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Odbiór audycji Rozg∏oÊni Polskiej
RWE w Polsce
Rozg∏oÊnia Polska Radia Wolna Europa to jedna z najbardziej zas∏u˝onych redakcji w dziejach polskiego dziennikarstwa, a jej historia pe∏na jest paradoksów.
Rozg∏oÊnia istnia∏a przez 44 lata, od 1950 r. (najpierw z Nowego Jorku, a od maja 1952 r. z Monachium) stale nadawa∏a program radiowy po polsku i o Polsce,
choç jej siedzibà by∏o uto˝samiane z hitleryzmem Monachium, a w∏aÊcicielem
– rzàd Stanów Zjednoczonych, który zresztà przez pierwsze 20 lat istnienia radia oficjalnie zaprzecza∏, ˝e ma cokolwiek z nim wspólnego, po kryjomu przekazujàc fundusze na jego utrzymanie za poÊrednictwem CIA. Na pozór rozg∏oÊnia
nadawa∏a zwyczajny program, o pe∏nych godzinach by∏y w nim serwisy informacyjne, a oprócz audycji publicystycznych w ramówce znalaz∏y si´ i muzyka, i s∏uchowiska, i relacje sportowe, a nawet prognoza pogody i wyniki aktualnych losowaƒ totolotka. Mimo to program ten diametralnie ró˝ni∏ si´ od tego, co
wówczas nadawa∏o Polskie Radio, a ówczesne w∏adze uzna∏y go za tak niebezpieczny, i˝ postanowi∏y uniemo˝liwiç obywatelom PRL jego odbiór, bez wzgl´du
na koszty takiego przedsi´wzi´cia. Praktycznie wi´c od poczàtku istnienia rozg∏oÊni towarzyszy∏o „radio im. buczka”, bo s∏uchacze RWE musieli pogodziç si´
z towarzyszàcym mu stale w eterze jazgotem i buczeniem zag∏uszarek. Paradoksalnie, zmiana ustrojowa w Polsce po 1989 r., która doprowadzi∏a do odzyskania wolnoÊci, w tym tak˝e wolnoÊci prasy, spowodowa∏a de facto likwidacj´ rozg∏oÊni. Ostatni program z Monachium do Polski zosta∏ nadany prawie dok∏adnie
w piàtà rocznic´ wyborów z 4 czerwca 1989 r. W historii polskiego dziennikarstwa 44 lata to okres stosunkowo nied∏ugi, bioràc jednak pod uwag´ fakt, ˝e radio jako Êrodek przekazu informacji znane jest w Polsce dopiero od koƒca lat
dwudziestych XX w., czyli od mniej wi´cej osiemdziesi´ciu lat, mo˝na stwierdziç, ˝e to okres wystarczajàcy na znalezienie sobie trwa∏ego miejsca w dziejach
Êrodków masowej komunikacji naszego paƒstwa. Pytanie „Czy Radio Wolna Europa zajmuje sta∏e miejsce w dziejach polskiej radiofonii?” w Êwietle znanych
faktów i publikacji wydaje si´ pytaniem retorycznym. Skoro na dwa lata przed
zamkni´ciem rozg∏oÊni co drugi doros∏y Polak przyznawa∏, ˝e w przesz∏oÊci choç
raz s∏ucha∏ tego radia1, a jego nazw´ wymienia obecnie ka˝da krajowa encyklopedia i zdecydowana wi´kszoÊç podr´czników historii najnowszej, to znaczy, ˝e
RWE wpisa∏o si´ na trwa∏e w histori´ nie tylko polskiego dziennikarstwa, ale
i paƒstwa.
Archiwum OÊrodka Badania Opinii Publicznej w Warszawie [dalej: Archiwum OBOP], Wyniki
badaƒ OBOP z kwietnia 1992 r.
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Przy okreÊlaniu znaczenia i wp∏ywu Rozg∏oÊni Polskiej RWE na ÊwiadomoÊç Polaków konieczne jest podj´cie choçby próby obiektywnego oszacowania wielkoÊci
audytorium tej rozg∏oÊni. W powszechnej opinii uwa˝a si´ bowiem, ˝e dost´p do
informacji niezale˝nych od w∏adz komunistycznych w po∏àczeniu ze stosunkowo
∏atwym dost´pem do odbiorników radiowych by∏ atrakcjà samà w sobie i ka˝dy
przeci´tny Polak chcia∏ i móg∏ z niej korzystaç, nawet mimo wysi∏ków w∏adz, by
odbiór uniemo˝liwiç lub powa˝nie utrudniç2. Przekonanie to utrwali∏o si´ szczególnie mocno w okresie transformacji ustrojowej, gdy „s∏uchanie” i wr´cz „wychowanie si´” na audycjach Wolnej Europy sta∏o si´ rodzajem nobilitacji politycznej
lub towarzyskiej (bo automatycznie sytuowa∏o wypowiadajàcego si´ po stronie
przeciwników poprzedniego ustroju). Mo˝na by∏o nawet odnieÊç wra˝enie, ˝e im
dalej od okresu istnienia RWE, tym wi´ksza liczba sta∏ych s∏uchaczy radia. Rozg∏oÊni´ i jej pracowników wychwalali zgodnie przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, i lewicy, i prawicy, przy czym ca∏kowicie usta∏a krytyka wszelkich dzia∏aƒ radia, a nawet poszczególnych jego audycji. Tymczasem oczywistym b∏´dem
jest poglàd, ˝e wszyscy obywatele paƒstwa zza ˝elaznej kurtyny byli s∏uchaczami
czy choçby tylko sympatykami RWE, chocia˝ w czasie kryzysów i przesileƒ politycznych s∏uchanie tej rozg∏oÊni, jak wykazujà sonda˝e zarówno amerykaƒskie, jak
i peerelowskie, przybiera∏o charakter masowy, na przyk∏ad w roku 1956, 1968 czy
tu˝ przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego i zaraz po tym wydarzeniu.
S∏uchanie tej rozg∏oÊni sta∏o si´ powszechnym zwyczajem wÊród niektórych grup
spo∏ecznych, na przyk∏ad opozycji politycznej i – paradoksalnie – aparatu partyjnego, ale wielkoÊç tego audytorium by∏a zmienna. Próba obiektywnego jej oszacowania jest wi´c kluczowym, choç nie jedynym czynnikiem odzwierciedlajàcym
wielkoÊç wp∏ywu rozg∏oÊni na kszta∏towanie si´ opinii publicznej w Polsce.
Liczb´ s∏uchaczy Rozg∏oÊni Polskiej RWE mo˝na oceniaç na podstawie wyników badaƒ prowadzonych na zlecenie i potrzeby RWE oraz na podstawie ankiet
OÊrodka Badania Opinii Publicznej w Warszawie3. Poza nimi sporadycznie audytorium RWE przedstawiane jest przy okazji badaƒ odbioru innych polskoj´zycznych rozg∏oÊni zachodnich, ale z uwagi na marginalne traktowanie tego tematu
przez autorów omówieƒ wyników sonda˝y oraz ró˝norodnoÊç stosowanych metod badawczych ich wyniki zosta∏y w tym artykule pomini´te. Wyjàtek stanowià
badania prowadzone przez odpowiedni dzia∏ BBC (we wspó∏pracy z OBOP) na
prze∏omie lutego i marca 1989 r. w Polsce, poniewa˝ sà to pierwsze badania odbioru rozg∏oÊni zachodnich w kraju, na których przeprowadzenie w∏adze polskie
wyrazi∏y zgod´. Porównanie ich wyników z innymi sonda˝ami z tego okresu prowadzi do interesujàcych wniosków i dostarcza wprawdzie skromnych, ale u˝ytecznych danych na temat wiarygodnoÊci pozosta∏ych badaƒ.

Jak zresztà wykazujà sonda˝e posiadane przez RWE, okresowe ograniczanie zag∏uszania nie przek∏ada∏o si´ automatycznie na wzrost wielkoÊci audytorium radia, które raczej by∏o od niego niezale˝ne; np. po zniesieniu zag∏uszania w Polsce po 1956 r. liczba s∏uchaczy programów RWE na fali
popaêdziernikowych przemian zacz´∏a maleç.
3
OBOP – OÊrodek Badania Opinii Publicznej, placówka badawcza za∏o˝ona w 1958 r., zajmujàca
si´ badaniami zasi´gu i oddzia∏ywania radia i telewizji, sonda˝ami opinii spo∏ecznej, badaniami postaw obywateli wobec wa˝nych spo∏ecznie spraw, poczàtkowo w strukturze Telewizji Polskiej, traktowana jako jeden z dzia∏ów TVP, obecnie samodzielna instytucja badawcza.
2
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S∏uchacze Rozg∏oÊni Polskiej RWE wed∏ug badaƒ instytucji PRL
W ciàgu 44 lat dzia∏alnoÊci Rozg∏oÊni Polskiej RWE ˝adna instytucja badajàca opini´ publicznà, dzia∏ajàca legalnie w paƒstwach bloku wschodniego, nie
prowadzi∏a systematycznych badaƒ porównawczych wielkoÊci i jakoÊci audytorium takich rozg∏oÊni jak RWE. Powody takiego stanu rzeczy sà prostà konsekwencjà komunistycznego sposobu sprawowania w∏adzy, opartego mi´dzy innymi na negowaniu prawa jednostki do swobody wypowiedzi i wolnego dost´pu
do informacji oraz deprecjonowaniu i zwalczaniu wszystkiego, co by∏o sprzeczne z marksistowsko-leninowskà doktrynà politycznà. Wszystkiego, a wi´c tak˝e
niezale˝nych od komunistów Êrodków masowego przekazu informacji. Ta specyficzna paranoja, polegajàca na publicznym zaprzeczaniu i udawaniu, ˝e dane zjawisko nie istnieje, choç odczucia, wiedza i doÊwiadczenie spo∏eczne dowodzi∏y
czegoÊ zupe∏nie przeciwnego, dotyczy∏a wszelkich dziedzin ˝ycia spo∏ecznego,
w tym nauki. Naukowa lub jakakolwiek inna obiektywna analiza zjawiska spo∏ecznego, jakim by∏y rozg∏oÊnie zachodnie nadajàce w j´zyku polskim, by∏a
w ówczesnym systemie politycznym prawie niemo˝liwa. Choç brak na ten temat
dokumentów (bàdê nie zosta∏y jeszcze ujawnione), nale˝y przypuszczaç, ˝e do
koƒca lat szeÊçdziesiàtych w∏adze komunistyczne oficjalnie nie zezwoli∏y na prowadzenie badaƒ na temat RWE lub raczej nigdy takich badaƒ nie zleci∏y, bo nie
mo˝na zak∏adaç, ˝e dyrekcja jakiejkolwiek instytucji badawczej odwa˝y∏a si´ wystàpiç do w∏adz z inicjatywà sprawdzenia odbioru rozg∏oÊni zachodnich w Polsce. Odpowiedê na pytanie, jak z∏e i niebezpieczne jest to narz´dzie imperialistycznej, zgni∏ej propagandy, jak potocznie okreÊlano rozg∏oÊni´, dawa∏a przecie˝
codzienna prasa, stanowiàca wówczas jedno z najpowszechniej wykorzystywanych narz´dzi propagandy.
Badania socjologiczne audytorium rozg∏oÊni zachodnich w Polsce przez pewien czas prowadzi∏ jedynie OÊrodek Badaƒ Opinii Publicznej w Warszawie.
Z analizy danych zawartych w archiwach OBOP wynika, ˝e od 1969 do 1992 r.
badano odbiór radiostacji zachodnich nadajàcych audycje w j´zyku polskim. Najprawdopodobniej nie robiono tego regularnie, lecz okresowo. Sà lata, kiedy byç
mo˝e ankiet nie prowadzono wcale, poniewa˝ nie ma po nich Êladu w zachowanych dokumentach, a w innych prowadzono je dwu-, a nawet trzykrotnie
(w 1984 r., roku Êmierci ks. Jerzego Popie∏uszki, i w 1988 r., w okresie przygotowaƒ do negocjacji Okràg∏ego Sto∏u). Na wi´kszoÊci zachowanych dokumentów
widnieje adnotacja „poufne” wraz z oznaczeniem numeru egzemplarza (najni˝szy
numer 1, najwy˝szy 3) bàdê adnotacja „do u˝ytku s∏u˝bowego”, tak˝e z numerem
egzemplarza (najni˝szy 10, najwy˝szy 36). Materia∏y pochodzàce z okresu po
1989 r. nie majà ju˝ tych adnotacji. Jerzy Morawski, który w tygodniku „Spotkania” przedstawi∏ w 1992 r. informacje o zawartoÊci ankiet OBOP na temat RWE,
twierdzi, ˝e komunikaty z badaƒ odbioru audycji rozg∏oÊni zagranicznych w Polsce nie by∏y nigdzie publikowane. „W zalakowanych kopertach trafia∏y na biurka
najwa˝niejszych osób – pisze Morawski – w latach siedemdziesiàtych w kilkunastu egzemplarzach, po Sierpniu w 360, w stanie wojennym tylko w 60”4. WielkoÊç

4

J. Morawski, Raport spod g∏oÊników, „Spotkania” 1992, nr 21, s. 32–33.

311

13_Hajdasz

2/12/04

12:36

Page 312

Jolanta Hajdasz
audytorium Rozg∏oÊni Polskiej RWE (w odniesieniu do ogó∏u Polaków) w latach
1969–1992 wed∏ug badaƒ OBOP przedstawiona zosta∏a w tabeli 1.
Tabela 1. Audytorium RWE wed∏ug danych OBOP

312

Rok
Maj 1969
1970–1972
Listopad 1973
Listopad 1974
Listopad 1975
Listopad 1976
Listopad 1977
Maj 1978
Styczeƒ 1979
1980
1981
1982
Maj 1983
Wrzesieƒ 1984
Listopad 1984
Czerwiec 1985
Paêdziernik 1985
Styczeƒ 1986
Maj 1986
Paêdziernik 1986
Styczeƒ 1987
Czerwiec 1987
Luty 1988
Maj 1988
Luty 1989
Czerwiec 1989
Wrzesieƒ 1989
Luty 1990
Maj 1990
Kwiecieƒ 1992
Ârednio

Audytorium RWE
20%
Brak danych
7,6%
5,6%
8,0%
11%
18%
21,5%
30%
48%*
53%*
49%*
17%
12%
18%
20%
13%
12%
10%
14%
14%
12%
16%
22%**
22%
18%
19%
15%
16 %
12%
19,8%

* Dane na podstawie wyników ankiet OBOP przytaczanych przez J. Morawskiego, op. cit., s. 33.
** W maju 1988 r. OBOP przeprowadzi∏ badania audytorium rozg∏oÊni zachodnich dwukrotnie,
wielkoÊç 22 proc. to Êrednia arytmetyczna z tych dwóch wyników.
èród∏o: opracowanie w∏asne autorki na podstawie komunikatów z badaƒ OBOP; badania prowadzono na reprezentatywnej grupie obywateli powy˝ej 15. roku ˝ycia; przeci´tnie 1 proc. to od 200 do
300 tys. osób w zale˝noÊci od liczby ludnoÊci Polski w danym roku.

Najstarszy znajdujàcy si´ w archiwach OBOP dokument z elementami socjologicznego badania audytorium Rozg∏oÊni Polskiej RWE pochodzi z 1969 r. Wynika z niego, ˝e w przeprowadzonym w lutym 1969 r. badaniu pt. „Ocena roku
i ˝yczenia na przysz∏oÊç” umieszczono nast´pujàce pytanie: „Na jakich falach
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s∏ucha∏(a) Pan(i) w roku 1968 programów zagranicznych w j´zyku polskim?” Na
marginesie – inwencja twórcza autora(-ów?) sonda˝u jest godna podziwu – zapewne na zwyk∏e pytanie: „Czy s∏ucha Pan(i) zagranicznych rozg∏oÊni?” wi´kszoÊç ankietowanych automatycznie odpowiada∏aby „nie”, ze strachu lub z ch´ci unikni´cia jakichkolwiek problemów zwiàzanych z odpowiedzià twierdzàcà.
Przy pytaniu o fale radiowe odnosi si´ wra˝enie, ˝e chodzi raczej o badanie preferencji technicznych ni˝ politycznych s∏uchaczy, mo˝na wi´c by∏o przypuszczaç,
˝e liczba prawdziwych odpowiedzi b´dzie wy˝sza. Analizowano odpowiedzi tych
respondentów, którzy deklarowali posiadanie lampowych bàdê tranzystorowych
odbiorników radiowych. Autorzy sonda˝u uzyskali odpowiedzi od 5486 osób.
Wynika∏o z nich, ˝e w 1968 r. zachodnich rozg∏oÊni s∏ucha∏o oko∏o 48 proc. doros∏ych Polaków. Rozg∏oÊnie te najpopularniejsze by∏y wÊród ludzi m∏odych, do
30. roku ˝ycia. W zale˝noÊci od miejsca zamieszkania audytorium rozg∏oÊni wynosi∏o od 36 do ponad 60 proc.; najwy˝sze by∏o w województwach typowo rolniczych – rzeszowskim (61,3 proc.) i lubelskim (59,4 proc.), najni˝sze w Poznaniu (43,6 proc.; w województwie poznaƒskim 45,8 proc.), Wroc∏awiu
(42,3 proc., a w ca∏ym województwie wroc∏awskim – 57,9 proc.) i rekordowo
niskie, co trudno wyt∏umaczyç – w Warszawie (36,1 proc., podczas gdy w województwie warszawskim – 48,5 proc.)5. Badanie to nie ró˝nicuje rozg∏oÊni zachodnich, nie wynika wi´c z niego, jaki odsetek s∏uchaczy mia∏o RWE. Na podstawie jednak wszelkich póêniejszych ankiet oraz w zestawieniu z istniejàcymi
danymi amerykaƒskimi nale˝y stwierdziç, ˝e najwi´kszy odsetek s∏uchaczy w tym
okresie mia∏o RWE. Tez´ t´ potwierdzajà tak˝e wyniki ankiety przeprowadzonej
3 miesiàce póêniej, w maju 1969 r. Po raz pierwszy w sonda˝ach u˝yto wtedy
nazw w∏asnych poszczególnych rozg∏oÊni (w tym nazwy „Wolna Europa”). W ankiecie umieszczono pytanie: „Czy s∏ucha Pan(i) rozg∏oÊni zagranicznych, choçby
od czasu do czasu? Je˝eli tak, to jakich?” Twierdzàcej odpowiedzi udzieli∏o
41,2 proc. ankietowanych, najwi´cej z nich, bo 20 proc. ogó∏u odpowiadajàcych,
stanowi∏o audytorium Wolnej Europy. Odsetek s∏uchaczy G∏osu Ameryki wynosi∏ wówczas 8,3 proc., a BBC – 7,4 proc.6
Kolejne zachowane dokumenty pochodzà z 1975 r. Sonda˝ z kwietnia 1975 r.
zatytu∏owany jest „Spadek liczby s∏uchaczy radiostacji zachodnich”, drugi
z wrzeÊnia 1975 r. stanowi porównanie zawartoÊci dziennika TV i „Wolnej Europy”. Autor podsumowania pierwszej ankiety stwierdza, ˝e OBOP i SP (OÊrodek
Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych) prowadzi od „kilku lat” badania ankietowe w celu ustalenia wielkoÊci audytoriów radiostacji zachodnich
nadajàcych audycje w j´zyku polskim „na reprezentatywnych próbach ogó∏u ludnoÊci kraju powy˝ej lat 15” (nie podaje przy tym wielkoÊci tych próbek w liczbach bezwzgl´dnych). Komunikat z badaƒ prezentuje wyniki czterech sonda˝y
z lat 1969–1974 (w dokumentach nie ma jednak pojedynczych wyników z badaƒ
z poszczególnych lat, jest tylko jedno zestawienie zbiorcze). Z zestawienia tego
wynika, i˝ w pierwszej po∏owie lat siedemdziesiàtych nastàpi∏ gwa∏towny spadek
liczby s∏uchaczy rozg∏oÊni zachodnich w porównaniu z latami szeÊçdziesiàtymi,
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ, S∏uchanie zagranicznych audycji w j´zyku polskim przez
radios∏uchaczy w badaniach OBOP i SP, 1969 r., s. 1–2.
6
Ibidem, s. 3.
5
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a najbardziej zmniejszy∏o si´ audytorium RWE. Liczba s∏uchaczy wszystkich rozg∏oÊni zachodnich spad∏a z 28,9 proc. ogó∏u doros∏ej ludnoÊci w 1969 r. do 13,5 proc.
w 1974 r., czyli ponad dwukrotnie, w tym samym czasie liczba s∏uchaczy Wolnej
Europy spad∏a z 18 proc. do 5,6 proc., czyli ponad trzykrotnie7. Jednak ju˝ w styczniu 1977 r. autor komunikatu stwierdza wzrost audytorium rozg∏oÊni zachodnich
„powodowany g∏ównie wzrostem liczby s∏uchaczy »Wolnej Europy«”8.
Badanie ze stycznia 1977 r. przeprowadzono na reprezentatywnej próbie doros∏ych powy˝ej 15. roku ˝ycia, metodà „porównywalnà do wczeÊniejszych”.
Autor komunikatu zaznacza przy tym, ˝e dodatkowe pytania kontrolne wykaza∏y, i˝ „pewna cz´Êç osób s∏uchajàcych W[olnej] E[uropy] z ró˝nych wzgl´dów nie
ujawnia tego faktu w spontanicznych odpowiedziach”9. Oparte na dodatkowych
pytaniach analizy szacunkowe wskazujà, ˝e rzeczywiste audytorium W[olnej]
E[uropy] zbli˝one jest raczej do wielkoÊci audytorium ogó∏u radiostacji zachodnich nadajàcych audycje w j´zyku polskim, w listopadzie 1976 r. by∏o to
18,8 proc., czyli oko∏o 5 mln osób. Kolejny komunikat jednoznacznie potwierdza ten stan. Wed∏ug niego kilka miesi´cy póêniej, w listopadzie 1977 r., zachodnich radiostacji s∏ucha∏o ju˝ 32 proc. obywateli PRL powy˝ej 15. roku ˝ycia,
w tym odsetek s∏uchajàcych Wolnej Europy wzrós∏ do 18 proc., osiàgajàc tym samym poziom z 1968 r. (odzwierciedlony w badaniach z 1969 r.)10. Autor analizy podkreÊla, ˝e znaczna cz´Êç s∏uchaczy Wolnej Europy nie ujawnia tego faktu
w spontanicznych odpowiedziach, w zwiàzku z czym, na podstawie dodatkowych pytaƒ (dokument nie precyzuje niestety, jakich) audytorium RWE w listopadzie 1977 r. szacowane jest na 1/4 ogó∏u spo∏eczeƒstwa, czyli ponad 6 mln
osób11. Liczba ta obejmuje zarówno tych, którzy s∏uchajà RWE regularnie, jak
i s∏uchaczy okazjonalnych. Tak jak w latach poprzednich, radio najch´tniej jest
s∏uchane w godzinach wieczornych, o 20.00 i mi´dzy 22.00 a 23.00, do najpopularniejszych audycji nale˝à radiowe dzienniki.
W roku nast´pnym znów potwierdzi∏a si´ sta∏a ju˝ tendencja wzrostowa audytorium RWE, które tym razem, jak pisze autor komunikatu, „osiàga nienotowany do tej pory rekordowo wysoki poziom”12. Z zastrze˝eniem identycznym
jak poprzednio („znaczna cz´Êç osób s∏uchajàcych RWE nie ujawnia tego faktu”)
autor komunikatu informuje, i˝ audytorium RWE w maju 1978 r. nale˝y szacowaç na oko∏o 1/3 ogó∏u spo∏eczeƒstwa (31,5 proc.), czyli ponad 8 mln osób. Zaznacza przy tym, ˝e to w∏aÊnie badanie zawiera∏o nieco obszerniejszy zestaw pytaƒ, dzi´ki którym uda∏o si´ dokonaç pe∏niejszej analizy recepcji programu RWE
w spo∏eczeƒstwie polskim. Drugie badanie uwzgl´dniajàce odbiór rozg∏oÊni zachodnich w spo∏eczeƒstwie przeprowadzono w 1978 r., tu˝ po wyborze kardyArchiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 12/53, Spadek liczby s∏uchaczy radiostacji zachodnich,
kwiecieƒ 1975 r.
8
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 2/110, Odbiór audycji radiostacji zachodnich nadajàcych w j´zyku polskim, 28 I 1977 r.
9
Ibidem.
10
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 22/130, Odbiór radiostacji zachodnich nadajàcych audycje w j´zyku polskim, grudzieƒ 1977 r., s. 1.
11
Ibidem, s. 2–3.
12
Archiwum OBOP, Komunikat nr 0905, Odbiór radiostacji zachodnich nadajàcych audycje w j´zyku polskim, maj 1978 r.
7
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na∏a Karola Wojty∏y na papie˝a. Na pytanie „Skàd dowiedzia∏eÊ si´ o wyborze
papie˝a?” 4 proc. respondentów odpowiedzia∏o „z radiostacji zachodnich”, co
daje stosunkowo du˝à grup´ (oko∏o 1 mln osób), zwa˝ywszy, ˝e oficjalne Êrodki
przekazu informacji doÊç szeroko o tym wydarzeniu informowa∏y13.
W styczniu 1979 r. wielkoÊç audytorium RWE wed∏ug ankieterów OBOP nadal wynosi∏a 30 proc. ogó∏u doros∏ych mieszkaƒców Polski14. Po raz pierwszy
przy tym autor komunikatu zaznacza, ˝e „w korzystniejszych warunkach odbioru
tej radiostacji audytorium RWE by∏oby wi´ksze ni˝ obecnie”, poniewa˝ oko∏o
20 proc. ogó∏u badanych stwierdzi∏o, ˝e by∏oby sk∏onne s∏uchaç audycji tej radiostacji, jednak˝e przeszkadzajà im w tym zbyt du˝e zak∏ócenia bàdê niew∏aÊciwa jakoÊç odbiorników. Zdecydowana wi´kszoÊç s∏uchaczy (ponad 70 proc.) wyra˝a∏a
przekonanie, ˝e informacje zarówno o Polsce, jak i o Êwiecie przekazywane przez
RWE sà prawdziwe. Tak˝e wi´kszoÊç – choç mniej liczna (64 proc.) – uwa˝a∏a, ˝e
obraz Polski w informacjach podawanych przez RWE jest prawdziwy.
Niestety, w dost´pnych archiwaliach OBOP nie zachowa∏y si´ materia∏y z lat
1980–1983, które zapewne dostarczy∏yby dalszych interesujàcych danych na temat wielkoÊci audytorium RWE. Wiele wskazuje bowiem na to, ˝e w tym okresie by∏o ono jeszcze wy˝sze ni˝ wczeÊniej, gdy˝ sta∏à, ujawnianà praktycznie we
wszystkich analizach tendencjà, zarówno w badaniach amerykaƒskich, jak i polskich, jest ogromny wzrost liczby s∏uchaczy RWE w okresach kryzysów i konfliktów politycznych. Sierpniowe strajki z 1980 r., potem powstanie i dzia∏alnoÊç
NSZZ „SolidarnoÊç”, a przede wszystkim wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce to z pewnoÊcià czas, gdy RWE by∏o s∏uchane powszechnie i masowo.
W jedynym, cytowanym ju˝ wy˝ej, publicystycznym i pobie˝nym omówieniu badaƒ OBOP na temat audytorium RWE Jerzy Morawski podaje, i˝ w 1980 r. RWE
s∏ucha∏o 48 proc. ogó∏u doros∏ych Polaków, w 1981 r. – 53 proc., a w 1982 r.
– 49 proc.15 Artyku∏ nie zawiera przypisów, nie wiadomo wi´c, z jakich konkretnie komunikatów pochodzà te dane, analiza innych êróde∏ z tego okresu (choçby danych amerykaƒskich z Zarzàdu Radiofonii Mi´dzynarodowej) pozwala jednak przypuszczaç, ˝e sà one bliskie prawdy.
W 1983 r. kolejne badanie wykaza∏o, ˝e rozg∏oÊni zagranicznych nadajàcych
w j´zyku polskim s∏ucha 24 proc. ogó∏u badanych (Polaków powy˝ej 15. roku ˝ycia). Zdecydowana wi´kszoÊç s∏uchaczy tych rozg∏oÊni to przede wszystkim odbiorcy G∏osu Ameryki (18 proc.), Radia Wolna Europa (17 proc.) i Radia Londyn
(czyli BBC – przyp. J.H.) – 10 proc.16 Autor komunikatu stwierdza przy tym, ˝e
du˝y wp∏yw na wielkoÊç audytoriów poszczególnych radiostacji „ma równie˝ wyposa˝enie techniczne radioodbiorników, jakimi dysponujà badani. Np. wi´kszà
szans´ odbioru w Polsce ma rozg∏oÊnia G∏os Ameryki, emitujàca na falach krótkich i Êrednich, w porównaniu z innymi nadajàcymi tylko na falach krótkich”.

Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ, Opinia spo∏eczeƒstwa o wyborze nowego papie˝a i prezentacji tego wydarzenia w TV, paêdziernik 1978 r.
14
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr PF/1/79, Odbiór audycji nadawanych w j´zyku polskim
przez radiostacje Wolna Europa i Watykan, 20 II 1979 r.
15
J. Morawski, op. cit., s. 33.
16
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 48/308, S∏uchanie radiostacji zagranicznych nadajàcych
w j´zyku polskim, paêdziernik 1983 r.
13
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32 proc. ankietowanych deklarowa∏o zaufanie do Radia Wolna Europa (do BBC
– 43 proc. ogó∏u badanych, do G∏osu Ameryki tak˝e wi´cej, bo 35 proc.).
Ogromnie interesujàce jest porównanie dwóch badaƒ, jakie oÊrodek przeprowadzi∏ w 1984 r. Pierwsze pochodzi z wrzeÊnia i by∏o realizowane jeszcze przed
Êmiercià ks. Jerzego Popie∏uszki. Wynika z niego, ˝e audytorium RWE maleje i to
szybciej ni˝ innych rozg∏oÊni. We wrzeÊniu 1984 r. s∏uchanie RWE deklarowa∏o
12 proc. ogó∏u doros∏ych Polaków, co w porównaniu z poprzednim badaniem
z maja 1983 r. stanowi∏o spadek o 5 proc. W tym samym okresie BBC straci∏a tylko 1 proc. s∏uchaczy (z 10 na 9 proc.), a G∏os Ameryki 4 proc. (z 18 na 14 proc.).
Zdecydowana wi´kszoÊç s∏uchaczy RWE deklarowa∏a przy tym jedynie „bardzo
rzadkie” s∏uchanie rozg∏oÊni (7 proc.), do regularnego s∏uchania RWE przyznawa∏
si´ wówczas zaledwie 1 proc. badanych17. W badaniach przeprowadzonych dwa
miesiàce póêniej odsetek s∏uchaczy RWE wzrasta ju˝ do 18 proc., czyli o oko∏o
1,5 mln osób (analogicznie roÊnie tak˝e audytorium G∏osu Ameryki i BBC)18.
„Wzrost ten wynika z zainteresowania sprawà Êmierci ksi´dza J. Popie∏uszki”
– stwierdza jednoznacznie autor komunikatu. W czerwcu 1985 r. Radia Wolna
Europa s∏ucha znów co piàty doros∏y Polak – audytorium RWE wed∏ug OBOP
wynosi 20 proc., przy czym 31 proc. spo∏eczeƒstwa deklaruje zaufanie do informacji podawanych przez RWE19. Liczba s∏uchaczy rozg∏oÊni maleje w paêdzierniku 1985 r. do poziomu 13 proc., zaufanie do informacji podawanych przez RWE
deklaruje ju˝ jednak 41 proc. obywateli, co oznacza wzrost o 10 proc.20 Zmiany
te wywo∏ane sà najprawdopodobniej zakoƒczeniem procesu zabójców ks. Jerzego
Popie∏uszki oraz przychylnymi ocenami programów, jakie zyska∏a rozg∏oÊnia
w opinii s∏uchaczy w tym okresie, gdy sprawie zabójstwa poÊwi´cano najwi´cej
miejsca. W tym czasie jednak zarówno RWE, jak i pozosta∏e rozg∏oÊnie zachodnie, ma niewielkie grono sta∏ych s∏uchaczy, regularne odbieranie programu radia
deklaruje 2 proc. badanych, „bardzo rzadkie” – 7 proc.
Do czasu kolejnego prze∏omu – strajków w 1988 r. i zwiàzanego z nimi przesilenia politycznego – audytorium Rozg∏oÊni Polskiej RWE utrzymuje si´ na
mniej wi´cej sta∏ym poziomie 10–14 proc. i jest mniejsze od audytorium G∏osu
Ameryki, lidera wÊród zachodnich rozg∏oÊni w latach osiemdziesiàtych. Zdecydowana wi´kszoÊç s∏uchaczy RWE w tym okresie s∏ucha programu rozg∏oÊni
okazjonalnie; regularnie, co najmniej raz w tygodniu, czyni to zaledwie 1 proc.
badanych. W styczniu 1987 r. po raz pierwszy do ogó∏u badanych zwrócono si´
z pytaniem, które z rozg∏oÊni, Polskie Radio czy rozg∏oÊnie zachodnie, podajà informacje pe∏niejsze i bardziej obiektywne. Ankietowani wy˝ej ocenili Polskie Radio, zaufanie do zachodnich rozg∏oÊni deklarowa∏o oko∏o 1/3 ich s∏uchaczy21.
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 27/341, Wst´pne podsumowanie wyników badania nad
odbiorem radiowych rozg∏oÊni zagranicznych nadajàcych w j´zyku polskim, paêdziernik 1984 r.
18
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 36/350, Odbiór radiowych rozg∏oÊni zagranicznych nadajàcych w j´zyku polskim, grudzieƒ 1984 r.
19
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 15/367, Odbiór radiowych rozg∏oÊni zagranicznych nadajàcych w j´zyku polskim, lipiec 1985 r.
20
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 25/85, Audytoria polskoj´zycznych radiowych rozg∏oÊni zagranicznych, paêdziernik 1985 r.
21
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 8/428, Odbiór zachodnich rozg∏oÊni radiowych nadajàcych audycje w j´zyku polskim, kwiecieƒ 1987 r.
17
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Wyniki badaƒ przeprowadzonych w 1988 r. po raz kolejny potwierdzajà tez´
o gwa∏townym wzroÊcie liczby s∏uchaczy Radia Wolna Europa w chwili kryzysów i napi´ç spo∏ecznych. W 1988 r. przeprowadzono trzy ankiety, w lutym
i dwukrotnie w maju, w czasie strajków i tu˝ po ich zakoƒczeniu (tabela 2).
Tabela 2. Odbiór audycji RWE w 1988 r. wed∏ug danych OBOP
Rozg∏oÊnie
Radio Wolna Europa
Rozg∏oÊnie zachodnie razem

15–16 lutego
16%
22%

16–17 maja
24%
31%

30–31 maja
20%
25%

èród∏o: opracowanie w∏asne autorki na podstawie komunikatu z badaƒ OBOP nr 25/490.

Z przedstawionych wy˝ej danych wynika, ˝e w okresie napi´ç strajkowych
w Polsce w pierwszej po∏owie maja 1988 r. audytorium wszystkich rozg∏oÊni zachodnich wyraênie wzros∏o, przy czym liczba s∏uchaczy programu Rozg∏oÊni Polskiej RWE wzros∏a najbardziej, bo o 8 proc. (liczba s∏uchaczy G∏osu Ameryki
wzros∏a w tym czasie o 7, a BBC o 3 proc.)22. W maju podnios∏o si´ te˝ zaufanie
do informacji o Polsce przekazywanych przez rozg∏oÊnie zachodnie, deklarowa∏a je bowiem po∏owa ich s∏uchaczy, podczas gdy w lutym tylko 1/3. Tez´ o uzale˝nieniu wielkoÊci audytorium RWE od aktualnej sytuacji polityczno-spo∏ecznej
w kraju potwierdzajà tak˝e kolejne badania z 1989 r. W lutym 1989 r., czyli
w momencie rozpocz´cia obrad Okràg∏ego Sto∏u i zwiàzanych z tym napi´ç i sytuacji kryzysowych, audytorium RWE ponownie wzros∏o w porównaniu z poprzednim badaniem: z 18 proc. ogó∏u badanych w grudniu 1988 r. do 22 proc.
w lutym 1989 r. W chwilach prze∏omowych tradycyjnie ju˝ Rozg∏oÊnia Polska
RWE wraca na pierwsze miejsce najch´tniej s∏uchanych rozg∏oÊni zachodnich,
G∏os Ameryki i BBC majà audytorium ni˝sze odpowiednio o 2 i 5 proc. Ostatnie wykonane przez OBOP badanie odbioru polskoj´zycznych rozg∏oÊni zagranicznych przeprowadzono w maju 1990 r. Wynika z niego, ˝e mimo zmian ustrojowych w Polsce liczba s∏uchaczy RWE w zasadzie pozosta∏a niezmienna,
utrzymujàc si´ na poziomie 16 proc., przy 23 proc. deklarujàcych s∏uchanie zagranicznych rozg∏oÊni w ogóle (tabela 3). Ze wszystkich dost´pnych w archiwum
OBOP danych wynika, ˝e w maju 1969 r. 41,2 proc. doros∏ych Polaków s∏ucha∏o zachodnich rozg∏oÊni nadajàcych w j´zyku polskim, w tym 20 proc. RWE.
Oznacza to, ˝e s∏uchacze RWE stanowili 48,5 proc. ca∏ego audytorium rozg∏oÊni
zagranicznych. Dane te sà przypadkowe, brak niestety danych z niektórych istotnych dla dzia∏alnoÊci RWE okresów, niemniej jednak wydaje si´, ˝e ogólna tendencja jest nawet na ich podstawie ∏atwa do uchwycenia. Z danych tych wynika
bowiem jednoznacznie, ˝e audytorium Rozg∏oÊni Polskiej RWE stanowi∏o z regu∏y najwi´kszà cz´Êç ogólnej liczby s∏uchaczy rozg∏oÊni zachodnich – co najmniej
jej po∏ow´, a w chwilach kryzysów nawet blisko 80 proc. ogó∏u s∏uchajàcych
tych stacji. Na poczàtku lat osiemdziesiàtych (lata 1982–1983) prymat nale˝a∏
przez pewien czas do G∏osu Ameryki, ale przy pierwszym powa˝nym kryzysie
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 25/490, Odbiór zachodnich rozg∏oÊni radiowych nadajàcych audycje w j´zyku polskim w maju 1988 r., czerwiec 1988 r.
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politycznym, jakim sta∏o si´ zabójstwo ks. Jerzego Popie∏uszki, widoczny jest natychmiastowy powrót s∏uchaczy do Wolnej Europy. Zbyt fragmentaryczne dane
nie pozwalajà opracowaç podobnego zestawienia dla lat wczeÊniejszych, niemniej jednak ta ogólna tendencja dominowania RWE wÊród wszystkich rozg∏oÊni zagranicznych nadajàcych programy w j´zyku polskim jest z regu∏y utrzymana, potwierdzajà jà równie˝ pozosta∏e sonda˝e, tj. badania prowadzone dla
RWE/Radia Swoboda oraz wspólne badania BBC i OBOP z 1989 r. Jednoznaczne stwierdzenie, czy RWE dominowa∏o wÊród wszystkich s∏uchanych w Polsce
rozg∏oÊni zachodnich, jest istotne z tego wzgl´du, ˝e wi´kszoÊç badaƒ oficjalne
instytucje PRL prowadzi∏y pod kàtem odbioru programów rozg∏oÊni zachodnich
∏àcznie, bez szczegó∏owego podzia∏u na poszczególne stacje. Wiedzàc jednak
o dominacji RWE w eterze, mo˝na na podstawie posiadanych danych wiele wywnioskowaç o odbiorze tej konkretnej rozg∏oÊni.
Tabela 3. Zmiany audytorium RWE na tle liczby s∏uchaczy wszystkich rozg∏oÊni zachodnich w latach 1983–1990
Data badania
Maj 1969
Listopad 1974
Listopad 1975
Listopad 1976
Styczeƒ 1977
Marzec 1983
Listopad 1984
Czerwiec 1985
Maj 1986
Maj 1988
Luty 1989
Czerwiec 1989
Maj 1990

318

S∏uchacze RWE
20%
6%
8%
11,3%
13%
15%
18%
20%
10%
24%
22%
16%
16%

Ogó∏em s∏uchacze rozg∏oÊni zachodnich*
41,2% (48,5%)
14% (42,8%)
16% (50%)
19% (59,4%)
23% (56,5%)
29% (51,7%)
30% (60%)
34% (58,8)
20% (50%)
31% (77,4%)
30% (77,3%)
23% (69,5%)
23% (69,5%)

* W nawiasach podano, jaki odsetek wszystkich s∏uchaczy rozg∏oÊni zachodnich stanowili s∏uchacze
RWE.
èród∏o: opracowanie w∏asne autorki na podstawie badaƒ OBOP z lat 1969–1990.

W omawianych badaniach interesujàce sà równie˝ informacje na temat tego,
kim sà s∏uchacze rozg∏oÊni zachodnich, w tym tak˝e Rozg∏oÊni Polskiej RWE. NajwczeÊniejsze dane pochodzà z 1969 r. Wed∏ug nich najwi´cej s∏uchaczy rozg∏oÊnie
zachodnie majà wÊród osób do 30. roku ˝ycia, w tej grupie odsetek s∏uchajàcych
oscyluje wokó∏ 50 proc. Najwierniejszà grup´ s∏uchaczy stanowià robotnicy rolni
(54,9 proc.) oraz rolnicy indywidualni (50,5 proc.)23, niemniej jednak odbiór tych
rozg∏oÊni i w pozosta∏ych grupach jest stosunkowo wysoki (powy˝ej 46 proc.), co
oznacza, ˝e prawie co drugi zatrudniony w kraju s∏ucha∏ rozg∏oÊni zachodnich.
W badaniach z 1979 r. podano ju˝ bardziej szczegó∏owe informacje na temat sk∏aArchiwum OBOP, Komunikat z badaƒ, S∏uchanie zagranicznych audycji w j´zyku polskim przez
radios∏uchaczy w badaniach OBOP i SP, luty 1969 r.
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du spo∏ecznego s∏uchaczy RWE. Autor komunikatu stwierdzi∏ na podstawie badaƒ, ˝e „sk∏ad s∏uchaczy RWE ró˝ni si´ nieco od sk∏adu ogó∏u doros∏ej ludnoÊci
Polski”24. W wi´kszym stopniu RWE s∏uchajà m´˝czyêni (39 proc.) ni˝ kobiety (24 proc.), pracownicy umys∏owi (35 proc.) i robotnicy wykwalifikowani
(33 proc.) ni˝ rolnicy (27 proc.) i robotnicy niewykwalifikowani (25 proc.), oraz
osoby z wykszta∏ceniem wy˝szym (40 proc.) i Êrednim (36 proc.) ni˝ z pe∏nym
i niepe∏nym podstawowym (27 proc.). W niewielkim stopniu s∏uchanie RWE determinuje wiek, choç w nieco mniejszym stopniu RWE s∏uchajà ludzie m∏odzi.
Z danych wynika tak˝e, ˝e co trzeci s∏uchacz RWE jest cz∏onkiem partii, przynale˝noÊç do PZPR deklaruje bowiem a˝ 33 proc. ankietowanych s∏uchaczy stacji.
Podobnie by∏o w 1981 r., gdy 2/3 cz∏onków PZPR deklaruje s∏uchanie programów Rozg∏oÊni Polskiej RWE, po wprowadzeniu stanu wojennego co drugi s∏uchacz RWE to cz∏onek PZPR25. Niestety, w pozosta∏ych latach nie prowadzono
badaƒ pod kàtem przynale˝noÊci partyjnej, nie mo˝na wi´c g∏´biej przeanalizowaç tego zjawiska, niemniej jednak w zestawieniu z informacjami choçby z biur
terenowych RWE i prowadzonych przez ich pracowników ankiet wÊród osób powracajàcych z Polski mo˝na stwierdziç, ˝e RWE by∏o rozg∏oÊnià bardzo ch´tnie
s∏uchanà przez towarzyszy partyjnych. Z kolei tez´ o tym, i˝ Rozg∏oÊnia Polska
RWE staje si´ z biegiem lat radiem ludzi wykszta∏conych, tylko cz´Êciowo potwierdzajà kolejne badania. Zawsze, gdy badane sà audytoria poszczególnych rozg∏oÊni osobno, ujawnia si´ silny zwiàzek RWE z osobami s∏abiej wykszta∏conymi
i mieszkajàcymi poza wielkimi miastami. Badania z maja 1983 r. wykazujà i˝, zdecydowanie najwi´kszà grup´ s∏uchaczy rozg∏oÊni zachodnich tworzà pracownicy
umys∏owi z wykszta∏ceniem wy˝szym (46 proc. wÊród nich deklaruje s∏uchanie
zachodnich stacji), w pozosta∏ych grupach zawodowych tego radia s∏ucha o wiele mniej osób (od 16 do 26 proc.)26. Przy tym cz´Êciej s∏uchaczami tych rozg∏oÊni
sà osoby m∏ode, do 30. roku ˝ycia (31 proc.), wÊród osób powy˝ej 50 lat ju˝ tylko 17 proc. deklaruje s∏uchanie rozg∏oÊni zachodnich. Ponadto najwi´kszà grup´
s∏uchaczy stanowià mieszkaƒcy du˝ych miast (29 proc.) oraz tradycyjnie m´˝czyêni (34 proc.; kobiety 16 proc.). Jednak jeÊli tylko przeprowadzane sà badania
szczegó∏owe, tzn. takie, w których audytoria poszczególnych rozg∏oÊni analizowane sà oddzielnie, dane te ulegajà pewnym modyfikacjom. Tak by∏o w kwietniu
1987 r. Wed∏ug autora opracowania „wÊród s∏uchaczy G∏osu Ameryki i Radia
Londyn [takà nazwà pracownicy OBOP okreÊlali BBC – przyp. J.H.] nadreprezentowani sà pracownicy umys∏owi, natomiast wÊród s∏uchaczy Wolnej Europy
nadreprezentowani sà robotnicy”27. Niestety, brak materia∏u porównawczego do
rozwini´cia tej tezy, wiele jednak wskazuje na to, ˝e w przeciwieƒstwie do BBC
czy G∏osu Ameryki RWE nie by∏o radiem inteligencji, albo raczej, nie tylko inteligencji, choç czasem w materia∏ach publicystycznych i wspomnieniach za takie

Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr PF/79, Odbiór audycji nadawanych w j´zyku polskim
przez radiostacje Wolna Europa i Watykan, 20 II 1979 r.
25
J. Morawski, op. cit., s. 32.
26
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 48/308, S∏uchanie radiostacji zagranicznych nadajàcych
w j´zyku polskim, paêdziernik 1983 r.
27
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 8/428, Odbiór zachodnich rozg∏oÊni radiowych nadajàcych audycje w j´zyku polskim, kwiecieƒ 1987 r.
24
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zwyk∏o si´ je uwa˝aç. Godny podkreÊlenia jest jednak fakt, ˝e przy ka˝dym badaniu szczegó∏owym (ju˝ w pierwszej ankiecie z 1969 r.) zawsze pojawia si´ element
silnego zwiàzania RWE z robotnikami i rolnikami. W 1969 r. najwi´cej s∏uchaczy
rozg∏oÊni zachodnie mia∏y wÊród rolników indywidualnych i robotników rolnych, a najmniej wÊród osób z wy˝szym wykszta∏ceniem, podczas gdy 14 lat póêniej proporcje te sà odwrotne (nie wiadomo jednak dok∏adnie, w jakim stopniu
dotyczà one tak˝e audytorium RWE). Autorzy badaƒ nie analizowali przyczyn tej
zmiany, w ankietach tak˝e brak pytaƒ na ten temat. Nale˝y wszak˝e przypuszczaç,
˝e prócz czynników obiektywnych, takich jak sytuacja polityczna i wywo∏ywane
nià zmiany polityki wewn´trznej i zewn´trznej paƒstwa, dynamiczny rozwój krajowych Êrodków masowej informacji itd., istotnym czynnikiem determinujàcym
zmiany jest tak˝e strategia i taktyka programowa RWE, wyra˝ajàca si´ m.in.
w konkretnych audycjach i programach.
W 1985 r. badania wykazywa∏y nadal, ˝e rozg∏oÊnie zachodnie (a wi´c i RWE)
cz´Êciej s∏uchane sà przez osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem (39 proc., podczas
gdy radia zachodniego s∏ucha∏o tylko 19 proc. osób z wykszta∏ceniem poni˝ej
Êredniego), szczególnie wysoki odsetek s∏uchaczy rozg∏oÊnie te mia∏y wÊród
„pracowników umys∏owych z wy˝szym wykszta∏ceniem” – 47 proc. z nich deklaruje s∏uchanie rozg∏oÊni. Jak zawsze rozg∏oÊnie zachodnie sà przy tym radiem
m´˝czyzn – 29 proc. s∏ucha takiego radia, podczas gdy wÊród kobiet zaledwie
17 proc. Z analizy cytowanych tu badaƒ wynika ponadto, ˝e najwi´ksza cz´Êç
audytorium takich rozg∏oÊni jak RWE pochodzi∏a z du˝ych miast, liczàcych ponad 100 tys. mieszkaƒców. W badaniach z kwietnia 1987 r. pojawi∏ si´ jeszcze jeden nowy, interesujàcy element. Mianowicie po raz pierwszy w sonda˝ach zadano pytanie o motywy, jakimi kierujà si´ badani, s∏uchajàc polskoj´zycznych stacji.
Motywy wyglàda∏y nast´pujàco:
– mo˝liwoÊç porównania informacji podawanych w polskich Êrodkach przekazu (to najcz´Êciej wskazywana przyczyna s∏uchania rozg∏oÊni zachodnich, poda∏o jà 36 proc. s∏uchaczy);
– ch´ç zdobycia informacji niepodawanych przez polskie êród∏a przekazu lub
te˝ zdobycia informacji pe∏niejszej, szerszej i dok∏adniejszej (25 proc. respondentów);
– ch´ç zdobycia informacji o tym, co mówià w Polsce, w Êwiecie, w innych
krajach (12 proc.);
– wiarygodnoÊç i aktualnoÊç (po 4 proc.);
– ch´ç wys∏uchania relacji z wystàpieƒ papie˝a (4 proc.).
Mo˝na stwierdziç, ˝e audytorium Rozg∏oÊni Polskiej RWE raczej nie by∏o zbiorem przypadkowych s∏uchaczy, nawet jeÊli wielu z nich s∏ucha∏o tego radia okazjonalnie. Motywy, którymi kierowa∏a si´ przewa˝ajàca wi´kszoÊç odbiorców programu, usi∏ujàc wydobyç jakieÊ informacje z morza szumów, trzasków i ha∏aÊliwego
jazgotu, Êwiadczà o tym, ˝e s∏uchacze ci stanowili grup´ ludzi dojrza∏ych, niezadowalajàcych si´ prostym, jednostronnym t∏umaczeniem obserwowanych przez siebie zjawisk i procesów spo∏ecznych, bez wzgl´du na to, czy opinie te g∏oszone by∏y
przez re˝imowe Êrodki masowej informacji, czy te˝ przez stacje zachodnie, cz´sto
uto˝samiane z oficjalnym stanowiskiem dyplomacji amerykaƒskiej.
W 1988 r. rozg∏oÊni zachodnich najcz´Êciej s∏uchali ludzie w wielu 36–39 lat
(25 proc.), zdecydowana wi´kszoÊç z nich to nadal osoby z wy˝szym wykszta∏ce-

13_Hajdasz

2/12/04

12:36

Page 321

Odbiór audycji Rozg∏oÊni Polskiej RWE w Polsce
niem (23 proc.), mieszkajàce w du˝ych miastach, powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców
(24 proc.), zatrudnione jako pracownicy umys∏owi (26 proc.). Autor komunikatu po raz kolejny zastrzega, ˝e jest to typowa cecha audytorium poszczególnych
rozg∏oÊni, niemniej jednak szczegó∏owe badania po raz kolejny udowadnia∏y, ˝e
„o ile Radio Londyn ma wi´cej s∏uchaczy wÊród osób z wy˝szym wykszta∏ceniem, to Wolna Europa ma wi´cej s∏uchaczy wÊród osób o wykszta∏ceniu zasadniczym zawodowym”28. Po 1988 r. OBOP nie prowadzi∏ ju˝ badaƒ pod kàtem
sk∏adu osobowego audytorium RWE.
Niezmiernie interesujàce sà tak˝e badania OBOP przeprowadzone ju˝ po
pierwszych zmianach ustrojowych w Polsce, a wi´c w kwietniu 1992 r. Przeprowadzono je w zwiàzku z przypadajàcà wówczas 40. rocznicà nadania pierwszej
audycji z Monachium na reprezentatywnej próbie losowej (z za∏o˝onej 1500-osobowej próby zrealizowano 1339 wywiadów, b∏àd statystyczny dla takiej liczebnoÊci próby wynosi oko∏o 2,7 proc.)29. Na podstawowe pytanie: „Czy s∏ucha
Pan(i) RWE, lub kiedyÊ s∏ucha∏, a obecnie przesta∏” twierdzàco odpowiedzia∏o
58 proc. ankietowanych, co oznacza, ˝e z programu RWE wiedz´ o Polsce i Êwiecie
czerpa∏ wi´cej ni˝ co drugi Polak. Zdecydowana wi´kszoÊç z nich rozpocz´∏a s∏uchanie RWE w latach siedemdziesiàtych (25 proc.) i osiemdziesiàtych (24 proc.),
ale stosunkowo spora grupa s∏uchaczy (19 proc., czyli blisko 1/5) nawiàza∏a kontakt z rozg∏oÊnià ju˝ w latach pi´çdziesiàtych. Interesujàce sà równie˝ odpowiedzi na pytania, dlaczego przestali s∏uchaç radia i kiedy to nastàpi∏o. Z 46 proc.
badanych, którzy stwierdzili, ˝e kiedyÊ s∏uchali RWE, najwi´ksza grupa, bo
27,2 proc., odesz∏a od radia dopiero po 1989 r., kolejna (15,6 proc.) rok póêniej, w 1990 r. Do 1989 r. audytorium RWE by∏o wi´c o prawie 1/5 wi´ksze ni˝
w czasie przeprowadzania tego badania, poniewa˝ prawie 43 proc. by∏ych s∏uchaczy RWE przed 1989 r. s∏ucha∏o tego radia, co po przeprowadzeniu uproszczonych dzia∏aƒ matematycznych zwi´ksza to audytorium o oko∏o 20 proc. Wynika wi´c z tego, ˝e do 1989 r. przez kilkadziesiàt lat mniej wi´cej 1/3 doros∏ych
Polaków stale bàdê okazjonalnie s∏ucha∏a RWE. Jest to liczba bardzo istotna, poniewa˝ wykazuje, ˝e audytorium RWE by∏o wi´ksze, ni˝ wykazywa∏y to prowadzone poufnie i na u˝ytek s∏u˝bowy badania OBOP; przeci´tny odbiór wed∏ug
nich wynosi∏ oko∏o 19,8 proc., podczas gdy bli˝sza rzeczywistoÊci wydaje si´ liczba uzyskana w 1992 r., a wi´c oko∏o 33 proc. Badania socjologiczne prowadzone przez instytucje peerelowskie obcià˝one sà bowiem powa˝nym niebezpieczeƒstwem zafa∏szowania danych, a w przypadku tak dra˝liwego tematu, jakim
w PRL by∏a Wolna Europa, czynnik ten nale˝y traktowaç bardzo powa˝nie, z kilku co najmniej wzgl´dów. Najwa˝niejszym z nich jest strach przed przykrymi
konsekwencjami gro˝àcymi po ujawnieniu faktu s∏uchania RWE, co wynika∏o
z surowej i niezwykle represyjnej polityki w∏adz PRL w latach pi´çdziesiàtych
i póêniej wobec faktycznych, a nawet wyimaginowanych s∏uchaczy rozg∏oÊni.
W oficjalnej propagandzie s∏uchanie RWE nigdy nie nale˝a∏o przecie˝ do czynnoÊci nobilitujàcych, przeciwnie, zawsze uwa˝ane by∏o za naganne, zrozumia∏y
jest wi´c fakt ukrywania go przez osoby ankietowane przez OBOP. Nie mo˝na
Archiwum OBOP, Komunikat z badaƒ nr 6/471, Odbiór zachodnich rozg∏oÊni radiowych nadajàcych audycje w j´zyku polskim, marzec 1988 r.
29
Archiwum OBOP, Opinie o Radiu Wolna Europa. Badania OBOP, kwiecieƒ 1992 r.
28
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tak˝e wykluczyç manipulowania danymi przez osoby opracowujàce konkretne
badania, zachowa∏y si´ przecie˝ nie konkretne ankiety, lecz ich jedno-, dwustronicowe omówienia, w których wystarczy∏o zmieniç tylko jednà liczb´, by uzyskaç
efekt po˝àdany, na przyk∏ad z propagandowego punktu widzenia. W latach siedemdziesiàtych uczyniono tak z danymi z 1969 r. W cytowanym ju˝ wczeÊniej
oryginalnym komunikacie podano, ˝e 41,2 proc. ludnoÊci Polski s∏ucha radia zachodniego, RWE mia∏o wówczas mieç 20 proc. audytorium. We wszystkich póêniejszych badaniach porównawczych przytaczana jest liczba 29 proc. s∏uchaczy
rozg∏oÊni zachodnich i 18 proc. s∏uchaczy RWE. Podobnych b∏´dów w przytaczanych w tym artykule liczbach nie ma, nie mo˝na jednak za∏o˝yç, ˝e podobna
niefrasobliwoÊç, mówiàc eufemistycznie, nie zdarza∏a si´ pracownikom OBOP
cz´Êciej. Korekta Êredniego odbioru audycji RWE w Polsce (zob. tabela 1
– 19,8 proc.) wydaje si´ wi´c konieczna, a liczba 33 proc. (wynikajàca z analizy
badaƒ z 1992 r.) staje si´ tym samym bardziej wiarygodna. S∏usznoÊç tego toku
rozumowania potwierdzajà tak˝e badania audytorium szeÊciu zachodnich rozg∏oÊni radiowych dokonane na prze∏omie lutego i marca 1989 r. By∏y to pierwsze badania odbioru, na których przeprowadzenie w∏adze komunistyczne zezwoli∏y rozg∏oÊni zachodniej. Ankietà obj´to wówczas dwie 1000-osobowe grupy,
jednà z nich stanowi∏y przy tym osoby, które ju˝ by∏y wczeÊniej ankietowane.
Wed∏ug tych badaƒ RWE mog∏o liczyç w Polsce na 34-procentowe audytorium
(BBC – 23 proc., G∏os Ameryki – 26 proc.)30.

Audytorium RWE wed∏ug danych ze Stanów Zjednoczonych
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W koƒcu lat pi´çdziesiàtych niektórzy dyrektorzy amerykaƒskich rozg∏oÊni
sàdzili, ˝e ankiety przeprowadzane wÊród podró˝ujàcych na Zachód obywateli
krajów wschodnich mogà dostarczyç wa˝nych danych w kwestii odbioru ich stacji. Pierwsze sonda˝e przeprowadzone zosta∏y przez RWE wÊród uczestników
Mi´dzynarodowych Targów w Brukseli w 1957 r. Technika ta by∏a oczywiÊcie od
razu krytykowana ze wzgl´du na jej ma∏o naukowy charakter, jednak przez wiele lat sta∏a si´ dla kierownictwa RWE/RS podstawà sporzàdzania opracowaƒ na
temat wielkoÊci audytorium Radia Wolna Europa. Podstawowe mankamenty tej
metody sà ∏atwe do uchwycenia – po pierwsze: jakà wartoÊç metodologicznà
mo˝na przypisaç odpowiedziom uzyskanym w warunkach niejako konspiracyjnych przez ankieterów, b´dàcych cz´sto dziennikarzami, nie zawsze zaznajomionymi z technikami prowadzenia badaƒ. Ponadto, w jakim stopniu reprezentatywne sà ankietowane osoby, które – jeÊli uzyska∏y zgod´ na wyjazd na Zachód, czyli
otrzyma∏y niedost´pny przeci´tnym obywatelom paszport „wa˝ny na wszystkie
kraje Êwiata” (w przeciwieƒstwie do paszportu wa˝nego jedynie w krajach socjalistycznych) – musia∏y byç cz∏onkami aparatu partyjnego bàdê osobami blisko
z nim zwiàzanymi (formalnie i nieformalnie)? Jacques Semelin wysuwa jeszcze
jednà wàtpliwoÊç – czy przy publikowaniu tych danych liczby audytorium rozg∏oÊni, takich jak RWE, nie sà zawy˝ane, na przyk∏ad po to, by RWE/RS mog∏a
∏atwiej uzasadniç wielkoÊç swojego bud˝etu. Dyrekcja rozg∏oÊni broni∏a si´ przed

30

J. Semelin, WolnoÊç w eterze, Lublin 1999, s. 77.
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tymi zarzutami, Amerykanie stworzyli bowiem substytut ankiet przeprowadzanych w konkretnych krajach. Utworzyli Wschodnioeuropejski Instytut Badania
Reakcji i Opinii (East European Audience and Opinion Research Division
– EEAOR), stawiajàc na jego czele doktora Henry’ego Harta, socjologa, wybitnego specjalist´ z Instytutu Gallupa, specjalizujàcego si´ w badaniach opinii publicznej. Biuro Harta zawar∏o umowy z czo∏owymi instytutami badaƒ opinii publicznej w kilku krajach zachodniej Europy. Wed∏ug danych EEAOR instytut mia∏
odpowiednie umowy z oÊmioma niezale˝nymi instytucjami badania rynku i opinii publicznej dzia∏ajàcymi w pi´ciu krajach Europy Zachodniej31. Instytuty te
przeprowadza∏y ankiety wÊród Polaków przyje˝d˝ajàcych z Polski. „Nie pytano
z regu∏y o dane personalne i nazwiska – pisze Jan Nowak w Wojnie w eterze
– to˝samoÊç respondentów by∏a starannie chroniona i nie by∏o wypadku, by po
powrocie do Polski spotka∏y kogokolwiek jakieÊ k∏opoty”32. Wed∏ug Jana Nowaka ankiety (bez wiedzy ankietowanych) by∏y przekazywane do biura w Monachium, a jego pracownicy przyst´powali do analizowania wyników dopiero wtedy, gdy rozporzàdzali dostatecznie du˝à liczbà odpowiedzi. W przypadku Polski
próbka ta obejmowaç mia∏a zazwyczaj od 1 do 2,5 tys. osób. Opracowujàcy te
wyniki sobie znanymi metodami korygowali je, tak by odzwierciedla∏y one rzeczywisty sk∏ad polskiego spo∏eczeƒstwa, a nie stanowi∏y tylko odbicie poglàdów
osób majàcych mo˝liwoÊç wyjazdu za granic´. Podawana przez Jana Nowaka
liczba osób tworzàcych jednorazowà prób´ wydaje si´ jednak mocno przesadzona, szczególnie jeÊli dotyczy okresu sprzed lat siedemdziesiàtych, gdy nastàpi∏o
pewne rozluênienie obostrzeƒ, którymi uzasadniano odmowy wydawania paszportów. Lektura raportów tzw. Audience Research RFE (Dzia∏u Studiów i Analiz RWE) z Monachium nie pozostawia jednak wàtpliwoÊci, ˝e poczàtkowo opracowania przygotowywano na podstawie analizy kilkuset ankiet, a nie tysiàca czy
dwóch. Na przyk∏ad raport z 1960 r. opiera si´ na analizie 320 ankiet33, a raport
z 1962 r. – na 723 ankietach34. Od 1973 r., czyli od czasu sporzàdzania przez dyrekcj´ RWE/RS rocznych sprawozdaƒ dla nadzorujàcego rozg∏oÊni´ Zarzàdu Radiofonii Mi´dzynarodowej (Board for International Broadcasting), w niektórych
raportach zaznaczana jest liczba osób, które ankietowano. Od po∏owy lat siedemdziesiàtych oscyluje ona z regu∏y wokó∏ 1,5 tys., np. raport z 1976 r. podaje, ˝e ankietowano 1552 osoby, raport z 1988 r. – 1513. WielkoÊci te najprawdopodobniej nie zmienia∏y si´ zasadniczo, w ˝adnym z dost´pnych êróde∏ nie
zetkn´∏am si´ bowiem z wiarygodnymi danymi, z których wynika∏oby, ˝e kiedykolwiek próbka wynosi∏a wi´cej ni˝ 1600 osób. Nawet po 1987 r., gdy obywatele paƒstw Europy Wschodniej mogli bez wi´kszych przeszkód natury politycznej
The BIB 1984 Annual Report, s. 20, materia∏ niepublikowany, kopia w zbiorach autorki. Ten
i pozosta∏e angloj´zyczne dokumenty cytowane w niniejszej publikacji pochodzà z nieistniejàcego
ju˝ dziÊ archiwum RWE w Monachium. Ich kopie zosta∏y sporzàdzone w czasie naukowej kwerendy w latach 1993–1994, przeprowadzonej przez autork´ w czasie pobytu w rozg∏oÊni, tu˝ przed
przeniesieniem siedziby radia z Monachium do Pragi.
32
Jan Nowak, Wojna w eterze, Kraków 2000, s. 579.
33
Listening patterns and related attitudes of Polish listener to Western broadcasts, Audience Research RFE, Munich, Germany, lipiec 1960 r.
34
Radio listening patterns and related attitudes of Polish listeners to RFE, Audience Research RFE,
Munich, Germany, luty 1962 r.
31

323

13_Hajdasz

2/12/04

12:36

Page 324

Jolanta Hajdasz

324

wyje˝d˝aç na Zachód, liczba respondentów nie zmienia∏a si´, EEAOR kontynuowa∏ badania w identyczny sposób, jak w ciàgu 28 lat swego istnienia, bazujàc
na ankietach wype∏nionych przez podró˝ujàcych na Zachód. W sprawozdaniu
rocznym zaznaczono jedynie, ˝e „tak wielka liczba potencjalnych respondentów
niezwykle u∏atwi∏a zadanie pracownikom EEAOR”35.
Raporty BIB, z których pochodzà dane na temat odbioru RWE w Polsce, sà
przygotowywanymi co roku sprawozdaniami z dzia∏alnoÊci RWE/RS. Rada sk∏ada∏a je na r´ce prezydenta i Kongresu Stanów Zjednoczonych, zawsze w styczniu. Sprawozdanie obejmowa∏o z regu∏y 12 miesi´cy, od paêdziernika do wrzeÊnia roku poprzedzajàcego podpisanie sprawozdania. Na przyk∏ad sprawozdanie
z 1 stycznia 1990 r. obejmuje okres od 1 paêdziernika 1988 r. do 30 wrzeÊnia
1989 r. Dane z okresu przed powstaniem BIB, czyli sprzed 1973 r., pochodzà
z ró˝nych raportów RWE/RS na temat audytorium rozg∏oÊni, zawsze jednak sà
to dane przygotowane przez EEAOR. W tabeli 4 wykorzystano tylko dane porównawcze (z lat 1966–1973), cytowane w sprawozdaniach BIB. Badania dotyczà ogó∏u obywateli polskich powy˝ej 14. roku ˝ycia, tych, którzy przynajmniej
raz w tygodniu s∏uchali Radia Wolna Europa. Zestawienie odbioru audycji RWE
w Polsce na podstawie tych danych przedstawia tabela 4.
W zestawieniu tym uderza kontrast mi´dzy wynikami uzyskiwanymi przez
RWE przed 1990 r. i po tej dacie. Ró˝nica jest tak ogromna (prawie 50 proc.),
˝e nie mo˝na jej t∏umaczyç jedynie procesem transformacji ustrojowej w Polsce
i zwiàzanej z nim wolnoÊci prasy i swobody wypowiedzi w mediach, czego skutkiem ubocznym móg∏by byç gwa∏towny spadek zainteresowania dotychczasowym êród∏em informacji, jakie stanowi∏o RWE. Analiza stosowanej przez
EEAOR metodologii badaƒ i wyciàgania wniosków na ich podstawie staje si´
wi´c kluczowà kwestià przy ocenie wiarygodnoÊci prezentowanych wy˝ej danych. Niestety, materia∏y êród∏owe przynoszà dane niezwykle lakoniczne, okazjonalnie – raz na kilka sprawozdaƒ – ujawniajàc kulisy stosowanych metod badawczych. Pierwszà nasuwajàcà si´ wàtpliwoÊcià jest oczywiÊcie sposób
powiàzania opinii osób, które wyjecha∏y na Zachód, z opiniami osób pozosta∏ych w kraju i nieplanujàcych wyjazdu, albo wr´cz pozbawionych szans na jego
realizacj´. W dost´pnych obecnie êród∏ach nie ma na ten temat ˝adnych danych.
Co wi´cej, w raportach opracowywanych na potrzeby na przyk∏ad polskiej sekcji j´zykowej omawia si´ szczegó∏owo wiele zagadnieƒ zwiàzanych z audytorium
RWE, ale wszystkie uwagi i wnioski, tak˝e iloÊciowe, odnoszà si´ jedynie do liczby osób ankietowanych, czyli tej grupy podró˝ujàcych (travellers) i uciekinierów
(refugees), których przepytali ankieterzy. Pierwszym i chyba najwi´kszym polem
mo˝liwoÊci pope∏nienia b∏´du metodologicznego jest przeniesienie tych wyników na ca∏à populacj´ doros∏ych obywateli Polski. Ilustracjà mo˝e tu byç anegdota przytoczona w 1982 r. w paryskiej „Kulturze” przez Tomasza Mianowicza.
Stwierdzi∏ on, ˝e „podejmowane przez w∏adze amerykaƒskie próby rozstrzygni´The BIB 1989 Annual Report on RFE/RL, s. 41; w 1987 r. po raz pierwszy Polacy i W´grzy mogli masowo wyjechaç na Zachód, dzi´ki zmianom wprowadzonym w bloku wschodnim przez Michai∏a Gorbaczowa i jego „pierestrojk´”. Pozwolono wtedy obywatelom trzymaç paszporty w domach, z regu∏y mia∏y te˝ one 10-letni okres wa˝noÊci. W 1987 r. na Zachód wyjecha∏o ok. 1 146 tys.
Polaków i ok. 4 mln W´grów.
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cia tej kwestii [odbioru RWE – przyp. J.H.] trudno uznaç za udane. Charakterystyczny przyk∏ad: [...] w czasie postoju na londyƒskim lotnisku samolotu Aerof∏otu ankietujàcy z wydzia∏u badaƒ BIB zwraca si´ do sowieckiej stewardessy
z proÊbà o opini´ na temat Radia Swoboda. »Nie s∏ucham waszych audycji – odpowiada rezolutnie stewardessa – sà one antysowieckie i nieobiektywne«. Politolodzy z BIB dochodzà rzecz jasna do wniosku, ˝e jeÊli Swoboda ma pozyskiwaç
ludzi w ZSRR, musi byç... mniej antysowiecka”36. Analogicznie mog∏o byç
w przypadku ankietowania potencjalnych odbiorców RWE. Kolejny, prawdopodobnie mocno zniekszta∏cajàcy rzeczywistoÊç fakt to sk∏ad grupy respondentów.
Osoby, które w latach PRL mog∏y wyjechaç na Zachód, by∏y z ró˝nych wzgl´dów uprzywilejowane, albo z racji pe∏nienia konkretnych funkcji paƒstwowych
i partyjnych, z powodu bliskich zwiàzków z elità partyjno-politycznà, albo chocia˝by z powodu posiadania na Zachodzie bliskiej rodziny i znajomych. S∏owem
– na pewno by∏y to grupy ma∏o reprezentatywne dla ogó∏u spo∏eczeƒstwa polskiego. W raporcie z 1960 r. zaznaczono, ˝e 31 proc. respondentów pochodzi∏o
z Warszawy, kolejne 43 proc. – z innych miast powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców, co
ju˝ daje razem 74 proc. W tym czasie w miastach mieszka∏a mniej ni˝ po∏owa
ludnoÊci kraju. W jaki wi´c sposób skorygowaç te badania, by g∏oszone przez
„mieszczuchów” opinie odnosi∏y si´ na przyk∏ad tak˝e do rolników indywidualnych i pracowników pegeerów, których wÊród ankietowanych nie by∏o w ogóle
(autorzy podkreÊlajà, ˝e brak wÊród respondentów farmers)?37 Innym bardzo powa˝nym mankamentem stosowanej metody badaƒ by∏ fakt, ˝e 100 proc. ankietowanych s∏ucha∏o RWE (osób nies∏uchajàcych by∏o zaledwie 1–3 proc.). Skoro
prawie wszyscy respondenci s∏uchali RWE, nie by∏o materia∏u êród∏owego do jakiejkolwiek korekty wyników, musia∏a wi´c ona byç co najwy˝ej odbiciem ogólnie dost´pnych danych statystycznych. To jednak w przypadku badaƒ wielkoÊci
audytorium radia jest pomys∏em karko∏omnym w realizacji. W jaki sposób autor
konkretnego raportu mia∏by na przyk∏ad uwzgl´dniç opinie szerokiej rzeszy pracowników pegeerów, skoro wÊród ankietowanych nie by∏o ani jednego ich
przedstawiciela? Uznaç, ˝e nie s∏uchajà RWE, czy te˝ przeciwnie, s∏uchajà, tylko
nie wyje˝d˝ajà na Zachód? Nie mo˝na tak˝e lekcewa˝yç tezy o celowym zawy˝aniu danych przez cz∏onków BIB. Zabieg taki u∏atwia∏by im trudne zadanie uzasadnienia wysokich wydatków zwiàzanych z funkcjonowaniem kompleksu
RWE/RS. ¸atwiej przecie˝ walczyç o finanse dla instytucji, która jest skutecznym
narz´dziem walki psychologicznej, oddzia∏ujàcym na przyk∏ad na co drugiego
Polaka, ni˝ uzyskaç te same pieniàdze w sytuacji, gdy RWE mia∏oby o po∏ow´
mniejsze audytorium. Zapewne wi´c nie przez przypadek tradycyjne badania
sonda˝owe EEAOR rozpoczà∏ w krajach postkomunistycznych dopiero w paêdzierniku 1990 r., choç ju˝ w lutym 1989 r. w∏adze komunistyczne w Polsce zezwoli∏y na prowadzenie ankiet przez BBC. Dopiero w 1991 r. BIB przyzna∏a, ˝e
stosowana przez EEAOR metodologia badaƒ stanowi∏a tylko substytut klasycznych badaƒ sonda˝owych i ˝e wspólnie z niezale˝nymi instytucjami badaƒ opinii i rynku w Polsce, Czechos∏owacji, Rumunii, Bu∏garii i na W´grzech instytut
T. Mianowicz, O Wolnej Europie bez mitologii, „Kultura” 1982, nr 6 (417), s. 104.
Radio listening patterns and related attitudes of Polish listeners to Radio Free Europe (Fourth
Report), Audience Research RFE, Munich, Germany, luty 1962 r.
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zaczyna prowadzenie badaƒ dla RWE/RS38. W sprawozdaniu BIB podkreÊlono
przy tym pionierskà rol´ EEAOR w kszta∏towaniu rynku us∏ug socjologicznych,
instytut organizowa∏ bowiem profesjonalne szkolenia w krajach bloku wschodniego na temat tworzenia grup fokusowych, uk∏adania kwestionariuszy itd. JednoczeÊnie ani w tym, ani w nast´pnych sprawozdaniach nie skomentowano tak
drastycznych zmian w odbiorze RWE w ciàgu zaledwie 2 lat.
Tabela 4. Audytorium RWE w Polsce wed∏ug danych EEAOR (Stany Zjednoczone)
Data badania
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1990/91
1991/92
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Audytorium RWE
53%
58%
67%
59%
83%
60%
57%
57%
56%
51%
50%
46%
50%
55%
60,7%
65,3%
71,5%
66,6%
63%
59%
56%
51%
57%
8%
6%

èród∏o: opracowanie w∏asne autorki na podstawie sprawozdaƒ rocznych BIB z lat 1974–1993 (zawierajàcych równie˝ dane z lat 1966–1973). Dane obejmujà obywateli polskich powy˝ej 14. roku
˝ycia, przynajmniej raz w tygodniu s∏uchajàcych RWE; EEAOR przyjmowa∏, ˝e liczba doros∏ych Polaków w tym okresie wynosi∏a 26–27 mln osób, przeci´tnie 1 proc. oznacza wi´c 260–270 tys. osób.

Jest jeszcze jedno wyjaÊnienie przyczyn wystàpienia tak uderzajàcej ró˝nicy
w wielkoÊci audytorium RWE przed zmianami politycznymi lat 1989–1990 i po
tym okresie, zupe∏nie innej natury. Trzeba mianowicie za∏o˝yç, ˝e tak naprawd´
w konfrontacji ideologii paƒstw dwóch przeciwstawnych bloków liczby nie mia∏y znaczenia lub raczej mia∏y znaczenie marginalne. Po prostu dla tych, którzy
38
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powo∏ali do ˝ycia kompleks RWE/RS, nie mia∏o pierwszorz´dnego znaczenia dotarcie do jak najwi´kszej liczby s∏uchaczy i jej utrzymanie, wa˝ne by∏o równie˝
to, do jakich s∏uchaczy si´ dociera, co i jak mówi si´ na antenie, a przede wszystkim, jakie audycje przy okazji tworzenia programu radiowego si´ przygotowuje.
Radio Wolna Europa powsta∏o przecie˝ w kulminacyjnej fazie zimnej wojny, gdy
zbieranie i przetwarzanie informacji pochodzàcych z krajów zza ˝elaznej kurtyny sta∏o si´, jeÊli nie niemo˝liwe, to przynajmniej mocno utrudnione. Stworzenie
nowoczesnej instytucji ∏àczàcej w sobie cechy oÊrodka naukowego, wojskowego
i medialnego okaza∏o si´ wówczas przedsi´wzi´ciem nad wyraz udanym. W ciàgu kilku tygodni funkcjonowania wysz∏o na jaw, ˝e RWE dysponuje wi´kszà wiedzà na temat krajów bloku wschodniego ni˝ odci´ci od êróde∏ informacji amerykaƒscy sowietolodzy i pracownicy agencji wywiadowczych. Przy takim za∏o˝eniu
poziom odbioru konkretnych audycji stawa∏ si´ sprawà drugorz´dnà, istotnà nie
dla dyrekcji rozg∏oÊni, lecz raczej dla dziennikarzy, którzy w ˝adnych warunkach
nie lubià pisaç i tworzyç „do szuflady” i zawsze chcà znaç reakcje s∏uchaczy, czytelników czy widzów na swoje artyku∏y i audycje. W poÊredni sposób potwierdza prawdziwoÊç tego twierdzenia tak˝e sama BIB, która w sprawozdaniach
analizie wielkoÊci audytorium radia poÊwi´ca z regu∏y tylko kilka zdaƒ,
przedstawiajàc wielkoÊci zaokràglone do liczb ca∏kowitych, a znacznie wi´cej
miejsca pozostawia na analiz´ programowà, czyli omówienie co, kiedy, gdzie
i dlaczego pojawi∏o si´ na antenie RWE. Z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa mo˝na wi´c przypuszczaç, ˝e badania EEAOR s∏u˝y∏y g∏ównie szczegó∏owej analizie
procesów towarzyszàcych odbiorowi programu RWE, a nie ich analizie iloÊciowej. Celem prowadzenia wywiadów z podró˝ujàcymi z Europy Wschodniej by∏o raczej wskazanie obszarów, którymi s∏uchacz interesowa∏ si´ szczególnie, ocena pomys∏ów programowych i próba zbadania wp∏ywu, jaki radio mog∏o
wywieraç na rozwój sytuacji politycznej w krajach bloku, szczególnie do po∏owy
lat siedemdziesiàtych, czyli do czasu ustanowienia zasad pokojowego wspó∏istnienia w polityce mi´dzynarodowej. Dlatego te˝ w okresie transformacji ustrojowej bardzo szybko zrezygnowano z jakichkolwiek prób utrzymania liczby s∏uchaczy i podj´to decyzj´ o likwidacji cz´Êci rozg∏oÊni narodowych, w tym
polskiej. Wiedza o krajach zza ˝elaznej kurtyny, której przez lata radio dostarcza∏o instytucjom zachodnim, przesta∏a byç elitarna, a sta∏a si´ powszechna i ogólnie dost´pna. WielkoÊç audytorium Rozg∏oÊni Polskiej RWE mia∏a wi´c znaczenie ju˝ tylko dla historyków doceniajàcych rol´ tego radia w kszta∏towaniu
ustroju demokratycznego opartego m.in. na swobodzie wypowiedzi i prawie do
informacji.
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Auditorium of Polish section of Radio Free Europe/Radio Liberty in Poland
The Polish Section of Radio Free Europe is one of language sections of Radio Free Europe/Radio Liberty, an American radio station which broadcasted its program from the Federal Republic of Germany (Munich), Spain and Portugal for listeners in communist
countries in Bulgarian, Czech, Polish, Slovak and Hungarian languages. The Polish section
operated in 1952–1994. It has an unshakeable role in struggle for liberty and democracy
in countries of the Soviet block. Radio Free Europe supported and shaped resistance
against communist regimes in Eastern Europe. It is believed that its programs were commonly listened to, despite intensive jamming. The article tries to define the number of listeners to the station. The author analyses currently available Polish and American source materials, which include results of researches conducted for Radio Free Europe which
come from BIB (Board for International Broadcasting, an institution supervising the Radio since 1973 on behalf of the US Congress) and polls concerning receiving of Western
radio stations broadcasting in Polish made by OBOP (Center for Public Opinion Polls)
since 1969.
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