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Polska w prasie ukraiñskiej
(na przyk³adzie tygodników „Ukraiñski tydzieñ”,
„Fokus”, „Korrespondent” i gazety „Kommentarii”)

edia – podstawowe Ÿród³o informacji o Polsce dla Ukraiñców. Europejski sukces kraju, wspólna przesz³oœæ historyczna oraz bliskoœæ
geograficzna – to s¹ podstawowe czynniki, które maj¹ wp³yw na zainteresowanie Ukraiñców. Zgodnie z ostatnimi badaniami, Ukraiñcy na ogó³ interesuj¹ siê losem Polski, ale nie na tyle, aby specjalnie szukaæ informacji
na temat ¿ycia s¹siadów w mediach. Jednak wiêcej ni¿ po³owa mieszkañców Ukrainy (56%) w poprzednim miesi¹cu czyta³a w prasie lub ogl¹da³a
w telewizji materia³y, które w jakiœ sposób dotycz¹ Polski (Konieczna-Sa³amatin, 2011, s. 7).
W celu ustalenia tego, jak Polska jest widziana oczami ukraiñskich
dziennikarzy, dokonajmy analizy publikacji magazynów „Ukraiñski tydzieñ”, „Korrespondent”, „Fokus” oraz gazety „Kommentarii” z roku
2012.
„Ukraiñski tydzieñ” – jeden z nielicznych tygodników w jêzyku ukraiñskim, w którym publikowane s¹ kluczowe wydarzenia, problemy Ukrainy i œwiata. Nak³ad – 41 500 egzemplarzy. „Korrespondent” i „Fokus”
– dwa najbardziej popularne tygodniki rosyjskojêzyczne na Ukrainie.
Nak³ad – 50 000 oraz odpowiednio 32 000 egzemplarzy. Gazeta „Kommentarii” wychodzi w jêzyku rosyjskim (nak³ad – 40 000), jak i w ukraiñskim (20 000).
Rok 2012 by³ bardzo wa¿ny dla Polski i Ukrainy. Euro 2012 przyczyni³o siê do zwiêkszenia publikacji o Polsce. Przy tym ukraiñscy dziennikarze starali siê poinformowaæ nie tylko o wydarzeniach zwi¹zanych
z Mistrzostwami Europy w Pi³ce No¿nej.
W roku 2012 „Ukraiñski tydzieñ” g³ównie publikowa³ materia³y na temat europejskiego doœwiadczenia Polski. Chodzi o to, ¿e w roku 2012 parafowanie Umowy o Stowarzyszeniu z UE da³o Ukrainie szansê dla
rozwoju integracji europejskiej. Ukraina do³o¿y³a wszelkich starañ, aby
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przybli¿yæ moment podpisania umowy. Polska z kolei by³a nie tylko adwokatem, ale tak¿e dobrym przyjacielem. Polscy politycy okazywali
wsparcie dla Ukrainy w najtrudniejszych momentach. Na przyk³ad Prezydent Polski Bronis³aw Komorowski spotyka³ siê z Prezydentem Ukrainy
Wiktorem Janukowiczem pomimo sytuacji, zwi¹zanej z uwiêzieniem
by³ego premiera Ukrainy Julii Tymoszenko. Kiedy europejscy politycy
chcieli og³osiæ bojkot Ukrainy na Euro-2012, Komorowski nie do³¹czy³
siê do tego. „Polska – adwokat ³ przyjaciel Ukrainy, który mo¿e podzieliæ
siê europejskim doœwiadczeniem” – taki by³ g³ówny message, który
chcieli przekazaæ czytelnikom autorzy materia³ów o Polsce w tygodniku
„Ukraiñski tydzieñ”.
W materiale Pole bitwy za przesz³oœæ: Jerzy Eisler o polskim doœwiadczeniu w desowietyzacji dyrektor Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej
w Warszawie opowiada o tym, na ile wydajn¹ i owocn¹ mo¿e byæ dzia³alnoœæ w zakresie pokonania historycznej spuœcizny komunizmu. Zdaniem
Jerzego Eislera w celu pokonania skutków totalitaryzmu, nie powinniœmy
przekazywaæ m³odszemu pokoleniu swoich kompleksów, stereotypów,
fobii i uprzedzeñ (Ïîëå áèòâè...).
Ukraiñscy dziennikarze byli tak¿e zainteresowani konfliktem miêdzy
Polsk¹ a Litw¹. Ekspert w zakresie stosunków miêdzynarodowych i polityki wschodniej Polski Wojciech Borodzicz-Smoliñski opowiada³ o napiêtych stosunkach miêdzy pañstwami. Jego zdaniem obie strony patrz¹
na siebie przez pryzmat uprzedzeñ i stereotypów: „Przede wszystkim jest
to zwi¹zane z wizerunkiem obywateli Litwy polskiego pochodzenia, jako
nielojalnych wobec pañstwa, w którym ¿yj¹, którzy s¹ zawsze gotowi
zdradziæ i ci¹gle oczekuj¹ na pomoc od s¹siada. Litwini s¹ bardzo wra¿liwi pod tym wzglêdem i Polska powinna to zrozumieæ. Ta sytuacja trochê
przypomina nieufnoœæ Polaków do Niemców” (Âàæêå ñóñ³äñòâî...).
W dziale „Œwiat” nr 38 z 20 wrzeœnia 2012 roku by³ opublikowany wywiad z reporterem „Gazety Wyborczej” i pisarzem Witoldem Szab³owskim. W tym numerze, w dziale „Polityka” mo¿na by³o przeczytaæ
wywiad z by³ym prezydentem Europejskiego Parlamentu Jerzy Buzkiem.
Podkreœli³ on, ¿e Polska staje siê niezawodnym partnerem Ukrainy pomimo sytuacji politycznej na Ukrainie. Jerzy Buzek powiedzia³ dlaczego
Ukrainie nie udaje siê przybli¿yæ do standardów UE. W jego opinii Ukraina powinna wdro¿yæ reformy w trzech obszarach: s¹downictwo, samorz¹d lokalny i przeciwdzia³anie korupcji. Umowa o Stowarzyszeniu
z UE, zdaniem Pana Buzka, mo¿e uratowaæ Ukrainê od „presji gazowej”
ze strony Kremla (Áóçåê, 2012).
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Artyku³y o Polsce pojawi³y siê równie¿ w dziale „Kultura”. Na przyk³ad, polski kompozytor i DJ pod pseudonimem Cai Caslavinieri (etniczny
Ukrainiec Mychaj³o Jankowskyj) w jednym z materia³ów opowiadaj¹cych o Ukraiñcach w Polsce oraz o sztuce wspó³czesnej, zaznaczy³,
¿e dziêki Euro-2012 Polacy zaczêli rozró¿niaæ Ukraiñców od Rosjan
(Âì³ííÿ ñëóõàòè ñåáå...).
Po wyborach parlamentarnych na Ukrainie 28 paŸdziernika 2012 roku
dziennikarze w tygodniku „Ukraiñski tydzieñ” w rozmowach z polskimi
ekspertami, politykami i osobami publicznymi przede wszystkim rozmawiali o europejskich perspektywach Ukrainy. Na przyk³ad, polski politolog Aleksander Smolar opowiada³ o rozbudowie otwartego spo³eczeñstwa
obywatelskiego w Polsce i ocenia³ sytuacjê na Ukrainie. Jego zdaniem,
odtworzenie pe³nej demokracji na Ukrainie mo¿e nast¹piæ jedynie w wyniku presji na rz¹d ze strony obywateli (Ñìîëÿð, 2012).
W nr. 45 z 8 listopada 2012 roku zosta³ opublikowany artyku³ o tym,
jak zosta³y ocenione wybory parlamentarne w roku 2012 przez Europê.
Swoje komentarze przekazali dziennikarzom parlamentarzyœci Pawe³ Kowal i Marek Siwiec.
W artykule pod tytu³em Podpisywaæ czy nie podpisywaæ o debatach
w Parlamencie Europejskim w grudniu 2012 roku i Umowie Stowarzyszeniowej z UE dziennikarze chwal¹ Polskê za wspieranie Ukrainy. Wed³ug
autora artyku³u w³aœnie polscy pos³owie zaakcentowali wagê kwestii ukraiñskiej podczas debaty (Ï³äïèñóâàòè ÷è íå...). W 2012 roku w tygodniku
„Ukraiñski tydzieñ” zosta³o opublikowane 9 artyku³ów dotycz¹cych Polski.
Tygodnik „Fokus” w 2012 roku dwukrotnie publikowa³ w dziale
„Newsmaker tygodnia” informacjê dotycz¹c¹ Polski. W sierpniu magazyn zwróci³ uwagê czytelników na skandal wokó³ syna szefa Rz¹du RP
Donalda Tuska. 30-letni Micha³ Tusk ³¹czy³ dwa miejsca pracy – w pañstwowej i prywatnej firmie, jakoby wykorzystuj¹c stanowisko w pierwszej w interesie drugiej (Íüþñìåéêåð íåäåëè. Íà äâóõ...). W grudniu
„Fokus” napisa³ o ofiarach œniegu w Polsce i przypomnia³, ¿e temperatura
spad³a do minus 27 stopni (Íüþñìåéêåð íåäåëè. Ñíåã...).
Tak¿e w tygodniku znalaz³y swoje miejsce materia³y o Euro-2012.
„Fokus” u³o¿y³ s³ownik Euro-2012 i przypomnia³ ¿e wed³ug danych oficjalnych, Ukraina i Polska pobi³y rekord ogl¹dalnoœci Mistrzostw Europy
(Èãðà ñëîâ...). Inny artyku³ opowiada³ o polskiej studentce, która otworzy³a w Kijowie hostel dla turystów. W wyniku ogromnej iloœci turystów
przed Euro-2012, dziewczyna zaryzykowa³a otwarcie jeszcze jednego hostelu w Odessie. Aby to uruchomiæ, wystarczy³o tylko 5000 euro na op³atê
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zezwolenia, op³atê czynszu i wyposa¿enia pokoi. Dla zwrotu inwestycji,
wed³ug s³ów dziewczyny, wystarczy jeden dobry sezon turystyczny (Ìåñòî ïîä Åâðî....).
W roku 2012 tygodnik opublikowa³ materia³ o polskich turystach, którzy zaczêli interesowaæ siê wycieczkami do by³ego obozu koncentracyjnego „Auschwitz-Birkenau”. Tak wiêc, wed³ug statystyk w roku 2011
Oœwiêcim odwiedzi³a rekordowa liczba turystów – prawie pó³tora miliona
osób (Äîáðî ïîæàëîâàòü â øîê...). Ogó³em w 2012 roku tygodnik „Focus” opublikowa³ 5 artyku³ów, które s¹ zwi¹zane z Polsk¹.
Na ³amach tygodnika „Korrespondent” Polska pokazana zosta³a nie
tylko jako kraj, o którym trzeba mówiæ wy³¹cznie z powodu Euro-2012.
Dziennikarze w swoich materia³ach pokazali, ¿e Polska jest pozytywnym
przyk³adem kraju europejskiego, od którego Ukraina mog³aby siê du¿o
nauczyæ.
Na przyk³ad w artykule o polskim ekonomiœcie i polityku Leszku Balcerowiczu dziennikarze starali siê wyjaœniæ, dlaczego Polsce uda³o siê
osi¹gn¹æ dobrobyt gospodarczy, a Ukrainie nie. Artyku³ przedstawia 12
pomys³ów Balcerowicza z jego ksi¹¿ki W kierunku ograniczonego pañstwa (Ëèáåðàëüíûé ðàäèêàë...).
Nastêpny artyku³ dziennikarza Chrystyny Berdyñskich próbuje wyjaœniæ, czym ró¿ni siê ¿ycie dzieci polskich i ukraiñskich urzêdników. Na
przyk³ad, syn premiera Polski Donalda Tuska ¿yje skromnie i jeŸdzi star¹
Hond¹ Accord. Trzy córki i dwaj synowie obecnego polskiego prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego unikaj¹ publicznoœci i nie s¹ kojarzeni ze
skandalami obyczajowymi lub politycznymi.
Tymczasem synowie ukraiñskiego prezydenta Wiktora Janukowicza
nigdy nie je¿d¿¹ transportem miejskim. Oleksandr, starszy syn prezydenta
jest milionerem. To samo mo¿na powiedzieæ o córce by³ej premier Julii
Tymoszenko: Eugenia zaraz po ukoñczeniu uniwersytetu za granic¹ zosta³a w³aœcicielk¹ kilku restauracji (Íå íàøå âîñïèòàíèå....).
Sukces kontrowersyjnego polityka Janusza Palikota i nastroje wœród
m³odych ludzi doprowadzi³y do tego, ¿e w Polsce zaczê³o siê mówiæ o „kryzysie wiary”. W jednym z artyku³ów dziennikarze „Korrespondent” spróbowali wyjaœniæ, co siê sta³o z najbardziej religijnym krajem Europy. Wed³ug
danych Centrum Badania Opinii Spo³ecznej (CBOS), w ci¹gu ostatnich siedmiu lat liczba chrzeœcijan zmniejszy³a siê o 5% (Òðåñíóâøèé êîñòåë...).
Dzisiaj Ukraina jest europejskim outsiderem pod wzglêdem iloœci ludzi czytaj¹cych ksi¹¿ki. W Polsce m³odzie¿ propaguje czytanie za pomoc¹ ciekawych akcji. W jednym z artyku³ów tygodnik „Korrespondent”
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opowiada³ o inicjatywie Nie czytasz? Nie idê z Tob¹ do ³ó¿ka!. Takie „ultimatum” zosta³o dewiz¹ kampanii, prowadzonej przez kilka polskich studentek. Aktywistki wyda³y seriê zdjêæ, na których ludzie le¿¹ w ³ó¿ku
z ksi¹¿k¹. Tym pomys³em zainteresowa³a siê m³odzie¿, a najwiêksza polska ksiêgarnia Traffic Club, po³o¿ona w centrum Warszawy, postanowi³a
zorganizowaæ wystawê fotograficzn¹ „czytaj¹cych w ³ó¿ku” (Äî÷èòàëèñü äî äûð...).
Ukraiñcy równie¿ zainteresowani s¹ histori¹ sukcesu gospodarczego
Polski. „Korrespondent” w jednym ze swoich materia³ów opowiada
o tym, jak Warszawska Gie³da Papierów Wartoœciowych wyprzedzi³a
konkurentów w Europie Œrodkowej. Naprawdê, w du¿ej mierze dziêki
Gie³dzie, Polska lepiej ni¿ inne kraje Unii prze¿y³a szczyt kryzysu finansowego i by³a jedynym krajem UE, który unikn¹³ recesji i utrzyma³a
wzrost gospodarczy (Ïðèãëàøåíèå â Ïîëüøó...).
W ramach przygotowañ do Euro-2012, Polska skupi³a siê nie tylko na
budowie infrastruktury, ale tak¿e na poprawianiu swojego wizerunku za
granic¹. Przed rozpoczêciem Euro-2012 dziennikarze oceniali przygotowania Polski do organizacji pi³karskich mistrzostw Europy. Na przyk³ad,
aby zadowoliæ goœci, niezale¿nie od ich zamo¿noœci, Polacy promowali
ró¿ne rodzaje turystyki – od kulturowej do ekstremalnej.
Po udanej reklamie Euro-2012 ruch na polskich turystycznych stronach internetowych wœród Francuzów zwiêkszy³ siê o 800%, a wœród
Niemców – o 500%. „Wszystkie wysi³ki, podejmowane przez Polaków,
powinny im pomóc nie tylko podczas Euro-2012, ale i w przysz³oœci przez
zwiêkszenie nap³ywu turystów, przyje¿d¿aj¹cych do nich z innych krajów, co najmniej o 0,5 miliona osób rocznie” (Øîïåí, Âàëåíñà è ïîëüñêîå ÷óäî...), – do takiego wniosku dosz³a dziennikarka tygodnika po
ocenie przygotowania Polski do Mistrzostw.
Jeszcze jeden artyku³ zwi¹zany z Euro-2012, by³ poœwiêcony festiwalowi „Noc Kultury” w Lublinie. W zesz³ym roku festiwal otworzy³ program kulturalny Mistrzostwa w pi³ce no¿nej. Lublin sta³ siê jednym
z g³ównych oœrodków artystycznych Europy. Zdaniem dziennikarzy tygodnika, sta³o siê to dziêki w³adzom i organizatorom, którzy postanowili, ¿e
w kulturê warto inwestowaæ (Çàæãëè Íî÷ü...).
Dziennikarze tygodnika „Korrespondent” równie¿ interesowali siê
wspóln¹ przesz³oœci¹ historyczn¹. Jeden z artyku³ów opowiada o przeprowadzeniu Operacji „Wis³a”. „Wynik operacji bardzo ucieszy³ nowy polski
rz¹d. Z terenów po³udniowych wysiedlono na pó³noc oko³o 150 tysiêcy
Ukraiñców, co w praktyce doprowadzi³o do zakoñczenia dzia³alnoœci
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UPA w tym regionie. Na opuszczone ziemie do koñca roku 1947 zosta³o
przesiedlonych 14 tysiêcy Polaków. Warszawa potrzebowa³a 60 lat, a¿eby razem z Kijowem potêpiæ te wydarzenia” (Ïîñëåäíèå æåðòâû âîéíû...) – pisze autor artyku³u Wo³odymyr Hinda.
Tygodnik równie¿ omawia³ kwestiê Ukraiñców pracuj¹cych w Polsce.
Dziennikarze wyjaœnili, ¿e Polska dla pracowników z Ukrainy zmienia
ustawy, upraszcza wymogi wizowe, zapewnia ochronê socjaln¹. Na przyk³ad, od pocz¹tku roku 2012 polski rz¹d zobowi¹za³ ka¿dego pracodawcê
do podpisania z ka¿dym pracownikiem umowy o pracê, potwierdzenia
wizy i ubezpieczenia medycznego. Pañstwo zapewnia ulgi dla pracodawców, którzy zatrudni¹ legalnie pracownika. Polska próbuje wyprowadziæ nielegalnych pracowników z cienia. Ka¿dy pracodawca, poczynaj¹c
od lipca 2012 roku, przed zatrudnieniem cudzoziemca, zobowi¹zany jest
sprawdziæ legalnoœæ jego pobytu w kraju. W przypadku naruszenia zapisów ustawy pracodawcy grozi kara w wysokoœci do 3 tys. dolarów, a nawet pozbawienia wolnoœci do lat trzech (Ïîëüøà çîâåò...).
£¹cznie w tygodniku opublikowano 9 materia³ów na temat Polski.
Spo³eczno-polityczny tygodnik „Kommentarii” nie jest magazynem.
Jego analiza jest jednak interesuj¹ca dla porównania z wymienionymi wy¿ej tygodnikami.
W listopadzie 2012 roku „Kommentarii” zrobi³ temat specjalny pod
tytu³em „Czy warto Ukrainie iœæ polsk¹ drog¹” (Ñòîèò ëè Óêðàèíå...).
W przygotowanych dla tematu specjalnego materia³ach przytacza siê
mnóstwo argumentów, pobudzaj¹cych do ruchu w kierunku Europy. Wœród
argumentów – geopolityczne, jak i konkretne racje, dotycz¹ce codziennego ¿ycia ka¿dego Ukraiñca. Numer ukaza³ siê 18 paŸdziernika, akurat
przed wyborami do Werchownej Rady Ukrainy, które odby³y siê 28 paŸdziernika 2012 roku.
Artyku³y dla dodatku specjalnego przygotowali polscy dziennikarze,
dzia³acze spo³eczni i nawet politycy.
W materiale Dlaczego Ukraina jest potrzebna Europie (Ïî÷åìó Óêðàèíà...) polska dziennikarka Ma³gorzata Nocuñ rozmawia³a z by³ym Prezydentem Polski Aleksandrem Kwaœniewskim. Kwaœniewski opowiedzia³
o zadaniach, które Europa postawi przed Ukrain¹, i przypomnia³ o tym, ¿e
wst¹pienie do UE jest perspektyw¹ d³ugoterminow¹. Ale ta perspektywa,
jego zdaniem, bêdzie realna, je¿eli Ukraina bêdzie podwa¿a³a normy europejskie.
By³y doradca Prezydenta Polski ds. Unii Europejskiej Pawe³ Œwieboda napisa³ dla „Kommentarii” artyku³ pod tytu³em Dlaczego Unia Euro-
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pejska siê nie rozwali (Ïî÷åìó Åâðîñîþç íå...). Œwieboda uwa¿a, ¿e UE
uda siê poradziæ sobie z ekonomicznymi i demograficznymi problemami,
a najgorsze ma ju¿ za sob¹.
W artykule Grzegorza Nurka Polska nie bêdzie ci¹gnê³a Ukrainy do
Europy na si³ê (Ïîëüøà íå áóäåò òÿíóòü...) wskazuje siê na to, ¿e wielu
Polaków chcia³oby widzieæ Ukrainê w EU, lecz do osi¹gniêcia tego potrzebna jest wola elit i w³adz Ukrainy.
Polscy dziennikarze Przemys³aw Wilczyñski, Jerzy Dziekoñski oraz
Marcin ¯y³a, przygotowali materia³ pod tytu³em Ma³a Polska buduje siê
(Ìàëåíüêàÿ Ïîëüøà...) i ocenili polsk¹ obecnoœæ we wspólnocie europejskiej nie na skalê makroekonomiczn¹, a z punktu widzenia przemian na
poziomie lokalnym. W artykule jest wiele przyk³adów tego, jak rozwija³y
siê ró¿ne regiony Polski. Autorzy wskazuj¹ na to, ¿e po wst¹pieniu do EU
obywatele nowych pañstw-cz³onków wiele zrobili dla tego, ¿eby na Zachodzie zginê³y negatywne stereotypy postrzegania ich regionów.
W artykule Eurozona to nie tylko subsydia pieniê¿ne (Åâðîçîíà – ýòî
íå...) pos³anka do Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner opowiedzia³a, co da³o dla jej kraju do³¹czenie siê do wspólnoty europejskiej.
Danuta Hübner twierdzi, ¿e dziesiêæ lub dwanaœcie lat temu Polska potrzebowa³a nie tylko finansowego wsparcia zmian. Ona równie¿ wskaza³a
na to, ¿e Unia Europejska stworzy³a dla Polski cywilizacyjne, spo³eczne,
kulturalne i ekonomiczne granice, daj¹ce Polakom gwarancje geopolityczne, których wczeœniej pañstwo nie mia³o.
Przedstawiciel Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka Adam Bodnar
napisa³ materia³ o instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej pod tytu³em „Euroobywatelstwo” sta³o siê realnoœci¹ («Åâðîãðàæäàíñòâî»
ñòàëî...). Bodnar opisa³ prawa obywateli UE i normy ustaw, które te prawa zapewniaj¹.
Polski pose³ do Parlamentu Europejskiego Pawe³ Kowal w swoim artykule zdecydowa³ siê rozwiaæ mit o tym, ¿e w zwi¹zku z kryzysem niekorzystnie jest wstêpowaæ do Unii Europejskiej. Jest pewien, ¿e Europa
podo³a kryzysowi ekonomicznemu, a Ukraina natomiast mo¿e straciæ
swoj¹ szansê, gdy zrezygnuje z eurointegracji. Pawe³ Kowal napisa³ nawet o tym, co ma zrobiæ Ukraina, ¿eby zbli¿yæ siê do Europy. Interesuj¹ce
jest to, ¿e jako pierwszy punkt wskaza³ on „zmiany wewnêtrzne w pañstwie” (ÅÑ åùå âûèãðàåò îò êðèçèñà...). Zdaniem pos³a do Parlamentu
Europejskiego, dla UE niezbêdne jest rozszerzanie na Wschód.
£¹cznie w dodatku specjalnym zosta³o przedstawione 7 materia³ów.
Po³¹czone s¹ pragnieniem wskazania tego, ¿e mimo kryzysu na kontynen-
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cie europejskim brak jest godnej alternatywy UE. WskaŸniki ekonomiczne s¹ dowodem tego, ¿e Unia Europejska (i sam proces integracji) jest
korzystna dla krajów, o ile przyczynia siê do po¿ytecznych reform. Zrozumia³e jest, ¿e Unia Europejska nawet podczas kryzysu tworzy takie mo¿liwoœci, których Ukraiñcy nigdy nie mieli.
Tygodnik „Kommentarii” w kwietniu 2012 r. przedstawi³ temat specjalny Zachodni adwokaci Ukrainy i Prezydenta Janukowicza (Çàïàäíûå àäâîêàòû Óêðàèíû...). Jeden z materia³ów tematu specjalnego
by³ poœwiêcony Polsce. Autor dochodzi do wniosku, ¿e Polska jest zainteresowane obron¹ Ukrainy i pozostaje optymist¹. Przy tym „sprawy
wewnêtrzne Ukrainy” nie maj¹ przeszkadzaæ jej w integracji z UE (Íåèñïðàâèìûå îïòèìèñòû). W artykule przytaczane s¹ cytaty polskich
dzia³aczy spo³ecznych i polityków, wystêpuj¹cych ze wsparciem dla
Ukrainy.
„Kommentarii” zainteresowany jest w naœwietleniu tematu Polski na
swoich stronach. O tym œwiadczy lista autorów, którzy pracowali nad artyku³ami o Polsce (wœród nich byli znani polscy dziennikarze i politycy),
a równie¿ temat specjalny, poœwiêcony polskiemu doœwiadczeniu na drodze do Europy (do niego wesz³o od razu 7 dziennikarskich materia³ów).
Materia³y te pozwalaj¹ u³o¿yæ wyraŸny obraz stosunków Polski i Ukrainy
na danym etapie, a równie¿ oceniæ politykê zewnêtrzn¹ Polski co do krajów Europy Wschodniej.
Wa¿ne jest to, ¿e tygodnik nie uleg³ pokusie napisania o Polsce w œwietle mistrzostwa Euro-2012, a zwróci³ uwagê na inne, nie mniej wa¿ne tematy. Spoœród przeanalizowanych tygodników ten by³ jedynym, który
wychodzi w dwóch jêzykach i oferuje czytelnikowi alternatywê. Przecie¿
zgodnie z informacj¹ Centrum Razumkowa (dane wed³ug stanu na 2011
rok), 53,3% obywateli Ukrainy rozmawia w ¿yciu codziennym w jêzyku
ukraiñskim, podczas gdy w jêzyku rosyjskim rozmawia 44,5% (Áîëüøå
ïîëîâèíû ãðàæäàí...).
Wspó³czesny œwiat jest w du¿ej mierze ukszta³towany przez media.
W kontekœcie wp³ywu mediów na ¿ycie cz³owieka i spo³eczeñstwa w organizacji oraz funkcjonowaniu œwiatowego forum informacyjnego coraz
wyraŸniej powstaje taka tendencja, ¿e wydarzenie polityczne lub ekonomiczne ma dla nas jakieœ znaczenie tylko wtedy, kiedy mówi siê o nim
w mediach. Ukraiñskie tygodniki spo³eczno-polityczne w ró¿ny sposób
przedstawiaj¹ informacje, zwi¹zane z Polsk¹.
„Ukraiñski tydzieñ” skupia siê na osi¹gniêciach Polski i jej znaczeniu
dla europejskiej przysz³oœci Ukrainy. „Fokus” stara³ siê wzbudziæ zainte-
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resowanie publikacjami, dlatego szuka³ wiadomoœci sensacyjnych (skandal
z synem Donalda Tuska, du¿e opady œniegu, Euro-2012). Dziennikarze
„Korrespondent” jeŸdzili do Polski, spotykali siê z ekspertami i dok³adnie
analizowali wydarzenia w celu napisania dobrego artyku³u.
W niektórych publikacjach wizerunek Polski by³ wykorzystany w celu
pokazania ró¿nicy miêdzy ¿yciem ukraiñskim a polskim, ukraiñsk¹ i polsk¹ w³adz¹ itd. Ka¿dy z omawianych tygodników ma swoj¹ stronê internetow¹. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiadomoœci o Polsce pojawiaj¹ siê tam
czêœciej, ni¿ na ³amach magazynu. Ogólnie bior¹c materia³ów o Polsce
jest niewiele („Ukraiñski tydzieñ” – 9, „Fokus” – 5, „Korrespondent” – 9,
„Kommentarii” – 8). Jeœli weŸmiemy pod uwagê publikacjê o Polsce, prawie wszystkie z nich by³y pozytywne (oprócz materia³u o operacji „Wis³a” w tygodniku „Korrespondent”). Polscy eksperci twierdz¹, ¿e dla 82%
Ukraiñców Polska jest krajem przyjaznym, i tylko dla 9% – nieprzyjaznym (Êîíº÷íà-Ñàëàìàò³í, 2008). Statystyki te potwierdzane s¹ równie¿
charakterem materia³ów o Polsce w prasie Ukraiñskiej. Media kreuj¹
atrakcyjny wizerunek Polski. Polska przedstawiana jest jako kraj sukcesu.
Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest to, ¿e Polska jest cz³onkiem UE, gospodarka kraju rozwija siê, a rz¹d dba o swoich obywateli. Publikacje typu
Spójrz, jak jest piêknie u naszego s¹siada pozwalaj¹ porównaæ sytuacjê
w Polsce z ukraiñsk¹ rzeczywistoœci¹.
2012 rok by³ bardzo wa¿nym rokiem zarówno dla Polski, jak i dla
Ukrainy. Dziennikarze pisali o przygotowaniu i przeprowadzeniu przez
Polskê Euro-2012, ale takich materia³ów nie by³o zbyt du¿o. Mo¿na to
wyjaœniæ tym, ¿e media ukraiñskie s¹ przyzwyczajone do skupienia siê na
¿yciu w³asnego kraju. Na ogó³, informacja o Polsce na ³amach ukraiñskich
tygodników – to wyj¹tkowa okazja, aby lepiej poznaæ s¹siedni kraj. Mo¿na by³o przewiedzieæ, ¿e wraz z przybli¿eniem Ukrainy do Europy, media
bêd¹ bardziej interesowaæ siê Polsk¹.
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Poland in the Ukrainian press (on the basis of the weeklies
“Ukrainskyi Tyzhden,” “Focus,” “Korrespondent” and the “Kommentarii”
newspaper)
Summary
The paper describes publications about Poland in the Ukrainian press. The author
analyses the weekly news magazines “Ukrainskyi Tyzhden,” “Focus,” “Korrespon-
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dent” and the “Kommentarii” newspaper in 2012. Particular attention is given to the
subjects of the publications. The position of the Ukrainian mass media is important in
improving bilateral relations. The analysis of publications about Poland reveals the
trends in information policy and the formation of Poland’s image among Ukrainians.

