumieniom. 17 maja 1989 roku zostały przyjęte przez Sejm dwie 

ważne ustawy, które przebudowały część systemu prawnego w Polsce, tworząc w nim 

podstawy do tworzenia mediów katolickich: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła 

katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania5. Konkordat podpisany 28 lipca 1993 roku przez państwo polskie i Stolicę 

Apostolską (ratyfikowany w 1998 roku) dawał Kościołowi katolickiemu prawo 

do emitowania audycji w mediach publicznych6.  

W wyniku podpisanego 28 czerwca 1989 roku porozumienia pomiędzy Sekretariatem 

Konferencji Episkopatu Polski, reprezentowanym przez bp. Alojzego Orszulika 

a Komitetem ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” reprezentowanym przez 

Jerzego Urbana, została uregulowana kwestia obecności treści religijno-moralnych 

i kulturalnych Kościoła katolickiego w mediach publicznych. Na początku czas emisyjny 

audycji katolickich nie przekraczał kilkudziesięciu minut tygodniowo (zarówno 

w Telewizji Polskiej na antenie TVP1 i TVP2, jak i w Polskim Radiu). Na mocy podpisa-

 
3  Por. D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmisji na żywo, Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008, s. 54–58. 

 
4  Na temat powstania i działania redakcji katolickich w mediach publicznych, pisze 

ks. prof. Witold Kawecki. Por. tenże, Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako 

komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii medió,. Wydawnictwo Homo Dei, 

Kraków 2013, s. 198–209. 

 
5   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1989 Nr 29 poz. 154. 

 
6   Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany 

w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318. 

 



nego porozumienia została powołana Redakcja (później dodano do niej człon „katolic-

ka”), mająca przygotowywać i emitować audycje katolickie w Telewizji Polskiej 

i Polskim Radiu. Stan ten trwał do 1 stycznia 1994 roku, kiedy to został zlikwidowany 

Komitet ds. Radia i Telewizji, tym samym nastąpiło oddzielenie telewizji od radia7.  

Powołanie Redakcji w strukturach Telewizji Polskiej gwarantowało obecność treści 

chrześcijańskich na ówczesnych antenach TVP. Audycje katolickie wpisujące się w misję 

nadawcy publicznego, przygotowywane przez Redakcje, miały być audycjami prezentują-

cymi oficjalne stanowisko Kościoła wobec spraw związanych z wiarą i życiem społecznym. 

Takie było od początku oczekiwanie zarówno twórców Redakcji jak i odbiorców. Od tego 

czasu zadaniem Redakcji Audycji Katolickich w Telewizji Polskiej jest reprezentowanie 

Kościoła katolickiego w mediach publicznych oraz bycie przedstawicielem mediów 

w Kościele.  

 

Przez lata struktura i charakter audycji przygotowywanych w Redakcji zmieniały się. 

Jednak cel istnienia Redakcji i przygotowywanych audycji pozostawał ten sam: poprzez 

emisję określonych cykli, audycji czy filmów, Redakcja informuje o wydarzeniach Ko-

ścioła katolickiego oraz transmituje ważne wydarzenia religijne.  

Jednym z cyklów przygotowywanych przez zespół twórców w Redakcji Audycji Katolic-

kich Telewizji Polskiej jest cykl publicystyczno-informacyjny „Między ziemią a niebem”. 

Wprowadzenie na antenę tego cyklu wiązało się z zadaniem informowania i wyjaśnienia 

ważnych dla katolików wydarzeń, mających miejsce w Kościele katolickim w Polsce, na 

świecie oraz w Watykanie. Pierwsza emisja audycji odbyła się we wrześniu 2004 roku. 

Tytuł cyklu „Między ziemią a niebem” jest marką własną TVP, cykl zaś jest elementem 

misji nadawcy publicznego. rozpoznawalnym już nie tylko w środowisku katolickim. 

Założenia programowe cyklu pozostają przez lata te same: cotygodniowa audycja po-

winna reagować na bieżące wydarzenia w Kościele katolickim oraz związane z nimi wy-

darzenia społeczno-polityczne, przedstawiać stanowisko Kościoła katolickiego 

i reprezentować katolicki punkt widzenia w debacie publicznej8. 

1.1. Perspektywa teoretyczna dysertacji  

Badania przeprowadzone w dysertacji – Tematyka religijna w publicystyce telewizyj-

 
7  Por. W. Kawecki, Zobaczyć wiarę…, s. 199–202. 

 
8  Por. tamże,s. 207–210. 

 



nej na przykładzie cyklu „Między ziemią a niebem” Redakcji Audycji Katolickich Tele-

wizji Polskiej – oparto na założeniach agendy setting oraz metodzie analizy zawartości. 

Teoria Maxwella McCombsa i Donalda Shawa, wskazuje, że agendy, które tworzą media 

nie tylko porządkują informacje, ale przede wszystkim porządkują myślenie społe-

czeństw na tematy prezentowane w mediach9.  

Twórcy teorii agendy setting podkreślili, że media w bardzo poważny sposób wpływają 

na formowanie opinii publicznej poprzez ukierunkowanie uwagi odbiorców na pewne 

wydarzenia, inne zupełnie ignorując. Według teorii agendy setting media mówią od-

biorcom nie tyle co myśleć, ale o czym myśleć. Drugim elementem tej teorii jest twier-

dzenie, że środki masowego przekazu mówią o tym, w jaki sposób powinniśmy myśleć 

o przedstawianych kwestiach. Ważna w tym przypadku jest kombinacja osobistego 

związku odbiorcy z określonym wydarzeniem i dostępnością do informacji medialnej10.  

Kluczową wartością agendy setting jest przenoszenie ważności z jednej agendy 

do drugiej: najczęściej z agendy medialnej do agendy publicznej. Niektóre informacje są 

bardziej wchłaniane przez społeczeństwo, inne mniej. Dowiedziono, że ma to związek 

z koncepcją potrzeby orientacji: jeśli wydarzenia, o których mowa jest w mediach, mają 

związek z osobistym doświadczeniem odbiorców i są dodatkowo łatwo dostępne, są tym 

samym łatwiej zapamiętywane i mają istotny wpływ na opinię publiczną 11.  

Według twórcy agendy setting, Maxwella McCombsa, Kościoły mają swój jasno okre-

ślony program działania i wypracowane sposoby, aby go przekazywać. Tworzą swoją 

agendę setting i wykorzystują środki masowego przekazu, aby o niej informować. Dzięki 

temu docierają nie tylko do swoich wyznawców, ale także do tych, którzy nie są zainte-

resowani konkretną religią. Wykorzystują przy tym, coraz częściej, nie tylko wypraco-

wane przez lata sposoby komunikacji, ale także odkrywają nowe możliwości, jakie dają 

współczesne media czy Internet12.  

 
9  M. McCombs, Ustanawianie  agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008, s. 

1–4. 

 
10 Por. tamże, s. 66–80. 

 
11  Tamże, s. 7–18. 

 
12   McCombs opowiada o trafionym przykładzie wykorzystania w USA podczas 

rozgrywek Super Bowl reklamy z byłym trenerem piłkarskim, który zachęcał katolików 

do powrotu do Kościoła katolickiego. Badacz mediów podaje to wydarzenie, jako 

nowoczesny sposób dotarcia do wiernych;  J. Trigueros, I. Lacasa-Mas, Colloquy with 

Maxwell McCombs at tje Uniwersity of Texas at Austin: agenda setting, a limitless theory in 

a connected world, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23753234.2018.1430513 

[dostęp: 1.05.2021]. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23753234.2018.1430513


Wykorzystanie teorii McCombsa i Shawa pozwala na zweryfikowanie postawionej 

w pracy tezy o realizacji informowania widzów Telewizji Polskiej w magazynie katolic-

kim „Między ziemią a niebem” o ważnych wydarzeniach Kościoła katolickiego.  

Aby podkreślić wpływ przekazu telewizyjnego na widza, wykorzystana została 

w dysertacji również teoria mediów Marshalla McLuhana. Determinizm technologiczny 

w ujęciu McLuhana podkreśla, że środki przekazu rozszerzają horyzonty poznawcze 

człowieka, mają wpływ na kształtowanie się świadomości ludzkiej, zwiększają skutecz-

ność działania jednostki i kontrolują jego energię życiową. Media stały się technicznymi 

środkami przedłużającymi możliwości poznawcze człowieka13.  

Według kanadyjskiego badacza, informacja potrzebuje opakowania, a tym opakowa-

niem są media. McLuhan podzielił media na zimne i gorące – telewizja jako medium 

zimne zmusza widzów do dyskusji, do poszukiwania dodatkowych informacji, 

do myślenia. Pomimo tego, że telewizja jest dziś zupełnie inną telewizją niż w czasach 

McLuhana, to jednak nadal skłania do prowadzenie dyskusji na tematy w niej prezen-

towane14. 

Choć teoria agendy setting oraz teoria mediów Marshalla McLuhana powstały ponad 

50 lat temu, nie tracą dziś na ważności: media kreują rzeczywistość, podają informacje 

swoim odbiorcom, kształtują świadomość odbiorców. 

1.2. Podstawowe założenia metodologiczne  

Według badaczy mediów J.W Adamowskiego. M. Jabłonowskiego, K.A. Wojtaszczyka) 

media należy traktować jako byty funkcjonujące samodzielnie, kształtowane przez sie-

bie i przez inne media. W mediach odbijają się struktury społeczne, systemy wartości, 

systemy polityczne, systemy kultury. Takie szerokie traktowanie mediów skutkuje two-

rzeniem odpowiednich metod badawczych, którymi można je analizować. Wśród nich 

istotne są zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe: wśród nich analizy zawartości 

mediów oraz badania pomiaru oglądalności mediów15. W dysertacji wykorzystano za-

równo badania jakościowe, jak i ilościowe oraz badania pomiaru oglądalności.  

 
13   Por. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 53. 

 
14  Por. tamże, s. 58. 

 
15   M. Jabłonowski, W. Jakubowski, Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag 

do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 4 (2014), s. 19–22. 

 



Metody jakościowe, które zostały zastosowane w pracy umożliwiają analizę wiedzy ze-

branej (baz danych) w jej naturalnym kontekście przy użyciu odpowiedniej kategoryza-

cji. Skoncentrowanie się w badaniach jakościowych na nieuproszczonej rzeczywistości 

(analizowanej w sytuacji, która miała miejsce, realnie się odbyła) pozwala na przybliże-

nie się do wiedzy praktycznej. Podstawą badań są dane pochodzące z bazy scenariuszy 

zawierającej informacje dotyczące 235 odcinków cyklu „Między ziemią a niebem” (lata 

2010–2014). Analizy dotyczyły dat emisji, tematów poszczególnych odcinków, gości 

i danych statystycznych dotyczących liczby widzów i udziałów w rynku odcinka cyklu. 

Te statystyki zostały dodatkowo zostawione z danymi co do średniej liczby widzów dnia 

emisyjnego, w którym emitowany był odcinek cyklu – TVP1. Tak opracowana baza sce-

nariuszy „Między ziemią a niebem” została zestawiona z bazą danych zawierającą tema-

ty agendy medialnej Katolickiej Agencji Informacyjnej obejmującej okres od 2010 

do 2014 roku. Do analizy zostały wykorzystane depesze KAI ze względu na przyjęte 

w dysertacji założenie, że najbardziej miarodajne pod tym kątem są depesze agencji 

współpracującej z Watykanem i innymi, katolickimi, międzynarodowymi agencjami in-

formacyjnymi, kompetentnie oddającymi obraz wydarzeń z analizowanego zakresu te-

matycznego.   

Metoda analizy zawartości wykorzystana w dysertacji łączy się z poglądem, że media 

mają wpływ na jednostki i całe społeczeństwa16. Dostrzeżenie tego wpływu zaowocowało 

między innymi próbą przebadania różnych przekazów medialnych. Zastosowanie tej 

metody do badania różnych mediów opiera się przede wszystkim na odpowiednio zo-

peracjonalizowanych regułach i definicjach, które określa badane medium. Znajomość 

analizowanego środka społecznego przekazu, które badacz chce poddać analizie zawar-

tości wymusza jego konkretny model poznawczy17.  

Przeprowadzenie badań w rozprawie z wykorzystaniem metody analizy zawartości po-

przedziło odpowiednie przygotowanie materiału. Określono korpus badawczy, opisano 

zmienne zależne i niezależne i przygotowano klucze kategoryzacyjne. Po analizach 

opracowano wyniki. Proces badawczy pozwolił na wyciągnięcie określonych wniosków 

weryfikujących postawione hipotezy. W badaniu kongruencji tematów katolickiego cy-

klu „Między ziemią a niebem” z agendą Katolickiej Agencji Informacyjnej, bazę podzie-

lono na lata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i przeanalizowano każdy rok osobno.  

 
16   Omówiony szczegółowo w teoriach agendy setting i determinizmu 

technologicznego. 

 
17 M. Lisowska-Magdziarz pisze, że metoda analizy zawartości, poprzez swoje techniki 

i narzędzia, została opracowana specjalnie dla potrzeb medioznawstwa. Por. tejże, Analiza 

zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004, s. 13. 

 



Do analiz zgromadzonego materiału zastosowano także metody ilościowe. W dysertacji 

miały one na celu ukazanie ewentualnego wpływu tematów dyskusji na wyniki oglądal-

ności w magazynie katolickim oraz zbadanie czy zaproszeni do dyskusji goście wpływają 

na liczbę widzów katolickiego cyklu. Za pomocą metod statystycznych przeanalizowano 

dodatkowo jak kształtowała się widownia cyklu w poszczególnych miesiącach 

i kwartałach lat 2010–2014. Porównano także dane dotyczące liczby widzów „Między 

ziemią a niebem” w porównaniu do średnich wartości liczby widzów TVP1 w podziale na 

miesiące oraz kwartały badanych lat. 

Wyniki badań, przyniosły szereg propozycji i rekomendacji dla twórców analizowanego 

w dysertacji katolickiego cyklu oraz kierunki potencjalnych badań. 

1.3. Cel badawczy 

Głównym celem pracy (hipotezą badawczą) jest zdiagnozowanie, w jakim stopniu ma-

gazyn publicystyczno-informacyjny „Między ziemią a niebem” przygotowywany 

w Redakcji Audycji Katolickich, informuje widzów Telewizji Polskiej o bieżących wyda-

rzeniach w Kościele katolickim w Polsce, Watykanie i na świecie. Praca ma na celu zba-

danie, czy cykl katolicki przygotowywany pod opieką merytoryczną Redakcji cechuje 

profesjonalne podejście do problematyki religijno-społecznej, przejawiające się 

w rzetelnym informowaniu widzów o bieżących, społecznych wydarzeniach i stanowisku 

Kościoła tychże wydarzeń. W dysertacji przeanalizowano także, czy prezentowane te-

maty dyskusji cyklu odpowiadają „porządkowi dnia” Katolickiej Agencji Informacyjnej. 

Przeprowadzone analizy miały ponadto pokazać, czy problemy dyskutowane w części 

publicystycznej cyklu (zwykle jeden) mają większą oglądalność niż audycje z dyskusją 

publicystyczną na tematy poza bieżącymi wydarzeniami w Kościele.  

 

 

1.4. Hipotezy badawcze 

W pracy zostały postawione następujące hipotezy badawcze: 

Hipoteza pierwsza: Głównym celem pracy jest zdiagnozowanie czy cykliczna audycja 

przygotowywana w Redakcji Audycji Katolickich „Między ziemią a niebem” infor-

muje o wydarzeniach bieżących w Kościele katolickim w Polsce, w Watykanie i na 

świecie. 



Hipoteza druga: Na oglądalność katolickiego cyklu „Między ziemią a niebem” wpływa 

temat dyskusji głównej. 

Hipoteza trzecia: Na oglądalność cyklu „Między ziemią a niebem” wpływa profil zapro-

szonych gości. 

W celu zbadania i zweryfikowania głównych hipotez badawczych, autorka pracy sfor-

mułowała hipotezy pomocnicze, które zostały zbadane przy pomocy metod statystycz-

nych: 

 

Oglądalność cyklu była różna w zależności od tego, czy tematyka audycji była zgodna 

z bieżącymi wydarzeniami, czy też nie. 

Oglądalność cyklu „Między ziemią a niebem” była różna w zależności od: 

roku emisji, 

od kwartału emisji, 

od miesiąca emisji, 

od tematyki odcinka, 

liczby uczestniczących w magazynie gości, 

od typu uczestniczących w cyklu gości, 

Ponadto zostały sformułowane pytania operacjonalizujące: 

Jakich tematów dotyczą dyskusje cyklu – czy są to głównie tematy ważne dla Kościoła 

katolickiego (tematy papieskie, związane z wiarą, z sakramentami, Kościołem, eku-

menią) czy też są to tematy społeczne (związane z rodziną, społeczeństwem i historią 

Polski)?  

Jak dyskusja w cyklu „Między ziemią a niebem” na tematy bieżące (aktualne w danych 

czasie) Kościoła katolickiego wpływa na udziały w rynku telewizyjnym i widownię 

tychże?  

Jak dyskusja na tematy społeczne wpływa na liczbę widzów magazynu katolickiego? 

Które tematy dyskutowane podczas odcinka zwiększają, a które obniżają udziały 

w rynku cyklu? 

Jak wpływają na liczbę widzów i udziały badanego cyklu w rynku telewizyjnym zapra-

szani goście, w podziale na kategorie: duchowny, polityk, ekspert w omawianym te-

macie, celebryta? 

Która z grup gości jest najchętniej oglądana przez widzów?  



1.5. Etapy badawcze i realizacja celu badawczego 

Pierwszym etapem badawczym było zgromadzenie materiału badawczego w postaci 

235 scenariuszy cyklu „Między ziemią a niebem” z lat 2010–2014. Scenariusze są pod-

stawą realizacji audycji, wyznaczającą nie tylko tematy cyklu, czas trwania poszczegól-

nych części, opisy felietonów, ale także zawierają odstawowe informacje na temat za-

praszanych gości: ich nazwiska i funkcje.  

Drugim zadaniem było skompletowanie bazy tematów ważnych dla Kościoła katolic-

kiego w Polsce, na świecie i w Watykanie. W tym celu zostały przeanalizowane depesze 

Katolickiej Agenjci Informacyjnej z lat 2010–2014. Podstawą był odpłatny serwis KAI 

zawierający wszystkie agencyjne depesze.  

Trzecią bazę źródłową stanowiły dane firmy Nielsen co do liczby widzów i udziałów po-

szczególnych odcinków cyklu z lat 2010–2014, oraz dane dotyczące średniej liczby wi-

dzów i udziałów TVP1 – stacji emitującej premierowo katolicki cykl „Między ziemią 

a niebem”.  

2. STRUKTURA PRACY 

W celu naświetlenia problematyki pracy we wstępie dysertacji przedstawiono hipotezy 

badawcze oraz sformułowano pytania pomocnicze. Agenda setting Maxwella McComb-

sa i Donalda Shawa jest jedną z teorii zastosowanych do badań. Podstawą niniejszej 

rozprawy stały się pozycje książkowe i artykuły wyjaśniające teorię agendy setting oraz 

teorie mediów Marshalla McLuhana. W badaniach opartych na metodzie analizy za-

wartości  wykorzystano  materiał Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Tomasza Gackow-

skiego.  

Niniejsza dysertacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy – Ramy teoretyczne ba-

dań – ma charakter wprowadzający. Zostały w nim przedstawione perspektywy teoretycz-

ne. Omówiono w nim szczegółowo teorię agendy setting Maxwella McCombsa i Donalda 

Shawa, założenia determinizmu technologicznego Marshalla McLuhana oraz analizę za-

wartości treści. Na podstawie dostępnych publikacji wyjaśniono wpływ mediów na społe-

czeństwa. W dysertacji teoria agendy setting stała się podstawą do podkreślenia, jak ważne 

jest przenoszenie agendy medialnej z jednego medium na inne: depesze KAI wyznaczają 

kierunek dla innych mediów katolickich, stają się wyznacznikiem aktualności i rzetelności. 

Opisana została również historia powstania Redakcji Audycji Katolickich w TVP, przed-

stawiono jej cele i zadania, strukturę magazynu informacyjno-publicystycznego „Między 



ziemią a niebem” oraz wyjaśniono kwestię gatunku dziennikarskiego oraz opisano cechy 

magazynu telewizyjnego. Rozdział kończy metodologia badań rynku telewizyjnego przez 

Nielsena w Polsce. 

W rozdziale drugim – Metodologia i konceptualizacja przedmiotu badań – zaprezen-

towano wybrane metody i techniki badawcze, uzasadniono wybór grupy badawczej, przed-

stawiono metodologię analizy korpusu badawczego, zweryfikowano materiał badawczy 

w podziale na kategorie zgodny i niezgodny z serwisem KAI, zanalizowano zawartość kor-

pusu badawczego, omówiono przygotowanie kluczy kategoryzacyjnych, a także – w trosce 

o precyzję języka, by dochować staranności w rozróżnianiu pojęć – podano definicje ter-

minów wykorzystanych w kluczach kategoryzacyjnych. 

Najobszerniejszy trzeci rozdział – Analiza materiału badawczego – zawiera wyniki 

badań jakościowych i ilościowych. Do pierwszych z nich zastosowano metodę analizy tre-

ści, badając zgodność/niezgodność tematów cyklu „Między ziemią a niebem” w latach 

2010–2014 z bieżącymi wydarzeniami Kościoła katolickiego w Polsce, w Watykanie i na 

świecie na podstawie agendy KAI, porównano pasma God slot w TVP 1 pod kątem średnich 

udziałów i liczby widzów z wynikami dnia TVP 1 w wybranym pięcioleciu, zbadano, czy 

występuje zależność między tematami zgodnymi/niezgodnymi z agendą KAI a liczbą wi-

dzów. Osobnymi badaniami objęto także kategorię „goście” występujących w dyskusji cyklu 

„Między ziemią a niebem” i kategorię „tematyka”. Metodami statystycznymi – w ramach 

badań ilościowych – przebadano tematy zgodne i niezgodne dyskusji w audycji z agendą 

medialną KAI i zestawiono liczbą widzów, przebadano wpływ kategorii „tematyka” i „gość” 

na wielkość widowni, przeanalizowano dane dotyczące liczby widzów katolickiego cyklu 

z każdego roku osobno, w poszczególnych kwartałach roku, a także miesiącach, chcąc 

sprawdzić, czy zainteresowanie audycją „Między ziemią a niebem” zmienia się w zależności 

od pory emisji.  

Dysertację kończą wnioski oraz rekomendacje dla twórców cyklu „Między ziemią 

a niebem” zawarte w zakończeniu, opracowane na podstawie badań i analiz. Pracę wieńczy 

także bibliografia. 

Niniejsza praca bazuje na trzech ważnych źródłach danych: bazie scenariuszy cyklu 

„Między ziemią a niebem”, bazie depesz KAI oraz bazie danych dotyczących liczby widzów 

i udziałów w rynku każdego z badanych odcinków katolickiego cyklu wyrażonych 

w tysiącach (liczba widzów) lub procentach (udział w rynku). 

We rozdziale pierwszym dysertacji naświetlono ramy teoretyczne badań, sytuację histo-

ryczno-społeczną powstania i działania Redakcji katolickiej w telewizji publicznej, przed-

stawiono także uwarunkowania prawne. Została omówiona struktura katolickiego cyklu 



„Między ziemią a niebem” oraz szczegółowo wyjaśniono pojęcie magazynu publicystycz-

nego.  

Przed przystąpieniem do analizy widowni katolickiego cyklu szczegółowo wyjaśniono, 

jak firma Nielsen analizuje widownię telewizyjną stosując panel badawczy. 

Rozdział drugi zawiera opis metodologii  zastosowanej w badaniach oraz konceptuali-

zację przedmiotu badań. W tej części pracy opisano szczegółowo korpus badawczy oraz 

metodologię wyboru tematów „Między ziemią a niebem”, porównanie omawianych za-

gadnień dyskusji w kolejnych odcinkach katolickiego cyklu z tematami z agendy agencji 

katolickiej, sposób przeprowadzenia analizy, omówiono klucze kategoryzacyjne oraz 

wyjaśniono użyte w badaniach definicje.  

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę zgodności tematów katolickiego cyklu 

z agendą Katolickiej Agencji Informacyjnej, zgodnie z kluczem: tematy zgodne/tematy 

niezgodne w podziale na kwartały lat 2010–2014. Ponadto w dysertacji zostały omó-

wione tematy dyskusji publicystycznych w magazynie katolickim z lat 2010–2014 

w podziale na 8 kategorii: papież, Kościół, sakrament, ekumenizm, wiara, rodzina, spo-

łeczeństwo, historia. Została też przeanalizowana zakładana zależność między gośćmi 

zapraszanymi do dyskusji magazynu (w podziale na kategorie: duchowni, politycy, eks-

perci, celebryci). Przeanalizowano tematy zgodne oraz niezgodne z agendą KAI, które 

przyciągały największą liczbę widzów, także w podziale na osiem kategorii tematycz-

nych. Następnie zbadano, jak kategoria gościa wpływa na wielkość widowni katolickiego 

cyklu. Dodatkowo przeprowadzono analizy wielkości widowni metodami statystycznymi 

i zbadano jak wyglądała liczba widzów w zależności od roku, kwartału i miesiąca emisji.   

Dysertację kończą wnioski oraz rekomendacje dla twórców cyklu „Między ziemią 

a niebem”  opracowane na podstawie badań i analiz. Prace wieńczy także bibliografia, 

klucz kategoryzacyjny.  

3. BAZA ŹRÓDŁOWA 

3.1. Agenda setting co do wydarzeń 

W celu zbadania jak katolicki cykl „Między ziemią a niebem” informuje o wydarzeniach 

Kościoła katolickiego zostały opracowane i przygotowane specjalne bazy danych: baza 

235 scenariuszy magazynu publicystycznego oraz baza tematów na podstawie depesz 

z Katolickiej Agencji Informacyjnej (pełny dostęp płatny). 

Na podstawie depesz Katolickiej Agencji Informacyjnej zostało przygotowane zestawie-



nie zawierające najważniejsze informacje co do wydarzeń oraz stanowiska Kościoła ka-

tolickiego wobec aktualnych zagadnień społeczno-politycznych w latach 2010–2014. Na 

podstawie dwóch baz danych porównano tematy dyskutowane w cyklu „Między ziemią 

a niebem”, z depeszami Katolickiej Agencji Informacyjnej i przebadano je opracowanym 

kluczem kategoryzacyjnym. W tabeli zawarte zostały następujące dane: data emisji, te-

mat główny dyskusji, tematy najważniejsze dla Kościoła w Polsce, w Watykanie i na 

świecie wraz z odpowiednią kwalifikacją: zgoda/niezgodna.  

Dodatkowo na podstawie 235 scenariuszy cyklu „Między ziemią a niebem” została przy-

gotowana baza (w formie tabeli) zawierająca: datę emisji, temat dyskusji publicystycznej 

z podziałem na 8 kategorii (tematy papieskie, związane z wiarą, z sakramentami, Ko-

ściołem, ekumenią tematy związane z rodziną, społeczeństwem i historią Polski), liczba 

widzów audycji wyrażona w tysiącach, średnia liczba widzów TVP1 w dniu emisji odcin-

ka, gości zaproszeni do dyskusji w podziale na 4 kategorie (polityk, duchowny, ekspert, 

celebryta). 

3.2. Dane firmy Nielsen dotyczące oglądalności cyklu 
„Między ziemią a niebem” 

W pracy skorzystano z badań firmy Nielsen i omówiona została ich metodologia.  

Firma Nielsen Audience Measurement bada rynek telewizyjny w Polsce od 1996 roku. 

Telewizja Polska korzysta z badań Nielsena od 2011 roku. Badania telemetryczne wyko-

rzystane w dysertacji prowadzone były w grupie 2000 gospodarstw domowych – to jest 

ok. 5000 osób18 powyżej czwartego roku życia. Grupa ta odzwierciedla: 

strukturę demograficzną Polski, którą przygotowuje się na podstawie danych dostar-

czanych przez Główny Urząd Statystyczny  

analizę społeczeństwa prowadzoną w ramach badania założycielskiego przez niezależne 

firmy badawcze.  

Do konstrukcji panelu badawczego stosuje się określony katalog cech demograficznych. 

Brane są pod uwagę następujące zmienne: region zamieszkania, liczba mieszkańców, 

wielkość gospodarstwa domowego oraz rodzaj odbieranego sygnału telewizyjnego – czy 

jest to sygnał z anteny naziemnej, sygnał kablowy czy satelitarny. 

 
18  Od roku 2020 firma Nielsen zwiększyła swój panel badawczy i obejmuje on obecnie 

ok. 2540 gospodarstw i około 7000 osób. 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nielsen-powiekszyl-panel-o-540-gospodarstw-ko

mentarz [dostęp: 12.04.2021]. 

 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nielsen-powiekszyl-panel-o-540-gospodarstw-komentarz
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nielsen-powiekszyl-panel-o-540-gospodarstw-komentarz


Po ustaleniu liczby gospodarstw w panelu badawczym, w każdym z nich instaluje się 

specjalne urządzenie tzw. telemetr. Urządzenie to umożliwia logowanie się widzów oraz 

pozwala na ocenę audycji przez widza. Ponadto narzędzie monitoruje czas włączenia 

i wyłączenia telewizora oraz identyfikuje stację. Zgromadzone dane zebrane przez mier-

nik przesyłane są do centrum obliczeniowego Nielsena, tam są opracowywane 

i dopasowywane do danych o godzinach emisji audycji z poprzedniego dnia i na tej pod-

stawie wylicza się oglądalność odcinka. Opracowane dane telemetryczne pokazują nie 

tylko udział w rynku poszczególnych stacji, ale także profil demograficzny widzów kon-

kretnych stacji i audycji, liczbę widzów bloków reklamowych oraz stopień dotarcia 

kampanii reklamowych do odbiorców.  Do klientów firmy Nielsen dane rozsyłane są 

w raportach dziennych. Mają oni także dostęp do wyników badań poprzez płatne opro-

gramowanie Arianna19.  

Podstawowymi wskaźnikami w badaniach zasięgów poszczególnych stacji i audycji, 

liczby widzów oraz udziałów w rynku telewizyjnym stacji są: widownia, udział, zasięg, 

wierność i struktura widowni. Najważniejszymi wskaźnikami wykorzystywanymi 

w dysertacji były: widownia i udział. Widownia (ang. rating, skrót: rat%), od 2012 roku 

zaczęto używać nazwy AMR – Average Minute Rating – dosłownie: średnia oglądalność 

minutowa20:  to średni odsetek osób, obliczany poprzez zsumowanie odsetka widzów 

oglądających audycję w każdej jej minucie, podzielony przez liczbę minut”21. Wskaźnik 

ten pozwala na obliczenie, ile osób przeciętnie oglądało audycję w każdej minucie jej 

trwania. Dane co do widowni można przedstawiać w przeliczeniu na liczbę osób lub 

w procentach.  

Udział (ang. share, skrót: shr%) – „to wskaźnik, który pozwala na określenie, jaki odse-

tek osób spośród telewidzów oglądających w tym czasie jakikolwiek program to widzo-

wie wybranej stacji telewizyjnej lub audycji”22. Wskaźnik ten pozwala na określenie, 

którą pozycję na rynku telewizyjnym zajmuje dana stacja telewizyjna, i wskazanie, która 

 
19  Więcej   

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jak-mierzy-sie-ogladalnosc-telewizji-w-polsce  

[dostęp: 20.10.2018]. 

 
20  Zob. J. Reisner, Rynek telewizyjny w Polsce w II kwartale 2012 roku, Departament Mo-

nitoringu, Warszawa 2012, 

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/tv/kwartalne/ry

nek_tv_ii_kw_2012.pdf [dostęp: 2.03.2018]. 

 
21  Zob. W. Siesicki, Telemetria: jak czytać, rozumieć i interpretować wyniki badań widowni te-

lewizyjnej, Akademia telewizyjna TVP, Warszawa 2000, s. 14. 

 
22  Zob tamże, s. 19. 

 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jak-mierzy-sie-ogladalnosc-telewizji-w-polsce
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/tv/kwartalne/rynek_tv_ii_kw_2012.pdf
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/tv/kwartalne/rynek_tv_ii_kw_2012.pdf


stacja jest najczęściej oglądana. Dzięki temu wskaźnikowi można ustalić, jaki odsetek 

osób oglądających w tym czasie różne audycje telewizyjne na różnych stacjach, to wi-

dzowie konkretnej audycji23.  

 

4. METODOLOGIA PRACY 

4.1. Analiza zawartości – wydarzenia versus tematy cyklu 
„Między ziemią a niebem” 

Wykorzystując przygotowane dwie bazy – bazę scenariuszy magazynu katolickiego oraz 

bazę tematów Katolickiej Agencji Informacyjnej – opracowano dwa klucze kategoryza-

cyjne, dzięki któremu sklasyfikowano tematy katolickiego cyklu. 

Klucz kategoryzacyjny zastosowany do analizy kongruencji odcinków cyklu  

„Między ziemią a niebem” z bieżącymi wydarzeniami Kościoła katolickiego: 1) Data 

emisji audycji, 2) Temat główny odcinka MZaN, 3) Najważniejsze wydarzenia według 

KAI, 4) Określenie zgodności/niezgodności tematu odcinka z agendą KAI.  

Klucz kategoryzacyjny zastosowany do analizy wpływu tematu odcinka oraz 

kategorii gościa na wielkość widowni cyklu „Między ziemią a niebem”: 1) Data emisji 

odcinka MZaN, 2) Widownia odcinka w tys., 3)  Widownia odcinka w proc., 4) 

Tematyka szczegółowa odcinka, 5) Tematyka przedmiotowa H, 6) Data – TVP1, 7) 

Średnia widownia TVP1 w tys., 8) Średnia widownia TVP1 w proc., 9) Liczba duchow-

nych, 10) Liczba polityków, 11) Liczba ekspertów, 12) Liczba celebrytów. 

Następnie podzielono analizowane pięć lat na kwartały, przygotowano wykresy, na któ-

rych przedstawiono dane dotyczące liczby widzów i udziałów każdego odcinka w danym 

kwartale w porównaniu do średniej liczby widzów i udziałów całej stacji TVP1. Każdy 

wykres szczegółowo opisano i wyjaśniono przyczyny wysokiej lub niskiej liczby widzów 

cyklu w kwartale. Informacje te pozwoliły na dostrzeżenie uwarunkowań, mających 

wpływ na liczbę widzów każdej niedzieli. W ten sposób przedstawiono 4 kwartały każ-

dego z badanych lat 2010 – 2014. Przy omawianiu udziałów odcinków Między ziemią 

 
23  Tamże, s. 18. 

 



a niebem i średnich udziałów TVP1 dla omawianych niedziel autorka korzystała 

z płatnego serwisu Nielsena – Arianna. 

4.2 Analiza oglądalności cyklu ze względu na kategorię 
poruszanych tematów 

W kolejnym rozdziale na podstawie danych liczby widzów magazynu omówiono najle-

piej i najgorzej oglądane odcinki cyklu „Między ziemią a niebem”, w podziale na grupę 

tematów zgodnych i niezgodnych z agendą KAI.  

W dysertacji tematy poruszane podczas dyskusji publicystycznej podzielono na wspo-

mnianych wcześniej 8 kategorii: Kościół, wiara, papież, rodzina, polityka, sakramenty, 

ekumenizm i historia. Dla każdego analizowanego roku zbadano i przedstawiono za 

pomocą wykresów tematy dominujące w dyskusji katolickiego cyklu. Dodatkowo dla 

każdego z badanych lat przygotowano zestawienie (procentowe), wskazujące, jak wy-

glądały proporcje kategorii poruszanych tematów dla każdego z badanych lat.  Wska-

zano tematy dominujące i tematy, które poruszane były najrzadziej. 

4.3. Analiza oglądalności cyklu ze względu na zapraszanych gości 

W przygotowanej bazie 235 scenariuszy wyszczególniono kategorię „gość dyskusji”. Ba-

danie kategorii zaproszonych gości miało na celu wskazanie, która z grup wpływa na 

zwiększenie liczby widzów katolickiego cyklu. Gości dyskusji podzielono na kategorie: 

duchowny, polityk, ekspert i celebryta. Przy pomocy metod statystycznych przedsta-

wiono na wykresach i omówiono: udział (wyrażony w liczbach) każdej z grup gości wraz 

ze szczegółowym omówieniem w badanych latach 2010–2014. Dla każdego roku zba-

dano dodatkowo, jak procentowo przedstawiał się udział każdej z grup gości w każdym 

z badanych lat.  

5. WNIOSKI Z BADAŃ  

5.1. Wydarzenia KAI versus tematy cyklu „Między ziemią 
a niebem”  

Z przeprowadzonych analiz oraz zastosowanych metod statystycznych wynika, 

że katolicki cykl produkowany w Redakcji Audycji Katolickich prezentuje widzom TVP1 



bieżące wydarzenia z Kościoła Katolickiego dziejące się w Polsce, w Watykanie i na 

świecie. W latach 2010–2014 aż 148 z 235 odcinków podejmowało problematykę zgod-

ną z bieżącymi wydarzeniami (o których informowała Katolicka Agencja Informacyjna), 

co stanowi 63% wszystkich odcinków z badanych lat.  

Z przedstawionych analiz wynika także, że zdecydowanie większą widownię przed ekran 

telewizora przyciągają audycje poruszające w dyskusji publicystycznej aktualne tematy 

z życia Kościoła. Widzowie zasiadają przed telewizorem, by dowiedzieć się co dzieje się 

w Kościele, jaka jest nauka Kościoła w konkretnym temacie i jak wydarzenia w Kościele 

wpływają na życie społeczne. Temat dyskusji głównej jest zatem kluczowym elementem 

magazynu wpływającym na udziały i widownię cyklu. Warto zaznaczyć, że jest to naj-

dłuższa i najbardziej opiniotwórcza część magazynu katolickiego.  

Analizując szczegółowo otrzymane wyniki zauważono, że wśród tematów dyskusji cyklu 

„Między ziemią a niebem” zgodnych z aktualną agendą Katolickiej Agencji Informacyj-

nej największą widownię osiągają tematy zakwalifikowane do kategorii „wiara” i „inne” 

(do kategorii „inne” należą: sakramenty, rodzina, ekumenizm i historia). Tak wysoka 

liczba widzów w tej kategorii wynika przede wszystkim z faktu, że podczas dyskusji 

omawiane były tematy nawiązujące do bieżących i ważnych wydarzeń społecznych, 

zwłaszcza w 2010 roku, kiedy liczba widzów kilku wydań audycji była bardzo wysoka 

i sięgała prawie 2 milionów widzów (dokładnie 1 930 161 tys.). Omawiane były wówczas 

tematy nawiązywały do wydarzeń 10 kwietnia 2010 roku. Na kolejnych pozycjach upla-

sowały się tematy z kategorii „rodzina”, następnie „papież” i „społeczeństwo”. 

Wśród odcinków, których przedmiotem dyskusji były tematy niezgodne z agendą me-

dialną KAI, najwięcej widzów gromadziły przed telewizorami tematy z kategorii „pa-

pież”. Analizy wykazały, że mimo, iż kategoria ta pojawiła się jako niezgodna 

z bieżącymi wydarzeniami zaledwie 3 razy, to jednak zgromadziła znaczną widownię 

przed telewizorami. Kolejne tematy z grupy niezgodnych z bieżącą agendą KAI, które 

osiągały wysokie liczby oglądających je widzów to: „społeczeństwo”, „rodzina”, „ekume-

nizm”.  Wyjaśnienie tego wyniku wiąże się bezpośrednią z wynikami analizy liczby wi-

dzów w poszczególnych miesiącach badanych lat 2010–2014. Wyniki tego badania po-

kazały, że największą liczbę widzów osiągają audycje emitowane w pierwszym i drugim 

kwartale roku (najlepiej oglądanym miesiącem II kwartału jest kwiecień). Wspomniane 

tematy (społeczeństwo, rodzina ekumenizm) dyskutowane były w kwartale 

o największej liczbie widzów.   

5.2. Analiza oglądalności cyklu ze względu na kategorię 
poruszanych tematów 



Weryfikacja hipotezy dotyczącej wpływu kategorii tematyki dyskusji w cyklu „Między 

ziemią a niebem” na liczbę widzów oglądających audycję, doprowadziła 

do następujących wniosków: 

Odcinkami z największą liczbą widzów okazały się te, które zostały zakwalifikowane 

do kategorii „społeczeństwo” – 24,3% i „Kościół” – 23,8% 

kolejne wyniki analiz dla innych kategorii wyniosły: „papież” -17,9%, „wiara” – 16,2%, 

„rodzina” – 11,1%, inne (ekumenizm, sakramenty, historia) – 6,8%.  

Wykazano w dysertacji, że na zwiększenie liczby widzów cyklu wpływa tematyka papie-

ska, która przyciąga przed telewizory znacznie więcej widzów, niż rozmowy o Kościele. 

Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w przypadku tematów zgodnych z agendą Katolickiej 

Agencji Informacyjnej, ale, jak zostało to zaznaczone, także w przypadku tematów nie-

zgodnych.  

W celu przeanalizowanie hipotezy, mówiącej, że na liczbę widzów „Między ziemią 

a niebem” wpływa zarówno temat odcinka, jak i zapraszany gość, przeprowadzono do-

datkową analizę testem H Kruskala-Wallisa. Dzięki tej analizie wykazano, 

że oglądalność odcinka będzie różna w zależności od tematyki odcinka oraz uczestni-

czących w nim gości. 

5.3. Analiza oglądalności cyklu ze względu na kategorię 
zapraszanych gości  

W dysertacji zbadano, jak poszczególne kategorie gości wpływają na liczbę widzów 

„Miedzy ziemią a niebem”. W część analitycznej omówiono zakres występowania każdej 

z poszczególnych grup gości w podziale na badane lata 2010–2014. Przy użyciu metod 

statystycznych zbadano, jak obecność gości wpływała na wielkość widowni poszczegól-

nych odcinków katolickiego cyklu.  

Analizując dokładnie otrzymane wyniki zauważono, że najlepiej oglądanymi odcinkami 

katolickiego cyklu były te, w których występował polityk, następnie na dużą liczbę wi-

dzów wpływał duchowny, kolejno ekspert, najmniej osób oglądało „Między ziemią 

a niebem”, w których pojawiał się celebryta.  

Analiza par gości wstępujących w cyklu wykazała kilka ciekawych zależności. Najwięk-

sza widownia gromadziła się przed telewizorem, kiedy gośćmi audycji byli tylko du-

chowni lub duchowny i polityk, natomiast najmniejsza, gdy zaproszeni byli duchowny 

i celebryta. Wykazano, że kiedy w odcinku pojawiali się jednocześnie wszyscy goście – 

duchowny, polityk, ekspert i celebryta widownia była niższa, niż gdy w odcinku byli tyl-



ko duchowni, ale wyższa niż kiedy audycję odwiedzali ekspert i celebryta. Kiedy podczas 

emisji występowali: duchowny, ekspert i celebryta, „Między ziemią a niebem” oglądało 

mniej widzów niż kiedy gośćmi byli duchowny, ekspert i polityk lub ekspert i celebryta, 

ale więcej niż kiedy gośćmi byli duchowny i celebryta.  

W dysertacji przeprowadzono dodatkowe analizy dotyczące zmieniających się proporcji 

kategorii gości w odcinkach. Pomimo tego, że we wszystkich latach dominującą grupą 

byli eksperci, to, w zależności od badanego roku, dwie grupy gości: celebryci i duchowni 

zajmowali zamiennie raz drugie i trzecie miejsce w zestawieniu. Najmniejszą grupę go-

ści stanowili celebryci. Wniosek ten może niepokoić zwłaszcza w przypadku cyklu kato-

lickiego traktującego o tematach bieżących ważnych dla katolików oraz całego Kościoła 

katolickiego w Polsce i na świecie. 

W dysertacji sprawdzono także, czy liczba widzów katolickiego cyklu jest zależna 

od liczby gości biorących udział w dyskusji głównej. Przeprowadzona analiza korelacji 

nie wykazała zależności między liczbą gości w odcinku, a liczbą osób go oglądających. 

Ponadto wykazano, że również liczba zaproszonych do jednego odcinka cyklu polityków, 

duchownych, ekspertów oraz celebrytów nie korelowała z liczbą widzów.  

Dodatkowo w rozprawie sprawdzono, na podstawie zgromadzonych danych firmy Niel-

sen oraz przy pomocy metod statystycznych, jak zmieniała się liczba widzów cyklu 

„Między ziemią a niebem” w zależności od roku emisji (lata 2010–2014). 

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano liczbę widzów odcinka wyrażoną w tysiącach 

oraz w procentach. 

Największą liczbę widzów zgromadziły odcinki emitowane w roku 2010. W kolejnym 

roku liczba widzów spadła o prawie dwieście tysięcy. Dalsze dwa lata przerwały proces 

spadkowy cyklu: liczba w widzów w 2013 roku była nieznacznie wyższa niż w 2012 roku. 

Najniższą liczbę widzów zanotował cykl w 2014 roku. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz widowni katolickiego cyklu „Między ziemią 

a niebem” w poszczególnych kwartałach lat 2010–2014, liczba widzów zmienia się. Cykl 

największą liczbę widzów osiąga w pierwszym kwartale roku, co potwierdziły przepro-

wadzone analizy, w II i III kwartale widownia sukcesywnie spada, dopiero w IV kwarta-

le audycja notuje wzrost oglądalności. Najmniej czasu na oglądanie katolickiego maga-

zynu widzowie poświęcają w miesiącach wakacyjnych.  

Badania liczby widzów magazynu katolickiego pokazały, że najliczniejsza widownia to-

warzyszy „Między ziemią  a niebem” w styczniu, lutym i marcu. Z analiz wynika, 

że kwietniowe emisje przyciągają znaczną widownię, jednak wraz z każdym kolejnym 

miesiącem coraz mniej widzów ogląda katolicką audycję. Miesiące letnie są najsłabiej 



oglądanymi. Cykl odzyskuje widza od października, aby w grudniu odbudować widow-

nię, która towarzyszy magazynowi zimą.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że w ciągu pięciu lat cykl „Między ziemią a niebem” 

stracił około trzysta tysięcy widzów. Wartości te, choć z pozoru wydają się niewielkie, 

niosą ze sobą niebezpieczeństwo kolejnych spadków widowni i sukcesywny „odpływ” 

oglądających. Z porównania liczby widzów cyklu Redakcji ze średnią widowni niedziel 

telewizyjnej Jedynki w okresie od 2010 do 2014 wynika, że średnia liczba oglądających 

magazyn katolicki nie osiąga wyników zbliżonych do średniej, całodobowej widowni 

Jedynki. Widownia audycji katolickiej jest zdecydowanie mniejsza i wynosi około ¾ 

widowni TVP1.  

6. PODSUMOWANIE BADAŃ, REKOMENDACJE I  KIERUNKI 

DALSZYCH BADAŃ 

Analizy zawarte w dysertacji wykazały, że dyskusja na tematy bieżące w  magazynie in-

formacyjno-publicystycznym jest potrzebna i przyciąga przed telewizory wielu widzów. 

Autorzy „Między ziemią a niebem” planujący współcześnie wydania cyklu powinni zo-

stać wierni kilku istotnym wnioskom płynącym z badań. 

Po pierwsze widz potrzebuje wyjaśnienia tego, co się dzieje, potrzebuje informacji na 

temat zmieniających się okoliczności, ale także odpowiedniego do nich komentarza. 

Dlatego trzeba informować o tym, co aktualne, należy wyjaśniać i komentować ważne 

wydarzenia. Na tematach bieżących budować przekaz każdego odcinka cyklu. 

W planowaniu warto posiłkować się nie tylko kalendarzem liturgicznym, ale należy 

uważnie śledzić bieżące wydarzenia społeczne. Warto korzystać ze sprawdzonych agend 

medialnych – dla cyklu katolickiego będą to depesze Katolickiej Agencji Informacyjnej.  

Osoby odpowiedzialne za katolicki cykl powinny konstruować dyskusje w „Między zie-

mią a niebem” w oparciu o bieżącą agendę medialną Katolickiej Agencji Informacyjnej 

– taka polityka medialna cyklu realizuje nie tylko założenia programowe Redakcji, ale 

także przyczynia się do zwiększenia udziałów i liczby widzów anteny, na której jest emi-

towana. Dodatkowo Redakcja powinna współpracować nie tylko z innymi mediami, 

także katolickimi, ale także sama powinna stać się miejscem, w którym powstaje cykl 

opiniotwórczy, być może tworzący własną agendę medialną, z której mogłyby korzystać 

inne media.  

Drugi wniosek wynikający z przeprowadzonych analiz dotyczy cyklicznych wydarzeń, 

które stają się ważnymi tematami w całorocznym planowaniu tematów dyskusji. Dotyczy 



on głównie uroczystości. Choć cykl świąt religijnych jest co roku ten sam, to jednak zmie-

niają się okoliczności przeżywania, często zmienia się sytuacja społeczna czy polityczna. 

Dlatego też istnieje potrzeba, by cykl katolicki na bieżąco i w odniesieniu do aktualnych 

wydarzeń nawiązywał do świąt liturgicznych, sytuując je w bieżącej przestrzeni społecz-

nej24.  

Po trzecie, jak pokazały przeprowadzone analizy, widzowie najchętniej oglądają tematy 

związane z papieżem. Ten wynik badania pokazuje, jak ważny dla widzów, jest głos Ko-

ścioła w sprawach społecznych.  

Kolejny wniosek płynący z przeprowadzonych badań pokazuje, że są grupy tematów, 

które zawsze będą interesowały widzów. Autorytetem dla wielu ludzi, nie tylko chrze-

ścijan, jest papież. Dlatego też warto na nauczaniu papieskim budować przekaz, nie tyl-

ko w audycjach religijnych. Aktualność nauczania papieskiego pozwala zrozumieć rze-

czywistość. Ponadto należy relacjonować wydarzenia związane z papieżem, nie tylko te 

dziejące się w Watykanie, ale także na świecie. Papież jest nie tylko autorytetem 

w sprawach wiary, często wypowiada się na tematy społeczne. Relacjonowanie papie-

skich pielgrzymek, komentowanie ich, prezentowanie różnych miejsc na świecie, 

do których przyjeżdża głowa Kościoła katolickiego, często rozbudza w widzach chęć po-

głębiania usłyszanych informacji, skłania do myślenia, niejednokrotnie powoduje, 

że widz zmienia swój sposób myślenia, włącza się w określone działania charytatywne. 

Badania pokazały, że tematy papieskie, nawet te nawiązujące do postaci poprzednich 

papieży, zachęcają do oglądania cyklu. Autorytet papieża przyciąga przed telewizory. 

Wykazały to analizy przeprowadzone w dysertacji:  dla przykładu w 2013 roku najlepiej 

oglądanymi tematami były tematy związane z rezygnacją papieża Benedykta XVI 

i wyborem nowego papieża – Franciszka. 

Czwarty wniosek płynący z przeprowadzonych badań dotyczy kategorii osób zaprasza-

nych i rozmawiających w cyklu katolickim. Do dyskusji o wartościach, o życiu Kościoła, 

o wierze, a zwłaszcza o społeczeństwie należy dopuścić świeckich. Jak wynika z badań, 

w magazynie katolickim widzów przyciągają zwłaszcza osoby z konkretną wiedzą eks-

percką, nie osoby z kręgów sztuki i świata show biznesu, tak zwani celebryci. Ponadto 

w dyskusjach nie należy bać się rozmowy i konfrontacji z ludźmi, którzy mają inne po-

glądy. Otwartość na zmianę, dialog i wysłuchanie drugiej strony, warunkuje budowanie 

 
24  Tak, jak miało to miejsce w 2020 i 2021, podczas pandemii, kiedy nie było możliwe 

uczestnictwo wiernych w Mszach św. Por. M. Kurdupski, Rekordy oglądalności mszy świętych 

w telewizji, Wirtualne Media, 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/duzy-wzrost-ogladalnosci-mszy-swietych-korona

wirus-analiza dostęp [2.05.2021] 

 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/duzy-wzrost-ogladalnosci-mszy-swietych-koronawirus-analiza
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/duzy-wzrost-ogladalnosci-mszy-swietych-koronawirus-analiza


rzetelnej dyskusji. Zgodnie z zasadami profesjonalnego i etycznego przekazu dzienni-

karskiego potrzebne jest przedstawianie różnych poglądów i na nich budowanie audycji 

publicystycznych..  

Kolejnym wnioskiem pojawiającym się po przeprowadzeniu badań jest stwierdzenie, 

że  duchowni nie przyciągają przed telewizory widzów, dlatego też warto ograniczyć się 

do zapraszania do katolickiego magazynu, tych duchownych, którzy są sprawdzonymi 

ekspertami w danej dziedzinie, szczególnie tych otwartych na dialog. Konieczne jest, jeśli 

to możliwe, planowanie takiego składu gości, zwłaszcza jeśli twórcom cyklu zależy na 

profesjonalnych i lubianych przez widzów duchownych, by byli oni jednocześnie autory-

tetami i ekspertami. Dodatkowo można planować rozmowy z politykami, bo jak pokazały 

przeprowadzone badania widzowie lubią oglądać i słuchać polityków, także w katolickiej 

audycji.  

Kolejny wniosek badawczy dotyczy planowania terminów do dyskusji w katolickim cy-

klu. Mając na uwadze wyniki badań dotyczące najlepiej i najgorzej oglądanych kwarta-

łów i miesięcy w roku, warto planować szczególnie ważne tematy w miesiącach, które 

gromadzą przed telewizorem największą liczbę widzów. Miesiące kwartału pierwszego, 

to z pewnością okres najwyższych oglądalności, właśnie zimą i wiosną należy planować 

(jeśli jest to możliwe) ważne dyskusje na tematy religijne i społeczne. Podczas miesięcy 

letnich, kiedy liczba widzów „Między ziemią a niebem” znacznie spada, należy skupić się 

(jeśli jest to możliwe) na tematach wakacyjnych. 

Mając na uwadze zmiany społeczne, w tym także spadek zaufania do Kościoła, należa-

łoby  stale badać następujące zagadnienia: jaka grupa tematów przyciąga największą 

liczbę widzów; która kategoria gości jest najchętniej oglądana; jak kształtuje się oglą-

dalność audycji poruszających tematy bieżące; na ile katolicki cykl „Między ziemią 

a niebem”, informuje o najważniejszych wydarzeniach Kościoła w Polsce i na świecie.  

Wyniki owych, stałych badań powinny wyznaczać kierunki decyzji podejmowanych tak 

przez kierownictwo Redakcji katolickiej jak i redaktorów odpowiedzialnych za poszcze-

gólne cykle przygotowywane pod merytoryczną opieką redakcji.  


