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Żonglowanie faktami 
Dorota Wiśniewska 

Odpowiedzi 

Ćwiczenie 1  

Artykuły publikowane na łamach gazety nie mogły być obiektywne. Redakcja była  

w pełni podporządkowana Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), która 

wykorzystywała „Trybunę Ludu” do propagowania korzystnych dla siebie treści. 

Czasopismo było więc uzależnione od rządzących. 

Ćwiczenie 2 

Autor wykresu dotyczącego produkcji w górnictwie zwizualizował dane w taki sposób, 

aby odbiorca miał wrażenie, że między początkiem 1947 r. a końcem roku 1948 

wydobycie biło kolejne kwartalne rekordy. Spadek w ostatnim kwartale 1948 r. jest 

niemal niezauważalny. Te same dane pokazane na wykresie w źródle C ujawniają 

mniej optymistyczny obraz. W przypadku wykresu odnoszącego się do przemysłu 

hutniczego odbiorca może nie zauważyć, że między 1938 r. a początkiem 1947 r. 

produkcja spadła, a wyniki wróciły do poziomu sprzed wybuchu wojny dopiero 

późnym latem 1947 r. Zestawiając wykresy ze źródeł B i C, od razu można dostrzec,  

że ukazany na wykresie w źródle B trend wzrostowy nie jest aż tak imponujący,  

jak mogłoby się to wydawać. 

Ćwiczenie 3 

Możliwe odpowiedzi: 

• Nieuwzględnienie na osi X danych za rok 1938,  

• Rozpoczęcie skali Y od wartości za pierwszy kwartał 1947 r. (a nie od 0), 

• Zastosowanie krótkich interwałów (odstępów czasowych) − w postaci 

kwartałów w odniesieniu do lat 1947 i 1948, 

• Wypełnienie wykresów materiałem ilustracyjnym, 
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• Wykorzystanie wykresu liniowego. 

Ćwiczenie 4 

W artykule autor dowodzi, odwołując się do pracy uznanego historyka, że Kazimierz 

Jagiellończyk dbał o niezależność państwa polskiego od Watykanu i potrafił 

sprzeciwić się papieżowi, co czyni z niego dobrego władcę − „obrońcę suwerenności”. 

Przypomnienie średniowiecznego władcy i jego relacji z papieżem nie było 

przypadkowe − stanowiło element walki rządzących z Kościołem. Świadczy o tym fakt, 

że w tym samym numerze, na pierwszej stronie, został opublikowany artykuł 

Watykan uczynił z wiary oręż walki w interesie imperializmu… (reakcja PZPR na 

dekret Piusa XII z 13 lipca 1949 r., nakładający ekskomunikę na członków partii 

komunistycznych). 

Ćwiczenie 5 

Autorka artykułu w „Trybunie Ludu” wykorzystuje informacje na temat przedwojennej 

działalności biskupa Adamskiego, aby zdyskredytować go w oczach czytelników − w 

tekście pojawia się sugestia, jakoby jego zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarki 

wynikało z chęci wzbogacenia się, wbrew głoszonym przez niego z ambony 

wartościom chrześcijańskim. Biogram na stronie Muzeum Historii Spółdzielczości 

skupia się na tych samych aspektach życiorysu biskupa, jednak ukazuje jego osobę  

w pozytywnym świetle − jako duchownego i społecznika, który zasłużył się  

w odbudowie polskiej gospodarki po I wojnie światowej. 

Ćwiczenie 6 

„Trybuna Ludu” była bezpośrednio uzależniona od PZPR, która kontrolowała 

publikowane na łamach gazety treści oraz wykorzystywała to medium w swojej 

propagandzie. Na sposób przedstawienia ks. Stanisława Adamskiego w źródle E 

wpływ miała wymierzona w Kościół katolicki polityka władz komunistycznych. 

Ćwiczenie 7 

Fotografie zostały celowo zestawione w ten sposób, że u góry pokazano defiladę 

wojsk niemieckich w Warszawie przed bitwą pod Stalingradem w 1941 r., a na dole 
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zwycięstwo nad III Rzeszą, osiągnięte w wyniku oficjalnego przyłączenia się ZSRR do 

wojny („po Stalingradzie”). Zaprezentowane w ten sposób fotografie lansowały 

wizerunek Armii Czerwonej jako wyzwolicielki Polski spod nazistowskiej okupacji. 

Ćwiczenie 8 

Redaktorzy „Trybuny Ludu” i autorzy infografiki udostępnionej na Twitterze ambasady 

Rosji w Polsce wskazują, że odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej spoczywa 

na władzach polskich i szerzej − krajach zachodniej Europy, które współpracowały  

z Hitlerem. Celem tych przekazów jest zamaskowanie współpracy niemiecko-

radzieckiej (tajny protokół dodatkowy do paktu o nieagresji Ribbentrop-Mołotow),  

w ramach której na początku 1939 r. Armia Czerwona zaatakowała kraje bałtyckie  

i wschodnią część Polski, następnie wkroczyła do Finlandii, a w 1940 r. zajęła część 

Rumunii. 

https://hi-storylessons.eu/wp-content/uploads/2017/03/Pakt-Ribbentrop-Mo%C5%82otow-PL.pdf

