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Ilustracja 19. W PRL istniała wyłącznie państwowa telewizja, początkowo z jednym, potem
z dwoma kanałami programowymi. Dziennik
telewizyjny był najstarszym programem informacyjnym w Polsce, powstałym w 1958 r., tuż
po rozpoczęciu nadawania sygnału telewizyjnego. W stanie wojennym przekaz telewizyjny stał
się kluczowym elementem w polityce informacyjnej państwa. Został pomyślany jako źródło
informacji serwowanych społeczeństwu przez
władze. W momencie ogłoszenia stanu wojennego i zawieszenia edycji większości czasopism
oraz nadawania drugiego programu telewizji
(który miał nieco luźniejszy i rozrywkowy charakter), stał się głównym źródłem informacji
przekazywanych przez władze. Wojsko, SB oraz
rzecznik rządu narzucali redakcjom materiały, na podstawie których usiłowano uzasadnić
niezbędność wprowadzenia stanu wojennego,
a jednocześnie zdeprecjonować przywódców
„Solidarności”, a także wszelkie środowiska, które władze uznawały za wrogie. Informacje nie
tylko były poddane cenzurze, ale także przedstawiane w sposób stronniczy i korzystny dla
rządu. Wartość informacyjna Dziennika była
więc bardzo niska, stanowił on przede wszystkim narzędzie propagandowe. Począwszy od
13 grudnia 1982 r. Dziennik był prowadzony
przez spikera w mundurze wojskowym, który to
obraz szybko stał się symbolem podporządkowania mediów potrzebom władzy. Dziennik stał
się wprost symbolem polityki stanu wojennego
i budził powszechną antypatię (w początkach
stanu wojennego był to jednocześnie jedyny

program informacyjny w telewizji). Niechęci
wobec Dziennika dawano wyraz na plakatach
i ulotkach podziemnej „Solidarności”. Część
widzów manifestacyjnie opuszczała mieszkania
w czasie emisji programu, wieczorny spacer rozpoczynany o godz. 19.30 stawał się w ten sposób
demonstracją stosunku wobec podporządkowanych władzy mediów.
Przedstawiona karykatura doskonale obrazuje, jak środowiska opozycyjne postrzegały proces przygotowywania „trującej” treści dziennika.
Obłuda, fałsz, kłamstwo, półprawda, oszustwo,
szantaż, bezczelność, przemilczanie – to składniki, z które po zmieszaniu składały się na dezinformujący widzów Dziennik Telewizyjny. – K.C.–
Plakat dotyczy łamania praw do:
◊ dostępu do informacji o działaniach władz
i osób publicznych,
◊ wolności słowa,
◊ wolności opinii i wolności wyrażania jej.
Prawa człowieka obejmują też prawa obywateli do pozyskiwania i otrzymywania informacji. W przypadku kiedy liczba informacji jest
znacznie ograniczona lub gdy stają się narzędziem manipulacji, prawa owe są łamane.
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Interpretacja źródeł ikonograficznych

19. Rok 1981. Plakat satyryczny, wydawca: NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. Zbiory Ośrodka KARTA

