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Od redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny – trzeci tom „Rocznika Prasoznawczego”. 
Tym razem jego zawartość podzielona została na dwie części. W pierwszej z nich 
umieszczono rozprawy i artykuły, w drugiej zaś komunikaty z badań.

Tom otwiera pierwsza część rozprawy profesora Uniwersytetu w Kubaniu Ju-
rija Łuczyńskiego. Podjął on problem nie tylko aktualny, ale i oryginalny, al-
bowiem przybliżył polskim czytelnikom dzieje i współczesność środków komu-
nikowania masowego państw zakaukaskich. Autor nie ograniczał się przy tym 
do prostej rejestracji poszczególnych tytułów prasowych, ale przypominał też 
burzliwe dzieje tego regionu, który był terenem ekspansji carskiej Rosji, a póź-
niej wchodził w skład Związku Radzieckiego. W artykule znajdziemy też infor-
macje o prawnych i ekonomicznych determinantach funkcjonowania mediów 
na badanym obszarze.

Równie ciekawy poznawczo wydaje się artykuł kierownik Katedry Środków 
Masowego Komunikowania Uniwersytetu w Rostowie, prof. Jewgieniji Korniło-
wej, traktujący o współczesnej rosyjskiej reklamie telewizyjnej. Autorka z wielką 
znajomością rzeczy przedstawiła proces komercjalizacji telewizji w Rosji. Z jej ar-
tykułu wiele też można się dowiedzieć nie tylko o samej reklamie, ale i o stanie 
telewizji w Rosji; pośrednio prezentuje ponadto zjawisko globalizacji środków ko-
munikowania masowego.

Artykuły J. Łuczyńskiego i J. Korniłowej merytorycznie opracował i do druku 
podał Marian Gierula.

Tomasz Mielczarek zainteresował się mediami o. Tadeusza Rydzyka. Media 
te zawsze wzbudzały potężne emocje, miały swych zagorzałych zwolenników 
i przeciwników. Walorem tekstu wydaje się to, że autor nie tylko ograniczył się 
do rejestracji stanu posiadania o. Rydzyka. Zainteresował się ponadto pewnymi 
zjawiskami i procesami zdającymi się wskazywać, że badane media pełnią nie 
tylko funkcję koncernu, ale też niekiedy wkraczają na obszar zwyczajowo zare-
zerwowany dla partii politycznych.

Artykuł Jolanty Dzierżyńskiej przedstawia częstochowskie mutacje „Try-
buny Śląskiej” i „Dziennika Zachodniego”. Autorka, odwołując się do praco-
chłonnych badań statystycznych oraz informacji uzyskanych od kolporterów, 
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dowodzi, że blisko 20 lat funkcjonowania wolego rynku doprowadziło do istot-
nego zawężenia oferty dzienników lokalnych. Odwrót od lokalności to nie tylko 
malejąca oferta dzienników. Następuje ponadto ograniczenie lokalnego charak-
teru mutacji gazet regionalnych. Zjawisko to przybiera formę ograniczenia liczby 
kolumn lokalnych, ujednolicenia ich szaty graficznej, uniformizacji form kon-
taktów z czytelnikami i akcji promocyjnych, a nade wszystko upodabniania upo-
wszechnianych treści.

Przedmiotem rozważań Michała Kaczmarczyka był system komunikacji wi-
zualnej szkół wyższych. Niewątpliwą zaletą tego artykułu wydaje się to, że autor 
mocno osadził go w materiale empirycznym. Przeprowadził badania ankietowe 
wśród ponad 50 wyższych (publicznych i prywatnych) uczelni, nie stronił od in-
formacji o kondycji całego szkolnictwa wyższego w Polsce. Wnioski z jego badań 
nie są zbyt budujące, co w pewnym sensie oddaje złożoną sytuację niedofinan-
sowanej nauki polskiej.

Część pierwszą „Rocznika” kończy artykuł Stanisława Michalczyka przypo-
minający jedną z najistotniejszych dla prasoznawstwa technik badawczych, jaką 
jest analiza zawartości prasy. Chociaż technika ta nie jest najmłodsza, to nadal 
trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek kompleksowe badania mediów bez me-
todologicznych zaleceń Berlsona i Pisarka. Autor artykułu, kierując się litera-
turą niemiecką, zwraca też uwagę na najnowszy trend w tej metodzie, jakim jest 
w ostatnich latach semantyczna analiza tekstów.

W „Roczniku” znalazły się komunikaty z badań autorstwa: Franciszka 
Szpora, Sylwii Turzańskiej, Katarzyny Walotek i Przemysława Ruty. Choć wymie-
nieni autorzy dopiero zapoczątkowali swe prace, już udało się im zasygnalizować 
ciekawe problemy badawcze. Dotyczy to przykładowo pierwszego z komunika-
tów traktującego o dziennikarstwie internetowym. Autor słusznie obnaża niedo-
statki obowiązującego obecnie polskiego prawa prasowego, które z coraz więk-
szym trudem udaje się rozciągać na nowe środki komunikowania masowego.



Rozprawy i artykuły
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Jurij W. Łuczyński

System medialny  
Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. 
Historia i współczesność

STRESZCZENIE

Autor przedstawia historyczne uwarunkowanie powstania me-
diów na Zakaukaziu. Początki prasy związane są z podziałem 
administracyjnym ziem kaukaskich w ramach Rosji. Autor cha-
rakteryzuje powstanie poszczególnych typów prasy, jak i insty-
tucji z nią związanych. W artykule szczegółowo przedstawiona 
jest historia powstania prasy w Azerbejdżanie. Autor wskazuje 
na jej związek z kształtowaniem się zarówno tożsamości naro-
dowej, jak i państwowości tego kraju. Dokonana jest analiza naj-
ważniejszych tytułów prasowych w historii prasy Azerbejdżanu. 
Autor przedstawia historię systemu medialnego tego kraju w okre-
sie Związku Radzieckiego, jak i czasach najnowszych po powsta-
niu niezależnego państwa.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa, Kaukaz, Azerbejdżan, system medialny, 
religia, język, radio, telewizja, czasopismo, prawo medialne.

Środki komunikowania masowego trzech republik zakaukaskich (Azerbejdżanu, 
Armenii i Gruzji) formowały się w przestrzeni medialnej Imperium Rosyjskiego, 
a następnie ZSRR. Ma to określony wpływ na współczesny stan zakaukaskich 
środków masowego przekazu, pomimo złożoności stosunków międzypaństwo-
wych z Federacją Rosyjską.

Perspektywa historyczna (praktyka cenzury, pojawienie się pierwszych typów 
pism, powstanie struktur wydawniczych na różnych etapach historycznych) po-
maga ujawnić ogólne tendencje i prawidłowości w rozwoju zakaukaskiego ob-
szaru informacyjnego. Podstawowa trudność przy analizie zakaukaskich mass 
mediów polega na etnograficzno-wyznaniowej i społeczno-politycznej specyfice 
badanych terytoriów, które – mając doświadczenie „wspólnego zamieszkiwa-
nia” w składzie Rosji – zachowały odmienności rozwojowe. Dlatego przy cha-
rakteryzowaniu ogólnego obrazu należy nakreślić oddzielny rys każdej republiki 
(Azerbejdżan, Armenia i Gruzja), niezależny od ich wspólnego, historycznego 
dziedzictwa.
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Tworzenie systemu mediów na Zakaukaziu jest ściśle związane z problemem 
administracyjnego podziału ziem kaukaskich w składzie Imperium Rosyjskiego 
w XIX stuleciu, przy czym część tych ziem weszła w skład Rosji dobrowolnie 
(Gruzja, przyłączona w 1801 roku) lub na drodze pokojowej (część Azerbejdżanu 
w latach 1803 – 1805), a część w wyniku wojen z Turcją i Iranem. W rezultacie 
powstał Kraj Kaukaski, składający się z Północnego Kaukazu i Zakaukazia, przy 
czym: „Zakaukazie tworzyły gubernie: tyfliska, kutaiska, jelizawietpolska, ere-
wańska i bakińska; obwody: dagestański, z miastem Derbent jako stolicą, kar-
ski i batumski; okręgi: czarnomorski i zakatalski i część suchumska”1. Centrum 
Kraju Kaukaskiego stanowił Tyflis (obecnie – Tbilisi, stolica Gruzji), a krajem 
rządził namiestnik kaukaski.

„Cenzura na Kaukazie została wprowadzona po raz pierwszy Ukazem 
z 23 grudnia 1837 r. Przewidywała ona, że cenzura książek, wydawanych w Ty-
flisie w lokalnych językach, podlegała urzędowi namiestnika Gruzji, obwodów 
kaukaskiego i zakaukaskiego. Cenzorami byli nauczyciele tyfliskiego gimnazjum. 
18 grudnia 1848 r. w celu ujednolicenia struktury zarządzania szkołami w Im-
perium utworzony został kaukaski okręg szkolny, przy którym powołano Kauka-
ski Komitet ds. Cenzury w Tyflisie. (…) Kaukaski Komitet ds. cenzury kierował 
się w swoich działaniach ogólnym prawem cenzury, istniejącym w Imperium, ale 
podlegał nie Głównemu Urzędowi Cenzury, jak komitety tego typu w innych mia-
stach, a namiestnikowi kaukaskiemu. Organizacyjnie sprawy komitetu umiej-
scowione były w Kancelarii Kuratora Kaukaskiego Okręgu Szkolnego. (…) 24 li-
stopada 1881 r. stanowisko namiestnika kaukaskiego (istniejącego od 1844 r.) 
zostało zlikwidowane, a w jego miejsce utworzono stanowisko głównego naczel-
nika ds. obywatelskich i dowodzącego wojskami z przekazaniem mu praw ge-
nerała-gubernatora. W 1882 r. Komisja ds. sporządzenia projektu zarządzania 
Krajem Kaukaskim podporządkowała Kaukaski Komitet ds. Cenzury Głównemu 
Zarządowi do spraw Prasy”2. Odtąd komitet ten, funkcjonujący zgodnie z para-
grafem № 85, zatwierdzonym przez Wysoki Urząd Zarządzania Krajem Kauka-
skim wg rozdziału „Urzędy szczególne”, podlegał Zarządowi Głównemu do spraw 
prasy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i składał się „z Przewodniczącego 
oraz Starszych i Młodszych Cenzorów. Przy Komitecie znajdowała się Kancela-
ria”. Do obowiązków Komitetu ds. Cenzury należało:

„1) cenzurowanie wydawanych w granicach Kraju Kaukaskiego czasopism, 
gazet i różnego rodzaju utworów;

2) przegląd przywożonych do tego kraju z zagranicy wydawnictw w języku 
rosyjskim i innych językach europejskich;

3) przegląd przywożonych do Imperium z zagranicy wydawnictw w języku 
gruzińskim, armeńskim i innych językach wschodnich;

1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. [Pełny zbiór praw Imperium 
Rosyjskiego. Zbiór trzeci] Спб., 1886. Т. 3. s. 188-189.

2 Патрушева Н.Г., История цензурных учреждений на Кавказе в XIX – начале ХХ века [Histo-
ria cenzury ustanowionej na Kaukazie w XIX – początku XX wieku]//Книжное дело на Северном 
Кавказе: история и современность [Sprawa książki na północnym Kaukazie]. Вып. 2. Сборник 
статей/КГУКИ. – Краснодар, 2004. s. 171.
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4) nadzór nad drukarniami, litografiami, metalografiami, odlewniami 
czcionek i wszystkimi w ogóle instytucjami, produkującymi i sprzedają-
cymi wydawnictwa i sprzęt do drukowania w kraju, a także i nad foto-
grafiami w mieście Tyflisie”3.

„Zgodnie z Ukazem z 31 stycznia 1884 roku personel Kaukaskiego Komitetu 
ds. cenzury został wzmocniony o urząd inspektora drukarni w Tyflisie (z bu-
dżetem 2000 rubli srebrem na rok), sekretarza (budżet 1200 rubli) i młodszego 
cenzora miejscowych i języków wschodnich (2000 rubli), a także zwiększone zo-
stały sumy na wydatki kancelaryjne. Cenzorzy Kaukaskiego Komitetu ds. Cen-
zury korzystali ze zniżek służbowych dla pracujących w oddalonych guberniach 
i przy przejściu na emeryturę. W 1906 roku Kaukaski Komitet ds. Cenzury zo-
stał przemianowany na Kaukaski Komitet ds. Prasy, a cenzorzy – na członków 
Komitetu do spraw Prasy”4.

Proces pojawiania się pierwszych wydawnictw periodycznych na terytorium 
Zakaukazia był związany z działaniami rosyjskiej administracji Kraju Kauka-
skiego. Można wszakże zauważyć, że pierwsze ormiańskie wydawnictwo pe-
riodyczne pojawiło się już w 1794 roku w Indiach, we wspólnocie ormiańskiej 
miasta Madras, gdzie przez dwa lata pod redakcją Arutiuna Szmafoniana był 
wydawany tygodnik „Azdarar” (Zwiastun). Miał on jednak znaczenie lokalne, 
praktycznie nie wywarł wpływu na sytuację mediów na Kaukazie.

Centrum powstawania prasy na Kaukazie został Tyflis, chociaż na teryto-
rium Imperium Rosyjskiego pierwsza lokalna gazeta dla ludności ormiańskiej 
pojawiła się w Astrachaniu i nosiła nazwę „Nowiny wschodnie”. Od 1813 roku 
wychodziła ona tylko w języku rosyjskim, a od 1816 roku wydawana była z do-
datkiem, w którym te same teksty drukowane były w języku rosyjskim i or-
miańskim („Ariewielian canucmunk”). Oprócz tego w Astrachaniu od 1816 
do 1818 roku wychodził periodyk „Azjatyckie Czasopismo Muzyczne”.

Za powstaniem pierwszego pisma w Tyflisie stał „prokonsul Kaukazu”, ge-
nerał Aleksiej Pietrowicz Jermołow. W liście do ministra spraw wewnętrznych 
O.P. Kozodawlewa z 11 marca 1819 roku wskazywał on na motywy założenia 
periodyku: „Pragnąc zapoznać mieszkańców Gruzji ze zwyczajami ludzi bardziej 
oświeconych, ze strukturą różnych instytucji i z nowymi wynalazkami w kraju, 
tak mało zaludnionym jak Gruzja, uznałem za konieczne polecić, aby od 1-go 
dnia tego miesiąca pod bezpośrednim nadzorem sztabu korpusowego w tyfliskiej 
wojskowo-polowej drukarni były drukowane i wydawane w języku gruzińskim 
arkusze pod nazwą Gazeta Gruzińska ”.

„Gazeta Gruzińska” dzieliła się na następujące działy:
— Awanse i odznaczenia urzędników urzędujących w Gruzji i w innych 

tamtejszych prowincjach w wojskowej i cywilnej służbie;
— Szczególne założenia i rozporządzenia rządu, odnoszące się do tworze-

nia dobrobytu tego kraju;
— Różne wiadomości o Gruzji dotyczące miejsc zasługujących na szcze-

gólną uwagę publiczności;

3 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Спб., 1886. Т. 3. s. 198.
4 Патрушева Н.Г. Указ. соч. s. 174.
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— Informacje o nowych wynalazkach lub placówkach artystycznych;
— Przedruki z dzienników i czasopism wydawanych w Rosji, które w swo-

jej treści mogą dostarczyć szczególnego zadowolenia czytelnikom.

Gazeta ta wydawana będzie od miesiąca stycznia przyszłego 1820 roku, 
co tydzień, w objętości jednego arkusza drukarskiego”5.

Specyfika wydawania „Gazety Gruzińskiej” (Kartuli gazieti ) polegała na tym, 
że jeżeli korespondencja przychodziła po gruzińsku, to następował jej przekład 
na rosyjski, a następnie składany już numer tłumaczony był z języka rosyjskiego 
na język gruziński i przesyłany do drukarni w celu złamania i druku6. Pierwszy 
numer „Gazety Gruzińskiej” ukazał się w styczniu 1819 roku. Była ona wyda-
wana do roku 1822.

Projektem wydawniczym rosyjskiej administracji na dużą skalę został tygo-
dnik „Wiadomości Tyfliskie”, będący pierwowzorem dla „Wiadomości gubernial-
nych” – pierwszym takim wydawnictwem na terytorium Imperium Rosyjskiego. 
Jego pierwszy rosyjskojęzyczny numer, składający się z czterech kolumn (z za-
łączonym do niego gruzińskim duplikatem), ukazał się po raz pierwszy 4 lipca 
1828 roku.

„W latach 1828-1829 Wiadomości Tyfliskie wychodziły regularnie jako tygo-
dnik. W roku 1830 periodyczność tego pisma zwiększono do 2 razy w tygodniu. 
W tym samym roku w lewym rogu na pierwszej stronie podano, że Wiadomości 
Tyfliskie wychodzą w językach: rosyjskim, gruzińskim i farsidskim”7. W decy-
zji o wydaniu „Wiadomości Tyfliskich” zawierała się idea polityki prasowej Rosji 
na Zakaukaziu:

„Mieszkańcy krajów kaukaskich, w szczególności Gruzji, już dawno zaczęli 
odczuwać dominację obyczajów europejskich. Kontakty z wewnętrznymi rosyj-
skimi guberniami i z zagranicznymi oświeconymi państwami są stale zwiększane, 
handel i przemysł stopniowo coraz bardziej się ożywiają, i w każdej dziedzinie 
podwyższają się warunki życia codziennego. Każdy, przekonując się do tych po-
zytywnych zmian, stara się pogodzić z prawami, tworzącymi warunki do ich re-
alizacji, zdobywać wiedzę i wprowadzać niezbędne zmiany oświatowe w swojej 
rodzinie. Za pośrednictwem tego periodycznego wydawnictwa otwierają się nowe 
możliwości, aby zaznajomić i przybliżyć tutejszej ludności zasady Europejczy-
ków; informować ją o pożytecznych odkryciach, mogących mieć korzystne zasto-
sowania w tym kraju; i dostarczać różnych wiadomości stąd do Europy i odwrot-
nie oraz więcej działać w zakresie wzajemnych kontaktów”8.

„Wiadomości Tyfliskie” wychodziły do 1833 roku. W 1837 roku zastąpił 
je „Zwiastun Zakaukaski” – oficjalna gazeta wydawana w języku rosyjskim, po-
dobna do „Wiadomości Gubernialnych”. Do 1844 roku wychodziła tylko część ofi-
cjalna, składająca się z zarządzeń i ogłoszeń władz miejscowych, a od 1845 roku 
zaczęła wychodzić także w języku gruzińskim i azerbejdżańskim. W tym też 
roku oddzielnie zaczęła być wydawana, dwa razy w miesiącu, nieoficjalna część 

5 Ватейшвили Д.Л., Русская общественная мысль и печать на Кавказе в первой трети XIX 
века [Rosyjska myśl społeczna i prasa w pierwszych trzydziestu latach XIX wieku], Moskwa 1973. 
s. 93–94.

6 Tamże, s. 97.
7 Tamże, s. 138–139.
8 Tamże, s. 130–132.
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pisma, której redaktorem był P.I. Joseliani. Mieściły się w niej reportaże z po-
dróży, artykuły dotyczące etnografii i geografii kraju, uwagi z dziedziny litera-
tury i rolnictwa. Od 1848 roku działy oficjalny i nieoficjalny połączyły się i za-
częły wychodzić co tydzień.

W 1846 roku w Tyflisie, z inicjatywy kaukaskiego namiestnika, księcia Mi-
chaiła Siemionowicza Woroncowa, pojawiła się cotygodniowa polityczno-lite-
racka gazeta „Kaukaz”. Było to pierwsze na Kaukazie prywatne czasopismo pe-
riodyczne. Miało ono na celu „poznanie przez swoich rodaków interesujących 
stron kraju, odkrywanie źródeł przemysłu i handlu; bycie wierną relacją dobro-
czynnych przedsięwzięć i działań rosyjskiego rządu w stosunku do Kaukazu i po-
kazanie prawdziwej skali ojcowskiej pieczy naszego wielkiego Cara”9. „Kaukaz” 
był wydawany w szczególnych warunkach – drukował wiadomości ze wszystkich 
tych guberni i obwodów Kaukazu, w których wiadomości nie wychodziły oraz 
istniał na prawach prywatnego wydawnictwa. Gazeta była przekazana na po-
czątku w dzierżawę osobom prywatnym pod warunkiem wypłacenia określonych 
subsydiów.

Interesujące wydaje się to, iż w latach 1846–1847 gazeta „Kaukaz” wydawana 
była w języku rosyjskim i ormiańskim, stając się w ten sposób pierwszym wy-
dawnictwem periodycznym przeznaczonym dla Ormian Kaukazu. W 1856 roku 
nastąpiło połączenie „Zwiastuna Zakaukaskiego” z „Kaukazem”, przy czym 
„Zwiastun Zakaukaski” okazał się formalnym dodatkiem do gazety „Kaukaz”.

Specyfika tworzenia azerbejdżańskiej prasy jest ściśle związana z historią 
wchodzenia tego terytorium, które znajdowało się w sferze geopolitycznych in-
teresów tureckich, perskich (irańskich) i rosyjskich, w skład Rosji. W latach 
1803–1805 do Rosji pokojowo zostały przyłączone chanaty karabachski i sze-
kiński. W 1803 roku, po oblężeniu i zdobyciu przez wojska rosyjskie miasta 
Gandżi, do Rosji włączono chanat gandżiński, a w 1804 roku Gandżi zmieniło 
nazwę na Jelizawietpol.

W czasie wojny rosyjsko-perskiej w latach 1804–1813 Rosja zdobyła cha-
naty kubiński i bakiński (1806), a w 1809 tałyszski, co zostało potwierdzone 
przez giulistański traktat pokojowy z 24 października 1813 roku. Po zakończe-
niu wojny rosyjsko-perskiej, toczącej się w latach 1826–1828, zgodnie z turk-
manczajskim traktatem pokojowym, Rosja otrzymała chanat nachiczewański 
i okręg ordubadski.

Na przyłączonym terytorium wprowadzono zarząd wojenno-administracyjny, 
a chanaty zostały przekształcone w prowincje i okręgi, na czele których stali 
komendanci. Z dniem 1 stycznia 1841 roku komendancki system zarządza-
nia został zlikwidowany i wprowadzono system stosowany na obszarze całego 
imperium. Baku zostało centrum powiatu bakińskiego obwodu kaspijskiego. 
W 1846 roku dokonano nowego, administracyjno-terytorialnego podziału kraju, 
zgodnie z którym powiat bakiński został włączony do guberni szemachińskiej. 
Jednakże w 1859 roku, po olbrzymim trzęsieniu ziemi w Szemachu, centrum 
guberni zostało przeniesione do Baku, a gubernia przemianowana na bakińską.

9 Городецкий Б.М., Очерк развития русской периодической печати на Северном Кавказе 
[Zarys rozwoju prasy rosyjskiej na Północnym Kaukazie]//Известия общества любителей 
изучения Кубанской области. [Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Nauki Kubańskiego obwo-
du], Екатеринодар 1913. Вып. 6. s. 113–114.
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W drugiej połowie XIX wieku wskaźniki społeczno-ekonomiczne stawiały 
Baku na pierwszym miejscu wśród innych miast guberni bakińskiej. Istotną 
rolę w rozwoju miasta odegrało wydobycie ropy naftowej – w 1848 roku został 
tam wywiercony pierwszy w świecie odwiert naftowy i rozpoczęła się „gorączka 
naftowa”.

Początki prasy w języku azerbejdżańskim związane były z oficjalną prasą ro-
syjską – „Wiadomościami Tyfliskimi” (Tyflis achbary) i „Zwiastunem Zakauka-
skim” (Gafgazyn bu tieriefinin chiebierlieri ), gdzie publikowane były w obu języ-
kach te same oficjalne materiały.

„Chociaż azerbejdżańscy uczeni nieraz żałowali, że do 1875 roku nie otrzy-
mali od władz rosyjskich pozwolenia na wydanie żadnej z »tatarskich« gazet, 
wśród dokumentów archiwum Kaukaskiego Komitetu ds. Cenzury za okres 
od 1848 do 1874 roku nie znaleziono żadnego podania z prośbą o pozwole-
nie na wydawanie podobnej gazety. Tym samym można przypuszczać, że teza 
o braku takiej zgody opiera się tylko na nieudanej próbie otwarcia drukarni, 
podjętej przez M.F. Achundowa i M.Sz. Waziecha w 1841 roku”10.

Dopiero 22 lipca 1875 roku w Baku ukazała się pierwsza tureckojęzyczna 
gazeta „Ekinczi” (Oracz ). Była to pierwsza w Imperium Rosyjskim gazeta muzuł-
mańska, redaktorem której został Gasanbek Zardabi, łączący w jednej osobie 
funkcje redaktora, korektora i zecera.

„Zgodnie z narodnickimi poglądami swojego wydawcy [Zadarbi ukończył wy-
dział matematyczno-przyrodniczy Moskiewskiego Uniwersytetu – przyp. J.Ł.], 
gazeta zorientowana była na podtrzymanie lokalnego ruchu ludowego, wciela-
nego w życie wśród chłopstwa, ale faktycznie zamieniła się w trybunę inteli-
gencji. Charakterystyczne, że płaszczyzną konfliktu stała się tematyka języka. 
Literaci azerbejdżańscy, którzy używali języka perskiego, wrogo przyjęli próby 
Zardabiego wykorzystania niedrukowanego języka prostego ludu. Inni odrzucali 
jego próbę utożsamiania miejscowego języka turkijskiego z otomańskim. Wy-
rażając swoje poglądy w kwestii języka, Zardabi pisał: »Rzeczywiście, język oto-
mański nie jest taki sam jak nasz, ale różnica nie jest na tyle istotna, żeby wy-
magała tłumaczenia z jednego na drugi. Należy tylko uważnie czytać książki 
w języku otomańskim, dlatego że zawiera on wiele słów z arabskiego, perskiego 
i innych języków, co czasami przeszkadza w zrozumieniu«. Ponieważ do kręgu 
autorów Ekinczi zaliczali się przede wszystkim sunnici, zwolennicy Zardabiego, 
jego ocena irańskiego fanatyzmu wzbudzała oburzenie. Oprócz tego Ekinczi nie 
zdobyła takiego poparcia wśród urzędników carskich, jakim cieszyli się miej-
scowi pisarze poprzedniego pokolenia. Zardabi wzbudzał podejrzenie z powodu 
swoich narodnickich poglądów, ale jeszcze bardziej – ze względu na prootomań-
skie sympatie. Władze obawiały się, że proces deiranizacji może doprowadzić 
do jeszcze mniej pożądanego przebudzenia protureckich nastrojów wśród Azerów 
i w 1877 roku, w czasie wojny rosyjsko-tureckiej, Ekinczi została zamknięta”11.

10 Аух Е.-М., Между приспособлением и самоутверждением [Między przystosowaniem a sa-
mookreśleniem] Ранний этап поисков национальной идентичности в среде мусульманской 
интеллигенции и возникновение нового общества на юго-восточном Кавказе (1875–1905)
[Wczesny etap poszukiwań identyfikacji narodowej w środowisku inteligencji muzułmańskiej i po-
wstanie nowego społeczeństwa na południowo-wschodnim Kaukazie]//Азербайджан и Россия: 
Общества и государства, Moskawa 2001/www.sakharov-center.ru

11 Свентоховский Т., Русское правление, модернизаторские элиты и становление национальной 
идентичности в Азербайджане [Rosyjskie ustawodawstwo, elity modernizacyjne i narodziny 
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Można stwierdzić, że „Ekinczi” w okresie od 1875 do 1877 roku, kiedy to uka-
zało się 56 numerów tego pisma, była pierwszym i jedynym periodykiem podej-
mującym próbę przekształcenia języka turecko-tatarskiego w środek społecz-
nej komunikacji i stymulacji regionalnych oraz międzyregionalnych procesów 
informacyjnych. Po zamknięciu „Ekinczi”, w Baku aż do rewolucji 1905 roku 
nie wychodziły wydawnictwa w języku azerbejdżańskim. Ideowymi spadko-
biercami „Ekinczi” były gazety „Zija” (Zorza, 1879–1880), „Zija Kafkazia” (Zorza 
Kaukazu, 1880–1884) oraz czasopismo literackie „Kieszkiul” (Miska derwisza, 
1884–1891), wychodzące w innych regionach Kaukazu. Pierwszy numer gazety 
„Zija” (ukazywała się raz w tygodniu), w objętości od 4 do 8 stron wydano w Tyfli-
sie 16 stycznia 1879 roku. Po wydaniu 76 numerów, 6 grudnia 1880 roku pismo 
zostało zastąpione przez gazetę „Zija Kafkazia”. Jej wydawcą i redaktorem był 
Said Unzizade, a pomagał mu jego brat Dżałał. Ponieważ Said Unzizade był wyż-
szym duchownym islamskiego odłamu sunnitów, „Zija” publikowała wiele arty-
kułów na tematy religijne, opierając się bardziej na islamskiej niż na świeckiej 
koncepcji oświaty.

„O zasadniczych rozbieżnościach pomiędzy braćmi Unzizade świadczy też 
fakt, że ich drogi po 1880 roku rozeszły się. Chadżi Said Unzizade zaczął wyda-
wać sposobem typograficznym gazetę Zija Kafkazia (do 1884 ogółem wyszły 104 
jej numery). Gazeta wychodziła w miejscowości Szemache, dzięki czemu miej-
scowość ta, na równi z Tyflisem, stała się miejscem wydania druków periodycz-
nych. Brat Chadżiego, Dżałał Abdurachman, zaczął wydawać dziennik Kiesz-
kiul (Miska derwisza), którego nakład początkowo wynosił 430 egzemplarzy. Był 
jego głównym redaktorem. Treściowo Kieszkiul, wychodzący początkowo jako 
dziennik, a następnie jako gazeta o tygodniowej periodyczności, był bliski Ekin-
czi. Publikowano w nim informacje o aktualnych wydarzeniach polityczno-eko-
nomicznych, nowinkach naukowo-technicznych, podejmowano problemy roz-
woju ludowego rzemiosła, wytwórczości i handlu. Podstawowymi tematami były 
jednakże problemy kultury, literatury i oświaty. Gazeta korzystała z usług ko-
respondentów z wielu uniwersytetów i miast regionu. W Baku, Kube, Szusze 
i Erewaniu miała ona oficjalnych przedstawicieli, którzy zajmowali się także kol-
portażem pisma. W pierwszym numerze wydawca pisał, że »wszystko, co tylko 
zaczęło żyć, potrzebuje pomocy i troski« i że ma on nadzieję, że »wspólnie z nami, 
w wydaniu tego pisma, które wezwane jest do służenia narodowi, będą pomagać 
dobroczyńcy tego narodu«”12.

W „Kieszkiulu” pracował znany literaturoznawca, krytyk i tłumacz Firidun-
biek Koczarli (w rosyjskiej przedrewolucyjnej tradycji – Koczarliński), przybliża-
jący swoim czytelnikom utwory Puszkina, Lermontowa, Hugo, Schillera i innych 
klasyków literatury światowej.

Obok celów oświatowych, podstawowym zadaniem pisma (w kontekście 
dyskusji wokół azerbejdżańsko-irańskiego i osmańsko-tureckiego sposobu ro-
zumieniu koncepcji narodu), pozostawało szerzenie „istambulskiego dialektu” 
języka osmańskiego, co oczywiście nie odpowiadało interesom władz. Z tego po-
wodu pisma te zostały zamknięte przez władze, a sami bracia zmuszeni byli emi-

identyfikacji narodowej w Azerbejdzanie]//Азербайджан и Россия: Общества и государства 
(Azerbejdżan i Rosja: Społeczeństwa i państwa], Moskwa 2001/www.sakharov-center.ru

12 Tamże.
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grować do Turcji. Po zamknięciu „Kieszkiul” nowa azerbejdżańska gazeta poja-
wiła się dopiero w 1903 roku.

W tym czasie (1868–1879) powstała pierwsza linia telegraficzna łącząca 
Baku i Tyflis, w 1883 roku zbudowano linię kolejową między obu miastami. 
W 1886 roku w Baku uruchomiono pierwszą centralę telefoniczną. Powstająca 
infrastruktura techniczna stymulowała rozwój sfery medialnej. Warto też dodać, 
że o ile w 1883 roku Baku liczyło około 45 tysięcy mieszkańców, to w 1913 roku 
liczba ta wzrosła do 200 tysięcy.

W 1881 roku w Baku wydano gazetę „Kaspij”, ukazującą się w języku rosyj-
skim, która – podobnie jak tyfliski „Kaukaz” – odegrała istotną rolę w rozwoju 
publicystyki uprawianej przez przedstawicieli wykształconych warstw muzuł-
mańskiego społeczeństwa na Zakaukaziu. Gazeta początkowo wychodziła 2 razy 
w tygodniu, następnie 3 razy na tydzień, a od 1884 roku – codziennie. Jej redak-
torami byli w różnym okresie: W. Kuźmin, E. Starcew, P. Gordijewski, P. Licz-
ku-Chomutow, G. Mielikow, A. Gusiejnzade, A. Wiejnbierg i inni. W 1895 roku, 
po nabyciu gazety i drukarni za 57 tys. rubli przez bakińskiego magnata nafto-
wego Ziejnała Tagijewa, gazeta „Kaspij” rozpoczęła nowy etap swej działalności. 
Był on związany z osobą Ali Mardanbieka Topczibaszewa, który ukończył wy-
dział prawa Uniwersytetu Petersburskiego.

Adwokat Topczibaszew wkrótce został nie tylko redaktorem i wydawcą gazet 
„Kaspij”, „Baku”, „Chajat” (Życie ), ale i znanym działaczem politycznym. Wy-
brano go bowiem radnym bakińskiej rady miejskiej, przewodniczącym komi-
tetu centralnego partii „Ittifak – almuslimin” (Związek muzułmanów ), posłem 
I Dumy Państwowej oraz członkiem Ogólnorosyjskiego Zebrania Założyciel-
skiego. W 1894 roku Topczibaszew przeprowadził się do Baku i ożenił z córką 
Gasanbieka Zardabi. Został nie tylko jego zięciem, ale i współpracownikiem, po-
dzielającym jego poglądy. W numerze 133 „Kaspija” z 24 czerwca 1898 roku 
wydźwięk jego redakcyjnego komentarza w większości pokrywał się z linią ar-
tykułu redakcyjnego Zardabiego z pierwszego numeru „Ekinczi”. Topczibaszew 
obiecał „odzwierciedlać życie stolicy naftowego królestwa Baku, Kaukazu, Środ-
kowej Azji, obrzędy i obyczaje, wiarę ludności tego regionu w całkowitej zgod-
ności z prawdą historyczną”13. W swoich poglądach politycznych Topczibaszew 
był bliższy europejskim liberałom, niż przedstawicielom panislamizmu i turki-
zmu. „Azerbejdżańscy liberałowie uważali się za część szerokiego rosyjskiego 
ruchu liberalnego, którego celem było poszerzenie lokalnego samorządu i stop-
niowe reformy. W ostatecznym rozrachunku miało to doprowadzić do ustano-
wienia porządku konstytucyjnego. Trzonem azerbejdżańskiego liberalizmu byli 
przedstawiciele muzułmanów w Bakińskiej Dumie – w większości kupcy i prze-
mysłowcy. Poza tym organem miejscowego samorządu ich stanowisko było pre-
zentowane na łamach gazety Kaspij. Był to przykład bardzo udanego wykorzy-
stania do swoich celów przez lokalną elitę rosyjskiej prasy”14. Z chwilą objęcia 
przez Topczibaszewa stanowiska redaktora, gazeta – choć w dalszym ciągu wy-
dawana była w języku rosyjskim – mogła już być uważana za azerbejdżańską. 
W 1902 roku, z inicjatywy Topczibaszewa, Ziejnał Tagijew zwrócił się do lokal-
nych władz z podaniem o pozwolenie na wydawanie turkijskojęzycznej gazety. 

13 Tamże.
14 Tamże.
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Zgody jednak nie otrzymał. Pojawiła się natomiast jeszcze jedna gazeta rosyj-
skojęzyczna – „Baku”. Należy także odnotować czasopismo „Sprawy naftowe” 
– pierwsze periodyczne wydawnictwo poświęcone ropie naftowej i jej wydobyciu. 
Było ono wydawane w Baku w latach 1899–1920.

W Tyflisie w 1903 roku, pod redakcją Mamiedag Szachtachtińskiego, zaczęto 
wydawać gazetę w języku azerbejdżańskim „Szargi – rus” (Rosyjski Wschód ). Ist-
niała ona do 1905 roku. Mamiedag Szachtachtiński był sławnym publicystą, 
który zdobył dziennikarskie doświadczenie w czasopiśmie „Kieszkiul”. Kilka spe-
cjalnych wydań „Telegramu Szargi – rus” ukazało się także w Baku.

Wydarzenia jesieni 1905 roku wiele zmieniły w Imperium Rosyjskim. Przy-
jęcie „Przepisów tymczasowych o prasie periodycznej” w listopadzie 1905 roku 
istotnie osłabiło kontrolę państwową prasy, co doprowadziło nie tylko do jej poli-
tyzacji, ale i wzmocnienia nacjonalistycznych i fundamentalistycznych tendencji. 
Azerbejdżańscy liberałowie weszli w sojusz z lokalnymi rosyjskimi kadetami, sta-
jąc się zapleczem kadrowym I i II Dumy Państwowej, gdzie posłowie ze wschod-
niego Zakaukazia połączyli się z innymi przedstawicielami muzułmanów i ufor-
mowali grupę parlamentarną „Ittifak” (Związek). W tym czasie Baku stało się 
przodującym centrum dziennikarstwa muzułmańskiego w Imperium Rosyjskim. 
W okresie od 1905 do 1917 roku w mieście tym, w języku azerbejdżańskim, wy-
chodziło ponad 60 wydawnictw periodycznych, wśród których były takie pisma, 
jak: gazety „Chajat” (1905–1906) i „Orszad” (Przewodnik, 1905–1908), literackie 
czasopismo „Fujuzat” (Obfitość, 1906–1907) i inne.

W 1905 roku do Baku ze Stambułu wrócił Alibiek Gusiejnzade, natchniony 
ideą jednego narodu tureckiego. Został on inspiratorem codziennej gazety „Cha-
jat”, którą finansował Ziejnał Tagijewa. W czasie wydarzeń rewolucyjnych stała 
się ona tubą azerbejdżańskiej inteligencji. Jej wydawcą był Topczibaszew, a re-
daktorem Gusiejnzade.

„Zawartość gazety rozpoczęło oświadczenie, dokonujące syntezy dotychcza-
sowej myśli politycznej Azerbejdżan: Jako muzułmanie i poddani Rosji, dążymy 
do postępu w ramach rosyjskiego państwa. Jako muzułmanie, chcemy także do-
brobytu dla wszystkich naszych współwyznawców i z całego serca życzymy im 
pomyślności, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajdują. Ale jeste-
śmy także Turkami, i dlatego mamy nadzieję na dobrobyt, oświecenie i szczęście 
wszystkich Turków”. Na stronach tejże gazety Gusiejnzade sformułował sławną 
później dewizę: „Turklashtirmak, Islamlashtirmak, Avrupalashtirmak” (turfika-
cja, islamizacja, europeizacja)15.

Istotną rolę w historii powstawania dziennikarstwa azerbejdżańskiego ode-
grało satyryczne czasopismo „Mołła Nasrieddin”, które pojawiło się w 1906 roku 
w Tyflisie. Jego twórcą był pisarz i prawnik Dżalił Mamiedkulizade. Od grudnia 
1903 roku zamieszkał on w Tyflisie, gdzie dołączył do kręgu zwolenników Ma-
miedagi Szachtachtińskiego. Został również współpracownikiem gazety „Szargi 
– rus”. Po jej zamknięciu w styczniu 1905 roku Mamiedkulizade nabył niedużą 
drukarnię, w której od kwietnia 1906 roku wydawane było czasopismo, nazwane 
od imienia półlegendarnego mędrca wschodniego i kpiarza Mołły Nasrieddina.

„Czasopismo Mołła Nasrieddin stało się zupełnie nowym zjawiskiem w histo-
rii prasy nie tylko Azerbejdżanu, ale i całego Bliskiego i Środkowego Wschodu. 

15 Tamże.
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Podobnego pisma, co do ciekawej formy, ostrości i aktualności treści nie było 
w żadnym kraju, gdzie zaczął docierać Mołła Nasrieddin. Dzięki czemu pismo 
pozyskało sobie stronników, przyjaciół, a zarazem i … przysporzyło sobie wro-
gów. Miało ono 8 wielkoformatowych kolumn. Cztery z nich zajmowały kolorowe 
satyryczne ilustracje i karykatury, które wykonywane były przez sławnych ma-
larzy Szmerlinga i Rottera, a na czterech pozostałych zamieszczane były różnego 
rodzaju teksty literackie – od opowiadań i wierszy, do krótkich sentencji o cha-
rakterze satyrycznym na jedną-dwie linijki. Tak pojawił się w azerbejdżańskiej 
literaturze i dziennikarstwie specyficzny »mołłonasriedinowski« styl, którego nie-
doścignionymi mistrzami zostali sam Dżalił Mamiedkulizade (Mołła Nasrieddin) 
i jego uczeń Mirza Aliekper Sabir”16.

Czasopismo wychodziło co tydzień w piątki, było znane ze swoich felietonów, 
które do każdego prawie numeru pisał sam redaktor. W 1909 roku objętość cza-
sopisma wzrosła do 12 stron, a nakład osiągnął pięć tysięcy egzemplarzy. Jed-
nakże trudności różnego typu zmusiły Dżaliła Mamiedkulizade do zamknięcia 
pisma w 1916 roku. Po rewolucji Mamiedkulizade wyemigrował do Iranu, gdzie 
w Tebrizie w 1921 roku wznowił wydanie czasopisma. W 1922 roku powrócił 
do ZSRR, gdzie kontynuował wydawanie „Mołła Nasrieddin” aż do 1931 roku.

Należy także zwrócić uwagę na nielegalną gazetę „Gummet” (Energia, 
1904–1905), którą w języku azerbejdżańskim wydawała, założona w 1904 roku 
socjalno-demokratyczna grupa o tendencjach bolszewickich „Gummet”. W la-
tach 1905–1906 wychodziły bolszewickie gazety „Wiadomości Związku Delega-
tów Robotniczych” i „Kocz – Diewet” (Wezwanie), dające początek legalnej azer-
bejdżańskiej prasie bolszewickiej, gazeta „Bakiński robotnik”, w 1906–1907 
– „Tiekamiul” (Ewolucja), w 1907 – gazeta „Jołdasz” (Towarzysz), „Syrena”, 
w 1907–1909 nielegalna gazeta „Bakiński proletariusz”.

Wśród wielu problemów, które były podejmowane i dyskutowane w azerbej-
dżańskiej prasie po 1905 roku, sprawa języka literackiego stała się przedmiotem 
szczególnie zaciętych i intensywnych sporów. W niej bowiem ogniskował się pro-
blem, ostro stawianego w tym czasie pytania, na które nie znaleziono wówczas 
odpowiedzi: jaka jest przynależność narodowa muzułmanów zakaukaskich? Nie 
było bowiem tradycji państwowości azerbejdżańskiej, idea „narodu” była jeszcze 
wciąż nieokreślona i zagmatwana. Były jednak język azerbejdżański i literatura 
– podstawowe kryteria identyfikacji grupowej. Ponieważ świadomość przyna-
leżności do rodziny narodów turkijskojęzycznych szeroko się rozpowszechniła, 
szczególnie wśród przedstawicieli wykształconych warstw, wielu zaczęło nazy-
wać siebie Turkijczykami. Powstał zatem problem: do jakiego stopnia należy 
utożsamiać się z Otomanami i czy trzeba to w ogóle robić? Debaty pomiędzy 
stronnikami literackiego języka azerbejdżańskiego a otomanistami odzwiercie-
dlały sprzeczności istniejące pomiędzy lokalnym partykularyzmem, a szerokim 
spojrzeniem na przyszły Azerbejdżan. Świadczyły one także o dążeniu Azerbej-
dżan, po wyzwoleniu z więzów języka perskiego, do samoidentyfikacji w odnie-
sieniu do otomanizacji. Najważniejsze czasopismo literackie okresu po 1905 
roku – „Fujuzat” (Obfitość ) – propagowało pogląd, że Azerbejdżanie są jak Tur-

16 Микеладзе Г., Гордость наша [Nasza chwała] – Джамиль Мамедкулизаде//Азербайджанские 
известия. 2008. от 14 июня. № 874.
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kijczycy – Oguzy. Pokrewni w swej podstawie z Turkijczykami, jak i Otomanami, 
a różnica pomiędzy tymi dwoma narodami nie ma większego znaczenia.

Wydawca czasopisma i jego główny autor, Ali Gusiejnzade, krytykował 
skłonność do lokalnego partykularyzmu, która mogła w końcu doprowadzić 
do pojawienia się odrębnego narodu, nazywanego przez niego „kaukaskimi 
Turkijczykami”. Był on przekonany, że w historii następuje epoka dużych 
państw, połączonych wspólną religią, językiem i kulturą. Gusiejnzade zupełnie 
jasno propagował swoją ideę połączenia, w taki czy inny sposób, Azerbejdżanu 
z Imperium Otomańskim, „duchowym i politycznym przywódcą islamskiego 
świata”. Stanowisko „Fujuzata” wyrażało się w tym, że wszystkie narody turkij-
skie powinny przyjąć ujednolicony język literacki, będący modyfikacją języka 
otomańskiego. Jego argumentacja podkreślała przewagę tego języka w rozwoju 
intelektualnym Turkijczyków kaukaskich, którzy nie mogli wyrażać w swoim 
języku abstrakcyjnych pojęć i prowadzić skomplikowanych rozważań. „Język, 
który my nazywamy ojczystym, na przestrzeni stuleci był odcięty od postępu 
w polityce, filozofii i nauce, w następstwie czego zatrzymał się w swoim natu-
ralnym rozwoju”.

Przeciwnicy otomanizacji wychodzili z założenia, że doprowadzi ona do spad-
 ku czytelnictwa prasy i do powstania trudnej literatury, mało zrozumiałej dla 
przeciętnego odbiorcy. Zrozumiałym jest, że zwolennicy języka azerbejdżań-
skiego popierani byli przez grupy o orientacji narodnickiej, które miały także 
na uwadze jego dostępność dla Azerbejdżan zamieszkujących Iran17.

Rozpoczęta w 1914 roku I wojna światowa doprowadziła do rewolucji luto-
wej 1917 roku. Partią dominującą w tym okresie w Azerbejdżanie była, utwo-
rzona w 1911 roku, turkijska partia federalistów Musawat, broniąca zasady sa-
mookreślenia narodów i zakładająca republikę autonomiczną w składzie Rosji. 
Jednakże wydarzenia związane z działalnością bolszewickiego Związku Bakiń-
skiego i próbą ustanowienia władzy radzieckiej w marcu 1918 roku doprowa-
dziły do diametralnej zmiany sytuacji politycznej. Wiosną 1918 roku ogłoszono 
utworzenie Zakaukaskiej Federacji Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, która istniała 
miesiąc. Wraz z jej rozpadem muzułmańscy delegaci na Sejm ogłosili 28 maja 
utworzenie Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej, na czele z partią Musa-
wat. Do tego czasu rzadko używany termin geograficzny „Azerbejdżan”, stał się 
nazwą państwa, które długo poszukiwało określenia nazwy narodu.

„Republika istniała 23 miesiące, jednakże w tym okresie można wydzielić 
trzy etapy: pierwszy związany był z okupacją otomańską, trwającą do listopada 
1918 roku. Otomańskie władze wojenne traktowały Azerbejdżan jako teryto-
rium, które ostatecznie znajdzie się w granicach Turcji. Wojska tureckie zostały 
zastąpione przez oddziały brytyjskie, które zapewniły czasowe bezpieczeństwo 
Azerbejdżanu od rozgorzałej wojny domowej w Rosji. Brytyjska obecność była 
także czynnikiem stymulującym rozwój polityczny Azerbejdżanu w stronę par-
lamentaryzmu”18. Po wycofaniu się armii brytyjskiej w sierpniu 1919 roku, na-
dejście Armii Czerwonej i władzy radzieckiej było tylko kwestią czasu, co rozu-
mieli liderzy partii Musawat. Barwny obraz prasy tych dwóch lat odzwierciedlał 
atmosferę niestabilności okresu przejściowego.

17 Свентоховский Т. Указ. соч.
18 Tamże.
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27 kwietnia 1920 roku część rosyjskiej 11 Armii Czerwonej przekroczyła gra-
nicę Azerbejdżanu i 28 kwietnia wkroczyła do Baku. Po ustanowieniu władzy ra-
dzieckiej w Gruzji i Armenii w marcu 1922 roku został podpisany traktat two-
rzący Związek Federacyjnych Republik Zakaukaskich, którego nazwę wkrótce 
zmieniono na Zakaukaską Republikę Federacyjną. W grudniu tego samego roku 
Republika Zakaukaska, razem z Ukrainą, Białorusią i Federacją Rosyjską utwo-
rzyły ZSRR. Dopiero zgodnie ze stalinowską konstytucją z 1936 roku Azerbej-
dżan, Gruzja i Armenia stały się samodzielnymi republikami w składzie ZSRR.

Po ustanowieniu władzy radzieckiej, Baku pozostało centrum azerbejdżań-
skiego dziennikarstwa – jeszcze w 1908 roku doliczono się w nim więcej niż 
30 drukarni i litografii. Od 1920 zaczęła tam funkcjonować Azerbejdżańska 
Agencja Telegraficzna (AzAgT). Na początku lat 20. roczny nakład książek i cza-
sopism wynosił w Azerbejdżanie 137 tysięcy egzemplarzy, jednorazowy nakład 
gazet 48 tysięcy egzemplarzy. Dla wzmocnienia bazy wydawniczej w 1924 roku 
zostało utworzone Azerbejdżańskie Wydawnictwo Państwowe.

„Zasadnicze znaczenie dla przemian lat 20. stanowiła reforma alfabetu z jej 
ważnymi politycznymi, kulturowymi i religijnymi następstwami. Sama jej idea 
jest tak stara, jak i azerbejdżański ruch oświatowy. Alfabet arabski, słabo do-
stosowany do fonetyki języków turkijskich, sprawiał wiele trudności w nauce 
czytania i pisania. W warunkach radzieckiego reżimu powstały możliwości ra-
dykalnego rozwiązania tego problemu. Tym niemniej temat reformy alfabetu roz-
strzygał się w ostrej dyskusji. Latynizacja alfabetu wywołała protest nie tylko 
broniących historycznej i kulturowej spuścizny tradycjonalistów, ale i rewolu-
cyjnie myślących spadkobierców sławnego wołżańsko-tatarskiego komunisty 
Sułtana Galijewa. Jak przypuszczali ci ostatni, alfabet arabski, niezawierający 
samogłosek, sprzyja zachowaniu wspólnych norm języka literackiego wszystkich 
narodów turkijskich. W piśmie bowiem nie odzwierciedlają się fonetyczne róż-
nice języków i dialektów. Ale Moskwa kontynuowała swoją politykę narodowej 
dyferencjacji muzułmanów. Lenin zaaprobował reformę, która postępowała bar-
dzo szybko. W czerwcu 1924 roku alfabet łaciński zaczął być wykorzystywany 
przez administrację Azerbejdżańskiej SRR.

Problem latynizacji alfabetu szybko przestał być sprawą wyłącznie radziec-
kich Turków i wywołał zainteresowanie w kemalistycznej Turcji. Idea takiej re-
formy odpowiadała dążeniu Mustafy Kemala do zerwania z otomańską prze-
szłością. Pośpiesznie, bez okresu przejściowego, w listopadzie 1928 roku Turcja 
przyjęła alfabet łaciński i wprowadziła zakaz posługiwania się językiem arab-
skim, analogicznie do zakazu wprowadzonego w Azerbejdżanie. W wyniku tych 
działań związki Azerbejdżanu z Turcją uzyskały nową perspektywę. Jednocze-
śnie krok ten doprowadził do pogłębienia różnic kulturowych z irańską częścią 
Azerbejdżanu, gdzie problem zamiany arabskiego alfabetu nawet nie mógł być 
otwarcie podejmowany”19. W roku szkolnym 1928/1929 szkoły Azerbejdżanu 
przeszły z liternictwa arabskiego na łacińskie, a w 1939 roku azerbejdżańskie 
piśmiennictwo zostało przełożone na podstawie liternictwa rosyjskiego. Pozwo-
liło to przybliżyć typologię prasy azerbejdżańskiej do radzieckiej, gdzie aktywnie 
postępował proces powstawania miejskich i rejonowych gazet, które przy całej 
swojej ideologiczności wciąż dawały możliwość wyjaśnienia lokalnych tematów, 

19 Tamże.
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niepodejmowanych w prasie republikańskiej. Tym bardziej, że wszystkie inno-
wacje technologiczne w dziennikarstwie (w 1926 w Baku nadano pierwszą audy-
cję radiową, od 1956 roku zaczęła funkcjonować bakińska telewizja; przy czym 
radio republikańskie i audycje telewizyjne były nadawane w języku azerbejdżań-
skim, rosyjskim i ormiańskim – 2 programy radiowe i 2 telewizyjne) związane 
były z okresem radzieckim w historii Azerbejdżanu.

W Azerbejdżańskiej SRR działały republikańskie wydawnictwa Aziernie-
szr („Azgosizdat”), Azerbejdżańskie Wydawnictwo Państwowe, Maarif (Oświata) 
o Giandżlika (Młodość). Jednoroczny nakład wydawanych przez nie książek w la-
tach 70. wynosił ponad 10 milionów egzemplarzy. Połowa z nich wydawana była 
w języku azerbejdżańskim. W 1968 roku w Azerbejdżanie wychodziły 123 cza-
sopisma i inne pisma periodyczne (w tej liczbie 80 w języku azerbejdżańskim), 
o rocznym nakładzie 16 390 tysięcy egzemplarzy i 121 gazet (w tej liczbie 95 
w języku azerbejdżańskim), o rocznym nakładzie 309 857 tysięcy egzemplarzy.

W języku azerbejdżańskim wychodziły takie gazety republikańskie, jak: „Ko-
munista”, „Sowiet kiendio” (Radziecka wieś), „Azerbejdżan giandżliari” (Młodzież 
Azerbejdżanu, od 1919), „Azerbejdżan muallimi” (Nauczyciel Azerbejdżanu, 
od 1934), „Azerbejdżan pionieri” (Pionier Azerbejdżan, od 1938), „Adabijat wie 
indżesieniet” (Literatura i sztuka, od 1934). W języku rosyjskim ukazywały się: 
„Bakiński robotnik” (od 1917), „Wieża” (od 1928), „Młodzież Azerbejdżanu” 
(od 1919); a w języku armeńskim: „Komunist” (Komunista, od 1920).

Wśród czasopism w języku azerbejdżańskim wychodziły „Azerbejdżan kom-
munisti” (Komunista Azerbejdżanu, od 1939), „Azerbejdżan Hadyny” (Kobieta 
Azerbejdżanu, od 1923), „Kirpi” (Jeż, od 1952), „Ułduz” (Gwiazda, od 1967), 
„Azerbejdżanie”, w języku rosyjskim – „Literacki Azerbejdżan” (od 1931); w ję-
zyku armeńskim – „Grakan Azerbejdżan” (Literacki Azerbejdżan, od 1957).

Jedną z najstarszych gazet Azerbejdżanu w tym okresie była gazeta „Bakiń-
ski robotnik”, której pierwszy, a zarazem ostatni numer, ukazał się w 1906 roku. 
Były jeszcze próby wznowienia gazety w 1908 roku, ale prawdziwa jej historia 
rozpoczęła się 5 maja 1917 roku, kiedy „z Bakińskiego Komitetu w redakcji »Ba-
kińskiego robotnika« zaczęli pracować A. Dżaparidze, N. Koliesnikowa, W. Na-
niejszwili, I. Małygin, A. Karinijan. Redaktorem naczelnym został Stiepan Szau-
mian. W pierwszym numerze przedrukowano z Prawdy (organu centralnego 
partii) słynne Tezy kwietniowe W.I. Lenina. Bakiński robotnik utrzymywał stałe 
związki z moskiewską Prawdą i innymi bolszewickimi pismami oraz Kaukaskim 
robotnikiem w Tyflisie. Przedstawiał tym samym rozwój ruchu rewolucyjnego nie 
tylko w Baku i Azerbejdżanie, ale w całej Rosji i na Zakaukaziu”20.

Ważnym wydarzeniem w historii gazety była aktywna współpraca z pi-
smem wielkiego rosyjskiego poety Siergieja Jesienina. Miała ona miejsce w la-
tach 1924–1925, kiedy funkcję redaktora naczelnego pisma pełnił P.I. Czagin. 
Na łamach „Bakińskiego robotnika” Jesienin opublikował poematy „Ballada 
o dwudziestu sześciu”, „Anna Oniegina” oraz wiersze z cyklu „Motywy perskie”. 
W okresie radzieckim „Bakiński robotnik” był organem Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Azerbejdżanu, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Azer-
bejdżańskiej SRR. Jego nakład w 1955 roku wynosił 110 tysięcy egzemplarzy, 

20 Кузнецов И.В., Фингерит Е.М., Газетный мир Советского Союза [Gazetowy świat Związku Ra-
dzieckiego], Moskwa 1976, Т. 2., c. 299.
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w 1962 – 130 tysięcy, w 1973 – 137 tysięcy. „Bakiński robotnik” uważany był 
za najważniejszą gazetę codzienną Azerbejdżanu.

W języku azerbejdżańskim, jako organ Komunistycznej Partii Azerbejdżanu, 
wydawana była gazeta „Komunist”, której pierwszy numer nielegalnie wyszedł 
w Baku w sierpniu 1919 roku. „Ważnym okresem w historii gazety były lata 
1920–1925, kiedy pracował w niej pierwszy redaktor naczelny, słynny azerbej-
dżański publicysta, M.S. Ordubazy. W tym okresie opublikował on na jej ła-
mach (od 30 kwietnia 1920 do końca roku 1925) około 1000 różnych materia-
łów. Pisali także w „Komuniście” działacze partyjni i państwowi: S.M. Kirow, 
N. Narimanow, S. Ordżonikidze, S.M. Efendijew, A.I. Mikojan, G. Musabiekow 
i inni”21. Za przykład gazety, często zmieniającej swoją nazwę, co odzwierciedlało 
specyfikę ideologicznych „powiewów” czasów radzieckich, może służyć „Młodzież 
Azerbejdżanu”, będąca organem Komitetu Centralnego Komsomołu Azerbej-
dżanu. Gazeta ukazała się 11 lipca 1919 roku pod tytułem „Robotnik”. W tymże 
roku zmieniła ona nazwę na „Młodzież robotniczą”, od marca 1920 roku ukazy-
wała się pod tytułem „Czerwone wezwanie”, od kwietnia 1920 roku jako „Młody 
komunista”, od maja 1920 roku – „Młody robotnik”, od sierpnia 1920 roku – 
„Czerwona młodzież”, od stycznia 1921 roku – „Młody robotnik”, od listopada 
1921 roku – „Międzynarodowy sztandar”, od lipca 1922 roku – „Młody robotnik”, 
od czerwca 1932 roku – „Bakiński komsomolec”, od stycznia 1937 roku – znowu 
jako „Młody robotnik”. W sierpniu 1941 roku zawieszono jej wydawanie. Pismo 
wznowiono dopiero we wrześniu 1945 roku pod nazwą „Młodzież Azerbejdżanu”.

Popularną gazetą była również, wydawana w Baku w języku rosyjskim, 
„Wieża”. Odzwierciedlała ona interesy przemysłu naftowego, co wyrażało się 
nawet w jej tytule, który „zaproponowali sami nafciarze, mówiąc: »Z wieży – le-
piej widać!«”22. Z czasopism literackich w języku azerbejdżańskim najbardziej 
poczytnym było „Adabijat wie indżesieniet” (Literatura i sztuka).

Wraz z nadejściem jawności życia publicznego w końcu lat 80. XX wieku 
gwałtownie wzrosła liczba wydawanych gazet azerbejdżańskojęzycznych. Więk-
szość z nich ukazywała się jednak bardzo krótko. Najbardziej znanymi w tej gru-
pie tytułami były: „Azadyg” (Wolność ) pod redakcją Nadżafowa – organ prasowy 
Frontu Narodowego, „Istigłał” (Niezależność ) – organ prasowy partii socjalno-
demokratycznej, „Azerbejdżan”, „Nowruz” (Nowy Dzień), „Otłar jurdu” (Ziemia 
Ognista) i „Ełm” (Wiedza).

Powstawanie tego typu prasy odbywało się w okresie ostrej polityzacji sytu-
acji społecznej. Kilka miesięcy po starciach zbrojnych w lutym 1988, w Górnym 
Karabachu powstał Narodowy Front Azerbejdżanu. Gdy w 1992 roku w Azerbej-
dżanie odbyły się pierwsze demokratyczne wybory, prezydentem republiki został 
przywódca Narodowego Frontu Azerbejdżanu Abulfaz Elczibej. Rządy Elczibeja 
trwały tylko jeden rok. Został on odsunięty od władzy w wyniku przewrotu woj-
skowego, dokonanego przez pułkownika Surieta Gusiejnowa. Ten z kolei przeka-
zał władzę doświadczonemu politycznemu działaczowi, byłemu członkowi Biura 
Politycznego KC KPZR, Giejdarowi Alijewowi. Polityk ten okazał się postacią, 
która była w stanie zjednoczyć wokół siebie większość społeczeństwa. Alijew na-
stępnie przekazał władzę własnemu synowi.

21 Tamże, s. 297.
22 Tamże, s. 301.
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Z gazet okresu radzieckiego w latach 90. zachowały wpływy i nakłady tylko 
rosyjskojęzyczne „Wieża” i „Bakiński robotnik”. Popularność zyskały nowe pisma, 
takie jak: „Ajna” (Zwierciadło), „Secher”, „7 giun” i „Ajdynłyg”. Pojawiła się pierw-
sza niezależna agencja „Turan” i gazety partyjne – „Milliat”, organ partii niezależ-
ności narodowej Etibara Mamiedowa, „Istigłał”, gazeta socjalno-demokratycznej 
partii braci Alizade i „Jieni Musawat” partii Musawat, pod kierownictwem Isoja 
Gambara23. Największy sukces gazeta „Azadłyg” osiągnęła na początku lat 90., 
kiedy jej codzienny nakład wynosił 100 tysięcy egzemplarzy. Był to rekordowy 
wynik w skali całego Azerbejdżanu, ponieważ obecne nakłady gazet codziennych 
nie przekraczają 15 tysięcy egzemplarzy. Formalnie założycielem gazety „Aza-
dłyg” jest zespół dziennikarski, chociaż gazeta jest tubą Partii Frontu Narodo-
wego Azerbejdżanu (PNFA).

Chociaż dane statystyczne wskazują, że obecnie stale czyta prasę zaledwie 
około 18% mieszkańców Azerbejdżanu, to jednak segment prasowy zachowuje 
swój wpływ na życie społeczne kraju, przy utrzymaniu swojej względnej nieza-
leżności. Ta niezależność oparta jest na współczesnym ustawodawstwie, któ-
rego podstawę stanowi konstytucja przyjęta w listopadzie 1995 roku. Do jej 
uchwalenia, po proklamacji niepodległości w Azerbejdżanie, obowiązywała 
konstytucja z 1978 roku. Jej uzupełnieniem był szereg aktów ustawodaw-
czych, które uwzględniały m.in. zasady międzynarodowych konwencji dotyczą-
cych praw człowieka.

Artykuł 2 Ustawy „O środkach masowej informacji” uznaje za środki maso-
wego przekazu „organy prasy periodycznej: mające stałą nazwę i bieżący numer, 
gazety, czasopisma, almanachy, biuletyny i inne wydawnictwa wychodzące nie 
rzadziej niż raz do roku, a także inne typy prasowych wydawnictw, których jed-
norazowy nakład jest powyżej stu egzemplarzy, radio, telewizję, programy wideo, 
kroniki filmowe lub całość audio- i audiowizualnych informacji i materiałów (au-
dycji), wychodzących pod stałą nazwą nie rzadziej niż raz do roku”.

Konstytucja Republiki Azerbejdżanu zawiera artykuły regulujące podsta-
wowe zasady działalności środków masowego przekazu, jak również ich sto-
sunki z jednostką i państwem. W szczególności konstytucja gwarantuje:

— możliwość swobodnego „zgodnego z prawem poszukiwania, zdobywania, 
przekazywania, tworzenia i rozpowszechniania informacji” (art. 50);

— „wolność masowego przekazu, zakaz cenzury państwowej w mass me-
diach, w tym w prasie” (art. 50);

— prawo do posługiwania się językiem ojczystym i uprawiania działalno-
ści twórczej w każdym języku zgodnie ze swoim życzeniem (art. 45). 
Stanowi to podstawę tworzenia środków masowej informacji w językach 
mniejszości narodowych;

— ochronę czci i godności obywateli (art. 46); w tym przed nadużywaniem 
swobody przez środki masowego przekazu;

— prawo do krytyki działalności organów państwowych, ich przedsta-
wicieli, partii politycznych, związków zawodowych, innych stowarzy-
szeń publicznych, a także działalności i pracy poszczególnych obywa-

23 Здесь и далее фактическая основа по современным азербайджанским СМИ приводится по 
данным сайта [Tutaj i dalej dane faktograficzne o azerbejdżańskich środkach komunikowania 
masowego na podst. witryny] www.media.aznet.org.



ROCZNIK PRASOZNAWCZY Rozprawy i artykuły26

teli. Prześladowanie za krytykę jest zabronione, jednakże ubliżanie lub 
oszczerstwo nie mogą być uważane za krytykę (art. 57);

— obronę praw i wolności każdego w sądzie (art. 60);
— nienaruszalność własności (w tym własności intelektualnej i material-

nej środków masowego przekazu) i jej ochronę przez państwo (art. 13);
— prawo „w zgodzie z porządkiem prawnym, swobodnego wykorzystania 

swoich możliwości i uzdolnień, samodzielnego lub z innymi zajmowa-
nia się przedsiębiorczością lub niezabronionym prawem innym rodza-
jem działalności ekonomicznej” (art. 59).

Ogólnie rzecz biorąc, normy konstytucyjne spełniają wymagania ratyfiko-
wanych przez Azerbejdżan konwencji międzynarodowych. Art. 147 azerbejdżań-
skiej ustawy zasadniczej stanowi, że Konstytucja Republiki Azerbejdżanu jest 
najwyższym prawem. Jednak nie zostało przewidziane jego bezpośrednie zasto-
sowanie. W oparciu o artykuły Konstytucji parlament uchwala prawa, które na-
stępnie stanowią podstawę do wydawania innych aktów ustawodawczych. Pro-
blem ich zgodności z Konstytucją rozstrzyga utworzony w lipcu 1998 roku Sąd 
Konstytucyjny24.

Ważnym wskaźnikiem funkcjonowania wolności słowa w pracy dziennikar-
skiej są przepisy o dostępie do informacji, znajdującej się w kompetencji orga-
nów władzy państwowej. „Specjalna procedura odpowiedzi na zapytanie redakcji 
zawarta jest w ustawach o środkach masowego przekazu czterech postradziec-
kich państw: Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu i Rosji. Tam, gdzie jej brak, 
eksperci mówią o deklaratywnym charakterze prawa dziennikarzy do otrzymy-
wania i rozpowszechniania informacji”25.

Podobnie przedstawia się stan prawny mediów w Azerbejdżanie. W praktyce 
spotyka się naciski finansowe na prasę, przypadki prześladowania nonkonfor-
mistycznych pism, ograniczanie kontaktów z ormiańskimi dziennikarzami. Kul-
minacją tych działań był maj 2005 roku, kiedy został zamordowany Elmar Gus-
siejnow – redaktor gazety „Monitor”. Pismo to wkrótce zostało zamknięte.

Za nową koncepcją w dziedzinie ustawodawstwa medialnego można uwa-
żać rozporządzenie byłego prezydenta Azerbejdżanu Giejdara Alijewa, nakazu-
jące, aby od 1 sierpnia 2001 roku wszystkie gazety wydawane w języku azerbej-
dżańskim, wykorzystujące cyrylicę, przeszły na grafikę łacińską. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem również cała produkcja reklamowa, a także filmy wyświetlane 
w azerbejdżańskiej telewizji powinny być w języku azerbejdżańskim. Za niedo-
stosowanie się do tego rozporządzenia wprowadzono odpowiedzialność admini-
stracyjną. Został też ustanowiony Narodowy Dzień Prasy – 22 lipca, na pamiątkę 
wydania pierwszej gazety azerbejdżańskiej.

24 Зейналов Э., Законы и практика СМИ в Азербайджане [Prawo i praktyka ŚKM w Azerbejdza-
nie]//Законы и практика СМИ в странах СНГ и Балтии [Prawo i praktyka ŚKM w państwach 
ZNP i nadbałtyckich], Moskwa: Галерея, 1999, s. 5.

25 Рихтер А.Г., Свобода массовой информации в постсоветских государствах: регулирование и 
саморегулирование журналистики в условиях переходного периода [Wolność masowej infor-
macji w państwach postsowieckich: regulacja i samoregulacja dziennikarstwa w warunkach okre-
su przejściowego]//Автореферат на соиск. уч. степени доктора филол. наук. [Autoreferat dla 
uzyskania stopnia dr. hab. nauk filozoficznych], Moskwa 2007, s. 18.
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Na początku nowego tysiąclecia w Azerbejdżanie zarejestrowanych było 
563 różnego rodzaju mediów, z których rzeczywiście wydawanych było 300 gazet 
i 72 czasopism. Funkcjonowało 20 kanałów radiowych i telewizyjnych, działało 
także 20 agencji informacyjnych.

Przejście na alfabet łaciński doprowadziło do interesujących sytuacji na 
rynku prasy. Przykładowo: wychodzący do tej pory w języku azerbejdżańskim ty-
godnik „Siedem dni” zaczął być wydawany w języku rosyjskim, w zupełnie zmie-
nionym stylu i innej szacie graficznej.

Analitycy zgodni są w opinii, że obecnie niezależne gazety azerbejdżańskie 
można podzielić na dwie grupy: samofinansujące się i subsydiowane przez okre-
ślone środowiska polityczne lub finansowe. Do samofinansujących można obec-
nie zaliczyć „Echo”, „Zwierciadło”, „Tydzień”, a także opozycyjny „Jieni Musawat”.

Założona przez jednego z przywódców azerbejdżańskiej opozycji Isoja Gam-
barę gazeta „Jieni Musawat” cieszy się popularnością wśród szerokich kręgów 
społeczeństwa. Udane działania marketingowe pomogły gazecie pozyskać odbior-
ców (czytają ją zarówno zwolennicy władzy, jak i opozycja), bez względu na swe 
polityczne zaangażowanie (obrona interesów partii Musawat). „Jieni Musawat” 
szeroko przedstawia społeczne, polityczne i międzynarodowe życie Azerbej-
dżanu. Gazeta często zamieszcza wywiady ze sławnymi ludźmi, politykami, by-
łymi urzędnikami państwowymi, zwraca uwagę na problemy historii najnowszej.

Opozycyjny charakter ma także azerbejdżańska gazeta „Szarg”, wydawana 
od początku lat 90. pod redakcją Akira Aszyrły (był on również założycielem ga-
zety). Mimo niedużego nakładu (6000 egzemplarzy), pismo szczególnie kładzie 
nacisk na prezentację wewnętrznej polityki kraju. Jest bardzo popularne, a jego 
redaktor kandydował nawet do parlamentu w 2000 roku.

Najpopularniejszą gazetą, spośród wydawanych w Azerbejdżanie w ję-
zyku rosyjskim, pozostaje pismo „Zwierciadło”, które wychodzi od 1990 roku. 
Do końca 2000 roku „Zwierciadłem” kierował Rauf Tałyszyński. Gazeta jest 
uważana za najbardziej wpływową, kształtującą opinię społeczną zarówno ro-
syjskojęzycznej, jak i azerbejdżańskiej ludności. W piśmie szczególnie wysoki 
poziom reprezentowały materiały analityczne. Pozyskiwana reklama uczyniła 
z pisma najbardziej dochodowe przedsiębiorstwo w sektorze medialnym Azer-
bejdżanu. Jednakże pod koniec 2000 roku w redakcji doszło do rozłamu – część 
dziennikarzy razem z Raufem Tałyszyńskim zaczęła od stycznia 2001 roku wy-
dawać gazetę „Echo”. Obecnie „Zwierciadłem”, o nakładzie 8000 egzemplarzy, 
kieruje Elczin Szychliński, a gazetą „Echo”, z nakładem 10 000 egzemplarzy, 
Rauf Tałyszyński. Oba periodyki mają podobną formułę redakcyjną i adreso-
wane są do zbliżonej publiczności. Oprócz tego Rauf Tałyszyński, początkowo 
w „Zwierciadle”, a potem w „Echo” poprzez stworzenie strony internetowej, do-
tarł do szerokiego kręgu czytelników z zagranicy.

Należy także zwrócić uwagę na wychodzącą w języku rosyjskim cotygo-
dniową gazetę „Tydzień” (redaktor: E. Bagirowa), której nakład oscyluje wokół 
13 000 egzemplarzy. Gazeta jest obecnie częścią grupy wydawniczej „Super-
market – Tydzień”. W pewnym okresie konkurowała nawet ze „Zwierciadłem”, 
ze względu na swoją publicystykę ekonomiczną. Jednakże w wyniku sporów 
w redakcji i odejścia części dziennikarzy popularność „Tygodnia” zmalała.
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W języku rosyjskim w Baku wychodzi też gazeta cotygodniowa „Codzienne 
nowości”. Do tej pory nie wypracowała jednakże własnej, oryginalnej formuły 
i nie udało jej się pozyskać sympatii czytelników.

Fenomenem postradzieckiego okresu w dziennikarstwie Azerbejdżanu jest 
pojawienie się pism anglojęzycznych. Jest to związane z wejściem na krajowy 
rynek prasy wydawnictw zachodnich. Ta część segmentu prasy, jak na razie, 
znajduje się w stadium formowania. Tym niemniej istnieje i jest finansowana 
przez rynek reklamowy. Prawidłowość stanowi, że gazety anglojęzyczne wycho-
dzą co tydzień w niedużych nakładach i są rozpowszechniane bezpłatnie w hote-
lach, klubach, barach itd. Najbardziej znane z nich to „Caspian Business News” 
(redaktor: Fagan Askierow, nakład 2000 egzemplarzy), „The Azeri Times” (redak-
tor: Aida Sułtanowa, nakład 8000 egzemplarzy) i „Baku Sun”, będąca specjalną 
wersją angielskiego dziennika „The Sun”, który jest częścią koncernu medial-
nego Ruperta Murdocha.

Gazety wychodzące w języku azerbejdżańskim w większości dofinansowy-
wane są przez różnego typu grupy finansowo–przemysłowe lub partie polityczne. 
Wysokie dofinansowanie otrzymuje wychodząca od 1995 roku gazeta cotygo-
dniowa „Ekspres”, którą kieruje Gazanfar Bajramow. Jest to jedna z najbar-
dziej bogatych w informacje, o zróżnicowanej tematyce, gazet. Posiada także bar-
dzo stabilny zespół dziennikarki. Jej nakład wynosi około 10 000 egzemplarzy, 
co jest na rynku prasy Azerbejdżanu poważnym wynikiem.

Gazetę „Churrijjet”, wychodzącą od 1991 roku, często nazywa się nieoficjal-
nym organem opozycyjnej Demokratycznej Partii Azerbejdżanu. Obecnie wycho-
dzi ona trzy razy w tygodniu, w nakładzie 6000 egzemplarzy pod redakcją Sulej-
mana Mamiedi i specjalizuje się w przedstawianiu polityki wewnętrznej kraju.

Prorządowa „Azad Azerbaijan” ma nakład około 5000 egzemplarzy, gazeta 
Ministerstwa Ochrony Zdrowia „Szefget” – 4800 egzemplarzy, związkowa „Ulfet” 
– 3700 egzemplarzy. Nakłady innych gazet są jeszcze mniejsze: „PS” Ałmaz Ma-
miedowej – 3600 egzemplarzy, „Nejtral” Wafy Ałłachwierdijewej – 2700 egzem-
plarzy, „Lider Media” Faika Achmiedowa – 2000 egzemplarzy, „VAT” Alirzy Sajy-
łowa – 1500 egzemplarzy, „Achig Fikir” Asafa Rzajewa – 1000 egzemplarzy.

Rynek czasopism Azerbejdżanu jest bardzo zróżnicowany. Wydawane 
w Stanach Zjednoczonych czasopismo „Azerbaijan International” jest swego 
rodzaju wizytówką życia kulturalnego Azerbejdżanu. Przedstawia ono mate-
riały dotyczące muzyki, literatury, folkloru, szkolnictwa, a także życia codzien-
nego, tendencji rozwojowych społeczeństwa, stosunków międzynarodowych 
i biznesu naftowego. Problemom biznesu i ekonomii Azerbejdżanu poświęcone 
jest czasopismo „Biznes i konsulting”, które podjęło próbę wydania czasopisma 
rozrywkowego – „Styl”. Nie stało się ono jednak czasopismem odgrywającym 
istotnej roli na rynku. Centrum Badań Religijnych Azerbejdżanu wydaje dwu-
miesięcznik „Biegun”, którego celem jest wspieranie muzułmańskiej oświaty 
religijnej i propagowanie islamskiej etyki. Od 1991 roku wydawane jest ro-
dzinne czasopismo socjologiczne „Dżejła Chanum”, którego tematyka – oprócz 
problemów wychowania dzieci, zagadnień ochrony zdrowia i ekologii – zawiera 
także materiały poświęcone sztuce, kinu i modzie. Od 1997 roku czasopismo 
drukowane jest w Turcji.

Fundacja Przyjaciół Kultury Azerbejdżańskiej w 2002 roku zaczęła wydawać 
międzynarodowe czasopismo azerbejdżańskie „IRS – dziedzictwo”, mające także 
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wersję internetową. Jego podstawowym celem jest przedstawianie kontrower-
syjnych zdarzeń historycznych, wydarzeń kulturalnych czy archeologii regionu. 
Wydawane od 2007 roku czasopismo „Siedem cudów Azerbejdżanu” uzyskało 
szeroki rezonans wśród czytelników zarówno w kraju, jak i za granicą.

W języku angielskim wychodzi czasopismo o problemach zdrowia i medy-
cyny „Your Heath”, natomiast w rosyjskim – pierwsze czasopismo azerbejdżań-
skie dla mężczyzn „Favourite”.

Analiza rynku agencji informacyjnych w Azerbejdżanie pozwala stwierdzić, 
że najważniejszą tego typu instytucją w kraju jest agencja informacyjna „Turan”, 
która dzięki sprawnemu zarządzaniu i agresywnemu marketingowi zajęła ważne 
miejsce w azerbejdżańskiej przestrzeni informacyjnej. Oprócz niej w tym seg-
mencie rynku medialnego istnieją również „Azierpriess”, agencja prorządowa 
„Azadinform”, „Trend”, „Assu – Iradu” i kilka innych, mało znaczących.

Większość stacji radiowych i telewizyjnych Azerbejdżanu jest własnością 
państwa. Audycje nadawane są przede wszystkim w języku azerbejdżańskim 
i rosyjskim. Praktycznie każda stacja telewizyjna ma swoją radiostację. Należy 
zaznaczyć, że wszystkie lokalne rozgłośnie są podobne. Ich ramówka składa się 
z krótkich programów informacyjnych i muzycznych audycji rozrywkowych. 
Oprócz miejscowych rozgłośni dużą popularnością cieszą się stacje nadające 
z irańskiego Azerbejdżanu i Turcji. Tylko w Baku działają 3 tureckie, 3 rosyj-
skie stacje radiowe oraz 2 państwowe i 2 komercyjne stacje telewizyjne. Turec-
kie i rosyjskie audycje transmitowane są drogą satelitarną, bezpośrednio z obu 
tych krajów. Oddział azerbejdżański radiostacji „Głos Ameryki” nadaje dla ca-
łego Azerbejdżanu i północnych rejonów Iranu w języku azerbejdżańskim. Ba-
kiński oddział radiostacji BBC nadaje na swojej częstotliwości i na kanale ANS, 
a radiostacja „Azadłyg” (bakiński oddział „Wolności”) jest obecnie jedyną opozy-
cyjną rozgłośnią.

Obok państwowej kompanii telewizyjnej AzTV funkcjonują niezależne sta-
cje telewizyjne. Za największą uznaje się telewizję ANS, która powstała ze studia 
na państwowym kanale AzTV-1, przekształconego w samodzielny kanał telewi-
zyjny, nadający w sieci DMB. Obecnie ANS to zarówno kanał telewizyjny i ra-
diostacja, jak i służby wspomagające. Sieć własnych korespondentów ANS obej-
muje nie tylko regiony kraju, ale też zagranicę, w tym Rosję i USA, na co może 
sobie pozwolić tylko AzTV.

Głównym konkurentem ANS jest telewizja Space, przede wszystkim ze wzglę-
 du na jakość programów informacyjnych, audycje typu talk-show, codzienne 
spotkania w studiu oraz programy muzyczne. Istnieje też kanał telewizyjny 
Lider – TV, którego popularność zbliża się stopniowo do ANS i Space, a także 
kanał rozrywkowy ATV, specjalizujący się w całodobowym pokazie filmów kino-
wych i koncertów. Przygotowaniem programów telewizyjnych w Azerbejdżanie 
zajmuje się także międzynarodowa organizacja Intiernius, której audycje nada-
wane są na Space i ANS.
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SUMMARY

Media system in Azerbaijan, Armenia and Georgia: history and 
contemporary
Author presents historical conditions of mass media beginning in 
Azerbaijan, Armenia and Georgia. The press beginning is connec-
ted with administrative of Caucasus land in Russia territory. Au-
thor characterizes the beginning of different press types and insti-
tutions connecting with them. The article, in details, presents the 
history of press beginning in Azerbaijan. Author indicates connec-
tion with formation of national identity and a country. It is an ana-
lysis of the most important press titles in history of press in Azer-
baijan. Author presents the history of Azerbaijan media system in 
Soviet Union time, and nowadays, after beginning of the indepen-
dent state.

KEY WORDS: press, Caucasus, Azerbaijan, media system, religion, 
language, radio, television, magazine, media law.
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Jewgienija Korniłowa

Reklama telewizyjna  
w Rosji w aspekcie  
historyczno–teoretycznym

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia etapy rozwoju rosyjskiej reklamy telewizyj-
nej po 1990 roku. Wskazuje na zależności pomiędzy rozwojem te-
lewizji i rynku reklamowego. Charakteryzuje szczegółowo usta-
wodawstwo dotyczące reklamy, strukturę telewizyjnego rynku 
reklamowego. Wskazuje na zależności między rynkiem reklamy 
a treścią programów telewizyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: telewizja, reklama, rynek, system medialny, 
władza, prawo reklamy.

Współcześnie w Rosji na reklamę w telewizji wydaje się więcej niż na reklamę 
w którymkolwiek innym środku masowego komunikowania.

„Reklama telewizyjna i radiowa – jak pisze W.Ł. Połukarow – stała się sferą 
działalności dziennikarzy i wywiera coraz większe i różnorodniejsze wpływy 
na społeczne zachowania mieszkańców Rosji”1. Tempo rozwoju sfery nadawczej 
telewizji w Rosji nie zmniejsza się, jest to związane z tym, że ustawa „O środ-
kach masowej informacji”, przyjęta w 1990 roku, umożliwiła nowy sposób finan-
sowania – wpływami z reklamy. To stało się punktem wyjścia dla rozwoju nie-
znanej wcześniej sfery telewizji komercyjnej z jej plusami i minusami. To także 
stworzyło przesłanki do przeprowadzenia zasadniczych zmian, i w krótkim cza-
sie Rosja dokonała tego, co w innych krajach trwało niejedno dziesięciolecie.

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku telewizja stała się nie tylko potężnym, 
niezastąpionym narzędziem wpływu, ale i gigantycznym przedsiębiorstwem po-
trafiącym zarabiać pieniądze. Nasza najnowsza historia wyznacza kilka eta-
pów rozwoju telewizji, których cechy specyficzne można prześledzić w ścisłym 
związku z rozwojem sfery reklamy.

Lata 1990–1994 to okres tworzenia nowego systemu narodowej telewi-
zji i „wchodzenia” reklamy na ekran. Zaszły wówczas najważniejsze przemiany 
na rynku informacyjnym, tworzono kluczowe telewizyjne i radiowe koncerny, 
powstawały zaczątki holdingów, pojawiły się pierwsze niezależne agencje rekla-

1 W.L. Połukarow, Teleradioreklama. Innowacjonnyje technologii, Izdatelstwo PRIOR, 1998, z. 8, 
s. 400.
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mowe. Równocześnie z tym banki, stowarzyszenia i wielkie przedsiębiorstwa 
dokonywały wewnętrznych reorganizacji, nastawionych na kontakty ze społe-
czeństwem. Na ten okres przypada likwidacja Gosteleradio (państwowego Radia 
i Telewizji), utworzenie i po jakimś czasie likwidacja koncernu radiowo-telewi-
zyjnego Ostankino, utworzenie takich koncernów telewizyjnych, jak: ORT, WID, 
ATW, RenTV, NTW, TW-6 Moskwa, pojawienie się komercyjnej i rozkwit reklamy 
ukrytej, wszechmocnych działań barterowych i niekontrolowanych ciągów re-
klamowych. Pojawiła się akumulacja kapitału, „ujawnili się” także przyszli ma-
gnaci telewizyjni.

W początkach lat 90. o fale eteru targują się wszyscy – od redaktorów po 
operatorów, wykorzystując niedoskonałość prawa. „Istotne dla tego etapu było 
pojawienie się dla państwowych stacji możliwości ukrytej bądź jawnej (jako re-
kompensata za niedostateczne finansowanie z budżetu) sprzedaży czasu rekla-
mowego w swoich programach”2.

Reklama jest faktem realnego bytu środków masowego komunikowania. 
Pierwsze spoty reklamowe pojawiły się w roku 1990 na kanale <2x2>. To niewy-
szukane reklamy przedstawiające komercyjne przedsiębiorstwo obsługi klien-
tów i handlu hurtowego. Pierwszymi rosyjskimi reklamodawcami na kanałach 
narodowych byli Minotep i Alisa, a pionierem wśród telewizyjnych agencji re-
klamowych – Premier SW. Według danych organizacji „Internjuz”3, w 1994 roku 
w Rosji odnotowano 3 000 agencji reklamowych. 300 z nich było członkami 
Zrzeszenia Rosyjskich Agencji Reklamowych, które skupia około 65% całego re-
klamowego biznesu w Rosji. Spośród rosyjskich agencji reklamowych najbar-
dziej wpływowymi są Premier SW i Video International, które podpisały umowy 
na wyłączność sprzedaży czasu reklamowego z największymi państwowymi 
i półpaństwowymi kanałami i występują w charakterze brokerów reklamowych 
i reklamowych agencji, monopolizując dostęp do tych kanałów.

Od 1992 roku do początku 1995 rosyjski rynek reklamy przeżywał okres 
niebywałego wzrostu. Burzliwy rozwój reklamy telewizyjnej, przypadający 
na 1992 rok, pociągnął za sobą nieuchronną komercjalizację telewizji, dzięki 
czemu stało się możliwe pojawienie się koncernów ORT i NTW. Inwestycje w re-
klamę telewizyjną w tym okresie przewyższały inwestycje we wszystkie pozostałe 
typy reklam.

Rok 1993 charakteryzował się pojawieniem się wielkiej ilości agencji rekla-
mowych, a rok 1994 – finansowych piramid, dla których reklama telewizyjna 
była jednym z ważniejszych warunków funkcjonowania. Tak więc ponad połowa 
reklamowych spotów dotyczyła w tym roku właśnie owych piramid. Tylko Finan-
sowa Inwestycyjna Kompania „MMM”, która w końcu okazała się gigantyczną pi-
ramidą, wg ustaleń wyżej wymienionego „Internjuza”, wydała na reklamy 40–60 
milionów dolarów. Tym niemniej pytanie o realne tempo rozwoju rynku re-
klamy pozostaje zasadne. Jeden z amerykańskich komentatorów, powołując się 
na własne źródła, tak przedstawia stan finansowy rynku Rosji: „Według opinii 
niektórych analityków w ciągu ostatnich kilku lat roczny stopień wzrostu wyno-

2 W. Cwik, A. Kaczkajewa, Reformy w obszczestwie i na telewidjenii. 1995–1999, Oczerki istorii rossijskogo 
telewidjenija – M.: Woskresienjie, 1999, s. 273.

3 Sigał Ajwan, Obzor rossijskogo telewidjenija, www.internews.ru.
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sił 300–400%”4. A według wyliczeń Kagan Word Media5 – od 1992 roku wydatki 
na reklamy powiększyły się pięciokrotnie, zaś roczny stopień wzrostu wynosi 
od 80 do 100%. Wg danych tejże organizacji, na reklamę telewizyjną wydawane 
jest więcej niż 75% ogólnej sumy środków na zamieszczanie reklam w Rosji. 
Działający w Moskwie analitycy środków masowego komunikowania uważają te 
wskaźniki za odpowiadające stanowi faktycznemu.

Telewizja, w porównaniu z radiem i prasą, zajmowała w tym okresie pierw-
sze miejsce ze względu na sumy wydawane na reklamę. Głównymi reklamodaw-
cami, oprócz finansowych piramid, były tu także różnorodne organizacje pośred-
niczące i ostro zwiększające swoją liczebność na giełdzie banki, trusty i fundusze 
emerytalne, firmy asekuracyjne itd. Ale wszystkie nakłady na reklamę telewi-
zyjną, czynione przez wyżej wymienionych, dotyczyły przede wszystkim kanałów 
centralnych, natomiast kanały regionalne były praktycznie wykluczone z tych 
„gier finansowych” z powodu zbyt małych audytoriów.

Okres od 1995 roku do sierpnia 1998 charakteryzował się powiększeniem 
ogólnego budżetu i wydatków na reklamę w telewizji. Rosyjskie kompanie inten-
sywniej oddziaływały na rynek reklam, przechodząc na międzynarodowe stan-
dardy w sferze przedsięwzięć reklamowych. Na rynku rosyjskim pojawiło się 
także więcej zagranicznych firm i towarów, anektując reklamę regionalną.

W lipcu 1995 roku podpisana została ustawa „O reklamie”, której zadaniem 
było uregulowanie działalności reklamowej w Rosji. Obecnie, zgodnie z Ustawą, 
„niedopuszczalne jest przerywanie reklamą programów dziecięcych i religijnych, 
… programów edukacyjnych – częściej niż jeden raz w ciągu 15 minut, i innych 
programów, które trwają od 15 do 60 minut – częściej niż dwa razy, … progra-
mów transmitowanych bezpośrednio. Wielkość reklamy »na pasku« nie powinna 
przekraczać 7% wielkości ekranu. Rozpowszechnianie reklamy tego samego to-
waru nie powinno odbywać się częściej niż dwa razy w ciągu trwania programu 
i nie dłużej niż dwie minuty w ciągu godziny czasu emisji radiowej i telewizyjnej 
na jednej częstotliwości; reklama nie może przekraczać 25% czasu nadawania 
w ciągu doby. Zabrania się reklam napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych 
w programach radiowych i telewizyjnych. Nie dopuszcza się gwarantowania dy-
widend w papierach wartościowych. Oprócz tego nadawcy reklam zobowiązani 
są do zamieszczania reklamy społecznej w granicach 5% rocznej sumy świad-
czonych przez nich usług rozpowszechniania reklamy. Sponsoring uznaje się 
za prawnie uznaną formę reklamy…”6.

Państwowe kanały otrzymały niewielką część środków z budżetu państwo-
wego, tak więc kanały te w znacznej mierze zależą obecnie od reklamy. Ceny re-
klam rosną. I jeśli w 1993 roku opłata za projekcję spotu reklamowego w prime 
time na kanale ogólnokrajowym wynosiła 500 dolarów, to w 1995 roku cena 
za emisję reklamy w dni powszednie wahała się od 1 000 do 4 000 dolarów 
za minutę, a w prime time – od 8 000 do 30 000 dolarów.

W 1995 roku piramidy finansowe praktycznie znikły z rynku. ORT ustano-
wiło moratorium w sprawie sprzedaży czasu reklamowego, po ogłoszeniu którego 
zamordowano Władymira Listiewa. To doprowadziło do gwałtownego ożywienia 

4 Bruce MacDonald, Full-time consultant to Premier SV. Interview, December 19, 1996.
5 The Future of Media In Eastern Europe and Rusia, 1997, Kagan Word Media, LTD., December 

1996, 340, London, England.
6 Fiederalnyj Zakon Rossijskoj Fiedieracji ot 18 ijula 1995 god, nr 108-FZ.
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na regionalnym rynku reklamy telewizyjnej. Wielu reklamodawców, zmuszonych 
do szukania zbytu na rynkach lokalnych, zaczęło zamieszczać reklamy bezpo-
średnio w lokalnych stacjach telewizyjnych. Obecnie na rynek lokalny trafia 
15% ogólnej liczby reklam – zamieszczanych wprost w sieciach regionalnych lub 
przez regionalne agencje reklamowe. Ale, nie patrząc na powyższe interesy rekla-
modawców na rynku regionalnym, rynek regionalny nie został jeszcze rozwinięty 
dostatecznie. Ceny reklam telewizyjnych w regionach były z natury niższe niż 
w stolicy, barter funkcjonował we wszystkich formach, a jakość spotów rekla-
mowych, których chronometraż wynosił od 3 do 5 minut (wg zasady im dłużej, 
tym lepiej) jeszcze przez długi czas budziła zastrzeżenia. Na prowincji powsta-
wało wiele stacji telewizyjnych, z których większość to efemerydy, ale w połowie 
lat dziewięćdziesiątych to one rozwinęły ożywioną działalność w przyciąganiu 
do współpracy miejscowych producentów, uświadamiając im, że reklama może 
stać się realnym czynnikiem finansowania emisji. Dlatego też w regionalnych 
koncernach telewizyjnych, które same zajmowały się poszukiwaniami i przy-
ciągnięciem reklamodawców, pojawiła się nowa potrzeba – agent reklamowy, 
który pracuje za 10% sumy osiągniętego zysku, z reguły w kilku mediach rów-
nocześnie. Sponsoring na kanałach lokalnych w zasadzie nie był praktykowany, 
za to dużą popularnością cieszyły się programy typu koncerty życzeń, przyno-
szące niezbyt duży, ale stały dochód.

Reklama ukryta zdaje się nabierać sił. Zaktywizowała się ona w programach 
informacyjnych, funkcjonujących zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak 
i lokalnym. „Zakazane” treści były dodatkowym zajęciem dla dziennikarzy i przy-
nosiły dochód reklamodawcom.

Bez względu na to, że w sferze reklamy telewizyjnej pojawili się zagraniczni 
reklamodawcy, reklam w drukowanych środkach masowego komunikowania 
było więcej niż w telewizji. Przede wszystkim reklamowano wyroby cukiernicze, 
przedmioty dla domu oraz technikę użytkową. W tym okresie mocno uwidocz-
niło się zróżnicowanie rynku reklamy, czego rezultatem był rozwój pism specja-
listycznych, a w konsekwencji i reklamy wąsko ukierunkowanej.

Na rynku reklamy telewizyjnej dominowały agencje zachodnie, jednakże za-
częły one organizować kampanie reklamowe przeznaczone specjalnie dla widza 
rosyjskiego. „W miarę powiększania zakresu reklamy tworzonej specjalnie dla 
rosyjskiego rynku, poniesione nakłady (bez specjalnych efektów) powiększone 
zostały z 2 000 dolarów cztery lata temu (1991 r. – przyp. autorki) do prawie 
70 000 dolarów za spot. W roku 1996 telewizyjna kampania reklamowa kosz-
towała prawie 300 000 dolarów. Zagraniczne agencje reklamowe zaczęły także 
korzystać z usług rosyjskich agencji reklamowych w wykonaniu reklamy dla lo-
kalnego rynku. Zachodnie kompanie w większym stopniu niż agencje rosyjskie 
orientują się na strategię rynku, demonstrując twórcze, choć ryzykowne podej-
ście do tworzenia reklamy”7.

Od początku 1995 roku tempo wzrostu dochodów z reklamy wynosiło około 
100%. Jednakże głównymi reklamodawcami (70%) na gruncie ogólnokrajowym 
pozostawały zagraniczne kompanie i zagraniczne agencje reklamowe. Po 10 mi-
lionów dolarów miesięcznie przeznaczały na reklamę telewizyjną Procter & Gam-

7 Wendlandt, „TV Commercials Plumb New Russian Soul, Wendlandt »Ad Barons Call Shots in Rus-
sia’s Media Market«”, www.internews.ru
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ble, Mars, Wrigley, Unilever. Wśród pozostałych koncernów, które odniosły 
sukces na rosyjskim rynku dzięki reklamie telewizyjnej, znalazły się Nescafe, 
Stimoroll, Panadol-aspirin, a także dostawca sprzętu biurowego Xerox i Hewlett 
Pacard. Tylko jedna rosyjska firma – Mocexpo – zaliczona została do dziesięciu 
wiodących reklamodawców w 1995 roku8.

Kanały dążyły do maksymalnego podwyższania ratingu programów i uwol-
nienia się od wąsko specjalistycznych, korzystając z wyników badań socjolo-
gicznych. Na wyniki badań socjologicznych rynku telewizyjnego powoływało się 
także większość koncernów sprzedających reklamy i tworzących politykę pro-
gramową, a także niektórzy reklamodawcy w celu oceny popularności tych czy 
innych programów, by następnie umieścić po nich swoje reklamy. W ten spo-
sób ratingi stały się ważkim argumentem przy przydziałach czasu reklamowego. 
Jednakże wyczuwa się duże dysproporcje danych na skutek braku ujednolico-
nej metodologii prowadzenia badań.

Pogoń za wysoką oglądalnością doprowadziła do zawężenia gatunkowej róż-
norodności na telewizyjnym ekranie. Triada: projekcja filmowa – informacja – 
show – według danych firmy monitoringowej RPRG9, zajmowała od 55 do 60% 
całego czasu nadawania. Tylko 2% zajmowały dziecięce i religijne programy, we-
wnątrz których prawnie zakazano umieszczania reklam. Krytyka zaniku progra-
mów popularno-naukowych i poświęconych kulturze przyczyniła się do utwo-
rzenia kanału „Kultura”, dzięki działaniu prezydenta Federacji Rosyjskiej, 
B. Jelcyna. Zamieszczanie reklam na tym kanale jest zabronione.

W 1995 roku, według danych Kagan Word Media10, wydatki na reklamę 
na jedną osobę wyniosły 12,27 dolarów w Czechach i 15,39 dolarów na Wę-
grzech. Wg różnych szacunków, wydatki na reklamę w Rosji na jedną osobę 
wyniosły od 2,84 do 4,3 dol. Niezależnie od tego, który z szacunków jest bliż-
szy stanowi faktycznemu, wydatki na reklamę w Rosji w przeliczeniu na jedną 
osobę były daleko w tyle za bardziej rozwiniętymi krajami Środkowej i Wschod-
niej Europy.

W 1995 roku dochody z reklam telewizyjnych wg różnych wyliczeń wyniosły 
od 421 milionów do 1 miliarda dolarów, a w 1996 roku wzrosły o 50%11.

Koncern Procter and Gamble okazał się największym światowym rekla-
modawcą. W 1995 roku wydał on ponad 5,3 miliarda dolarów na reklamę 
na całym świecie. Drugie miejsce zajął Philipp Morris, wydając w 1995 roku 
3,4 miliarda dolarów12.

Rok 1996 to rok reklamy politycznej. Władza dokonała konwersji w biznes, 
biznes – we władzę. Władza przede wszystkim stworzyła możliwości ekonomice. 
Przed wyborami prezydenckimi ujawnili się magnaci finansowi, tłumacząc to po-
lityczną zgodnością celów. Polityczne wybory sprzyjały wzrostowi kampanii re-
klamowych. „Wpływanie” na reklamę telewizyjną zwiększyło jej obroty dwukrot-
nie. Oprócz potoku pieniędzy, pomyślne wyniki wyborów spowodowały, że w ich 
konsekwencji niektóre stacje telewizyjne, w tej liczbie i NTW, otrzymały licencje 

8 Źródło: Sigal Tajwan, Obzor rossijskogo telewidenija, www.internews.ru
9 Otczet po monitoringu telewidenija. Aprel 1997, czast’1 -M., Russian Public Relations Group Ltd.
10 „The Future of Media in Eastern Europe and Russia, 1997”, Kagan Word Media, Ltd, London, En-

gland, December 1996, 361.
11 www.internews.ru
12 Advertising Age International, November 1996,
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na nadawanie. Wielu biznesmenów, takich jak B. Berezowski czy M. Lesin, parło 
do władzy i stanowiska otrzymało.

Wg danych Rosmedia Monitoring13, w maju 1996 roku wszyscy z 15 wiodą-
cych reklamodawców w rosyjskiej telewizji byli cudzoziemcami. Przodował kon-
cern Procter and Gamble, wydający ponad 6,5 miliona dolarów miesięcznie. Pro-
ducenci wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, których reklama była 
w telewizji zabroniona na początku 1996 roku, praktykowali sponsorowanie 
programów, demonstrując tylko swoje znaki firmowe, bez nazwy produktu. Ka-
nały telewizyjne dzięki takim procederom zyskały miliony dolarów.

Coraz większe zainteresowanie reklamą telewizyjną zaczęły w tym cza-
sie przejawiać przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego, spożywczego i samocho-
dowego, wytwórcy artykułów gospodarstwa domowego, koncerny środków me-
dycznych, kosmetycznych i perfumeryjnych, wytwórcy materiałów budowlanych 
i urządzeń sanitarnych. Popularne stały się spoty reklamowe proszków do pra-
nia „Mir”, „Era”, „Łosk” i wyrobów cukierniczych fabryki „Krasnyj Oktiabr”. Naro-
dowa reklama w rosyjskiej telewizji zaczęła nabierać rozmachu, kończąc wresz-
cie stadium narodzin i kształtowania się. Uformowała wreszcie „swój” rynek 
reklamowy, układając określone prawidła.

W 1997 roku w całkowitym dochodzie z reklam, reklama telewizyjna stano-
wiła zaledwie 30%, mimo wzrostu czasu nadawania reklam na kanałach telewi-
zyjnych i cenom za wyprodukowanie i zamieszczenie spotu.

Ważną cechą badanego rynku w tym czasie była także koncentracja. Tak 
więc od 1998 roku, po utworzeniu holdingu WGTRK, uwidoczniła się tendencja 
do monopolizacji państwowych kanałów telewizyjnych, które wykazywać zaczęły 
jednoznaczne tendencje do przeobrażania się w jedynowładcze ośrodki. Na po-
ziomie ogólnopaństwowym rynek reklamy kontrolowany był przez dwie kompa-
nie brokerskie, które miały decydujące zdanie w sprawie sprzedaży czasu an-
tenowego praktycznie na wszystkich głównych ogólnopaństwowych kanałach 
i których obroty wyniosły miliony dolarów. W pierwszym półroczu 1998 roku 
ilość reklam w prasie i w radiu wyprzedziła wskaźniki z analogicznego okresu 
1997 roku o 50%, zaś w telewizji i reklamie ulicznej o 30%. W związku z tym eks-
perci prognozowali roczny przyrost całego rynku o 40%, zaś całkowity dochód, 
wg tych prognoz, powinien wynieść ponad 2,5 miliarda dolarów14.

Tak więc rok 1998 miał wszystkie atuty, by stać się najbardziej obfitującym 
w osiągnięcia w pierwszym dziesięcioleciu rozwoju rosyjskiej reklamy. Jednak 
w rezultacie sierpniowego kryzysu ekonomicznego tak się nie stało, rynek re-
klamy telewizyjnej przeżył nieunikniony spadek – reklama była bowiem lustrza-
nym odbiciem rynku finansowego, reagując na wszystkie jego zmiany. „Dlatego – 
jak sądzi wiceprezydent RARA, członek Rosyjskiej Akademii Reklamy, Władimir 
Ewstafiew – konieczne są dokładne cyfry, dane statystyczne, dane procentowych 
współzależności, dotyczące wydatków na reklamę, które by pozwoliły analitykom 
zobaczyć odpowiednie tendencje finansowego i informacyjnego rynku Rosji”15.

13 Astrid Wendlandt, TV Commercials Plumb New Russian Soul//Moscow Times, July 9, 1996
14 Źródło: „Reklamnyj Mir” 2000, nr 10 (95), s. 9.
15 B.A. Ewstafiew, Reklamnyj rynok cegodnia. Dokład na Plenarnym zasiedanii, „Żurnalistyka i ry-

nok”, nauczno-prakticzeskoj konferencji „Żurnalistyka w 2000 godu: realii i prognozy”, MGU, 
2001.
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W rocznym raporcie Związku Reklamy Rosji mówi się, że półtora roku, które 
upłynęły od kryzysu, można podzielić na trzy okresy.

Pierwszy trwał około trzech miesięcy i charakteryzował się ostrym spadkiem 
ilościowym reklamy. Wielu wielkich reklamodawców uzależniło realizację swo-
ich budżetów reklamowych od mało przewidywalnego ciągu wydarzeń w polityce 
i ekonomice. W końcu 1998 roku sytuacja wykrystalizowała się na tyle, że stan 
ilościowy zamieszczonych reklam zbliżył się do tego sprzed kryzysu. Prognozy 
pesymistów, że z rynku odejdzie znaczna liczba dużych firm reklamowych, nie 
sprawdziły się. Lista reklamodawców, liderów rynku reklamy, praktycznie się 
nie zmieniła. Nie zmieniło się i działanie reklamy – realizowała przede wszystkim 
zadania ustalone przed kryzysem.

Drugi okres, trwający w przybliżeniu pierwsze pół roku 1999, charaktery-
zował się wypracowaniem nowej strategii pozyskania zubożałego klienta. Cho-
ciaż główne uderzenie na oszczędności i dochody masowego odbiorcy nadeszło 
w sierpniu-wrześniu 1998 roku, to upłynąć musiało kilka miesięcy, żeby obiek-
tywne zmiany finansowego położenia klientów odbiły się na ich potrzebach kon-
sumpcyjnych. W warunkach zmniejszonej podaży przewagę uzyskały tańsze to-
wary o niskich dolarowych kosztach własnych. Część tych towarów na rynku 
znacząco się powiększyła, kosztem zmniejszenia ilości towarów o wysokich do-
larowych kosztach własnych, których wytwórcy i dystrybutorzy nie mieli dosta-
tecznych możliwości dla cenowych manewrów.

Należało oczekiwać, że w tym okresie na rynek wejdą nowi reklamodawcy, 
których towary otrzymały poważną cenową przewagę. Jednakże tak się nie stało, 
gdyż producenci oczekiwali istotnego obniżenia stawek za umieszczenie reklam, 
a to nie nastąpiło. Jedynym wyjątkiem była sfera bankowa – pojawiło się dużo 
reklam wcześniej mało znanych banków. To było oczywiste – po odejściu z rynku 
szeregu dużych banków – zaczęła się aktywna konkurencja.

Charakterystyczne było, że pasywność reklamowa wielu potencjalnych re-
klamodawców w tym okresie słabo wiązała się z obiektywnymi warunkami eko-
nomicznymi. Tłumaczyć to należy przede wszystkim subiektywnym niedocenia-
niem znaczenia reklamy przez szefów przedsiębiorstw.

Trzeci, ostatni okres – druga połowa 1999 roku – to czas ponownej stabiliza-
cji rynku reklamy, z tendencją do płynnego wzrostu.

Doświadczenia półtoraroczne pokazały, że rosyjski rynek reklamy stał się 
żywotnym segmentem ekonomiki, wewnątrz którego usytuowane zostały usta-
lone proporcje sił i wzajemne relacje kluczowych uczestników. Zasady rynku 
uwidaczniają się w działalności międzynarodowych koncernów, organizujących 
i stopniowo rozwijających swoją produkcję w Rosji. Rozmiary rynku towarów 
powszechnego użytku, wiele setek milionów dolarów wydanych na inwestycje 
w Rosji i wiele innych czynników gwarantuje obecność dużych międzynarodowych 
koncernów na narodowym rynku reklamowym także w dalszej perspektywie.

Nie wzbudzał wątpliwości fakt, że takie koncerny, jak: Procter and Gamble, 
Unilever, Mars, Nestle, Pepsi-Cola, Stimorol, British American Tobacco, Japan 
Tobacco (dawniej: R.J. Reynolds), Reemtsma, Philips Morris i inne w ciągu nie-
wielu lat staną się reklamodawcami tworzącymi system na rosyjskim rynku 
reklamowym.

Wśród koncernów z czysto rosyjskim kapitałem wiodącym reklamodawcą był 
Wimm-Bill-Dann. Sukces tego koncernu na rynku reklamowym i wysokość jego 
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budżetu pokazały, że w dużej mierze działa on na takich zasadach, by podnieść 
swoją produkcję, jak koncerny międzynarodowe, i w niczym im nie ustępuje. 
Niestety, wśród czysto rosyjskich firm Wimm-Bill-Dann stanowił raczej wyjątek.

Jednym z priorytetowych kierunków działania rosyjskich stowarzyszeń re-
klamowych stało się dążenie do radykalnego ulepszania promowania towa-
rów wytwarzanych w Federacji Rosyjskiej. Sytuacja pokryzysowa spowodowała 
zwiększenie staranności ich produkcji, zwiększenie zaufania do nich społeczeń-
stwa i w konsekwencji wzrost produkcji.

Duża konkurencja na rynku praktycznie we wszystkich grupach towarów 
wpłynęła na zachowania kupujących. Dali oni pierwszeństwo produkcji mającej 
właściwości użytkowe, adekwatne do rosyjskich potrzeb i mentalności. Oprócz 
tego z powodu niskiej siły nabywczej społeczeństwa wzrósł popyt na rosyjskie to-
wary, których cena była niższa niż importowanych.

Umocniła się nieufność do jakości tanich towarów zagranicznych, szczegól-
nie żywnościowych. Wzrosła lojalność wobec produktów rosyjskich wytwórców, 
którzy dobrą reputację uzyskali jeszcze w latach władzy radzieckiej: wyrobów cu-
kierniczych – fabryk „Rot Front”, „Krasnyj Oktiabr”, „Imieni Babajewa”, samar-
skiej „Rosji”, wyrobów spirytusowych – wytwórni „Kristal” itd. Popularność uzy-
skały kremy i lotiony „Czistaja Linia”, „Czernyj Żemczug”, mydło „Cwiety Rosji” 
i wiele innych krajowych marek.

Powoli, ale postępuje rozwój reklamy społecznej. Pierwsze jej przejawy po-
jawiły się w 1992 roku. Był to program „Zadzwońcie do rodziców”. Następnie 
przez rosyjskich twórców zostały opracowane reklamy antynikotynowe, antyal-
koholowe oraz propagujące bardziej humanitarne odnoszenie się społeczeństwa 
do inwalidów, a także związane z ochroną przyrody itd.

Analiza osiągnięć za 2000 r. pozwoliła ekspertom dojść do konkluzji, że kra-
jowy rynek reklamy, uporawszy się z następstwami kryzysu, zaczął się rozwijać 
w znacznie szybszym tempie, niż wcześniej oczekiwano.

Wynikiem prac Związku Ekspertów, oceniających zakres reklamowego 
rynku Rosji w 2000 roku, prowadzonych pod egidą RARA i IAA, było wylicze-
nie, że w tym okresie w Rosji funkcjonowało około 5 000 agencji reklamowych, 
zatrudniających do 40 000 pracowników. W 1998 roku agencji było 1 800, zaś 
w roku 1999 – 2 300.

Obroty rosyjskiego rynku reklamowego w 2000 roku wyniosły 45% w po-
równaniu z rokiem poprzednim i osiągnęły poziom 1,1 miliarda dolarów. Zwięk-
szył się istotnie udział reklamy regionalnej. W ocenie ekspertów wzrósł on z 22% 
do 24% i wyniósł w przybliżeniu 260 milionów dolarów, z czego na regionalną 
reklamę telewizyjną przypada 40 mln dolarów, na reklamę w pismach codzien-
nych – 70, na reklamę uliczną – 60, w czasopismach i radiową – po 10 milionów 
dolarów. Jednakże te dane obejmują sumy przeznaczone na prawdziwą reklamę, 
bowiem środki przeznaczone na reklamę ukrytą, sponsorską, PR nie są możliwe 
do prześledzenia i przedstawienia.

Oprócz tego główne tendencje 2000 roku przejawiają się w tym, że wielcy 
reklamodawcy odchodzą z rynku środków masowego komunikowania, oddając 
pierwszeństwo innym rodzajom reklamy. Na początku wystąpiła nowa dla Rosji 
tendencja w reklamie, jak reklama w kinoteatrach, na którą przeznaczono około 
3 miliony dolarów. Ta reklama jest skierowana głównie do młodzieży i, w mnie-
maniu reklamodawców, jest bardziej nakierowana na adresata, efektywniejsza 
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i tańsza. To także jedyna forma reklamy, której kształtowanie kosztów nie za-
leży od telewizji. Mniejsze, niż oczekiwano, było wykorzystanie sieci internetowej 
– budżet wyniósł zaledwie 3 miliony dolarów.

Analizując dane, nie można także zapomnieć, że rok 2000 i 2005 były także 
latami kolejnych wyborów prezydenckich, które same w sobie były stymulato-
rami reklam i działalności public relations, naturalną drogą zwiększonego przy-
pływu pieniędzy do reklamy, szczególnie telewizyjnej.

Według oceny ekspertów Asocjacji Agencji Komunikacyjnych Rosji (AKAR, 
dawniej: RARA), wydatki rynku reklamy telewizyjnej wyniosły w 2004 roku 1 mi-
liard 700 milionów dolarów. Prognozowana wielkość budżetu w 2005 roku wy-
nosi 2,0–2,2 miliardów dolarów, przy zachowaniu dotychczasowych tendencji 
w 2006 roku – 2,4–2,6, a w 2007 – 2,7–2,9 miliardów dolarów.

W ocenie AKAR w 2004 roku łączne wydatki regionalnych budżetów reklamy 
telewizyjnej wyniosły około 400 milionów dolarów. Przy czym eksperci przedsta-
wili wyliczenia zaniżone. Przytłaczająca większość podmiotów regionalnych ryn-
ków otrzymuje zaledwie okruchy z całego reklamowego „tortu”, tym niemniej są 
to okruchy wystarczające.

Postępuje zrozumienie tego, że bez pomiarów audytoriów bardzo trudno roz-
winąć biznes reklamy telewizyjnej nawet w małych miastach i że ten problem 
można rozwiązać na poziomie lokalnym, bez pomocy centrum.

Tabela 1.  Budżet reklamy telewizyjnej Rosji w latach 2000–2004 
 i prognozy na lata 2005–2007

ROK Budżet (w mln dolarów)

2000 250

2001 500

2002 800

2003 1 150

2004 1 750

2005 2 250

2006 2 750

2007 3 350

Źródło: A. Szarikow, Kak obustoit systemu teleizmierenij w Rosji?, 
 „Telecentra”, nr 4(12), awgust-sientiabr 2005, s. 45–47

Drożenie reklamy telewizyjnej sprawia, że jest ona mniej dostępna dla 
krajowego producenta, ale niechybnie wiedzie to do wzrostu profesjonalizmu 
we wszystkich sektorach rynku reklamowego Rosji. W wyniku tego nasz rynek 
reklamowy powinien się upodobnić do rynków tych krajów, w których na twór-
czość i działalność intelektualną przeznacza się znacznie więcej pieniędzy, niż 
zarabia się za zamieszczenie reklamy.

W perspektywie długoterminowej, zyski ze zwiększenia reklamowych cenni-
ków i zakazu potanienia czasu reklamowego jako głównego sposobu pozyska-
nia klientów, wielokrotnie przewyższają dzisiejsze straty kanałów telewizyjnych 
i media sellerów.
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Reklama w telewizji – to fakt dokonany. Telewizję można obecnie rozpatry-
wać i jako środek masowego komunikowania, i jako instytucję społeczną, i jako 
gałąź kultury, ale z tego powodu nie przestaje być ona biznesem, którego pod-
stawą jest reklama. Oczywiście reklama, która narodziła się w Rosji jako pierw-
szy przejaw gospodarki rynkowej, we współczesnych warunkach stała się dla 
środków masowego komunikowania tą podstawą, która stała się rękojmią suk-
cesu i rozwoju niezależnego dziennikarstwa.

Tłumaczenie i redakcja tekstu: 
Anna Mielczarek

SUMMARY

The article presents phases in the development of Russian televi-
sion advertisement after 1990.
It indicates dependence between development of television and 
advertising market.
It characterizes, in details, legislation regarding advertisement, 
structure of television advertising market. It points to dependence 
between advertising market and television programmes content.

KEY WORDS: television, advertising, market, media system, power, 
advertising law.
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Tomasz Mielczarek

Od medialnego koncernu 
do partii politycznej

STRESZCZENIE

Działalność koncernu o. Tadeusza Rydzyka znacznie przekra-
cza ramy właściwe mediom katolickim. Przedsięwzięcia medialne 
wspierane są przez znaczną grupę osób, które nie wykształciły 
jeszcze struktur partyjnych, ale stanowią sprawnie działający 
ruch społeczny. Słuchacze radia nie są już tylko zatomizowanym 
audytorium właściwym innym współczesnym środkom komuniko-
wania masowego, ale zintegrowaną grupą społeczną.
 Socjologiczne sondaże wykazują, że w obrębie wpływów 
koncernu znajduje się ok. 1 mln osób. Są to zazwyczaj niezbyt do-
brze wykształceni ludzie, którzy mają niewielkie dochody i czują 
się zagubieni w demokratyczno–wolnorynkowej rzeczywistości. 
Obecność w polskim eterze Radia Maryja dodaje im otuchy, a za-
razem stwarza poczucie więzi grupowej.
 Publicystyczne treści upowszechniane przez koncern dalekie 
są od politycznej poprawności. Ulokować je można w kręgu po-
glądów konserwatywnych, nacjonalistycznych, a niekiedy nawet 
ksenofobicznych. Wypływają one zapewne ze społecznego zapo-
trzebowania, a zarazem obrazują sposób myślenia i postrzegania 
świata przez niemałą grupę Polaków.

SŁOWA  KLUCZOWE: media katolickie, koncern medialny, partia 
polityczna.

Celem niniejszego opracowania jest nie tylko zaprezentowanie dziejów mediów 
zakładanych i kierowanych przez redemptorystę ojca Tadeusza Rydzyka1, ale 
też przeanalizowanie ich społecznych wpływów i roli, jaką odgrywały na polskiej 
scenie politycznej. Już w tym miejscu można stwierdzić, że działalność tego kon-
cernu medialnego znacznie odbiega od funkcji realizowanych przez inne media 
we współczesnym polskim systemie politycznym. Media o. Rydzyka koncen-
trują się nie tylko na ewangelizacji, ale też realizowaniu zadań organizatorskich, 
co – ujmując rzecz w dużym uproszczeniu – znacznie odbiega od doktryny Ko-
ścioła katolickiego2.

1 Tadeusz Rydzyk ur. się w Olkuszu w 3 maja 1945 r. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Oj-
ców Redemptorystów w Tuchowie i warszawską Akademię Teologii Katolickiej.

2 Szerzej na ten temat w: K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – 
dylematy, Kraków 2002.
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Podstawę źródłową artykułu stanowi zwartość portalu internetowego Radia 
Maryja, doroczne Sprawozdania i Informacje Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji (Krajowej Rady) oraz teksty informacyjno-publicystyczne zamieszczane 
w polskiej prasie. Medialne przedsięwzięcia o. T. Rydzyka od kilkunastu już 
lat wzbudzają duże zainteresowanie i emocje społeczne. Na temat Radia Ma-
ryja pojawiło się kilkaset prasowych notatek i kilka większych opracowań3. 
W wypadku prasy treść artykułów w zasadzie sprowadzała się do słów potę-
pienia lub poparcia wyrażanych wobec kontrowersyjnego radia. W opracowa-
niach naukowych podejmowano m.in. takie kwestie, jak: język używany przez 
pracowników radia, postawa wobec Unii Europejskiej, czy też rola Radia Ma-
ryja na polskim rynku medialnym.

Według oficjalnych danych pierwsze przedsięwzięcie medialne o. Tadeusza 
Rydzyka – Radio Maryja – związane było ze spotkaniem w sanktuarium Pana Je-
zusa Miłosiernego w Krakowie-Łagiewnikach, kiedy to 10 lutego 1990 r. zapa-
dła decyzja o powołaniu radia, „którego zadaniem miało być niesienie Polakom 
ewangelicznej nadziei”4. Decyzja ta została zaaprobowana przez ówczesnego pro-
wincjała redemptorystów w Polsce o. Leszka Gajdę5.

W czerwcu 1991 r. minister łączności zezwolił na uruchomienie dwóch 
100-watowych nadajników radiowych w Toruniu i Bydgoszczy, ale Radio Ma-
ryja rozpoczęło swą działalność dopiero 8 grudnia 1991 r. Stopniowo zyskiwało 
zezwolenia na kolejne stacje i po roku de facto posiadało zasięg ogólnokrajowy. 
Dlatego też na początku 1993 r. o. Rydzyk wystąpił do Krajowej Rady z wnio-
skiem o przyznanie Radiu Maryja koncesji na nadawanie programu ogólnopol-
skiego. Radio Maryja otrzymało 23 czerwca 1994 r. koncesję na 7 lat. Stara-
nia dyrektora radia usilnie wspierali ówczesny przewodniczący Krajowej Rady 
Ryszard Bender oraz, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe, Jan Szafra-
niec. W 1994 r. Krajowa Rada, nadając koncesje Radiu RMF i Radiu Zet, po-
stanowiła też uwzględnić wniosek Radia Maryja, ale w „granicach możliwości 
technicznych”6. Zapowiedź ta wzbudziła wiele emocji. Na adres Krajowej Rady 
skierowano ok. 60 tys. listów podpisanych przez ok. 1 mln osób, które domagały 
się uwzględnienia wniosku katolickiego radia występującego o zasięg ogólno-
polski. Domagano się też większej liczby zezwoleń na nadawanie sygnału radia 
na tzw. dolnym paśmie UKF (66–74 MHz), bowiem potencjalni odbiorcy dyspo-
nowali starszymi odbiornikami pozbawionymi pasma górnego (87,5–108 MHz). 
Była to pierwsza tego typu społeczna akcja podjęta przez radio, które w kolej-
nych latach wyspecjalizowało się w organizowaniu różnorodnych masowych 
akcji protestu.

3 D. Frelichowska, Ojcowie Redemptoryści i ich Radio Maryja, Toruń 1999; T. Mielczarek, Radio Ma-
ryja ojca Rydzyka, „Zeszyty Naukowe WSZ w Częstochowie” 2000, nr 4; K. Pokorna-Ignatowicz, 
Antyunijne imperium ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do Telewizji Trwam, „Studia Medioznawcze” 
2003, nr 5; D. Kępa-Figura, Unia Europejska oczyma Radia Maryja, tamże; P. Migas, Konglomerat 
medialny Radia Maryja, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 1–2.

4 Dane te zaczerpnięto z internetowej witryny Radia Maryja – www.radiomaryja.pl (marzec 2000).
5 Zakon Redemptorystów (Congregatio Santoctissimi Redemptoris: Zgromadzenie Najświętszego 

Odkupiciela) założył w 1749 r. Alfons Maria Liguori. Jego celem jest głoszenie ewangelii wśród 
ubogich, uciśnionych i słabych. Zakon liczył w 2007 r. ok. 5,5 tys. osób, z czego blisko 500 to Po-
lacy. Miał w Polsce 23 klasztory, 16 parafii, opiekował się czterema sanktuariami. Szerzej: J. Cie-
śla, Kupiec między odkupicielami, „Polityka” 2007, nr 30.

6 „Życie Warszawy”, 18.03.1994.
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Krajowa Rada zleciła zatem Instytutowi Łączności wykonanie projektu ra-
diowej sieci niskiej mocy dla Radia Maryja7. Ostatecznie Radio Maryja otrzymało 
koncesję przyznającą mu 66 częstotliwości, na których miało pracować 60 sta-
cji8. Ok. 60% przyznanych częstotliwości zawierało się w tzw. paśmie górnym. 
Krajowa Rada przyrzekła ponadto, iż docelowo katolicka stacja otrzyma taką 
ilość częstotliwości, które umożliwią upowszechnienie jej sygnału na 80% tery-
torium kraju. Mimo to jej decyzje wywołały kolejną falę niezadowolenia, uderza-
jącą zarówno w ten konstytucyjny organ, jak i inne elementy władzy państwowej.

Działając pod presją odbiorców, Krajowa Rada sukcesywnie poszerzała za-
kres oddziaływania Radia Maryja. W 1997 r. radio to posiadało już ok. 100 czę-
stotliwości, dzięki którym jego sygnał był odbierany na 40% powierzchni Polski 
i docierał do ponad 50% ludności kraju9. W 1998 r. wskaźniki te wynosiły odpo-
wiednio: 55% i 51%, a w 1999 r.: 63% i 76%10. W związku z planowaną likwidacją 
tzw. dolnego pasma UKF Krajowa Rada wiosną 1999 r. uznała, że „Projekt planu 
sieci Radia Maryja” opracowany przez Instytut Łączności w 1995 r. wymaga ak-
tualizacji i optymalizacji. Przewodniczący Krajowej Rady Juliusz Braun prze-
kazał 18 sierpnia 1999 r. na ręce prezesa Zarządu Krajowego Polskiej Agencji 
Radiotechnicznej „Założenia do projektu aktualizacji planu ogólnopolskiej sieci 
nadawczej dla emisji programu Radia Maryja”. W punkcie 1. tych założeń stwier-
dzono: „Zasięg sieci ogólnopolskiej Radia Maryja powinien być zgodny z zapi-
sem Koncesji nr 6 z 23 czerwca 1994 roku, to jest 80% pokrycia powierzchni 
kraju programem monofonicznym, co oznacza objęcie zasięgiem ok. 90% ludno-
ści”11. Pod koniec listopada 1999 r. Krajowa Rada otrzymała od Ministra Łącz-
ności projekt optymalizacji i aktualizacji sieci Radia Maryja, a w grudniu 1999 r. 
podjęła uchwałę zmieniającą warunki techniczne sieci Radia Maryja zgodnie 
z propozycjami zawartymi w tym projekcie. Zmiany dotyczyły 50 nadajników. 
29 lutego 2000 r. opublikowano ogłoszenie o możliwości rozszerzenia koncesji 
nadawcy ogólnopolskiego, co stanowiło ustawowy wymóg poszerzenia zakresu 
oddziaływania radia. W owym czasie katolickie radio miało 97 stacji (85 w gór-
nym paśmie UKF) oraz wykorzystywało 6 stacji diecezjalnych (5 nadawało w gór-
nym zakresie). Kilka miesięcy później Radio Maryja posiadało 122 stacje, z któ-
rych 85 nadawało w górnym paśmie UKF, a zatem uzyskało zasięg ogólnopolski.

Mimo to ok. 120 posłów Akcji Wyborczej „Solidarność” i Polskiego Stronnic-
twa Ludowego uznało, że Radio Maryja było dyskryminowane przez przewod-
niczącego Krajowej Rady Bolesława Sulika. Wystąpiono zatem o postawienie 
go przed Trybunałem Stanu. W grudniu 1999 r. 24 posłów z Konfederacji Pol-
ski Niepodległej – Ojczyzna wystąpiło z wnioskiem, aby Najwyższa Izba Kontroli 
skontrolowała Krajową Radę i stwierdziła, dlaczego ta nie realizuje warunków 
koncesji. Pomysł ten poparły wszystkie kluby parlamentarne12. Jak łatwo można 
było się domyślić, NIK, zdominowana przez działaczy PSL, w znacznej mierze po-
twierdziła te zarzuty.

7 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności, Warszawa 1994, s. 29.
8 Sprawozdanie Krajowej Rady…, Warszawa 1995, s. 31.
9 Sprawozdanie Krajowej Rady…, Warszawa 1998, s. 35.
10 Sprawozdanie Krajowej Rady…, Warszawa 2000, s. 28
11 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Warszawa 2000, s. 7–8.
12 „Gazeta Wyborcza”, 15.12.1999 i „Rzeczpospolita”, 15.12.1999.
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W styczniu 2001 r. Sejm przyjął bezprecedensową uchwałę sygnowaną 
przez 150 posłów, którzy domagali się, by podczas procesu rekoncesjonowania 
uwzględniono interesy Radia Maryja. W kwietniu tego samego roku Sejm RP za-
żądał z kolei od Krajowej Rady „wszelkich działań w celu niezwłocznego usunię-
cia nierównej pozycji w stosunku do pozostałych nadawców ogólnopolskich”. 
Zdaniem jednej z inicjatorek sejmowej uchwały Radio Maryja było dyskrymino-
wane, bowiem inni prywatni nadawcy mieli po 40 nadajników więcej13. Trudno 
jest jednoznacznie stwierdzić, czy działania te miały jakiś wpływ na ostateczne 
decyzje Krajowej Rady, która to przyznała Radiu Maryja koncesję ogólnopolską 
na kolejnych 10 lat.

Od października 1994 r. Radio Maryja nadawało swój program na obszar 
Ameryki Północnej i Środkowej za pośrednictwem satelity Galaxy. W lipcu 
1995 r. rozgłośnia rozpoczęła próby z przekazem sygnału za pośrednictwem sa-
telity Hot Bird na obszar całej Europy. W sierpniu 1995 r. uruchomiono próbny 
program nadawany na falach krótkich emitowany dla Polaków na Wschodzie – 
od Litwy, Białorusi i Ukrainy po Kazachstan14. Od 1998 r. sygnał radia emito-
wany jest też w Internecie.

Radiem Maryja kierowali redemptoryści: Tadeusz Rydzyk, Jan Mikruta 
(wszedł w skład redakcji w 1993 r.), Piotr Andrukiewicz (1994), Wiesław Majew-
ski (1995), Henryk Zienkiewicz (1995). Przez redakcję przewinęli się też inni re-
prezentanci tego zgromadzenia: Robert Jasiak, Grzegorz Moj, Jan Król i Jacek 
Cydzik. W Radiu Maryja pracowały nadto siostry zakonne: Urszula Piekarska 
ze Zgromadzenia ss. Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, Agnieszka Wójt, Beata 
Rudzińska i Elekta Żołnierowicz – wszystkie ze Zgromadzenia ss. Nazaretanek. 
Na zasadach społecznych w centrali toruńskiej zatrudnionych było 200 osób 
oraz 400 współpracowników, obsługujących m.in. 600 biur i klubów radia funk-
cjonujących w całym kraju15.

W latach 90. nad jakością audycji emitowanych przez Radio Maryja czuwała 
Rada Programowa, w skład której wchodzili m.in.: Alicja Grześkowiak, Krystyna 
Czuba, Antoni Zięba, Piotr Jaroszyński, Janusz Kawecki, Kazimierz Kapera, Jan 
Maria Jackowski16.

Zapisy koncesyjne zobligowały Radio Maryja do nadawania następujących 
bloków programowych: słownych audycji religijnych – 20% czasu emisji, audy-
cji muzycznych – 15%, audycji informacyjnych i przeglądów prasy – 3,5%, audy-
cji literackich – 2,5%, audycji oświatowych – 1,5% i reportaży – 1% czasu emisji.

Program radia oparty był na modlitwie, katechezie i kontakcie ze słucha-
czami. Radio Maryja, jako jedyna z niewielu katolickich rozgłośni radiowych 
na świecie, emituje wspólne modlitwy osób przebywających w studio i słucha-
czy. W programie ramowym radia znajdują się modlitwy różańcowe, nowenny, 
koronki, medytacje i transmisje mszy św. W każdy poniedziałek Radio Ma-
ryja odwiedza jedną z polskich parafii, skąd program nadawany jest na żywo. 
Radio transmituje ponadto wszelkie uroczystości kościelne zarówno z kraju, jak 
i zagranicy.

13 Depesza PAP cyt. za: „Rzeczpospolita”, 27.04.2001.
14 Historia Radia Maryja, www. radiomaryja.pl, dane z marca 2000.
15 „Niedziela” nr 1 z 1997, s. 18.
16 Tamże, s. 7.
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Publicystyka społeczna bazowała przede wszystkim na studyjnych dysku-
sjach, wzbogacanych telefonami od słuchaczy (Rozmowy niedokończone). Radio 
propagowało katolicyzm ludowy o orientacji narodowej. Walczyło z liberalizmem 
i konsumpcyjnym stylem życia, właściwym wysoko rozwiniętym społeczeństwom 
Zachodu. Swej anteny chętnie udzielało politykom reprezentującym prawą część 
polskiej sceny politycznej. Dla przykładu podamy, że w 1999 roku Radio Ma-
ryja wyemitowało 8760 godzin programu. Strukturę gatunkową tych programów 
przedstawia tabela 1.

Tabela 1.  Struktura gatunkowa programów nadanych w Radiu Maryja

Rodzaje audycji Radio Maryja Polskie stacje radiowe łącznie

% rocznego czasu emisji

Informacyjne 8 11

Publicystyczne 21 12

Edukacyjno–poradnicze 6 3

Sportowe 0,8 1

Religijne 26 9

Rozrywkowe 0 3

Konkursy 0,3 1

Muzyka w programie 30 53

Audycje dla dzieci i młodzieży 4,5 1,5

Reklama 0 4,3

Autopromocja 3 1,4

Inne audycje 1 0,7

Roczna liczba godzin nadanego programu 8760 26 280

Źródło:  Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji,
 Warszawa 2000, s. 57

Według oceny Krajowej Rady cechą charakterystyczną audycji publicystycz-
nych Radia Maryja było okazywanie szczególnej serdeczności wszelkim środo-
wiskom wyrażającym niezadowolenie wobec decyzji władz: rolnikom, hutnikom, 
pracownikom służby zdrowia. Radio wiele czasu udzielało reprezentantom partii 
prawicowych. Doborem polityków kierowały osobiste sympatie o. Rydzyka, a nie 
względy polityczne17.

Treści programowe upowszechniane przez Radio Maryja rodziły ogromne 
kontrowersje, a radykalna postawa radia wzbudzała niekiedy zakłopotanie Epi-
skopatu. Dał temu wyraz m.in. bp Tadeusz Pieronek, który miał „sporo pretensji 
co do formy Radia Maryja – zwłaszcza jego języka czasem niechrześcijańskiego 
i nieuczciwego”18. Episkopat wydał zaś oświadczenie, w którym stwierdził m.in., 
iż „Niektóre media katolickie, np. Radio Maryja, stały się, niestety, narzędziem 

17 Raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z monitoringu Radia Maryja na podstawie programu 
nadawanego od 27.02.2003 do 12.03.2003, www.krritv.gov, maj 2004.

18 Cyt. za: Skrytykowana Maryja, „Gazeta Wyborcza”, 25.01.1995.
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rozpowszechniania nieprawdy, a czasem nawet pomówień dotyczących kandy-
datów [na urząd prezydenta]”19. Zaznaczano jednak przy tym, że biskupi solida-
ryzują się z radiem, a doszukiwanie się konfliktu pomiędzy katolicką rozgłośnią 
a Episkopatem było „bezpodstawnym pomówieniem”20.

Kilka miesięcy później Radio Maryja stało się kolejny raz przedmiotem ana-
lizy Konferencji Episkopatu. Bp Pieronek podkreślił, że fakt wzywania o. Ry-
dzyka do prokuratury nie może być odczytywany jako forma prześladowania 
Kościoła. Prymas Polski kard. Józef Glemp wezwał z kolei prowincjała redemp-
torystów do większej opieki nad radiem21. Gdy wezwania te pozostały bez echa, 
w 1996 r. powołano Zespół Biskupów Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja22, 
a 14 sierpnia 2002 r. prymas wydał dekret zakazujący działalności parafialnym 
biurom Radia Maryja bez zgody właściwego biskupa.

Gdy w początkach 2006 r. media kierowane przez o. Rydzyka otwarcie za-
częły wspierać rząd firmowany przez Prawo i Sprawiedliwość, Episkopat ponow-
nie wyraził swą dezaprobatę. W liście z 7 lutego 2006 r., skierowanym do pro-
wincjała redemptorystów o. Zdzisława Klafki, przewodniczący Episkopatu abp 
Józef Michalik stwierdził m.in., że angażowanie się Radia Maryja i Telewizji 
Trwam w codzienną działalność polityczną sprawia, że „Kościół jest postrzegany 
jako strona jednoznacznie popierająca jedną partię polityczną”. W związku z tym 
Prezydium Episkopatu oczekiwało na doprowadzenie do sytuacji, w której media 
te „zaczną w pełni respektować wskazania katolickiej nauki społecznej”23. Opinie 
te raz jeszcze powtórzył nuncjusz apostolski abp. Józef Kowalczyk w liście skie-
rowanym do polskiego Episkopatu z 3 kwietnia 2006 r.24.

Miesiąc później doszło do spotkania biskupów tworzących Zespół Duszpa-
sterskiej Troski o Radio Maryja z radą zgromadzenia redemptorystów. Zakon-
nicy przedstawili zaktualizowany statut radia. Powołano też nową Radę Pro-
gramową Radia Maryja. Składała się ona z czterech redemptorystów i czterech 
reprezentantów Episkopatu. Kierował nią ks. prof. Wacław Depo. Ustalono po-
nadto, że działające w diecezjach Rodziny Radia Maryja otrzymają statut i ko-
ścielnych asystentów reprezentujących lokalnych biskupów.

Nieco wcześniej Prymas zarzucił Radiu Maryja rozbijanie jedności Kościoła, 
a nuncjusz apostolski abp. Józef Kowalczyk przypomniał, że duchowni i zakon-
nicy muszą mieć zgodę biskupów na angażowanie się w życie publiczne. Przy 
tej okazji były dyrektor katolickiej sieci radiowej „Puls” stwierdził: „Dlatego też 
dziś chyba nikt nie może mieć złudzeń, że brak gotowości do poddania się decy-
zjom episkopatu ze strony ojca Rydzyka czy jego kościelnych przełożonych bę-

19 Jurek broni Radia Maryja, tamże, 3.11.1995.
20 Biskup Pieronek o Radiu Maryja, tamże, 3.04.1995.
21 Szerzej na ten temat w: M. Habryń, Polskie media katolickie 1989 – 1999. Radiofonia, telewizja, 

agencja informacyjna, Internet, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3–4, s. 135–136.
22 Przewodniczącym Rady został, tonujący wszelkie ataki na radio, abp. Stanisław Wielgus. Radio 

Maryja wspierało jego kandydaturę na funkcję metropolity warszawskiego. Gdy w dramatycznych 
okolicznościach zrezygnował z nominacji, media o Rydzyka sugerowały, że był to spisek niektó-
rych dziennikarzy i IPN. Pusty fotel arcybiskupa, „Gazeta Wyborcza” 6.07.2007.

23 wiara.pl, luty 2006.
24 Tekst tego listu m.in. w: „Gazeta Wyborcza”, 7.04.2006.
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dzie oznaczał w perspektywie po prostu zmianę dyrektora rozgłośni”25. Podobne 
opinie wyrazili jezuita Dominik Ciołek i bp Tadeusz Pieronek26.

Jak zatem łatwo zauważyć, hierarchia kościelna wyrażała wobec radia 
różne opinie. Zastrzeżenia zgłaszali, oprócz już wspomnianych, kardynał Sta-
nisław Dziwisz i arcybiskup Kazimierz Nycz. Radia bronili zaś biskupi: Stani-
sław Napierała, Antoni Dybicz, Sławoj Leszek Głódź27. Wydaje się, że najbar-
dziej miarodajne w tej kwestii było stanowisko przewodniczącego Episkopatu 
arcybiskupa Józefa Michalika. Stwierdził on, że radio może dbać o swą eklezjal-
ność poprzez „pogłębianie i stosowanie nauki Kościoła, ale także głębszy kon-
takt z Episkopatem28.

Krytycznie do Radia Maryja odnosiła się Krajowa Rada. Jej zastrzeżenia 
wzbudzało zwłaszcza zaangażowanie radia w wyborczą kampanię prezydencką. 
Członek Krajowej Rady Andrzej Zarębski stwierdził, że „Radio włącza się w akcję 
stricte polityczną poprzez głosy słuchaczy, informacje prowadzących i bezpośred-
nie zaangażowanie struktur terenowych rozgłośni, a ta działalność narusza kon-
cesję, która ma charakter społeczno-religijny”29. W odpowiedzi na postępowanie 
wyjaśniające wszczęte przez Krajową Radę rzecznik rozgłośni o. Mikruta stwier-
dził, że „radio nie prowadzi żadnej działalności politycznej przeciwko panu Alek-
sandrowi Kwaśniewskiemu”. Jedynie na prośbę władz „Solidarności” ogłaszano, 
gdzie można zdobyć informacje dotyczące składania protestów wyborczych30.

Niezbyt przychylne oceny działalności katolickiego radia były natomiast zde-
cydowanie odrzucane przez Marka Jurka, pełniącego w końcu 1995 r. funkcję 
przewodniczącego Krajowej Rady31. W obronie Radia Maryja wystąpiły środowi-
ska katolickie, publikując stosowne oświadczenie na łamach „Słowa – Dziennika 
Katolickiego”32. W podobnym tonie utrzymane były też teksty poświęcone Radiu 
Maryja publikowane w innych pismach prawicy33.

25 ks. Kazimierz Sowa, Rokosz Rydzyka, „Wprost” nr 3 z 2006, s. 37.
26 Zob.: D. Ciołek SJ, Radio Maryja i paraliż Kościoła, „Gazeta Wyborcza”, 7–8.01.2006 i bp T. Piero-

nek, Co robić z radiem Maryja, tamże, 14–15.01.2006.
27 Dziwisz: Odwołać o. Rydzyka, „Gazeta Wyborcza”, 4.09.2007.
28 „Niedziela” 2007, nr 37.
29 Radiu Maryja grozi nagana, „Gazeta Wyborcza”, 25/26.11.1995.
30 Tamże.
31 Czy Radio Maryja straci koncesję, a może Canal Plus, „Życie Warszawy”, 24.10.1995.
32 W oświadczeniu tym stwierdzono: „Z ogromnym niepokojem obserwujemy ponownie nasilającą 

się w ostatnich dniach nagonkę na Radio Maryja, próby ograniczenia swobody wypowiedzi na fa-
lach tego radia. Radio Maryja spełnia ogromną rolę w obronie wartości chrześcijańskich i patrio-
tyzmu, w informowaniu o sprawach świadomie przemilczanych w większości wpływowych me-
diów, w kształtowaniu rzetelnych postaw obywatelskich. Dzięki swym dotychczasowym działa-
niom Radio Maryja było pierwszą rozgłośnią radiową, która przełamała monopol postkomuni-
stycznych środków przekazu w eterze. Dzięki obiektywizmowi przekazywanych informacji i ak-
tywnemu udziałowi słuchaczy Radio Maryja stało się najważniejszym, najszerzej docierającym 
środkiem społecznego komunikowania. W atakach na Radio Maryja widzimy pierwszą po wybo-
rach prezydenckich, szczególnie niebezpieczną próbę ograniczenia swobody działania niezależ-
nych środków przekazu i zamach na wolność słowa. Apelujemy o pełną solidarność wszystkich 
środowisk chrześcijańskich i patriotycznych z Radiem Maryja jako prawdziwą ostoją wiary i pol-
skości”.

33 Por. m.in.: J. Bielawski, „Radio Maryja” – o. Tadeusz Rydzyk – katolicyzm w Polsce, „Przegląd 
Wszech polski” nr 11–12 z 1998; A.T. Pietraszek, Widziałam szczęśliwych Polaków, „Powściągli-
wość i Praca” nr 2 z 1999. Te i inne teksty zawierające wysokie oceny rozgłośni można było odna-
leźć na internetowej witrynie Radia Maryja.
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Prócz typowej dla radia działalności programowej stacja o. Rydzka podej-
mowała przedsięwzięcia organizatorskie. Każdego roku wiosną wyruszała piel-
grzymka do Rzymu. Zazwyczaj liczy ona od 5 do 10 tys. uczestników. W 1994 r. 
odbyła się pierwsza pielgrzymka jasnogórska. Uczestniczyło w niej ok. 15 tys. 
osób. W kolejnych latach w pielgrzymkach jasnogórskich brało zwykle udział 
ok. 200 tys. osób.

Podczas jasnogórskiej pielgrzymki z 1999 r. wystosowano w imieniu 400 tys. 
członków Rodziny Polskiej telegram do Jana Pawła II. Podczas uroczystości abp. 
Kazimierz Majdański w stosownej homilii stwierdził m.in.: „Radio Maryja, służąc 
prawdzie w zafałszowanym świecie, spełnia wielką misję, dlatego przez wielką 
rzeszę ludzi jest błogosławione, ale bywa inaczej – jest też krytykowane. Radio, 
służąc prawdzie, przeciwstawia się bożkom czasu: kultowi pieniądza, relatywi-
zmowi moralnemu, fałszywie rozumianej wolności, cywilizacji śmierci, wyprze-
daży polskiej ziemi. Przeciwstawia się wojującemu ateizmowi”. Wśród oficjal-
nych gości pielgrzymki byli: wicemarszałek Sejmu Stanisław Zając, Jan Maria 
Jackowski, Jan Łopuszański, lider Rodziny Polskiej Piotr Jaroszyński oraz dwaj 
członkowie Krajowej Rady: Marek Jurek i Jan Szafraniec. Z okazji pielgrzymki 
wydrukowano 200 tys. egz. „Naszego Dzielnika”, który wśród pielgrzymów kol-
portował m.in. redaktor naczelny tego pisma Artur Górski34.

Podobny, zorganizowany charakter miały obchody rocznic utworzenia radia. 
Prócz kilku tysięcy pielgrzymów przybywających do Torunia, w uroczystościach 
tych brało także udział od 30 do 50 parlamentarzystów. W 1999 r. w towarzy-
szącym obchodom seminarium poświęconym mediom wzięli udział: red. ks. Ire-
neusz Skubiś, Krystyna Czuba, Jan Maria Jackowski, Marek Jurek, red. Ewa 
Polak-Pałkiewicz i dr Antoni Zięba. W imprezie artystycznej wystąpili natomiast 
aktorzy: Marek Prałat, Halina Łabonarska, Piotr Bajor i Jerzy Żydkiewicz oraz 
orkiestra Wojska Polskiego.

Niektóre przedsięwzięcia organizatorskie o. T. Rydzyka miały stały charakter. 
W 1993 r. powołano Rodzinę Radia Maryja – zespoły modlitewne, które, jak infor-
mowano, liczyły ok. 400 tys. członków, a docelowo miały działać w każdej polskiej 
parafii katolickiej. W maju 1996 r. Rodzina Radia Maryja przeprowadziła cykl spo-
tkań pod hasłem „… a to Polska właśnie…”. Celem tych spotkań było „rozbudze-
nie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo, któremu na imię 
Polska”35. Rodzina Radia Maryja gościła kolejno w Zakopanem, Łodzi, Piekarach 
Śląskich i Gdyni. W dniach 20–22 października 1996 r. na zaproszenie Radia Ma-
ryja przybył do Polski Bernard Nathanson, twórca programu aborcyjnego w Sta-
nach Zjednoczonych, który później całe życie poświecił obronie dzieci nienaro-
dzonych. Pod koniec listopada tego roku w czasie sejmowych i senackich debat 
odbyły się w Warszawie marsze życia w obronie dzieci nienarodzonych. W manife-
stacjach tych wzięło udział ponad 120 tysięcy ludzi. Trzy miliony Polaków wysłało 
do parlamentu RP swoje protesty przeciw legalizacji aborcji.

Z inicjatywy o. Rydzyka powstały trzy fundacje: Lux Veritatis, Nasza Przy-
szłość i Servire Veritati. Lux Veritatis jest właścicielem Wyższej Szkoły Społecz-
nej i Medialnej oraz koncesji telewizji Trwam. Druga fundacja posiada szkołę 
w Szczecinku, wydaje miesięcznik „Rodzina Radia Maryja”, książki (np. swego ro-

34 Pięć minut dla zbawienia, „Rzeczpospolita”, 13.07.1998.
35 Historia Radia Maryja, www. radiomaryja.pl.
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dzaju dokumentacja zmagań o życie nienarodzonych „Głoście Ewangelię Życia”), 
kasety audio – video i Kalendarz Rodziny Radia Maryja. Przy trzeciej fundacji 
działa Instytut Edukacji Narodowej.

W 1997 r. powstały przy radiu Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, któ-
rych założycielką była niepełnosprawna dziewczynka Magdalena Buczek. Orga-
nizacja ta liczy ok. 4 tys. członków36. Ponadto przy rozgłośni działają Parafialne 
Biura Przyjaciół Radia Maryja oraz Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja.

W wyborach parlamentarnych osoby wspierane przez radio, nawet znajdu-
jąc się na ostatnich miejscach list, zyskiwały mandaty poselskie. Byli to m.in.: 
Jan Łopuszanski, Maria Smereczyńska, Halina Nowina-Konopczyna, Jan Maria 
Jackowski. Posłowie ci, wraz z Mariuszem Olszewskim, wyszli z Akcji Wybor-
czej „Solidarność” i utworzyli Nasze Koło, nawiązujące swą nazwą do „Naszego 
Dziennika”.

12 marca 1997 r. został powołany Społeczny Komitet Ratowania Stoczni 
Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego. W jego skład weszli: bp. Edward Fran-
kowski, o. Tadeusz Rydzyk, o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, o. Józef Krok, 
senator Jadwiga Stokarska, Jerzy Doerffer, prof. dr hab. Jacek Trznadel, 
prof. dr hab. Adam Biela, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, kpt. ż. w. Bolesław 
Hutyra, mgr inż. Jan Hyży, dr inż. Feliks Bronisław Pieczka, mgr inż. Edward 
Roe ding oraz kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki. Komitet ten wezwał Polaków 
do zbiórki pieniędzy i świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwesty-
cyjnych w celu ratowania Stoczni Gdańskiej. Wielkości zebranej kwoty nie ujaw-
niono, ale pierwotnie szacowano, iż przekroczyła ona 5 mln zł37. Blisko dziesięć 
lat później okazało się, że zebrane środki mogły wynieść nawet kilkadziesiąt mi-
lionów złotych i nigdy nie trafiły do stoczni gdańskiej. Część z nich utracono 
wskutek nietrafionych inwestycji giełdowych, inne przeznaczono na rozwój ma-
terialnej infrastruktury Radia Maryja38.

Komitet organizował ponadto różnorodne konferencje prasowe: „Na ratunek 
Stoczni Gdańskiej – przeciw piątemu rozbiorowi Polski” – 25 marca 1997; „Dzi-
siejsze Westerplatte” – 22 kwietnia 1997: „Tajemnice Stoczni Gdańskiej” – 7 li-
stopada 1997 r.

Ogólnopolski Sztab Pomocy Powodzianom powstał 9 lipca 1997 roku. Plan 
działania Sztabu zakładał nie tylko jednorazową pomoc w postaci dostarcze-
nia napływających do niego darów, ale również długotrwałą opiekę nad powo-
dzianami, polegającą między innymi na osuszaniu zniszczonych budynków 
mieszkalnych.

Instytut Edukacji Narodowej postawił sobie za cel „pełnienie posługi myśle-
nia”. Instytut podejmował tematy z różnych dziedzin wiedzy, np. zorganizował 
prelekcje: „Propedeutyka filozofii, Etyka klasyczna, Historia Polski, Retoryka, 
Antropologia, Elementy ekonomii, Filozofia polityki – państwa – prawa – ustroju, 
Elementy teologii katolickiej i historii Kościoła, Elementy teorii wychowania, 
Media – treści i sposoby oddziaływania, Sztuka dawna a sztuka współczesna”.

Nowszym przedsięwzięciem w zakresie edukacji była Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej. Początkowo szkoła kształciła licencjatów dziennikar-

36 D. Frelichowska, Ojcowie Redemptoryści…, s. 98.
37 P. Adamowicz, Losy cegiełek i subkonta Radia Maryja, „Rzeczpospolita”, 29–30.05.1999.
38 M. Kowalski, P. Głuchowski, Przyboczny Rydzyka stracił na giełdzie miliony, „Gazeta Wyborcza”, 

8–9.04.2006 oraz „Gazeta Wyborcza” numery z 10–12 kwietnia 2006.



ROCZNIK PRASOZNAWCZY Rozprawy i artykuły50

stwa, później zaś pojawiły się takie kierunki, jak: informatyka, kulturoznawstwo 
i politologia (od 2006 r. na poziomie magisterskim). Kandydaci na studentów re-
komendowani byli przez parafie. Odbywali praktyki zawodowe w mediach o. Ry-
dzyka, biurach poselskich posłów LPR, a gdy władzę przejęło Prawo i Sprawiedli-
wość – także w agendach rządowych39.

Stowarzyszenie Rodzina Polska powstało wiosną 1998 r. z myślą o wybo-
rach samorządowych. Jego prezesem był Piotr Jaroszyński, prawicowy publicy-
sta i komentator Radia Maryja, prowadzący audycje z cyklu „Myśląc Ojczyzna”. 
Jaroszyński tak oto określił cele swej organizacji: „Stowarzyszenie chce pomóc 
w samoorganizowaniu się Polaków w obronie praw człowieka jako osoby, praw 
rodziny jako naturalnego środowiska poczęcia, narodzin i wychowania czło-
wieka, praw Narodu do własnej kultury i niepodległego państwa, praw ludzi wie-
rzących do publicznego uczestniczenia w życiu żywego Kościoła katolickiego. 
A prawa te dawniej niszczył komunizm, dziś w sposób bardziej wyrafinowany 
niszczy eurosocjalizm”40. Stowarzyszenie to odegrało ważną rolę w wyborach sa-
morządowych, wprowadzając do rad gminnych i miejskich wielu swych przed-
stawicieli. Zrodziła się też inicjatywa, by te rozproszone przedsięwzięcia zjedno-
czyć w partię polityczną pn. Porozumienie Polskie41.

Podczas parlamentarnej kampanii wyborczej z 2005 r. Radio Maryja pa-
tronowało Prawu i Sprawiedliwości, Lidze Polskich Rodzin oraz Ruchowi Pa-
triotycznemu Antoniego Macierewicza. We wrześniu 2005 r. o. Rydzyk zgroma-
dził na Jasnej Górze swych najwierniejszych stronników. Zalecał im głosowanie 
na wskazane partie po to, by „zatopić Platformę Obywatelską”42.

Na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać. Rząd wyłoniony przez 
PiS uznał media o. Rydzyka za swe własne. Premier i jego ministrowie wszelkie 
ważniejsze decyzje ogłaszali najpierw w Telewizji Trwam lub w Radiu Maryja, 
a dopiero później informowali o nich inne media. W lutym 2006 r. doszło do sy-
tuacji, która wcześniej nie miała miejsca w Polsce po 1989 r. Media o. Rydzyka 
jako jedyne zostały zaproszone do relacjonowania uroczystości podpisania poro-
zumienia politycznego pomiędzy PiS, LPR i „Samoobroną”. Choć pozostali dzien-
nikarze oprotestowali fakt tej swoistej cenzury, to ich wystąpienia na niewiele się 
zdały. Toruńskie media jesienią 2005 r., mocą niemalże administracyjnych de-
cyzji, uzyskały uprzywilejowaną pozycję.

Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie w 2007 r., gdy władza przeszła 
w ręce przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Media o. Rydzyka zajęły wobec 
nowego rządu zdecydowanie negatywne stanowisko. Na antenie radia chętnie 
udzielano głosu jedynie posłom PiS: Annie Sobeckiej, Gabrieli Masłowskiej, Kry-
stynie Grabickiej, Bogusławowi Kowalskiemu, Antoniemu Macierewiczowi, Ar-
turowi Górskiemu, Stanisławowi Szwedowi czy też Tadeuszowi Cymańskiemu 
i Jackowi Kurskiemu43.

Jedną z form organizacyjnej aktywności Radia Maryja było wywieranie sta-
łej presji na Krajową Radę. Od 1994 r., tj. od momentu nadania stacji koncesji, 
Krajowa Rada zasypywana była lawiną różnorodnych petycji i protestów doty-

39 R. Socha, Rydzkańci, „Polityka” 2007, nr 34.
40 P. Głuchowski, Jak w rodzinie, „Gazeta Wyborcza”, 3–4.10.1998, s. 14–15.
41 L. Zalewska, Partia Maryja, „Rzeczpospolita” z 7.10.1999.
42 „Gazeta Wyborcza”, 19.09.2005.
43 J. Paradowska, Partia Radia Maryja?, „Polityka” 2008, nr 15.
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czących Radia. Jak już wiemy, w 1994 r. ok. jednego miliona słuchaczy „Maryi” 
domagało się przyznania stacji koncesji. W kolejnych latach walczono o przy-
znanie nowych częstotliwości. Np. w 1997 r. z terenu Śląska wysłano ponad 400 
petycji zbiorowych, sygnowanych przez 16 tys. osób, a w 1999 r. 26 tys. osób 
zażądało przyznania stacji nowych częstotliwości w tzw. górnym paśmie UKF44. 
Zabiegom tym towarzyszyła stosowna pielgrzymka jasnogórska zorganizowana 
7 października 1999 r. Przedsięwzięcie to poparł lider „Solidarności” z Ursusa 
Zygmunt Wrzodak. „Dawno już straciliśmy nadzieję, że nasze oczekiwania spełni 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji” – mówił do pielgrzymów Ryszard Bender, 
jeden z założycieli Komitetu SOS dla Radia Maryja.

Krajowa Rada starała się nie poddawać presji i organizowała coroczne spo-
tkania z kierownictwem radia, podczas których dyskutowano o wszelkich pro-
blemach nadawcy. Co ciekawe, relacje z tych spotkań Radio Maryja przekazy-
wało na swej antenie45.

Przedsięwzięcia Radia Maryja przybierają niekiedy wymiar personalnych 
ataków. W 1995 r. ich przedmiotem był nie tylko Aleksander Kwaśniewski, 
ale też Hanna Grokiewicz–Waltz, na antenie Radia Maryja nazwana „masonką 
i Żydówką”. Potem zaś wszystkich kontrkandydatów Lecha Wałęsy oskarżono 
o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Po wyborach radio nawoływało słucha-
czy, aby składali do sądów wnioski o unieważnienie wyborów prezydenckich, bo-
wiem Aleksander Kwaśniewski podał podczas kampanii wyborczej fałszywe dane.

Podczas debaty nad ustawą aborcyjną posłów głosujących za możliwością 
przerywania ciąży o. Rydzyk porównał do prostytutek, którym golono głowy 
za kontakty z Niemcami. W listopadzie 1997 r. prokuratura toruńska oskarżyła 
o. Rydzyka o lżenie najwyższych organów państwa. Redemptorysta nie stawiał 
się na przesłuchania do prokuratury. Po reprymendzie biskupów i Prymasa, 
który stwierdził, że był „upokorzony pychą” księdza, udał się on na przesłucha-
nie w towarzystwie jednego z liderów ZChN, posła Jana Łopuszańskiego i ówcze-
snego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej Romana Giertycha.

Choć sąd, rozpatrując sprawę lżenia organów państwa, umorzył ją za względu 
na niską szkodliwość społeczną czynu, to i tak nie zadowoliło to o. Rydzyka. 
W styczniu 1998 r. wystąpił on do prokuratury gdańskiej z doniesieniem na pro-
kuraturę toruńską, iż ta przekroczyła swe uprawnienia i poddała go szykanom. 
Wniosek ten poparło 135 tys. osób46.

W związku z emisją w programie Radia Maryja 13 stycznia 2000 roku wypo-
wiedzi prof. Ryszarda Bendera dotyczącej obozu zagłady w Oświęcimiu, Senat 
Akademicki KUL przyjął uchwałę o skierowaniu sprawy na drogę postępowa-
nia dyscyplinarnego. W uchwale podkreślono, że wypowiedź prof. Bendera w ra-
żący sposób naruszyła poczucie sprawiedliwości, dotkliwie obrażając tych, któ-
rzy w obozie oświęcimskim cierpieli i ginęli oraz ich najbliższych.

Radio Maryja popadło też w konflikt z Lechem Wałęsą. W początkach 2005 r. 
udostępniło ono swą antenę Krzysztofowi Wyszkowskiemu. Ten gdański dzia-
łacz „Solidarności” już wcześniej zarzucał byłemu prezydentowi agenturalną 
przeszłość. Choć w sądach powszechnych przegrał kilka spraw, to jednak nadal 

44 Sprawozdanie Krajowej Rady…, Warszawa 1998, s. 112.
45 Radio Maryja nagrywa, „Gazeta Wyborcza”, 12/13.02.2000.
46 Szerzej na ten temat: „Gazeta Wyborcza”, 1.12.1997 i „Polityka” numery z 6 i 12 z 1997.
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utrzymywał, że Wałęsa współpracował z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. 
Laureat pokojowej nagrody Nobla upowszechnił w Internecie protestacyjny list 
otwarty. „Gazeta Wyborcza”, relacjonując tę sprawę, nadała swej koresponden-
cji tytuł „Jesteście grupą psycholi od Rydzyka”47.

W kwietniu 2006 r. w Rozmowach niedokończonych publicysta Stanisław 
Michalkiewicz zaatakował polskie władze i media za – jak to określił – „syste-
matyczną tresurę w tak zwanej tolerancji, w tak zwanym dialogu” polegającą 
na przyjęciu „żydowskiego punktu widzenia” w takich sprawach jak Holocaust, 
powstanie w getcie warszawskim itp. Przeciwko antysemickiej wypowiedzi zapro-
testowała Rada Etyki Mediów, a Marek Edelman napisał do marszałka Sejmu 
list protestacyjny. Po wielu interwencjach pierwszy raz w dziejach radia o. Ry-
dzyk przeprosił tych wszystkich, którzy poczuli się dotknięci antysemicką po-
stawą rozgłośni.

Toruński redemptorysta nie szczędził krytycznych słów nawet swym poli-
tycznych sojusznikom. W 2007 r. upowszechniono jego wypowiedź, w której ob-
rażał żonę prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego48. Mimo wszczęcia postępowa-
nia wyjaśniającego prokuratura w wypowiedzi tej nie dopatrzyła się znamion 
przestępstwa.

O. Rydzyk znany jest też z niekonwencjonalnego podejścia do spraw finan-
sowych. Radio finansują składki słuchaczy, a jednym z hojniejszych sponsorów 
jest kontrowersyjny biznesmen Józef Kobylański. O. Rydzyk podczas procesu 
koncesyjnego pytany o źródła finansowania radia wskazał na ofiarność słucha-
czy, na dowód czego okazał walizkę pełną kosztowności i pieniędzy.

W marcu 1996 r. prokuratura toruńska wszczęła postępowanie wyjaśniające 
w sprawie domniemanych przestępstw gospodarczych, podatkowych i celnych 
w Radiu Maryja49. Postępowanie to umorzono rok później, ujawniając przy oka-
zji, że w niewyjaśnionych okolicznościach z prywatnego mieszkania ukradziono 
200 tys. marek niemieckich przeznaczonych na sprzęt dla rozgłośni. Okazało się 
przy tym, że za granicę bez stosownych zezwoleń wywieziono 1 mln marek.

W początkach 2000 r. toruńska prokuratura umorzyła z kolei postępowa-
nie przeciwko o. Rydzykowi, który był obwiniony o uderzenie pięścią w twarz 
dziennikarza filmującego go podczas wizyty u strajkujących robotników „Tor-
mięsu”. Prokuratura uznała, że Rydzyk przybył do zakładu jako osoba prywatna 
i miał prawo do obrony koniecznej swego wizerunku, który podstępnie usiło-
wano sfilmować50.

Chociaż media o. Rydzyka protestowały przeciwko wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, ich dyrektor nie zawahał się o wystąpienie o środki unijne na inwe-
stycje w instalację geotermalną przeznaczaną dla kompleksu budynków szkoły 
wyższej w Toruniu. Dotację tę pozytywnie zaopiniował rząd PiS, ale została ona 
wstrzymana przez gabinet PO. W związku z tym o. Rydzyk, bez stosownego ze-
zwolenia, rozpoczął publiczną zbiórkę pieniędzy na to przedsięwzięcie.

Wobec tych faktów trudno jest przejść obojętnie. Z jednej strony przyspa-
rzają one Radiu Maryja wiernych i zdeterminowanych słuchaczy, z drugiej zaś 

47 „Gazeta Wyborcza”, 14.02.2005.
48 Czy ojciec Rydzyk powinien przeprosić panią prezydentową, „Gazeta Wyborcza” 15.03.2007.
49 Radio Maryja i prokurator, „Gazeta Wyborcza”, 2–3.03.1996.
50 „Polityka” nr 11 z 2000, s. 12; zob. też: „Gazeta Wyborcza” z 30.08.2002 i 28.11.2002 oraz „Rzecz-

pospolita” numery 275 i 276 z 2002.
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ułatwiają kreowanie opinii, iż reprezentują oni najmniej wyrobione kręgi Pola-
ków, tkwiące wśród tradycyjnych, by nie powiedzieć, zacofanych stereotypach 
religijności i XIX-wiecznym schemacie polskiego katolicyzmu. Pamiętać trzeba 
także o zadaniach, jakie stawiał przed radiem Jan Paweł II. Podczas watykań-
skiego spotkania z radiowymi pielgrzymami stwierdził on m.in.: „Już dzisiaj mo-
żemy powiedzieć, ze cenny wkład Radia Maryja w dziedzinie nowej ewangelizacji 
buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode po-
kolenie do cywilizacji miłości51. Trzy lata później papież stwierdził m.in.: „Wielki 
jest wkład waszego radia w dzieło ewangelizacyjne. […] Modlitwa i katecheza 
to dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie od innych rozgło-
śni. Cieszę się, że są obecne właśnie w radiu Maryja. […] Dziękuję Radiu Maryja 
za to apostolstwo modlitwy. […] Tak moi drodzy, wasza działalność jest służbą 
Kościołowi. Nakłada na was wielką odpowiedzialność wiernej współpracy z bi-
skupami w duchu kościelnej komunii, chrześcijańskiej miłości dla wzrostu ciała 
Chrystusa, jakim jest Kościół”52.

O popularności programu Radia Maryja świadczą sondaże socjologiczne. 
Dane na temat tygodniowego zasięgu stacji zaprezentowano w tab. 2 i 3.

Tabela 2. Tygodniowy zasięg „RM” w latach 1994–2000

Rok Zasięg (w liczbach względnych)
1994 2
1995 7
1996 14
1997 16
1998 15
1999 15
2000 16

Źródło: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji,
 Warszawa 1997–2001

Tabela 3. Tygodniowy udział Radia Maryja w latach 2001–2008

Rok Udział w liczbach względnych
2001 3,2
2002 3,5
2003 2,2
2004 2,4
2005 2,4
2005 2,4
2006 2,0
2007 2,1
2008 2,0

Źródło: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji,
 Warszawa 2002–2008 i „Press” 2008, nr 7

51 Jan Paweł II do Rodziny Radia Maryja, „Niedziela” nr 16 z 1994.
52 Cyt. za: „Gazeta Wyborcza”, 18–19.10.1997, s. 18.
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Chociaż w przytoczonych powyżej badaniach słuchalności operowano róż-
nymi wskaźnikami, stwierdzić można, że Radio Maryja miało największe audy-
torium w drugiej połowie lat 90. W kolejnych latach liczba słuchaczy stopniowo 
malała, tak że dekadę później Radia Maryja słuchało niespełna 1 mln osób. Bio-
rąc pod uwagę zaawansowany wiek słuchaczy, można przypuszczać, że w ko-
lejnych latach będzie ich jeszcze mniej. Ok. 70–75% słuchaczy Radia Maryja 
to osoby, które przekroczyły 50 lat. Trzy czwarte audytorium to kobiety, a 67 
jego procent to emeryci i renciści. Warto jednak zauważyć, że ok. 20%, a we-
dług innych badań nawet 25% słuchaczy Radia Maryja nie przekroczyło 34 roku 
życia. Wyższe wykształcenie miało ok. 5% audytorium53.

O. Rydzyk, oprócz radiofonii, interesował się też prasą i telewizją. W 1996 r. 
podjął nieudane próby przejęcia upadającej gazety „Słowo – Dziennik Katolicki”. 
W owym czasie sprzedaż tego pisma w dni codzienne nie przekraczała 8 tys. 
egz., a wydaniach sobotnio-niedzielnych 80 tys. Miesięczny deficyt pisma wyno-
sił ok. 0,4 mln zł54. Wobec poważnych kłopotów finansowych „Słowa” nie udało 
się jednak uratować i dlatego dwa lata później – 29 stycznia 1998 r. środowi-
sko Radia Maryja rozpoczęło wydawanie „Naszego Dziennika”. Pierwsze numery 
pisma rozkolportowano w nakładzie ok. 300 tys. egz., a kolejne wychodziły w na-
kładzie wynoszącym ok. 100 tys. egz. Obecne nakłady pisma i wielkość jego kol-
portażu nie są znane, choć spekulowano, że nakład przekraczał 100 tys. egz.

Pierwszym redaktorem – założycielem pisma był Artur Zawisza. Następnie 
dziennikiem kierowali kolejno: szef Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego 
Artur Górski, doktorant KUL Tomasz Rakowski i członek Opus Dei Hubert Wo-
łącewicz. Od 1999 r. redaktorem „Naszego Dziennika” jest Ewa Sołowiej. Ta uro-
dzona pod Mrągowem ekonomista i absolwentka SGH, nim trafiła do gazety, 
przez pewien czas pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych; 
prowadziła też Biuro Radia Maryja. Kierowała pismem „żelazną ręką”, ingerując 
nawet w życie prywatne członków redakcji55.

W skład zespołu redakcyjnego „Naszego Dziennika” początkowo wchodziło 
kilka osób ze „Słowa” (m.in. córka Bolesława Piseckiego – Marzanna) i „Myśli 
Polskiej” (Piotr Kolanowski, Jacek Kamiński). Później jednak zdominowali go 
działacze Młodzieży Wszechpolskiej, NZS i duszpasterstwa akademickiego. Była 
to młodzież wywodząca się z niewielkich miasteczek i wsi56. W skład redakcji 
wchodzi ok. 40 dziennikarzy w wieku 25–30 lat.

Dziennik wydaje spółka Spes zarejestrowana w Rembertowie pod adresem 
klasztoru sióstr loretanek. Tam też mieści się redakcja pisma. Jedynym udzia-
łowcem spółki jest Ewa Sołowiej, a szefem zarządu Marcin Nowina-Konopka (syn 
byłej poseł Haliny).

Choć zawartość „Naszego Dziennika” nie była poddawana szerszym analizom 
prasoznawczym, to nawet po wyrywkowej jego lekturze trudno pozostać obojęt-
nym na język, jakiego używa to pismo. „Nasz Dziennik” nieustannie poszukuje 
wrogów Kościoła, Polski, Radia Maryja i o. T. Rydzyka. Demaskuje różnorodne 
spiski, tajnych agentów dawnej i obecnej policji politycznej, zarzuca mniejszo-

53 Badania OBOP i AGB, cyt. za: „Polityka” z 9.10.1999 i SMG KRC, cyt. za: „Gazeta Wyborcza”, 
29.12.1997 oraz Sprawozdanie Krajowej Rady…, Warszawa 2000, s. 64.

54 „Słowo” bez czytelników, „Gazeta Wyborcza”, 7.01.1997.
55 Jak się pracuje w „Naszym Dzienniku”?, „Gazeta Wyborcza”, 4–5.08.2007.
56 J. Cieśla, Czyj jest „Nasz Dziennik”, „Polityka” 2004, nr 38.
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ściom narodowym wykradanie polskiego majątku itp. Treści te nie do końca 
poddają się racjonalnym ocenom. Można zatem jedynie zacytować arcybiskupa 
Józefa Życimskiego, który podczas spotkania z kapłanami pracującymi na ziemi 
chełmskiej porównał tę gazetę do „Słowa Powszechnego”. „W tej wersji, którą gło-
szono na łamach Słowa – stwierdził arcybiskup – usiłowano łączyć wiarę w Boga 
z patologią polityczną, dyktowaną przez zasady obce nauczaniu Kościoła. Dziś 
podobne połączenie znajdujemy na łamach Naszego Dziennika”57.

Wspominając „Nasz Dziennik”, wypada dodać, że środowisko o. Rydzyka 
w 1997 r. przejęło „Ilustrowany Kurier Polski”58. W epoce PRL-u ten, wydawany 
w nakładzie ok. 100 tys. egz. dziennik, był własnością Stronnictwa Demokratycz-
nego. Po 1989 r. „Ilustrowany Kurier Polski” znalazł się w rękach lokalnych biz-
nesmenów toruńskich. Jego nakład systematycznie spadał, był rozprowadzany 
jedynie na Kujawach. „IKP” został kupiony nie przez o. Rydzyka, lecz innego re-
demptorystę Stanisława Golca. Dokonano w nim znacznych zmian zawartości, 
usunięto dodatek telewizyjny i ogłoszenia towarzyskie. W sierpniu 1998 r., gdy 
„IKP” jako jedyny napisał, że to ekipa TVP SA, a nie o. Rydzyk, była winna zajścia 
w „Tormięsie”, kilkunastu dziennikarzy dziennika rozesłało do mediów oświad-
czenie, w którym odcięli się od stanowiska własnej redakcji. Dwa miesiące póź-
niej redemptoryści sprzedali pismo spółce Orbi, także powiązanej z o. Rydzy-
kiem. Protestujący dziennikarze otrzymali wypowiedzenia z pracy, zaś autor 
tekstu o zajściach w „Tormięsie” został redaktorem naczelnym pisma. Wkrótce 
spółka Orbi zaprzestała płacenia składek ZUS i pensji pracownikom. Kolejnym 
właścicielem podupadającego dziennika została spółka 4 media. „IKP” po raz 
ostatni ukazał się w styczniu 2003 r.

Innym elementem medialnego koncernu o. Rydzyka jest telewizja Trwam. Or-
ganem założycielskim tej telewizji jest fundacja Lux Veritatis utworzona w 1998 r. 
przez trzech toruńskich redemptorystów: Tadeusza Rydzyka, Jana Króla i Sta-
nisława Kwiatkowskiego. Telewizja Trwam otrzymała koncesję w lutym 2003 r., 
a rozpoczęła swą działalność pół roku później.

Sygnał telewizyjny upowszechniany jest drogą satelitarną oraz poprzez nie-
które sieci telewizji kablowej. Zestaw do odbioru tej telewizji był rozprowadzany 
poprzez Rodziny Radia Maryja. Według różnych szacunków rozprowadzono 
nie mniej niż 40 tys. takich zestawów, a sygnał telewizji Trwam może docie-
rać do ok. 200 tys. gospodarstw domowych. Z danych udostępnionych przez 
Krajową Radę wynika, że udział Telewizji Trwam w rynku telewizyjnym wyno-
sił 0,1% 59.

Telewizja o. T. Rydzyka posiada dwa studia: jedno w Warszawie i (otwarte 
w końcu 2005 r.) drugie studio w Toruniu. To ostatnie jest jednym z większych 
w Polsce. Ma ok. 500 m kwadratowych powierzchni, a wartość elektronicznego 
sprzętu, jaki w nim zainstalowano, szacowano na nie mniej niż 5 mln zł. W tele-
wizji Trwam pracuje etatowo 5 osób, współpracuje z nią ponad 40 redemptory-
stów oraz ok. 500 wolontariuszy.

Zgodnie z wnioskiem koncesyjnym telewizja ta ma służyć „pełnemu i auten-
tycznemu rozwojowi człowieka poprzez uwrażliwienie w duchu wartości chrze-

57 Cyt. za: Łączy wiarę z patologią, „Rzeczpospolita”, 27.01.2003.
58 Szerzej na ten temat w: J. Morawski, Tajemnice ojca Rydzyka, „Rzeczpospolita”, 26.11.2002.
59 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Warszawa 2008, s. 115.
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ścijańskich na role państwa i rodziny oraz kwestie społeczno-ekonomiczne i oby-
watelskie”. Program ma ponadto „edukować w zakresie historii i współczesności 
chrześcijaństwa, wspierać kształtowanie współczesnej świadomości chrześcijań-
skiej w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski, 
promować postawy ekumeniczne i działania w duchu dialogu międzyreligijnego, 
ukazywać dorobek kultury i sztuki sakralnej oraz świeckiej, przekazywać pełne, 
aktualne informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie”. Docelowo Telewizja 
Trwam ma nadawać swój program 18 godzin na dobę. Na jego zawartość mają 
składać się audycje religijne (30% czasu nadawania), publicystyczne (18%), mu-
zyczne (17%), informacyjne (10%). Inne gatunki nie powinny przekraczać 10% 
czasu emisji.

W pierwszych miesiącach działalności telewizja Trwam nadawała program 
ok. 3 godzin dziennie, a w połowie 2006 r. – 9 godzin. Początkowo były to głów-
nie relacje na żywo z prac Radia Maryja, z rzadka wzbogacane innym materia-
łem filmowym60. W 2007 r. na strukturę programu składały się: audycje religijne 
– 22,5% czasu emisji, filmy dokumentalne – 18,1%, audycje muzyczne – 13,6%, 
materiały publicystyczne – 13,3%, audycje edukacyjne i poradnicze – 11,5% 
oraz serwisy informacyjne – 8%61. Ważnym elementem programu były modli-
twy, spotkania Rodzin Radia Maryja, audiencje papieskie. Serwisy informacyjne 
nadawano 5 razy na dobę. Sztandarową pozycją publicystyczną były Rozmowy 
niedokończone62.

Ostatnim przedsięwzięciem medialnym o. Rydzyka było uruchomienie w po-
czątkach 2006 r. portalu internetowego Radia Maryja. Choć internetowa strona 
radia istniała już od kilku lat, to dopiero w ostatnim czasie nadano jej nowo-
czesny wygląd i wzbogacono zamieszczane na niej informacje. Portal Radia Ma-
ryja podzielono na działy: aktualności dnia, artykuły, rozmowy niedokończone, 
transmisje, porady ekologiczne, katechezy i dział poświęcony Janowi Pawłowi II. 
Portal, chociaż nowoczesny, jest łatwy w obsłudze. Mogą z niego korzystać za-
równo wprawni internauci, jak i osoby, które z tym medium nie miały wcześniej 
kontaktu.

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że na polskim roz-
proszonym, a zarazem zdominowanym przez zachodnie koncerny rynku medial-
nym koncern Radia Maryja jest swoistym ewenementem. Choć podstawowym 
przedsięwzięciem o. Rydzyka jest Radio Maryja, zdobył on też przyczółki w pra-
sie i telewizji.

Działalność koncernu o. Rydzyka znacznie przekracza ramy właściwe me-
diom katolickim. Przedsięwzięcia medialne wspierane są przez znaczną grupę 
osób, które nie wykształciły jeszcze struktur partyjnych, ale stanowią spraw-
nie działający ruch społeczny. Słuchacze radia nie są już tylko zatomizowanym 
audytorium, właściwym innym współczesnym środkom komunikowania maso-
wego, ale zintegrowaną grupą społeczną.

Socjologiczne sondaże wykazują, że w obrębie wpływów koncernu znajduje 
się ok. 1 mln osób. Są to zazwyczaj niezbyt dobrze wykształceni ludzie, którzy 
mają niewielkie dochody i czują się zagubieni w demokratyczno-wolnorynkowej 

60 Szerzej o zawartości programu telewizji Trwam z owego czasu w: K. Lubelska, Radio Trwam, „Po-
lityka” 2006, nr 19.

61 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Warszawa 2008, s. 101.
62 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Warszawa 2005, s. 150.
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rzeczywistości. Obecność w polskim eterze Radia Maryja dodaje im otuchy, a za-
razem stwarza poczucie więzi grupowej.

Publicystyczne treści upowszechniane przez koncern dalekie są od politycz-
nej poprawności. Ulokować je można w kręgu poglądów konserwatywnych, na-
cjonalistycznych, a niekiedy nawet ksenofobicznych. Wypływają one zapewne 
ze społecznego zapotrzebowania, a zarazem obrazują sposób myślenia i postrze-
gania świata przez niemała grupę Polaków.

ABSTRACT

Father Tadeusz Rydzyk’s consortium activity goes far beyond the 
framework typical of catholic media. The media enterprise is sup-
ported by a large group of people, who have not established any 
party structure, but they make a very effective social movement. 
Listeners of the radio do not resemble individualistic audience cha-
racteristic of other means of mass communication, but they consti-
tute an integrated social group.
 Sociological researches have shown that the influence of the 
consortium reaches about 1 million people. These are usually pe-
ople with lower education, with low income, people who are at 
a loss in democratic, free-market reality. Radio Maryja gives them 
comfort and creates the feeling of social bond.
 The contents which are popularised by the consortium are 
far from being politically correct. They may be considered conse-
rvative, nationalistic, or even xenophobic. This is probably the an-
swer to social demand and, at the same time, it illustrates the way 
of thinking and perceiving the world by a large group of Poles.

KEY WORDS: catholic media, media consortium, political party.
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Jolanta Dzierżyńska

Częstochowskie mutacje 
„Trybuny Śląskiej” 
i „Dziennika Zachodniego”

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu są częstochowskie mutacje „Trybuny Ślą-
skiej” i „Dziennika Zachodniego”. Mutowanie gazet śląskich dla 
obszaru powiatu, a następnie województwa częstochowskiego 
rozpoczęto już w epoce PRL-u. Gazety te, choć popularne na po-
łudniu tego regionu, naturalnie ciążącego do Śląska, cieszyły się 
umiarkowanym czytelnictwem w samej Częstochowie. Sytuacja 
ta nie uległa istotnej zmianie także po 1989 r., choć zaczęto roz-
wijać system mutacji i wydań gminnych. Kolejne przekształce-
nia badanych tytułów nie powstrzymały spadku ich czytelnictwa. 
Można nawet stwierdzić, że blisko 20 lat funkcjonowania wolego 
rynku doprowadziło do istotnego zawężenia oferty dzienników lo-
kalnych. Odwrót od lokalności to nie tylko malejąca oferta dzien-
ników. Następuje ponadto ograniczenie lokalnego charakteru mu-
tacji gazet regionalnych. Zjawisko to przybiera formę ogranicze-
nia liczby kolumn lokalnych, ujednolicenia ich szaty graficznej, 
uniformizacji form kontaktów z czytelnikami i akcji promocyjnych, 
a nade wszystko upodabniania upowszechnianych treści.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa regionalna i lokalna, Częstochowa.

Po 1989 r. prasa lokalna przeszła istotną metamorfozę. Początkowo nowe demo-
kratyczne warunki ustrojowe, znaczna liberalizacja systemu prawnego i wzrost 
aktywności obywatelskiej społeczności lokalnych sprzyjały gwałtownemu roz-
wojowi tego segmentu prasy. W początkach lat dziewięćdziesiątych widoczny 
był niemal lawinowy rozwój pism lokalnych. Jak obliczył Włodzimierz Chorązki, 
od 1989 do 2005 roku ukazało się ok. 6 tys. nowych tytułów prasy lokalnej1. 
Podobnie wysoką dynamikę rozwoju odnotowały regionalne i lokalne dzienniki, 
których – tylko w latach 90. – wprowadzono na rynek ok. pięćdziesięciu2.

Poszerzeniu oferty prasy lokalnej sprzyjało też uruchamianie mutacji dzien-
ników ogólnopolskich i regionalnych. Niekwestionowanym liderem tego seg-

1 W. Chorązki, Sytuacja mediów lokalnych w Polsce w III kwartale 2005 roku, [w:] Polskie media lo-
kalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia, teoria, zjawiska, Kraków 2007, s. 89

2 R. Filas, Czytelnictwo prasy u progu roku 2000, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1–2, s. 213.
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mentu prasy jest obecnie „Gazeta Wyborcza” (wydaje 20 mutacji), ale w różnych 
okresach rywalizowały z nią, niekiedy skutecznie, niemal wszystkie dzienniki 
ogólnopolskie i niektóre dzienniki regionalne.

Z biegiem czasu – w wyniku obiektywnych zjawisk specjalizacji i koncentra-
cji – oferta prasy lokalnej była ograniczana. Dotyczyło to także mutacji, które li-
kwidowano lub pozbawiano redakcyjnej i edytorskiej samodzielności. Zjawisko 
to zostanie zaprezentowane na przykładzie mutacji gazet śląskich adresowanych 
dla mieszkańców Częstochowy. Już w tym miejscu wypada zaznaczyć, że także 
i w tym wypadku po okresie intensywnego rozwoju tych gazet ich znaczenie ule-
gło ograniczeniu.

1.  „Trybuna Śląska”

„Trybuna Śląska” – wychodząca wcześniej jako „Trybuna Robotnicza” – muta-
cję częstochowską miała od 1945 roku. Na krótko, w latach 1949–1950, zastą-
pił ją w Częstochowie inny partyjny dziennik – kieleckie „Słowo Ludu”. „Trybuna 
Robotnicza” wróciła na lokalny rynek prasowy wraz z włączeniem powiatu czę-
stochowskiego do województwa katowickiego3.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych informacje częstochowskie za-
mieszczano na wspólnej kolumnie przeznaczonej także dla Zagłębia Dąbrow-
skiego i Sosnowca. Wraz z utworzeniem województwa częstochowskiego w 1975 r. 
wiadomości z regionu częstochowskiego zyskały w wydaniach wtorkowych 
i czwartkowych osobną kolumnę. Trzeba jednak zauważyć, że każde ważniej-
sze wydarzenie o randze krajowej, a także dotyczące Górnego Śląska sprawiało, 
że rezygnowano z drukowania kolumn z winietą „Województwo Częstochowskie”. 
Informacje z tego regionu zamieszczano wówczas w rubryce Z życia województw.

Analiza tekstów częstochowskich, które pojawiały się na niemutowanych 
stronach „Trybuny”, wskazuje, że redakcję centralną interesowały przede wszyst-
kim obrady gremiów partyjnych i decyzje administracji wojewódzkiej. Często-
chowski oddział gazety specjalizował się również w tematyce wiejskiej i proble-
mach rolnictwa. Być może właśnie dlatego gazeta czytana była przede wszystkim 
w wiejskich gminach województwa częstochowskiego, które naturalnie ciążyły 
do Górnego Śląska.

Tomasz Mielczarek słusznie zauważa: „«Trybuna», będąc przede wszystkim 
gazetą katowicką, nigdy nie była szczególnie zainteresowana publikowaniem 
materiałów częstochowskich. Mutację traktowano w sposób usługowy, zawsze 
dając pierwszeństwo materiałom śląskim i zagłębiowskim”4.

Przekształcenia własnościowe, które nastąpiły we wrześniu 1991 r.5, nie miały 
wpływu na bardziej przyjazne traktowanie tematyki częstochowskiej na łamach 
„Trybuny Śląskiej”. Próbę poszerzenia zasięgu oddziaływania poprzez zwiększe-

3 Szerzej na ten temat [w:] T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy czę-
stochowskiej (1769–1994), s. 184.

4 Tamże, s. 185.
5 Komisja Likwidacyjna sprzedała „Trybunę Śląską” spółce Górnośląskie Towarzystwo Prasowe, 

której udziałowcami było kilkanaście śląskich firm, organizacji społecznych i osób prywatnych. 
Dość szybko 66,5% udziałów GTP kupił Robert Hersant, posiadający już pakiet kontrolny w in-
nym śląskim tytule – „Dzienniku Zachodnim”.
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nie lokalnego wymiaru gazety podjęto dopiero po zmianie głównego udziałowca 
spółki wydającej „Trybunę Śląską”6. Zgodnie z filozofią nowego wydawcy – PNP – 
postawiono na rozwój lokalnych wydań gazety. Zwiększono zespół częstochow-
skiego oddziału, a od maja 1996 r. lokalna mutacja zaczęła się ukazywać pod 
tytułem „Trybuna Śląska Częstochowska”. Informacje częstochowskie zamiesz-
czano na 1. i 2. kolumnie, a cztery razy w tygodniu, od wtorku do piątku, rów-
nież na wydzielonej stronie z winietą „Województwo Częstochowskie”. Kolumna 
ta zawierała także krótki serwis sportowy, informator teleadresowy, repertuar 
kin i teatrów oraz lokalne ogłoszenia.

Zakres oddziaływania gazety na częstochowskim rynku prasowym próbo-
wano zwiększyć poprzez współpracę i – co warte podkreślenia – za pieniądze sa-
morządów lokalnych. Umowę na wydawanie dodatków samorządowych podpi-
sano z zarządami miast Lubliniec i Częstochowa. Niepowodzeniem zakończyła 
się natomiast próba wydawania wkładki samorządowej dla Myszkowa7.

Efektem tych umów były dwa dodatki samorządowe. Pierwszy z nich nosił 
tytuł „Nowiny Lublinieckie. Tygodnik Samorządu Mieszkańców Miasta Lublińca”. 
Pismo to wychodziło początkowo jako tygodnik, a później jako dwutygodnik. Do-
łączano je do sobotnich wydań „Trybuny” od maja 1996 r. do końca 2000 r.

„Gazetę Miejską. Tygodnik Samorządu Mieszkańców Miasta Częstochowy” 
dodawano do piątkowych wydań gazety od sierpnia 1996 r. do marca 1997 r.8. 
Początkowo był to tygodnik, później zaś miesięcznik. Miasto rozwiązało jednak 
umowę z wydawcą „Trybuny Śląskiej” przed upływem jej terminu z powodu za-
strzeżeń do technicznej strony i merytorycznej zawartości finansowanego przez 
siebie pisma9.

Niezrażony tymi niepowodzeniami wydawca „Trybuny Śląskiej” nadal starał 
się nadać pismu lokalny charakter. Od maja 1997 roku – posiłkując się hasłem 
Bliżej Was – zwiększył liczbę i częstotliwość mutowania stron lokalnych10. Roz-
począł też intensywną kampanię promocyjną, zachęcając do prenumeraty gazety 
i zamieszczania w niej ogłoszeń, organizując konkursy dla czytelników oraz im-
prezy plenerowe11.

6 Udziały Hersanta w Górnośląskim Towarzystwie Prasowym kupił w 1994 r. Passauer Neue Pres-
se. Pakiet mniejszościowy zachowali nadal dwaj indywidualni udziałowcy: Tadeusz Biedzki (pre-
zes GTW i redaktor naczelny „Trybuny Śląskiej”) i Krzysztof Sędzimir oraz Związek Gmin Górne-
go Śląska i Północnych Moraw. Polscy właściciele mieli zagwarantowane w umowie szczególne 
uprawnienia. Decydowali m.in. o kształcie gazety i składzie zarządu spółki.

7 Ukazał się tylko jeden numer „Wiadomości Myszkowskich”, „Trybuna Śląska” nr 212 z 10.09.1996.
8 Górnośląskie Towarzystwo Prasowe wygrało przetarg na wydawanie samorządowego pisma, ofe-

rując za przygotowanie i druk jednego numeru 8-stronicowej gazety w formacie A-3 za 4–5 tys. zł. 
Obiektywnie nieobiektywna, ale za to spolegliwa, „Gazeta w Częstochowie” nr 197, 24–25.08.1996.

9 Zastrzeżenia dotyczyły m.in. jakości i doboru zdjęć oraz tematyki zamieszczanych artykułów 
np. wielokolumnowej relacji z wyborów Miss Częstochowy. Miasto bez trybuny, „Gazeta w Często-
chowie” nr 62, 14.03.1997.

10 Czterokolumnowa wkładka z winietą „Trybuna Częstochowska” (podobnie jak „Trybuna Beskidz-
ka”, „Górny Śląsk”, „Trybuna Południowa”, „Trybuna Zagłębia”) ukazywała się od poniedziałku 
do piątku, a od końca grudnia 1997 roku także w sobotnich wydaniach gazety. Na dwóch stro-
nach zamieszczano informacje lokalne, miejscowe informatory teleadresowe i repertuarowe, pro-
gram lokalnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. Kolejne dwie kolumny zajmował pro-
gram ogólnopolskich stacji telewizyjnych i radiowych oraz ogłoszenia.

11 Pod patronatem „Trybuny Śląskiej” odbywały się np. bale sylwestrowe na placach wielu miast, 
okresowo wprowadzano możliwość zamieszczania ogłoszeń drobnych za darmo, lokalne mutacje 
zainicjowały plebiscyty na najlepszego sportowca, wydarzenie teatralne roku itp.
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Przegląd treści częstochowskich na wspólnych dla wszystkich wydań ko-
lumnach „Trybuny Śląskiej” wskazuje na dość specyficzne ich prezentowanie. 
Z punktu widzenia wydawcy, dla czytelnika spoza Częstochowy interesujące 
było w tym mieście tylko to, co osobliwe. Przeważającą część częstochowskich 
korespondencji stanowiły więc doniesienia o wszelkich niecodziennych zdarze-
niach. Codzienne problemy miasta i regionu częstochowskiego przedstawiano 
zaś w sensacyjnym lub fatalistycznym tonie12. Pisano np. o zagrożeniu sek-
tami, przestarzałych mammografach, niebezpieczeństwach związanych ze złym 
stanem dachów i urządzeń kominowych. Z tym złowieszczym obrazem miasta 
kontrastowały informacje na mutowanych stronach częstochowskich, gdzie 
dominowały doniesienia o wydarzeniach kulturalnych, nowych punktach ga-
stronomicznych, przebiegu ferii zimowych lub posezonowych obniżkach cen. 
Harmonogram druku i konieczność wcześniejszego zamykania wydań lokalnych 
sprawiał, że w tej części gazety brakowało najnowszych informacji i odniesień 
do bieżących wydarzeń. Szczególnie dotkliwie odczuwane było to w okresie wy-
borów lub sytuacji kryzysowych. Lokalne informacje z trudem znajdowały eks-
ponowane miejsce na stronach ogólnych „Trybuny Śląskiej”, a kolumny „Try-
buny Częstochowskiej” zapełniały w tym czasie nieaktualne treści.

Sprzedaż „Trybuny Śląskiej” w latach 90. w województwie częstochowskim 
sukcesywnie malała. Jeżeli w 1994 roku średnio rozpowszechniano prawie 
14 tys. egzemplarzy tej gazety, to w 1997 r. sprzedaż była mniejsza o 1/3.

Chociaż dziennik wciąż zajmował czwarte miejsce w kraju pod względem 
sprzedaży egzemplarzowej i mógł poszczycić się pierwszym miejscem pod wzglę-
dem czytelnictwa we własnym regionie rozpowszechniania13, jego pozycja słabła 
na rzecz drugiego śląskiego tytułu – „Dziennika Zachodniego”. Poprzez inten-
sywne rozbudowywanie lokalnych wydań codziennych oraz cotygodniowych do-
datków powiatowych „Dziennik Zachodni” wolniej tracił czytelników. Warto przy 
tym zauważyć, że osiągał przy tym znacznie wyższe wpływy z reklam14.

Polscy wydawcy, korzystając ze swoich kompetencji decydowania o kształcie 
gazety, zamierzali zmienić audytorium „Trybuny Śląskiej”. Odmłodzeniu czytel-
ników służyć miały zmiana tytułu i formuły gazety – zwiększenie ilustracyjności, 
skrócenie tekstów, uproszczenie języka15.

1 kwietnia 1999 roku czytelnicy otrzymali nową gazetę zatytułowaną „Dzień”, 
w formacie A3, o zwiększonej objętości (z 12 do nawet 48 kolumn), z odmiennym 
układem stron i zmienionej szacie graficznej.

Skala zmian zdezorientowała i zniechęciła wielu odbiorców. Dokonano jej 
bez odpowiedniego przygotowania, lekceważąc wieloletnie przyzwyczajenia au-

12 Informacji o złym stanie kilku budynków komunalnych nadano tytuł Miasto do remontu, a notat-
kę o porządkowaniu miejskich targowisk opatrzono nagłówkiem Wojna o handel, „Trybuna Ślą-
ska” nr 147 z 26.06.1996, nr 5 z 7.01.1997.

13 Z rankingów, na które powoływała się gazeta, wynikało, że w 1996 r. osiągnęła ona w wojewódz-
twach katowickim, bielskim, częstochowskim i opolskim średnią dzienną sprzedaż na poziomie 
221 tys. egz. („Dziennik Zachodni” – 70 tys. egz.). Lepsi o dwie długości, „Trybuna Śląska” nr 2, 
3.01.1997. W 1997 roku swój zasięg czytelnictwa w czterech województwach gazeta szacowała 
na 29,3% („Dziennik Zachodni” – 27,9%). Zob. „Trybuna Śląska” nr 103, 4.05.1998.

14 Zdobywaniem reklam do obu tytułów zajmowała się należąca do PNP brokerska firma „Media Tak”. 
Tadeusz Biecki, redaktor naczelny i współwłaściciel „Trybuny Śląskiej” utrzymywał, że otrzymu-
je ona z „Media Tak” mniej reklam i że jest to forma nacisku niemieckich właścicieli na polskich 
udziałowców. Śląscy rywale, „Press” nr 6, czerwiec 2000.

15 Dzień dobry?, „Press” nr 5, maj 1999.
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dytorium16. W artykule wstępnym redaktor naczelny powoływał się wprawdzie 
na „tysiące rozmów” z czytelnikami17, ale pogarszające się wyniki sprzedaży dość 
szybko udowodniły, że rewolucyjne unowocześnianie gazety i zerwanie z do-
tychczasowym tytułem to za dużo dla „starych”, a za mało dla nowych odbior-
ców. W ciągu roku sprzedaż egzemplarzowa „Trybuny Śląskiej – Dzień” spadła 
o ponad 20% 18. W regionie częstochowskim straty były jeszcze większe. Śred-
nia sprzedaż gazety w styczniu 2000 roku była niższa o 40% niż rok wcześniej19.

W nowej formule „Trybuny Śląskiej – Dzień” zwiększono liczbę informacji 
lokalnych z województw wchodzących w obszar jej rozpowszechniania. „Dzień 
w Częstochowskiem” miał dwie kolumny z winietą „Wokół nas” z tekstami 
na temat Częstochowy i województwa częstochowskiego. Problemy lokalne po-
jawiały się również na niemutowanych stronach gazety m.in. w działach: temat 
dnia, puls regionu, gospodarka, sport. Nie wpłynęło to w zasadniczy sposób 
na odbudowanie pozycji tego dziennika w regionie. Nic więc dziwnego, że wraz 
ze zmianą kierownictwa i współwłaścicieli gazety w końcu 2000 roku20 zrezy-
gnowano z mutowania stron dla Częstochowy, Bielska-Białej, Rybnika, Zagłę-
bia i Opola. Zredukowano zatrudnienie w oddziałach terenowych, pozostawia-
jąc tam tylko korespondentów lokalnych. W grudniu 2000 roku powrócono też 
do dawnego tytułu „Trybuna Śląska”.

Odwrót od lokalności rekompensowano czytelnikom licznymi dodatkami te-
matycznymi: sportowym „Kibic”, motoryzacyjnym, dla studentów, z programem 
TV, hobbystycznymi itd. Chociaż usilnie pracowano nad uatrakcyjnieniem ma-
kiety i zawartości merytorycznej pisma, to jego sprzedaż egzemplarzowa z roku 
na rok malała. Coraz częściej pojawiały się więc postulaty połączenia „Trybuny 
Śląskiej” z „Dziennikiem Zachodnim” należącym do tego samego wydawcy21. 
Dlatego też niewielu zaskoczył fakt, że w marcu 2003 roku utworzono wspólny 
dla obu tytułów dział marketingu, a następnie w grudniu 2004 roku scalono oba 
dzienniki, faktycznie likwidując „Trybunę Śląską”.

2.  „Dziennik Zachodni”

Ukazujący się od 6 lutego 1945 roku „Dziennik Zachodni” już w marcu tego 
roku rozpoczął tworzenie zamiejscowych oddziałów w największych miastach 
Górnego i Dolnego Śląska. Swoją mutację zyskała też Częstochowa. W latach 
1945–1949 korespondentem „Dziennika Zachodniego” był Tadeusz Altman. Póź-
niej, przez 30 lat, rolę tę pełnił Leon Kucharski. W latach 1980–1985 tematyką 

16 Z badań prowadzonych przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego wynikało, że czytel-
nicy na Śląsku są bardzo konserwatywni. 40% badanych opowiadało się nawet przeciwko zmia-
nie formatu „na poręczniejszy”. Dzień dobry?, „Press” nr 5, maj 1999.

17 Drodzy Czytelnicy, „Dzień”, 1.04.1999.
18 Śląscy rywale, „Press” nr 6, czerwiec 2000.
19 Z danych częstochowskiego oddziału Ruch wynika, że w styczniu 1999 r. w tej sieci sprzedawano 

około 4400 egz. gazety, a w styczniu 2000 roku zaledwie 2600 egz.
20 W październiku 2000 r. polscy współwłaściciele odsprzedali swoje udziały Polskapresse, a miejsce 

Tadeusza Bieckiego na stanowisku redaktora naczelnego zajął Maciej Siembieda.
21 Wchłonięcie słabszego tytułu przez silniejszy miało już miejsce w innych miastach, w których Pol-

skapresse wydawała dzienniki regionalne: Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu.
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regionu częstochowskiego w gazecie zajmował się mieszkający w Katowicach 
Jerzy Machura, a od 1986 r. częstochowianin – Jacek Piersiak22.

Tytuł wydawany przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik” oferował odbior-
com lżejszą formułę i mniej napuszoną publicystykę niż jego największy konku-
rent „Trybuna Robotnicza”, ale ze względu na politykę ówczesnych władz, nie do-
równywał wielkością nakładów organowi KW PZPR w Katowicach. Jego wpływy 
w subregionie częstochowskim również były mniejsze, ale miał on liczne grono 
czytelników w południowych regionach województwa częstochowskiego, natu-
ralnie ciążących do Opola i Katowic23.

Informacje z regionu częstochowskiego zamieszczano 3 razy w tygodniu 
(we wtorki, środy i czwartki) na ostatniej stronie gazety z winietą „Częstochow-
ski Dziennik Zachodni”. Bieżące doniesienia znajdowały również miejsce na 1. 
i 2. kolumnie poświęconej wydarzeniom z kraju i regionu.

W 1989 roku Komisja Likwidacyjna sprzedała „Dziennik Zachodni” Grupie 
Roberta Hersanta, a w 1994 roku tytuł przejął Passauer Neue Presse24. Wraz 
ze zmianą wydawcy wzrosło znaczenie oddziałów terenowych „Dziennika Za-
chodniego”. Najpierw zwiększono – do 4 razy w tygodniu – częstotliwość muto-
wanych dla poszczególnych regionów stron, a następnie ich liczbę25. Stopniowo 
rozrastał się również zespół redakcyjny. Jacka Piersiaka początkowo wspierał 
Tomasz Zaborowicz, a następnie dołączyli do nich kolejni dziennikarze. Profe-
sjonalizacji i rozbudowie ulegał również dział ogłoszeń i reklamy „Dziennika Za-
chodniego”. Gazeta rozpoczęła intensywne zabiegi mające na celu pozyskanie 
ogłoszeń drobnych i modułowych.

Od 2 grudnia 1996 roku wiadomości z Częstochowy i województwa czę-
stochowskiego uzyskały w „Dzienniku Zachodnim” osobną wkładkę. Opa-
trzone winietą „Dziennik Częstochowski” osiem kolumn numerowanych cyframi 
rzymskimi uzyskały też odrębny numer wydania. Bieżące informacje lokalne za-
mieszczano na pierwszych trzech stronach. Kolejne trzy zawierały teksty przy-
gotowane przez redakcję w Katowicach. W „Dzienniku Częstochowskim” znalazł 
się dodatkowo informator „Co, gdzie, kiedy” zawierający ważne telefony, dyżury 
aptek i szpitali w największych miastach województwa częstochowskiego, reper-
tuar kin w regionie, informacje o czynnych aktualnie wystawach oraz program 
lokalnej telewizji (NTL Radomsko) oraz wybranych regionalnych rozgłośni radio-
wych (Radio FON i Katolickie Radio Fiat). Na VIII kolumnie zamieszczano lokalne 
wiadomości sportowe.

Informacje lokalne do wychodzącego od poniedziałku do czwartku dodatku 
„Dziennik Częstochowski” przygotowywał nieliczny, ale doświadczony zespół 
dziennikarzy: Elżbieta Piętka, Janusz Pawlikowski, Tomasz Zaborowicz, Vio-
letta Gradek, Krzysztof Suliga (sport), Jacenty Dędek (foto). Za reklamę odpo-
wiedzialne były Cecylia Kowalczyk i Irena Giza. Dyrektorem oddziału „Dziennika 
Zachodniego” w Częstochowie został Jacek Piersiak.

Miejscowi dziennikarze zamieszczali informacje lokalne również na stronach 
regionalnych „Dziennika Zachodniego”. W jego głównym wydaniu pojawiały się 

22 Por. T. Mielczarek, Od „Monitora”…, s. 186.
23 Tamże.
24 Śląscy rywale, „Press” nr 6 (53), czerwiec 2000.
25 Od numeru 180 z 18.09.1995 r. dla Częstochowy mutowano 2–3 strony. Informacje z subregio-

nów coraz częściej gościły też na innych stronach gazety.
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czasami większe teksty publicystyczne i reportaże ich autorstwa. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że eksponowane miejsce na stronach ogólnych informacje z Czę-
stochowy zyskiwały rzadko. Były to na ogół relacje z uroczystości na Jasnej 
Górze oraz doniesienia o niezwykłych bądź tragicznych wydarzeniach z regionu 
częstochowskiego.

Tematyka stron lokalnych w dodatku „Dziennik Częstochowski” była bar-
dziej zróżnicowana. Dziennikarzy interesowały sprawy komunalne i decy-
zje władz miasta. Skrzętnie odnotowywali wydarzenia kulturalne oraz imprezy 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Częstochowie i regionie. Prezentowali 
sylwetki osób publicznych oraz tzw. zwykłych obywateli miasta26. Na kolum-
nach sportowych relacjonowano zarówno profesjonalne zawody sportowe, jak 
i przedstawiano wyniki rozgrywek w lidze okręgowej czy zawodów szkolnych. Je-
żeli dodać do tego sposób przedstawiania informacji – pozbawiony napastliwo-
ści i nadmiernego krytycyzmu, nastawiony bardziej na promocję pozytywnych 
wydarzeń i osiągnięć społeczności regionu – „Dziennik Częstochowski” jawił się 
na lokalnym rynku prasowym jako gazeta przyjazna czytelnikowi, nieepatująca 
go nadmiarem sensacji i nierozpolitykowana.

Było to zgodne z ogólną koncepcją lokalnych wydań „Dziennika Zachod-
niego”. Jego redaktor naczelny Maciej Wojciechowski – powołując się na opinie 
zbierane wśród czytelników i wnioski płynące z badań prasoznawczych – dowo-
dził, że „ludzie są zmęczeni wielką polityką, przepychankami na górze, nieszczę-
ściami i katastrofami dziejącymi się gdzieś na świecie (...). Dużo bardziej ob-
chodzą ich najprostsze sprawy i zdarzenia rozgrywające się za przysłowiowym 
płotem”27. Elementem tej koncepcji było również uczynienie ze zwykłych czytel-
ników gazety bohaterów zamieszczanych w niej informacji. „W jakiej innej ga-
zecie regionalnej na naszym terenie, nie wspomnę już o ogólnopolskich, można 
znaleźć zdjęcie swego sąsiada, pani bibliotekarki z osiedlowej biblioteki czy zna-
jomego listonosza?” – pytał retorycznie Wojciechowski28. „Dziennik Częstochow-
ski” zapełniał więc swoje łamy zdjęciami różnych osób, licząc na to, że kupią one 
przynajmniej to wydanie gazety, w której jest ich fotografia29.

Batalię o zdobycie czytelników „Dziennik Częstochowski” prowadził rów-
nież poprzez konkursy z nagrodami i rozdawanie zaproszeń na różne imprezy. 
W czerwcu 1997 roku uruchomiono nowatorski projekt bezpłatnego kolportażu 
domowego i promocję prenumeraty gazety30. Rozpoczęto intensywne zabiegi 
zmierzające do zwiększenia ilości inseratów. „Dziennik Częstochowski” zachę-

26 Służyły temu specjalne, stałe rubryki: „Rozmowa Dziennika Częstochowskiego” oraz „Poznajmy 
się”, w których – bez szukania specjalnego pretekstu – przedstawiano opatrzone zdjęciem informa-
cje o znanych i mniej znanych mieszkańcach miasta i województwa. Byli wśród nich przedstawi-
ciele lokalnych władz, urzędnicy gminni, ludzie kultury i nauki, miejscowi dziennikarze, ale także 
maszynista tramwaju, krawcowa czy pracownik techniczny teatru.

27 Świat i ulica, rozmowa z redaktorem naczelnym „Dziennika Zachodniego” Maciejem Wojciechow-
skim, „Dziennik Częstochowski” nr 85, 11.04.1997.

28 Tamże.
29 Celom tym służyło również, znane z innych gazet lokalnych, publikowanie zdjęć maturzystów 

kończących szkoły, nowożeńców czy kandydatek do tytułu „Miss Dziennika”. „Dziennik Często-
chowski”, podobnie jak pozostałe dodatki lokalne „Dziennika Zachodniego”, zamieszczał nawet 
zdjęcia pierwszoklasistów zaczynających szkołę (specjalne dodatki „Nasza klasa”) oraz nowo naro-
dzonych dzieci (rubryka „Witamy na świecie”).

30 Bezpłatny kolportaż domowy polegał na dostarczaniu „Dziennika Zachodniego” wprost do skrzy-
nek umieszczonych na drzwiach mieszkań w wybranych osiedlach mieszkaniowych w Częstocho-
wie. Korzystający z niego prenumeratorzy mogli dodatkowo wstąpić do „Klubu prenumeratorów” 
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cał do zamieszczania w nim ogłoszeń drobnych, wprowadzając sezonowe ob-
niżki cen, a nawet kupony na bezpłatne anonse dla osób prywatnych i małych 
firm. Zaproponował umieszczanie bezpłatnych serdeczności z okazji różnych 
świąt. Od kwietnia 1997 roku „Dziennik Zachodni” zaczął drukować wspólny dla 
wszystkich wydań lokalnych dodatek z ogłoszeniami drobnymi „Gratka”. Szybko 
stał się on największym forum ogłoszeniowym na terenie województw katowic-
kiego, częstochowskiego, bielskiego i opolskiego.

Zabiegi te nie zatrzymały jednak postępującego spadku sprzedaży „Dziennika 
Zachodniego” w regionie częstochowskim. Średnia sprzedaż gazety w 1994 roku 
w sieci kolportażowej Ruch wynosiła około 9,5 tys. egzemplarzy. W 1996 roku 
było to niewiele ponad 7 tys. egz., a w 1997 r. około 6,2 tys. egz. (spadek o 1/3 
w stosunku do 1994 roku, a więc około 10% co roku). Zwiększenie lokalnego 
charakteru „Dziennika Zachodniego” nie zmieniło również sposobu kupowania 
gazety. Nadal najwięcej nabywców zyskiwało, pozbawione dodatku lokalnego, 
za to wzbogacone o program telewizyjny, wydanie piątkowe. W 1994 roku co-
dzienne wydania gazety miały średnią sprzedaż na poziomie 5,5 tys. egz., a piąt-
kowe numery znajdowały średnio 23 tys. nabywców. W 1996 roku proporcje te 
wynosiły: 4 tys. egz. i 20 tys. egz.

Tradycyjnie też zdecydowanie więcej czytelników miał „Dziennik Zachodni” 
w mniejszych miejscowościach województwa częstochowskiego niż w samej Czę-
stochowie31. O przewadze czytelników spoza Częstochowy świadczy również ana-
liza wyników różnych plebiscytów organizowanych przez gazetę32. Ich uczestni-
kami i laureatami byli głównie mieszkańcy podczęstochowskich gmin. Jakby nie 
dostrzegając tych faktów oraz zapominając, że w podtytule gazety widnieją: Kło-
buck, Koniecpol, Szczekociny, Myszków, Lubliniec i Olesno, „Dziennik Często-
chowski” zamieszczał przede wszystkim informacje z Częstochowy. Problemom 
okolicznych gmin poświęcał znacznie mniej miejsca, okazjonalnie drukował ko-
lumny pt. „Dziennik Zachodni w Myszkowie”, „Dziennik Zachodni w Poraju” itp.

Tendencja ta uległa zmianie wraz z uruchomieniem „Tygodników Powiatowy-
ch”33. Częstochowski oddział „Dziennika Zachodniego”, sprawując nadzór me-
rytoryczny nad redakcjami w Lublińcu, Myszkowie i Kłobucku, zaczął szerzej 
korzystać z informacji przygotowywanych przez zatrudnionych w nich dzien-
nikarzy i współpracowników. Powołanie, obok powiatowych redakcji, sublo-
kalnych biur ogłoszeń doprowadziło do utworzenia w strukturach oddziałów 
„Dziennika Zachodniego” stanowisk dyrektorów ds. reklamy. W Częstochowie 
funkcję tę od maja 1999 r. pełniła Monika Adamek. Chociaż zwiększono za-
trudnienie w działach reklamy, liczba lokalnych inseratów nie uległa istotnej 
zmianie. W gazecie pojawiły się wprawdzie wielkoformatowe reklamy sieciowych 
supermarketów, ale można przypuszczać, że był to efekt umów reklamowych za-

i otrzymać kartę uprawniającą do zniżek przy zakupie niektórych towarów oferowanych przez 
współpracujące z gazetą firmy.

31 Z danych Ruch wynika, że w 1996 roku zaledwie 1/5 nadziału na województwo częstochowskie 
sprzedawała się w Częstochowie.

32 Lokalne wydania „Dziennika Zachodniego” organizowały m.in. plebiscyty na „Kupca roku”, naj-
skuteczniejszego parlamentarzystę, najlepszego wójta, burmistrza i prezydenta. W rozlicznych 
konkursach sprawdzały znajomość regionu, zachęcały, by dzięki czytelnictwu „Dziennika” wygrać 
zagraniczne wakacje lub dostać rower.

33 W kwietniu 1998 roku uruchomiono dodatek tygodniowy w Lublińcu, rok później w Myszkowie, 
we wrześniu 1999 r. powstał „Tygodnik Powiatowy” w Kłobucku.
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wartych dla całego „Dziennika Zachodniego”, niż wynik starań lokalnych pra-
cowników handlowych.

Po roku funkcjonowania dodatku lokalnego zmieniono winietę gazety 
na „Dziennik Zachodni w Częstochowie”. Nowa makieta, sposób konstruowa-
nia tytułów i układ stron podkreślały regionalny charakter dodatku. Wyraźnie 
oznaczono miejscowości, których dotyczyły poszczególne teksty, a kolumny zy-
skały winietki ułatwiające lekturę: strona II – „Miasto”, strona III – „Region”, 
IV – „Sport”, V – „Informator”. Na kolumnie VI i VII znalazło się miejsce na pro-
gram telewizyjny i radiowy. Na VIII zamieszczano teksty ciekawostkowe. Nie-
znacznym zmianom uległ też zespół dziennikarzy zatrudnionych w oddziale czę-
stochowskim. Z gazety odeszli Elżbieta Piętka i Janusz Pawlikowski. Ich miejsce 
zajęli Janusz Strzelczyk i Wiesław Paszkowski. Nie wpłynęło to w istotny spo-
sób na formułę pisma. Nadal dominowały w nim wyważone informacje o cha-
rakterze sprawozdawczym i obiektywne relacje z toczących się wydarzeń. Lo-
kalny dodatek unikał kontrowersyjnych tematów, a zwłaszcza jednoznacznych 
ocen czy komentarzy. Nie angażował się w kampanie polityczne. Podczas wy-
borów parlamentarnych lub samorządowych ograniczał się do drukowania list 
wyborczych poszczególnych komitetów oraz prezentowania wyników wyborów. 
Zamiast pogłębionej refleksji na temat programów wyborczych i szans na ich 
realizację przedstawiał czytelnikom zbiorowe i indywidualne zdjęcia kandyda-
tów, a później nowo wybranych władz gmin, miast i powiatów. W trakcie dys-
kusji nad reformą administracyjną kraju, w wyniku której region częstochowski 
stracił status województwa, lokalny dodatek zachował dużą powściągliwość. Nie 
rozważał – wzorem innych lokalnych gazet – ewentualnych skutków tych zmian. 
Można nawet stwierdzić, że to ważne z punktu widzenia interesów lokalnych wy-
darzenie, na łamach „Dziennika Zachodniego w Częstochowie” pozostało niezau-
ważone. Wynikało to zapewne z forsowanej przez redakcję katowicką „Dziennika 
Zachodniego” koncepcji konsolidowania włączonych do województwa śląskiego 
regionów, a nie podkreślania negatywnych skutków utraty samodzielności ad-
ministracyjnej przez Bielsko-Białą i Częstochowę34.

Lektura „Dziennika Zachodniego w Częstochowie” dowodzi też, że nie był on 
gazetą dostarczającą nowych informacji. Wiele tekstów było pokłosiem tematów 
wcześniej poruszanych w innych gazetach lokalnych, albo dostarczanych re-
dakcjom przez biura prasowe różnych służb i instytucji35. To zapewne powodo-
wało brak żywej reakcji czytelników na zamieszczane w dodatku lokalnym tek-
sty. Rzadko pojawiały się w nim głosy i listy czytelników. Na łamach gazety nie 
toczyły się gorące polemiki i dyskusje. Trzeba jednak zaznaczyć, że dziennika-
rze „Dziennika Zachodniego w Częstochowie” nie musieli również zbyt często za-
mieszczać sprostowań i przepraszać za błędy i nieścisłości w swoich tekstach.

34 W pierwszych dniach po zmianach administracyjnych gazeta zamieściła np. tekst o obecności 
we władzach samorządowych nowego województwa przedstawicieli Częstochowy, opatrując go 
uspokajającym tytułem Nikt o nas nie zapomni, „Dziennik Zachodni w Częstochowie” („DZwC”) 
nr 8, 11.01.1999.

35 Wśród nielicznych tematów opisanych przez dziennikarzy „Dziennika Zachodniego w Częstocho-
wie”, które poruszyły opinię publiczną i odbiły się szerszym echem w innych mediach, była spra-
wa kompromitującego zachowania starosty częstochowskiego podczas wizyty w niemieckim po-
wiecie Bodensee (Starosta kontuzjowany, „DZwC” nr 97, 25.04.2002 i późniejsze) oraz ujawnienie 
przypadku molestowania tłumaczki przez starostę i wicestarostę powiatu częstochowskiego (Seks, 
kłamstwa i kasety audio, „Dziennik Zachodni” nr 71, 25.03.2003 i kolejne).
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W połowie marca 2001 roku liczba wydań „Dziennika Zachodniego w Czę-
stochowie” zwiększyła się do pięciu tygodniowo za sprawą uruchomienia piąt-
kowego „Tygodnika Powiatowego w Częstochowie”36. W oparciu o wspólną dla 
wszystkich tego typu dodatków makietę prezentowano w nim informacje z Czę-
stochowy i najbliższych jej gmin. Magazynowy charakter „Tygodnika” sprawił, 
że znalazło się w nim miejsce na rysunek satyryczny (Galeria Tigrana), rubrykę 
podsumowującą wydarzenia tygodnia (Mija tydzień) oraz większą ilość tekstów 
publicystycznych, fotoreportaży i wywiadów.

Cechą pozytywnie wyróżniającą „Dziennik Zachodni w Częstochowie” spo-
śród innych tytułów lokalnych, aspirujących do miana gazet regionalnych, była 
duża liczba bieżących informacji z sąsiadujących z Częstochową powiatów. Do-
starczali je nie tylko dziennikarze „Tygodników Powiatowych”, ale i liczni współ-
pracownicy. W 2001 roku częstochowski oddział „Dziennika Zachodniego” za-
trudniał 25 osób, w tym 6 dziennikarzy w Częstochowie i 5 w najbliżej okolicy37. 
Współpracowało z nim na stałe 11 korespondentów gminnych.

„Dziennik Zachodni” konsekwentnie pracował nad poszerzeniem lokalnego 
wymiaru gazety. We wrześniu 2003 roku zmienił makietę gazety-matki i włączył 
dodatki lokalne do ogólnego wydania jako tzw. „Bliskie Strony”. Wprawdzie stra-
ciły one osobną numerację i lokalne stopki redakcyjne, ale zwiększyły objętość. 
Najważniejsze informacje ze Śląska, Zagłębia, Beskidów i Częstochowy zamiesz-
czano zaraz po wiadomościach z kraju i ze świata (Dzień w Regionie). „Bliskie 
Strony” mutowane dla poszczególnych wydań lokalnych znajdowały się w dal-
szej części gazety, ale nadal można je było wyodrębnić jako samodzielny doda-
tek. Na dwóch kolumnach przedstawiano informacje z miasta, wieści z regionu 
uporządkowane i opatrzone odrębnymi winietkami zajmowały kolejne dwie ko-
lumny, dalej zamieszczano lokalne informacje sportowe, informator oraz pro-
gram telewizyjny i kolumnę z ciekawostkami. „Bliskie Strony” zaczęły ukazywać 
się również w soboty.

Zwiększanie lokalności gazety, niepoparte jakościową poprawą zawartości do-
datku częstochowskiego, nie było w stanie zahamować spadku sprzedaży egzem-
plarzowej „Dziennika Zachodniego” w regionie częstochowskim. W końcu lat 90. 
w sieci kolportażowej Ruch sprzedawano około 4000 egz. gazety, a w 2004 roku 
sprzedaż ta wynosiła zaledwie 2000 egz.38. Sytuacji tej nie poprawiły również ro-
tacje na stanowisku szefa oddziału39, ani coraz większa liczba dodatków tema-
tycznych wprowadzonych do wydania ogólnego „Dziennika Zachodniego”.

Znacznej poprawy pozycji „Dziennika Zachodniego w Częstochowie”, a tym 
samym zmian na częstochowskim rynku prasowym nie spowodowało też po-

36 Bliźniacze tygodniki powstały, jak już wspomniano, w innych miejscowościach regionu często-
chowskiego oraz w kilku miastach województwa katowickiego i bielskiego. Wszędzie poprawiały 
one piątkową sprzedaż wydań lokalnych „Dziennika Zachodniego”. W 2000 r. deklarowany nakład 
„DZwC” wynosił: od poniedziałku do czwartku – 4 tys. egz., w piątki, uwzględniając nakłady „Ty-
godników Powiatowych” w Lublińcu, Myszkowie i Kłobucku – 24 tys. egz., w soboty – 2 tys. egz.

37 W skład zespołu wchodzili ponadto: korektorka, 3 operatorów składu, 9 pracowników biura rekla-
my i osoba odpowiedzialna za kolportaż.

38 Można szacować, że w końcu lat 90, gdy Ruch posiadał ok. 80% rynku w regionie częstochow-
skim, ogólna sprzedaż „Dziennika Zachodniego” wynosiła 5 tys. egz., a w 2004 roku (udział Ru-
chu w rynku wynosił ok. 60%) – niespełna 3,5 tys. egz.

39 Od września 2003 r. funkcję tę pełnił Piotr Piesik. W styczniu 2005 r. zastąpił go Ryszard Parka. 
Od października 2005 r. oddziałem kierowała Sylwia Szubert, a od czerwca 2006 r. Tomasz Łu-
czyński.
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łączenie „Dziennika Zachodniego” i „Trybuny Śląskiej”40. Wbrew zapewnieniom 
redakcji katowickiej, że fuzja ta przyczyni się do powstania największej gazety 
regionalnej, w Częstochowie nie nastąpiło proste sumowanie czytelnictwa obu 
tytułów. Lokalne wydanie „Dziennika Zachodniego” w 2005 roku zwiększyło 
sprzedaż tylko o około 10%.

Można przypuszczać, że powodem słabnącej pozycji „Dziennika Zachodniego 
– Częstochowa” było niewłaściwe rozumienie idei gazety lokalnej. Sprowadzono 
ją bowiem do roli biernego obserwatora, relacjonującego wydarzenia, ale nie-
wyjaśniającego ich przyczyn ani konsekwencji. Lokalny dodatek uczestniczył 
wprawdzie we wszelkich otwarciach, odsłonięciach i inauguracjach, odnotowy-
wał nowe inwestycje, imprezy kulturalne i sportowe, osiągnięcia oświatowe i wy-
darzenia kryminalne, ale nie towarzyszyła temu pogłębiona refleksja. Opisując 
natomiast problemy komunalne lub konflikty sąsiedzkie, unikał jednoznacz-
nych ocen. Kontakty z czytelnikami sprowadzał do przeprowadzania sond ulicz-
nych41, banalnych plebiscytów42 oraz gospodarskich wizyt w terenie43.

Nawet przeprowadzane dużym nakładem sił i środków akcje udowadniały 
słabnący kontakt z otoczeniem społecznym. Przed wyborami parlamentarnymi 
w 2005 roku „Dziennik Zachodni” zorganizował we wszystkich swoich wyda-
niach lokalnych prawybory. Do redakcji wpłynęło około 42 tys. kuponów44, ale 
w pierwszej dziesiątce nie było kandydatów z okręgu częstochowskiego45. Za głę-
boko niesatysfakcjonującą można też uznać kolejną akcję społeczną zainicjo-
waną przez „Dziennik Zachodni – Częstochowa”. Po zawaleniu się dachu Między-
narodowych Targów Katowickich podczas trwającej tam wystawy gołębi lokalny 
częstochowski oddział „Dziennika” zorganizował internetową aukcję na rzecz po-
szkodowanych. Po trwającej blisko dwa tygodnie intensywnej kampanii udało 
się zebrać 5,5 tys. zł. Wśród 50 osób, które wylicytowały przeznaczone na au-
kcję przedmioty, wiele nazwisk się powtarzało, w tym kilku pracowników często-
chowskiej redakcji46.

Zaufania czytelników do gazety nie zwiększały również coraz częstsze przy-
padki ignorowania ważnych dla społeczności regionu informacji47. Prawdopo-
dobnie nie wynikały one z niedostatków pracy redakcyjnej, tylko wczesnego za-

40 Nastąpiło ono 6 grudnia 2004 roku. W częstochowskim wydaniu gazety zmieniono jedynie tytuł 
mutowanych „Bliskich Stron” na „Dziennik Zachodni – Częstochowa”.

41 Wśród pytań stawianych częstochowianom większość była z gatunku retorycznych np.: Czy opła-
ca się robić przetwory domowe? Czy ogródki piwne to dobra rozrywka dla młodzieży? Czy miasto 
potrafi zarabiać na pielgrzymach?

42 Większość z nich nie doczekała się nawet rozstrzygnięcia na łamach gazety, np. plebiscyt na naj-
lepszego proboszcza regionu ogłoszony w lutym 2005 r., czy konkurs na szkolną gazetkę zainau-
gurowany w marcu 2005 r.

43 W okresie wakacji redakcja „Dziennika Zachodniego” odwiedzała niektóre miejscowości w woje-
wództwie śląskim, organizując tam stoiska sprzedające gazetę i przyjmujące ogłoszenia drobne. 
Przy okazji spotkań z czytelnikami redagowano specjalną kolumnę poświęconą mieszkańcom da-
nego regionu.

44 Gazeta przypomniała przy okazji, że w wyborach najskuteczniejszego parlamentarzysty wojewódz-
twa śląskiego otrzymała 105 tys. kuponów. Prawybory, „Dziennik Zachodni” nr 204, 2.09.2005.

45 Można przypuszczać, że prawybory w okręgu częstochowskim wywołały nikłe zainteresowanie, 
bo lokalny dodatek nawet nie opublikował wyników głosowania w regionie.

46 Finał aukcji, „Dziennik Zachodni – Częstochowa” nr 43, 20.02.2006.
47 „Dziennik Zachodni – Częstochowa” nie poinformował na przykład o tragicznym wypadku Arka-

diusza Gołasia, znanego siatkarza i byłego zawodnika AZS Częstochowa, ani o śmierci Marka Pe-
repeczki, byłego dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicz w Częstochowie. W jednym i drugim wy-
padku po kilku dniach zamieszczono jedynie informacje o mających się odbyć pogrzebach. Por. 
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mykania wydań lokalnych, co negatywnie wpływało na odbiór gazety. Podobnie 
jak eksploatowanie tych samych tematów przez niektórych dziennikarzy48.

Za ostateczny kres lokalnej formuły „Dziennika Zachodniego” można uznać 
datę 12 października 2006 r. Od numeru 239 zlikwidowano mutowane dla po-
szczególnych wydań „Bliskie Strony”, a informacje z regionów włączono do ogól-
nego wydania. Częstochowie, podobnie jak Rybnikowi, Zagłębiu i Beskidom, 
przydzielono po jednej kolumnie. Utworzono wspólny dla całego województwa 
śląskiego „Informator” zawierający ważne telefony oraz repertuary kin i teatrów. 
Lokalne informacje sportowe zamieszczano na wspólnych kolumnach „Sport 
w regionie”. Po 10 latach rozbudowywania wydań lokalnych i nadawania im 
pewnej autonomii redakcyjnej „Dziennik Zachodni” powrócił do dawnej formuły 
gazety katowickiej z ograniczoną liczbą informacji z terenu. Wbrew faktom wy-
dawca tłumaczył tę zmianę chęcią wzmocnienia i poprawienia jakości informa-
cji lokalnych. Utrzymywał też, że czytelnikom od dawna zależało na dostępie 
do wiadomości z innych regionów, zarezerwowanych do tej pory dla siedmiu 
wydań lokalnych49. Swój odrębny charakter zachowały jedynie, ukazujące się 
w piątek, tygodniki powiatowe.

Można przypuszczać, że rezygnacja z codziennego mutowania „Bliskich 
Stron” przyniosła „Dziennikowi Zachodniemu” sporo oszczędności. Dziwi jed-
nak, że tylko nieznacznie ograniczono zatrudnienie w lokalnych redakcjach50. 
Utrzymano redakcje tygodników powiatowych, a nawet rozdzielono funkcje re-
daktorów odpowiedzialnych za przygotowywanie stron lokalnych do „Dziennika 
Zachodniego” i tygodników lokalnych51.

Z uwagi na niewielką ilość inseratów w częstochowskim „Tygodniku Powiato-
wym”, jego los wydaje się być niepewny. Zwłaszcza że ogólna sprzedaż egzempla-
rzowa „Dziennika Zachodniego” w regionie częstochowskim spadła drastycznie. 
W sieci kolportażowej Ruch wynosiła ona w styczniu 2007 roku niespełna ty-
siąc egzemplarzy. Jeśli uznać, że sieć sprzedaży Ruch stanowiła ok. 45% rynku 
kolportażowego, średnia dzienna sprzedaż tego tytułu zapewne tylko nieznacz-
nie przekraczała 2000 egz.

Z biegiem czasu nawet mieszkańcy Katowic pozbawieni zostali swojej auto-
nomicznej gazety codziennej. „Dziennik Zachodni” stał się bowiem, tak jak inne 
pisma regionalne Polskapresse, częścią projektu wydawniczego „Polska”. Dnia 
15 października 2007 roku – jak stwierdził Zbigniew Bajka – „zakończyło się sa-
modzielne występowanie na rynku sześciu gazet regionalnych z grupy Polska-
presse i – niewykluczone – że jest to proces nieodwracalny. To oznacza także, 

Msza w intencji Arka Gołasia, „Dziennik Zachodni – Częstochowa” nr 219, 20.09.2005, Pożegna-
nie Janosika, „Dziennik Zachodni-Częstochowa. Tygodnik Powiatowy” nr 47, 25.11.2005.

48 Piotr Piesik, na przykład, specjalizował się w historii częstochowskiego browaru i w krótkich od-
stępach czasu potrafił zamieścić na ten temat podobne w treści teksty. Nie tylko Kmicic, „Dziennik 
Zachodni–Częstochowa. Tygodnik Powiatowy” nr 7, 17.02.2006, Od zwykłego do Kmicica, tamże 
nr 28, 14.07.2006.

49 Dziennik Zachodni zmienia się, „Dziennik Zachodni” nr 246, 20.10.2006.
50 Oddział terenowy „Dziennika Zachodniego” w Częstochowie zatrudniał oprócz szefa oddziału 

7 dziennikarzy. W jego strukturach nadal funkcjonowała funkcja zastępca Dyrektora Oddziału 
ds. Reklamy i Promocji. www.dz.com.pl, maj 2008.

51 Szefem oddziału w Częstochowie był Tomasz Łuczyński, a redaktorem odpowiedzialnym za wyda-
wanie tygodnika powiatowego Sylwia Szubert, od grudnia 2006 r. Janusz Strzelczyk.
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że nasz rynek szalenie zubożał i, że mamy do czynienia z kolejnym wzmocnie-
niem prasy centralnej”52.

Analizując stosunek stron lokalnych do liczby wszystkich kolumn w wyda-
niach śląskich dzienników mutowanych dla Częstochowy, można zauważyć, 
że problematyka lokalna zajmowała w tych dziennikach coraz mniej miejsca 
(por. tab. 1.)

Tabela 1. Procentowy udział kolumn częstochowskich w całości gazety

Rok „Dzienniki Zachodni” „Trybuna Śląska”

1995 6 10

2000 13 15

2005 15 -

2007 4 -

Źródło: Obliczenia własne

Wbrew zapewnieniom o ich lokalnej formule, liczba informacji lokalnych 
nigdy nie przekroczyła 15% objętości wydań ogólnych. Wprawdzie po 1996 roku, 
kiedy oba dzienniki uruchomiły samodzielne mutacje częstochowskie, liczba 
stron zawierających lokalne informacje, reklamę, informatory i repertuary wzro-
sła skokowo (o 100% w „Dzienniku Zachodnim” i o 50% w „Trybunie Śląskiej”), 
ale nigdy nie osiągnęła pułapu wyznaczonego chociażby przez „Gazetę Wybor-
czą”. Lepsze proporcje stron informacyjnych w stosunku do reklamowych wy-
nikały ze słabszej pozycji na rynku reklamy lokalnej niż celowej polityki wy-
dawniczej. Świadczy o tym chociażby niewspółmiernie duża objętość kolumn 
statycznych, zawierających dane teleadresowe oraz repertuar miejscowych in-
stytucji kulturalnych. Po 2006 roku, kiedy zrezygnowano z mutowania stron lo-
kalnych w „Dzienniku Zachodnim”, liczba informacji lokalnych spadła w nim 
poniżej poziomu z 1995 r.

Tabela 2. Struktura częstochowskich mutacji gazet regionalnych (w %)

Rok
„Częstochowski Dziennik Zachodni” „Trybuna Śląska Częstochowska”

Str. infor
macyjne

Str. rekla
mowe

Str. z infor
matorami

Str. infor
macyjne

Str. rekla
mowe

Str. z infor
matorami

1995 77 3 20 90 5,5 4,5

2000 58 8 34 80 9 11

2005 64 21 15 - - -

2007 84 16 0 - - -

Źródło: Obliczenia własne

52 Blog Zbigniewa Bajki, www. wirtualne media.pl.blog, 1.03.2008.
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Wykazane w powyższej tabeli ograniczenie lokalnego charakteru dzienników 
śląskich w regionie częstochowskim warto uzupełnić o analizę zawartych w nich 
informacji lokalnych. Sygnalizowane wcześniej niedostatki funkcji informacyj-
nej i opiniotwórczej gazet śląskich ilustruje analiza ilościowa ich zawartości53.

Tabela 3. Zawartość tematyczna częstochowskich mutacji gazet regionalnych (w %)

Tytuł „Częstochowski Dziennik Zachodni” „Trybuna Śląska
Częstochowska”

Kategoria/rok 1995 2000 2005 2007 1995 2000

sport 6 24 27 12 11 14,5

kultura 11 3 16 2 6 8

gospodarka 11 10 8 3 7 8

życie polityczne 7 4 2 1 3 2,5

informacje kryminalne 4 6 9 12 11 11

zdrowie i edukacja 8 5 8 13 9 8

sprawy komunalne 16 13 11 9 10 10,5

opinie czytelników - 1,5 - - 5 4,5
informacje z regionu  
częstochowskiego 25 20 12 19 14 15

inne 12 13,5 7 29 24 18

Źródło: Obliczenia własne

Z danych przytoczonych w tabeli 3 na uwagę zasługuje zwłaszcza malejąca 
liczba informacji dotyczących problemów gospodarczych regionu. W 1995 r., 
kiedy byliśmy świadkami zmian strukturalnych w gospodarce, czy chociażby 
burzliwego rozwoju handlu, tematy te zajmowały 6%-11%. W 2007 roku poświę-
cano im w „Dzienniku Zachodnim” zaledwie 3% miejsca. Podobny spadek zain-
teresowania obserwować można w odnotowywaniu i komentowaniu przejawów 
życia politycznego. Funkcjonowaniu władz samorządowych różnego szczebla, 
działalności partii politycznych czy ocenie lokalnej polityki i jej wpływu na życie 
mieszkańców poświęcano w połowie lat 90. około 3%-7% powierzchni stron in-
formacyjnych. W 2007 r. tematyka ta zajmowała symboliczne 1% na mutowa-
nych stronach „Dziennika Zachodniego”.

Dla porównania warto przytoczyć statystykę obecności na łamach tematów 
dotyczących wydarzeń kryminalnych. Stanowiły one od 4% do 12% wszystkich 
informacji w „Dzienniku Zachodnim Częstochowskim” i 11% w „Częstochowskiej 
Trybunie Śląskiej”. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że dotyczyły one głównie zdarzeń 
nadzwyczajnych, wypadków komunikacyjnych i funkcjonowania organów ściga-
nia, a w mniejszym stopniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, 
nietrudno się domyślić, że wysoka frekwencja tej tematyki miała związek z ła-
twością pozyskiwania danych ze źródeł policyjnych i przekonaniem o czytelni-
czej atrakcyjności tego typu informacji.

53 Analizę przeprowadzono na podstawie tygodni konstruowanych. Szerzej o tej metodzie: W. Pisa-
rek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
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Podobny stopień zainteresowania okazywano sprawom komunalnym, a więc 
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, służb oczyszczania miasta, problemom 
mieszkaniowym, a także problemom związanym z ochroną zdrowia, oświatą 
i kształceniem.

Niedostatek informacji na temat kultury w „Częstochowskim Dzienniku Za-
chodnim” w 2007 r. wiązał się natomiast z ograniczeniem liczby kolumn lokal-
nych i likwidacją odrębnych kolumn repertuarowych. Podobną tendencję można 
było obserwować w wypadku informacji sportowych. Tematyka ta, dobrze repre-
zentowana w dodatkach lokalnych, uległa ograniczeniu, kiedy zaprzestano mu-
towania stron częstochowskich w „Dzienniku Zachodnim”, a doniesienia o lokal-
nych wydarzeniach sportowych stały się elementem wspólnej kolumny „Sport 
w regionie”.

Na odrębne potraktowanie w ocenie zawartości lokalnych dodatków zasłu-
guje obecność na ich łamach głosów i opinii czytelników. Chociaż zajmują one 
niewielki procent powierzchni, świadczą o społecznym odbiorze publikowanych 
treści. W tym względzie najmniej korzystnie wypadał lokalny dodatek „Dziennika 
Zachodniego”, który – jak już wspomniano – miał ograniczony kontakt ze swoim 
czytelniczym audytorium. Stosunkowo żywy kontakt z czytelnikami w „Często-
chowskiej Trybunie Śląskiej” to zasługa stałej rubryki poświęconej telefonicznym 
interwencjom pt. Śląska, słucham… Trudno jednak zweryfikować autentyczność 
zamieszczanych tam wypowiedzi, gdyż były one anonimowe i na ogół ograniczały 
się do banalnych konstatacji na temat poruszanych w gazecie problemów.

Tym, co pozytywnie wyróżniało mutacje śląskich gazet, było zainteresowa-
nie wydarzeniami z okolicznych miejscowości i terenów wchodzących w skład 
byłego województwa częstochowskiego. Na lokalnych stronach „Dziennika Za-
chodniego” tematyka ta zajmowała od kilkunastu do 25% objętości pisma. Kon-
centracja prasy regionalnej oraz odwrót od lokalności sprawiły, że na problemy 
mieszkańców miejscowości niebędących siedzibą redakcji przeznaczano w nich 
coraz mniej miejsca. Tych niekorzystnych tendencji nie zmienia nawet fakt, 
że „Dziennik Zachodni” i inne tytuły regionalne wychodzące z winietą „Polska” 
nadal rozwijają sieć tygodników powiatowych54. Taka lokalność w wydaniach 
piątkowych nie zastępuje bowiem codziennej rzetelnej informacji regionalnej.

Podsumowując powyższe informacje, można stwierdzić, że blisko 20 lat 
funkcjonowania wolego rynku doprowadziło do istotnego zawężenia oferty dzien-
ników lokalnych. Odwrót od lokalności to nie tylko malejąca oferta dzienni-
ków. Następuje ponadto ograniczenie lokalnego charakteru mutacji gazet re-
gionalnych. Zjawisko to przybiera formę ograniczenia liczby kolumn lokalnych, 
ujednolicenia ich szaty graficznej, uniformizacji form kontaktów z czytelnikami 
i akcji promocyjnych, a nade wszystko upodabniania upowszechnianych treści.

54 „Dziennik Zachodni” ma 32 tygodniki powiatowe, w tym cztery w regionie częstochowskim. 
W kwietniu 2007 r. trzy nowe tygodniki powiatowe zaczęła wydawać „Gazeta Krakowska”. Pol-
skapresse zdecydowała się nawet na uruchomienie takich tygodników w regionach, w których nie 
ma gazet regionalnych np. na Mazowszu. W czerwcu 2007 r. uruchomiła tam 5 tygodników pod 
tytułem „Nasze Miasto”.
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ABSTRACT

The article focuses on the mutations of Trybuna Śląska and Dzien-
nik Zachodni in Częstochowa. Silesian newspapers started mu-
tating into ones for the region of Częstochowa district and later of 
Częstochowa voivodeship in the time of PRL. These newspapers, 
though popular in the south of the region which is naturally atta-
ched to Silesia, had a medium readership in the city of Często-
chowa. The situation did not change significantly after 1989, even 
though the system of mutations and local editions started develo-
ping. The succeeding reshapings of the newspapers did not pre-
vent their readership from decreasing. It can be stated that during 
the 20 years of free-market the number of local dailies has been 
substantially reduced. The decreasing number of local dailies re-
sulted from swinging away from what is local. In addition to this, 
regional mutations lost their regional character. This process took 
the form of limiting the number of regional columns; aiming at uni-
formity of layout, ways of contacting the readers and promotion 
campaigns and, above all, uniformity of contents.

KEY WORDS: local and regional press, Częstochowa.
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Michał Kaczmarczyk

System komunikacji wizualnej 
jako narzędzie public relations 
szkoły wyższej

STRESZCZENIE

Dla realizacji celów z zakresu public relations uczelnie wyższe wy-
korzystują rozmaite instrumenty, wśród których istotną rolę od-
grywa system identyfikacji wizualnej. Stanowi on część zespołu 
sposobów, technik i narzędzi komunikowania się uczelni z jej oto-
czeniem społecznym, determinuje – wespół z innymi czynnikami – 
wizerunek szkoły wyższej. Artykuł stanowi refleksję teoretyczną 
na temat roli systemu identyfikacji wizualnej w kreowaniu wize-
runku polskich uczelni, prezentuje ponadto wyniki badań empi-
rycznych przeprowadzonych przez autora, a dotyczących tego te-
matu. Badania te przeprowadzone zostały w latach 2007–2008. 
Za pomocą kwestionariusza ankiety pocztowej przebadano 51 
szkół wyższych różnych typów, w tym uczelnie akademickie 
i zawodowe o zróżnicowanych profilach kształcenia, wielkości 
i lokalizacji.

SŁOWA KLUCZOWE: szkolnictwo wyższe, public relations, komuni-
kacja społeczna, komunikacja wizualna, wizerunek, tożsamość.

Po 1989 roku, w wyniku procesów transformacji ustrojowej, polski system 
szkolnictwa wyższego uległ gruntownym przeobrażeniom. Dzięki ustawie z dnia 
12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 
385) możliwe stało się zlikwidowanie wielu barier administracyjnych i orga-
nizacyjnych utrudniających rozwój uczelni państwowych, a także stworzenie 
dualistycznego modelu szkolnictwa wyższego, w którym – obok szkół publicz-
nych – aktywną rolę odgrywać zaczęły uczelnie niepaństwowe. Zmiany w pra-
wie dotyczącym szkolnictwa wyższego wywołały dynamiczny rozwój ilościowy 
w tym sektorze – w roku akademickim 1990/1991 działało w Polsce 112 uczelni, 
w 2000/2001 – 310, a w 2002/2003 aż 377. Wśród nowo powstałych uczelni 
dominowały szkoły niepaństwowe, zakładane przez osoby prawne (fundacje, 
spółki, spółdzielnie) lub osoby fizyczne. W 1991 roku utworzona została jedna 
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niepaństwowa uczelnia. W kolejnych latach liczby te przedstawiają się nastę-
pująco: 1992 – 10, 1993 – 18, 1994 – 19,1995 – 25, 1996 – 30, 1997 – 31, 
1998 – 12, 1999 – 251. Obecnie funkcjonuje w Polsce 456 uczelni nadzorowa-
nych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z czego 325 to szkoły 
niepubliczne, a 95 to uczelnie publiczne. Ponadto w systemie szkolnictwa wyż-
szego działa 36 uczelni nadzorowanych przez inne podmioty niż MNiSW2.

Uczelnie niepaństwowe stały się ważnym elementem systemu edukacji 
w procesie transformacji ustrojowej, pełniąc rolę naturalnej bazy dla zmiany 
zadań edukacyjnych, w tym demokratyzacji życia społecznego i tworzenia spo-
łeczeństwa obywatelskiego, zaspokojenia zapotrzebowania na specjalistów o wy-
sokich, nowoczesnych kwalifikacjach, pożądanych na rynku pracy, zapewnienia 
kształcenia i wychowania do nowych warunków życia społecznego, opierających 
się na stosunkach wynikających z założeń gospodarki rynkowej i wolności dzia-
łania w różnych dziedzinach3.

Konsekwencją przebudowy polskiego rynku edukacyjnego było masowe 
przekształcanie studiów z dziedziny konsumpcji społecznej finansowanej przez 
państwo w dziedzinę przemysłu usług edukacyjnych udziałowo finansowanych 
przez konsumentów. Przyczyniło się to do gwałtownego wzrostu konkurencji 
wśród uczelni rywalizujących zarówno o studentów, jak i pracowników nauko-
wo-dydaktycznych. Szkoły niepaństwowe wyraźnie wzbogaciły ofertę możliwości 
edukacyjnych i stały się czynnikiem o charakterze antymonopolowym. Oddzia-
ływały także na jakość oferty uczelni państwowych, zarówno w aspekcie dydak-
tycznym (atrakcyjność kierunków i specjalności studiów), jak i infrastruktural-
nym (wyposażenie uczelni, zaplecze materialne).

Przełamanie monopolu edukacyjnego szkół publicznych wywołało kon-
sekwencje w postaci zwiększonego zapotrzebowania na informację o nowych 
formach kształcenia, zróżnicowanej ofercie uczelni, ich atutach, działalno-
ści badawczej, społecznej, kulturalnej. Nowo powstające szkoły stały się kom-
plementarnym elementem swoich środowisk lokalnych i regionalnych, pełniąc 
rozmaite funkcje na rzecz społeczności lokalnej i wykazując się wrażliwością 
na potrzeby otoczenia, otwartością na zachodzące tam zmiany. Dotyczy to – 
co oczywiste – tych szkół wyższych, które powstały z motywacji szerszych i bar-
dziej złożonych niż tylko osiąganie zysku ekonomicznego, wpisujących do swojej 
misji realizację celów społecznych, dbających o jakość własnej oferty, nie tylko 
dydaktycznej, ale również naukowej czy kulturalnej. Warto bowiem w tym miej-
scu zaznaczyć, iż duża grupa uczelni niepublicznych, zwłaszcza zakładanych 
w niewielkich ośrodkach miejskich o słabej pozycji edukacyjnej (a przez to ni-
skiej konkurencyjności w sektorze szkolnictwa wyższego) tworzona była wyłącz-
nie z myślą o przynoszeniu wysokich dochodów swoim założycielom. Uczelnie 
te działały (działają) jako przedsiębiorstwa zorientowane na kreowanie korzyści 
ekonomicznych, z pominięciem realizacji zadań publicznych. Nie ulega wszakże 

1 B. Misztal, Prywatyzacja wyższego wykształcenia w Polsce. Wyzwania w świetle transformacji 
systemowej, [w:] Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce, red. B. Misztal, Kraków 2000, 
s. 22.

2 Dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28 października 2008.
3 T. Kowalewski, Szkolnictwo wyższe na przełomie stuleci – nadzieja czy zagrożenie dla Polski, [w:] 

Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan – perspektywy – zagrożenia, red. Z. Andrzejak, 
L. Kacprzak, K. Pająk, Warszawa – Poznań 2005, s. 30.
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wątpliwości, iż rozwijające się w Polsce po 1990 roku szkoły wyższe cechowała 
ogromna różnorodność w zakresie poziomu nauczania, działalności naukowej, 
badawczej i społecznej. Mimo standaryzacji wprowadzonej przez ustawę o szkol-
nictwie wyższym i sztywnych wymagań dotyczących jakość kształcenia i za-
plecza kadrowego szkoły, na rynku powstawały uczelnie traktujące misję aka-
demicką w kategoriach symbolicznych i deklaratywnych. Wiele uczelni, które 
zgodnie z przepisami prawa działały na zasadach non-profit, stawały się de facto 
komercyjnymi firmami4.

Jak pisze Roman Pawłowski, swoiste osadzanie się dobrego jakościowo szkol-
nictwa wyższego w środowiskach lokalnych, do tej pory pomijanych przez uczel-
nie, tworzy nową wartość interakcji społecznych, dotąd w nich nieobecnych. 
Społeczności lokalne małych i średnich miast, choćby ze względu na częstotli-
wość i jakość bezpośrednich kontaktów interpersonalnych, sprawiają, że funk-
cjonowanie szkolnictwa wyższego jest tam zdecydowanie wyraziściej wpisane 
w życie miasta, na którego obszarze jednostki te zaczynają działać5. Społecz-
ności lokalne zgłaszały i zgłaszają rozmaite oczekiwania pod adresem uczelni, 
które z kolei postulat aktywnej obecności w życiu danego miasta, powiatu czy 
regionu realizują m.in. w formie wykładów otwartych, badań terenowych czy in-
nych działań o charakterze popularyzacji nauki6. Właściwe realizowanie zadań 
szkoły wyższej na rzecz jej otoczenia wymaga współpracy uczelni z różnymi ele-
mentami i podmiotami struktur lokalnych i regionalnych oraz jest uwarunko-
wane budowaniem pozytywnych relacji pomiędzy uczelnią i jej środowiskiem 
zewnętrznym. Z tego też powodu coraz większe znaczenie w zarządzaniu uczel-
niami odgrywa działalność public relations rozumiana jako kreowanie właściwej 
komunikacji szkoły z jej otoczeniem celem pozyskania społecznego wsparcia dla 
działań uczelni i skutecznego wypełniania jej misji. Wzrost znaczenia PR w dzia-
łalności uczelni związany jest więc z głębokimi zmianami w polskim systemie 
szkolnictwa wyższego, wzrostem konkurencyjności na rynku edukacyjnym oraz 
realizowaniem przez uczelnie, w szerszym niż wcześniej zakresie, zadań na rzecz 
otoczenia społecznego wymagających dwustronnego przepływu informacji.

Dla realizacji celów z zakresu public relations uczelnie wykorzystują rozma-
ite instrumenty, wśród których istotną rolę odgrywa system identyfikacji wizual-

4 Biorąc pod uwagę motywacje i typ założyciela, Krzysztof Pawłowski wyróżnił sześć typów uczelni 
niepublicznych: 1) Uczelnie tworzone na bazie silnej, wieloosobowej grupy profesorów, z wyrazistą 
postacią lidera o dużym dorobku naukowym i cechach przywódczych (np. Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieyszto-
ra); 2) Uczelnie tworzone na bazie „spółdzielni profesorskich” – grupy naukowców wywodzących 
się z jednej uczelni, z wybieralnym, zmieniającym się rektorem; 3) Uczelnie tworzone przez silną, 
innowacyjną i przedsiębiorczą osobę ze środowiska akademickiego, gromadzącą wokół siebie ze-
społy współpracowników i tworzącą wyrazistą, mocną organizacyjne i budżetowo instytucję za-
łożycielską (np. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, założona przez Stowarzy-
szenie Promocji Przedsiębiorczości); 4) Uczelnie tworzone przez założyciela – przedsiębiorcę spoza 
środowiska akademickiego, pełniące role komercyjne, funkcjonujące na zasadach przedsiębior-
stwa (np. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej); 5) Uczelnie powstałe w wyniku nietypo-
wych inicjatyw, inspirowanych politycznie (np. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis Universi-
ty w Nowym Sączu); 6) Uczelnie powstałe na bazie inicjatyw będących mieszaniną wcześniejszych 
modeli. Zob.: K. Pawłowski, Rola rektora w budowaniu długotrwałych relacji szkoły wyższej z oto-
czeniem, [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Poznań 
2006, s. 277.

5 R. Pawłowski, Uczelnia wyższa w środowisku lokalnym małego i średniego miasta w opiniach 
przedstawicieli samorządów terytorialnych, Tamże, s. 37.

6 Tamże.
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nej. Stanowi on część zespołu sposobów, technik i narzędzi komunikowania się 
uczelni z jej otoczeniem społecznym, determinuje – wespół z innymi czynnikami 
– wizerunek szkoły wyższej.

System identyfikacji wizualnej jest emanacją tożsamości uczelni – graficz-
nym, symbolicznym przedstawieniem jej osobowości i cech charakterystycz-
nych. Tożsamość uczelni określa zespołem obiektywnie istniejących cech, które 
nadają szkole wyższej jej tylko właściwy charakter, odróżniają ją od innych 
uczelni, pozwalają zachować indywidualność. Mimo że uczelnie wyższe, zwłasz-
cza te z bogatymi tradycjami akademickimi, są instytucjami długiego trwania, 
tożsamość nie ma charakteru stałego bytu, podlega przeobrażeniom, przedefi-
niowaniu. Zmienia się w czasie pod wpływem czynników zewnętrznych wobec 
uczelni, ale także na skutek działań odśrodkowych, zabiegów innowacyjnych, 
podejmowanych przez środowisko akademickie czy władze szkoły wyższej. 
Są to jednak – ze względu na konserwatywny charakter instytucji i jej zasobów 
– przekształcenia powolne, mające charakter ewolucyjny. Tożsamość uczelni 
opiera się w dużej mierze na jej tradycji i wynikających z tej tradycji wartościach, 
co zmniejsza dynamikę tożsamości. Funkcję petryfikującą w stosunku do toż-
samości szkoły wyższej pełni również samo środowisko akademickie i tworzona 
przez nie kultura, podlegająca niewielkim zmianom w czasie. Należy jednak za-
uważyć, że przemiany, jakie zaszły w polskim systemie szkolnictwa wyższego 
w okresie transformacji systemowej, a także współczesne zjawiska społeczne 
i cywilizacyjne, doprowadziły do przedefiniowania roli uczelni w systemie spo-
łecznym i gospodarczym oraz zmian zasad jej funkcjonowania i – co się z tym 
wiąże – przemodelowania tożsamości istniejących szkół wyższych i powstania 
nowych tożsamości, wpisujących się w dualistyczny model systemu szkolnic-
twa wyższego.

Tożsamość uczelni to jej „osobowość”, tworzona przez cechy pozwalające wy-
różnić szkołę z szeroko rozumianego otoczenia, a zwłaszcza z otoczenia konku-
rencyjnego. Jest ona zestawem atrybutów, ich celową, charakterystyczną kom-
pozycją, systemem powiązanych ze sobą wewnętrznie elementów, tworzących 
całość odróżniającą się od tła w postaci środowiska działania uczelni. Tożsa-
mość ma zwykle charakter wartościujący, co oznacza, że akcentuje podobień-
stwo do przedstawicieli tej kategorii uczelni, do których jednostka chciałaby być 
podobna, i z którymi pragnie być identyfikowana, jednocześnie dystansując się 
wobec szkół o nieakceptowanych wartościach czy cechach7. Kulturotwórcza rola 
uczelni, siła jej „cywilizacyjnego promieniowania” wynika m.in. z dużej roli war-
tości akademickich i wspólnotowości w funkcjonowaniu każdej szkoły wyższej. 
Na tych wartościach uczelnie budują własne tradycje, starając się upowszech-
niać je w swoim otoczeniu. Elitarność i ranga tych wartości sprzyja wysokiej pozy-
cji szkół wyższych w strukturze społecznej i umożliwia partycypację w zachodzą-
cych tam procesach. Wartości akademickie stanowią również o sile i odporności 
tożsamości uczelni, chroniąc ją przed zjawiskami niekorzystnymi z punktu wi-
dzenia interesu nauki, dydaktyki i kultury wyższej. Tożsamość uczelni, nawet 
jeśli podlega przedefiniowaniu, nie może przecież utracić swojej istoty, odrzu-
cić atrybutów własnej akademickości. Jak pisze Jerzy Woźnicki, uniwersytet 

7 E. Stachura, Elementy wizerunku szkoły wyższej, [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, 
red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Poznań 2006, s. 361.
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jest instytucją, która tworzy własną kulturę, instytucją, która ma nie tylko za-
dania i cele, ale przede wszystkim misję. Szkoła wyższa jest wprawdzie przed-
siębiorstwem, „którego działanie jest silnie ukierunkowane ekonomicznie, które 
musi realizować własną strategię rozwoju, uwzględniającą uwarunkowania eko-
nomiczne, określającą w dłuższym horyzoncie zakładany sposób przekształce-
nia się w celu lepszego wywiązywania się ze swojej misji”8, ale działanie to nie 
powinno wygrywać i dystansować podstawowego założenia misji, jakim jest pro-
wadzenie badań naukowych, edukowanie i socjalizowanie w duchu tradycyj-
nych, akademickich wartości, z poszanowaniem uniwersyteckich norm. „Nie ist-
nieje jedna osobowość szkoły wyższej. Tożsamość ma przecież odróżniać uczelnie 
od siebie. Mamy więc wiele tożsamości, tak jak wiele mamy uczelni. Każda z nich 
posiadać jednak powinna swoisty akademicki kręgosłup zbudowany z warto-
ści i norm takich samych dla wszystkich instytucji akademickich. (…) Pod ad-
resem wielu szkół wyższych, zwłaszcza niepublicznych, kieruje się zarzut, iż nie 
szanują one tych wartości, które są dziełem akademickiej tradycji i wspólnoty 
w najszerszym rozumieniu tych słów. Uczelnie te dążą do zysku i za nic mają 
kulturę uniwersytecką. Przyszłość takich uczelni jest oczywista! W okresie niżu 
demograficznego oraz wzmożonej środowiskowej i państwowej kontroli nad ja-
kością kształcenia, na rynku edukacyjnym pozostaną tylko ośrodki akademic-
kie z renomą i prawdziwie uniwersytecką tożsamością. Szkoły i szkółki zaprze-
czające akademickim wartościom nie zyskają uznania wśród studentów, których 
wymagania z roku na rok rosną. Staną się także przedmiotem zdecydowanej in-
gerencji państwa, dbającego o poziom nauki i edukacji. Wiele z tych „uczelni” 
już dziś boryka się z brakiem kandydatów oraz warunkowymi lub negatywnymi 
ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. (…) Warunkiem przetrwania jest 
budowanie silnej tożsamości akademickiej i przekuwanie jej w odpowiedni wi-
zerunek za pomocą profesjonalnego public relations” – pisze Robert Wieczorek9.

Do fundamentalnych elementów tożsamości uczelni wyższej, wokół których 
powinna być budowana jej misja, zaliczyć można przede wszystkim te zasady 
i wartości, które przetrwały od czasów średniowiecznych, ulegając wzbogaca-
niu o doświadczenia nowożytne10. Pierwszą z nich będzie zasada twórczości, 
wszak działalność uczelni polega przede wszystkim na tworzeniu wiedzy drogą 
badań i nauczania. Uczelnia, jako instytucja poszukująca i upowszechniająca 
prawdę oraz określająca standardy moralne, musi opierać swoje funkcjonowa-
nie również na wartościach etycznych. Do kanonu zasad budujących osobo-
wość szkoły wyższej zaliczymy również zasadę wolności akademickich, w tym 
przede wszystkim autonomii, zasadę wspólnoty oraz zasadę powszechności 
nauki11. Stają się one swoistym fundamentem kultury akademickiej, zarówno 
w warstwie symbolicznej, jak i normatywnej. Wpisane do misji, odpowiednio 
zaadaptowane i implementowane, stają się – mimo swojego powszechnego cha-
rakteru – wyróżnikami konkretnych uczelni. To od uczelni zależy bowiem, jaki 
kształt przyjmą i w jaki sposób będą promowane, stając się elementami wize-
runku instytucji akademickiej.

8 J. Woźnicki, Założenia ustrojowe publicznej instytucji akademickiej, [w:] Model zarządzania pu-
bliczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Warszawa 1999, s. 23.

9 R. Wieczorek, Tożsamość uczelni – szansa na przetrwanie, www.edu.info [dostęp: 11.05.2008].
10 J. Woźnicki, Założenia ustrojowe…, s. 24.
11 Tamże.
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Budowanie i umacnianie tożsamości uczelni jest procesem długotrwałym 
i złożonym. Wymaga wskazania wartości, które mają być podstawą osobowości 
uczelni, precyzyjnego określenia norm i reguł zachowań będących pochodną 
tych wartości, upowszechnienia ich w środowisku akademickim, opracowa-
nia koncepcji tożsamości wizualnej oraz systemu komunikowania wewnątrz 
uczelni, a także pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem, dzięki czemu tożsamość 
podlegać będzie uzewnętrznieniu i przełożeniu na wizerunek. Wizerunek ten 
zdefiniować można jako sumę wyobrażeń związanych ze wszystkimi obszarami 
funkcjonowania instytucji akademickiej, w tym przede wszystkim jakością 
kształcenia, siedzibą uczelni, etosem akademickim, pozycją w otoczeniu kon-
kurencyjnym, ekonomicznymi warunkami studiowania, komunikacją z otocze-
niem i życiem studenckim.

System identyfikacji wizualnej uczelni – graficzny wyraz jej tożsamości – sta-
nowić winien całościowy i uporządkowany układ, zdefiniowany pod względem 
własności, które pozwalają wyróżnić go pośród innych12, a tym samym sprzyjać 
kreowaniu u swoich odbiorców świadomości odrębności reprezentowanej marki. 
SIW jako zbiór komunikatów wizualnych, czyli sformułowanych intencjonalnie 
informacji, przekazywanych od nadawcy do odbiorcy w formie fizycznej, za po-
średnictwem nośników tworzących z kolei system komunikacji wizualnej, służy 
przekazywaniu sygnałów, bodźców i wiadomości, wywołując określone wrażenia 
i spostrzeżenia u adresata działań komunikacyjnych. Jest zatem ważnym, coraz 
bardziej docenianym narzędziem kreowania marki uczelni, ułatwiającym osią-
ganie przez nią zamierzonych celów wizerunkowych, a zwłaszcza wyróżniania 
się na rynku edukacyjnym. Nierzadko stanowi to o przewadze konkurencyjnej 
szkoły wyższej i jej sukcesie rynkowym, ale jest także niezbędnym warunkiem 
realizowania zamierzeń innych niż marketingowe, związanych z budowaniem 
pozytywnych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym. System ko-
munikacji wizualnej odgrywa także trudną do przecenienia rolę w przypadku 
uczelni nowych, które zaczynają dopiero działalność edukacyjną. Dzięki spój-
nemu i profesjonalnemu zespołowi komunikatów graficznych i stworzeniu nie-
powtarzalnego, stylistycznie jednorodnego kodu komunikacyjnego, zwracają one 
uwagę na swoją obecność na rynku szkolnictwa wyższego, pozwalają odróżnić 
się od konkurencji, budują od podstaw własną markę, czyniąc to w sposób we-
wnętrznie skoordynowany, systemowy. W tym przypadku system komunikacji 
wizualnej pełnił będzie nie tylko funkcje wizerunkowe i estetyczne (promowanie 
uczelni i jej wartości, kreowanie partnerskich relacji między szkołą wyższą a jej 
otoczeniem), ale także merytoryczne i funkcjonalne (poinformowanie o powsta-
niu uczelni, przyciągnięcie uwagi opinii publicznej, stworzenie nowoczesnego wi-
zerunku szkoły, wyróżnienie instytucji akademickiej spośród innych instytucji 
działających w środowisku lokalnym czy regionalnym).

Uczelnie należą do instytucji, które jako jedne z pierwszych w historii za-
częły stosować elementy systemu identyfikacji wizualnej. Na średniowiecznych 
uniwersytetach obowiązującym ubiorem akademickim były togi – symbol stroju 
stanu duchownego, do którego w wiekach średnich należeli mistrzowie i stu-
denci. Strój profesorski wyodrębniał stan uniwersytecki, zaznaczał jego równość 
wewnętrzną przy wyróżnianiu piastunów władzy akademickiej wyłonionych 

12 A. Kmita, Identyfikacja firmy – system komunikatów wizualnych, Sosnowiec 2006, s. 10.
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drogą wyborów spośród sobie równych13. W XV wieku na europejskich uniwer-
sytetach wprowadzony został zwyczaj stosowania różnych kolorów tóg, w za-
leżności od reprezentowanej przez profesora dziedziny wiedzy. Na wydziałach 
sztuk wyzwolonych (artes) stosowano najczęściej kolor błękitny, na wydziałach 
teologicznych – fioletowy, na wydziałach prawa – czarny, na wydziałach me-
dycznych – czerwony. Z tego okresu pochodzi także zwyczaj dekorowania rek-
tora purpurową togą z gronostajem. Warto w tym miejscu nadmienić, że obo-
wiązujące do dziś w kościele luterańskim czarne szaty liturgiczne z białą brefką 
wywodzą się właśnie ze stroju akademickiego, symbolizującego godność i przy-
należność do stanu uczonych14. Stroje akademickie obowiązywały w średnio-
wieczu nie tylko kadrę naukową, ale także studentów. W XV wieku w Krakowie 
żacy nosili obowiązkowo ubiór ciemny, w tym czarne togi, podobne, lecz krót-
sze od tóg profesorskich.

Elementami tożsamości wizualnej średniowiecznych uniwersytetów, umiesz-
czanymi na różnego rodzaju nośnikach, były także herby i pieczęcie. W XV wieku 
najstarszy polski uniwersytet – Uniwersytet Jagielloński – posługiwał się czte-
rema pieczęciami. Najstarsza z nich, pełniąca rolę głównej pieczęci uniwersytec-
kiej, ukazywała popiersie św. Stanisława, umieszczone nad tarczą z Orłem. Ko-
lejna, używana przez kolegium króla Władysława, przedstawiała obraz Matki 
Boskiej ponad tarczą z Pogonią. Trzecia pieczęć, należąca do wydziału sztuk wy-
zwolonych, prezentowała postać św. Barbary oraz Podwójny Krzyż Jagielloński. 
Czwarta pieczęć zawierała w sobie herb Berła, przedstawiający dwa skrzyżo-
wane berła na tarczy15. Motyw herbu UJ – poza pieczęciami stosowanymi w Uni-
wersytecie – pojawił się także m.in. w Kronice Soboru w Konstancji Ulricha 
von Richentala. W odpisach Kroniki, a także w jej druku z 1483 roku, w części 
omawiającej delegacje uniwersytetów uczestniczące w soborze, zawarty został 
wizerunek herbu przedstawiający ukoronowanego Orła.

Motywy wykorzystywania przez dawne uniwersytety elementów graficz-
nych, takich jak herb, pieczęć czy strój, były – co oczywiste – mniej złożone niż 
współcześnie. Elementy te miały służyć przede wszystkim podkreślaniu prestiżu 
i rangi członków społeczności akademickiej, wyrażać godność instytucji oraz jej 
tradycję historyczną. Obecnie, oprócz funkcji ceremonialnych, SIW – przełożony 
na system komunikacji wizualnej – pełni rolę narzędzia kontaktu uczelni z jej 
otoczeniem w celach wizerunkowych. Nie oznacza to jednakże, iż tradycyjna, 
prestiżowa rola elementów identyfikacji wizualnej nie ma już większego zna-
czenia w ośrodkach akademickich. Wręcz przeciwnie – tradycyjne funkcje zna-
ków zostały poszerzone i uzupełnione przez nowe, związane z funkcjonowaniem 
uczelni w otoczeniu wolnorynkowym. „Toga i biret – dziś stroje ceremonialne – 
były codziennym ubiorem wykładowców średniowiecznej uczelni. Mimo iż dziś 
mogą się one niektórym wydawać anachronizmem, w dalszym ciągu w trakcie 
uroczystości stroje te są przywdziewane, co jest świadectwem ciągłości tradycji 
łączącej średniowieczne uniwersytety ze współczesną uczelnią, nawet jeśli jej hi-
storia nie sięga tak daleko. Obecnie istniejące szkoły wyższe są bowiem spad-
kobiercami tych, które powstały w tamtym okresie historycznym – mimo wielu 

13 Catena dignitatis, sceptrum potestatis, anulus fidei, www.uw.edu.pl [dostęp: 17.07.2008].
14 Różnobarwny znak urzędu – ewangelickie stroje liturgiczne, „Zwiastun” 2005, nr 7.
15 Z. Piech, Berła – herb Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma Mater” 2005, nr 74.
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zmian w dalszym ciągu możemy mówić więc o ciągłości idei kształcenia wyż-
szego. Zmieniały się nauczane treści oraz metody dydaktyczne, jednakże idea zo-
stała zachowana. Zewnętrznym jej wyrazem są oficjalne stroje, których rodowód 
jest tak stary, jak tradycja uniwersytetów” – pisze Zdzisława Dacko–Pikiewicz16.

System identyfikacji wizualnej szkoły wyższej tworzy pięć podstawowych 
elementów:

1)	 znak	firmowy – element wizualny, składający się z formy graficznej 
i/lub logotypu. Stanowi swoisty symbol rozpoznawczy uczelni, pod-
pis, promujący jej markę. Jest jednym z najważniejszych komunikatów 
umieszczanych na nośnikach tworzących system komunikacji wizual-
nej, takich jak materiały promocyjne, druki akcydensowe, wydawnic-
twa, strona internetowa, elewacja budynku itp. Znak firmowy służy 
identyfikacji uczelni w jej otoczeniu, stanowi także próbę wyrażenia 
przez uczelnię określonych wartości i atutów (np. elitarność, nowocze-
sność, otwartość, wspólnotowość). Jest wykorzystywany przez samą 
uczelnię, jak również przez przedstawicieli jej otoczenia zewnętrz-
nego i wewnętrznego. Studenci mogą posługiwać się znakiem firmo-
wym np. na koszulkach, smyczach do telefonów komórkowych lub in-
nych elementach garderoby (teczka, plecak). Z kolei pracownicy uczelni 
noszą widoczny znak na identyfikatorach lub emblematach w klapie 
marynarki. Znak jest wszakże znamieniem określonej wspólnoty aka-
demickiej i przynależności do niej17. Do najważniejszych cech dobrze 
zaprojektowanego znaku zaliczyć można oryginalność, prostotę, eko-
nomiczność, uniwersalność i łatwość transformacji (rozumianą jako 
możliwość odświeżania wizerunku)18.

2)	 barwy	 firmowe – stosowana przez uczelnię kolorystyka, charaktery-
styczne dla niej barwy obecne i dominujące w jej komunikatach wizu-
alnych. Barwy firmowe posiadają znaczenie symboliczne, są nośnikami 
treści kulturowych, społecznych, indywidualizują markę, pełnią funk-
cję ekspresyjną. Zastosowanie określonej kolorystyki stanowi – obok za-
projektowania znaku firmowego – podstawę tworzenia spójnej tożsamo-
ści wizualnej uczelni.

3)	 typografia – zasady posługiwania się literą drukowaną i innymi zna-
kami drukarskimi w przekazach wizualnych. Obejmuje m.in. określe-
nie kroju używanego pisma i jego parametry, sposób zestawiania tek-
stów z ilustracjami, charakter interlinii, ornamentów, wymiary kolumn, 
szerokość marginesów, rodzaj wykorzystywanego papieru i technikę 
druku.

4)	 herb – znak rozpoznawczy, mający swoją genezę w symbolice heroicz-
nej lub znakach własnościowych, służący wyróżnieniu uczelni, podkre-
ślaniu jej tradycji i prestiżu. Tradycja posługiwania się herbami przez 
uczelnie sięga wieków średnich. Współcześnie znaki te umieszczane 

16 Z. Dacko–Pikiewicz, Tożsamość uczelni – więcej niż logotyp, [w:] Marketing szkół wyższych, 
red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Poznań 2004, s. 316.

17 A. Kmita, Identyfikacja…, s. 67.
18 Tamże.



83Michał Kaczmarczyk System komunikacji wizualnej jako narzędzie…

są przede wszystkim na sztandarach, drukach firmowych, publika-
cjach, odznaczeniach i insygniach.

5)	 stroje	ceremonialne – szaty wykorzystywane w trakcie oficjalnych uro-
czystości akademickich (togi, birety) oraz insygnia uczelniane (łańcu-
chy, jabłka, berła rektorskie). Stroje przywdziewane są m.in. podczas 
inauguracji roku akademickiego czy promocji doktorskich przez pra-
cowników naukowych uczelni oraz – w niektórych przypadkach – przez 
studentów. Podkreślają one godność instytucji oraz jej przedstawicieli, 
pełnią funkcje identyfikacyjne (różne kolory i style szat w różnych uczel-
niach czy wydziałach), wyrażają ciągłość z tradycją akademicką.

Elementy te stają się podstawą standaryzacji graficznej różnych nośników 
treści, określając charakter systemu komunikacji wizualnej uczelni. System ten 
można określić jako zespół kanałów dystrybucji komunikatów graficznych, za-
kodowanych pod postacią elementów identyfikacji wizualnej, takich jak znak 
i barwy firmowe, typografia i herb. Nośnikami, tworzącymi system komunikacji 
wizualnej uczelni, będą:

1)	 akcydensy – materiały firmowe wykorzystywane do korespondencji, za-
równo tradycyjnej, jak i elektronicznej oraz realizacji innych form bez-
pośredniej komunikacji uczelni z jej otoczeniem. Do grupy tej należą 
m.in. papier firmowy, wizytówki, koperty, formularze, identyfikatory, za-
proszenia, szata zewnętrzna prac dyplomowych, okładki indeksów, ga-
lanteria firmowa itp. Cechuje je ujednolicenie formy w zakresie stoso-
wanych znaków graficznych i typografii, w tym kroju czcionki i układu 
wydruku (marginesy, interlinie, miejsce podpisu).

2)	 materiały	 promocyjne – publikacje oraz gadżety wykorzystywane 
w komunikacji marketingowej z otoczeniem uczelni, w tym m.in. mul-
timedia, ogłoszenia reklamowe, banery, tablice informacyjne i ogłosze-
niowe, plakietki, długopisy, kubki, smycze do telefonów komórkowych, 
zakładki do książek itp. Podobnie jak w przypadku druków akcyden-
sowych, materiały te powinny być przygotowane na bazie jednej formy 
graficznej, wykorzystującej tę samą kolorystykę, typografię czcionki, 
znak firmowy czy układ treści, winny też łączyć funkcję informacyjną, 
perswazyjną i estetyczną.

3)	 przestrzeń	 wykorzystywana	 przez	 uczelnię – wystrój wnętrz, cha-
rakter bryły architektonicznej budynku, zagospodarowanie otoczenia 
siedziby uczelni, system orientacji przestrzennej itp. W tym przypadku 
istotne będą zarówno aspekty estetyczne (m.in. kolorystyka wnętrza, 
wzornictwo przemysłowe, rodzaj i jakość materiałów dekoracyjnych), 
jak i użyteczność rozwiązań architektonicznych (układ pomieszczeń, 
ich dostępność, rozmiar przestrzeni, dostosowanie do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych). Z pozycji zarządzania tożsamością uczelni, kreowa-
nia całościowego systemu komunikatów wizualnych jej dotyczących, 
„ważna jest konsekwencja i rozsądek stosowania w architekturze tych 
samych zasad, które dotyczą całego systemu: należy zwrócić uwagę 
na ideę spójności z kodem plastycznym (…), a także na charakter wize-
runku, który pragniemy wykreować. Pierwsze kryterium – czyli zasada 
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spójności, narzuca określone zasady stosowania kolorystyki, typogra-
fii, sposobu prezentacji logo. (…) Barwne, duże płaszczyzny ścian czy 
mebli oddziaływają wizualnie znacznie bardziej intensywnie, niż małe 
powierzchnie kolorowych materiałów promocyjnych czy gadżetów. (…) 
Wykorzystanie pełnego zasobu elementów, począwszy od samej formy 
architektonicznej, poprzez rozplanowanie przestrzeni wewnętrznych, aż 
po decyzje związane z ich wyposażeniem pozwala stworzyć system ko-
munikatów odpowiadający użytkownikowi na każdym poziomie zmysło-
wego postrzegania”19.

Zgodnie z regułą systemowości elementy te muszą pozostawać ze sobą w od-
powiednich relacjach. Zostają one określone w księdze tożsamości, obejmującej 
wytyczne na temat samej identyfikacji wizualnej, jak i przełożenia jej na system 
komunikacji wizualnej. Księga tożsamości (manual) zawiera m.in. dyrektywy 
dotyczące dopuszczalnych sposobów powiększania i pomniejszania znaku fir-
mowego na różnych nośnikach i tłach, pól ochronnych, czyli obszarów, wokół 
których nie należy eksponować żadnych innych komunikatów, wzorów kolo-
rów firmowych sparametryzowanych w systemie zapisu kolorów (CMYK, RGB, 
Pantone), przykładów układów typograficznych, szablonów graficznych itp. Ele-
menty systemu identyfikacji wizualnej odpowiadać winny tej samej estetyce, 
co ułatwia percepcję wysyłanych przez ów system komunikatów, sprzyja identy-
fikacji konkretnych elementów graficznych z uczelnią, jej marką oraz uosabia-
nymi wartościami.

Rys. 1. Znaki firmowe wybranych uczelni

19 Tamże, s. 95.
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Tworzenie systemu identyfikacji wizualnej stanowi jeden z elementów przy-
gotowywania strategii public relations uczelni. System ten wdrażany jest wraz 
z pozostałymi składowymi planu PR – działania te rozkłada się w czasie, a dawne, 
niespójne pod względem treści i formy przekazy informacyjne i perswazyjne stop-
niowo zastępowane są nowymi, ustandaryzowanymi w oparciu o księgę manual. 
Ewolucyjne wprowadzanie tożsamości wizualnej, obliczone nawet na kilka lat, 
wynika ze złożoności i wieloaspektowości SIW, którego implementacja – pod po-
stacią systemu komunikacji wizualnej – wiąże się z wymianą nośników reklamo-
wych, materiałów promocyjnych, a nawet elementów uczelnianej architektury. 
Barierę – zwłaszcza w dużych uczelniach – stanowi także złożoność procesu de-
cyzyjnego związanego z wprowadzeniem systemu w poszczególnych wydziałach 
czy katedrach, skomplikowana struktura organizacyjna uczelni, duża autono-
mia wydziałów przejawiająca się m.in. w realizacji własnych strategii wizerunko-
wych, ograniczenia budżetowe, kadrowe czy techniczne.

Wprowadzony – zgodnie z regułami nowoczesnej komunikacji społecznej – 
system identyfikacji wizualnej uczelni ma charakter względnie trwały. Ozna-
cza to, iż nie powinien być modyfikowany zbyt często i w sposób radykalny, 
w zależności od doraźnych potrzeb. Proces internalizacji systemu w świadomo-
ści otoczenia uczelni ma charakter długotrwały, a identyfikowanie się z okre-
ślonym znakiem firmowym czy układem graficznym i stylem przekazu reklamo-
wego lub PR-owskiego nie następuje z dnia na dzień. Każda daleko idąca zmiana 
systemu powinna więc mieć swoje istotne uzasadnienie i wynikać z perspekty-
wicznych przesłanek. Może bowiem przyczyniać się do powstania zjawiska cha-
osu wizerunkowego, w którym różne elementy przesyłane do otoczenia uczelni 
nie są ze sobą spójne, co powoduje zakłócenia w odbiorze nadawanych treści, 
zmniejsza skuteczność perswazji oraz niweczy pożądane przez szkołę efekty PR. 
Nie oznacza to jednak, iż SIW ma charakter statyczny i nie podlega żadnym 
zmianom, bez względu na sytuację w otoczeniu uczelni i w niej samej. W pew-
nych okolicznościach zespół technik i narzędzi komunikowania wizualnego 
ulega przedefiniowaniu, uzupełnieniu czy unowocześnieniu. Także z tych po-
wodów ma spełniać opisany powyżej warunek łatwości transformacji. Przyczyną 
wprowadzenia modyfikacji w SIW może być np. rozszerzenie działalności (uru-
chomienie nowych form kształcenia) i poszerzenie grup będących adresatami 
działań PR uczelni, zmiana siedziby, nazwy, obchody jubileuszu, zmiana struk-
tury organizacyjnej (powołanie nowych wydziałów, filii itp.) Pod wpływem takich 
czy innych czynników (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w stosunku 
do uczelni), przyjęty i obowiązujący dotychczas system identyfikacji wizualnej 
może stracić aktualność i wymagać modyfikacji. Służą one wówczas „odświeże-
niu” wizerunku i jako takie obejmują modernizację elementów istniejącego SIW, 
bez ingerowania w jego istotę i rudymentarne założenia. Każda bardziej rady-
kalna modyfikacja wiąże się bowiem z koniecznością opracowania nowego sys-
temu, spełniającego warunek koherentności wewnętrznej.

Mimo rosnącej świadomości znaczenia SIW w public relations, także wśród 
osób odpowiedzialnych za realizację strategii wizerunkowych uczelni, większość 
polskich szkół wyższych nie posiada spójnego i całościowego systemu komu-
nikacji wizualnej. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez autora ni-
niejszego szkicu. W latach 2007–2008 autor przeprowadził badania ankietowe 
na temat roli public relations w działalności polskich uczelni, w tym znacze-
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nia media relations w realizacji strategii wizerunkowych. Za pomocą kwestiona-
riusza ankiety pocztowej przebadano 51 szkół wyższych różnych typów, w tym 
uczelnie akademickie i zawodowe o zróżnicowanych profilach kształcenia, wiel-
kości i lokalizacji20.

Mimo iż 85,4 proc. badanych szkół wskazuje, iż dysponuje systemem iden-
tyfikacji wizualnej, obejmującym najważniejsze komunikaty graficzne, nie zo-
stają one zastosowane przy standaryzacji wizualnej niezbędnych nośników tych 
komunikatów. Wśród elementów graficznych składających się na system iden-
tyfikacji wizualnej uczelnie najczęściej wymieniają logotyp (100 proc.) i barwy 
firmowe (94,3 proc). Jednolity krój czcionki stosuje 60 proc. ankietowanych 
uczelni, a jednolity kolor czcionki – 54,2 proc. Standaryzacji wizualnej, wyko-
rzystującej wskazane tu komunikaty graficzne, podlegają najczęściej druki fir-
mowe – np. papeteria, ogłoszenia, komunikaty (94,3 proc.), gadżety reklamowe 
(np. długopisy, koszulki, kubki, breloki, podkładki pod myszkę komputerową) 
oraz drukowane formy reklamowe, w tym reklamowe ogłoszenia prasowe, ulotki, 
foldery (ponad 70 proc.). Tylko 20 proc. badanych uczelni wskazało na identy-
fikatory pracownicze jako nośnik komunikatu wizualnego w ramach SIW. Ga-
lanteria biurowa (segregatory, okładki, koszulki biurowe, teczki, notatniki, ka-
lendarze) podlega standaryzacji zaledwie w przypadku 8,6 proc. szkół wyższych. 
Tyle samo uczelni wskazało na system orientacji przestrzennej, czyli oznakowa-
nie budynków, parkingów, tablice informacyjne czy wygląd recepcji jako element 
systemu komunikacji wizualnej. W żadnej z badanych szkół standaryzacji nie 
podlegają pojazdy uczelniane i ubiór pracowników administracyjnych (np. jed-
nolite marynarki, koszule, krawaty itp.).

Można zatem dostrzec wyraźny rozdźwięk pomiędzy istnieniem systemu iden-
tyfikacji wizualnej a jego wykorzystaniem w praktyce, a więc stworzeniem spój-
nego i całościowego systemu komunikacji wizualnej. Takie systemy – najbliższe 
modelowi idealnemu – funkcjonują najczęściej w średniej wielkości uczelniach 
niepublicznych. Niemal wszystkie uczelnie z tej kategorii deklarują standary-
zowanie druków firmowych, gadżetów reklamowych, drukowanych form rekla-
mowych, identyfikatorów pracowniczych, galanterii biurowej, systemu orientacji 
przestrzennej i identyfikatorów pracowniczych. Dodatkowo uczelnie te wskazują 
na inne elementy systemu komunikacji wizualnej podlegające standaryzacji, 
takie jak szata graficzna książek wydawanych w uczelnianej oficynie (1 uczelnia) 
czy wystrój akademików (1 uczelnia). Z kolei najmniej elementów podlegających 
standaryzacji występuje w systemach komunikacji wizualnej dużych uczelni pu-
blicznych, zwłaszcza uniwersytetów i szkół medycznych. W przypadku niektó-
rych uczelni z tej grupy standaryzacji podlegają zaledwie pojedyncze nośniki 
komunikatów graficznych, takie jak druki firmowe i drukowane formy promo-
cyjne. Przede wszystkim z tej grupy rekrutują się także uczelnie deklarujące 
brak jakiegokolwiek systemu identyfikacji wizualnej (odpowiedzi takiej udzieliło 
15,3 proc. szkół, z czego 9,6 proc. stanowiły duże uczelnie publiczne).

Na podstawie badań można ponadto stwierdzić istnienie wyraźnej korelacji 
pomiędzy jakością i rozległością systemu komunikacji wizualnej uczelni a wiel-
kością budżetu szkoły na działalność public relations. Uczelnie posiadające sys-

20 M. Kaczmarczyk, Public relations polskich uczelni. Raport z badań przeprowadzonych w Zakładzie 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
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temy najbliższe modelowi idealnemu należą w większości do grupy szkół o naj-
większych budżetach na PR, przekraczających 400 tys. złotych.

Rys. 3. Elementy SIW wykorzystywane przez badane uczelnie (w proc.)

Źródło:  Opracowanie własne

Rys. 4. Elementy systemu komunikacji wizualnej podlegające standaryzacji
 zgodnej z SIW (w proc.)

Źródło:  Opracowanie własne

Wśród czynników utrudniających tworzenie i stosowanie przez uczel-
nie profesjonalnych systemów komunikacji wizualnej można wyróżnić przede 
wszystkim złożoną strukturę wewnętrzną uczelni (wielowydziałowość) oraz nie-
dostateczne środki finansowe na działalność public relations. W dużych, wie-
lokierunkowych uczelniach publicznych poszczególne jednostki organizacyjne 
(wydziały, instytuty, katedry) cieszą się często szeroką autonomią w stosunku 
do władzy centralnej rektora. To powoduje, iż decyzje dotyczące działań wizerun-
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kowych, w tym form i technik komunikacji wizualnej, podejmowane są na ich 
poziomie, nawet wtedy, gdy brak w strukturze uczelni oficjalnej komórki PR 
na szczeblu wydziału czy instytutu. Wynika to również z faktu, iż uczelnia wielo-
wydziałowa kształci zwykle na kilkunastu lub kilkudziesięciu kierunkach i spe-
cjalnościach studiów, różniących się od siebie tematyką i specyfiką, a przez 
to – grupą adresatów działań promocyjnych związanych z danym kierunkiem. 
To powoduje, iż wydziały tworzą własne systemy identyfikacji wizualnej, odpo-
wiadające charakterowi prowadzonych studiów, działalności naukowej czy spo-
łecznej. Powstają one niezależnie od systemu funkcjonującego (lub nie) na szcze-
blu całej uczelni. „Niezwykle trudne jest tworzenie jednolitej, spójnej tożsamości 
wizualnej dla uczelni, która np. liczy sobie prawie 100 lat, posiada 10 wydziałów, 
zatrudnia parę tysięcy pracowników, kształci co najmniej kilkanaście tysięcy 
studentów, mieści się w kilkudziesięciu budynkach rozmieszczonych na kilku-
nastu hektarach, mając do dyspozycji mizerny budżet i świadomość pełnienia 
wielu funkcji w społeczeństwie i regionie. Wymaga to od władz uczelni nie tylko 
świadomości funkcji, jaką pełnią w zarządzaniu uczelnią, lecz także świadomo-
ści wagi posiadania spójnej tożsamości wizualnej”21.

Jak zauważa Ewa Hope, czynnikiem utrudniającym kreowanie tożsamo-
ści wizualnej uczelni może być także jej długa historia. Jeśli bowiem elementy 
SIW powstały wiele lat temu, a w uczelni brakowało profesjonalnego zarządza-
nia tożsamością wizualną, poszczególne znaki graficzne mogły ulec mniej lub 
bardziej świadomym modyfikacjom, uderzającym w jakość systemu i jego sku-
teczność. „Szacowne polskie uczelnie, z długoletnią tradycją, zazwyczaj posia-
dają własny znak – logo, często jest to znak mający wiele wspólnych cech z her-
bem. Niestety, w trakcie wielu dziesięcioleci używania znaku, przechodził on 
też wcale niezamierzone ewolucje. Ponieważ w minionej epoce nie przywiązy-
wało się wielkiej roli do kreowania dobrego wizerunku, do jakiejkolwiek komu-
nikacji, do świadomego używania istniejących elementów identyfikacji wizual-
nej, posługiwanie się znakiem odbywało się dowolnie, wbrew regułom lub z ich 
pominięciem. Zdarzało się też, że logo, które skonstruowane było w odmiennej 
od aktualnej stylistyce, było poddawane wielu zabiegom przez samozwańczych 
stylistów, mających na celu „polepszenie”, „udoskonalenie” znaku. Działania te 
oczywiście nie brały pod uwagę ani zawartej w znaku symboliki – często bar-
dzo rozbudowanej – ani wiedzy heraldycznej. Efekty tych działań są często wi-
doczne i dziś – jeśli przyjrzymy się uważnie znakowi, jakim posługuje się dana 
uczelnia, stwierdzimy, że tak naprawdę mamy do czynienia z kilkoma znakami, 
a znaki te bardzo się różnią między sobą – inny jest znak na papierze firmowym, 
inny na wizytówkach, inny jeszcze umieszczony na witrynie internetowej. Cza-
sem są to różnice subtelne, niewidoczne dla niewprawnego odbiorcy, niekiedy 
widoczne są od razu” – pisze Ewa Hope22.

Stworzenie SIW oraz przełożenie go na system komunikacji wizualnej wy-
maga zaangażowania znacznych środków finansowych. Działanie to wykracza 
zwykle poza możliwości uczelni, które – co do zasady – nie zatrudniają pro-
fesjonalnych grafików i specjalistów od corporate identity. Zlecenie opracowa-
nia profesjonalnego systemu komunikatów graficznych wraz z księgą manual 

21 E. Hope, PR uczelni, kreowanie tożsamości wizualnej, www.stuiumpr.pl [dostęp: 18.07.2008].
22 Tamże.
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to koszt od 5 tys. do 100 tys. złotych. Znacznie większe środki (różne w zależ-
ności od wielkości uczelni i skali działań związanych z komunikacją wizualną) 
wymagane są przy standaryzowaniu nośników komunikatów wizualnych zgod-
nie z wymogami SIW. Nie ulega więc wątpliwości, że przeszkodą w realizowaniu 
zadań związanych z tworzeniem i stosowaniem systemu komunikacji wizualnej 
przez uczelnie jest bariera finansowa. Z tych powodów systemy takie najczęściej 
posiadają średniej wielkości uczelnie niepaństwowe, które – co pokazały badania 
– posiadają stosunkowo największe budżety na działalność PR, a swój sukces 
rynkowy – najsilniej spośród wszystkich badanych grup szkół wyższych – uza-
leżniają od działalności promocyjnej, reklamowej i public relations.

Przykładami uczelni, które opracowały i wprowadziły w życie nowoczesny 
system identyfikacji wizualnej, mogą być Politechnika Wrocławska i Politech-
nika Gdańska. W pierwszym przypadku system obejmuje uczelnię jako całość, 
w drugim – wydział jako podstawową jednostkę organizacyjną. Mimo iż w obu 
wypadkach – podobnie jak w większości polskich uczelni – identyfikacje wizu-
alne nie znalazły w pełni odzwierciedlenia w systemach komunikacji graficznej 
z otoczeniem i nie objęły standaryzacji wszystkich zalecanych przez specjalistów 
od CI nośników informacji, stanowią przykład stosunkowo najbardziej profesjo-
nalnych, popartych badaniami działań zmierzających do wykreowania nie tylko 
spójnej tożsamości wizualnej, ale także – dzięki szerszej niż zazwyczaj standary-
zacji nośników i zwartemu systemowi komunikacji wizualnej z otoczeniem – wi-
zerunku uczelni w świadomości jej otoczenia.

W Politechnice Wrocławskiej prace nad systemem rozpoczęto od zorganizo-
wania wystawy pt. „Kreowanie tożsamości wizualnej Politechniki Wrocławskiej, 
czyli Jaki znak twój?”. Miała ona charakter badania stanu wyjściowego i służyła 
poznaniu opinii różnych środowisk na temat stosowanych dotychczas na Poli-
technice form graficznych jako spójnego wzoru identyfikacyjnego. Jak pisze Ta-
mara Chorążyczewska, „wystawa ukazała ogromny chaos panujący w ikonogra-
fii materiałów informacyjnych i promocyjnych PWr. Różne, dalekie od wzorca 
modyfikacje logo Politechniki Wrocławskiej, a przede wszystkim całkowity brak 
konsekwencji w projektowaniu szaty graficznej wydawnictw, ujawniły koniecz-
ność opracowania precyzyjnych zasad używania elementów identyfikacyjnych 
PWr. Wystawę odwiedziło przez niespełna tydzień kilkaset osób (…). Domino-
wała opinia, że uczelnia powinna się z tym zagadnieniem koniecznie zmierzyć. 
Jeden z odwiedzających gości (profesor Politechniki Śląskiej) stwierdził, że wy-
stawa dowodzi zmiany sposobu myślenia na nowoczesny, i że podobne podejście 
będzie forsował na swojej uczelni”23. Bezpośrednim skutkiem wystawy było pod-
jęcie przez władze Politechniki Wrocławskiej decyzji o konieczności stworzenia 
nowego, spójnego systemu identyfikacji wizualnej. Zdecydowano, iż opracowa-
nie koncepcji SIW nastąpi w drodze konkursu (ogłoszonego w lutym 2004 roku). 
Zwycięska firma – Agencja Reklamowa Laboratorium z Wrocławia – opracowała 
system złożony z 3 zasadniczych części:

1) Znak Politechniki Wrocławskiej (standardy) – w tej części SIW opi-
sano szczegółowo logotyp uczelni. Składa się on z godła – rysunku orła 
obra mowanego rozwartym cyrklem wpisanym w kwadrat oraz napisu 

23 T. Chorążyczewska, Jaki znak Twój, uczelnio?, „Pryzmat”, 2004, nr 183.
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Politechnika Wrocławska. Podstawową wersją logo jest wersja pozioma 
zbudowana z godła, napisu i linii podkreślającej. Wersja pionowa jest 
uzupełniającą (do stosowania w sytuacjach, gdy wymaga tego kompo-
zycja lub kontekst użycia znaku). System opisuje także zasady budowy 
znaku z nazwą anglojęzyczną uczelni. Nowy znak Politechniki Wro-
cławskiej nawiązuje do dotychczas istniejącego godła uczelni autor-
stwa Antoniego Pstrąga. W zmodyfikowanej wersji usunięto nazwę „Po-
litechnika Wrocław” i zmieniono jego kolorystykę (nawiązując jednak 
nadal do kolorów Wrocławia – czerwieni i żółci). Znak może być uży-
wany w wersji jednokolorowej lub w kolorach określonych w systemie 
Pantone 484, Pantone 156. Nowe logo PWr zostało zgłoszone do Urzędu 
Patentowego RP.

2) Ochrona znaku i dopuszczalne modyfikacje – w tej części opisano szcze-
gółowo pole ochronne, w którym nie można umieszczać innych symboli, 
zasady skalowania i umieszczania znaku PWr na różnych tłach oraz 
niedopuszczalne modyfikacje godła (np. użycie go w negatywie).

3) Zasady stosowania znaku – SIW definiuje obowiązkowe wzory podsta-
wowych dokumentów i publikacji Politechniki Wrocławskiej: papieru fir-
mowego, kopert, faksu, wizytówek, naklejek adresowych, papieru konfe-
rencyjnego, wydawnictw wewnętrznych, takich jak regulaminy, skrypty, 
prace dyplomowe, listy gratulacyjne, dyplomy okolicznościowe oraz 
przykłady zastosowań zasad w innych materiałach promocyjnych i in-
formacyjnych PWr. Prezentowane są projekty uniwersalne (gotowe sza-
blony do samodzielnego wypełnienia treścią) ulotek, afiszy i zaproszeń.

Wdrażanie nowego systemu komunikacji wizualnej Politechniki Wrocław-
skiej przebiegało trójetapowo. W pierwszym etapie – 21 października 2004 roku – 
Senat Politechniki Wrocławskiej przyjął znak określony w systemie identyfikacji 
wizualnej i zobowiązał rektora do ustanowienia tego znaku prawnie chronionym. 
W kolejnym etapie, wraz z odpowiednim zarządzeniem rektora, do jednostek 
PWr skierowano płytę CD z elektroniczną wersją systemu. System umieszczono 
także na stronie internetowej uczelni, skąd można pobrać pliki z różnymi wer-
sjami znaku, w wielu formatach (eps, wfm, jpg). Ponadto na stronie www opu-
blikowane zostały formularze zamówienia druku wizytówek i papieru firmowego 
zgodnego z nowym SIW. Do wybranych jednostek PWr, przede wszystkim tych, 
których zadaniem jest opracowywanie materiałów informacyjnych o uczelni, tra-
fiły książkowe wersje systemu. Uczelnia zorganizowała także warsztaty dla osób 
zainteresowanych szczegółami wdrażania projektu i uruchomiła kanały kontak-
towe z twórcami SIW i osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie systemu.

W Politechnice Gdańskiej przykładem spójnego i wartościowego merytorycz-
nie systemu identyfikacji wizualnej jest projekt opracowany i wdrażany na Wy-
dziale Zarządzania i Ekonomii. Podobnie jak w przypadku Politechniki Wro-
cławskiej, przed wprowadzeniem nowego SIW wydział posiadał własne nośniki 
komunikatów wizualnych oraz logotyp. Nie miały one jednakże charakteru 
ustandaryzowanego i odbiegały od wymogów stawianych profesjonalnym sys-
temom identyfikacji wizualnej. Po przeprowadzonej przez pracowników uczelni 
analizie wyjściowej stwierdzono, iż „ze względu na działalność promocyjną z oka-
zji 10-lecia istnienia, przeprowadzkę do własnej siedziby, rozszerzenie działal-
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ności (…) i zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, istniejąca tożsamość 
wizualna (…) okazała się niewystarczająca (brak zdefiniowanych wielu, koniecz-
nych nośników) i nieoddająca istoty zachodzących na Wydziale zmian. Ponadto, 
system identyfikacji powinien być dynamiczny, podlegać pewnym modyfikacjom 
i dostosowywać się do zmian zachodzących nie tylko wewnątrz instytucji, lecz 
także w otoczeniu”24. Na podstawie takiej diagnozy władze Wydziału Zarządzania 
i Ekonomii PG podjęły decyzję o powołaniu zespołu do spraw opracowania nowej 
identyfikacji wizualnej Wydziału. Zespół ten opracował założenia do znaku gra-
ficznego, opierając je na przyjętych wartościach Wydziału, i jego cechach charak-
terystycznych (partnerstwo, odpowiedzialność, wiedza, umiejętności), symbolice 
funkcjonującej w polskiej kulturze, pożądanym wizerunku Wydziału (nowo-
czesność, dynamiczność, nowatorstwo, trwałość, wszechstronność, połącze-
nie wiedzy z umiejętnościami, wiedzy humanistycznej, ekonomicznej i inżynier-
skiej, kształcenie kreatywnych, łatwo adaptujących się do zmiennych warunków 
rynku pracowników) oraz elementach istniejącej tożsamości wizualnej, które nie 
powinny ulegać zmianom. W dalszej kolejności zespół określił cechy, jakimi po-
winien charakteryzować się znak graficzny (nowoczesność, prostota, elegancja, 
lekkość, oryginalność, możliwość umieszczania na różnych nośnikach) oraz do-
konał wyboru grafika, który miał przygotować projekt logotypu. Na podstawie 
tak skonstruowanych założeń grafik przedstawił kilkanaście propozycji znaków 
i przypisanej im kolorystyki. Na kolejnych spotkaniach, drogą eliminacji, wyło-
niono dwa znaki. Następnie przeprowadzono badania empiryczne, które miały 
ukazać sposób postrzegania znaku w różnych grupach docelowych PR (studenci 
studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych, pracownicy Wydziału). Zasto-
sowano metodę badań ankietowych wraz z prezentacją znaku, wyrażanych przez 
niego wartości oraz przypisanych cech negatywnych i pozytywnych. Jak rela-
cjonuje Ewa Hope, autorka badań, „celem ankiety było sprawdzenie możliwych 
skojarzeń ze znakiem, wyeliminowanie tego, który budziłby negatywne skojarze-
nia i wybranie tego, którego skojarzenia byłyby w większości pozytywne, a znak 
– zdaniem ankietowanych – najlepiej i w pełni oddawałby istotę Wydziału, przy-
jęte wartości i pożądany wizerunek”25.

Na podstawie wyników badań wybrany został najbardziej adekwatny znak 
graficzny. W kolejnym etapie przygotowano księgę tożsamości wizualnej, która 
precyzuje zasady stosowania znaku, jego pola ochronne, rodzaj czcionki i zde-
finiowane kolory. Zapoznano z nią kadrę Wydziału odpowiedzialną za realizację 
strategii PR, a wyniki prac zespołu eksperckiego ds. opracowania nowej iden-
tyfikacji wizualnej podano do publicznej wiadomości. Władze wydziału pod-
jęły decyzję o stosowaniu znaku na różnorodnych nośnikach treści informacyj-
nych i promocyjnych, „w różnorodnych sytuacjach – takich, gdzie kojarzenie nas 
ze znakiem będzie szczególnie ważne, cenne i pożądane”26.

24 E. Hope, Tożsamość wizualna = identyfikacja wizualna, www.zie.pg.gda.pl [dostęp: 17.07.2008].
25 Tamże.
26 Tamże.
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SUMMARY

Universities use various instruments to accomplish their aims wi-
thin the scope of public relations. The system of visual identifica-
tion plays the crucial role among those instruments. It is a part of 
a group of ways, techniques and tools, by which a university com-
municates with its social environment and determines, together 
with other factors, an image of a university. The article is a theore-
tical reflection on the role of the system of visual identification in 
shaping the image of Polish universities. It presents also the fin-
dings of empirical research on that issue, carried out by the au-
thor. The research was done in year 2007 and 2008 by means of 
a questionnaire form. 51 universities of different type were exami-
ned, including universities with diverse scope of educational pro-
gram, size and location.

KEY WORDS: higher education, public relations, social communi-
cation, visual communication, image, identity.
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Uwagi o analizie 
zawartości mediów

STRESZCZENIE

Analiza zawartości jest jedną z podstawowych metod badaw-
czych stosowanych w nauce o komunikowaniu masowym (oprócz 
wywiadu, obserwacji i eksperymentu). Zaczęto ją stosować 
w USA już latach 30. XX wieku (Lasswell). Na przestrzeni lat po-
wstało wiele prac naukowych opartych na tej metodzie, poświę-
cono jej też sporo opracowań o charakterze teoretyczno-metodolo-
gicznym. Najogólniej można powiedzieć, że analiza zawartości po-
lega na badaniu i opisywaniu z różnych punktów widzenia treści 
przekazów medialnych trafiających do publiczności. Na tej pod-
stawie medioznawcy dokonują oceny jakości mediów, ich poziomu 
oraz w konsekwencji ich roli społecznej. Najczęściej stosuje się 
analizę frekwencyjno-tematyczną, w której chodzi o stwierdzenie 
częstotliwości występowania w jakimś okresie czasu określonych 
tematów lub aktorów. Można też stosować analizy wartościująco-
oceniające lub argumentacyjne.
 W artykule sporo miejsca poświęcono zagadnieniom me-
todycznym, wskazano, jakich konkretnych czynności wymaga 
praktyczne stosowanie metody. Kluczowe znaczenie ma tzw. ope-
racjonalizacja, czyli wstępne postawienie pytania (problemu) ba-
dawczego. Następnie należy wybrać media podlegające badaniu 
(np. tytuły prasowe), określić jednostki pomiarowe i czas, w któ-
rym będą analizowane przekazy. Trzeba także dokładnie spre-
cyzować sam temat badawczy. W ostatnich latach coraz więk-
szego znaczenia nabiera semantyczna analiza tekstów, która 
do nauki o komunikowaniu została wprowadzona w połowie lat 
70. XX wieku. Semiotyka opiera się na założeniu, że język jest klu-
czem do zrozumienia kultury i komunikacji. Media używają spe-
cyficznego języka i kodów, a ich analiza prowadzi do szerszych 
wniosków dotyczących nadawców, odbiorców i skuteczności ko-
munikowania. Ogólnie rzecz ujmując, analizy zawartości mają 
dawać m.in. odpowiedzi na pytania zasadnicze: jakie są relacje 
mediów z rzeczywistością i jakie mechanizmy rządzą tworzeniem 
się „wtórnej” rzeczywistości medialnej.

SŁOWA KLUCZOWE: analiza zawartości, jakość mediów, semiotyka, 
znaczenie tekstów, rzeczywistość medialna.
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Wiele prac licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz artykułów nauko-
wych opiera się na analizach zawartości mediów. Jest to – obok wywiadu (an-
kiet), obserwacji i eksperymentu – jedna z podstawowych metod badawczych 
w nauce o komunikowaniu masowym1. Znawcy problemu, Hans-Bernd Brosius 
i Friederike Kochel uważają, że jest to metoda najczęściej stosowana zarówno 
w celach praktycznych, jak i akademickich2. Celem niniejszego artykułu jest 
wskazanie na ważniejsze problemy związane zarówno z jej teorią, jak i prak-
tycznym stosowaniem. Najogólniej można powiedzieć, że jej celem jest opis tego, 
co Dennis McQuail nazywa media performance, czyli opis jakości mediów, ich 
poziomu i społecznej odpowiedzialności.

Rozwój instrumentów mierzenia i ewaluacji kulturowej jakości mediów 
lub jakości dziennikarstwa nastąpił we wczesnych latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku wraz z pojawieniem się znaczących dzieł z tego obszaru. W przeciwień-
stwie do tradycyjnej analizy zawartości, która najczęściej skupiała się na ogól-
nej strukturze treściowej, obecnie w centrum ewaluacji stoi opis wskaźników 
jakościowych (cech) oferty medialnej. Innymi słowy, patrzy się na media z per-
spektywy ich społeczno-kulturowej wartości, a nie tylko dąży do opisu ich za-
wartości w różnych aspektach. Kluczowym pojęciem jest tutaj angielski rzeczow-
nik performance oznaczający „jakość” zarówno w sensie realnym (jak jest), jak 
i idealnym (jak powinno być, do czego się powinno dążyć). W pewnych okolicz-
nościach może on także oznaczać „spełnienie”, „wywiązanie się”. Karl Erik Ro-
sengren pisał na ten temat w następujący sposób: Quality is not a characteri-
stic. It is relation between a characteristic and a set of values3. Ewaluacja, której 
środkiem jest opis struktury, czyli pomiary treści, powinna przynieść odpowiedź 
na pytanie o „osiągnięcia” mediów przy uwzględnieniu m.in. kosztów funkcjo-
nowania, efektów ubocznych oraz możliwości występowania różnych alternatyw 
typu informacja vs. rozrywka, media publiczne vs. media prywatne. Dodajmy, iż 
odpowiednikiem pojęcia performance w języku niemieckim jest pojęcie Leistung, 
oznaczające m.in. „wykonanie”, „wypełnienie”, „uskutecznienie”, ale też „moc”, 
czy „sprawność”. Wszystkie te określenia mogą się także przewijać w polskich 
analizach zjawiska.

Problem media performance jest przedmiotem sporów i dyskusji naukowych, 
toczonych, jak wskazano wyżej, co najmniej od kilkunastu lat. U ich genezy stoi 
powstanie i rozwój prywatnej radiofonii i telewizji w połowie lat osiemdziesią-
tych, co otworzyło problem konkurencji nadawczej, ale też zaczęło się intensyw-
niejsze pokazywanie takich zjawisk, jak seks, przemoc, realisty-TV. Coraz więk-
szego znaczenia nabierał infotainment. Nadawcy publiczni, kierujący się do tej 
pory jasno określoną misją społeczną, zaczęli przewartościowywać swoją ofertę. 
Nauka o komunikowaniu nie mogła nie dostrzegać tych zjawisk. W 1991 roku 
w japońskim czasopiśmie „Studies of Broadcasting” opublikowano szereg ma-
teriałów pod wspólnym tytułem Quality Assessment of Broadcast Programming. 

1 S. Michalczyk, Nauka o komunikowaniu masowym: struktura i charakter dyscypliny, [w:] Studia 
nad mediami i komunikowaniem masowym, red. J. Fras, Toruń 2007, s. 24.

2 H.-B. Brosius, F. Koschel, Methoden der empirischen Kommunikationsforschung. Eine Einführung. 
Wiesbaden 2001, s. 156.

3 K.E. Rosengren, Quality in Programming: Views from the North, „Studies of Broadcasting” No. 27, 
1991, s. 21–80, cyt. za. H. Bonfadelli, Medieninhaltsforschung. Grundlagen, Methoden, Anwen-
dungen, Konstanz 2002, s. 114.
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Rok później podobne analizy pojawiły się we Francji, gdzie czasopismo „Dossiers 
de L’audiovisuel” opublikowało materiały pod tytułem La qualite des program-
mes de television. Concepts es mesures. Podobne analizy prowadzili też Heribert 
Schatz i Winfried Schulz w Niemczech4. Jednak przełomowego znaczenia na-
brała monografia McQuaila Media Performance. Mass Communication and the 
Public Interest 5.

1.  Istota analizy zawartości

Istnieje wiele definicji metody, mniej lub bardziej rozbudowanych. W gruncie 
rzeczy jednak są one do siebie podobne. Analiza zawartości (content analysis) 
jest empirycznym, systematycznym i intersubiektywnym opisem treściowych 
i formalnych cech przekazów medialnych. Chodzi w niej o ujęcie rzeczywistości 
społecznej dzięki analizie jawnych cech tekstów oraz analizie kontekstów, w któ-
rych one występują. Zatem zawiera w sobie dwa wymiary: po pierwsze, wymiar 
deskryptywny, polegający na opisie tego, co jest oraz wymiar wyjaśniający, pole-
gający na dociekaniu, dlaczego tak jest. Analiza zawartości – jak by na to nią nie 
patrzeć – zawsze polega na zbieraniu danych empirycznych, w przeciwieństwie 
do wywiadu lub obserwacji jej przedmiotem jest komunikacja zmaterializowana 
w postaci tekstów, przekazów, znaków6.

Jako metoda, analiza zawartości nie ma charakteru reaktywnego, tzn. nie 
wywiera wpływu na przedmiot swojego badania, nie posługuje się wcześniej 
przygotowanym i opracowanym materiałem (jak np. w przypadku wywiadu kwe-
stionariuszowego), operuje w swoim rezultacie pewnymi danymi, wielkościami, 
rankingami, zestawieniami oraz jest elastyczna w sensie przedmiotowym, czyli 
nastawiona jest na formułowanie odpowiedzi w zależności od wcześniej posta-
wionych problemów badawczych. Jak we wszystkich metodach badawczych pro-
blemem jest subiektywizm, wpływ doświadczenia na interpretację przedmiotu 
i rezultatów, od czego może zależeć znalezienie i określenie „prawdy”.

4 Tamże, s. 109.
5 D. McQuail, Media Performance. Mass Communication and the Public Interest, London 1992.
6 Przytoczmy charakterystyczne definicje – B. Berelson: „Content analysis is a research technique 

for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communica-
tion”; Werner Früh: „Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, inter-
subjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilun-
gen”; Klaus Merten: „Die Inhaltsanalyse ist eine Methode zur Erhebung sozialer Wirklichkeit, bei 
der von Merkmalen eines manifesten Textes auf Merkmale eines nich – manifesten Kontextes ge-
schlossen wird”. W polskiej literaturze najobszerniejszy opis AZ dał Walery Pisarek. Zob. W. Pisa-
rek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983. Według niego AZ jest zespołem różnych technik sys-
tematycznego badania strumieni lub zbiorów przekazów, polegającym na możliwie obiektywnym 
(w praktyce zwykle: intersubiektywnie zgodnym) wyróżnianiu i identyfikowaniu ich możliwie jed-
noznacznie skonkretyzowanych, formalnych lub treściowych elementów oraz na możliwie precy-
zyjnym (w praktyce zwykle ilościowym) szacowaniu rozkładu występowania tych elementów oraz 
na głównie porównawczym wnioskowaniu, a zmierzającym przez poznanie zawartości przekazów 
do poznania innych elementów i uwarunkowań procesu komunikacyjnego (s. 45). Zob. też M. Li-
sowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004. Zob. 
też E. Devereux, Understanding the Media, Los Angeles – London – New Delhi – Singapore 2007 
(Chapter 6: Analysing Media Content: Media „Re-presentations” in a Divided World), s. 175–215.
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Deskryptywny cel analizy zawartości polega nie tylko na redukcji komplek-
sowości i wieloznaczności strumienia danej informacji różnych badanych tek-
stów, ale również na sformułowaniu znaczenia cech danych informacji (tekstów). 
Istnieją zatem dwie główne fazy metody: faza diagnostyczna i prognostyczna. Jej 
rezultaty powinny być odniesione do komunikatora, odbiorcy i kontekstów. Od-
niesienie pierwsze odpowiada m.in. pytaniu, czy struktura treści jest odpowied-
nio zróżnicowana pod względem politycznym, czy też przekaz ma pod tym wzglę-
dem charakter jednorodny. W odniesieniu drugim chodzi m.in. o stwierdzenie 
orientacji na dane segmenty publiczności oraz opisanie atrakcyjności przeka-
zów. Odniesienie trzecie powinno np. dawać odpowiedź na pytanie, jaka jest róż-
nica w treści gazety, która funkcjonuje w warunkach monopolu (np. w skali lo-
kalnej) i w warunkach konkurencji. Odniesienie kontekstowe jest jednak nieco 
bardziej złożone. Wyróżnić można trzy ogólne typy kontekstów: a) konteksty hi-
storyczne, tzn. trzeba mieć na uwadze fakt, że kontekst aktualny zależy od hi-
storycznych uwarunkowań stanów rzeczy; b) konteksty kulturowe: znacze-
nie i rozumienie zawartości jest inne w różnych kulturach (interkulturowość) 
i c) kontekst społeczno-ekonomiczny: percepcja i przyswajanie zawartości zależą 
od statusu społecznego i ekonomicznego ludzi.

Na bazie tych założeń można wyróżnić następujące typy analizy zawartości:
1. Analizę frekwencyjno-tematyczną. Jest najprostszą formą metody. Cho-

dzi w niej o stwierdzenie częstotliwości występowania tematów lub akto-
rów, pewnych trendów w tym względzie, w jakimś okresie czasu. W tym 
typie tematy i aktorzy traktowani są jako symbole ważności występu-
jące w artykułach o określonej powierzchni.

2. Analizę wartościująco-oceniającą. Chodzi o oceny zarówno aktorów, jak 
i tematów, ich postaw pozytywnych, neutralnych lub negatywnych, czyli 
o szukanie związków między aktorami i tematami a wartościami. Nie 
zawsze jednak związki takie istnieją.

3. Analizę argumentacyjną. Dotyczy zwłaszcza tematów kontrowersyj-
nych. Analizuje się pojedyncze argumenty po to, aby stwierdzić ich po-
tencjalną moc perswazyjną.

4. Elektroniczną analizę zawartości. Najczęściej chodzi o frekwencję tema-
tyczną i analizę symboliczną. Zastosowanie ma tutaj komputerowe ko-
dowanie danych, czego wadą jest nieuwzględnianie jakościowych cech 
tekstów, ich cech semantycznych i semiotycznych.
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Tradycja analizy zawartości

Historyczny rozwój metody należy wiązać z badaniami amerykańskimi, przypa-
dającymi na pierwszą połowę XX wieku. Za ojca nurtu można uznać Harolda 
D. Lasswella, który w latach czterdziestych zajmował się symbolami i stereo-
typami występującymi w propagandzie politycznej. Od roku 1935 zajmował się 
– w ramach działań rządowych – analizą propagandy wojennej, co czynił m.in. 
za pomocą analizy zawartości mediów. Przyczyniło się to do rozwoju samej me-
tody. W 1941 roku na Uniwersytecie w Chicago odbyła się pierwsza konferen-
cja, gdzie dyskutowano problem także od strony teoretyczno-metodologicznej. 
Pierwszy podręcznik (Content Analysis in Communication Research), wydany 
w 1952 r. przez Bernarda Berelsona, powstał na bazie pracy doktorskiej napisa-
nej pod kierunkiem Lasswella w 1941 roku. W 1955 roku opublikowano pracę 
zbiorową pt. Trends in Content Analysis, będącą pokłosiem konferencji zorga-
nizowanej przez Charlesa Osgooda. Jej redaktorem był Ithiel de Sola Pool. Z lat 
sześćdziesiątych należy odnotować pracę zbiorową pod redakcją George’a Ger-
bera: The Analysis of Communication Content. Development in Scientific Theories 
and Computer Techniques (1969). W latach siedemdziesiątych metodę intensyw-
nie wykorzystywano w Europie, rozwijając ją też pod względem metodologicz-
nym. Wzmocniona została też rola jakościowej analizy tekstów.

Zwróćmy bliższą uwagę na pierwsze prace mające znaczenie dla rozwoju CA. 
W latach 1937–1943 Bernard Berelson i Patricia Salter badali problem przed-
stawiania w popularnych magazynach amerykańskich grup większości i mniej-
szości etnicznych. Wychodzili z założenia, że jest to pewien problem społeczny, 
zwłaszcza w związku z tendencjami dyskryminowania mniejszości. Ludzie, nie 
mając najczęściej bezpośredniego doświadczenia w kontaktach z mniejszościami 
(np. Żydami, Murzynami), kierują się pewnymi stereotypami prezentowanymi 
w mediach. Zatem opisując zawartość, można odtworzyć sposoby postrzegania 
tych grup oraz stosunki w społeczeństwie. Analizy odsłoniły „nadreprezentowal-
ność” grup mniejszościowych przy jednocześnie niedokładnym ich pokazywaniu. 
Grupy te funkcjonują w związku z tym bardziej w specyficznej „rzeczywistości 
medialnej” niż w swojej rzeczywistości „pierwotnej”. Istnieje pewna rutyna pisar-
ska, przedstawiająca zagadnienia etniczne w sposób „życzeniowy”, co ma potem 
swoje konsekwencje w odbiorze społecznym. Ten jednak musi być przedmiotem 
odrębnych badań dostarczających materiału porównawczego7.

7 B. Berelson, P. Salter, Majority and Minority Americans: An Analysis of Magazine Fiction, „Public 
Opinion Quarterly” 1946, No. 10, s. 168–190. Cyt. za: H. Bonfadelli, Medieninhaltsfirschung…, 
s. 36.
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Rys. 1. Struktura analizy zawartości 6

     Źródło: M. Maurer, C. Reinemann: Medieninhalte. Eine Einführung, Wiesbaden 2006, s. 13.
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Innym, często cytowanym studium, są badania Manfreda Knocha i Win-
frieda Schulza na temat konsekwencji monopolizacji komunikowania na szcze-
blu lokalnym. Były one związane z prowadzoną w Niemczech na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dyskusją o niebezpieczeństwach wzrasta-
jącej monopolizacji w obrębie mediów drukowanych. Autorzy sformułowali hi-
potezę, według której monopolizacja ogranicza wielostronność publicystyczną, 
nie dając możliwości prezentacji alternatywnych punktów widzenia. Dostrzegali 
jednak też pozytywne skutki koncentracji. Monopolizacja według hipotezy pro-
wadzi do: ograniczenia liczby komentarzy, form, tematów, aktualności i nurtów 
w dziennikarstwie, a to wszystko zaś do zawężania obszarów dyskursu lokal-
nego. Towarzyszy jej zanikanie trojakiego rodzaju efektów: efektu pobudzania 
(konkurencja stymuluje ambicje), efektu kontrolnego (gazety orientują się wza-
jemnie na siebie) i efektu niezależności (gwarancja wewnętrznej wolności prasy). 
Badania oparte były na porównawczej analizie zawartości w powiatach, gdzie 
istnieją sytuacje: monopolistyczna i konkurencyjna. Brano pod uwagę takie 
wskaźniki, jak: ilość stron gazety, liczba artykułów w gazetach, temat publika-
cji, geografię publikacji, aktualność informacji o wydarzeniach i stanach rzeczy, 
postaci aktorów. Wnioski były następujące: a) gazety funkcjonujące w warun-
kach konkurencji oferują bogatszą część lokalną niż gazety na obszarach mono-
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polistycznych; b) ilość komentarzy jest jednak porównywalna; c) nie ma różnicy 
w ilości tematów tzw. „publicznych” i „prywatnych” i stopniu penetracji lokalnej 
(lokalność wtórna); d) monopol sprzyja aktualizacji informacji; e) konkurencja 
sprzyja ostrości wyrażanej krytyki; f) gazety funkcjonujące w warunkach kon-
kurencyjnych częściej stosują krytykę konkretną, monopolistyczne są w krytyce 
bardziej ogólnikowe. Pod adresem badań można sformułować zarzuty. Nie wia-
domo np., w jakim stopniu na stwierdzone stany rzeczy wpływały tzw. „czynniki 
trzecie” oraz nie jest jasne, czy nie należało zastosować także analizy jakościo-
wej (semantycznej)8.

2.  Metodyka analizy zawartości

Kluczową czynnością podczas praktycznej analizy zawartości jest tzw. „operacjo-
nalizacja”, przez którą rozumiemy postawienie pytania (problemu) badawczego, 
określenie pojęć oraz sformułowanie hipotez w konkretnym przedsięwzięciu. In-
nymi słowy, chodzi o określenie, jakie aspekty zawartości chcemy badać i jakimi 
jednostkami (kategoriami) będziemy je opisywać. Podstawowe znaczenie ma mie-
rzenie i kodowanie. Pokażmy bliżej proces operacjonalizacji na przykładzie te-
matu „ochrona środowiska”. Można tu postawić następujące pytanie: czy w pra-
sie jakiegoś regionu (kraju, Europy) w określonych latach temat ten miał istotne 
znaczenie? Operacjonalizacja polegałaby na następujących czynnościach: wybo-
rze gazet, które będą badane (tytułów i konkretnych numerów), wyborze okresu 
czasu, który będzie badany, wyborze jednostki pomiarowej, czy np. będzie nią 
publikacja, czy powierzchnia publikacji, dokładnym sprecyzowaniu pojęcia 
„ochrona środowiska”, co rzutuje na wybór publikacji przeznaczonych do bada-
nia (kodowania). Przykładowo, w skład tegoż pojęcia mogą wchodzić następujące 
elementy: postępowanie z odpadami, niebezpieczeństwa związane z odpadami, 
katastrofy naturalne, niebezpieczne materiały w miejscu pracy, radioaktywność, 
energia atomowa i związane z nią odpady, zanieczyszczenie wody (rzeki, morza), 
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie ziemi. Hipotezy mogłyby być sfor-
mułowane następująco: w latach X1-X2 nastąpiło znaczne zwiększenie zaintere-
sowania ochroną środowiska w prasie (danego regionu, kraju, Europy); w róż-
nych regionach, krajach akcentuje się różne aspekty ochrony środowiska; nie 
wszystkie media traktują problem z takim samym nasileniem.

Opis treści, czyli tekstów medialnych, jest możliwy w różnych wymiarach. 
Zależy to od przyjęcia takiego a nie innego poziomu analizy (level), przy czym 
poziomy te muszą być wyraźnie od siebie oddzielone. Ważnym jest, aby jed-
nostki (units) były wyraźnie zdefiniowane. Zasadniczo istnieją trzy poziomy ana-
lizy: a) poziom syntaktyczny: zgłoski w wyrazie (długość wyrazów), wyrazy w zda-
niach (długość zdań), wielkość publikacji (w cm2), struktura zdań, zrozumiałość, 
tytuły-leady-teksty-obrazy, cechy tekstu (obraz, druk, kolor); b) poziom seman-
tyczny: tematy i struktury tematyczne, aktorzy (bohaterowie), wartościowanie 
(wydźwięk), rodzaje stosowanych argumentów; c) poziom pragmatyczny: mowa 
zależna i niezależna (cytaty), pobudzanie do działania (zamierzone skutki). Jed-

8 M. Knoche, W. Schulz, Folgen des Lokalmonopols von Tageszeitungen, „Publizistik” 1969, nr 14, 
s. 298–310.
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nostki pomiarowe dzielimy na dwa ogólne typy: formalne i treściowe. Pierwszymi 
są: całe wydania gazet (część redakcyjna vs. reklama w sensie ilości stron), całe 
artykuły (powierzchnia w cm2), poszczególne zdania (liczba słów), poszczególne 
elementy (lead – występuje lub nie, liczba zdjęć). Drugimi są: tematy w publika-
cjach (artykułach), ludzie (grupy ludzkie), argumenty, oceny.

Mierzone aspekty zawartości, wypływające z wcześniej przyjętych hipotez, 
muszą być zapisane w postaci schematów kategoryzacyjnych (coding frame). Ko-
dujący musi mieć jasność, jak zakodować dany tekst (publikację), tzn. do któ-
rej kategorii go zakwalifikować. W tym celu opracowuje się specjalną instruk-
cję wyjaśniającą, swego rodzaju „książkę kodową”. Chodzi o to, aby różne osoby 
kodujące kwalifikowały dane teksty do tej samej kategorii tematycznej, formal-
no-gatunkowej, geograficznej itp. Kategorie powinny spełniać kilka warunków, 
m.in. rozłączności, pełności, jednoaspektowości czy jednoznaczności. Zapobiega 
to nieporozumieniom przy klasyfikacji, których jednak mimo wszystko trudno 
jest uniknąć. Przykładowy schemat kategoryzacyjny (zwany też niekiedy „klu-
czem kategoryzacyjnym”) dla tematu: „polityka” mógłby wyglądać następująco: 
1. Polityka wewnętrzna, 2. Polityka międzynarodowa, 3. Polityka gospodarcza 
i finansowa, 4. Polityka obronna, 5. Polityka społeczna, 6. Polityka kulturalno-
oświatowa, 7. Polityka zdrowotna, 8. Działanie instytucji politycznych, 9. Poli-
tyka a codzienność.

Konkretna analiza zawartości powinna się składać z dziewięciu następu-
jących etapów: a) postawienie pytań badawczych i hipotez: są one formuło-
wane na podstawie wcześniejszego przypuszczenia o jakimś stanie rzeczy 
(np. mniejszości religijne są nieobecne w mediach lub są nieprawdziwie prezen-
towane); b) określenie założeń i celu: czy chodzi o studium deskryptywne, czy 
wyjaśniające? Czy chodzi o studium dotyczące danego momentu, czy długofa-
lowe? Czy chodzi o studium monotematyczne, czy multitematyczne; c) skon-
struowanie schematu (klucza) kategoryzacyjnego oraz wskazówek kodowania; 
d) skonstruowanie wystandaryzowanych formularzy korespondujących z klu-
czem kategoryzacyjnym (te same symbole, kategorie), jest to swego rodzaju ma-
tryca statystyczna podlegająca później „obróbce” komputerowej; e) przetesto-
wanie i modyfikacja narzędzi: sukces analizy zawartości zależy od czynności 
operacjonalizacyjnych – właściwego skonstruowania kategorii i właściwego ko-
dowania. „Książka kodowa” – klucz – powinien być przetestowany pod kątem 
pełności i rozłączności kategorii; f) dobranie przedziału czasowego i wybór me-
diów podlegających badaniu: jaki okres czasowy uwzględnia się w badaniach 
i określenie zasad doboru mediów (np. uwzględnianie orientacji lewicowej i pra-
wicowej); g) określenie i dobór próby: chodzi o uzyskanie reprezentatywności 
badań, czyli o udział danych elementów w całości, konieczny jest wybór tytułów 
i dni, w których wychodzą („tydzień konstruowany”), uwzględnienie nakładów 
itd.; h) uzyskiwanie danych: większość przedsięwzięć bazuje na większej ilości 
osób kodujących, niezbędne jest ich przeszkolenie i ujednolicenie zasad pracy; 
i) ocena i interpretacja uzyskanych rezultatów: w tej ostatniej fazie chodzi o wy-
eliminowanie błędów i skorygowanie danych (data clearing) oraz odniesienie ich 
do pytań badawczych i hipotez.

W klasycznym dziele z zakresu analizy zawartości, Amerykanin Ole R. Hol-
sti wymienił trzy ogólne cele (zamysły) metody. Na takie same wskazał później 
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Klaus Merten w swojej pracy teoretyczno-metodologicznej wydanej w Niem-
czech. Są nimi:

1. Cel deskryptywny. Analiza zawartości jest instrumentem syntaktycz-
nego i semantycznego ujmowania cech, tzn. struktury treści medial-
nych oraz znajdowania w nich trendów, porównywania różnych syste-
mów medialnych, tworzenia standardów i systemów wartościowania.

2. Wnioskowanie wsteczne o komunikatorze. Rezultaty przedsięwzięć ba-
dawczych stają się podstawą dedukcji o cechach i strategii nadawców: 
dziennikarzy, czynników dysponenckich; media są w tym kontekście 
traktowane jako czynnik zmian kulturowych.

3. Wnioskowanie o publiczności i efektach komunikowania. Cechy przeka-
zów pozwalają przewidywać, jakie mogą być reakcje odbiorców, są bo-
wiem one ich pochodną. W tym kontekście istotne jest badanie tzw. „czy-
telności” (readability) tekstów (tabela 1).

Tabela 1. Typologia celów badawczych

Płaszczyzna analizy Rodzaje porównań Pytania Problemy badawcze

1. Cel: Opis struktury zawartości mediów

Semantyka:
znaki ↔ stany rzeczy

Syntaktyka:
znaki ↔ znaki

Przekaz ze źródła A 
(zmienność x, y)

1. w czasie
2. w sytuacjach
3. w publiczności
4. porównanie x, y

Przekaz ze źródła A 
w porównaniu ze źródłem B

1. a priori
2. treść
3. kryteria zewnętrzne

co?

– analiza trendów
– związki między źródłem 

a cechami przekazów
– ewaluacja przekazów 

w kontekście wartości

jak? – techniki perswazyjne
– analiza stylów

do kogo?

– zależności między grupami 
docelowymi a nadawczymi

– opis wzorów komunikacyj-
nych

2. Cel: Wnioskowanie wsteczne o komunikatorach

Pragmatyka:
znaki ↔ nadawca

Porównanie przekazów 
z cechami komunikatorów:

1. bezpośrednie
2. pośrednie

dlaczego?
kto?

– wnioskowanie wsteczne 
o cechach (psychologicz-
nych)

– wnioskowanie wsteczne 
o twórcach (nadawcach)

3. Cel: Wnioskowanie o publiczności i efektach

Pragmatyka:
znaki ↔ publiczność

Porównanie przekazów z zacho-
waniem publiczności

z jakim  
skutkiem?

– badania zrozumiałości
– badania przepływów infor-

macji
– analiza skutków 

(reakcji na przekazy)

Źródło: O.R. Holsti, Content Analysis for Social Sciences and Humanities, Reading 1969,
 s. 26. Cyt. za: H. Bonfadelli, Medieninhaltsforschung…, s. 95
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3. Analiza semiotyczna

Semiotyka jako teoria znaków nie jest jednolicie rozumiana, towarzyszą jej różne 
koncepcje teoretyczne, mające często swe źródło w lingwistyce strukturalistycz-
nej XIX i początków XX wieku (Ferdynand de Saussure, 1857–1913), antropo-
logii strukturalnej (Claude Lévi-Strauss, lata pięćdziesiąte XX wieku), czy też 
filozofii amerykańskiego pragmatyzmu (Charles Sanders Pierce, 1839–1914; 
Charles William Morris, 1901–1979). W jej rozwój wkład wnieśli także: Anto-
nio Gramsci (1891–1937, nurt marksistowski), Michel Foucault (1926–1984), 
Umberto Eco, Roland Barthes. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX wieku rozwój analizy semiotycznej dokonywał się w ramach tzw. Cultural Stu-
dies i/lub w ramach tzw. Tender Studies (John Fishe, Friedrich Krotz, Liesbet 
van Zoonen). Konkretne zastosowania uzyskała semiotyka w ramach prowadzo-
nych studiów filmoznawczych (lata sześćdziesiąte), estetyki i komunikacji wi-
zualnej (lata siedemdziesiąte), analizy obrazów i reklamy (od lat siedemdziesią-
tych). Z perspektywy semiotycznej można też analizować muzykę, gesty, taniec, 
sport, aerobic, architekturę, fotografię itd9.

Do nauki o komunikowaniu masowym semiotyka została przeniesiona w po-
łowie lat siedemdziesiątych i uznana została nawet później za „naukę bazową” 
(Ulrich Saxer). We wskazanym okresie m.in. Judith Williamson prowadziła se-
miotyczne analizy reklamy uwzględniające nie tylko jej konteksty znaczeniowe, 
ale również ideologiczne10. Semiotyczno-diachroniczne analizy reklamy papie-
rosów stały się podstawą pracy doktorskiej Lucy Roncoroni, obronionej w Zu-
rychu11. Próbą podsumowania relacji między semiotyką a mediami na gruncie 
niemiecko-szwajcarskim była praca zbiorowa pt. Semiotik und Massenmedien, 
wydana pod redakcją Güntera Bentele. Natomiast na gruncie anglo-amerykań-
skim krokiem milowym w zastosowaniu semantyki była praca Davida Deacona 
i współpracowników z roku 1999 12. Dzisiaj omawiany obszar jest już nawet pe-
netrowany w pracach licencjackich i magisterskich, dotyczących głównie prze-
kazów wizualnych.

Semiotyka opiera się na założeniu, że język jest kluczem do zrozumienia kul-
tury. Jest nie tylko jej ważną częścią, lecz także odzwierciedla działalność kul-
turalną, sam jest swego rodzaju znakiem, czy systemem znaków. Rozumienie 
semiotyki wiąże się z odpowiedzią na pytania, czym są znaki oraz jak znaki umoż-
liwiają ludzką komunikację. Znaki są rzeczywistością materialną niosącą zna-

9 Według Encyklopedii Powszechnej PWN semiotyka (gr.) to „ogólna teoria znaku, obejmująca jako 
swe podstawowe dyscypliny: semantykę (w wąskim znaczeniu), syntaktykę i pragmatykę; za-
wdzięcza swą współczesną postać Ch. Morrisowi, zakresem i problematyką badawczą odpowiada 
semantyce (w szerszym znaczeniu)”, PWN, Warszawa 1987, t. 4, s. 152. Semantyka logiczna: dział 
semiotyki – ogólna nauka o związkach, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiota-
mi, do których się one odnoszą, zajmująca się zwłaszcza: badaniem funkcji oznaczania, znaczenia 
i wyrażania, jakie pełnią nazwy, klasyfikacją wyrażeń ze względu na ich rolę znaczeniową w kon-
tekście językowym oraz dociekaniem przyczyn powstawania antynomii i poszukiwaniem metod 
ich unikania (tamże, s. 152).

10 Zob. J. Williamson, Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, London 1978.
11 L. Roncoroni, Der Geschmack der großen Welt. Semiotisch-diachrone Analyse der Zigarettenwer-

bung, Zürich 1996.
12 G. Bentelle (Hrsg.), Semiotik und Massenmedien, München 1981; D. Deacon (ed.), Researching 

Communication, London 1999. Perspektywa semiologiczna już na początku lat siedemdziesiątych 
znajdowała zastosowanie w analizach komunikatów wizualnych, chociażby w pracach Umber-
to Eco.
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czenie dzięki uporządkowaniu w kody. Nie są fenomenem naturalnym, ponieważ 
nie „mówią”, ale muszą być odczytywane. Są czymś innym niż przedmioty świata 
zewnętrznego, do których się odnoszą, można powiedzieć „odsyłają” do czegoś. 
Znaki mają charakter dualny, co oznacza, iż w pewnej jedności występują za-
równo ich nosiciele (signifier), jak i ich znaczenie (signifield ); (rys. 2).

Istotną rolę w przestrzeni semantycznej odgrywa tzw. „denotacja” (denota-
tion) polegająca na odczytywaniu i przyporządkowywaniu pierwotnego znacze-
nia znaków przez różne osoby. W przeciwieństwie do niej „konotacja” (connota-
tion) oznacza dalsze, wtórne relacje znaków w przestrzeni semantycznej, czyli 
nabieranie przez nie dodatkowego znaczenia. Konotacja nie występuje w jedna-
kowym stopniu u wszystkich uczestników komunikacji. Często jest utożsamiana 
z afektywnymi komponentami znaczeniowymi typu pozytywnego lub negatyw-
nego. Dla przykładu, wiele osób wiąże znaki z „czarnymi kotami”, co oznacza ko-
notacyjnie „nieszczęście”. Roland Barthes zastosował jeszcze dodatkowo pojęcie 
„mitu”, będącego dlań kompleksem systemu metaznaków. Innymi słowy, relacje 
między nośnikami znaczenia i oznaczeniami prowadzą do tworzenia się konota-
cyjnej metapłaszczyzny z nowymi znaczeniami. Przykład: kusza jako broń koja-
rzy się (konotacja) z Wilhelmem Tellem, jest atrybutem precyzji i niezawodności. 
Dlatego w Szwajcarii przez długi czas była uznawana za ikonę i symbolizowała 
„szwajcarską jakość”. Na płaszczyźnie wtórnej powstał zatem pewien mit, tzn. 
ideologia, która funkcjonuje również w pierwotnym (signifier + signifield) syste-
mie językowym.

Rys. 2. Semiotyczne komponenty znaków
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Źródło: D. McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory. 4th Edition,
 London–Thousand Oaks–New Delhi 2000, s. 312

Stosunki między nosicielami znaczeń a oznaczeniami prowadzić mogą 
do przesadnego nabierania znaczenia jakichś słów, co pokazuje m.in. związek 
między słowem „kusza” a słowem „jakość”. Powstaje wówczas synekdocha, czyli 
pewna metapłaszczyzna polegająca na rozciąganiu pewnych znaków na szerszy 
obszar znaczeniowy, np. obraz wieży Eiffla na Paryż, a obszar piramid na Egipt. 
Często właśnie analiza semantyczna polega na szukaniu wzajemnych relacji 
między powierzchownym, denotatywnym znaczeniem słów a ich głębszym, ko-
notatywnym i mitologicznym pojmowaniem. Znaki występują w określonym po-
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rządku, układają się w kody, czyli stanowią pewien system mający charakter 
umowny – konwencjonalny. Uczestnicy procesu językowego muszą się go na-
uczyć po to, aby się wzajemnie komunikować. Media operują specyficznymi dla 
siebie kodami, pokazując określone wydarzenia, wzory czy zachowania. Szcze-
gólnie duże możliwości w przekazywaniu kodów ma telewizja z możliwościami 
odpowiednich ujęć, operowania światłem, dźwiękiem czy montażem. W kodach 
zawarty też może być tzw. „czynnik ideologiczny”, co wyraża się np. w prezenta-
cji robotniczego stylu życia, czy moralności klasy średniej. W prezentacji rozwa-
żań teoretycznych warto przytoczyć jeszcze za D. McQuailem pięć podstawowych 
twierdzeń semiologicznych: a) teksty tworzą znaczenia przez wykorzystywanie 
języka; b) znaczenia zależą od kontekstów kulturowych i językowych; c) tek-
sty kształtują proces nadawania znaczeń; d) system znaków jest „dekodowany” 
na bazie wiedzy kulturowej; e) znaczenia tekstów wynikają z relacji konotyw-
nych, denotatywnych i mitologicznych13.

W nauce o komunikowaniu istotną rolę odgrywa model semiotyczny Char-
lesa Morrisa, jednego z prekursorów nurtu, szeroko ujmujący relacje między 
znakami a ich otoczeniem zewnętrznym. W odróżnieniu od wcześniej zaprezen-
towanej dualistycznej koncepcji znaków (signifier, signifield), Morris zapropo-
nował relacje trójczłonowe. Wydzielił mianowicie relacje typu: a) syntaktycz-
nego, będące kombinacją znaków między sobą, np. struktura zdań składająca 
się z wyrazów; b) semantycznego, czyli relacje między znakami a ich znaczeniami 
oraz c) pragmatycznego, ujmujące związki między pochodzeniem znaków a ich 
skutkami dla odbiorców (rys. 3).

Rys. 3. Typy relacji mediów

Znaki

Odbiorca znaków,
percepcja, wykorzystywanie 
i skutki

relacje
semantyczne

Treść znakowana,
obiekty świata 
zewnętrznego

relacje
syntaktyczne

Inne znaki:
kombinacje 
znaków

relacje
pragmatyczne

Źródło: Ch. Morris, Grundlagen der Zeichentheorie. Ästhetik und Zeichentheorie,
 München 1972, s. 94 (wyd. oryginalne 1938)

13 D. McQuail, McQuail’s Mass Communication…, s. 314.
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Na zakończenie tej części rozważań zwróćmy uwagę na trzy klasyczne przy-
kłady analiz semantycznych, mające znaczenie dla rozwoju sposobu myślenia 
w tymże nurcie analizy zawartości mediów.

1. Semiotyka wizualna Rolanda Barthesa (1964). Badacz poddał analizie 
reklamę spaghetti firmy Panzani w trzech aspektach: językowym, wyra-
żającym się w sloganie „Pates – Sauce – Parmezan. A L’Italienne” (napis 
na opakowaniu), ikonicznym – fotografia produktu na opakowaniu (ma-
karon, sos pomidorowy, tarty ser) oraz retorycznym, czyli kontekstowo-
kulturowym (postrzeganie spaghetti jako produktu włoskiego). W sumie 
wszystkie elementy wzajemnie się komponowały, co zadecydowało o suk-
cesie w przyjmowaniu reklam i produktu.

2. Semiotyka werbalno-wizualna Umberto Eco (1972). Według Eco obydwa 
typy komunikatów wzajemnie się przeplatają, aczkolwiek pełnią różną 
funkcję. W przekazie wizualnym istnieją trzy warstwy: ikoniczna (po-
średnie znaczenie obrazu, osób), ikonograficzna (np. czarna przepaska 
na oku pirata, aureola wokół świętości) oraz tropologiczna (np. technika 
reklamy polegająca na łamaniu konwencji i norm w celu przyciągnię-
cia uwagi). Uzupełnieniem tego jest komunikat werbalny mający funkcję 
identyfikacyjną, ale także ideologiczną.

3. Kobiety w reklamie – analizy Liesbet van Zoonen (1994). Odczytywanie 
przekazów wizualnych z perspektywy feministycznej zajmuje wiele uwagi 
semiologom. Motyw ten jest ciągłym zjawiskiem reklam, gdyż sama ko-
biecość niesie z sobą wiele zakamuflowanych treści. Van Zoonen badała 
obraz kobiet w reklamie linii lotniczych oraz likierów. Wykorzystywane 
są w niej motywy piękna, seksualności, śmiechu, pożądania itd.

Teoria semiologiczna wyróżnia trzy modele relacji między tekstem a odczyty-
waniem jego znaczenia przez odbiorcę (Stuart Hall): model pierwszy, nazywany 
prefered reading, polega na odczytywaniu przez odbiorcę (dekodowaniu) znacze-
nia zgodnie z intencją komunikatora, obydwaj zatem stoją w tych samych po-
zycjach ideowych. Model drugi, oppositional reading odzwierciedla sytuację, gdy 
odbiorca rozpoznaje intencje znaczeniowe komunikatora i broni się przed nimi, 
konstruując własny kontekst kulturowy, czyli znaczenie opozycyjne. W modelu 
trzecim negotiated reading odbiorca rozpoznaje dominującą pozycję komunika-
tora i w określonych sytuacjach ją akceptuje lub nie.
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Podsumowanie

Zawartość mediów ze względu na swe masowe rozpowszechnianie i potencjalne 
skutki społeczne znajduje się dziś w centrum nauki o komunikowaniu. Sama 
zawartość ma charakter wieloaspektowy, co komplikuje podejście do jej ana-
lizy i opisu (podejście ilościowe i jakościowe). Celem artykułu nie było nauczenie 
czytelnika analizy zawartości, lecz prześledzenie głównych koncepcji teoretycz-
nych tutaj występujących. Osobnym problemem są też analizy treści niedzien-
nikarskich, takich jak rozrywka czy reklama. Opisy zawartości mają dawać od-
powiedź na zasadnicze pytania: jakie są relacje mediów z rzeczywistością, jakie 
są treściowe i formalne struktury rzeczywistości medialnej, jakie mechanizmy 
rządzą tworzeniem wtórnej (medialnej) rzeczywistości, czy wreszcie, jakie (czyje) 
interesy stoją między zawartością a publicznością. Wszystko to trzeba widzieć 
w szerokim kontekście kulturowym, w kontekście szybko przebiegających zmian 
społecznych.

Zagadnieniem badawczym, którym nie zajmowano się dokładnie w tym arty-
kule, jest wpływ public relations na zawartość mediów. Stosunki między dzien-
nikarstwem a PR to zarówno stosunki ze sfery komunikatorów, jak i ze sfery za-
wartości. Mimo wielu prób wyjaśnienia zjawiska, nadal więcej jest tutaj pytań 
niż odpowiedzi. Teoretycznie można mówić o kilku modelach relacji między oby-
dwoma podsystemami komunikowania publicznego. Model „zależnościowy” uj-
muje dziennikarstwo jako w dużym stopniu „podległe” partykularnym interesom 
PR (zawartość mediów to w istocie realizacja celów PR), model „determinacyjny” 
mówi, iż im większe starania PR o obecność w zawartości, tym mniejszy jest fakt 
ich wpływu na dziennikarstwo (relacja obronna), wreszcie model „wzajemnej za-
leżności” akcentuje wzajemne oddziaływanie na siebie przy zachowaniu autono-
mii i konkurencji. Modele te wymagają empirycznej weryfikacji w konkretnych 
typach mediów na konkretnym obszarze14. Nie ulega jednak wątpliwości, iż za-
wartość mediów to współcześnie rezultat związków z PR.

14 Zob. szerzej: D. Krawczyk, Dziennikarze województwa śląskiego jako odbiorcy działań Public Re-
lations, praca doktorska, Katowice 2007.
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SUMMARY

Content analysis is one of the basic research methods used in 
mass media communication science (apart from the interview, ob-
servation and experiment). It started to be used in the USA alre-
ady in the thirties of the 20th century (Lasswell). Over the years 
numerous scientific works have been written and many theore-
tical and methodological studies have been devoted to it. Gene-
rally speaking, content analysis consists in research and descrip-
tion from various viewpoints of media content reaching the public. 
On its basis media experts assess the media quality, level and as 
a consequence of this, their social function. The most often used 
analysis is a frequency and thematic one, which concerns the fre-
quency of occurrence of particular themes and actors in a certain 
period of time. Evaluative and appraising analyses or argumenta-
tive ones can also be applied.
 A lot of space has been given in the article to methodologi-
cal issues. It has been shown what specific activities are required 
for the method. Operationalisation, i.e. initial posing a research 
question (problem) has a crucial meaning. The media to be exa-
mined should be selected then (press titles) and measuring units 
and time for the analysis should be specified. The research sub-
ject itself should be precisely defined as well. Over recent years 
semantic analysis of texts, which was introduced into communi-
cation science in mid seventies of the 20th century, has acquired 
more and more significance. Semiotics is based on the assump-
tion that language is a key to understanding culture and commu-
nication. The media use a specific language and codes and their 
analysis leads to broader conclusions concerning speakers/sen-
ders, a mass audience and communication effectiveness. Gene-
rally speaking, content analyses are, among other things, to give 
answers to such crucial questions as: What is the relation between 
the media and reality? What mechanisms control the development 
of “secondary” media reality?

KEY WORDS: content analysis, media quality, semiotics, text signi-
ficance, media reality.
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Franciszek Szpor

Prasa i dziennikarstwo 
internetowe. 
Wybrane praktyczne problemy 
na tle prawa prasowego 
i autorskiego

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi próbę dokonania refleksji naukowej nad poję-
ciem dziennikarstwa internetowego na tle zagadnień prawno-
prasowych i prawnoautorskich. Dziennikarstwo internetowe zy-
skało sobie już pełnoprawne miejsce w refleksji medioznawczej, 
doczekało się nawet własnego podręcznika. Często kojarzone jest 
z tzw. dziennikarstwem obywatelskim. Niejasny jest jednak sta-
tus prawny dziennikarstwa uprawianego przy wykorzystaniu In-
ternetu, podobnie jak niejasny jest status internetowych struktur 
formalnych (stron WWW, portali, wortali, blogów), w ramach któ-
rych przekazywane bywają treści zasadniczo nieróżniące się ni-
czym od zawartości dziennikarskich przekazów mediów tradycyj-
nych – prasy, radia czy telewizji. Jednym z zasadniczych proble-
mów jest zatem prawna kwalifikacja dziennikarstwa interneto-
wego oraz internetowych struktur rozpowszechniania jego wytwo-
rów. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy internet 
(bądź jakaś jego wyodrębniona część) to prasa, rozumiana wedle 
definicji obowiązującego prawa prasowego.

SŁOWA  KLUCZOWE: Internet, dziennikarstwo, prawo prasowe, 
prawo autorskie.

Dziennikarstwo internetowe zyskało sobie już pełnoprawne miejsce w refleksji 
medioznawczej, doczekało się się nawet własnego podręcznika1. Często koja-
rzone jest, a nawet traktowane synonimicznie z tzw. dziennikarstwem obywatel-
skim, uprawianym masowo przez sporą rzeszę osób korzystających z Internetu 
dla rozpowszechniania różnego rodzaju treści, w tym także należących rodza-
jowo – wedle klasycznej typologii twórczości dziennikarskiej – do informacji i pu-
blicystki. Niejasny jest jednak status prawny dziennikarstwa uprawianego przy 
wykorzystaniu Internetu, podobnie jak niejasny jest status internetowych struk-

1 L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
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tur formalnych (stron WWW, portali, wortali, blogów), w ramach których przeka-
zywane bywają treści zasadniczo nieróżniące się niczym od zawartości dzienni-
karskich przekazów mediów tradycyjnych – prasy, radia czy telewizji.

Jednym z zasadniczych problemów jest zatem prawna kwalifikacja dzienni-
karstwa internetowego oraz internetowych struktur rozpowszechniania jego wy-
tworów. W skrócie można go sprowadzić do pytania: czy Internet (bądź jakaś 
jego wyodrębniona część) to prasa, rozumiana wedle definicji obowiązującego 
prawa prasowego2? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie ma znaczną donio-
słość praktyczną. Funkcjonowanie tradycyjnych środków społecznego przekazu, 
a także pracujących na ich rzecz dziennikarzy poddane jest szczególnym, od-
rębnym regulacjom prawnym, z których wynikają określone prawa i obowiązki. 
Można postawić pytanie bardziej konkretne: czy adresatem owych praw (upraw-
nień) oraz licznych obowiązków, nakazów i zakazów są także ci wszyscy, któ-
rzy tworzą przekazy „prasopodobne” z intencją rozpowszechnienia ich wyłącznie 
(lub przede wszystkim)3 za pośrednictwem Internetu?

Nawet tylko pobieżna analiza treści cyrkulujących w Internecie ukazuje ich 
znaczną powtarzalność. Techniczno-technologiczne walory tego środka społecz-
nej komunikacji wyniosły na nieznany dotąd poziom intensywności korzystanie 
z wytworów ludzkiego intelektu; korzystanie nie tylko i nie tyle, aby zapoznać 
się z ich treścią i formą, ale aby zintensyfikować ich obieg poprzez wpuszczenie 
w nowy kanał komunikacyjny tej samej sieci. Najczęściej w takiej operacji swo-
istego „recyklingu” dochodzi do nadania utworowi nowego kontekstu, co oczy-
wiście modyfikuje, w mniejszym lub większym stopniu, jego odbiór. Zjawisko 
to ma bardzo wyrazisty aspekt prawny, bowiem „wytwory” ludzkiego intelektu 
stanowią własność tych, którzy je stworzyli. Korzystanie z nich – nieograniczone 
– to wyłączny przywilej właścicieli. Korzystanie z utworów przez innych może 
się odbywać tylko w takim zakresie i w taki sposób, jaki przewiduje prawo. Pro-
blem, który zostanie podjęty w końcowej części, sprowadza się więc do pytania: 
czy w Internecie działa prawo chroniące autorów i ich utwory, a w szczególno-
ści – czy „przestrzeń” Internetu obejmuje przyzwolenie prawa (tzw. licencja usta-
wowa) na przedruk, czyli przyzwolenie na rozpowszechnianie utworów już roz-
powszechnionych? Uprzedzając, można dodać, że rozstrzygnięcie tego problemu 
uzależnione jest od odpowiedzi na wcześniej postawione pytania o status praso-
podobnych przekazów internetowych.

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
3 Nie jest kwestionowany status prasowy elektronicznych (internetowych) wersji „papierowych” 

dzienników i czasopism.
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Co w Internecie jest lub może być prasą?

Analizę problemu pierwszego wypada rozpocząć od prawnego zakresu terminu 
„prasa”. Obowiązujące prawo prasowe, regulujące prasową działalność wydaw-
niczą i dziennikarską, formułuje (art. 7. ust. 2. pkt. 1.) dwie definicje terminu 
prasa: przedmiotową i podmiotową.

Prasą – w znaczeniu przedmiotowym – są wszelkie publikacje periodyczne, 
które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż 
raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. 
Mamy zatem wymienione atrybuty prasy: periodyczność, czyli okresowość po-
jawiania się w połączeniu z częstotliwością – nie rzadziej niż raz w roku; otwar-
tość i różnorodność – cechy odnoszące się do zawartości treściowej; elementy 
identyfikacyjne publikacji – tytuł lub nazwa, datacja i numeracja. Ten pierwszy 
człon definicji – niewątpliwie zasadniczy – skonfrontowany z rzeczywistością In-
ternetu pozwala na następującą konkluzję cząstkową: w Internecie stosunkowo 
łatwo znaleźć wyodrębnione przekazy, które zasadniczo posiadają wszystkie de-
finicyjne atrybuty prasy. W następnej części definicji ustawodawca niejako przy-
kładowo wymienia takie desygnaty pojęcia „prasa”, jak dzienniki i czasopisma, 
serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i tele-
wizyjne oraz kroniki filmowe. Warto zauważyć w owym przykładowym wyliczeniu 
obecność aktualnie nieobecnych postaci prasy, jak stałe przekazy teleksowe czy 
kroniki filmowe – aby uświadomić sobie, że analizowana definicja powstała w – 
wolno tak powiedzieć – zamierzchłej przeszłości. Jednak istotne jest to, że nie 
jest to zamknięty katalog postaci prasy. Możliwe jest jego wzbogacenie o postaci 
w nim niewystępujące. W dalszej części definicji przedmiotowej ustawodawca 
stwierdza, że prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu 
technicznego środki masowego przekazywania (…) upowszechniające publika-
cje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechnia-
nia. Dla niniejszych rozważań ten fragment definicji ma kapitalne znaczenie, bo-
wiem Internet – obok innych funkcji – pełni również funkcję środka masowego 
przekazywania4, właśnie takiego, którego powstanie w wyniku postępu technicz-
nego uwzględnił w 1984 r. ustawodawca. Nie ma zatem przeszkody dla uznania, 
że przynajmniej niektóre, wyodrębnione strukturalnie i autonomiczne, tzn. wy-
stępujące jedynie w postaci elektronicznej przekazy, w Internecie w pełni miesz-
czą się w definicji prasy.

Końcowa część rozbudowanej ustawowej definicji prasy stanowi ujęcie pod-
miotowe: terminem „prasa” objęte są także zespoły ludzkie i poszczególne osoby 
zajmujące się działalnością dziennikarską. Zapewne logika definiowania została 

4 W doktrynie medioznawczej przynależność Internetu – jako całości – do kategorii „środki maso-
wego przekazu”, a tym bardziej do kategorii „prasa”, jest na ogół kwestionowana – zob.: J. Bar-
ta, R. Markiewicz, Postęp techniczny w mediach, [w:] Prawo mediów, red J. Barta, R. Markiewicz, 
A. Matlak, Warszawa 2005, s. 186; T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i ana-
lizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa – Kraków 1999, s. 24–25; I. Dobosz, Prawo praso-
we. Podręcznik, Warszawa 2006, s. 75. Internet uznają za środek masowego przekazu: J. Maciąg, 
S. Stanisławska, Internet – prasa – prawo, [w:] Aktualne problemy prawa prasowego, red. J. Barta, 
ZNUJ, Kraków 1997; niejasne stanowisko zajmuje E. Traple, odmawiając statusu prasy sieci in-
ternetowej, dopuszczając, że może jednak być środkiem masowego komunikowania – zob. J. Bar-
ta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2001, s. 273.
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naruszona – skoro otrzymaliśmy ostatecznie definicję dwuznaczną. Przecież de-
finicje ustawowe mają służyć precyzji i jednoznaczności rozumienia oraz stoso-
wania przepisów, w których definiowane (a więc ważne) terminy zostały użyte. 
Można jedynie domniemywać, że ustawodawca w 1984 r. pragnął owym podwój-
nym znaczeniem terminu „prasa” wskazać, że ilekroć ustawa formułuje zadania, 
prawa czy obowiązki prasy, to są to zarazem zadania, prawa i obowiązki zespo-
łów dziennikarskich i poszczególnych dziennikarzy.

Wobec wieloznaczności, ogólnikowości i anachroniczności prawnej defini-
cji pojęcia „prasa”, możliwe jest jej nazbyt rozbieżne w wynikach stosowanie 
przy ocenie, czy konkretny środek (kanał) masowego przekazu należy do kate-
gorii „prasa”. A z wynikami tej oceny mogą się wiązać brzemienne konsekwen-
cje prawne. Komplikację potęguje definicyjna niespójność systemowa, bowiem 
np. Konstytucja RP w art. 14 używa zbitki pojęciowej „prasa i inne środki spo-
łecznego przekazu”, co oznacza, że autorzy ustawy zasadniczej terminem „prasa” 
posłużyli się w tradycyjnym, wąskim znaczeniu.

Dobrą ilustracją dzisiejszej niewystarczalności prawnej definicji prasy, 
a także anachroniczności innych przepisów obowiązującego prawa prasowego 
są perypetie sądowe gazety wyłącznie internetowej „Szycie po przemysku”5. 
Przed kilkoma laty twórcom gazety sąd odmówił rejestracji wydawanego tytułu, 
z uzasadnieniem, iż obowiązek rejestracji nie dotyczy prasy internetowej. Ga-
zeta – jak to gazeta – nie stroniła od krytyki lokalnych władz, co prawdopodob-
nie miało wpływ na to, iż miejscowa prokuratura skierowała do sądu oskarżenie 
właścicieli o wydawanie gazety bez rejestracji. W świetle art. 45 prawa praso-
wego jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny lub karą ograniczenia wolno-
ści. Przemyski sąd rejonowy przyznał rację oskarżeniu, stwierdzając, że prawo 
zostało naruszone. Ale sąd okręgowy, do którego odwołali się skazani wydawcy 
gazety, uniewinnił ich. Prokuratura nie dała za wygraną i wystąpiła do Sądu 
Najwyższego (SN) o kasację wyroku uniewinniającego. 26 lipca 2007 r. SN od-
rzucił wniosek kasacyjny prokuratury, utrzymując w mocy uniewinnienie wy-
dawców „Szycia po przemysku”6. Uczynił to jednak nie dlatego, iżby uważał, 
że nie było obowiązku rejestracji, przeciwnie – SN uznał, że obowiązek rejestracji 
przemyskiej gazety internetowej był, ale jej wydawcy zostali wprowadzeni w błąd 
wtedy, gdy obowiązku tego chcieli dopełnić, a sąd rejestrujący im odmówił.

Stanowisko Sądu Najwyższego i debata

Ogłoszeniu postanowienia SN towarzyszyło ustne przedstawienie jego uzasad-
nienia, jak się wydaje, na tyle niefortunne, że prawniczy dodatek „Rzeczpospo-
litej” – „Prawo co dnia” rozpoczął kampanię publicystyczną z tytułami zamiesz-
czonych w jej ramach materiałów prasowych: „Strony WWW to dzienniki lub 
czasopisma”, „Kontrowersyjny obowiązek rejestracji stron internetowych”, „In-
ternauci nie będą rejestrować stron WWW”7. Wszystkie te teksty przyjmowały 
za punkt wyjścia, że SN jednoznacznie dał wyraz przekonaniu, iż niezależnie 

5 Przedstawiono je na podstawie informacji A. Łukaszewicz, Prasę internetową też trzeba rejestro-
wać, „Rzeczpospolita” – dodatek „Prawo co dnia”, 27.07. 2007, s. C1.

6 Sygn. Akt IV KK 174/07
7 „Rzeczpospolita” – „Prawo co dnia”, odpowiednio: 29.08.2007, 31.08.2007, 5.09.2007.
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od profilu merytorycznego, niezależnie od charakteru – prywatnego bądź pu-
blicznego – wszystkie strony WWW, których zawartość zmienia się z częstotliwo-
ścią przynajmniej raz do roku, podlegają – jak dzienniki i czasopisma – obowiąz-
kowi rejestracji. W rzeczywistości nie takie było stanowisko SN, tyle że jeszcze 
nie znano – bo go nie było – pisemnego uzasadnienia. Wreszcie w debacie zabrał 
głos sam pierwszy prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki. Uczynił to w swoim 
stałym felietonie na łamach „Prawo co dnia” (6.09.2007), jeszcze przed sporzą-
dzeniem pisemnego uzasadnienia do lipcowego postanowienia SN. Prezes Gar-
docki ironizował, że gdyby istotnie Sąd Najwyższy uważał, iż wszystkie strony 
WWW podlegają obowiązkowi rejestracji jak tytuły prasowe, to wielka rzesza 
tych, którzy prowadzą te strony bez rejestracji (zatem – przestępców), znalazłaby 
się „w dobranym gronie sprawców z prezydentem, premierem, ministrami, po-
słami, biskupami, pierwszym prezesem SN, prezesem Trybunału Konstytucyj-
nego, prokuraturą, policją”. W dalszej części swego felietonu prezes SN porzucił 
żartobliwy ton i wystąpił – rzecz niesłychana – w roli rzecznika instytucji, któ-
rej przewodniczy. Napisał bowiem: „Sprawa jest poważna. I poważna informacja, 
którą mam obowiązek przekazać, brzmi: Sąd Najwyższy w składzie, który wydał 
wspomniane postanowienie, wcale nie twierdzi, że prowadzenie strony interneto-
wej stanowi wydawanie gazety lub czasopisma. Twierdzi natomiast, że jeśli ktoś 
na swojej stronie internetowej wydaje dziennik lub czasopismo, to zobowiązany 
jest taki dziennik lub czasopismo zarejestrować. Jak słusznie twierdzi jeden 
z sędziów SN, który był w tej sprawie sprawozdawcą, Internet można porów-
nać do papieru, bo oba są nośnikami informacji. Rozwijając tę myśl: na papie-
rze można wydrukować książkę, ulotkę, zaproszenie na ślub czy też się zwierzać 
w prowadzonym pamiętniku, ale można też wydrukować dziennik lub czasopi-
smo – podobnie da się to zrobić w wersji internetowej. Tak więc, według oma-
wianego postanowienia SN, obowiązek rejestracji jako dziennika lub czasopisma 
istnieje, jeżeli na stronie internetowej mamy do czynienia z wydawaniem prasy 
w jednej z tych dwóch postaci”.

„Poważna informacja” prezesa SN, mimo swej klarowności nie wyciszyła ani 
tym bardziej nie zakończyła debaty nad problemem statusu „prasy interneto-
wej”. Prawnicy – znawcy problematyki internetowej – zastanawiali się np. nad 
kwestią odpowiedzialności karnej za brak rejestracji. Zwracali uwagę, że pocią-
gniecie do odpowiedzialności karnej możliwe jest tylko po ścisłym, literalnym 
odczytaniu przepisów będących podstawą ukarania. A takie odczytanie nie po-
zwala zakwalifikować żadnego z realnie istniejących prasopodobnych serwisów 
internetowych do kategorii „dziennik” czy „czasopismo” – tak jak je definiuje 
ustawa prasowa (bo w ustawowej definicji jednego i drugiego użyto słowa „druk” 
– a serwisu internetowego w żadnym wypadku za takowy uznać nie można).

Natomiast nie sposób się zgodzić z nurtem debaty, którego konkluzją mia-
łoby być uznanie, że jakaś część serwisów internetowych, mimo niemożności 
uznania ich za dziennik lub czasopismo, może zostać uznana za „prasę” – ale bez 
obowiązku rejestracji. I taka internetowa prasa miałaby „korzystać z pewnych 
przywilejów, takich jak chociażby tajemnica dziennikarska”. Krytykę tego nurtu 
wypada zacząć od końca: zachowanie tajemnicy dziennikarskiej – historycznie 
rzecz traktując – było najpierw powinnością moralną, w opozycji do której często 
i długo (np. w niektórych stanach USA do dziś) stało prawo, nakazujące dzienni-
karzowi – na żądanie sądu – wyjawić to, co tą tajemnicą powinno być objęte. Pol-
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skie prawo prasowe (wespół z Kodeksem postępowania karnego) szczęśliwie ten 
moralny obowiązek dziennikarski wspiera, czyniąc go także obowiązkiem praw-
nym, którego naruszenie zagrożone jest sankcją karną. Jest wyrazem zasadni-
czego niezrozumienia – występującego zwłaszcza wśród adeptów dziennikarstwa 
i młodych dziennikarzy – traktowanie tajemnicy dziennikarskiej jako przywileju. 
Tajemnica dziennikarska bywa brzemieniem nie do udźwignięcia, a zawsze jest 
brzemieniem trudnym.

Pomysł na przyznanie statusu prasy – wraz z „przywilejami”, ale bez obowiąz-
 ku rejestracji – prasopodobnym serwisom internetowym przyniósłby w skutkach 
powstanie dwóch kategorii prasy. Tę internetową wyróżniałby przede wszystkim 
brak możliwości urzędowego ustalenia danych, które zawarte są w rejestrze tytu-
łów prasowych, a które mogą być potrzebne każdemu, kto zechciałby dochodzić 
krzywd lub szkód wyrządzonych mu jej publikacjami. Zwolniona z obowiązku re-
jestracji prasa internetowa mogłaby ponadto stwarzać zagrożenie dla już istnie-
jących, zarejestrowanych tytułów – przez podszywanie się pod nie. Jedną z za-
sadniczych funkcji procedury rejestracyjnej jest zapobieżenie takim praktykom. 
Wydaje się więc, że ten nurt dywagacji o statusie serwisów internetowych prowa-
dzi na manowce racjonalności. Racjonalna natomiast, choć niezwykle radykalna 
jest propozycja jednego z uczestników debaty8, by znieść w ogóle obowiązek re-
jestracji wszelkiej prasy – jako relikt czasów minionych. Warto dodać, że wiele 
państw (np. po sąsiedzku – NRF) doskonale funkcjonuje bez odrębnych reje-
strów i procedur rejestracyjnych dla prasy, uznając za wystarczające, że dzien-
niki, czasopisma, agencje itp. włączone są w powszechny obowiązek rejestra-
cyjny podmiotów gospodarczych.

Dla dopełnienia obrazu sytuacji należy odnotować, że już w trakcie społecz-
nej debaty nad prasowym statusem serwisów internetowych (najbardziej oży-
wionej – co zrozumiałe – na licznych forach internetowych), na przełomie roku 
2007–2008 Sąd Okręgowy w Słupsku uznał winnym naruszenia prawa wydawcę 
portalu „Gazeta Bytowska” poprzez niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego. 
Szczęśliwie, sąd jednocześnie sprawę umorzył ze względu na „znikomą spo-
łeczną szkodliwość czynu”.

Aby się zarejestrować

Generalnie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone słowami jego pierwszego 
prezesa wydaje jest logiczne i konsekwentne w aktualnym stanie prawa pra-
sowego. Opór czy zastrzeżenia, jakie wywołuje ono w środowisku internautów, 
są poniekąd zrozumiałe, jeśli pamięta się ideę wolnościową towarzyszącą naro-
dzinom i rozwojowi globalnej sieci. Ta idea trwa, choć coraz bardziej życie poka-
zuje nieodzowność ingerencji prawa w „świat Internetu”. Dlatego za trafną można 
uznać ocenę sytuacji, a zarazem dyrektywę praktyczną, wyrażoną w przywoła-
nym już tytule prasowym: O statusie strony internetowej decyduje prowadzący. 
W jaki sposób? W pierwszym rzędzie, założeniu strony WWW (portalu, serwisu) 
powinna towarzyszyć świadomość celu przedsięwzięcia, jego funkcji. Jeśli mają 

8 Tamże, wydanie z 7.04.2008 – X. Konarski w wywiadzie przeprowadzonym przez S. Wikariaka Pra-
wo wciąż pozostaje w tyle za Internetem.
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to być cele i funkcje podobne do tych, jakim służą i jakie ogólnie realizują prasa, 
radio czy telewizja (katalogi takich celów, zadań czy funkcji zawarte są zarówno 
w aktach prawnych regulujących działalność mediów, jak i w literaturze z za-
kresu teorii medioznawstwa), to stosownie do nich należy „sformatować”, czyli 
nadać stronie ogólny profil treściowo-formalny. Należy również sporządzić bilans 
korzyści i niedogodności, jakie wiążą się z ewentualnym uzyskaniem formalnego 
statusu poprzez akt rejestracji strony jako tytułu prasowego. Dla samego zare-
jestrowania strony internetowej trzeba we właściwym sądzie rejestrowym złożyć 
wniosek, a w nim zawrzeć nakazane prawem prasowym informacje: tytuł oraz 
siedzibę i adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, wskazanie wy-
dawcy, jego siedziby i adresu, częstotliwość ukazywania się. Należy także mieć 
świadomość, że po rejestracji na stronie w każdym jej „wydaniu” będą musiały 
być uwidocznione te same informacje co we wniosku rejestracyjnym, a nadto 
bieżąca datacja i numeracja. Co do innych danych, których domaga się prawo 
prasowe (nazwa zakładu wykonującego dany druk prasowy oraz międzynaro-
dowy znak informacyjny), to dopuszczalna jest – jak się wydaje – modyfikacja 
tych wymogów, podobnie jak ma to miejsce odnośnie do nagrań radiowych i te-
lewizyjnych oraz kronik filmowych9.

System rejestracyjny, w przeciwieństwie do systemu koncesyjnego, nie sta-
nowi zagrożenia czy też ograniczenia wolności komunikowania się w sieci. Organ 
rejestracyjny – sąd – nie ma bowiem możliwości ani odmowy rejestracji (jeśli 
tylko wniosek o rejestrację jest kompletny, a tytuł nie został już wcześniej przez 
kogoś użyty i zarejestrowany), ani pozbawienia (skreślenia) rejestracji. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że uzyskanie dla strony internetowej (lub innej struktury 
przekazu internetowego) formalnego statusu prasy stanowi pewną uciążliwość. 
A przede wszystkim rodzi konieczność poddania się obowiązkom, nakazom i za-
kazom wynikającym z prawa prasowego. Są one liczne. Ich adresatem bezpośred-
nim jest prasa w ujęciu podmiotowym, czyli zespoły dziennikarskie i poszcze-
gólni dziennikarze. Niewątpliwie najważniejszy z obowiązków prasy to prawdziwe 
przedstawianie rzeczywistości, czemu służyć ma nakazana dziennikarzom szcze-
gólna staranność i rzetelność oraz obowiązek zamieszczania sprostowań i odpo-
wiedzi. Prasa ma także obowiązek zamieszczania nieodpłatnie niektórych waż-
nych komunikatów i ogłoszeń pochodzących od władz publicznych. Celem całego 
szeregu nakazów i zakazów jest ochrona obywateli przed możliwymi narusze-
niami ich praw przez prasę, zwłaszcza ochrona dóbr osobistych.

Potencjalne korzyści wiążące się z uzyskaniem formalnego statusu prasy 
są – wydaje się – o ile nie liczniejsze, to z pewnością cięższe gatunkowo niż 
potencjalne „niedogodności”. W pierwszej kolejności najczęściej wskazuje się 
na prawne uprzywilejowanie prasy (dziennikarzy) w dostępie do informacji. 
Trudno się z takim sądem w pełni zgodzić, ponieważ kres rzeczywistemu i istot-
nemu uprzywilejowaniu prasy – względem reszty społeczeństwa – położyło wej-
ście w życie (1.01.2002) Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mocą tej 
ustawy zasady i procedury udostępniania informacji o sprawach publicznych 
stały się jednakowe dla wszystkich – czyli takie same dla dziennikarza, jak dla 
każdej innej osoby. Jeśli jednak – mimo tego zrównania – w praktyce dziennika-

9 Przepisy określające procedurę rejestracji tytułu prasowego zawiera rozdział 4 Ustawy Prawo pra-
sowe.
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rzom łatwiej uzyskać potrzebne informacje niż „zwykłemu” obywatelowi, to przy-
pisać to należy stanowi świadomości tych, na których prawo nakłada obowiązek 
udzielania i udostępniania informacji, a nie rzekomemu uprzywilejowaniu wy-
nikającemu z prawa. Ze stanem świadomości społecznej wiąże się niebagatelna 
kwestia prestiżu społecznego prasy. Wszelkie badania socjologiczne wykazują 
wysoki stopień akceptacji faktycznej roli prasy (i mediów tradycyjnych), a zawód 
dziennikarza lokowany jest wysoko w hierarchii zawodów zaufania publicznego. 
Jednak zawód ten prawo prasowe również definiuje, a z definicji pośrednio, ale 
jednoznacznie wynika, że liczy się działalność twórcza jedynie na rzecz redak-
cji posiadającej niewątpliwy status prasy, radia lub telewizji. Jedyna więc droga 
internauty do przywilejów dziennikarstwa prowadzi przez zarejestrowanie swo-
jej witryny jako tytułu prasowego. Rzeczywiste, zakotwiczone w różnych aktach 
prawnych uprzywilejowanie dziennikarzy przejawia się w ułatwionym dostępie 
do VIP-ów, czyli różnego rodzaju eksponentów władz publicznych i ich służb 
prasowych.

Ostrożnie z cudzą własnością

W niniejszych rozważaniach wyodrębniono do osobnego potraktowania kwe-
stię możliwości zastosowania do sfery Internetu licencji ustawowej na przedruk, 
choć, jak to zostanie w dalszej części wykazane, możliwość tę można postrzegać 
jako jedną z korzyści uzyskania dla strony internetowej statusu prasy.

Internet, dzięki swym właściwościom techniczno-technologicznym, przyczy-
nił się do niebywałego wzrostu dostępności do wszelkiego rodzaju wytworów 
ludzkiego intelektu. Tym samym jednak stał się niejako współodpowiedzialny 
za wzrost liczby naruszeń prawa chroniącego zarówno te wytwory, jak i ich twór-
ców. Chodzi oczywiście o prawo autorskie i prawa mu pokrewne. Skala zasięgu 
Internetu i jego zasobów oraz techniczna łatwość posługiwania się nim sprawiły, 
że wielu internautów ignoruje (świadomie bądź nieświadomie) prawo chroniące 
wszelkich autorów i wszelkie utwory.

Podstawową zasadą prawa autorskiego – zarówno polskiego10, odpowied-
nich regulacji międzynarodowych, jak i prawdopodobnie przytłaczającej więk-
szości ustawodawstw na świecie – jest wyłączność twórcy w korzystaniu z jego 
utworu, rozporządzaniu nim oraz w otrzymywaniu wynagrodzenia za korzysta-
nie z utworu przez innych. Konsekwencją tej zasady – jako jednej z naczelnych 
prawa autorskiego – jest, że legalne korzystanie z cudzych utworów może się od-
bywać tylko za zgodą twórcy (wyrażaną bardzo różnie – np. w treści umowy) albo 
na podstawie jakiegoś wyraźnego, określającego zakres korzystania, przyzwole-
nia prawa. Takie przyzwolenie prawa – traktowane zawsze jednak jako wyjątek 
od zasady – nazywa się właśnie licencją ustawową. Licencja ustawowa zwalnia 
zatem z konieczności uzyskania zgody twórcy na skorzystanie z utworu, czasami 
zwalnia także z obowiązku zapłacenia twórcy za to skorzystanie. I jeszcze jedna 
ważna uwaga: przepisy formułujące treść konkretnej licencji ustawowej należy 
interpretować ściśle. Nie jest dopuszczalna interpretacja rozszerzająca zakres li-

10 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
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cencji, albowiem są to niekorzystne dla twórcy, traktowane jako wyjątkowe, od-
stępstwa od zasady naczelnej.

Jedną z licencji polskiej ustawy autorskiej (art. 25) jest przyzwolenie na roz-
powszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpo-
wszechnionych sprawozdań o aktualnych wydarzeniach, aktualnych artykułów 
na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne (chyba, że przy artykułach wy-
raźnie zabroniono dalszego rozpowszechniania). Wolno także rozpowszechniać 
już rozpowszechnione aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie. W dalszej 
części tego samego artykułu znajduje się zezwolenie na sporządzanie krótkich 
wyciągów z rozpowszechnionych sprawozdań i artykułów, przeglądów publikacji 
i utworów rozpowszechnionych, mów wygłoszonych na publicznych zebraniach 
i rozprawach, wreszcie – sporządzanie krótkich streszczeń rozpowszechnionych 
utworów (wszelkich).

Konfrontując treść omawianej licencji ustawowej z zawartością stron WWW, 
portali, serwisów internetowych itp., wypada skonstatować, że dosyć często na-
potykamy na przedruki („rozpowszechnianie już rozpowszechnionego”) mate-
riałów, których ponowne rozpowszechnienie jest dopuszczalne. Nie wystarczy 
to jednak do uznania, że mamy do czynienia z sytuacją legalną. Licencja bowiem 
zezwala na „rozpowszechnianie już rozpowszechnionego” w prasie, radiu i tele-
wizji. Rozszerzenie tego przyzwolenia na Internet stanowiłoby wcześniej wspo-
mnianą niedopuszczalną interpretację rozszerzającą (choć – zważywszy na cel, 
jaki przyświecał ustawodawcy – byłby to zabieg racjonalny). Natomiast zupeł-
nie inaczej należałoby ocenić przedruk na stronie internetowej posiadającej sta-
tus prasy dzięki uzyskaniu rejestracji jako tytuł prasowy. Wtedy sytuacja byłaby 
w pełni legalna.

Autorzy i właściciele internetowych form rozpowszechniania utworów nie-
posiadających statusu prasy, radia czy telewizji wyłączeni są z przyzwole-
nia na przedruk. Jeśli chcą „rozpowszechniać już rozpowszechnione” utwory, 
do których nie wygasły autorskie prawa majątkowe, muszą każdorazowo uzy-
skać zgodę twórców lub ich spadkobierców bądź zarządzających ich prawami. 
Bez tego wszelki przedruk – także w Internecie – jest poważnym naruszeniem 
praw autorskich, wiążącym się z odpowiedzialnością cywilną i karną.
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SUMMARY

The following article is an attempt to reflect the concept of the in-
ternet journalism concerning issues of law and authorship and 
law. Internet journalism has a lawful place in the reflection of the 
media, it even has its own textbook and is often associated with 
so called citizen journalism. However, the legal status of journa-
lism done via internet is unclear, just like the status of internet 
formal structures (websites, portals, vortals, blogs), in which con-
tents, which are not very different from the traditional media bro-
adcasts – press, radio or television, are broadcasted. That is why 
one of the biggest problems is the legal classification of the internet 
journalism and the internet structures of spreading its creations. 
Trial of answering the question, whether the internet (or a specific 
part of it) is press, understood according to the definition of current 
press law regulations is being taken.

KEY WORDS: internet, journalism, press law, author law.
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Sylwia Turzańska

Etyka w dziennikarstwie  
– teoria a praktyka

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu są refleksje dotyczące etyki dziennikar-
skiej, teoretycznych i praktycznych aspektów tego zagadnienia. 
Postawione zostaje pytanie, czy stworzenie kodeksu etyki dzien-
nikarskiej, który znalazłby uznanie dziennikarzy, jest potrzebne 
i możliwe. W artykule zostały przedstawione także rozwiązania 
prawne, obowiązujące w Polsce i niektóre akty europejskiego pra-
wodawstwa, regulujące kwestie etyki dziennikarskiej. Brak zgod-
ności w kwestii stworzenia jednego uniwersalnego kodeksu etyki 
dziennikarskiej skutkuje kompromisowym rozwiązaniem, jaką 
jest idea, że normy zachowania dziennikarzy, redaktorów i wy-
dawców powinny być ustalane przez nich samych, a nie przez 
instytucje państwa. Z drugiej strony nieprzestrzeganie kodeksów 
etyki dziennikarskiej czy ich brak nie przekreśla istniejących stan-
dardów, które obowiązują dziennikarzy, czyli komponentów rze-
czowych i osobowych obiektywności dziennikarskiej.

SŁOWA KLUCZOWE: kodeks etyczny, dziennikarstwo, dziennikarz, 
moralność, media.

„Byłoby ideałem (...) sformułować kodeks etyczny obowiązujący wszystkich 
dziennikarzy. Myślenie o dziennikarstwie w tych kategoriach, tzn. że trzeba je-
dynie pisać i mieć dobre układy, degraduje ten zawód i jest nieetyczne”1 – uważa 
Luka Brajnović, prawnik, poeta, dziennikarz, pionier deontologii w Hiszpanii. 
I dodaje: „Dziennikarz nie jest ani encyklopedią, która posiada wiedzę na wszyst-
kie możliwe tematy poruszane w społecznej komunikacji, ani też nie jest całko-
witym ignorantem, który sądzi, że może pisać czy informować przy pomocy me-
diów o sprawach, na których się nie zna”2.

Czy stworzenie kodeksu etyki dziennikarskiej, który respektowaliby dzienni-
karze, jest w ogóle możliwe? Jak unikać manipulacji, konfabulacji czy po prostu 
kłamstwa w dziennikarskim fachu, a także pułapek, pokus, korzyści czy żądzy 
sławy? Odpowiedź wydaje się prosta. Dziennikarz powinien pisać prawdę i dawać 
obiektywny ogląd rzeczywistości, rzetelnie relacjonować fakty i wydarzenia, uka-

1 Cyt. za: L. Brajnović, Kodeksy deontologii dziennikarskiej, [w:] Dziennikarski etos, red. Z. Kobyliń-
ska i R.D. Grabowski, Olsztyn 1996, s. 307.

2 Tamże, s. 307.
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zywać racje obydwu stron. Stwierdzenie jest tak oczywiste, że trąci banałem. 
Przecież każdy dziennikarz doskonale o tym wie, wie też jak trudno trzymać się 
tych zasad w praktyce. Zdajemy sobie przecież sprawę, że prawda w znaczeniu 
absolutnej obiektywności jest niedostępna ludzkim zdolnościom poznawczym. 
Jesteśmy ograniczeni w procesie poznawczym szeregiem czynników o znaczeniu 
subiektywnym, więc prawdziwa obiektywność poznania jest niemożliwa.

Wciąż jednak dążenie do prawdy pozostaje jedynie ważnym, o ile nie najważ-
niejszym postulatem3. Wiemy, że nie odkryjemy prawdy absolutnej, jedynej, nie-
podważalnej. Ale nie możemy rezygnować z prób dotarcia do niej. W przeciwnym 
razie dziennikarstwo jako zawód, a dla wielu i powołanie, byłoby z góry ska-
zane na niepowodzenie i wielką przegraną. Ostatecznie konsekwencje porzuce-
nia postulatu dążenia do poszukiwania prawdy na rzecz manipulacji, kłamstw 
i wyboru „wygodnych” prawd, byłyby opłakane. Takie stawianie sprawy i wynie-
sienie na piedestał zasady selekcji „słusznych” prawd doprowadziłoby do znisz-
czenia społecznego komunikowania, systemów i struktur społecznych.

Sęk w tym, że każda ze stron konfliktu ma własną, obiektywną i jedynie 
słuszną prawdę, a każda sprawa ma podwójne dno. Jak znaleźć równowagę? 
Jak trzymać się etycznych wzorców postępowania, kodeksów, które nawet, jeśli 
są opracowane, to nikt do nich nie zagląda, a ich przestrzeganie wymuszają wła-
ściwie istniejące normy i przepisy prawne.

Nie ma się co łudzić – gdyby nie perspektywa rozprawy sądowej i cena, jaką 
trzeba zapłacić za przegraną sprawę, część a może i większość dziennikarzy 
szybko zapomniałaby o rzetelności dziennikarskiej i elementarnej odpowiedzial-
ności za słowo.

Tymczasem jedno słowo i z pozoru niewiele znaczący z punktu widzenia 
dziennikarza tekst, może mieć olbrzymią moc sprawczą. Zarówno twórczą, jak 
i niszczycielską. Dość szybko publikacja może doprowadzić do tego, że życie 
bohatera zmieni się na lepsze o 180 stopni, jak i zmienić się może w praw-
dziwy koszmar. Od utraty dobrego imienia, zszargania wizerunku już tylko krok 
dzieli bohatera publikacji od utraty władzy, pracy, pozycji, wpływów, przyjaciół, 
a może i rodziny.

To właśnie prawo chroni nie tylko dziennikarza, dając mu wolność słowa, 
bo nie jest to wolność nieograniczona. To prawo chroni także bohatera publika-
cji przed oszczerstwem. Jednak uczciwie należy przyznać, że w praktyce bardzo 
trudno udowodnić dziennikarzowi, że z premedytacją złamał prawo, a z reguły 
żaden wyrok sądowy nie jest w stanie naprawić wyrządzonych szkód, a sprosto-
wanie czy odszkodowanie nie jest współmierne do wyrządzonej szkody4.

Zwłaszcza że redakcje z reguły robią wszystko, co w ich mocy, by nie za-
mieszczać sprostowań, wyjaśnień czy polemik tak długo, jak to tylko możliwe, 
bo godzą one w ich reputację i prestiż, a nikt nie lubi publicznie bić się w piersi 
i przyznawać do popełnionych błędów.

A sprostowanie dla ludzi, którzy i tak mają zszarganą opinię, ma zwykle je-
dynie znaczenie moralnego zwycięstwa, które tylko w części jest w stanie zmniej-
szyć poniesione straty moralne.

3 Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002, s. 93.
4 P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003, s. 4.
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Niebagatelne znaczenie ma więc profilaktyka, którą stosuje się przez trzy-
manie się norm etycznych, spełnianie kryteriów dobrego dziennikarskiego rze-
miosła, a w skrócie – dbanie o czyste sumienie i autorefleksja. Można oczywi-
ście powiedzieć, jak pisze Jerzy Jastrzębski, „że w ogóle nie warto mówić o etyce 
dziennikarskiej, skoro zasady przyzwoitego postępowania obowiązują wszyst-
kich i w każdych okolicznościach. Wydaje się jednak, iż uświadomienie sobie 
standardów zachowań środowiskowych i związanych z nimi oczekiwań publicz-
ności, ma sens dla wszystkich uczestników społecznej komunikacji: jasna świa-
domość norm nie tylko ułatwia kontrolę, ale również korzystanie z doświadczeń 
kręgu zawodowego i podejmowanie akceptowanych w nim decyzji etycznych5.

Zgodnie z elementarną techniką pisania tekstów dziennikarskich, po pierw-
sze trzeba pamiętać o zasadzie 5 W i 1 H – who, what, when, where, why oraz 
how, czyli co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego coś się stało i jak do tego doszło. Po dru-
gie, podczas pisania każdej publikacji należy zachować złoty środek, czyli w tym 
przypadku równowagę. Rzetelnie przedstawić racje jednej i drugiej strony, obiek-
tywnie zarysować tło konfliktu, faktograficznie ująć następujące po sobie wyda-
rzenia i zapomnieć o sympatii czy współczuciu, które zwykle wzbudza w nas 
jedna strona sporu, wymuszając jednocześnie negatywne uczucia, którymi obar-
czamy drugą stronę.

Proces dochodzenia do prawdy powinien być długi i szczegółowy. Dzienni-
karz powinien zapomnieć o posiadanych opiniach na dany temat, często głęboko 
tkwiących w nim przeświadczeniach i nie polegać na swej intuicji i sądach. Pro-
blem w tym, że na niekorzyść każdego dziennikarza działa czas, który biegnie 
zbyt szybko i wiszący nad głową termin oddania tekstu, który uniemożliwia do-
głębne zbadanie, gdzie tak naprawdę tkwi prawda.

Można jednak wskazać komponenty obiektywności dziennikarskiej, zarówno 
rzeczowe, jak i osobowe6. W zakresie komponentów rzeczowych chodzi o treść 
przekazu, która powinna zawierać istotne dane na temat relacjonowanego faktu. 
Żaden z ważnych aspektów i wątków sprawy nie powinien zostać pominięty 
i ukryty. Tu pojawia się kolejny problem odpowiedniej selekcji posiadanych in-
formacji. Kolejnym postulatem umożliwiającym zachowanie obiektywności prze-
kazu jest wymóg odróżnienia informacji od komentarza, czyli napisanie tekstu 
w takiej formie, by czytelnik bez najmniejszego problemu potrafił wyznaczyć gra-
nicę, gdzie kończy się podawanie faktów, a następuje ich interpretacja i ocena. 
Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo trzeba się pozbyć skłonności do przedsta-
wiania własnej wizji rzeczywistości i forsowania swojego punktu widzenia.

Stąd też redaktorzy radzą: nie używać przymiotników, nie wartościować i nie 
komentować, chyba że sprawa wymaga zajęcia określonego stanowiska. Według 
starej dziennikarskiej szkoły lepiej nie mieszać podawanych informacji i nie opa-
kowywać ich od razu w komentarz. Na jedno i na drugie powinno znaleźć się 
miejsce, jeśli temat tego wymaga. Na tym polega właśnie cnota bezstronności 
dziennikarskiej, by wyraźnie oddzielić przekazywaną informację od wyrażanej 
przez dziennikarza opinii czy oceny, a nawet przeznaczać na ich prezentowanie 
oddzielnych szpalt gazet, audycji radiowych i telewizyjnych7. Jednak utrzyma-

5 J. Jastrzębski, Etyka mediów lokalnych, [w:] W świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski 
i A. Woźny, Wrocław 2003, s. 306.

6 Z. Sareło, Media..., s. 97.
7 S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Poznań 2005, s. 192.
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nie tej cnoty jest trudne, a często i wręcz niemożliwe, ponieważ kwestia rozdziału 
informacji od opinii przynosi wiele problemów praktycznych. Wynika to z tego, 
że nikomu nie udało się stworzyć satysfakcjonującego praktykę i doktrynę kata-
logu gatunków dziennikarskich, a granice pomiędzy nimi nie są wyraźne. Na do-
datek cechy gatunkowe zmieniają się w zależności od warunków ekonomicz-
nych, społecznych, politycznych i kulturowych8.

Rzeczywistość, wymogi rynku i sami czytelnicy weryfikują jednak sposób 
przekazywania informacji i umacniają nowe trendy. Już od pierwszej linijki po-
winno być ostro, niebanalnie, intrygująco i z wielkim hukiem. Słowem – sen-
sacyjnie i szokująco. Najlepiej z ciętą ripostą czy obraźliwą drwiną. Bo przecież 
tylko zła wiadomość jest wiadomością dobrą.

Drugi aspekt dziennikarskiej obiektywności może być określony jako oso-
bowy. Polega on na tym, że dziennikarz nie ma prawa i nie może działać na ko-
rzyść określonej jednostki lub grupy. Nie może stanąć po żadnej stronie czy 
wręcz poprzeć jednej ze stron. Musi także zapomnieć o własnych przekonaniach 
czy implikacjach ideologicznych, które mogą rzutować na prezentowany obraz 
rzeczywistości. Jeśli na dodatek opowie się za określoną opcją polityczną, to bę-
dzie jedynie lansował, jego zdaniem, słuszne i jedynie poprawne rozwiązania 
pewnego problemu, pomijając inne potencjalne rozwiązania.

Innym komponentem osobowym obiektywności dziennikarskiej jest rzetel-
ność w prezentowaniu odmiennych stanowisk wraz z argumentacją9. To zada-
nie bardzo trudne, ale i bardzo ważne, by stworzyć etycznie poprawny przekaz. 
Rzetelna prezentacja racji i argumentów dwóch stron nie wyklucza możliwo-
ści wyrażania własnych poglądów przez dziennikarza. Przy czym musi on mieć 
świadomość tego, że prezentuje własne poglądy, a przeciw własnym poglądom 
powinien wysunąć te od przeciwnika. Z jednej strony musi poprawnie zrozu-
mieć kwestionowane przez siebie argumenty i nie doprowadzić do ich przekła-
mania, ale do rzetelnego przedstawienia, a z drugiej strony musi podmiotowo 
traktować odbiorców. Nie może im wskazać jedynie słusznej, jego zdaniem, 
drogi postępowania i nakłaniać ich do dokonania określonego wyboru. W czy-
telnikach musi dostrzec, choć brzmi to banalnie, istoty rozumne, które mają 
wolną wolę i same potrafią wybrać to, co dla nich najlepsze i zająć, w ich opi-
nii, słuszne stanowisko.

Od wielu lat są podejmowane próby, by dziennikarzy zaczęły obowiązywać 
kodeksy etyki dziennikarskiej. Jednak taki kodeks nie tylko ciężko jest stwo-
rzyć, bo kolejne próby kodyfikacji norm nie znajdują uznania w środowiskach 
twórców, redaktorów, dziennikarzy i samych prawników, ale także niemożliwo-
ścią wydaje się ich przyjęcie i respektowanie. W Polsce został wprawdzie opra-
cowany m.in. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy, przyjęty przez Konferencję Me-
diów Polskich, ale doczekał się druzgocącej krytyki i niektóre media nie uznały 
go za obowiązujący10, w tym TVP i TVN. Surowo z Kodeksem obszedł się Jerzy 
Urban, redaktor naczelny tygodnika „Nie”, który stwierdził, że kodeks zawiera 
komunały i nonsensy. „Kodeks zachwala też nierealną i nieprzyjętą w Polsce re-
gułę oddzielania informacji od komentarza. W istocie informacje prasowe czę-

8 A. Młynarska-Sobaczewska, Wolność informacji w prasie, Toruń 2003, s. 56.
9 Z. Sareło, Media…, s. 104.
10 P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo…, s. 55.
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sto zawierają komentarz lub też sam dobór informacji kształtuje poglądy na bieg 
zdarzeń. Wystarczy porównać obraz dnia, który przynosi „Nasz Dziennik” i „Try-
buna”. (...) Nie wolno dziennikarzom wyolbrzymiać charakteru wydarzeń. To zna-
czy, że zakazuje im się być dziennikarzami i winni oni się starać, żeby ich gazety 
czy czasopisma nikt nie kupował. Szczyt idiotyzmu zawarty jest w artykule 22. 
Dziennikarz ma: obowiązek uszanowania woli informatora co do sposobu wyko-
rzystania informacji... Jeśli udaje mi się w ministerstwie potwierdzić, że minister 
wziął łapówkę, mam uszanować wolę informatorów, aby tego nie ujawniać, na-
tomiast zgodnie z wolą informatora, powinienem opisać sukcesy i mądrość mi-
nistra” – uważa Jerzy Urban11.

Niezależnie od tego, czy dziennikarz zobowiąże się do ustalonego przez me-
dium, w którym pracuje, kodeksu etyki zawodowej, czy uzna go za pobożny zbiór 
życzeń, powinien zawsze rzetelnie zbierać informacje i uczciwie je wykorzysty-
wać. Problem rodzi właśnie to słowo „uczciwie”. Międzynarodowa Konferencja 
Dziennikarzy, która w 1954 r. przyjęła Deklarację Zasad, uchwaliła m.in., że: 
„Dziennikarz w zdobywaniu informacji, fotografii i dokumentów, powinien po-
sługiwać się wyłącznie uczciwymi metodami”. Więcej światła mogą rzucić polskie 
dokumenty, jak np. Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich, gdzie „W zbieraniu materiałów nie wolno posługiwać się metodami 
sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie; wyjątkiem jest dziennikarstwo 
śledcze, tj. tropienie w imię dobra publicznego – za wiedzą i zgodą przełożonych 
– zbrodni, korupcji czy nadużycia władzy”12. Oznacza to, że rozmówcy powinni 
być poinformowani, jak zostaną wykorzystane ich wypowiedzi, autoryzacja jest 
konieczna, jeśli poprosi o nią rozmówca, a wypowiedzi dzieci mogą być wykorzy-
stane, jeśli wyrażą na to zgodę rodzice lub prawni opiekunowie.

Na straży moralności prasy, jak pisze Walery Pisarek, stoi nie tylko zdolność 
ludzi do oceny własnego postępowania, czy jest ono zgodne lub niezgodne z przy-
jętymi normami etycznymi, poczuciem etyki czy w końcu sumieniem dziennika-
rzy, redaktorów i wydawców, ale przede wszystkim moralności „pilnują” przepisy 
prawa państwowego i wzmacniają je kodeksy etyki zawodowej13.

Polskie prawo prasowe to głównie dwie ustawy: Prawo prasowe z 1984 r. 
(z kolejnymi nowelizacjami), Ustawa o radiofonii i telewizji z 1992 r. (z noweliza-
cjami) oraz wydawane na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze. Do czego 
zobowiązuje dziennikarza przestrzeganie prawa prasowego? Dziennikarz m.in. 
powinien przedstawiać prawdziwie omawiane zjawiska, działać zgodnie z etyką 
zawodową i zasadami współżycia społecznego, a także zobowiązany jest do za-
chowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu 
materiałów prasowych. Powinien chronić dobra osobiste informatorów i innych 
osób, które ukazują mu zaufanie, a nie wolno mu m.in. publikować informacji, 
jeśli osoba, która ich udzieliła, nie wyraża na to zgody. Z kolei ustawa o radiofo-
nii i telewizji zakazuje nadawcom propagowania działań sprzecznych z prawem, 
polską racją stanu oraz postaw i poglądów, które są sprzeczne z moralnością 
i dobrem społecznym, a audycje powinny szanować uczucia religijne odbiorców, 
zwłaszcza respektować chrześcijański system wartości.

11 Tamże, s. 56.
12 Tamże, s. 103.
13 W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer 

i E. Chudziński, Kraków 2004, s. 423.
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Poczucie potrzeby wolności prasy pociąga jednocześnie potrzebę jej odpo-
wiedzialności i tym samym ograniczenia jej wolności. Kompromisowym rozwią-
zaniem jest idea, że normy zachowania dziennikarzy, redaktorów i wydawców 
powinny być ustalane przez nich samych, a nie przez instytucje państwa14. Jed-
nym z najstarszych tego typów dokumentów jest uchwalony przez dziennikarzy 
dekalog Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Prasowych (IUPA) z 1936 r.

Według tego kodeksu dziennikarz powinien m.in. szczególnie starannie 
sprawdzać prawdziwość wszystkich wiadomości, prostować wiadomości, które 
okazały się nieprawdziwe, uznać prawo innych do obiektywnego informowania, 
ale także powstrzymywać się przed powierzchowną krytyką innych narodów, 
państw, ich głów czy uznawać prawo innych do propagandy obrony narodowej.

Szczególne znaczenie jednak jako źródło inspiracji i wzorzec rozwiązań 
w pracach legislacyjnych ma Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy z 1 lipca 1993 r.15.

Wyraźnie podkreśla zasadę, że celem mediów jest pewien rodzaj pośrednic-
twa i służba informacyjna. Z kolei zawodowi dziennikarza zostaje przypisana 
wolność, jak i odpowiedzialność. Przy czym informacja powinna być oddzielona 
od opinii, prawdziwa, zweryfikowana, udokumentowana, bezstronna, a tytuły 
informacji powinny odzwierciedlać prezentowane fakty. O ile jednak rezolucja 
została dobrze przyjęta przez dziennikarzy, o tyle Międzynarodowa Federacja 
Wydawców Dzienników zobaczyła w niej zamach na wolność mediów.

W Polsce pierwsze dziennikarskie kodeksy etyczne pojawiły się w XIX wieku. 
Przed II wojną światową istniała Prasowa Komisja Orzekająca, powołana 
w 1937 r. na podstawie umowy między Związkiem Dziennikarzy RP a Związkiem 
Wydawców Dzienników i Czasopism. Po II wojnie światowej na pierwszym zjeź-
dzie Związku Zawodowego Dziennikarzy w 1945 r. został uchwalony Dziennikar-
ski Kodeks Obyczajowy, który z niewielkimi zmianami obowiązuje w Stowarzy-
szeniu Dziennikarzy Polskich do dnia dzisiejszego. Aktualny kodeks obyczajowy 
ma wśród największych i najważniejszych stowarzyszeń dziennikarzy jedy-
nie Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polski (SDRP), który został 
uchwalony w 1992 r. DKO SDRP wymaga od dziennikarzy poszukiwania i publi-
kowania prawdy, oddzielania komentarza od informacji, prostowania informacji 
fałszywej i zachowania oraz ochrony tajemnicy zawodowej, jeśli informator za-
strzega swoją anonimowość. Jednocześnie dziennikarz nie może naruszać dóbr 
osobistych, używać obelżywych słów, poniżać człowieka w opinii publicznej, sto-
sować szantażu, przesądzać o winie oskarżonego przed wyrokiem sądowym, za-
mieszczać materiałów o charakterze kryptoreklamy, działać na szkodę innego 
dziennikarza, propagować wojny, przemocy, gwałtu, naruszać uczuć religijnych 
i uczuć osób niewierzących.

Wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie i niektóre organizacje nadawców 
przyjęły w 1995 r. Kartę Etyczną Mediów, której inicjatorem było rzymskokato-
lickie Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. Karta zawiera siedem zasad: za-
sadę prawdy, zasadę obiektywizmu, zasadę oddzielania informacji od komen-
tarza, zasadę uczciwości, zasadę szacunku i tolerancji, zasadę pierwszeństwa 

14 Tamże, s. 425.
15 Tamże, s. 427.
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dobra i zasadę wolności i odpowiedzialności za treść i formę przekazu16. Orga-
nem odpowiedzialnym za wcielanie w życie karty została powołana w 1996 r. 
Rada Etyki Mediów.

Porównując polskie kodeksy, zwłaszcza DKO SDRP z obcymi, należy stwier-
dzić, że ten kodeks jest stosunkowo bliższy standardom zachodnim niż jaki-
kolwiek inny z polskich kodeksów. Badania dowodzą, że coraz mniejszą rolę 
odgrywają kodeksy etyki dziennikarskiej. Pomimo tego wciąż jednak idea samo-
regulacji etycznej mediów uważana jest za jedyny sposób, który może zapobiec 
nadużyciom wolności prasy. Jak pisze Walery Pisarek, „zapewne z zawodowymi 
kodeksami etycznymi i sądownictwem dziennikarskim jest tak jak z demokra-
cją: wszyscy wiedzą, że są one niedobre i niesprawne, ale na razie nikt nie wy-
myślił nic lepszego”17.

Kłamstwo ma niestety dość długą i niechlubną tradycję w polskich mediach, 
która została także utrwalona w czasach realnego socjalizmu. Jacek Maziar-
ski, publicysta i dziennikarz TVP, niejednokrotnie wspominał, jak w tamtych 
czasach unikano jak ognia zapowiedzi o opadach deszczu w czasie żniw czy 
w przeddzień 1 maja18. W „Dzienniku Telewizyjnym” niemożliwa była jakakol-
wiek najdrobniejsza nawet krytyka, a kiedy w 1974 r. w reporterskiej migawce 
pokazano kucharza rozdeptującego karalucha w kuchni „Dom Chłopa”, kilka 
minut później premier Jaroszewicz zażądał wyciągnięcia konsekwencji służbo-
wych wobec autora tej relacji.

W czasach dzisiejszych kłamstwo nie jest tolerowane jak dawniej, ale i tak 
krąży opina, że polscy redaktorzy i wydawcy są mniej wyczuleni na oszustwa niż 
wydawcy zagraniczni, i są w stanie wybaczyć więcej. Amerykanie mają w zwy-
czaju po odkryciu konfabulacji nie tylko dokładnie opisać cały przypadek, ale 
także bardzo szybko pozbyć się dziennikarza – konfabulatora. Wychodzą z bar-
dzo prostego założenia – jeśli konkurencja temat podchwyci, pismo straci pre-
stiż i renomę, dlatego lepiej wprost przyznać się, że w swoich szeregach miało 
się czarną owcę.

Dlaczego czołowi dziennikarze prestiżowych pism po prostu jawnie oszukują, 
jak przydarzyło się to m.in. Janet Cook, reporterce „Washington Post”, która na-
pisała wzruszający, choć zupełnie nieprawdziwy reportaż o ośmioletnim chłopcu, 
który był uzależniony od heroiny. W 1981 r. za reportaż otrzymała Pulitzera, 
który redakcja musiała zwrócić19. Nie jest to zresztą odosobniony przypadek.

Brytyjski tabloid „Daily Mirror” opublikował zdjęcia przedstawiające rze-
kome znęcanie, jakiego mieli dopuścić się brytyjscy żołnierze wobec żołnierzy 
w Iraku20. Dopiero kiedy czytelnicy udowodnili, że redakcji podrzucono fotomon-
taż, przeproszono czytelników, a redaktor naczelny, Piers Morgan, przestał być 
naczelnym. Takie przypadki można mnożyć. Reporter „New York Times” wymy-
ślił reportaże o tym, jak towarzyszył egipskim terrorystom i wywiad z córką Sad-

16 W. Niewęgłowski, Dziennikarz – nosiciel integralnej wizji człowieka i świata, [w:] Dziennikarski 
etos, red. Z. Kobylińska i R.D. Grabowski, Olsztyn 1996, s. 30.

17 W. Pisarek, Kodeksy…, s. 434.
18 P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo…, s. 154.
19 Tamże, s. 155.
20  Cyt. za: A. Szostkiewicz, Zapasy z Golemem. Kłopoty z dziennikarskim sumieniem, [w:] Dziennikarstwo, media, spo-

łeczeństwo, red. S. Mocek, Warszawa 2005, s. 102.
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dama Husajna. Wyrzucono nie tylko reporterów, ale także szefów najwyższego 
szczebla21.

Jak pisze Adam Szostkiewicz: „Czy to wszystko działo się umyślnie? Czy re-
daktorzy i reporterzy świadomie kłamali? Nie brak ludzi, którzy utracili do me-
diów zaufanie. Widzą w nich raczej legendarnego Golema, tratującego bujny 
ogród ziemskich rzeczywistości niż archanioła strzegącego prawdy i dobra pu-
blicznego. Dlatego złota zasada jest pierwszym przykazaniem zawodu, najważ-
niejszą moralną legitymacją poważnego dziennikarstwa. To prawda, że w me-
diach toczą się zapasy Golema z archaniołem, pewnie jak w każdej innej ważnej 
instytucji publicznej. Golem wygra, kiedy padnie złota zasada rzetelności”22.

SUMMARY

The main topic of this paper is author’s reflection on ethics of jo-
urnalism and its theoretical and practical aspects. Author is lo-
oking for an answer for the question: “Is it possible and even ne-
cessary to create ethic’s of journalism code which would be accep-
ted by the journalists”. Article contains also some legal solutions 
created in Poland and some of the European law regulations that 
control the aspects of ethics of journalism. Lack of agreement in 
the matter of one universal ethics of journalism brings a compro-
mise in the form of an idea that journalists’, redactors’ and publi-
shers’ behaviors should be set by themselves and not by the go-
vernmental institutions. On the other hand, not following the ethics 
of journalism codes or lack of those codes does not cross out the 
standards which are binding the journalists – journalist’s perso-
nal impartialities.

KEY WORDS: ethical code, journalism, journalist, morale, media.

21 Tamże, s. 103.
22 Tamże, s. 104.
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STRESZCZENIE

Artykuł stanowi próbę określenia profilu społeczno-psy cho lo gi cz-
nego młodego konsumenta, jego postaw wobec komunikatów re-
klamowych i produktów. Zaprezentowane zostają wyniki wywia-
dów bezpośrednich i głębinowych oraz badań ankietowych, które 
objęły studentów uczelni państwowych i niepaństwowych na te-
renie Śląska i Zagłębia. Celem badań było ustalenie, jaka jest wie-
dza studentów o perswazji w reklamie oraz analiza ich podatności 
na różne strategie perswazyjne.

SŁOWA KLUCZOWE: reklama, młodzież, komunikowanie, perswa-
zja, media.

Artykuł został napisany w oparciu o badania ankietowe, które objęły 240 studen-
tów uczelni państwowych i niepaństwowych na terenie Śląska i Zagłębia. W wy-
branej grupie 34 studentów przeprowadzono dodatkowo wywiad bezpośredni 
i głębinowy. Celem badań było określenie profilu społeczno-psychologicznego 
młodego konsumenta, ustalenie, jaka jest wiedza młodych konsumentów o per-
swazji w reklamie; analiza ich podatności na różne strategie perswazyjne. Kolej-
nym celem było zbadanie postaw uczniów i studentów wobec reklam i produktów.

Żyjemy w świecie, w którym konsumpcja stanowi cel sam w sobie. Potrzeba 
nabywania i konsumowania staje się rodzajem napięcia, które jest raczej pod-
trzymywane, wzmagane niż zaspokajane. Kupowanie, „polowanie na okazje”, wy-
cieczki do świątyń konsumpcji – hipermarketów stają się codziennym rytuałem, 
sposobem życia. Reklama zaś to bez wątpienia jeden z ważniejszych znaków tej 
konsumpcyjnej kultury. Nawet jeśli nas nudzi, denerwuje, oszołamia – przyjmu-
jemy do wiadomości jej istnienie. Nie zawsze oczywiście jesteśmy świadomi, jakie 
informacje z komunikatu reklamowego przetwarzamy, co wpływa na nasze decy-
zje zakupowe, czy też w jaki sposób uczestniczymy w tej szczególnej grze komu-
nikacyjnej. Na szczęście rozwój współczesnych technologii pozwolił nam opano-
wać sztukę unikania nieprzyjemnych, denerwujących przekazów reklamowych. 
Flipping, zipping, zapping to nazwy czynności określających rozmaite subtelno-
ści związane z czynnością „uciekania” z pomocą pilota od reklam z jednego ka-
nału na inny1.

1 Por. Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Warszawa 
2007, s. 50.
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Szczególną grupą odbiorców komunikatów reklamowych są młodzi ludzie 
– studenci. Wiemy, że nie ma dwóch takich samych osobowości. Wyniki prze-
prowadzonych przeze mnie badań pozwalają mi jednak na pewne uogólnienia. 
Spróbuję więc (przekornie) osobowość tych, którzy najbardziej nie lubią schema-
tycznych rozwiązań, „zamknąć” w pewien schemat.

Rys. 1. Rodzaje osobowości nielubiących schematycznych rozwiązań

TEMPERAMENT (niskoreaktywny – poszukujący sytuacji
  bogatych w bodźce; ruchliwy; aktywny)

STRUKTURA OSOBOWOŚCI STUDENTA     INTELEKT (wyższa niż
      przeciętna inteligencja; 
      duża pojętność + często 
      talent)

CHARAKTER
(mobilny, otwarty na nowe pomysły, 
ceniący życie pełne wrażeń, impulsywny, 
kreatywny, twórczy, lubi ryzyko, dociekliwy, 
spontaniczny)

ROLE SPOŁECZNE 
(student/studentka 
syn/córka 
brat/siostra 
przyjaciel/przyjaciółka 
mąż/żona – rzadko)

Źródło:  Opracowanie własne

To, czego niezwykle boleśnie doświadczają młodzi ludzie, to ciągłe rozbież-
ności między swoim, często wyidealizowanym modelem świata a światem rze-
czywistym. A ponieważ reklama pokazuje, jak powinno być, kreuje nową, nie-
zwykłą rzeczywistość, to skutecznie młodych uwodzi. Ankietowani przeze mnie 
studenci zaczynają widzieć związek między byciem pięknym a używaniem okre-
ślonych kosmetyków; między byciem lubianym i cenionym przez rówieśników 
a spożywaniem określonych napojów czy przekąsek. Gospodarka rynkowa wy-
zwala w nich i intensyfikuje potrzeby hedonistyczne i zachłanność konsump-
cyjną. Dążą, czasem za wszelką cenę, do zapewnienia sobie w przyszłości wy-
godnego życia i chcą osiągnąć sukces. Na pytanie: „Jakie są Twoje najważniejsze 
cele życiowe i dążenia?”, odpowiadają następująco:
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Rys. 2.  Cele życiowe studentówCELE ŻYCIOWE STUDENTÓW

 

Studiowanie to okres w życiu człowieka, w którym postawy i wartości ulegają 
zakorzenieniu. Do wartości (ostatecznych, instrumentalnych i kulturowych) oce-
nianych najwyżej w grupie badanych należą: życie pełne wrażeń, zdrowie, dostat-
nie życie, niezależność, szczęście, przyjemność, uznanie społeczne. Do wartości 
najmniej cennych należą (niestety!): mądrość i równowaga wewnętrzna. Stu-
denci opowiadają się więc po stronie filozofii hedonistycznej. Większości z nich 
obca jest moralność oparta na wysiłku i na czynieniu dobra, odrzucają sto-
icką równowagę. Nie kochają „po sokratejsku”2 mądrości. Uczą się raczej po to, 
by zdobyć odpowiednią pozycję zawodową i środki finansowe na konsumpcję.

Piramida potrzeb3 studentów przedstawia się następująco:

Rys. 3.  Piramida potrzeb studentów

potrzeba
przezwyciężania innych

potrzeba samorealizacji

potrzeba zabawy i rozrywki

potrzeba poczucia własnej tożsamości4

potrzeba pokonania samotności5

potrzeby fizjologiczne

Źródło:  Opracowanie własne

2 Sokrates to jeden z najwybitniejszych greckich filozofów. Udowadniał, jak mała jest wartość wie-
dzy zdobywanej bez zastanowienia, a jak wielką wartość stanowi poszukiwanie mądrości.

3 Najbardziej znaną koncepcją potrzeb jest piramida Abrahama Maslowa. Wyróżnia on pięć katego-
rii potrzeb na różnych poziomach: potrzeby fizjologiczne, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba przy-
należności i miłości, potrzeba szacunku i potrzeba samourzeczywistnienia.

4 Autorzy reklam mają świadomość, że potrzeba poczucia własnej tożsamości jest jedną z dominu-
jących u młodych ludzi, dlatego promują produkty przez następujące slogany: „bądź sobą”, „wy-
zwól siebie”, „wybieraj swoje kolory”, „wybierz swój telefon”, „określ siebie”.

5 Potrzeba pokonania samotności różnie bywa zaspokajana: przez udział w imprezach, konsump-
cję, seks; czasem przez kontakt z sztuką; rzadziej, niestety, przez głębokie związki z innymi.

Źródło:  Opracowanie własne
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Komunikat reklamowy najpierw uświadamia młodym ludziom ich potrzeby6. 
Następnie wskazuje drogi do zaspokojenia tych potrzeb. Najlepszą okazuje się 
oczywiście zakup reklamowanego produktu.

Z punktu widzenia strategii reklamowych określonych produktów bardzo 
ważne są informacje o motywacjach7, które skłaniają młodych ludzi do decy-
zji zakupowych. Pozwala to projektować właściwe instrumenty pobudzające ich 
do działania.

Nabywanie przedmiotów przez młodych ludzi nie ma nic wspólnego z racjo-
nalnymi decyzjami. W większości przypadków nieistotna jest funkcja użytkowa 
rzeczy. Młodzi inaczej niż dorośli dekodują wartość przedmiotów. Przestają one 
mieć wartość ekonomiczną, a stają się elementem „lansu”8. Zdobywanie rekla-
mowanych w niekonwencjonalny, prowokacyjny sposób rzeczy jest rodzajem 
manifestowania samego siebie. Jest źródłem informacji dla innych o określo-
nej roli społecznej, przynależności, identyfikacji. Nabywanie wybranych produk-
tów staje się działaniem zmierzającym do obrony ego, do potwierdzania własnej 
wartości, wyjątkowości9. Wreszcie staje się formą współczesnego współzawod-
nictwa, walki o wysoką pozycję wśród rówieśników. Ankietowani przeze mnie 
studenci podkreślali, że kupując określony reklamowany produkt, mają na-
dzieję, że spłynie na nich nieco prestiżu, piękna. Zaczynają wierzyć sugestiom, 
że przedmiot może zapewnić wolność („wyzwól siebie”, „be free”, „możesz wię-
cej”, „nowy sposób na wolność”), niecodzienne wrażenia, przeżycia („ostra jazda 
na własne życzenie”, „dare for more”, „moc w akcji”, „pokonaj siebie”). Młodzi lu-
dzie stają się więc elementami kreowanego w reklamie świata, zostają uwikłani 
w grę rynkową.

Jedno jest pewne – przedmioty przedstawiane w reklamie nie mają stabil-
nego znaczenia denotacyjnego. Są konstruktami znakowymi, a więc są polise-
miczne (niosą w sobie wiele potencjalnych sensów). Znaczenie wytwarzane jest 
przez odbiorcę przekazu reklamowego. Młodzi zaś to niezwykle aktywni uczest-
nicy omawianego procesu komunikacji. Przerzucają na komunikat reklamowy 
swoją znajomość kodów społecznych, swoje kompetencje kulturowe. Nie przyj-
mują biernie treści reklamowych, lecz je kształtują. Studenci, z którymi praco-
wałam w grupach tematycznych, potrafili toczyć prawdziwe boje o znaczenie re-
klamowanych przedmiotów. I tak analiza reklam podkładów, pudrów, szminek 
(wszystkiego, co służy do makijażu) doprowadziła do następujących wniosków:

— reklamy takich produktów to rytualne zaklinanie czasu,
— to symboliczne zerwanie ze światem natury i świętowanie wstąpienia 

do świata kultury (czyli rytualne nałożenie maski),
— takie komunikaty reklamowe przypominają, że poddajemy się zbioro-

wym schematom zachowań (mechanizm naśladownictwa); poddajemy 
się presji społecznej, by długo pięknie i młodo wyglądać.

6 Potrzeba to odczuwalny brak, do zlikwidowania którego dąży organizm.
7 Przez motywacje rozumiem bodźce wpływające na gotowość organizmu do rozpoczęcia reakcji. 

W tym przypadku interesują mnie bodźce wpływające na podjęcie przez konsumenta decyzji za-
kupowych.

8 Lans – w języku młodzieżowym oznacza kreowanie siebie. Celem lansu jest wypracowanie wyso-
kiej pozycji w grupie rówieśników.

9 Zob. Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, red. W. Patrzałek, Wrocław 2004, s. 42.
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Musimy oczywiście mieć świadomość, że nie tylko przedmiot w reklamie 
jest polisemiczny. Polisemiczny jest cały komunikat reklamowy. Jego znaczenie 
jest bowiem wynikiem związków między różnymi tekstami kultury. A zatem jest 
swego rodzaju palimpsestem10.

W przypadku młodych ludzi, studentów mamy do czynienia, po pierwsze, 
z percepcją filtrującą przekaz reklamowy. Dostrzegają oni przede wszystkim te 
elementy reklamy, które są związane z niezaspokojonymi potrzebami, na przy-
kład zwracają szczególną uwagę na produkty, które „gwarantują” zainteresowa-
nie płci przeciwnej. Po drugie, obserwujemy mechanizm zniekształcania i selek-
tywnego zapamiętywania informacji.

Reklama staje się dla młodych odbiorców elementem rozrywki, zabawy. Po-
trafią oni poszukiwać perswazji ukrytej w semiosferach przekazu, śledzić wy-
rafinowane formy komunikacji z odbiorcą. W ich przypadku nie ma mowy 
o bezrefleksyjnym entuzjazmie dla przekazów reklamowych. Studenci potrafią 
prowadzić grę z określonym komunikatem, odbierać go na tle innych tekstów 
kultury. Są zdolni do wychodzenia poza stereotypy myślowe. Zwracają uwagę 
na obrazy, sprawny montaż, dobrą muzykę. Wiedzą, w jaki sposób reklama 
nami manipuluje. Ponad 95% ankietowanych studentów jest świadoma tej ma-
nipulacji. Najczęściej wskazywali następujące jej mechanizmy:

— reklamowanie określonych produktów przez „gwiazdy”, medialne auto-
rytety, osoby znane i lubiane (odbiorca stara się je naśladować, mając 
nadzieję, że część ich prestiżu, urody, sympatii otoczenia spłynie także 
na niego),

— pokazywanie wyidealizowanego efektu użycia produktu, przedstawia-
nie wyłącznie jego zalet,

— przekonywanie, że kupowanie określonego produktu wpłynie na nasz 
wizerunek,

— rozbudzanie naszych potrzeb i obietnica ich zaspokojenia,
— widowiskowe przedstawianie produktów spożywczych (np. rzeka czeko-

lady zalewa orzeszki, rodzynki, kokos),
— wykorzystywanie dzieci do reklam. Schemat dziecięcości wyzwala nie-

zwykle życzliwe zachowania instynktowne – rozczulenie, sympatię. Jest 
nadzieja, że część pozytywnych uczuć zostanie skojarzona z reklamo-
wanym produktem,

— obiecywanie nagród,
— podawanie istotnych dla kupującego informacji małą czcionką,
— pokazywanie naszych codziennych problemów (sceny z życia) i przedsta-

wienie najlepszych rozwiązań (oczywiście za pomocą produktu).

Z jednej strony badania pokazują więc, że studenci są niezwykle świado-
mymi i krytycznymi odbiorcami komunikatów reklamowych. Z drugiej jednak 
strony zostali uwikłani w tę skomplikowaną grę rynkową. Posłusznie rozbudzają 
swoje potrzeby, zaspokajają zachcianki (potrafią przyznać: „Reklama nas rozpu-
ściła”). Stają się nienasyconymi zbieraczami wrażeń i przedmiotów. Zapanowała 
wśród nich swoista gadżetomania, chcą posiadać przedmioty z reklam. Reklama 

10 Palimpsest w sensie przenośnym to tekst wielowarstwowy, w którym oprócz znaczenia dosłowne-
go możemy odczytać znaczenia ukryte.
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to dla wielu z nich lustro czy fotografia zachowań, postaw, wartości. Dzięki niej 
wiadomo, co jest dzisiaj trendy, cool; co można określić mianem spoksów11.

Młodymi rządzą dwa przeciwstawne mechanizmy. Mechanizm naśladownic-
twa, który pozwala im na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocze-
śnie pęd ku uzewnętrznieniu światu różnicy, podkreśleniu inności. Okazuje się, 
że ten pęd jest znacznie silniejszy. Nie chcą być masą, czyli zbiorem ludzi ni-
jakich, przeciętnych, „sztucznych”. Cenią to, co oryginalne, łamiące społeczne 
przyzwyczajenia, schematy. Ankietowani studenci na pytania: „Czego oczeku-
jesz od reklamy? Jaka powinna być, żeby przekonała Cię do zakupu określonego 
produktu?” odpowiadali następująco:

Rys. 4.  Oczekiwania wobec reklamy

powinna być oryginalna; 
niekonwencjonalne środki 

przekazu – 32%

powinna śmieszyć, 
wprowadzać w dobry 

nastrój – 15%

motywy 
erotyczne – 16%

budzić strach – 1%
komiksowa – 2%

powinna szokować – 4%

dobra muzyka – 10%

powinna być 
czarno-biała – 3%

musi być 
dynamiczna – 4%

powinna intrygować, 
pobudzać wyobraźnię, 

nigdy nie nakłaniać 
wprost – 13%

Źródło:  Opracowanie własne

Studentów nie przekonują zatem komunikaty dwudzielne12 ani komunikaty 
złożone13. Wybierają przekazy wyrafinowane, które nie tylko prezentują okre-
ślony produkt, ale przedstawiają obrazy wykorzystujące ukryte, nieuświado-
mione dążenia, marzenia, potrzeby konsumentów. Cenią sobie to, co inne, od-
mienne, oryginalne (32% takich odpowiedzi). Potwierdza to tylko fakty, które 
znamy od dawna. Młodzi cenią wartości, normy odmienne od wybieranych przez 
resztę społeczeństwa. Pragną przekraczać granice, dążą do niejednoznaczności. 
Poszukują tożsamości i odrębności przez niecodzienne formy spędzania wolnego 
czasu, odrębność stroju, fryzury, posługiwanie się „swoim” językiem. Nic dziw-
nego, że w reklamach skierowanych do młodych ludzi tak często widoczne jest 

11 W języku studenckim spoksy to zjawiska poruszające ich wyobraźnię, np. egzotyczne podróże, za-
kupy w sklepach z odzieżą używaną czy seksualne przeżycia.

12 Komunikaty złożone z obrazu prezentującego towar i informacji o cechach użytkowych produktu.
13 Komunikaty złożone z obrazu przedstawiającego produkt i styl, status związany z używaniem pro-

duktu.



137Katarzyna Walotek Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji…

postmodernistyczne pominięcie lub przekształcenie tradycyjnych narzędzi nar-
racyjnych kultury popularnej: czasu, przestrzeni, związków przyczynowo-skut-
kowych. W komunikatach tych współistnieją sprzeczne elementy, style, roz-
członkowane doświadczenia, kontrowersyjne treści.

Ulubione przez studentów przekazy reklamowe można pogrupować w trzy 
zbiory (w oparciu o przeprowadzone przeze mnie badania):

— seks, motywy erotyczne,
— obraz życia towarzyskiego, imprezy,
— humor.

Ankietowani studenci byli w wieku młodzieńczym (od 19 do 24 lat). To okres 
supremacji uczuć, emocji, wyjątkowo silnego zainteresowania płcią przeciwną 
i seksem, który daje poczucie dorosłości, podwyższa prestiż wśród rówieśników. 
Nic więc dziwnego, że studenci najlepiej zapamiętują reklamy telewizyjne, w któ-
rych możemy obserwować erotyczne więzi między partnerami, nagość, skupia-
nie się na własnej cielesności. Takie komunikaty są dla nich tym bardziej atrak-
cyjne, że stanowią odbicie ich potrzeb i pragnień.

Wśród wyjątkowo ważnych potrzeb młodego człowieka jest także potrzeba afi-
liacji – nawiązywania przyjaźni i stosunków towarzyskich. Drugą więc grupą ulu-
bionych przez studentów reklam są te, które przedstawiają szalone imprezowe 
życie, zabawy w gronie znajomych. Jest szansa na takie miłe chwile pod warun-
kiem oczywiście, że zakupimy reklamowane produkty – słodycze, napoje itp.

Studenci cenią też dobry humor w reklamie (trzecia grupa ulubionych ko-
munikatów reklamowych). Zaspokajają w ten sposób potrzebę rozrywki, zabawy, 
odprężenia. Autorzy reklam mają szansę na sukces – młody człowiek wprowa-
dzony w dobry humor osłabia swój krytycyzm wobec produktu. Humor jest 
zresztą najlepszym sposobem oswajania świata. Śmiech stwarza dobrą płasz-
czyznę porozumienia między nadawcą i odbiorcą.

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań pokazują, że jedną z dominu-
jących cech młodych ludzi studiujących na uczelniach wyższych jest relatywiza-
cja własnej pozycji, osiągnięć z pozycją rówieśników, zwłaszcza tych należących 
do własnej grupy odniesienia. Ponad 90% ankietowanych studentów przyznało, 
że przynależy do „paczki”, subkultury14, kontrkultury, kultury alternatywnej lub 
grupy towarzyskiej15. A zatem ich zachowania konsumenckie są w dużym stop-
niu zależne od konsumpcji innych osób. U ludzi młodych najmocniej uwidacznia 
się efekt owczego pędu16. Nabywanie produktów charakterystycznych dla okre-
ślonej subkultury pozwala na pełną z nią identyfikację. Znakami takiej iden-
tyfikacji grupowej stają się spodnie o określonym kroju (bojówki, „dzwony” czy 
„rurki”), biżuteria, czapki. W obrębie „paczki” nadaje się poszczególnym naby-

14 Traktuję subkulturę jako wzór, normę funkcjonującą w określonej zbiorowości (odmienną od ogó-
łu społeczeństwa).

15 Każda z tych grup składa się oczywiście z jednostek podkreślających własną tożsamość. Wyniki 
badań pokazują jednak, że takie grupy społeczne mają ogromny wpływ na kształtowanie świado-
mości młodych i ich decyzje zakupowe.

16 W teorii konsumpcji wyróżnione zostały trzy efekty: owczego pędu, snoba czy Veblena. Efekt 
owczego pędu oznacza dokonywanie zakupów pod wpływem innych, przynależących do danej 
subkultury. Podkreśla się w ten sposób w sensie socjogennym przynależność do wybranej grupy. 
Zob. Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, red. W. Patrzałek, Wrocław 2004, s. 26.
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wanym przedmiotom nowe znaczenia przez bricolage17. Przedmioty posiadające 
ustalone już znaczenia symboliczne zostają umieszczone w innych kontekstach 
i w ten sposób zyskują nowy sens. Takie grupy mają także wewnętrzne zbiorowe 
rytuały, łączy ich określona muzyka itp. Dlatego właśnie wobec młodych ludzi 
stosuje się w komunikatach reklamowych szczególny rodzaj perswazji – per-
swazję koaktywną. Próbuje się więc ich przekonać, że nadawcy przekazu należą 
do tego samego („ich”) świata. Następuje (najbardziej pożądana) identyfikacja 
nadawcy z odbiorcą18. Reklama „przekonuje” młodzieżowym językiem, wskazuje, 
co jest „gites”, „trendy” i „cool”. Podsuwa obrazy bliskie odbiorcy.

Komunikat reklamowy to najbardziej niezwykły magazyn środków stylistycz-
nych, „zlepek” gatunków i technik perswazyjnych. A studenci, choć „zanurzeni” 
(jak my wszyscy) w kulturze konsumpcyjnej, są najbardziej kreatywnymi i ak-
tywnymi jego odbiorcami.

SUMMARY

The article attemps to determine the social and psychological pro-
file of a young customer, his attitudes to marketing messages and 
the products they advertise. It presents the results of direct and 
deep interviews that embraced student sof both state and non-
state colleges in the area of Zagłegie and Silesia. The aim of the re-
search was to establish the students’knowledge pertaining persu-
asion in advertisements and analyse their susceptibility to various 
persuasion strategies.

KEY WORDS: advertisement, youth, communication, persuasion, 
media.

17 Zob. C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 442.
18 Zob. M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kra-

ków 2000.
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STRESZCZENIE

Wraz z transformacją systemu medialnego na przełomie lat 80. 
i 90. minionego stulecia w Polsce nastąpił wyraźny wzrost znacze-
nia fotografii prasowej. Gazety ery PRL-u epatowały czytelników 
zdjęciami przypominającymi czarno-białe plamy, które należało 
wszechstronnie poprawiać i przerabiać, by w ogóle nadawały się 
do druku i mogły stanowić ilustrację teksu. Rozwój fotografii pra-
sowej spowodowany był przede wszystkim rewolucją techniczną 
w mediach, a także zniesieniem cenzury. Artykuł omawia funk-
cje i znaczenie fotografii jako materiału prasowego. Autor koncen-
truje się na zagadnieniach praktycznych, odnosząc się do zasad 
wykonywania zdjęć prasowych (kompozycja, barwa zdjęcia), cha-
rakteryzuje także typy poszczególnych gatunków fotograficznych 
w prasie.

SŁOWA KLUCZOWE: fotografia, media, dziennikarstwo, infografia, 
komunikacja wizualna.

Rola fotografii prasowej we współczesnych mediach nieustannie rośnie. Przekaz 
obrazkowy – dominujący w tabloidach – staje się coraz bardziej ważnym języ-
kiem wyrażania treści we wszystkich rodzajach prasy, nie wyłączając prasy opi-
nii. Jak pisze Kazimierz Wolny-Zmorzyński, fotograficzne gatunki dziennikar-
skie są obrazowym zapisem czasu, wizualną informacją dla każdego, są także 
kierowane do odbiorcy inteligentnego i wrażliwego, który umie odczytać zawarte 
w obrazach przesłanie, symbol, a nawet podtekst. To nie tylko obrazowy zapis 
czasu, lecz historia ludzi zatrzymana w kadrze, utrwalona i zapamiętana1.

Fotografia prasowa znajduje się pomiędzy sztuką i fotografią użytkową. 
W połowie XX wieku zaczął się rozwijać kierunek powszechnie nazywany foto-
żurnalizmem, będący pochodną łączenia zawodu dziennikarza z zawodem foto-
grafa. Tradycje fotografii prasowej sięgają 1842 roku. Wtedy to na łamach cza-
sopisma „The Illustrated London News” ukazały się pierwsze zdjęcia. W polskiej 
prasie od 1828 roku publikowane były ilustracje wykonane techniką drzewo-
rytniczą, zwykle według fotografii. Pionierem w tej dziedzinie była „Gazeta Pol-

1 K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa 2007, s. 7.
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ska”, kolejne ilustracje zamieścił „Pamiętnik Sandomierski” (1829) i „Tygodnik 
Ilustrowany” (1859). Pierwsza autentyczna fotografia ukazała się w 1888 roku, 
ponad dwadzieścia lat później powołano do życia Polską Agencję Fotograficzną, 
prowadzoną przez Mariana Fuksa2.

Wyraźny wzrost znaczenia fotografii prasowej w Polsce nastąpił wraz z trans-
formacją systemu medialnego na przełomie lat 80. i 90. minionego stulecia. Ga-
zety ery PRL-u epatowały czytelników zdjęciami przypominającymi czarno-białe 
plamy, które należało wszechstronnie poprawiać i przerabiać, by w ogóle nada-
wały się do druku i mogły stanowić ilustrację teksu3. Rozwój fotografii prasowej 
spowodowany był przede wszystkim rewolucją techniczną w mediach, a także 
zniesieniem cenzury.

Jak zauważa Kinga Kenig, pojęcie fotografii prasowej jest bardzo pojemne: 
„W prasie może się znaleźć dosłownie każda fotografia obejmująca tak różne 
obszary jak polityka, moda, architektura czy kuchnia. Z racji miejsca, w któ-
rym jest publikowana, każda z nich może nazywać się fotografią prasową, jed-
nak w praktyce przez nazwę tę rozumie się konkretny rodzaj fotografii. Jest 
to fotografia, która zajmuje się życiem codziennym ludzi, zdarzeniami, wypad-
kami; pokazuje stosunki panujące między ludźmi. Odnajduje w ludziach rysy 
ich charakteru, ukazuje warunki, w jakich żyją, odsłania środowisko, z którego 
pochodzą, jest silnie związana z rzeczywistością i poza małym wyjątkiem [...], nie 
ma w niej miejsca na kreację4.

Od pewnego czasu – o czym już była mowa – obserwujemy w mediach wzrost 
znaczenia informacji obrazkowej. Jeszcze kilkanaście lat temu zdjęcie fotore-
porterskie było przede wszystkim dodatkiem do tekstu, obecnie coraz częściej 
staje się ważniejsze niż sam tekst, czasem nawet go zastępuje. Fotografia nie jest 
już tylko komentarzem, mało istotnym detalem, z którego można zrezygnować. 
Ta forma przekazu usamodzielniła się, zaczęła żyć własnym życiem, mówić wła-
snym językiem. „Obraz jest mocniejszym i sugestywniej oddziałującym środkiem 
przekazu niż słowo, przy tym, pozornie tylko łatwiejszym w odbiorze. W fotogra-
fii dostrzeżono środek dostarczania informacji ludziom, którzy nie mają w zwy-
czaju regularnej lektury. Zdjęcie jest bowiem obiegowo uważane za bardziej au-
tentyczne odwzorowanie rzeczywistości niż opis literalny, zaspokajające w pełni 
potrzebę weryfikacji zdarzenia opowiedzianego. Dla większości ludzi zobaczyć 
znaczy tyle, co uwierzyć. Łączy się to z powszechnym przekonaniem, że foto-
grafia nie kłamie. Z tego zaufania do obiektywności zdjęć czerpie swoją siłę fo-
tografia prasowa”5. Słowa nie są w stanie zastąpić obrazów – tylko one w spo-
sób bezpośredni potwierdzają fakty, które widział dziennikarz, pokazują miejsca 
zdarzeń oraz sytuacje w taki sposób, w jakim występowały one w rzeczywisto-
ści. Fotografia prasowa kształtuje u odbiorców taki sposób postrzegania świata, 
który jest niezależny od różnic językowych i kulturowych6.

2 Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
3 M. Łań, Fotografia. Kreacja czy manipulacja, [w:] Komunikatorzy. Wpływ. Wrażenie. Wizerunek, 

red. A. Drzycimski, Warszawa – Bydgoszcz 2000, s. 265.
4 K. Kenig, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej 2000, www.fototapeta.art.pl 

[dostęp: 15 kwietnia 2006].
5 M. Puszka, Moralne problemy fotografii prasowej, www.latarnik.idkonsult.net 

[dostęp: 20 maja 2006].
6 K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki…, s. 66.
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Do niedawna w prasie dominowała tzw. fotografia ilustrująca – obraz po-
twierdzający, dookreślający słowo. Tego rodzaju fotografia pozostaje podrzędna 
w stosunku do tekstu prasowego. Era fotografii ilustrującej powoli jednak prze-
mija. Jej miejsce zajmuje fotografia reporterska, której celem jest szybkie prze-
kazanie informacji szerokiemu ogółowi odbiorców. Tekst pełni przy niej rolę po-
mocniczą. To naturalna konsekwencja zwrotu mediów ku skrótowości – zdjęcie 
tę skrótowość uosabia, jest jej esencją. Nie dziwi więc wzrost znaczenia tabloidów 
na polskim rynku prasowym. Wystarczy wziąć do ręki „Fakt” czy „Super Eks-
pres”, by stwierdzić, że obie gazety żyją fotografią i z fotografii, stawiają na efek-
tywny, przyciągający uwagę obraz. Tekst schodzi na dalszy plan. Ekspansja 
przekazu obrazkowego nie dotyczy jednakże wyłącznie tabloidów, staje się cha-
rakterystyczna dla całej prasy, także tej określanej jako elitarna. Rośnie rola ele-
mentów wizualnych w gazetach lokalnych i regionalnych, w prasie branżowej, 
młodzieżowej, w czasopismach internetowych. Trudno wyobrazić sobie pierwszą 
stronę gazety bez kolorowego, przyciągającego uwagę zdjęcia.

W większości redakcji rozrastają się działy fotoreporterskie i fotoedytor-
skie, a dziennikarze, którzy do tej pory zajmowali się wyłącznie pisaniem tek-
stów, są doszkalani w zakresie podstawowych technik fotograficznych. Także 
na studiach dziennikarskich przyszłych żurnalistów uczy się dziś już nie 
tylko przygotowywania i redagowania artykułów, ale także wykonywania zdjęć 
fotoreporterskich.

Fotografię prasową można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zdjęcia ilu-
strujące i reporterskie. Granice między nimi bywają nieostre. Do grupy zdjęć ilu-
strujących zaliczać będziemy obrazy potwierdzające, uzupełniające słowo, ob-
razujące wybrany fragment opisywanej przez dziennikarza rzeczywistości. Taka 
fotografia jest służebna wobec artykułu, staje się podporządkowana materiałowi 
tekstowemu. W zamieszczonej na łamach gazety recenzji teatralnej fotografią 
ilustrującą będzie zdjęcie którejś ze scen sztuki, w artykule o bankructwie biura 
podróży funkcję taką może pełnić np. fotografia grupy rozemocjonowanych ludzi 
dobijających się do zaryglowanych drzwi firmy. Do drugiej grupy zdjęć praso-
wych, określanych mianem fotoreporterskich, zaliczymy zdjęcia, których zasad-
niczym celem jest szybkie przekazanie informacji szerokiemu gronu odbiorców. 
Informacja ta dotyczy zdarzenia przebiegającego w przedstawionym na zdjęciu 
fragmencie rzeczywistości. Obraz odgrywa tu rolę dominującą, towarzyszący mu 
tekst ma charakter pomocniczy.

W fotografii prasowej można jednak wyróżnić bardziej szczegółowe pod-
grupy. Biorąc pod uwagę tradycje fotodziennikarstwa czy kategorie stosowane 
podczas wystaw zdjęć prasowych, wyszczególnimy fotografie o jednorazowej 
aktualności (np. zdjęcia przedstawiające klęski żywiołowe, sytuacje po zama-
chach terrorystycznych, wydarzenia polityczne), fotografie rodzajowe (np. sceny 
z życia miasta, społeczności lokalnej, krajobrazy), sportowe oraz fotoreportaże. 
Początki fotoreportażu sięgają połowy XIX wieku, kiedy to czasopisma podej-
mowały pierwsze próby reprodukowania zdjęć techniką drzeworytu (w ten spo-
sób wspomniany już „The Illustrated London News” prezentował swoim czytel-
nikom np. zdjęcia R. Dentona, obrazujące wydarzenia wojny krymskiej). Szybki 
rozwój gatunku nastąpił w latach 80. XIX stulecia, co miało związek z dyna-
micznym postępem w dziedzinie techniki fotograficznej – systematycznie udo-
skonalano sprzęt fotograficzny, sposoby obróbki negatywów, wprowadzano kli-
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sze chemigraficzne. Fotoreportaż na szeroką skalę rozpowszechnił się w prasie 
wraz z upowszechnieniem się techniki zdjęć barwnych. Dziś stanowi jeden z naj-
ważniejszych gatunków dziennikarskich, obecnych zarówno w dziennikach, jak 
i w czasopiśmiennictwie. Mianem fotoreportażu określać będziemy cykl zdję-
ciowy, zwykle połączony tematycznie z materiałem tekstowym, przedstawiający 
aktualne wydarzenia, ich sekwencje czy fragmenty. Fotoreportaże zwykle nie 
tylko przedstawiają określone zdarzenia, informując o nich, ale także pozwalają 
poznać osobisty pogląd twórcy na temat tychże zdarzeń, jego stosunek do foto-
grafowanych scen. Zdjęcia fotoreportażowe nie są wcześniej przygotowywane czy 
pozowane – autor powinien wykonywać je zgodnie z zasadami autentyczności 
i realizmu, rejestrując fakty takimi, jakimi są, nie retuszując rzeczywistości. Re-
portaż zdjęciowy, ze względu na sposób ujęcia tematu, może pełnić funkcje pu-
blicystyczne, informacyjne, rozrywkowe czy artystyczne.

Obok fotoreportażu najbardziej rozpowszechnione w prasie są tzw. zdję-
cia o jednorazowej aktualności. W dobie ekspansji informacji obrazkowych 
na tego rodzaju fotografie istnieje nieustanne zapotrzebowanie. Czytelnicy 
oczekują bowiem sensacyjnych, budzących emocje zdjęć obrazujących najważ-
niejsze wydarzenia z kraju i zagranicy. W dobie rozwoju technik telekomu-
nikacyjnych, wszechobecnego Internetu czy telefonii satelitarnej, nie stanowi 
problemu natychmiastowe przesyłanie zdjęć na ogromne odległości, zgodnie 
z zasadą maksymalnej aktualności fotografii prasowej. Dzięki temu zdjęcia wa-
lącego się gmachu World Trade Center kilka minut po ich wykonaniu mogły 
znaleźć się na biurkach redaktorów gazet z całego świata, tak by na drugi dzień 
obraz tragedii Nowego Jorku dotarł do czytelników, zarówno w Londynie, jak 
i w Pradze, Moskwie czy Ankarze.

Nie istnieje jedna, prosta i uniwersalna recepta na wykonanie dobrego, pro-
fesjonalnego zdjęcia (nie tylko prasowego). Wiele zależy od okoliczności, światła, 
obiektu czy sprzętu, jakim się posługujemy. Aparat posiadający wysoki stopień 
zaawansowania technicznego ułatwia pracę, ale nie jest niezbędny do zrobienia 
dobrego zdjęcia. Reporter przygotowujący się do wykonania zdjęcia z myślą o pu-
blikacji w gazecie powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co chce prze-
kazać za pomocą obrazu. Od tego zależy, na czym się skupi, co uzna za ważne, 
a co pominie. Trzeba także wiedzieć, jaki jest cel zdjęcia – czy będzie ono stano-
wiło jedynie ilustrację do tekstu (jeśli tak, to na jaki temat), czy też ma pełnić 
funkcję samodzielną (fotomigawka, element fotoreportażu).

„Z fotografią reporterską jest trochę tak jak ze słowem pisanym. Ważna jest 
ortografia, sprawność techniczna, gramatyka, czystość i jakość wyrażania myśli, 
piękny styl, artystyczne wartości ujęcia tematu, ale najważniejsze, to co chcemy 
i umiemy powiedzieć. Połączenie tych wszystkich elementów w jedną harmo-
nijną całość tworzy zdjęcia wielkie. Henri Cartier-Bresson twierdził, że fotogra-
fia jest jednoczesnym zrozumieniem w ułamku sekundy sensu wydarzenia, jak 
i precyzyjnym uszeregowaniem form, które dadzą wydarzeniu właściwą ekspre-
sję. Fotoreporter musi umieć wyrwać z otaczającego świata fragment przedsta-
wiający ból, radość, komizm i pokazać go w sposób piękny, a jednocześnie jasny 
i zrozumiały dla wszystkich. [...] Fotoreporter jest i nie jest częścią fotografo-
wanego wydarzenia, stojąc z aparatem w ręku i oglądając świat przez zimną 
soczewkę obiektywu, filtrującą burzę ruchów, gestów i nastrojów. Jak twier-
dził jeden z fotoreporterów »Świata« Jan Kosidowski, „fotografia reporterska jest 
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sprawą błyskawicznego wyboru i wizualnego utrwalenia elementów, z których 
jak z klocków buduje się całość. Gdy przeminie ten magiczny moment, nikt i nic 
nie pomoże. Zdjęcia wymyślne i zagmatwane, w których autor sam się zagubił, 
nie zapadają tak w pamięć, jak zdjęcia zwyczajne, niesilące się na dziwaczność. 
Chińczycy mówią: Uboga myśl kryje się za kwiecistą mową. Zdjęcia proste i czy-
telne są przeważnie najtrudniejsze” – pisze Janusz Wójtowicz7.

Wykonując zdjęcia prasowe, należy zastosować się do kilku reguł:

• Najbardziej interesujący punkt nie powinien być umieszczony w środku 
fotografii. Ważne, by zastosować tzw. regułę silnego punktu. Obiekt naj-
lepiej umieścić w odległości około 1/3 od brzegu kadru. Zdjęcie powinno 
skłaniać odbiorcę do tego, aby poprowadził wzrok przez cały kadr. Może 
w tym pomóc tzw. reguła trójpodziału. Polega ona na oznaczeniu miejsc, 
które chcesz szczególnie wyeksponować, poprzez podzielenie zdjęcia 
na wyraźne trzy części. Zasada ta ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy 
utrwalamy kilka pożądanych obiektów. Możemy wówczas posłużyć się 
siatką składającą się z dziewięciu takich samych prostokątów. Przecię-
cia prostokątów oznaczają silne punkty obrazu. Umieszczenie obiektów 
w tych miejscach powinno nadać dynamikę zdjęciu i podwyższyć sto-
pień jego wyrazistości. Reguła silnego punktu czy trójpodziału obowią-
zuje przy zdjęciach pionowych i poziomych.

• W przypadku wykonywania zdjęć przedstawiających większy obszar te-
renu, warto zwrócić uwagę na linię horyzontu. Podczas wyboru umiej-
scowienia linii horyzontu należy zastanowić się, co chcemy wyekspono-
wać. Jeżeli obiekt znajduje się na ziemi, a niebo jest niewiele znaczącym 
elementem, linie horyzontu dobrze jest umiejscowić wzdłuż górnej pozio-
mej linii podziału. Wtedy większa uwaga odbiorcy skupia się na obiek-
cie na ziemi, a niebo jest jedynie dodatkiem do obrazu, zajmuje bowiem 
mniej miejsca. Natomiast gdy niebo staje się ważnym elementem zdjęcia 
(np. gdy za jego pomocą chcesz przedstawić drobność tego, co na ziemi 
w stosunku do ogromu nieba), linia horyzontu powinna przebiegać 
wzdłuż dolnej, poziomej linii obrazu. Zastosowanie powyższych reguł 
można przećwiczyć podczas wykonywania zdjęć portretowych.

• Korzystanie z reguły trójpodziału może się wiązać z uzyskaniem tzw. 
„pustej” przestrzeni (niepotrzebnej luki na zdjęciu). Takie zjawisko 
znacznie obniża wartość fotografii. Należy wówczas poszukać takiego 
elementu, który pozwoli ową „pustkę” uzupełnić. Nie może on być rów-
noważny pod względem wielkości czy wyrazistości koloru z głównym 
„bohaterem” zdjęcia, czyli jego najważniejszym elementem. Jest on 
wszakże tylko uzupełnieniem fotki. Obiekty powinny być wyraźnie asy-
metryczne.

• W kulturze europejskiej kierunek patrzenia (percepcji obrazu) rozpo-
czyna się od lewej strony i biegnie w prawo. Tę zasadę można zastosować 
także w fotografii. Przyzwyczajeni do takiego sposobu czytania, jeste-
śmy skłonni w taki sam sposób odbierać zdjęcia. Ważniejsze dla foto-

7 J. Wójtowicz, Fotografia prasowa…
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grafa obiekty powinny być więc umieszczane po lewej stronie, a dodat-
kowe elementy po prawej. Oczywiście pomysł ten nie zawsze może zostać 
wykorzystany (np. gdy mamy do czynienia z obiektem w ruchu lub gdy 
fotografowany jest model, który na coś patrzy).

• Przygotowując się do wykonania zdjęcia, warto poświęcić nieco czasu 
i wysiłku na znalezienie dobrego punktu widzenia, czyli miejsca, z któ-
rego wykonuje się fotografię. Odpowiedni wybór ułatwia skomponowa-
nie obrazu, rozmieszczenie ważnych elementów w mocnych punktach, 
uwzględnienie światła itd. Podczas wykonywania zdjęć fotoreporterskich 
nie zawsze jest jednak czas na poszukiwanie odpowiedniego punktu wi-
dzenia. Reporter bywa zaskakiwany sytuacją (zwłaszcza przy zdjęciach 
sportowych). Wówczas najważniejsze jest szybkie naciśnięcie przycisku. 
Utrwalony w ten sposób obraz można później poddać cyfrowej obróbce.

• Dużo kłopotu przynosi fotografowanie obiektów pozostających w ruchu. 
Takie zdjęcie samo w sobie zawiera dużą „dawkę” dynamizmu, a więc jest 
atrakcyjne i przykuwa wzrok odbiorcy. Jakość takiej fotografii w znacz-
nym stopniu zależy od sprzętu, jakim dysponuje fotoreporter. W przy-
padku cyfrowych aparatów fotograficznych występuje opóźnienie między 
chwilą, w której naciskamy przycisk zwalniający migawkę, a momentem 
faktycznego wykonania przez aparat zdjęcia. Takie opóźnienie może wy-
nosić od ułamka do jednej czy dwu sekund. Po częściowym naciśnięciu 
przycisku migawki, aparat, jeśli pracuje w trybie automatycznym, sam 
oblicza parametry (czas otwarcia migawki, naświetlenie, ostrość, war-
tość liczby przysłony). Fotografowany obiekt warto więc „trzymać” w wi-
zjerze i w interesującym momencie wcisnąć do końca przycisk. Pozwoli 
to na szybszą reakcję aparatu. Wskazane jest także korzystanie z trybu 
wykonywania serii zdjęć. Przy technice cyfrowej można swobodnie wy-
brać ujęcia, które nas interesują. Podczas wykonywania zdjęć z obiek-
tami w ruchu, znajdującymi się w zamkniętych pomieszczeniach, przy-
datna okaże się lampa błyskowa. Krótki czas naświetlania lampy może 
przyczynić się do zatrzymania akcji. Może to spowodować, iż temat zdję-
cia będzie jasno oświetlony, natomiast tło zaciemnione. W przypadku 
zdjęć obiektów ruchomych uroku dodaje im czasem delikatne rozmycie 
obrazu. Podkreśla ono dramatyzm i dynamizm przedstawionej sytuacji. 
Takie rozmycie spowodowane jest albo drganiem aparatu, albo ruchem 
fotografowanego obiektu. Aby zminimalizować ruch obiektu, można 
przesuwać aparat w kierunku, w jakim porusza się „temat” zdjęcia. 
Dużo zależy od czasu otwarcia migawki. Warto więc poćwiczyć jej usta-
wienia. Przy śledzeniu aparatem obiektu w ruchu, ostre zdjęcia można 
uzyskać już przy czasie otwarcia migawki 1/60 lub 1/125 sekundy.

• Istotny problem w pracy fotografów i fotoreporterów stanowi uwiecznia-
nie budowli. Z pozoru łatwe do wykonania zdjęcie może przysporzyć kło-
potów z kompozycją. Przy zdjęciach architektonicznych temat nie jest 
w ruchu. Nie trzeba się zatem spieszyć. Warto wykorzystać ten czas i po-
szukać dobrego miejsca do wykonania fotografii. Ważne okazuje się po-
znanie fotografowanego obiektu, znalezienie fragmentów, które warto 
uwiecznić. Każdy obiekt architektoniczny może być fotografowany 
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w różny sposób. Wszystko zależy od jego cech. Należy pamiętać, by bu-
dowla zmieściła się w kadrze. Zdjęcie domu z obciętym dachem może 
wyglądać śmiesznie i pretensjonalnie.

• Warto zadbać o kolory na fotografii. Jeżeli zdjęcie ma przyciągnąć uwagę 
czytelnika gazety, powinno zawierać dużo nasyconych barw. Pułapką 
mogą okazać się szczegóły tematu, które pozostają w cieniu albo znaj-
dują się w miejscach bardzo intensywnych rozjaśnień. W efekcie mogą 
one stać się bardzo mało widoczne w wyniku niedoświetlenia albo prze-
świetlenia. Czasem warto więc ograniczyć ilość kolorów, a skupić się 
na ich kompozycji. Niektóre barwy w zestawieniu z innymi wyglądają 
bardziej wyraziście, np. czerwień na tle czerni lub odwrotnie.

W swojej codziennej pracy reporter najczęściej fotografuje ludzi – to oni 
są „bohaterami” większości zdjęć prasowych. Uchwyceni w różnych sytuacjach, 
podczas wykonywania rozmaitych zajęć, pojedynczo lub grupowo, statycznie 
bądź w ruchu, w plenerze lub w pomieszczeniach. Umiejętność odpowiedniego 
zarejestrowania postaci jest jedną z podstawowych w fotoreporterskiej profesji. 
W przypadku otrzymania zlecenia na wykonanie zdjęcia jakiejś osoby, należy zna-
leźć sposób, żeby pokazać zarówno jej cechy fizyczne, jak i prawdę psychiczną. 
Jest to istotny wybór i sztuka zarazem, wszak nie ma fotografii obiektywnej, tak 
jak nie ma obiektywnego dziennikarstwa8. W przypadku zdjęć pozowanych (choć 
takich zwykle unikamy w fotografii prasowej), możemy swobodnie ustawić osobę 
lub osoby do fotografii. Często zdarza się, iż fotoreporter otrzymuje zlecenie przy-
gotowania tzw. scenki – zdjęcia ilustracyjnego do tekstu na określony temat. 
Bywa, iż zdjęcia tego nie da się wykonać w naturalnych warunkach i niezbędna 
jest inscenizacja, wyreżyserowanie odpowiedniej sytuacji. Korzystając z modeli, 
którzy odgrywają scenę na potrzeby zdjęcia, należy wybierać ludzi pasujących 
do rejestrowanej sytuacji. Zdjęcie musi być bowiem naturalne. Należy więc za-
dbać o szczegóły, odpowiedni dobór stroju, rekwizytów, mimikę twarzy i gesty 
bohaterów fotografii. Podejmując swego rodzaju grę z czytelnikiem, podobnie jak 
reżyser filmowy, fotoreporter próbuje go oszukać, wkracza w sferę fikcji. Tego ro-
dzaju „narzędzia” pracy reporterskiej wykorzystywane są jednakże w wyjątko-
wych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości. Zadaniem fotoreportera jest bo-
wiem przedstawianie rzeczywistości, a nie kreowanie jej. Zdjęcie pozowane jest 
ostatecznością, nie wolno za jego pomocą manipulować faktami, korzystać z fo-
tografii przedstawiających reżyserowane sceny, ilustrując teksty informacyjne. 
Tego rodzaju zdjęcia mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie jako „obrazki” do nie-
których tekstów publicystycznych (felietony, reportaże).

Wykonując zdjęcie fotoreporterskie, należy uwieczniać ludzi w sytuacjach 
korespondujących z tematyką tekstu, do którego przygotowywana jest ilustra-
cja. W przypadku demonstracji ulicznej, fotoreporterzy uwieczniać będą jej 
uczestników w trakcie przygotowywania transparentów, marszu, wykrzykiwa-
nia postulatów itp. Wykonując zdjęcie kierowcy rajdowemu, który właśnie wy-
grał wyścig, poprosimy go, aby wszedł do samochodu. Nieco inne zasady obo-
wiązują w przypadku zdjęć ilustrujących wywiady. Jeżeli dziennikarz rozmawia 
z osobą wykonująca np. ciekawy zawód, może sfotografować ją w trakcie zawo-

8 J. Wójtowicz, Fotografia prasowa…
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dowych czynności (ogrodnik pielęgnujący kwiaty, wykładowca prowadzący za-
jęcia ze studentami, lekarz opiekujący się pacjentem). Gdy bohaterem wywiadu 
jest polityk, urzędnik, pisarz czy biznesmen, zwykle fotografujemy go w miejscu, 
z którego odpowiadał na pytania (w jego gabinecie, w fotelu, za biurkiem, przy 
telefonie). Możemy też zaproponować wykonanie zdjęcia np. w sali konferencyj-
nej lub na tle biblioteczki. Warto w tym przypadku pamiętać o zasadzie właści-
wego doboru kolorów, zwrócić uwagę, czy barwa fotela nie zlewa się np. z ko-
lorem marynarki fotografowanej osoby. Jeżeli zależy nam, aby bohater zdjęcia 
wypadł godnie i dostojnie, posadzimy go na niskim krześle. Wywoła to wrażenie 
bardziej szczupłych i smukłych nóg.

Zdjęcia dziennikarskie najlepiej kreuje samo życie. Każdy fotoreporter po-
winien więc być bacznym obserwatorem rzeczywistości, która go otacza. Na ja-
kość zdjęcia wpływają umiejętności techniczne autora, umiejętność wyczucia 
sytuacji, pomysł na fotografię. Pracę fotoreportera można porównać do profe-
sji reżysera planującego kolejne ujęcia. Artystyczny smak i pomysłowość stały 
się źródłem sukcesu Dawida Chalimoniuka, fotoreportera katowickiego oddziału 
„Gazety Wyborczej”. Podczas tragedii związanej z zawaleniem się hali wysta-
wienniczej Międzynarodowych Targów Katowickich w styczniu 2006 roku Cha-
limoniuk sfotografował puchary zwycięzców wystawy gołębi na tle rumowiska. 
I to właśnie zdjęcie wygrało z innymi dokumentującymi ludzką tragedię – dy-
namicznymi, ukazującymi przebieg akcji ratunkowej, ofiary katastrofy. Zostało 
okrzyknięte najlepszym zdjęciem prasowym spośród relacjonujących katowickie 
wydarzenia. Publikowane w „Gazecie Wyborczej” i „Przekroju”, zwyciężyło w ple-
biscycie na zdjęcie miesiąca w renomowanym miesięczniku „Press”.

Fotografia prasowa – niczym lustro – mówi prawdę o otaczającym nas świe-
cie. Ale, jak zauważa J. Wójtowicz, dobre zdjęcie prasowe musi do tego jesz-
cze opowiadać jakąś historię. „Fotografia prasowa utrwala obraz naszych cza-
sów. Jest lustrem dla współczesnych i dokumentem dla przyszłych pokoleń. Jej 
punktem centralnym jest człowiek i wszystko co jest z człowiekiem związane. 
Jego praca, zabawa, zwyczaje. Pojedyncze odbitki mogą być wiadomościami, 
portretami, sztuką, dokumentem – którymkolwiek z tych gatunków będąc, 
są przede wszystkim dokładnym obrazem swoich czasów. A sama fotografia pra-
sowa to zdobywanie zdolności spostrzegania i możność osobistego wypowiada-
nia”9. Fotoreporter powinien zarejestrować obraz tak, aby stanowił on nie tylko 
zapis określonej sytuacji, zdarzenia, stanu rzeczywistości, ale był dla czytelnika 
punktem wyjścia do refleksji.

9 J. Wójtowicz, Fotografia prasowa...
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SUMMARY

At the end of 1980s, the beginning of the 1990s, along with the 
transformation of the mass media system a considerable growth 
of the significance of the press photography occurred. The news-
papers in the Polish People’s Republic era were full of photo-
graphs which looked like black and white patches requiring thor-
ough alterations and adaptations so that they could be printable 
and be an appropriate illustration for the text. The press photog-
raphy development was, above all, caused by technological rev-
olution at media and also by abolishing the censorship. The au-
thor discusses the function and the importance of the photogra-
phy as a press material. He concentrates on practical issues con-
cerning the principles of taking press photos (composition, colours) 
and characterises types of separate photographic genres in press.

KEY WORDS: photography, mass media, journalism, photomon-
tage, visual communication.
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Z ogromnym, bo dwudziestosześcioletnim opóźnieniem krakowski Ośrodek 
Badań Prasoznawczych opublikował raport o komunikacji społecznej z okresu 
funkcjonowania „pierwszej Solidarności”. Część tego dokumentu, zawierająca 
wnioski końcowe wynikające z przeprowadzonych badań, ukazała się z niewiel-
kimi ingerencjami cenzury w 1982 r. (W. Pisarek, Raport o komunikacji społecz-
nej w Polsce. Sierpień 1980 – Grudzień 1981, „Zeszyty Prasoznawcze” 1982, nr 3, 
s. 17–28). Podstawę empiryczną Raportu stanowiły różnorodne sondaże prze-
prowadzone przez pracowników OBP, wtedy jeszcze Robotniczej Spółdzielni Wy-
dawniczej „Prasa – Książka – Ruch”: Zbigniewa Bajki, Macieja Chrzanowskiego, 
Bolesława Garlickiego, Tomasza Goban-Klasa, Andrzeja Maliszewskiego, Włady-
sława Małowskiego, Stanisława Nowickiego, Andrzeja Skowrońskiego, Henryka 
Siwka, Zbigniewa Sobieckiego, Adama Świdy, Teresy Turlik-Mareckiej, Włady-
sława Tyrańskiego i Alicji Zagrodnikowej. Wymienieni badacze interesowali się 
takimi problemami szczegółowymi, jak: przemiany świadomości społeczeństwa 
polskiego, sposoby zaspokajania zainteresowań społecznych, postawy wobec 
mediów i ich selekcją, prasa jako informator i komentator bieżących wydarzeń, 
rynek medialny, pozaoficjalne kanały komunikacji społecznej, dziennikarze, po-
lityka redakcyjna, główne problemy polityki informacyjnej.

Prezentowaną książkę wzbogaciły, liczące 10 arkuszy, aneksy opracowane 
przez Sylwestra Dzikiego: Kalendarium ważniejszych wydarzeń i Deklaracje, do-
kumenty, wystąpienia oficjalne.

Gdyby Raport ukazał się w 1982 r., byłby czytany jako dokument nieco obra-
zoburczy, wywołujący spore emocje, a nade wszystko niewygodny dla władz PRL. 
Dziś jest tylko, a może aż, ważnym źródłem informacji, niezbędnym dla poznania 
dziejów mediów z lat 1980–1981.

Ktoś, kto nie zna z autopsji codziennej praktyki funkcjonowania prasy, 
radia i telewizji przed 1989 r., może być niektórymi wątkami Raportu nieco za-
skoczony. Znajduje się w nim bowiem próba poszukiwania zjawisk rynkowych 
w planowej, socjalistycznej gospodarce oraz całkowicie dziś pomijana analiza 
różnorodnych decyzji gremiów partyjno-rządowych odnoszących się do mediów.
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Socjalistyczny rynek mediów był zjawiskiem wysoce ułomnym. Podaż deter-
minowały braki papieru gazetowego, wyznaczana decyzjami politycznymi wiel-
kość nakładów poszczególnych tytułów prasowych i administracyjnie narzu-
cona cena jednego egzemplarza gazety. Oferta prasy odbiegała od faktycznego 
zapotrzebowania czytelników. Choć w początkach lat 80. sprzedawano niemal 
całą prasę polską, czytelnicy oceniali ofertę jako wysoce niewystarczającą. Dla-
tego też zabiegano o uzyskanie stałego dostępu do ulubionego tytułu prasowego. 
Gwałtownie wzrosła prenumerata pocztowa (z 16% do 35%) i ilość „teczek w kio-
sku” (z 16% do 27%). To ostatnie zjawisko było polskim fenomenem – ustną 
umową ze sprzedawcą prasy, który dla części czytelników odkładał ulubione ty-
tuły do podpisanych imiennie teczek.

W sprzedaży komisowej znajdowało się ok. 25% prasy polskiej. Część tytu-
łów była nie do zdobycia (m.in. „Tygodnik Solidarność”), inne – jak eufemistycz-
nie stwierdzono w Raporcie – straciły na atrakcyjności czytelniczej (np. „Trybuna 
Ludu”, „Żołnierz Wolności”).

Już w 1980 r. widoczna była w Polsce dominacja mediów elektronicznych. 
Jako podstawowe źródło informacji o kraju i świecie 64% respondentów wska-
zywało telewizję, 54% – radio, a prasę 49%. Co ciekawe, krakowscy badacze 
uwzględnili też inne kategorie pozyskiwania informacji: rozmowy z ludźmi – 12%, 
biuletyny „Solidarności” – 3% i druki konspiracyjne – 1%.

Podobnie wyglądała gradacja, gdy pytano o hierarchię źródeł informacji, cho-
ciaż w tym wypadku w miarę wysoko oceniano Kościół katolicki – 35%, radia za-
graniczne nadające w języku polskim – 27%, komunikaty „Solidarności” – 26% 
oraz druki konspiracyjne – 4%.

Powszechna dostępność telewizji nie oznaczała, że cieszyła się ona szczegól-
nie wysoką wiarygodnością. Zauważmy, że aż 3/4 Polaków wyrażało negatywne 
opinie o „Dzienniku Telewizyjnym”. Tylko co szósty Polak wyrażał się o nim po-
zytywnie, choć nie zawsze w całości. Przyczyn tego zjawiska było wiele, choć 
w zasadzie można je sprowadzić do jednego stwierdzenia: telewizja, a zwłasz-
cza jej programy informacyjne, nazbyt utożsamiały się z PZPR. Za bardziej wia-
rygodne uznawano materiały „Solidarności” – zaufanie do nich deklarowało 43% 
respondentów i zagraniczne stacje radiowe – 35%. Z powyższych danych wyni-
kało zatem, że w latach 1980–1981 Polacy oczekiwali od mediów czystej i rzetel-
nej informacji. Wszelkie komentarze i opinie przyjmowane były jako próby ma-
nipulowania opinią publiczną.

W omawianym okresie wykształciły się dwa obiegi informacji. Pierwszy 
z nich, o charakterze oficjalnym, zyskiwał niewielkie zaufanie społeczne. Obieg 
alternatywny, firmowany przez „Solidarność”, Kościół katolicki i radiostacje na-
dające w języku polskim z zagranicy, miał znacznie mniejszy zasięg, ale cieszył 
się zdecydowanie wyższym zaufaniem.

Niewątpliwym walorem Raportu jest rzetelny i kompleksowy przegląd da-
nych o działalności informacyjnej „Solidarności”. Problematyka ta do dzisiaj 
w zasadzie nie doczekała się szerszej analizy, dlatego też krakowskie opracowa-
nie jest niemal jedynym źródłem informacji na ten temat. Przypomnijmy zatem, 
że za pierwsze pisma związku zwykło się uważać „Jedność” i „Solidarność”, wy-
dawane podczas sierpniowych strajków na Wybrzeżu. Były to powielane cztero-
stronicowe biuletyny, których nakład sięgał aż 60 tys. egz.
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W końcu listopada 1981 r. pojawiła się w Gdańsku „Samorządność”, o na-
kładzie wynoszącym 250 tys. egz. W Szczecinie w końcu 1980 r. ukazał się ty-
godnik „Kwadrat”, nakład którego wynosił 45 tys. egz. Miesiąc później wydano 
w tym mieście w nakładzie 100 tys. egz. tygodnik „Jedność”. Od kwietnia 1981 r. 
w półmilionowym nakładzie wychodził ogólnopolski „Tygodnik Solidarność”.

Oprócz wspomnianych już pism regionalnych wydawano też „Solidarność 
Jastrzębie” (50 tys. egz.) i warszawską „Niezależność” (24 tys. egz.) oraz kilka-
dziesiąt innych tytułów, których nakłady wahały się w granicach 5–15 tys. egz. 
Nadto związek dysponował licznymi pismami branżowymi i zakładowymi. Do tej 
ostatniej grupy zaliczało się kilkaset pism, niekiedy o bardzo wysokich nakła-
dach, jak chociażby wychodzący w ilości 50 tys. egz. w Hucie Katowice „Wolny 
Związkowiec”.

„Solidarności” nie udało się uzyskać dostępu do mediów elektronicznych. 
Chociaż już podczas obrad pierwszego zjazdu związku funkcjonowało Radio So-
lidarność, pracownicy redakcji ograniczali się jedynie do rejestrowania materia-
łów na kasetach magnetofonowych. Kasety z obrad zjazdu, ale i inne materiały 
informacyjne, publicystyczne i społeczno-kulturalne rozsyłano do zakładowych 
radiowęzłów. W latach 1980–1981 istniało w Polsce ok. 1200 radiowęzłów i stałą 
praktyką było udostępnianie ich działaczom „Solidarności”. Był to zatem jeden 
z podstawowych, choć dziś często zapominany, kanał informacyjny związku.

Zadanie reprezentowania interesów „Solidarności” wzięły też na siebie sta-
cje zagraniczne nadające w języku polskim. Radio Wolna Europa, Sekcja polska 
BBC, czy Głos Ameryki nie tylko nadawały własny serwis informacyjny, ale też 
prezentowały zawartość wydawnictw „Solidarności”. Niekiedy w radiostacjach 
tych odtwarzano też fragmenty materiałów Radia Solidarność.

Publikację wzbogaciły liczne fotografie propagandy ulicznej „Solidarności”. 
Przedstawiają one ulotki, hasła i afisze, treścią których były informacje o straj-
kach, dezawuowanie poczynań władz PRL, polemika z oficjalną propagandą. 
Choć Raport potraktował te kwestie marginalnie, wydaje się, że propaganda 
uliczna miała w latach 1980–1981 bardzo duże znaczenie. Zaskakiwała treścią 
i formą, była swoistym symbolem owych czasów i kształtowała ich atmosferę.

Jak już wspomniano, specyfiką Raportu jest przeznaczenie wiele miejsca 
na różne enuncjacje programowe dotyczące funkcjonowania mediów. Starano 
się co prawda udzielać głosu różnym podmiotom polityki, ale szczególnie intere-
sowano się deklaracjami kierowniczych gremiów PZPR. Jak można się domyślić, 
wynikało to z dwóch powodów: OBP był placówką badawczą RSW, a ta z kolei 
była własnością PZPR. Analiza różnego rodzaju dokumentów partyjnych była 
zatem jednym z podstawowych obowiązków Ośrodka, choć przyznać trzeba, 
że była to zwykle analiza krytyczna. Wypada nadto zauważyć, że chociaż kra-
kowscy badacze odeszli w 1980 r. już dość daleko od tzw. socjalistycznego pra-
soznawstwa, to jednak nadal pozostawali pod istotnym wpływem różnorodnych 
jego teorii. Trudno im było polemizować z „leninowskim modelem prasy” bez sto-
sowania licznych do niego odniesień.

W sumie więc Raport jest publikacją ciekawą nie tylko ze względu na swe 
poznawcze walory, ale jest także świadectwem przezwyciężania socjalistycznej 
teorii mediów. Może z dzisiejszej perspektywy nie jest zbyt pasjonującą lekturą, 
ale dobrze się stało, że w swej pierwotnej postaci, nawet tak spóźniony, dotarł 
w końcu do czytelników.




