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Tradycja badania kontekstu bieżących wydarzeń
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 Stany Zjednoczone
→ G. Gallup wprowadza w końcu lat 30-tych XX w.  

MIP-Q
„Które z wydarzeń mijającego roku można uznać za najważniejsze dla (kraju)? 
 MIP-Q w zmodyfikowanej formie zadawane jest w Polsce od 1992 r. (CBOS)

 Europa
→ European Election Study: Longitudinal Media Study 1999, 2004, 2009 
→ European Social Survey

 Events 2002-2010 

 Media Claims 2012-

… nadal niewiele badań kontekstu społecznego wydarzeń



Charlie Hebdo

Francja, 7.-9. 01.2015 r.

atak na redakcję tygodnika satyrycznego 

 w Paryżu ginie 12 osób

→ tego samego dnia spontaniczne manifestacje odbywają się w Paryżu 

i w innych miastach Francji 

 W związku z atakiem i obławami na sprawców ginie kolejnych 5 osób
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Marsze jedności w związku z atakiem na Charlie Hebdo

 Londyn

 Paryż
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Charlie Hebdo
Karykatury Mahometa na okładce z 14 stycznia 2015 r. 



Charlie Hebdo

Czy atak na redakcję Charlie Hebdo mógł mieć związek ze zmianami opinii?

ESS 7 we Francji

 Realizacja terenowa: 31. 10. 14 – 03. 03. 2015

 Próba adresowa gospodarstw domowych 15+: N=4 173

 Próba zrealizowana: N=1 917 

 RR=50.9%
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Zmienne zależne:

 zaufanie do instytucji publicznych i ich ocena

 aktywność polityczna

 zaufanie do parlamentu europejskiego oraz stosunek do integracji europejskiej

 zaufanie indywidualne i poczucie szczęścia

Zmienne kontrolne: 

 płeć, wiek, wykształcenie (5 kategorii)

 miejsce zamieszkania: 1 - duże miasto lub jego przedmieścia (26,4%)

 korzenie poza Francją: 1 - respondent, matka lub ojciec urodzeni poza krajem (24,6%)

 wywiad przeprowadzony po ataku na Charlie Hebdo:

1 – tak: N=275  wywiadów rozpoczętych 7. stycznia o 14 lub później (14,3 % próby)

0 – nie:  N=1642

Charlie Hebdo
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Charlie Hebdo 
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Współczynnik regresji liniowej (przyjmujemy założenie skali mocniejszej) b

Respondent odpowiadał po ataku na Charlie Hebdo 0,670***

Płeć (1-mężczyzna) -0,009

Wiek 0,000

Wykształcenie

Niższe niż średnie -0,368**

Średnie -0,172

Wyższe 0,237

Duże miasto lub jego przedmieścia 0,151

Respondent, matka lub ojciec urodzeni poza krajem -0,037

Zaufanie do policji (0-Całkowity brak zaufania; 10-całkowite zaufanie)

R-kwadrat=0,026 ***p=<0,001**p<0,05*p<0,1



Zaufanie do instytucji w kraju i ich ocena
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Wartość parametru b regresji liniowej dla poszczególnych wymiarów b

Na ile ma P. zaufanie do parlamentu? 0,586***

Na ile ma P. zaufanie do systemu prawnego? 0,268

Na ile ma P. zaufanie do polityków? 0,475***

Na ile ma P. zaufanie do partii politycznych? 0,563***

Zaufanie mierzone na skali: 0-całkowity brak zaufania; 10-całkowite zaufanie

Na ile P. zdaniem dla polityków ma znaczenie to, co myślą ludzie tacy jak P.? 0,497***

Ocena mierzona na skali: 0 - nie ma znaczenia; 10 - ma bardzo duże znaczenie

Na ile jest P. zadowolony/-a ze sposobu działania rządu? 0,801***

W jakim stopniu jest P. zadowolony/-a z funkcjonowania demokracji? 0,913***

Co sądzi P. o obecnym stanie służby zdrowia i dostępnych we Francji usługach medycznych? 0,176

Ocena mierzona na skali: 0 - zupełnie niezadowolony; 10 - całkowicie zadowolony

Charlie Hebdo 



Zaufanie do Parlamentu Europejskiego i ocena integracji
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Wartość parametru b regresji liniowej dla poszczególnych wymiarów b

Na ile jest P. zaufanie do Parlamentu Europejskiego? 0,396**

Zaufanie mierzone na skali: 0-całkowity brak zaufania; 10-całkowite zaufanie

Integracja europejska powinna postępować dalej, 

czy też proces jednoczenia się Europy i tak zaszedł już zbyt daleko?
0,171

Ocena integracji mierzona na skali: 0 - proces jednoczenia się krajów członkowskich i tak zaszedł już 
zbyt daleko; 10 - Proces jednoczenia się krajów członkowskich powinien postępować coraz dalej 

Charlie Hebdo 
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Parametry modelu regresji logistycznej Exp(B)

Respondent odpowiadał po ataku na Charlie Hebdo 1,290**

Płeć (1 – mężczyzna) 1,847***

Duże miasto lub jego przedmieścia 1,536***

Respondent, matka lub ojciec urodzeni poza krajem 0,925

Kategorią odniesienia jest wartość 0 – nie interesuje się polityką (odp. 3 i 4)

Charlie Hebdo 

Zainteresowanie polityką



Charlie Hebdo 
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Wartość parametru b regresji liniowej dla poszczególnych wymiarów b

Na ile P. zdaniem system polityczny umożliwia ludziom takim jak P. 
wypowiadanie się na temat działań rządu? 0,768***

skala: 0 – w ogóle nie umożliwia; 10 – w pełni umożliwia

Na ile łatwo jest P. osobiście uczestniczyć w polityce? 0,460***

skala: 0 – w ogóle nie jest łatwo; 10 – jest niezwykle łatwo

Lewica vs. prawica 0,786***

skala: 0 – lewica; 10 – prawica

Aktywność polityczna



Zaufanie indywidualne i poczucie szczęścia
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Wartość parametru b regresji liniowej dla poszczególnych wymiarów b

Czy większość ludzi starałaby się P. wykorzystać, 
czy też starałaby się postępować uczciwie? 0,298**

skala:   0 – większość ludzi starałaby się mnie wykorzystać; 
10 – większość ludzi starałaby się postępować uczciwie

Czy uważa P., że ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym, czy też, że przede 
wszystkim dbają o własny interes? 0,343**

skala:   0 – ludzie przede wszystkim dbają o własny interes; 
10 - ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą innym

Na ile czuje się P. szczęśliwy?
0,032

skala:   0 – bardzo nieszczęśliwy;
10 – bardzo szczęśliwy

Charlie Hebdo 



Charlie Hebdo - podsumowanie

 W wielu sprawach opinie przed i po wydarzeniu zmieniły się. 

 Atak na redakcję Charlie Hebdo miał związek ze zmianami opinii, 
w szczególności: na poziomie zaufanie do instytucji publicznych i ich 
oceny oraz zaufania do parlamentu europejskiego.

A zatem

 Śledzenie efektów kontekstowych bieżących wydarzeń jest istotnym 
elementem oceny ich wartości pod względem homogeniczności. 
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Problemy nierozwiązane metody rejestracji 
bieżących wydarzeń 
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Jednostka: Claim: wypowiedź lub działanie o charakterze strategicznym w sferze publicznej

Typ danych Jakościowy

Zakres Kontekst polityczny
– claims ze sfery polityki

Źródło Dzienniki  ogólnoinformacyjne z najwyższą dystrybucją

Warunek rejestracji Wypowiedź lub działanie o znaczeniu strategicznym w sferze publicznej, o którym pisze 

się na pierwszych stronach gazet lub pierwszych stronach sekcji krajowych lub 

międzynarodowych (z wykluczeniem komentarzy, not redaktora, opinii)

Zakres tematyczny Bezpośrednie powiązanie treści claim z pytaniem w kwestionariuszu ESS

Powiązanie: Kodowanie tylko w odniesieniu do pytań ESS

Okres: 10 tygodni: pon.-piątek

Początek: 1 tydzień przed rozpoczęciem realizacji terenowej

Format Baza danych skwantyfikowana, 

w formacie umożliwiającym prowadzenie analiz statystycznych

Jak wydarzenia są obecnie rejestrowane wg Media Claims Approach?



Problemy związane z Claims Making Approach

Założenia rejestracji claims:

Zakres: tylko bezpośrednio powiązane z tematyką ESS, 

ale… wyłącznie jeśli claim ma charakter akcji o strategicznym działaniu 

w sferze publicznej

Źródło: z ogólnopolskich dzienników informacyjnych 

Monitoring obejmuje okres realizacji badania.

Czy adekwatna metoda dla nauk społecznych?
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Jakie wydarzenia są ważne?
Które kształtują proces formułowania opinii?

Ankieta pocztowa po ESS R6 w Polsce

 Adresowana do respondentów i non-respondentów 
z badania głównego

 Próba zrealizowana: N=794, RR= 32% 

 Zakres tematyczny:

pytanie powtórzone z ESS R6

pytania dotyczące czytelnictwa oraz źródeł informacji o 
wydarzeniach 

lista wydarzeń z 2012 roku i ocena ich ważności (+ inne)

5 zmiennych demograficznych
19



Ocena wydarzeń z 2012 roku

Pyt. C5. Poniżej zamieszczono listę różnych wydarzeń z 2012 roku. 
Proszę zaznaczyć, na ile każde z nich Pani osobiście uważa za ważne lub nieważne dla ludzi takich 
jak Pani? 
Proszę przy każdym wskazać odpowiedź. Jeśli nie słyszała Pani o wydarzeniu albo nie pamięta Pani, 
czego dotyczyło proszę zaznaczyć odpowiedź w ostatniej kolumnie „Nie znam, nie pamiętam 
wydarzenia”

Wydarzenia prezentowane chronologicznie 

Skala: od 1 – bardzo ważne do 4 – zupełnie nieważne 
oraz 5 - nie znam, nie pamiętam wydarzenia

Pyt. C6. Nadal biorąc pod uwagę cały ubiegły rok 2012, proszę pomyśleć czy były takie 
wydarzenia, które osobiście uważa Pani za ważne dla ludzi takich jak Pani, a które nie zostały 
wymienione w poprzednim pytaniu. Jeśli były takie, bardzo proszę je opisać. 



Przykłady wydarzeń z 2012 roku

[] – czerwonym kolorem oznaczone wydarzenia nie uwzględniane w Claims Making Approach

[1] Śmierć 6-miesięcznej Madzi z Sosnowca

[5] Wypadek kolejowy pod Szczekocinami

[6] Demonstracje i protesty przeciwko planom rządu zrównania i podwyższenia wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet

[7] Pochody i manifestacje związane z obchodami II rocznicy  wypadku pod Smoleńskiem

[8] Opóźnienia w oddaniu autostrad przed EURO 2012

[10] Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - EURO 2012

[11] Proces i skazanie Andersa Breivik’a - terrorysty i zamachowca  z Norwegii

[12] Afera Amber Gold 

[14] Ślub Aleksandry Kwaśniewskiej

[15] Marsz antyrządowy „Obudź się Polsko” zorganizowany przez PiS, Solidarność i Radio Maryja

[17] Pokojowa Nagroda Nobla przyznana Unii Europejskiej

[18] Odwołanie (przełożenie na kolejny dzień) meczu Polska-Anglia  na Stadionie Narodowym

[19] Prezydent USA Barack Obama wybrany na drugą kadencję



Czy występuje efekt kontekstu bieżących wydarzeń?

12 zmiennych zależnych:

 zaufanie do instytucji publicznych

 zaufanie indywidualne i poczucie szczęścia

Zmienne kontrolne: 

 wydarzenie 

 płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie
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Najważniejsze wydarzenia

Ankieta pocztowa po ESS 6, N=712

Wartość parametru b regresji liniowej dla 12 wymiarów

Liczba 
istotnych 
wśród 12 

wymiarów Fakt GW RZ SE

[16] Wyczerpanie budżetu NFZ na leczenie w 2012 roku 2 96% 97% 98% 97%

[3] Kłopoty pacjentów i protesty lekarzy związane ze zmianami  na 
listach leków refundowanych 1 93% 93% 93% 95%

[5] Wypadek kolejowy pod Szczekocinami 0 92% 92% 93% 95%

[22] Negocjacje budżetu Unii Europejskiej 2014-
2020  – cięcia w dotacjach dla Polski 9 90% 90% 92% 91%

[6] Demonstracje i protesty przeciwko planom rządu zrównania 
i podwyższenia wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet 7 94% 86% 89% 91%
[25] Zastrzelenie 20. dzieci i 6. dorosłych w szkole w Newtown w 
USA 0 85% 81% 81% 87%

% wskazań na wydarzenie bardzo 
ważne lub raczej ważne wśród 
czytelników gazet codziennych



Wydarzenia mniej znane
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Ankieta pocztowa po ESS 6, N=712

Wartość parametru b regresji liniowej dla 12 wymiarów

Liczba 
istotnych wśród

12 wymiarów Fakt GW RZ SE

[15] Marsz antyrządowy „Obudź się Polsko” 
zorganizowany przez PiS, Solidarność i Radio Maryja 5 17% 12% 12% 15%

[14] Ślub Aleksandry Kwaśniewskiej 3 10% 9% 15% 8%

odpowiedzi: nie znam

% wskazań na wydarzenie, którego 
respondent nie zna lub o nim nie słyszał 

wśród czytelników gazet codziennych



Czy tylko ogólnopolskie dzienniki informacyjne?
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Średni nakład jednorazowy vs.  średnia liczba rozpowszechnianych wydań 
gazet codziennych w Polsce

1. słupek: nakład 04.2015 2. słupek: rozpowszechnianie

Źródło: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, raporty z kontroli dystrybucji prasy, kwiecień 2014
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Czytelnictwo gazet codziennych jest ściśle uwarunkowane klasowo (Bennett et al. 2009):  tytuły dzienników tzw. quality press
(braodsheets) nie docierają do working class. W tej grupie czyta się inne gazety codzienne, które są określane mianem tabloids. 



Wnioski z badania respondentów ESS 6

 Wydarzenia niezwiązane tematycznie, nieobecne w dziennikach ogólnoinformacyjnych, 
wpływają na proces formułowania opinii w odniesieniu do pytań o zaufanie do instytucji 
publicznych i ich ocenę. 

A zatem:

 Rejestrowanie tylko tych wydarzeń, które są literalne powiązane tematycznie z treścią pytania 
stanowią najpoważniejsze ograniczenia metody. 

 Najważniejsze wydarzenia dla respondentów ESS pochodzą z różnych sfer. Należy przyjąć, że 
kontekst społeczny bieżących wydarzeń jest wielowymiarowy i nie składa się jedynie z wydarzeń 
obecnych w sferze polityki. 

 Przy zastosowaniu metody Media Claim Approach wydarzenia są raportowane zbyt szczegółowo 
i w zbyt krótkim okresie. Pomijane są wydarzenia przypadające na okresy między 
poszczególnymi rundami ESS. 

 Monitorowanie wydarzeń wyłącznie na podstawie przeglądu dzienników ogólnoinformacyjnych 
jest niewystarczające.
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Podsumowanie

 Śledzenie efektów kontekstowych bieżących wydarzeń jest istotnym 
elementem oceny ich wartości pod względem homogeniczności. Pomiar 
tych efektów stanowi nadal wyzwanie dla badaczy a obecnie stosowane 
metody są niezadawalające. 

 Monitorowanie wydarzeń wyłącznie na podstawie przeglądu dzienników 
ogólnoinformacyjnych oraz rejestrowanie tylko tych wydarzeń, które są 
literalne powiązane tematycznie z treścią pytania, stanowią 
najpoważniejsze ograniczenia metody. 

 Przeprowadzone analizy wskazują, że wydarzenia niezwiązane 
tematycznie, nieobecne w dziennikach ogólnoinformacyjnych, wpływają 
na proces formułowania opinii w  odniesieniu do pytań o różnej 
tematyce.

27



Dziękuję Państwu za uwagę



Charlie Hebdo

Okładka z 14. września 2015 



Ocena wydarzeń z 2012 roku – lista (1)

[1] Śmierć 6-miesięcznej Madzi z Sosnowca

[2] Protesty przeciwko ACTA

[3] Kłopoty pacjentów i protesty lekarzy związane ze zmianami  na listach leków refundowanych

[4] Przyznanie premii dla kierownictwa Narodowego Centrum Sportu

[5] Wypadek kolejowy pod Szczekocinami

[6] Demonstracje i protesty przeciwko planom rządu zrównania i podwyższenia wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet

[7] Pochody i manifestacje związane z obchodami II rocznicy  katastrofy pod Smoleńskiem

[8] Opóźnienia w oddaniu autostrad przed EURO 2012

[9] Manifestacje, „Marsze Równości” w obronie osób  o orientacji homoseksualnej

[10] Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - EURO 2012

[11] Proces i skazanie Andersa Breivik’a - terrorysty i zamachowca  z Norwegii

[12] Afera Amber Gold – przedstawienie przez prokuraturę zarzutu oszustwa byłemu prezesowi

[13] Odkrycie przypadków zamiany ciał osób, które zginęły w katastrofie  pod Smoleńskiem - początek ekshumacji

[14] Ślub Aleksandry Kwaśniewskiej



Ocena wydarzeń z 2012 roku – lista (2)

[15] Marsz antyrządowy „Obudź się Polsko” zorganizowany przez PiS, Solidarność i Radio Maryja

[16] Wyczerpanie budżetu NFZ na leczenie w 2012 roku: szpitale publiczne odmawiają pacjentom chorym na raka i 
inne przewlekłe choroby wykonywania zbiegów i dalszego leczenia

[17] Pokojowa Nagroda Nobla przyznana Unii Europejskiej

[18] Odwołanie i przełożenie na kolejny dzień meczu Polska-Anglia  na Stadionie Narodowym, z powodu zalania 
deszczem murawy

[19] Prezydent USA Barack Obama wybrany na drugą kadencję

[20] Aresztowanie przez ABW Brunona K. pod zarzutem planu zamachu  na prezydenta, Sejm i rząd

[21] Zmiany w PSL przyjęcie nominacji na stanowisko ministra gospodarki i wicepremiera rządu przez Janusza 
Piechocińskiego

[22] Negocjacje budżetu Unii Europejskiej 2014-2020  – cięcia w dotacjach dla Polski

[23] Wysokie premie świąteczne dla urzędników ministerialnych rządu i Kancelarii Prezydenta

[24] Samobójstwo pielęgniarki księżnej Kate Middleton - żony księcia Williama - po „przecieku” informacji o 
planowanych narodzinach  dziecka w rodzinie królewskiej

[25] Zastrzelenie 20. dzieci i 6. dorosłych w szkole w Newtown w USA

[26] Kontynuacja śledztwa w sprawie zabójstwa  Krzysztofa Olewnika


