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Od redakcji

 W niniejszym jubileuszowym, bo piątym,  numerze „Rocznika Prasoznawczego” 

zawarte w nim materiały należą do kilku obszarów refleksji medioznawczej. Wynika to 

z faktu, iż jedną z idei wydawania tego czasopisma jest gromadzenie publikacji, które 

mogą być wykorzystane w procesie kształcenia dziennikarzy. Numer otwiera rozprawa 

Marka Jachimowskiego, która ukazuje procesy kształtowania się regionalnej przestrzeni 

periodycznej komunikacji medialnej na przykładzie województwa śląskiego. Wskazuje 

na wpływ przemian własnościowych na zmiany struktury zawartości mediów masowych 

tworzących tę przestrzeń. Poddaje analizie jakość ukształtowanej struktury przestrzeni 

medialnej, zwłaszcza pod kątem wywoływania przez nią dyskursu w kluczowych 

dla regionu problemach, a także wieloaspektowych skutków, zwłaszcza w kulturze, 

zachodzących zmian. Materiał należy do nielicznych w polskim medioznawstwie 

refleksji dotyczących kulturowych aspektów ukształtowanej, w wyniku przemian 

transformacyjnych w Polsce, struktury mediów masowych, zwłaszcza w wymiarze 

lokalno-regionalnym. Chociaż należy dodać, iż Autor  nie stroni od ogólnokrajowych 

odniesień. 

Jurij Łuczyński – profesor Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego 

Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze (Rosja) przedstawia drugą część rozważań 

na temat systemów medialnych krajów Zakaukazia. Tym razem analizie została 

poddana Armenia. Autor ukazuje kształtowanie się systemu medialnego tego kraju 

w perspektywie historycznej, jak również jego aktualny stan. Materiał ten szczególnie 

polecam, gdyż system medialny Armenii nie został w polskiej literaturze przedmiotu 

jeszcze tak wieloaspektowo przedstawiony. W przygotowaniu jest trzeci materiał z tej 

serii, a dotyczący Gruzji. 

Aspekt medioznawczo-politologiczny funkcjonowania prasy codziennej 

w Stanach Zjednoczonych podejmuje materiał Tatiany Alentiejewej, profesora 

katedry dziennikarstwa na Państwowym Uniwersytecie w Kursku (Rosja). Dokonana 

została w nim analiza funkcjonowania waszyngtońskiego dziennika „Daily National 

Intelligencer”. Autorka nie tylko ukazuje funkcjonowanie tego pisma w aspekcie 

wydawniczym, ale przedstawia relacje świata polityki i dziennikarstwa. Kładzie nacisk 

na rolę prasy codziennej I połowy XIX wieku w dokonujących się w tym okresie 

w Stanach Zjednoczonych przemianach. Materiał jest oparty na badaniach źródłowych 



Autorki, co czyni go szczególnie cennym dla polskiego madioznawstwa, gdyż brak jest 

w naszej literaturze tego typu rozważań. 

Dział materiałów i komunikatów oddawanego do rąk Czytelników rocznika składa 

się z 6 materiałów. Otwiera go publikacja Anny Cieśli poświęcona przemianom radiofonii 

w okresie transformacji ustrojowej w regionie świętokrzyskim. Autorka szczególną uwagę 

poświeciła zmianom  dokonującym się w publicznym radiu regionalnym – Radiu Kielce. 

Podjęte zostały zatem wątki nie tylko organizacyjno-prawne, ale i programowe. Podobnej 

analizie, chociaż w skromniejszym wymiarze, poddane zostały wszystkie rozgłośnie 

radiowe, które w tym okresie zaistniały w tym okresie w regionie świętokrzyskim. Autorka 

swoje rozważania opiera na własnych analizach oraz wykorzystuje badania ogólnopolskie, 

co wzmacnia wartość prezentowanego materiału. Materiał Agnieszki Grzesiok-Horosz 

dotyczy problemów prawnych funkcjonowania mediów masowych. Ten aspekt analizy 

systemu medialnego nie jest zbyt często podejmowany przez polskich badaczy, ze względu 

na ograniczoną ilość tego typu autorów. W swoim materiale Autorka podejmuje problemy 

prawne przekazu satelitarnego i kablowego w aspekcie prawa własności intelektualnej. 

Perspektywa europejska czyni ten materiał wart zainteresowania, zwłaszcza ze strony 

badaczy zajmujących się ponadnarodowym funkcjonowaniem mediów masowych. 

Publikacja Radosława Aksamita podnosi problemy związane z zawartością przekazów 

masowych i ich selekcją. Są to zatem problemy kluczowe dla rozważań nad wpływem 

i znaczeniem środków masowego przekazu w społeczeństwie. Dotyczy to szczególnie 

uwarunkowań związanych z przekazywaniem informacji. Egzemplifikacja tego problemu 

została oparta na badaniach własnych Autora, a dotyczących funkcjonowania Radia 

Katowice i Echa Miasta Katowice. Materiał Joanny Gieruli to przyczynek prasoznawczy 

ukazujący rolę mediów lokalnych w kampaniach politycznych na poziomie lokalnym. 

Oparty na badaniach własnych Autorki, a dotyczących wyborów prezydenckich 

w Sosnowcu w 2010 roku. Dokonana została analiza  tej kampanii na łamach „Wiadomości 

Zagłębia” i „Kuriera Miejskiego”, a więc odmiennych typologicznie pism prasy lokalnej. 

Publikacja może się zatem stać podstawą do szerszych refleksji nad funkcjonowaniem 

prasy lokalnej w przestrzeni komunikacyjnej tego typu społeczności. Materiał Magdaleny 

Włosowicz-Kulawik to także medioznawczy przyczynek, który podejmuje problem 

dość często spotykany w literaturze przedmiotu, a związany z aspektem pedagogiczno-

psychologicznego wpływu mediów elektronicznych na życie jednostki. Autorka skupia 

się na zagrożeniach dziecka w kontaktach z mediami masowymi. Rozdział materiałów 

i komunikatów zamyka krótki szkic Włodzimierza Wójcika dotyczący sylwetki Karola 

Kuryluka redaktora „Sygnałów” i „Odrodzenia”. Polecam go szczególnie badaczom 

zajmującym się historią polskiej prasy oraz  śledzącym uwikłania świata dziennikarskiego 

i polityki.   W końcowej części „Rocznika” pomieszczone są 4 recenzje i 3 sprawozdania 

z konferencji. Izabela Kieliś zajęła się reportażem podróżniczym Lucjana 



Wolanowskiego; Jolanta Pawłowska przybliża nam książkę poświęconą językowi 

Internetu oraz Zofia Sokół, która charakteryzuje pozycję dotyczącą „Ilustrowanego 

Kuriera Codziennego”. W swej drugiej recenzji Zofia Sokół omawia książkę poświęconą 

dyskursowi męskości w piśmie dla trzynastolatek. Sprawozdanie z IV międzynarodowej 

konferencji Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu 

w Krasnodarze zamieszcza Patrycja Szostok; konferencję poświęconą 350-leciu prasy 

polskiej 1661-2011 charakteryzuje Zofia Sokół, a sprawozdanie z międzynarodowej 

konferencji poświęconej radiu przedstawia Mirosława Wielopolska-Szymura. 





Rozprawy i artykuły





Marek Jachimowski

Przekształcenia przestrzeni medialnej 
województwa śląskiego

STRESZCZENIE

We współczesnym globalnym świecie współwystępowanie mediów masowych i od-
masowionych wywołuje u jednostki wrażenie nadmiarowości przekazów medial-
nych z którą sobie ona nie radzi. Jest to pochodna komercjalizacji i uniformizacji tre-
ści, które nie ułatwiają w wyborze mediów, jak i oceny informacyjności zawartych 
w nich treści. W znacznym stopniu wpływają na to również przekształcenia prze-
strzeni medialnej  i spadku znaczenia mediów regionalnych, tłumaczących spra-
wy regionu, jak i pozaregionalne z perspektywy regionu i społeczności lokalnych. 
Przykładem  takich  przekształceń  jest  między  innymi  przestrzeń  medial-
na  województwa  śląskiego.  Procesy  komercjalizacji  mediów  w  tej  przestrze-
ni  i  tzw.  konsolidacja  prasy,  spowodowały,  iż  występuje  w  niej  jeden  dzien-
nik  o  formule  hybrydalnej  zajmujący  się  problematyką  regionalną  oraz 
dodatki  regionalne  dziennika  ogólnopolskiego.  Brak  strukturalnie  silnej  prasy 
codziennej  regionu  osłabia  znaczenie  dyskursywne  publicznych  elektronicz-
nych mediów  regionalnych. W  konsekwencji  zmniejszają  się możliwości  trans-
lacyjne  regionu  w  komunikacji  medialnej  wewnątrz  województwa  śląskie-
go,  a  także  między  regionami,  jak  również  w  komunikacji  międzykulturowej.

SŁOWA KLUCZOWE: przestrzeń medialna, translacja kulturowa, media perio-
dyczne, region periodycznej komunikacji medialnej, wielokulturowość, katowicki 
region medialny

1. Kilka uwag o translacji kulturowej przestrzeni medialnej zamiast 

wstępu

 Przekształcenia przestrzeni medialnej można omawiać z wielu perspektyw – 

globalnej i regionalnej, politycznej i kulturowej. Jest ona bowiem wytworem procesów 

cywilizacyjnych i kulturowych. 

 W epoce rozwoju technologii cyfrowej na jej zagęszczenie wpływają zjawiska 

globalizacyjne, a także nasilające się procesy komunikacji międzykulturowej. Nakazu-

je to porządkować przestrzeń medialną, określać jej ramy kulturowe, które pozwalają 

pokazywać zróżnicowanie strukturalne i odnosić do terytoriów świata realnego. Tymi 

terytoriami ukształtowanymi kulturowo są regiony periodycznej komunikacji medial-

nej1. Jeden z takich regionów, obejmujący terytorium aktualnego województwa ślą-

skiego to katowicki region medialny. Jest on przedmiotem naszych dalszych rozważań 

1  Szerszej na temat regionów periodycznej komunikacji medialnej piszemy w: M. Jachimow-
ski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokraty-
zacji komunikacji medialnej, Katowice 2006.
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w kontekście przekształceń jego przestrzeni medialnej. 

  Zmiany wskazanej przestrzeni medialnej spróbujemy przedstawić zarówno 

w kontekście procesów zachodzących w skali regionalnej, jak i szerszej. Chcemy zwró-

cić uwagę na przestrzeń medialną w odniesieniu do tzw. kulturowej translacji. Mamy 

tu bowiem na uwadze fakty nie tylko związane z transformacją polityczna mediów po 

1989 roku, ale procesy dalsze – związane z przekształceniami przestrzeni medialnej 

w jej wymiarze kulturowym. Mówiąc konkretnie, postaramy się opisać kształtowanie 

się struktury przestrzeni medialnej pod kątem jej potencjału generowania mechani-

zmów kultury medialnej regionu jako jego filtra kulturowego i translacyjnego. Zakres 

problemu jest bardzo rozległy, skupimy się jedynie na kwestiach podstawowych – 

strukturalno-przestrzennych mediów, bardziej sygnalizując problem, niż go rozwiązu-

jąc. 

  W dobie konwergencji mediów, Internetu i „nowych mediów”, kiedy występuje 

„nadmiarowość” przekazów, rola przestrzeni medialnej nie ogranicza się do filtra kul-

turowego, ale pełni również rolę translatora kulturowego treści oferowanych nie tylko 

spoza regionu. Szczególnie w obszarze komunikacji międzykulturowej – tak między 

strefami strategicznymi, jak i między zbiorowościami regionalnymi, społecznościami 

lokalnymi i jednostkami.

  Nie traktujemy zatem mediów regionu jako miejsca tylko translacji językowej, 

ograniczonej do tłumaczenia i popularyzacji wybranych tekstów z mediów obcojęzycz-

nych. Traktujemy je jako miejsce zapośredniczonej komunikacji międzykulturowej. 

Do takiego postrzegania skłania to, iż translacje kulturowe nie ograniczają się do ję-

zyka tekstów publikowanych. W mediach periodycznych nigdy nie było i nie jest to 

tylko działalnością językową. Decyzje tłumacza oznaczają niejednokrotnie negocjacje 

między dwiema kulturami, tworzenia ścieżki rozumienia znaczeń w wielu wymiarach 

i kontekstach światów życia.

 Kultury translacyjnej w periodycznej komunikacji medialnej nie można spro-

wadzać zatem tylko do praktyki tłumaczenia mieszczącej się w teoretycznym wymiarze 

przekładu, ale należałoby widzieć jej wymiar humanistyczny i dyskursywny. W prze-

strzeni periodycznej komunikacji medialnej ten typ kultury wyzwala, w wymiarze 

wielokulturowym, debaty historyczne, polityczne, ekonomiczne, obyczajowe, religijne 

i wiele innych. 

Mając na uwadze to, co powiedzieliśmy do tej pory, w naszych dalszych rozwa-

żaniach interesować nas będzie przekształcenie przestrzeni medialnej w konkretnym 

regionie medialnym. Wszak wymiar regionu periodycznej komunikacji medialnej po-

zwala wskazać strukturę mediów w układzie strukturalno-przestrzennym, rzutującym 

na kulturę medialną regionu. Daje jednocześnie wyobrażenie o potencjale mediów re-
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gionu jako miejscu kultury transakcyjnej w komunikowaniu międzykulturowym. 

  W prezentowanym opracowaniu, jak już powiedzieliśmy, nie sposób przedsta-

wić w pełni podjętego problemu. Omawiając przekształcenia przestrzeni medialnej ka-

towickiego regionu medialnego, staramy się jedynie wiązać je z konsekwencjami dla 

kultury translacyjnej tego regionu. Wymaga tego jego wielokulturowość i potencjalne 

możliwości otwarcia się na komunikację międzykulturową w wymiarze krajowym, eu-

ropejskim i globalnym. Przedstawione kwestie są fundamentem do dalszych badań 

i analiz problemu kultury translacji w katowickim regionie medialnym, jak i pozosta-

łych regionach periodycznej komunikacji w Polsce. 

2. Stan przestrzeni medialnej katowickiego regionu periodycznej 

komunikacji medialnej2 w pierwszym okresie transformacji 

 W okresie poprzedzającym transformację ustrojową w Polsce, na Górnym Ślą-

sku oficjalnie wydawano 187 tytułów prasy, funkcjonowały 2 regionalne stacje radiowe 

(Katowice i Opole) i jeden ośrodek telewizyjny.

 Obok mediów funkcjonujących zgodnie z ówczesnym prawem (przed 1990 ro-

kiem) istniało szereg pism drugiego, spontanicznego obiegu. W obiegu nieoficjalnym 

w latach 1976 -1989 pojawiło się około 400 periodyków i około 500 wydawnictw zwar-

tych. Przedstawione dane pokazują, iż wydawnictwa nieoficjalne zaistniały na Górnym 

Śląsku czternaście lat przed zniesieniem cenzury. Trudno przecenić ich znaczenie, ale 

faktem jest, że region ten dojrzał politycznie do alternatywnej komunikacji medialnej. 

Były to przejawy odradzania się struktury mediów dla tłumaczenia kulturowego rze-

czywistości, w kontekście historycznym i politycznym. 

 Po zniesieniu cenzury następuje bardzo dynamiczny rozwój ilościowy prasy na 

Górnym Śląsku. Powstają nowe typy prasy, wzrasta liczba ośrodków wydawniczych, 

następuje zróżnicowanie wydawców3.

 Liczby tytułów prasowych pojawiających się w przestrzeni medialnej naszego 

regionu w pierwszych latach zmian ustrojowych obrazują, jak nowe mechanizmy wy-

zwoliły inicjatywy wydawnicze.

 W 1990 roku tytułów zarejestrowanych w sądach i pozarejestrowych było 150, 

w następnym roku – 247, natomiast w 1992 roku – 165. Nie oznacza to, że tyle pism 

co roku weszło na rynek prasowy. Wiele było efemeryd, część tytułów została tylko 

2  Katowicki region medialny omawiamy w przywoływanym wcześniej opracowaniu, ibidem 
s. 307.
3  Szczegółowe dane na ten temat w „Katalogu Prasy – Radia – Telewizji ’91 województw: 
bielskiego, częstochowskiego, katowickiego, opolskiego pod red. M. Joachimowskiego. Rocznik 1991, 
Katowice.
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zarejestrowana w sądach. Mechanizmy selekcji sytemu komunikowania medialnego 

zadziałały tutaj z całą mocą – tak społeczne, jak i ekonomiczne. Dość powiedzieć, że 

do końca 1992 roku została na rynku prasowym, z poszczególnych lat, następująca 

liczba tytułów; z przedsięwzięć prasowych z 1990 roku utrzymało się 46 tytułów, 1991 

roku – 38 tytułów: 1992 roku – 37 tytułów. Z tytułów prasowych, które ukazywały się 

przed zniesieniem cenzury, przetrwało 51. W liczbie inicjatyw prasowych widać dużą 

aktywność różnych środowisk. Próby wydawania prasy podejmowały środowiska poli-

tyczne, zawodowe, wyznaniowe, społeczno- kulturalne, a także osoby prywatne, chcące 

włączyć się w dyskurs społeczny, upubliczniając swój stosunek do rzeczywistości.

Wymogi sytemu komunikowania społecznego w społeczeństwie pluralistycz-

nym okazały się w naszym regionie zbyt trudne dla prasy, która wywodziła się ze spon-

tanicznego obiegu informacji (pisma ukazujące się w drugim obiegu nie zaistniały 

trwale w krajobrazie mediów śląskich po 1990 roku) lub w jakimś zakresie naśladowa-

ły ich formułę (prasa Komitetów Obywatelskich). Radykalizm polityczny, ideologiczny, 

przejaskrawianie problemów publicznych, właściwy i akceptowany w komunikowaniu 

spontanicznym w nowych warunkach został odrzucony. W konsekwencji tego typu 

prasa została zweryfikowana negatywnie i to już w pierwszym okresie transformacji 

ustrojowej.

Drugim ważnym weryfikatorem okazał się mechanizm rynkowy, który określa 

wymogi zaistnienia na rynku prasowym. Minimalne wymagania tego mechanizmu to 

odpowiednie środki finansowe oraz profesjonalizm wydawniczy i dziennikarski. One 

też okazały się niesprzyjającymi prasie, próbującej funkcjonować na zasadach obie-

gu spontanicznego. Cechą wydawnictw spontanicznego obiegu informacji jest to, iż 

kwestie ekonomiczne i warsztatowe są dla nich i dla ich czytelnika nie najważniejsze – 

istotne są treści, które były alternatywne do przekazów ocenzurowanych przez władze.

 Na sytuację, szczególnie mediów wysokozasięgowych, miały wpływ działania 

pozaregionalne związane z likwidacją RSW „Prasa – Książka – Ruch”, a w jej ramach 

Śląskiego Wydawnictwa Prasowego. Z punktu widzenia kultury medialnej regionu 

warto prześledzić, jak proces ten zachodził w grupie pism obsługujących cały region 

i społeczności lokalne. 

 W omawianym regionie dostrzeżono w dekompozycji starego sytemu potrze-

bę takich zmian w strukturze przestrzeni medialnej, aby przynajmniej część prasy po 

poprzednim systemie związać z podmiotami regionu i przełamać dotychczasowy scen-

tralizowany układ strukturalny mediów w Polsce. W pierwszym okresie likwidacji Ślą-

skiego Wydawnictwa Prasowego, wśród śląskich polityków i dziennikarzy zrodził się 

pomysł powołania Górnośląskiego Centrum Prasowego. Pisemny zapis „Koncepcji...” 

takiego centrum nosi datę 25 lipca 1990 r. Oficjalne pismo w tej sprawie przekazane 
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zostało Przewodniczącemu Rządowej Komisji Likwidacyjnej RSW dr. Jerzemu Dry-

galskiemu 30 lipca 1990 r. Według „Koncepcji...” Centrum tworzyłyby redakcje: „Try-

buny Śląskiej”, „Dziennika Zachodniego”, „Panoramy”, „Echa”, „Nowin Gliwickich” 

i „Nowin” (Rybnik). Wymienione pisma stanowiły 30 proc. tytułów wydawanych przez 

Śląskie Wydawnictwo Prasowe w 1990 roku. Średni jednorazowy nakład tych perio-

dyków stanowił 60 proc. średniego jednorazowego nakładu w tymże wydawnictwie. 

W „Koncepcji...” proponowano, aby do wydawania tych pism utrzymać kadrę i mają-

tek Śląskiego Wydawnictwa Prasowego. Sugerowano ponadto, aby włączyć katowicką 

drukarnię prasową w skład tworzonego Centrum. Według twórców koncepcji „Cen-

trum Prasowe pozwala ocalić przed rozproszeniem latami zgromadzony potencjał za-

plecza wydawniczego, tworzący infrastrukturę, której odtworzenie przez poszczególne 

wydawnictwa w rozproszeniu będzie niezwykle uciążliwe i kosztowne...”.

Górnośląskie Centrum Prasowe miało być jednoosobową spółką Skarbu Pań-

stwa, która podlegałaby w późniejszym terminie (na zasadzie ustawy z 13 lipca 1990 

r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) prywatyzacji. Twórcy koncepcji spo-

dziewali się, że do spółki akcyjnej przystąpiliby: Wojewoda Katowicki, Zarząd Regionu 

NSZZ „Solidarność” (gdyby do GCP należał „Dziennik Zachodni”), Bank Śląski, Bank 

Kredytowo-Handlowy. Przewidywano również udział w Górnośląskim Centrum Pra-

sowym kapitału zagranicznego. Na ten temat w „Koncepcji...” jest następujący zapis: 

„...dziennikami i >>Panoramą<< – zainteresowane są również międzynarodowe spół-

ki prasowe >>Robertów<<: Hersanta i Maxwella, których wejście razem lub z osobna, 

w połączeniu z udziałem Skarbu Państwa stanowić mogą układ politycznie zrównowa-

żony przy otwarciu GCP drogi na rynek europejski (ogłoszeniowo-reklamowy) a także, 

po niezbędnej informatyzacji całego wydawnictwa, włączenie go w europejski obieg 

informacji, opinii oraz polityki europejskiej”. W innej części tego dokumentu zwraca 

się uwagę, że „koncepcja silnego zgrupowania na Śląsku stawia prasę w korzystniejszej 

sytuacji w rozmowach z kapitałem zachodnim, którego obecność w rozsądnych grani-

cach jest konieczna dla modernizacji prasy (...). Poważne zainteresowanie prasą śląską 

przejawił koncern Hersanta i jego związanie z GCP wydaje się korzystne, zważywszy, 

że przejawia szczególne zainteresowanie drukarnią katowicką z niedokończoną inwe-

stycją. (...). Hersant umożliwia modernizację prasy i druku, nowoczesną organizację 

rynku reklamowo-ogłoszeniowego, zainteresowany jest również prawidłowym funk-

cjonowaniem kolportażu. Związanie się GCP z kapitałem francuskim, który na Śląsku 

jest już tradycyjnym równoważnikiem siły kapitału niemieckiego, zapewni prasie prze-

łamanie żelaznej kurtyny, która oddziela ją od prasy europejskiej”.

Ostatecznie jednak nie doszło do utworzenia Górnośląskiego Centrum Praso-
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wego4. Starania o utworzenie Górnośląskiego Centrum Prasowego w jakimś stopniu 

spowolniły proces sprzedaży tytułów mających być częścią składową Centrum, w tym 

pism, którymi interesował się kapitał zagraniczny. Nie udało się zatem utworzyć w tym 

przełomowy okresie przeobrażeń strukturalnych w funkcjonowaniu mediów naszego 

regionu, jak i zmiany dysponentów mediów wysokonakładowych o zasięgu regional-

nym i lokalnym z zewnętrznych na regionalnych. O losie prasy naszego regionu 

zadecydowały podmioty centralne, ale z nowej konfiguracji politycznej. 

3. Umiędzynarodowienie przestrzeni medialnej katowickiego re-

gionu medialnego.

Komisja ds. Likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa – Książka 

– Ruch” dopiero na 19 września 1991 r. zarządziła komisyjne otwarcie ofert zakupu: 

„Nowin” (Rybnik), „Echa” (Tychy), „Nowin Gliwickich”, „Trybuny Śląskiej” i „Dzien-

nika Zachodniego”. Natomiast 26 września 1991 r. odbyło się posiedzenie Komisji 

Przetargowej, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na pięć tytułów, które miały 

wchodzić w skład Górnośląskiego Centrum Prasowego. „Trybunę Śląską” postanowio-

no sprzedać za kwotę 23 mld 100 mln starych zł spółce „Górnośląskie Towarzystwo 

Prasowe”, „Panoramę” – spółce „Fibak – Sport” za kwotę l mld 600 mln starych zł, 

„Nowiny” (Rybnik) – spółce „Gawinex” z Rybnika za kwotę 2 mld starych zł , „Nowiny 

Gliwickie” – spółce „M and S Ltd” z Gliwic za kwotę l mld 100 mln starych zł, tygodnik 

„Echo” – spółce Zarządu Miasta i Przedsiębiorstwu „Inkom” z Pszczyny5. 

Komisja wstrzymała się z rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż „Dziennika 

Zachodniego” do czasu wydania opinii na temat oferty „Prasy Śląskiej” przez Urząd 

Antymonopolowy. Ostatecznie „Dziennik Zachodni” sprzedano (5.11.1991) spółce 

„Prasa Śląska” za 40 mld starych złotych. W dniu zakupu udziałowcami tej spółki byli: 

„Polska Presse” (Hersant) – 50 proc. udziałów, Regionalne Przedsiębiorstwo Związ-

kowe sp. z o.o. (Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” – 30 proc. udziałów, 

SW „Czytelnik” - 20 proc. udziałów). Warto tu dodać, że dla przeprowadzenia operacji 

kupna „Dziennika Zachodniego” koncern Hersanta udzielił bezprocentowej pożyczki 

Regionalnemu Przedsiębiorstwu Związkowemu na 5 lat. Hersant udzielił także pożycz-

ki SW Czytelnik w „wysokości niezbędnej do objęcia udziałów w spółce” również na 

5 lat – oprocentowanie wynosiło 12 proc. w stosunku rocznym6 (w tym czasie kredyt 

w bankach był kilkakrotnie wyższy). „Prasa Śląska” była jedyną spółką kupującą prasę 

4  Brak precyzyjnych danych, które pozwoliłyby dokładnie opisać przyczyny i mechanizmy, 
które nie dopuściły do utworzenia Górnośląskiego Centrum Prasowego.
5  Komunikat Komisji przetargowej z dnia 26.09.1991 r.
6  Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w polskich mediach, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 1-2, s. 2;  
P. Gadzinowski, Jak panna ”S” Niemcom dała, „Nie” 1995, nr 9, s. 3.
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śląską, gdzie 50 proc. udziałów miał kapitał zagraniczny. W 1993 r. Hersant odkupił 

udziały Regionalnego Przedsiębiorstwa Związkowego („Solidarność”) w spółce „Pra-

sa Śląska”. Formalnie więc po tej transakcji „Polska Presse” miała 80 proc. udziałów 

w spółce „Prasa Śląska”. Zaznaczyć tu trzeba, że Regionalne Przedsiębiorstwo Związ-

kowe, nie mając już udziałów finansowych w spółce „Prasa Śląska”, zachowało prawo 

współdecydowania o obsadzie niektórych stanowisk kierowniczych w tejże spółce – 

w tym redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”. Zastanawia jednak tak szybkie 

pozbycie się przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności” udzia-

łów finansowych w spółce wydającej dziennik o największym zasięgu społecznym na 

Śląsku, zwłaszcza kiedy prześledzi się wcześniejsze pisma kierowane przez ten Zarząd 

do prasy, do pełnomocnika ds. likwidacji RSW czy też do władz administracyjnych 

szczebla wojewódzkiego czy rządowego. Ze względu na wagę zachodzących wówczas 

procesów, przytoczymy w całości treść dwóch takich pism. W dniu 25.10.1990 r. Aloj-

zy Pietrzyk – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-

ność” – kieruje do redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego” pismo następującej 

treści: „W związku z brakiem dostępu do prasy codziennej zwracamy się ze stanowczym 

żądaniem udostępnienia nam 3 kolumn w wydaniu sobotnio-niedzielnym >>Dzien-

nika Zachodniego<< w celu autonomicznego redagowania jej przez Zarząd Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ >>Solidarność<<. Następnego dnia (26.10.1990) Zarząd 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” kieruje protest do Prezesa Rady 

Ministrów Tadeusza Mazowieckiego, Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej RSW, 

Pełnomocnika Komisji Likwidacyj nej RSW ds. Likwidacji Śląskiego Wydawnictwa 

Prasowego, wojewody katowickiego, posłów i senatorów OKP w województwie kato-

wickim, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Protest był następującej treści: „Za-

rząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko zmia-

nie planów Komisji Likwidacyjnej RSW, dotyczących prasy śląskiej, a w szczególności 

„Dziennika Zachodniego”, który ma zostać przekazany nomenklaturowej spółdzielni. 

Stwierdzamy, że decyzja ta uniemożliwiłaby „Solidarności” dostęp do prasy codzien-

nej w naszym regionie. Wobec tego domagamy się respektowania dotychczasowych 

uzgodnień pomiędzy Zarządem Regionu a Komisją Likwidacyjną, które przewidywały 

utworzenie spółki Skarbu Państwa „Dziennik Zachodni” z udziałem Śląsko-Dąbrow-

skiej „Solidarności” i Spółdzielni „Czytelnik”. Ponadto stwierdzamy, że nie pogodzimy 

się z faktem zamknięcia nam dostępu do prasy w samym środku kampanii wyborczej. 

Zastrzegamy więc sobie możliwość podjęcia wszelkich środków protestu, aby do tego 

nie dopuścić”.
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Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, pozbywając się ak-

cji w spółce „Prasa Śląska”, stworzył możliwość uzyskania pakietu większościowego 

w tej spółce kapitałowi zagranicznemu.

Hersant zainteresował się również drugim wielkim dziennikiem śląskim „Try-

buną Śląską” (codzienny nakład ok. 120 tys., magazynowy ok. 700 tys. egz.). Tutaj 

strategia Hersanta była odmienna niż w przypadku „Dziennika Zachodniego”, to zna-

czy nie kupiono tego dziennika bezpośrednio od Komisji Likwidacyjnej, ale poprzez 

działania rynkowe. Przetarg na „Trybunę Śląską” wygrało „Górnośląskie Towarzystwo 

Prasowe” sp. z o.o. Udziałowcami tej spółki byli: Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (25 proc.), Związek Górnośląski, Zwią-

zek Gmin Górnego Śląska, Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze, Regionalna Izba 

Gospodarcza z Katowic po 10 proc., spółka z o.o. „Propress” oraz pięciu udziałowców 

prywatnych7. Wskutek zręcznych działań negocjacyjnych i biznesowych, w marcu 1993 

r. większość w „Górnośląskim Towarzystwie Prasowym” miały trzy spółki (76,5 proc. 

udziałów – w jednakowej liczbie) „Propress”, „Książnica” i „Euromarket”. Spółki „Eu-

romarket” i „Książnica” kontrolowane były przez łódzką grupę „Tower”, w której więk-

szość udziałów należała do Hersanta. W ten sposób, w stosunkowo krótkim czasie, 

Francuzi zdobyli kontrolę finansową nad dwoma największymi dziennikami Śląska. 

Spełniły się przewidywania twórców koncepcji Górnośląskiego Centrum Prasowego, 

że prasa śląska rozproszona, nie potrafi obronić się przed koncentracją kapitałową wy-

dawców zagranicznych. Podobna sytuacja nastąpiła z takimi periodykami jak „Sport”, 

„Sport Śląski”, „Panorama”, „Nowe Echo”, „Dziennik Beskidzki”, które związane były 

z grupami kapitałowymi, gdzie funkcjonował Wojciech Fibak. Przedsięwzięcia Wojcie-

cha Fibaka należy traktować jako kapitał zagraniczny. Biznesmen ten wówczas na stałe 

mieszkał w Monte Carlo, a angażowanie się kapitałowe na Śląsku i w Polsce było wów-

czas jednym z fragmentów jego globalnej działalności na międzynarodowym rynku 

kapitałowym. Jego przedsięwzięciami w prasie śląskiej były udziały w takich spółkach 

jak „Fibak – Sport S.A.”, przekształconej następnie w „Fibak Noma Press S.A.”. Warto 

w tym miejscu zaznaczyć, że spółka Fibaka od marca 1993 r. została właścicielem Pra-

sowych Zakładów Graficznych w Katowicach.

Mając kilka tytułów prasowych oraz drukarnię, grupa kapitałowa, w której 

funkcjonował Wojciech Fibak, dokonuje kolejnych zmian własnościowych. Powstaje 

spółka „Fibak – Marquard Press”, gdzie udziałowcami są Wojciech Fibak i przedstawi-

ciel kapitału szwajcarskiego Jurgen Marquard.

Mniejszym zainteresowaniem kapitału zagranicznego cieszyła się popołu-

dniówka „Wieczór”. W spółce „Akapit”, wydającej ten periodyk, posiadała niewielkie 

7  Z. Bajka, Kapitał zagraniczny, s. 11.
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udziały spółka, gdzie występuje kapitał z Luksemburga – IBC International Consulting 

sp. z o.o.

Do 1994 roku wysokonakładowe dzienniki regionalne, jak pokazaliśmy, zostały 

w wyniku działań polityczno-handlowych i handlowych przejęte przez podmioty zagra-

niczne. Określone zachowania środowisk politycznych i postrzeganie prasy regional-

nej nie w kategoriach kulturowych, a tylko towarowo-rynkowych, ułatwiło podmiotom 

zewnętrznym całkowite przejęcie kontroli nad dziennikami i sprowadzenie ich warto-

ści do jednego, rynkowego wymiaru. W pełni te mechanizmy zadziałały w roku 1994. 

Rok ten jest ważną cezurą nie tylko przy analizie kapitału zagranicznego na Śląsku, od 

tego roku bowiem zaczyna się nowy etap w zmianach strukturalnych funkcjonowania 

nie tylko dzienników. 

 Nastąpiły bardzo znaczące zmiany własnościowe w spółkach wydających naj-

ważniejsze dzienniki śląskie. Robert Hersant sprzedał we wrześniu 1994 r. niemieckie-

mu koncernowi prasowemu ze Wschodniej Bawarii Passauer Neue Presse za 100 mln 

marek11 8 dzienników polskich, w tym „Dziennik Zachodni” i „Trybunę Śląską”. Po tej 

transakcji w spółce „Prasa Śląska” początkowo podstawowymi udziałowcami są „Polska 

Press” (Passauer Neue Presse) – udziały większościowe, SW „Czytelnik” oraz pracow-

nicy (udziały tych ostatnich wynosiły ok. 8 proc.). Z biegiem czasu podmiot zagranicz-

ny przejmuje poprzez mechanizmy rynkowe wszystkie udziały w spółce. Regionalne 

Przedsiębiorstwo Związkowe, nie mając udziałów w spółce „Prasa Śląska”, przez jakiś 

czas zachowało prawo powołania jednego z wiceprezesów tej spółki oraz współdecydo-

wania o obsadzie redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”. Ale kolejne zmiany 

reorganizacyjno-prawne i rynkowe pozbawiają je tego przywileju. W spółce „Górnoślą-

skie Towarzystwo Prasowe”, która wydawała „Trybunę Śląską”, udziały większościowe 

miał także Passauer Neue Presse. Warto tu jeszcze dodać, że koncernowi temu swoje 

udziały sprzedał nie tylko Hersant, ale także jeden z polskich udziałowców. W spółce 

tej sytuacja była interesująca jeszcze z innego powodu – jak twierdzą przedstawiciele 

polskiej strony – pomimo udziału większościowego kapitału zagranicznego, decydują-

cy głos w sprawie zarządu i obsady redaktora naczelnego „Trybuny Śląskiej” miał przez 

jakiś czas polski udziałowca, ale z biegiem czasu mechanizmy rynkowe skłoniły go do 

sprzedaży swoich udziałów podmiotowi z Bawarii.

Daleko idące przekształcenia własnościowo-dysponenckie w podstawowym 

segmencie prasy regionu katowickiego spowodowały zmiany nie tylko w strukturze 

mediów tego segmentu, ale wytworzyły nowe zasady polityki selekcji i polityki infor-

macji redakcji. Nie wdając się w szczegółowy opis tych mechanizmów, należy powie-

dzieć, iż inaczej zaczęto wartościować znaczenie tematyczne publikacji. Sukcesywnie 

nabierały znaczenia materiały neutralne politycznie czy społecznie o dużym ładunku 
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sensacji, relacjonujące życie „codzienne” jednostki. Tłumaczenie procesów społecz-

nych czy politycznych schodzi na plan dalszy. Zaczynają nabierać znaczenia różne for-

my uatrakcyjniania pozadziennikarskiego. 

4. Komercjalizacja przestrzeni periodycznej komunikacji medialnej 

Wraz z wkroczeniem kapitału zagranicznego do dwóch głównych dzienników 

naszego regionu, zaczyna się wielowymiarowy proces komercjalizacji nie tylko treści. 

Pierwszym przejawem tych działań była próba zwiększania sprzedaży „Dziennika Za-

chodniego” przez wprowadzenie konkursów z możliwością wygrania w tamtych cza-

sach atrakcyjnych nagród (tzw. zdrapki). To czas, kiedy jeszcze „Dziennik Zachodni” 

był w dyspozycji podmiotu francuskiego. Właściciel niemiecki poszerza te procesy 

przez zwiększanie liczby dodatków tematycznych oraz lokalnych. Coraz wyraźniej do-

strzegalna jest zmiana w zawartości, jak i formie. Zmiany te dokonywane są w czasie, 

tak że adresat tytułu nie musi się „uczyć” na nowo korzystania z tego periodyku. Kon-

sekwentnie jednak, acz stosukowo powoli, pismo upodabnia się do formuły tabloidu. 

„Dziennik…” w nowej formule wpółuczestniczy w latach dziewięćdziesiątych wraz z in-

nymi mediami komercyjnymi w promowaniu nowej formuły mediów periodycznych 

i oczekiwań publiczności medialnej. W konsekwencji dąży się w sektorze komercyjnym 

do zamiany czytelnika mediów w odbiorcę – konsumenta mediów. Kształtuje się od-

biorcę (ostatecznego konsumenta treści) oczekującego i akceptującego materiały me-

dialne o charakterze informacyjno-sensacyjnym oraz różnego rodzaju relacje. 

Zmniejsza się ilość publikacji o charakterze polemicznym czy dyskursywnym 

inspirujących debatę publiczną. Wpływa to strukturalnie na obniżanie się kultury 

translacji przestrzeni medialnej. Z czasem w podstawowym dzienniku omawianego 

regionu coraz wyraźniej widać marketingowe podejście wydawcy do pisma. Można to 

nazwać neutralnością komercyjną, niepozwalającą określić, jaki typ poglądów na istot-

ne problemy regionu prezentuje ten dziennik. Jest to cecha większości komercyjnych 

mediów periodycznych, które pod wpływem badań typowo marketingowych starają 

się „zaspokoić” oczekiwania konsumenta. Następuje spłycenie publicystyki. Tematy 

społeczne, polityczne, gospodarcze, pomimo tak głębokich przeobrażeń politycznych 

i społecznych, a szczególnie gospodarczych w regionie i państwie, częściej są rejestro-

wane w wielu z tych mediów w „atrakcyjnej formie” niż dyskutowane czy szerzej oma-

wiane i tłumaczone. Nie dokonują one głębszej analizy tłumaczącej wielu problemów 

i nie wywołują dyskursu, który w sposób krytyczny i zrozumiały pokazywałby je przez 

pryzmat regionu. 
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Nie wchodząc głębiej w analizę tego problemu w tym miejscu i powracając do 

segmentu dzienników omawianego regionu, można postawić tezę, iż w wykształconej 

ostatnimi laty formule istniejący dziennik został pozbawiony mechanizmu kreowa-

nia własnych publicystów, którzy sprostaliby trudnym tematom nie tylko regionu, ale 

i szerszym ogólnokrajowym – z perspektywy regionu. Po 1994 roku wyraźnie brak od-

wagi kształtującej politykę informacji w redakcji do podejmowania trudnej publicy-

styki z podstawowych dziedzin, o których wspominamy wcześniej. Posługiwanie się 

komentatorami czy publicystami „zewnętrznymi”, szczególnie z centrum politycznego 

kraju w dzienniku regionu, spycha ten dziennik do poziomu pisma prowincjonalne-

go bez własnego oblicza, niepotrafiącego w swoim zespole wykształcić publicystów. 

Wpływa to na obniżenie poziomu kultury medialnej i kultury translacji przestrzeni 

medialnej regionu.

5. Osłabienie strukturalne przestrzeni medialnej jako filtra kulturo-

wego regionu 

 Proces obniżania się poziomu kultury medialnej trudno powstrzymać, gdy ist-

nieje tylko jeden dziennik zorientowany na sprawy regionu. A problem staje się tym 

bardziej złożony, kiedy zważymy, że formuła tego jedynego dziennika regionu została 

zmieniona z regionalnej w hybrydalną (realizowanym w projekcie wydawcy „Polska. 

The Times”). 

Jest to poważną kwestią nie tylko dla kultury medialnej regionu. Mechanizmy 

rynkowe i korporacyjne tak bowiem ukształtowały struktury medialne w omawianym 

regionie, że jest tu jeden dziennik regionu o charakterze hybrydalnym. Należy w tym 

miejscu przypomnieć, że w omawianym regionie w segmencie dzienników regionu 

wcześniej istniały jeszcze „Wieczór” i „Trybuna Śląska”. Najpierw mechanizmy rynko-

we zweryfikowały negatywnie „Wieczór”, a parę lat później mechanizmy korporacyjne 

„Trybunę Śląską”. 

Likwidacje tytułów, jak pokazują wcześniejsze okresy historyczne mediów 

omawianego regionu, dokonują się stosunkowo często. Trudniej natomiast wprowa-

dzić w przestrzeń medialną nowy dziennik o zasięgu regionalnym. Warto pamiętać, 

że takie próby były podjęte po 1990 roku. Nowe inicjatywy z lat dziewięćdziesiątych, 

takie jak „Kurier Zachodni”, „Dziennik Śląski” czy „Dziennik Beskidzki”, okazały się 

przedsięwzięciami nietrafionym i na krótko zaistniały w przestrzeni medialnej regio-

nu. W konsekwencji w jednym z najważniejszych segmentów mediów, stanowiących 

część przestrzeni medialnej regionu, który decyduje o pewnej trwałości przekazów 

medialnych (są one mniej ulotne niż przekazy w mediach elektronicznych), pozostał 
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jeden dziennik mocniej osadzony w tematyce regionalnej. Taki stan ogranicza jaki-

kolwiek dyskurs medialny na tym poziomie mediów, pozwalający na tłumaczenie 

zmian politycznych, ekonomicznych czy kulturowych. Dodatki „śląskie” dzienników 

warszawskich, z racji swej formuły mają ograniczony zakres penetracji dziennikarskiej 

i problemowej, a tym samym ograniczone możliwości włączania się w debatę medialną 

regionu. W pismach ogólnokrajowych dodatki regionalne mają charakter uatrakcyj-

niający wydania podstawowe w danym regionie. A zawarte tam treści regionalne nie 

są podstawowymi, a tylko jednymi z wielu. Nie są one tak wielorako tematyzowane, 

jak w typowym piśmie regionalnym. Ograniczenia często uwarunkowane są szczupło-

ścią zespołów dziennikarskich, jak i określoną liczbą stron na tematy z danego zakresu 

problemowego. Co w pismach szczególnie o charakterze centralnym jest zrozumiałe. 

 Pozostanie tylko jednego tytułu dziennika o tematyce regionalnej w regionie 

nie tylko burzy zasady pluralizmu strukturalno-przestrzennego, ale obniża jakość sys-

temową warunków do prowadzenia dyskursu medialnego na tematy różnych kultur 

kształtowanych w regionie – od kultury artystycznej po kulturę polityczną. W takim 

regionie jak opisywany, jeden dziennik (hybrydalny) o nastawieniu regionalnym może 

co najwyżej rejestrować w dziennikarskich formach informacyjnych wydarzania – 

zgodnie z obecną formułą tego dziennika. Takie ukształtowanie przestrzeni medialnej 

w segmencie dzienników nie sprzyja rozwojowi form publicystycznych skłaniających 

do dyskursu czy debaty nie tylko w tych dziennikach. Osłabiony jest jeden z mecha-

nizmów w strukturze mediów nie tylko regionalnych, ale całego sytemu. To dzienniki 

o różnej proweniencji (w znaczeniu pluralizm przestrzenno-strukturalnego), a nie me-

dia elektroniczne (ulotność treści) często są „zaczynem” dyskursu medialnego mają-

cego zasadnicze znaczenie dla kształtowania kultury translacji przestrzeni medialnej. 

W katowickim regionie medialnym nabiera to szczególnego znaczenia, kiedy zważy-

my na historycznie i politycznie kształtowaną wielokulturowość regionu. 

Mechanizmy weryfikacji rynkowej i korporacyjnej widać również w innych seg-

mentach przestrzeni medialnej. Skuteczność mechanizmów rynkowych jako weryfika-

tora najlepiej obrazują dane dotyczące inicjatyw prasowych, zawarte w sądowych re-

jestrach tytułów prasowych, a faktyczną ilością tytułów funkcjonujących w krajobrazie 

mediów w pierwszej dekadzie transformacji ustrojowej. Na terenie byłych województw 

śląskich (bielskie, częstochowskie, katowickie i opolskie) w latach 1990-2000 zareje-

strowano blisko 2500 tytułów prasowych. W 2000 roku wydawanych było na tere-

nie województwa śląskiego i opolskiego 409 tytułów prasowych. W ciągu minionych 

dwóch dekad w przestrzeni medialnej Górnego Śląska pozostali ci wydawcy (i tytuły), 

którzy wykazali rozeznanie w funkcjonowaniu rynku medialnego, wiedzę z zakresu 

ekonomiki mediów oraz profesjonalizm zespołów dziennikarskich. Nie bez znaczenia 
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był również kapitał wyjściowy. Ważnym okazało się także, czy tytuł miał utrwaloną 

pozycję w poprzednim systemie mass mediów. Wszak czytelnik nie odrzucił tytułów 

prasowych z minionej epoki, szczególnie tych o treściach uniwersalnych. Szczególnie 

jest to widoczne na przykładzie codziennej prasy regionalnej i tygodników lokalnych 

oraz prasy ogólnokrajowej naszego regionu Kościoła rzymskokatolickiego. 

Dla badaczy tego typu prasy nie było to zaskoczeniem. Prowadzone przez Za-

kład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego badania w latach siedemdziesiątych 

i osiemdziesiątych nad prasą lokalną oraz w latach dziewięćdziesiątych nad prasą re-

gionalną tak na Śląsku, jak i w całej Polsce jednoznacznie wskazywały motywy jej czy-

tania. Prasa ta nie była postrzegana do końca przez odbiorców jako instrument działań 

propagandowych ówczesnej partii rządzącej. Podawane przez adresatów powody jej 

czytania sprowadzały się do następujących stwierdzeń: „czytam o sprawach bliskich – 

zaspokajają moje potrzeby informacyjne o miejscowościach z najbliższej okolicy” czy 

też takie powody: „w tym piśmie można spotkać znajome nazwiska, miejscowości, uli-

ce”, „jest to dziennik mojego regionu”. Pozostałe motywy też skupiały się na sprawach 

lokalnych i regionalnych, konkretnych, ludziom bliskich, weryfikowalnych w społecz-

nościach lokalnych lub na poziomie regionu. Co nie znaczy, że czytelnicy ci nie dostrze-

gali mankamentów ówczesnego systemu prasowego. Domagali się, aby pisma lokal-

ne czy regionalne „głębiej wnikały w problematykę lokalną i poruszały równomiernie 

wszystkie tematy [...] zwłaszcza zagadnienia społeczne i obyczajowe”, lub stwierdzali: 

„prasa nie powinna być jednostronna, nie powinna reprezentować interesów i poglą-

dów jakiejkolwiek organizacji czy grupy interesów [...]”, „powinna dopuścić na łamach 

do głosu, na równi, ludzi pełniących jakiekolwiek funkcje i szeregowych obywateli”. 

Z przedstawionych motywów wynika, iż członkowie społeczności lokalnych sięgali po 

te pisma jako źródła informacji lokalnej i regionalnej. Tym bardziej, że wówczas było 

to jedyne oficjalne źródło informacji tego typu. Na Śląsku dochodziły jeszcze inne czyn-

niki. Jednym z nich jest fakt, iż większość pism lokalnych ukazywało się po II wojnie 

światowej na Górnym Śląsku już od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Wieloletni 

okres ukazywania się prasy lokalnej wyrobił nawyk i umiejętność czytania tych tytu-

łów. Drugim czynnikiem historycznym, który wymaga uwzględniania przy omawianiu 

prasy śląskiej, są tradycje czytelnictwa prasy lokalnej na Śląsku – sięgające drugiej po-

łowy XIX wieku. Można powiedzieć, że w tym regionie o czytelnictwie tego typu prasy 

w dużym stopniu decydowały tradycje prasowo-wydawnicze.

Wyniki naszych badań pozwoliły ponadto ustalić, że samoutrwalanie tytułu 

prasowego wywołuje reakcje motywacyjne prowadzące do tego, że jest on częściej bra-

ny do ręki niż tytuł nowo utworzony. Ta prawidłowość potwierdziła się w czasie zmian 

zachodzących na rynku prasowym w latach dziewięćdziesiątych. Przesłanki te zostały 
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wzmocnione tym, że wyeliminowano mankamenty tych tytułów prasowych, które były 

pochodnymi poprzedniego systemu politycznego. Odnosi się to nie tylko do prasy lo-

kalnej, ale i regionalnej.

Przekształcenia, jakie zachodziły w kolejnych okresach transformacji systemo-

wej w Polsce, potwierdziły wskazaną prawidłowość w całej rozciągłości. Podstawowymi 

elementami regionalnej przestrzeni medialnej w segmencie dzienników i tygodników 

lokalnych na Śląsku pozostają, ponad dwadzieścia lat po zniesieniu cenzury, tytuły 

o wieloletniej tradycji: z dzienników „Dziennik Zachodni” (włączony przez wydawcę 

zewnętrznego w projekt „Polska. The Times”), a z tygodników „Nowiny”, „Nowiny Gli-

wickie”, „Gwarek”, „Echo”, „Kronika Beskidzka”, „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”, „Głos 

Ziemi Cieszyńskiej”. Przeszły one pozytywnie czytelniczą weryfikację w systemie me-

diów pluralistycznych. A ze względu na relatywnie wysokie nakłady i zasięg społeczny 

odgrywają one, w porównaniu z pozostałymi tytułami prasowymi wydawanymi w tym 

regionie, rolę podstawową, jeśli chodzi o społeczności lokalne. Brak natomiast me-

diów, które mogłyby w sposób ciągły śledzić i niejako łączyć problemy poszczególnych 

subregionów naszego regionu w formie dyskursu medialnego. Relacyjność tematyczna 

między poszczególnymi tygodnikami lokalnymi a „Dziennikiem Zachodnim” czy me-

diami elektronicznymi w sensie dyskursywnym jest niewielka. Wpływa to negatywnie 

na kształtowanie się w całej przestrzeni medialnej kultury tłumaczenia spraw regionu 

w regionie. 

To, co pozwoliło każdemu z wymienionych tygodników lokalnych przejść po-

zytywnie weryfikację czytelniczą w nowych warunkach politycznych, to niezmiennie 

dominująca na ich łamach informacja lokalna i regionalna, utrzymujący się profe-

sjonalizm tych pism oraz szanowanie przyzwyczajeń czytelniczych. Oczywistym jest, 

że nastąpiły inne daleko idące przekształcenia w tej prasie: zmiany wydawniczo-wła-

snościowe, organizacyjne, wzrost ilości reklam itp., które okazały się istotne z punk-

tu widzenia funkcjonowania w nowym systemie medialnym. W katowickim regionie 

medialnym mamy również przykłady umiejętnego połączenia na łamach treści regio-

nalnych z treściami ogólnokrajowymi czy szerszymi z różnych zakresów. Mamy tu na 

myśli tygodnik Wydawnictwa Kurii Metropolitarnej w Katowicach „Gość Niedzielny”. 

To katolickie pismo jest jednym z najdłużej ukazujących się w naszym regionie perio-

dyków. Warto podkreślić, iż redagujący i wydający to pismo potrafili znaleźć formu-

łę nowoczesnego pisma, nie tylko katolickiego. Dowodem tego jest osiągnięcie przez 

ten tygodnik sukcesu w ogólnopolskiej przestrzeni medialnej i na rynku tygodników 

opinii. W pierwszym półroczu 2010 roku ten ogólnopolski tygodnik katowickiego re-

gionu osiągnął według danych Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy najlepszą średnią 

sprzedaż w segmencie tygodników opinii. Wyprzedził tygodniki wydawców komercyj-
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nych, takie jak np.: „Polityka”, „ Newsweek Polska”, „Wprost” czy „Przekrój”. Sukces 

ten jest ważny nie tylko dla redakcji i wydawcy, ale dla całej kultury medialnej regionu. 

Pokazuje, iż na poziomie regionu przy pewnej stabilizacji polityki redakcji i pewnym 

dystansie do sfery politycznej i korporacyjnej można odnieść sukces nie tylko czytelni-

czy, ale i rynkowy. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż proces przekształceń „Gościa 

Niedzielnego” rozpoczął ksiądz Stanisław Tkocz na początku lat dziewięćdziesiątych. 

Ten nieżyjący już ksiądz dziennikarz wniósł wiele otwartości, a jednocześnie poszano-

wania wobec tradycji i kultury medialnej naszego regionu.

 Powracając do segmentu prasy lokalnej, trzeba podkreślić, że i w tym segmen-

cie przestrzeni medialnej w minionych dwudziestu latach podejmowano próby wy-

dawania nowych tytułów tygodniowej prasy lokalnej o treściach uniwersalnych. Ale 

lokalne tygodniki, które powstały i zaistniały przez jakiś czas w przestrzeni medialnej 

regionu, po pewnym czasie upadały (poza nielicznymi wyjątkami, np. „Co Tydzień”). 

 Jedynie w pismach o rzadszej periodyczności, a przede wszystkim w segmencie 

miesięczników nastąpił daleko idący rozwój ilościowy. Ale pod względem nakładów są 

to pisma niskonakładowe i ich znaczenie w systemie periodycznej komunikacji me-

dialnej jest ograniczone i prawie niezauważalne w komunikowaniu masowym. 

Wieloletnie badania Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego nad roz-

wojem typologicznym prasy pod względem periodyczności na Górnym Śląsku poka-

zują, że wydawane są tu wszystkie typy prasy. Prawie połowa tytułów wydawanych 

w naszym regionie to miesięczniki. Tygodniki stanowią około 20 proc., dwutygodniki 

blisko 6 proc., a periodyki o innej periodyczności stanowiły po kilka procent wydawa-

nej prasy. Dzienniki w latach 1990-2000 stanowiły 2-5 proc. prasy drukowanej w tym 

czasie na Górnym Śląsku8. W kolejnej dekadzie w tym segmencie prasy nastąpiły pro-

cesy dalszej komercjalizacji i konsolidacji, co spowodowało jakościową zmianę tego 

segmentu prasy. W 2010 roku dzienniki stanowiły 0,5 proc. wszystkich periodyków 

wydawanych w woj. śląskim.

 Ogólna liczba tytułów prasowych w przestrzeni medialnej naszego regionu 

wydawanych w roku latach 2010-2011 oscyluje w graniach 383. W pośrednich okre-

sach badawczych liczba tytułów prasy wydawanej w naszym regionie była następująca: 

w roku 2000 – 337 , a w roku 1996 – 3679.

Pisma współtworzące przestrzeń medialną katowickiego regionu medialnego 

wydawane są w około 90 miejscowościach. Główne ośrodki wydawnicze to: Katowice, 

Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Cieszyn, Rybnik, Sosnowiec, Tychy.

8  Szczegółowe zestawienia dotyczące mediów na Górnym Śląsku do 1996 roku patrz:                    
M. Jachimowski (red.), Katalog Prasy – Radia – Telewizji”, Rocznik 1995/1996, Rocznik 1992/1993, 
Rocznik 1991. 
9  Badania własne autora. 
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6. Media elektroniczne w przestrzeni medialnej 

 W przestrzeni medialnej katowickiego regionu medialnego struktura mediów 

elektronicznych pod względem ilości elementów jest mniej liczna niż prasy drukowa-

nej, natomiast ich zasięg społeczny oraz masowość oddziaływania jest bardzo duża. 

W momencie rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce na terenie Górnego Śląska 

istniały dwie regionalne rozgłośnie radiowe – Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowi-

cach i Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu oraz Telewizja Katowice. W przestrzeni 

medialnej regionu, po likwidacji cenzury, rozwój ilościowy stacji radiowych i telewi-

zyjnych ze względów technicznych, formalnoprawnych był mniej żywiołowy niż pra-

sy. Chociaż należy powiedzieć, że zrodziły się inicjatywy zakończone sukcesem jeszcze 

przed wejściem ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. Na terenie 

byłych województw śląskich powstało do grudnia 1992 sześć stacji radiowych – pięć 

komercyjnych i jedna kościelna. Zaczęła również działać 16 grudnia 1992 roku Prywat-

na Telewizja Katowice „Rondo”, a w 1993 roku rozpoczęła emisję prywatna Telewizja 

Opole Telopol. Dość powiedzieć, że w pierwszym okresie, kiedy rozpoczęto porządko-

wanie spraw związanych z funkcjonowaniem mediów elektronicznych w latach 1992-

1993, powstały na Śląsku 3 stacje katolickie, 11 stacji radiowych komercyjnych i 2 sta-

cje telewizji prywatnej.

 W wyniku procesów koncesyjnych przybywało lokalnych stacji radiowych 

w przestrzeni regionu. Na koniec pierwszej dekady transformacji ustrojowej, na te-

renie powstałego województwa śląskiego istniały 22 stacje radiowe o różnym profilu. 

W liczbie tej mieściły się: jedna regionalna rozgłośnia publiczna, pięć stacji Kościoła 

katolickiego, jedna Kościoła ewangelicko-reformowanego oraz 15 stacji komercyjnych. 

Były one rozmieszczone w 15 miejscowościach. Miasta, które były siedzibami więcej niż 

jednej stacji, to: Częstochowa (4 stacje), Bielsko-Biała (3 stacje), Katowice (3 stacje).

Na przełomie dwóch dekad transformacji ustrojowej w przestrzeni mediów re-

gionu, w segmencie mediów elektronicznych nie miała konkurenta publiczna telewizja 

regionalna. W strukturach Telewizji Polskiej Katowice usamodzielnił się Ośrodek Re-

gionalny Telewizji Polskiej w Opolu. Od połowy stycznia 2000 roku, od poniedziałku 

do piątku OTV Katowice nadawał półgodzinny program lokalny dla odbiorców pasma 

wspólnego na terenie Opolszczyzny. Inna zmiana, jaką wprowadzono w telewizji regio-

nalnej, to ograniczenie programu własnego. Od 1998 roku wprowadzono tzw. „pasmo 

wspólne” dla publicznych telewizji regionalnych, ograniczając w ten sposób własne 

programy osadzone w regionie. W wyniku tych zmian nastąpił znaczący spadek zasię-

gu społecznego TVP Katowice w regionie. W 1997 r. wynosił on 73 proc., a w 1999 r. 
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tylko 35,9 proc. badanych w naszym regionie deklarowało korzystanie z programów 

tej telewizji. W konsekwencji musiało to wpłynąć na ograniczenie znaczenia telewi-

zji regionalnej jako regionalnego źródła informacji. Wystarczy tu tylko powiedzieć, że 

w 1997 roku TVP Katowice była podstawowym źródłem informacji o regionie dla 52,6 

proc. mieszkańców byłych województw bielskiego, częstochowskiego i katowickiego, 

natomiast w 1999 roku dla 26,9 proc. W kolejnych latach, jak pokazują badania pra-

cowników Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego za lata 1990-2001, spada 

znaczenia radia publicznego jako źródła informacji z regionu.

 W drugim dziesięcioleciu transformacji w segmencie mediów elektronicznych 

jeszcze wyraźniej widać efekty niedostatecznych zmian strukturalno-systemowych 

w kształtowanej przestrzeni medialnej kraju. Pokazana wcześniej stosunkowo duża 

aktywność na poziomie lokalnym w tworzeniu mediów elektronicznych została szybko 

zweryfikowana przez mechanizmy rynkowe. Wiele niepowodzeń w zakresie funkcjo-

nowania elektronicznych mediów lokalnych w naszym regionie było pochodną sytu-

acji gospodarczej regionu. Regionalny i lokalny rynek był zbyt płytki, aby podmioty 

podejmujące trud tworzenia nowych lokalnych stacji radiowych mogły odnieść sukces 

rynkowy i twórczy. Wiele z tych stacji lokalnych zostało przejętych przez silne podmio-

ty korporacyjne spoza regionu. Stacje te zostały wchłonięte przez sieci tych podmiotów 

i zastąpione stacjami sieci. Zazwyczaj o określonym formacie muzycznym, atrakcyj-

nym z punktu widzenia marketingowego i reklamowego. Podmioty korporacyjne, któ-

re przejęły lokalne stacje omawianego regionu, były zlokalizowane przeważnie w cen-

trum polityczno-administracyjnym kraju. To pokazuje, iż nadmiernie rozbudowany 

ośrodek medialny w centrum polityczno-administracyjnym kraju ściągnął podmioty 

korporacyjne, szczególnie zagraniczne, które skanalizowały środki na reklamę w me-

diach o charakterze centralnym. Szczególnie korporacje i firmy, które traktowały nasz 

kraj jako rynek zbytu swoich masowych towarów. Podejmując swoje działania promo-

cyjne i reklamowe w skali całego kraju, podmioty te kierowały środki na reklamę do 

komercyjnych mediów mających charakter centralny z racji zasięgu ogólnokrajowego. 

Wskutek tego regiony medialne stały się ponownie miejscami oddziaływania perswa-

zyjnego, tyle że korporacyjnego. 

Działania promocyjne i reklamowe stosunkowo szybko weryfikują efekty od-

działywania perswazyjnego danego medium poprzez procent wzrostu sprzedaży. To 

pokazywało zleceniodawcom możliwości danego medium. Dlatego wiele podmiotów 

dysponujących mediami (szczególnie znaczące korporacyjnie) podjęły działania już 

u zarania transformacji ustrojowej, rozbudowując mutacje czy dodatki swoich wydań 

podstawowych (prasa drukowana), a w przypadku mediów elektronicznych tworzenie 

sieci stacji radiowych lub nadajników zwiększających zasięg techniczny i społeczny. Ze 
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względu na charakter opracowania nie analizujemy w głębiej tego problemu, robimy 

to w innym miejscu10. 

  Kolejne stacje radiowe w omawianym regionie działające aktualnie, to lokalne 

stacje koncesjonowane. Są to radia zróżnicowane, jeśli chodzi o program, ale można 

powiedzieć, iż w części tych stacji przekazywane treści mocno są osadzone w kulturze 

społeczności, do której nadają. Takim radiem jest np. Radio Piekary.

 Wiele z tych stacji [Radio Bielsko, Radio Express (Tychy), Radio Fest (Cho-

rzów), Radio Piekary, Radio Vanessa (Racibórz), Radio CCM (Gliwice), Radio eM 

107,6] weszło w porozumienie handlowe w ramach tzw. Pakietu Niezależnych. Pakiet 

Niezależny funkcjonuje na rynku reklamy od 1 kwietnia 2003 roku. Jest to porozu-

mienie handlowe niezależnych lokalnych stacji radiowych i Eurozet, które zajmują się 

sprzedażą antenowego czasu reklamowego, przez co dają reklamodawcom unikalny 

dostęp do lokalnych słuchaczy, zasięg w wymiarze ogólnopolskim (porozumienie two-

rzą 52 rozgłośnie z całej Polski) oraz atrakcyjną cenę. 

Oddzielnego opracowania (ze względu na zakres problemów) wymaga sytuacja 

radia publicznego naszego regionu – Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kato-

wicach „Radio Katowice” S.A. i telewizji publicznej TVP/oddział Katowice. Są to me-

dia elektroniczne, które wraz z dziennikiem regionalnym są mediami konstytuującym 

region medialny województwa śląskiego. Znaczenie tych mediów jako podstawowe-

go źródła informacji dla naszego regionu zostało opisane szczegółowo w raportach 

z badań prowadzonych w latach 1990-2001 przez pracowników naukowych Zakładu 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego – Mariana Gierulę, Bernarda Grzonkę i piszą-

cego te słowa. Wyniki z tych badań zostały w znacznej części wykorzystane w innych 

publikacjach naukowych11. 

7. Dziennikarze w przestrzeni medialnej

 Znaczenie i wartość mediów regionu są ważne nie tylko dla kultury medialnej 

regionu. Ważne są dla całej kultury. Świadczy o tym dorobek zespołów dziennikarskich 

mediów, które istniały i istnieją na Śląsku. Jest on znany i nie wymaga w tym miejscu 

jakiegoś szczególnego omawiania. Warto tu jedynie dodać, że np. Radio Katowice, jak 

i Telewizja Polska o/Katowice są ważnymi ośrodkami praktyk dla studentów dzienni-

10  M. Jachimowski, op. cit.
11  M. Gierula, M. Jachimowski, Zmiany mediów i dziennikarstwa lokalnego, [w:] G. Kopper, K. 
Schliep, J.Rutkiewicz (red.), Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Kraków 1996; M. Gierula, 
Radio na Śląsku – wolny rynek czy monopol, [w:] J. Kantyka, M. Jachimowski (red.), Transformacja 
radia w Polsce i na świecie (1990-1995), Katowice 1996; M. Gierula, Radio publiczne i radio komer-
cyjne na Śląsku – 15 lat koegzystencji, „Studia Medioznawcze” 2006, nr 3.
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karstwa śląskich uczelni. Ponadto były i są od początku transformacji zapleczem ka-

drowym dla mediów komercyjnych, zarówno dla naszego regionu, jak i mediów ogól-

nokrajowych. 

 

8. Czynniki osłabiające kulturę medialną

Kultura medialna i kultura translacji przestrzeni medialnych może się rozwi-

jać tylko w warunkach pluralizmu strukturalno-przestrzennego mediów w skali całego 

kraju. Niezbędne do tego są stosowne rozwiązania prawne i systemowe. Wieloletnie 

działania polityczne, „wciągające” do w gry politycznej media – szczególnie publiczne 

– musi budzić niepokój. Tego typu działania nie są obojętne wobec funkcjonowania 

mediów w przestrzeni medialnej regionów. Należy zasygnalizować, ze media publiczne 

omawianego regionu mają podobne problemy jak pozostałe media publiczne. Przy-

czyny są tu pozamedialne. Jest to efekt niskiej kultury medialnej partii sprawujących 

władzę, które przez minione 20 lat, przejmując kontrolę nad instytucjami państwa, 

starają się zawłaszczyć media publiczne, pomimo ustawowego i systemowego rozwią-

zania, konstruującego dualny system mediów elektronicznych składający się z mediów 

publicznych i mediów koncesjonowanych. Niepokojące jest, że zarówno sfera politycz-

na, jak i sfera korporacyjna nie chcą zrozumieć, że jest to w sensie strukturalnym jedno 

z ważniejszych rozwiązań organizacyjno-prawnych dających podstawy dla pluralizmu 

mediów. 

Kultura regionu, nie tylko medialna, bardzo ucierpi, jeśli media publiczne na 

każdym poziomie zostaną wedle kolejnych rozwiązań legislacyjnych pod silną kontro-

lą partii władzy. Wprowadzane mechanizmy prawno-organizacyjne wypaczają istotę 

mediów publicznych. Ten typ mediów musi być niezależny od sfery władzy politycz-

nej i korporacyjnej. Efekty beztroski polityków w tym względzie aż nadto odczuwają 

media publiczne, tak w regionie, jak i ogólnopolskie (szczególnie finansowo). Apele 

lidera partii władzy o niepłacenie abonamentu, a następnie przyjęte rozwiązania praw-

ne stanowią zagrożenie dla istniejącego jeszcze pluralizmu mediów. Media publiczne 

przez działania polityczne i prawne z powrotem, tak jak przed rokiem 1989, mogą sys-

temowo stać się mediami partii władzy, bądź też zostaną doprowadzone do takiego 

stanu zapaści przez partię władzy, że nastąpi ich przejęcie w drodze tzw. prywatyzacji 

przez sferę korporacyjną – pośrednio lub bezpośrednio. A zapowiadane w mediach 

publicznych kolejny raz w historii dziennikarstwa polskiego tzw. weryfikacje jeszcze 

bardziej rozbiją środowisko dziennikarskie, które jest słabe i praktycznie niemające 

siły przeciwstawić się tak sferze politycznej, jak i korporacyjnej. Przez ciągłe wciąganie 

tego środowiska w walkę polityczną i to zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogól-
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nokrajowym część dziennikarzy odchodzi do zawodów pokrewnych (np. PR, reklama) 

lub rezygnuje z tego zawodu. 

Ostanie dwadzieścia lat nie tylko w sferze mediów publicznych, ale i komer-

cyjnych zredukowało pewną ciągłość pokoleniową w dziennikarstwie, tak ważną do 

budowy zasad zawodowych, jak i etycznych tego zawodu. 

Śląskie środowisko dziennikarskie było jednym z liczniejszych Polsce. Obecnie 

brak dokładnych danych o jego kondycji, a nawet i liczebności. Sprawy środowiska 

dziennikarzy naszego regionu, tak mediów publicznych, jak i komercyjnych wymagają 

badań. 

Chcąc zasygnalizować wagę problemu zawodu dziennikarza, posłużymy się da-

nymi z badań z lat wcześniejszych, to jest z badań z połowy lat 90., które autor pro-

wadził w naszym regionie. Materiały te traktujemy jako wyjściowe do przyszłych ba-

dań. Podajemy te dane, aby wskazać problem środowiska dziennikarskiego jako jeden 

z problemów kultury medialnej naszego regionu. W drugiej połowie lat 90. w oparciu 

o zebrane dane w redakcjach i stowarzyszeniach dziennikarskich szacowaliśmy, że we 

wszystkich mediach omawianego regionu pracuje przeszło 800 dziennikarzy. Byli to 

dziennikarze piszący zarówno w gazetach osiedlowych i zakładowych, jak i ogólno-

krajowych. Drugą cechą tego środowiska było to, że znaczna część dziennikarzy two-

rzyła poza Katowicami. Większe skupiska dziennikarzy występowały w tamtym czasie 

w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku, Sosnowcu, Tychach.

Zrozumiałym jest, że w regionie dominującym jest środowisko katowickie, sku-

pione w znacznej części w wysokonakładowych ówczesnych dziennikach regionalnych, 

Radiu Katowice oraz Telewizji Katowice. Środowisko to liczyło ponad 300 osób. W ta-

kiej profesji jak dziennikarstwo jest to środowisko znaczące.

Wśród dziennikarzy śląskich działały w tamtym czasie trzy organizacje: Stowa-

rzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. To ostatnie miało wpływy przede 

wszystkim w Częstochowie. Najliczniejszą organizacją w tamtym okresie w wojewódz-

twach śląskich było Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Liczyło 

ono wówczas 594 osób, w tym 80 kandydatów. Mniejszym było Stowarzyszenie Dzien-

nikarzy Polskich. Oddział tej organizacji liczył 167 członków i 2 kandydatów12.

Działalność tych organizacji skupiała się zasadniczo na szczeblu oddziału. 

SDRP nie miało w tym czasie praktycznie kół redakcyjnych ani też terenowych. Nato-

miast SDP miało takie koła tylko w 5 redakcjach.

Zaplecze materialno-techniczne tych dwóch organizacji było i jest różne. Od-

12  Opracowano na podstawie danych zebranych w zarządach Oddziałów SDP i SDRP w Katowicach 
w latch 1994-1996.
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dział Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach miał wła-

sny lokal, przychodnię lekarską (służyła całemu środowisku), prowadził Klub dzien-

nikarza. W innej sytuacji było SDP, które nie miało własnej siedziby – korzystało 

wówczas z uprzejmości Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, gdzie miało wypoży-

czone biurko na dokumentację. W tamtym czasie organizacja ta nie prowadziła żadnej 

działalności gospodarczej. Podstawą finansową oddziałów województw śląskich SDP 

były składki członkowskie. Dlatego też pomoc socjalna dla dziennikarzy ze strony tego 

Stowarzyszenia była niewielka. W tym okresie transformacji prasy, forma działalności 

SDP na Śląsku na rzecz środowiska to pośredniczenie w kontaktach z dziennikarzami 

i prasoznawcami zagranicznymi, jak również załatwianie stypendiów zagranicznych. 

W tamtym czasie udało się załatwić dwa takie stypendia w USA.

Członkowie tej organizacji czynnie brali udział w likwidacji RSW „Prasa – Książ-

ka – Ruch” – jedna osoba pracowała w Komisji Likwidacyjnej (red. A. Grajewski). Jed-

nocześnie SDP miała obserwatora przy wszystkich przekształceniach prasy śląskiej. 

Likwidatorem RSW w Katowicach był również członek SDP (Jerzy Kamieniecki).

Nieco inaczej wyglądała działalność SDRP na rzecz środowiska. Oprócz pro-

wadzonej przychodni zdrowia, Stowarzyszenie to organizowało pomoc prawną dla 

dziennikarzy, którzy mieli sprawy w sądach pracy. Dla dziennikarzy bezrobotnych or-

ganizowano pomoc w poszukiwaniu pracy w zawodzie lub stwarzano okresowe możli-

wości zarobkowania. SDRP udzielał zapomogi dziennikarzom potrzebującym. Wspie-

rał dziennikarzy w staraniach o wyjazdy do sanatoriów. Inne formy działalności to 

organizowanie wycieczek, wigilii dla samotnych dziennikarzy itp.

Oddział Katowicki SDRP nie prowadził szkoleń warsztatowych. Szkolenia, 

sympozja organizowane były w tym czasie na szczeblu centralnym.

Żadna z tych organizacji nie mogła i nie może aktywnie działać w zakresie 

ochrony warunków pracy dziennikarzy. Prowadzone negocjacje z wydawcami nie dają 

pozytywnych rezultatów. W dużym stopniu dlatego, gdyż tak SDP, jak i SDRP nie mają 

uprawnień związków zawodowych. W tej sytuacji nie ma organizacji, która mogłaby 

w sposób skuteczny prowadzić negocjacje na temat warunków pracy i płacy dzienni-

karzy. Obecny bowiem status tych stowarzyszeń czyni te organizacje bardziej towarzy-

sko-samopomocowymi niż broniącymi interesów środowiska dziennikarskiego. Sytu-

acja jest tym bardziej poważna, iż w dialogu społecznym praktycznie brak dyskusji nad 

kondycją dziennikarstwa jako instytucji zaufania publicznego w regionie. Struktura 

mediów nie zachęca, ani też nie ma mocy inspirującej dla samego środowiska dzienni-

karskiego, które wytłumaczyłoby swoje problemu społeczeństwu. 

Nowe mechanizmy rynkowe i komercyjne ujawniły, że dziennikarze przynależą 

obiektywnie do sfery publicznej, to znaczy do tych, którzy w nowej rzeczywistości mają 
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wiele problemów, pozostając poza zasięgiem „siły bezsilnych” – jak określił ruchy na 

rzecz społeczeństwa obywatelskiego Vaclav Havel.

Tym bardziej środowisko to wymaga dalszych badań, szczególnie jego stan 

ilościowy, kondycja zawodowa, możliwości rozwoju zawodowego, a także życiowego 

w naszym regionie. A przede wszystkim miejsce tej profesji wśród zawodów twórczych 

województwa śląskiego. W przestrzeni medialnej pojawiają się nowe możliwości i for-

my komunikacji, ale i perswazji, które przenikają do kultury medialnej również nasze-

go regionu. Wymaga to także systematycznych i ciągłych badań, szczególnie przez neu-

tralne ośrodki akademickie. Ważne jest to dla transparentności dyskursu medialnego 

i debaty publicznej. Obecnie przy nasilającej się komercjalizacji mediów, szczególnie 

ich treści, sprawą niecierpiącą zwłoki jest zbadanie, jak kształtują się relacje między 

public relations a dziennikarstwem nie tylko w naszym regionie13. 

Zakończenie 

 Kształtowanie się przestrzeni medialnej jest pochodną wielu procesów społecz-

nych, politycznych, ekonomicznych, a także kulturowych. Katowicki region medial-

ny ma swoją historię tkwiąca w kilku kulturach. Jest to wielkie bogactwo, a zarazem 

problem, kiedy przestrzeń medialna nie jest ukształtowana w wyniku procesów kultu-

rowych, a w wyniku procesów politycznych. W epoce mediów globalnych i dominacji 

kultury amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej (w omawianym regionie niemieckich), 

w takim regionie jak katowicki region medialny brak dostatecznie rozwiniętych me-

diów regionu o niskiej periodyczności, utrudnia to korzystania z bogactwa własnej wie-

lokulturowości.

 Biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę czasową, wygląda to na efekt bezmyśl-

ności politycznej. Szczególnie gdy spojrzymy z perspektywy trwającej centralizacji wła-

dzy politycznej i partyjnej w ostatnich dziesięcioleciach (sprzed 1989 roku i po 1990 

roku). Jest to przejaw ułomności historyczno-politycznej tzw. klasy politycznej, nie-

rozumiejącej istoty zjawisk komunikacyjnych i medialnych w szerszej perspektywie, 

określanych jako polityka szczegółowa, tj. polityka kulturalna i polityka medialna.

  Wulgaryzm polityczny ma swoje konsekwencje, jak pokazaliśmy w prezen-

towanym opracowaniu, między innymi w strukturze mediów katowickiego  regionu 

medialnego. Występuje tu w najważniejszych segmentach mediów periodycznych 

hybrydyzacja, warunkowana li tylko celami korporacyjnymi, a nie kulturowymi re-

13  Problem ten jest podejmowany w literaturze przedmiotu w różnym ujęciu. Na gruncie pol-
skim wedle marketingowej koncepcji transakcji lub relacji kwestie te podejmuje W. Furman w pracy 
pt. Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations, Rzeszów 2009. 
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gionu. To powoduje, że o sprawach regionu niejednokrotnie formułują opinie ludzie 

spektakularnie związani z regionem (pracownicy mediów albo pisujący do mediów), 

szczególnie w wydaniach regionalnych mediów centralnych, o formule hybrydalnej. 

Czasami co najwyżej wywodzący się z regionu „Ślązacy na pokaz”. Jeśli by prześle-

dzić twórczość tego typu publicystyki, widać umiejętność piszących dostosowania się 

do egoistycznych trendów centrów politycznych i korporacyjnych w Warszawie czy za 

granicą. Trudno w nich dostrzec zaangażowanie w sprawy rozwoju regionu. Tego typu 

publicystyka czy tabloidyzacja pozostałych przekazów w przestrzeni medialnej regionu 

ma niewiele wspólnego z określeniem mediów regionu jako jego filtra kulturowego. 

A kultura translacyjności przestrzeni medialnej regionu zanika, bo zanika dyskurs me-

dialny o regionie nie tylko na poziomie regionu. Polityka wielu redakcji zaczyna mieć 

wiele wspólnego z polityką właściwą komunikacji marketingowej.

 Problem, na który zwracamy uwagę, nie dotyczy tylko katowickiego regionu 

medialnego. Zaprezentowane w opracowaniu problemy mają wymiar szerszy niż re-

gionalny. Katowicki  region medialny, jak pokazaliśmy, ma swoją specyfikę, ale za-

chodzące z w nim procesy spowodowane są w dużym stopniu przez działania władz 

centrum politycznego i korporacyjnego sprawujących kontrolę nad naszym państwem 

i trendami globalnymi. Analizując przestrzeń medialną konkretnego regionu medial-

nego, wskazywaliśmy na szerszy wymiar wielu procesów, bowiem z perspektywy re-

gionu łatwiej pokazać pewne ogólne trendy w periodycznej komunikacji medialnej. Są 

nimi obniżająca się kultura medialna wielu środowisk i społeczności lokalnych, spo-

wodowana przez monopolizację mediów oraz spadek znaczenia kultury translacyjno-

ści przestrzeni medialnej wielu zbiorowości. 

  Obniżanie się tych kultur przejawia się między innymi tym, że struktu-

ra mediów regionu kształtowana jest pod potrzeby komunikacji marketingowej, a nie 

przez potrzeby dyskursu społeczeństwa obywatelskiego. 

SUMMARY

THE TRANSFORMATIONS OF THE MEDIA SPACE IN THE DISTRICT OF 
SILESIA 

 Coexistence of the mass-media and The Third Wave in the contemporary global 
world causes that am individual has the impression of excessive media broad-
casting and he cannot cope with it. It is the derivative of the content commer-
cialization and uniformization which do not facilitate the choice of the media as 
well as the evaluation of the informative contents. The transformations of the 
media space and the drop in the significance of the regional media that explain 
both regional and non- regional matters from perspective of a region and local 
communities also have a great influence on it.
 The media space of the district of Silesia is one example of such transformations. 
The processes of media commercialization in this space and the so called conso-
lidation of the press caused that there was one newspaper in a hybrid formula 
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dealing with the regional problems and the regional editions of a national new-
spaper. Lac of the structurally strong every day press of the region reduces the 
discourse significance of the public electronic regional media. As a consequence 
the translation possibilities of the region in media communication in the district 
of Silesia as well as between the regions and in intercultural communication are 
diminishing. 

KEY WORDS: media space, cultural translation, periodic mediums, region of 
the periodic media communication, multiculturalism, Katowice media region
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Jedną z osobliwości wczesnego etapu rozwoju dziennikarstwa ormiańskiego 

jest brak jednego centrum kulturalnego. Dlatego jako jednoczące centra występowały 

nie tylko różne miasta, ale też różne kraje. Głównymi centrami wydawniczymi prasy 

ormiańskiej w XIX i na początku XX wieku były Konstantynopol (Turcja) i Tyflis1 (Ro-

sja). Do 1920 roku ukazało się więc w Konstantynopolu ponad 350, a w Tyflisie ponad 

180 tytułów wydawnictw periodycznych2.

Pierwsze pismo ormiańskie ukazało się w październiku 1794 roku w indyjskim 

mieście Madras. Redaktorem wydawniczym czasopisma „Azdarar” („Wiadomości”) 

był pochodzący z perskiego Szirazu mnich Shmavonian Harutyun3, znawca języka per-

skiego i arabskiego, literatury i filozofii. W roku 1784 osiedlił się on w Madrasie, gdzie 

zdobywszy doświadczenie w odlewaniu czcionek typograficznych, w roku 1789 założył 

drugą w tym mieście drukarnię ormiańską, a w 1794 roku postanowił w duchu późnego 

Oświecenia wydawać czasopismo w języku ormiańskim na wzór angielskich wydaw-

nictw periodycznych.

1  Oficjalna nazwa miasta Tbilisi w latach 1845-1936 (przyp. tłum.)
2  Ерканян В.С. Армянская культура в 1800-1917 гг. Ереван, 1985. C. 64.
3  Harutyun Shmavonian jest uznawany za „ojca dziennikarstwa ormiańskiego” – w roku 2004 
w Erewaniu wystawiono mu pomnik, a dzień 16 października (w październiku ukazał się pierwszy 
numer „Azdarara”, w tym samym 2004 roku został ogłoszony Dniem Pracownika Prasy Armenii.
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Czasopismo miało ciągłą numerację i było wydawane w grabarze (języku staro-

ormiańskim, który prawie do początku XIX wieku był wykorzystywany jako język lite-

racki i do dziś jest używany jako język liturgiczny w cerkwi ormiańskiej). Sytuacja ma-

terialna „Azdarara”, mimo ograniczonej liczby czytelników, była niezła, gdyż uzyskał 

on wsparcie materialne ze strony bogatych Ormian mieszkających w Indiach. W swo-

im czasopiśmie Shmavonian Harutyun publikował wiadomości handlowe, ekonomicz-

ne i polityczne, publicystykę, dzieła literackie, tłumaczenia oraz prace historyczne. Na 

przykład w latach 1794-1795 zamieścił na łamach „Azdarara” znamienitą pracę Akopa 

Simoniana „Biografia Hajdara Ali-Chana”, która do dziś stanowi wartościową pozycję 

historyczną. „Pracę Simoniana Harutyun wydał po to, żeby zapoznać swoich czytelni-

ków z życiem jednego z wielkich ludzi Indii, z historią kraju i walką, jaką prowadzili 

Europejczycy o zabór Indii, z tym heroicznym sprzeciwem, jaki przejawiali Hindusi 

wobec kolonizatorów”4.

Drukowano też korespondencję z Rosji, w tym dekret Katarzyny II o utworze-

niu dla Ormian miasta Grigoriopola. Ormianie pamiętali też o dyplomie imperatoro-

wej z 30 lipca 1768 roku, w którym uroczyście ogłaszała:

Zgodnie z testamentem naszych przodków obiecujemy otoczyć naszą carską miłością i życzli-

wością również czcigodnego patriarchę Symeona, jak przyszłych następców tronu patriarszego, a także 

juzbaszy, władców i cały naród ormiański5.

Dlatego redaktor wzywał rodaków do powracania do ojczyzny, perspektywę 

wyzwolenia której wiązał z Rosją. W sumie w okresie 1794-1796 wyszło 18 numerów 

czasopisma, a w bibliotekach zachowały się trzy komplety „Azdarara”, stanowiące dużą 

wartość dla historii czasopiśmiennictwa ormiańskiego.

Drugim ormiańskim wydawnictwem periodycznym był rocznik „Taregrutiun” 

(„Dziejopis”), który był wydawany w latach 1800-1802 przez Wenecką Kongrega-

cję Mechitarystów pod redakcją znanego historyka ormiańskiego i geografa Gukasa 

(Luki) Inczianinia. W 1803 roku zamiast tego rocznika zaczęto wydawać inny – „Ega-

nak Biuzandian” („Wiadomości Bizantyjskie”), ukazujący się do roku 1820. W latach 

1812-1816 w Wenecji ukazywał się dwutygodnik „Ditak Biuzandian” („Obserwator Bi-

zantyjski”).

Osobliwością weneckich czasopism ormiańskich stał się fakt, że wszystkie te 

wydawnictwa odpowiadały polityce kulturalno-oświatowej zakonu mechitarystów 

4  Абрамян Р.А. Армянские источники XVIII века об Индии. Ереван, 1968. C. 88.
5  Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа. М., 1833. Ч .I. 
C. 175.
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i były drukowane w języku aszharabar (dosłownie „słowo świeckie”) – potocznym ję-

zyku ormiańskim.

Mówiąc o działalności wydawniczej bractwa mechitarystów, nie można nie wspo-

mnieć o najznamienitszym w historii czasopiśmiennictwa ormiańskiego piśmie „Bazmawep” 

– jedynym ormiańskim wydawnictwie periodycznym, wychodzącym do czasów obecnych.

Początkowo „Bazmawep” był dwutygodnikiem. Od maja 1843 roku ukazywał 

się w Wenecji pod redakcją Gabriela Ajwazowskiego, arcybiskupa i historyka, star-

szego brata największego rosyjskiego marynisty Iwana Ajwazowskiego. Po wyjeździe 

Gabriela Ajwazowskiego do Paryża w 1848 roku6, „Bazmawepem” zaczął kierować inny 

wielki uczony, etnolog i poeta – Gewond Aliszan, będący redaktorem tego wydawnic-

twa od 1849 do 1852 roku.

„Bazmawep” odegrał znaczącą rolę w rozwoju aszharabaru, omawiając przede 

wszystkim ormiańską literaturę i historię, zamieszczając badania znanych ormiano-

znawców, publikując teksty literackie, jak również przekłady dzieł francuskich, angiel-

skich i rosyjskich pisarzy, wiadomości o życiu gospodarczym, politycznym i nauko-

wym krajów europejskich. 

Jednak reakcja na to wydawnictwo nie wszędzie była pozytywna. Na przykład 

ormiański publicysta Michał Nałbandian, przebywający w połowie lat 50. XIX wieku 

w Moskwie, stwierdził:

Obserwowaliśmy czasopismo „Bazmawep” od początku jego istnienia do ostatnich dni i zro-

zumieliśmy, że to czasopismo jest tylko środkiem zdobywania dochodu, przedmiotem handlu, bowiem, 

wydrukowawszy parę stron pieśni narodowych i wierszy pogrzebowych, pojawiających się częściej niż 

cokolwiek innego, nie ma ono czym się usprawiedliwić przed świętym sądem krytyki; funkcjonowanie 

tego czasopisma odbywa się kosztem „Sztemaran pitani gitelac”, niegdyś wydawanego w Smyrnie, o czym 

może się przekonać każdy i upewnić się co do prawdziwości naszych słów, nie mówiąc już o nieprawidło-

wej strukturze języka, którą nieco w ostatnim czasie uporządkowano7. 

 W pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia Indie nadal utrzymywały swoje 

znaczenie w rozwoju czasopiśmiennictwa ormiańskiego, którego centrum znajdowało 

się w Kalkucie, gdzie mieszkała duża wspólnota ormiańska. Właśnie tam w latach 1821-

1823 wybitny działacz społeczny i literacki Martiros Mkrtczanc wydawał czasopismo 

6  W Paryżu Gabriel Ajwazowski otrzymał stanowisko dyrektora kolegium ormiańskiego 
Samuila Moorata, a poźniej w roku 1855 wydawał w języku francuskim i ormiańskim czasopismo 
„Masiac Ahawni” („Gołąb Masisu”), które było kontynuowane w latach 1859-1865 w języku ormiań-
skim i rosyjskim w Teodozji. 
7  Налбандян М. Слово об армянской письменности // Налбандян М. Сочинения: В 2 т. 
Ереван, 1968. Т. 1. C. 188.
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„Sztemaran” („Spichlerz”), które odegrało znaczną rolę w rozpowszechnianiu przekła-

dów z literatury światowej. Innymi znanymi ormiańskimi wydawnictwami periodycz-

nymi były tygodniki „Azgaser” („Patriota”, 1845-1848) i „Azgaser Araratian” („Patriota 

Araracki”, 1848-1852), wydawane w Kalkucie w języku grabarskim. Ich redaktorem 

był poeta i satyryk Mesrop Tagiadian, który, jak twierdzą źródła, wywiózł z Madrasu 

archiwum główne pierwszego ormiańskiego czasopisma „Azdarar”8. Tagidian był mi-

łośnikiem grabaru, co nie mogło się nie odbić na specyfice jego czasopism, w których 

drukowano artykuły o charakterze patriotycznym i oświatowym, wiadomości o kultu-

rze ormiańskiej, różnego rodzaju informacje. W latach 40. XIX wieku zaktywizowała 

się działalność w celu stworzenia systemu ormiańskiej prasy periodycznej w Imperium 

Osmańskim, której centrami zostały Konstantynopol i Smyrna. W Konstantynopolu 

od 1832 do 1850 roku z przerwami wydawano pod zmieniającą się nazwą gazetę urzę-

dową „Lro gir meci terutian osmanian” („Gazeta Wielkiego Państwa Osmańskiego”). 

W Smyrnie (Izmirze) w latach 1839-1854 wychodziło czasopismo „Sztemaran Pitani 

Gitelac” („Skład wiedzy użytecznej”), a w latach 1840-1887 tygodnik „Aszraujs Awara-

tian” („Świt Araratu” lub „Zorza Araratu”).

Na łamach „Aszraujs Araratian”, wydawanej w aszharabarze, drukowano ma-

teriały o życiu politycznym i gospodarczym różnych krajów, o Armenii i jej kulturze. 

Wydawnictwo to było rozpowszechniane nie tylko w Armenii Zachodniej, ale i wśród 

Ormian kaukaskich, będąc w ten sposób szerzycielem określonych strategii medial-

nych Imperium Osmańskiego w walce o wpływy ideologiczne na Kaukazie. Również 

w Konstantynopolu w 1852 roku Karapet Jutużan powołał liberalną gazetę „Masis”, 

która wielokrotnie zmieniała redaktorów i przetrwała do roku 1908. Tamże od 1871 

roku wydawano gazetę „Awerelan Mamuł” („Prasa Wschodnia”), której redaktorem 

był wybitny zachodnioormiański publicysta i działacz społeczny Mateos Mamurian. 

W Rosji pierwsze ormiańskie wydawnictwo periodyczne jest związane z nazwiskiem 

Josifa Antonowicza von Weiskgopfena, wykładowcy języka niemieckiego w astrachań-

skim gimnazjum męskim. W październiku 1812 roku otworzył on własną drukarnię, 

a w styczniu 1813 roku otrzymał zezwolenie na wydanie pierwszej w Astrachaniu pry-

watnej gazety cotygodniowej pod tytułem „Wiadomości Wschodnie”. W 1815 roku przy 

wsparciu nadzorcy jezuickiej ormiańsko-katolickiej uczelni K. Szewardiana otrzyma-

no zezwolenie na wydawanie ormiańskiej wersji tej gazety – „Arewelian Canucmunk”, 

która ukazywała się w grabarze w pierwszej połowie 1816 roku. 

Drugie czasopismo ormiańskie pojawiło się w Tyflisie dzięki staraniom gra-

fa Woroncowa. Była to ormiańska wersja gazety urzędowej „Kaukaz”, ukazująca się 

w latach 1846-1847 pod tytułem „Kowkaz” w grabarze pod redakcją Akopa Kareniana. 

8  Абрамян Р.А. Армянские источники XVIII века об Индии. Ереван, 1968. C. 88.
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W tym okresie Wschodnia Armenia weszła w skład Imperium Rosyjskiego na mocy 

traktatu turkmeńskiego z 1828 roku jako Chaństwo Erewańskie i Chaństwo Nachicze-

wańskie, które w tym czasie otrzymały nazwę Obwodu Ormiańskiego. W roku 1850 po 

przyłączeniu Powiatu Aleksandropolskiego utworzono Gubernię Erewańską. W latach 

1850-1851 w Tyflisie pod redakcją duchownego Gabriela Patkaniana, którego współ-

cześni nazywali „słońcem moralności”, wydawano cotygodniową „polityczną, handlo-

wą i literacką” gazetę w aszharabarze „Ararat” – pierwszą na Zakaukaziu. 

Znaczącym zjawiskiem w czasopiśmiennictwie ormiańskim w Rosji było też 

pismo „Jusisapajl” („Blask Północny”, 1858-1864), wydawane w aszharabarze w Mo-

skwie według następującego programu:

„1. Artykuły na temat rolnictwa ogólnego, gdzie znajdzie się geografia i statysty-

ka Rosji z dużą dokładnością, opis ziem, charakterystyka ich przyrodniczej fizjonomii 

i wynikające z tego skutki dla kultury ludowej. Wiadomości o odkryciach geograficz-

nych i ciekawe fragmenty opisów podróży do pięciu części świata.

2. Artykuły na temat historii powszechnej, gdzie znajdzie się historia Państwa 

Rosyjskiego z najmniejszymi szczegółami. W tej części będą również omawiane osobli-

we wydarzenia w historii ludzkości, charakterystyki biograficzne znamienitych osobo-

wości historycznych, szczególnie bohaterów rodzimej historii, miłośników rosyjskiej 

sławy i rosyjskiej reputacji.

3. Artykuły w części przyrodoznawczej o największej dokładności i popularno-

ści, dalej w tym dziale będą opisy pożytecznych dla życia wynalazków i odkryć w dzie-

dzinie sztuki i przyrody.

4. Artykuły moralno-estetyczne i literackie. Tu wejdą najlepsze myśli i najlep-

sze odczucia w pięknych formach, tak poetyckich, jak i prozaicznych; wybrane frag-

menty ze staroormiańskiej, rosyjskiej i europejskiej literatury. Tutaj zamieszczane 

będą analizy krytyczne nowych książek, wydanych zarówno w starym, jak i nowym 

języku, z uniknięciem wszelkich polemik, z uczciwą oceną każdego wysiłku w sferze 

naukowej”.

Historia „Jusipapajla” była następująca. Jeszcze w roku 1854 Stepanos Naza-

rianc9 zwrócił się do Ministerstwa Oświaty Narodowej z prośbą o pozwolenie na wyda-

wanie ormiańskiego czasopisma pod tytułem „Ruś”, otrzymał jednak odmowę. W roku 

1856 ponownie zwrócił się z prośbą, jednak już na wydawanie czasopisma „Jusisa-

pajla” i w roku 1857 otrzymał zgodę, która była podpisana osobiście przez imperatora 

Aleksandra II. 

9  Stiepanos Nazarianc – wybitny filolog i znawca Wschodu, sześć lat kierował katedrą Arme-
nistyki Kazańskiego Uniwersytetu. W omawianym okresie zajmował stanowisko profesora filologii 
persko-arabskiej przy Instytucie Łazarewskim w Moskwie.
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17 marca 1858 ukazał się więc pierwszy numer „Jusisapajla”, który określał się 

jako „czasopismo ogólnej edukacji narodowej i wychowania”. Redakcja czasopisma 

znajdowała się w budynku Instytutu Łazarewskiego. Na stronie tytułowej z podpisem 

Nazarianca był zamieszczony epigraf:

„Od dziś żadnych zmyślnych kapłanów egipskich, którzy chcieliby zostać jedy-

nymi strażnikami nauki! Od dziś żadnych murów chińskich, które by zamykały dostęp 

światłych idei do narodu! Od dziś niech będzie prawda i światłość! Niech nastąpi wy-

zwolenie od babilońskiej plagi ciemności!”

Charakteryzując redaktora naczelnego, Mikael Nalbandian, aktywny współpra-

cownik tego czasopisma, pisał:

„Uczony redaktor – pierwszy Ormianin w Rosji, który zgłębiając poznanie wie-

kowych doświadczeń historii w dziedzinie kształtowania się literatur narodowych no-

wej Europy, zrozumiał konieczność zdjęcia z Ormian długo nad nimi ciążących oków 

średniowiecznego myślenia i w duchu współczesnych kwestii życiowych swojego na-

rodu proklamował prawa żywego słowa gajkańskiego (aszharabar), jako prawdziwego 

organu myśli i uczuć Ormianina, jako jednego z podstawowych warunków postępu na 

drodze oświaty i nauki”10. W dziewiątym numerze tego pisma w 1859 roku wydrukowa-

no jeden z najbardziej znanych wierszy Nalbandiana – „Wolność”.

„Zebrawszy wokół siebie najwybitniejszych działaczy ormiańskich, czasopismo 

„Jusisapajl” wykonało olbrzymią pracę ideowo-oświatową, bezwzględnie walczyło ze 

światopoglądem klerykalno-feudalnym w imię postępu, dało podstawy dla literackiego 

opracowania aszharabaru, stworzyło potrzebę powstania nowej szkoły, szeroko propa-

gowało najlepsze dzieła ormiańskiej, rosyjskiej i europejskiej literatury. Tradycje stwo-

rzone przez to czasopismo znalazły szeroki oddźwięk w ormiańskim życiu społeczno-

-politycznym”11.

Sojusznikiem „Jusisapajla” w walce o używanie aszharabaru i rozpowszech-

nianie czołowych idei społecznych była gazeta „Megu” („Pszczoła”), założona w 1856 

roku w Konstantynopolu przez Arutiuna Swiaczana, towarzysza broni Nalbandiana, 

z którym zorganizował ormiańską grupę rewolucyjno-demokratyczną w Konstanty-

nopolu. W roku 1871 Swiaczana na stanowisku redaktora naczelnego zastąpił znany 

komediopisarz i publicysta Akop Paronian, który nadał czasopismu „Megu” satyryczny 

kierunek i odegrał znaczącą rolę w tworzeniu gatunku ormiańskiej satyry politycznej.

Wśród stałych i głównych oponentów czasopisma „Jusisapajl” znalazł się kon-

serwatywny tyfliski „polityczny, filologiczny i komercyjny” tygodnik „Megu Ajasta-

10  Налбандян М. О новом журнале на армянском языке // Налбандян М. Сочинения: В 2 т. 
Ереван, 1968. Т. 1. C. 206.
11  Ерканян В.С. Армянская культура в 1800-1917 гг. Ереван, 1985. C. 65.
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ni” („Pszczoła Armenii”, 1858-1886), wychodzący w latach 1858-1862 pod redakcją 

Stepanosa Mandiniana, jak również moskiewskie czasopismo „Czrakach” („Zbiór”, 

1859-1862) pod redakcją Msera Mseriana. W numerze 16 „Megu Ajastani” z 1858 roku 

Mandianian wystąpił z ostrymi zarzutami przeciwko „Jusisapajl”, obwiniając go i jego 

pracowników o oszczerstwa przeciw narodowi ormiańskiemu oraz lekceważenie języ-

ka staroormiańskiego, który, według autora, należał nie do rodziny języków indoeuro-

pejskich, a był językiem samego Adama.

Odpowiedź „Jusisapajla” nastąpiła niezwłocznie:

Jak mogą niektórzy ludzie przyjmować na tyle blisko serca wszelkie pustosłowie i nadawać zna-

czenie szaleńczej gadaninie „Megu Ajastani”? Nie wolno zapominać powiedzenia Lazara Parpeci „świni 

odpowiada kąpiel w brudach”. Takim ciemnym i upartym synom ciemności odpowiada więc taka gazeta12. 

Odrzucono też zarzuty o braku patriotyzmu i sformułowano zadania prasy or-

miańskiej w zakresie prawdziwej oświaty narodu:

Winni są ci kłamliwi patrioci, którzy zaprzęgli pechową biedaczkę „Megu Ajastani” do wozu i, 

usadziwszy się sami, zmuszają ją do występowania na arenie oświaty ormiańskiej krokiem o wiele bardziej 

poważnym, niż leży w jej naturze. Ci pseudopatrioci zniesławiają imię narodu przed każdym Europejczy-

kiem, ponieważ człowiek, nieprzyznający się do swoich wad, nie ma również poczucia własnej godności. 

Niektórzy Ormianie dążą mimo wszystko, żeby panowała skrytość i kłamstwo, jednak na każdym rozum-

nym i praworządnym Ormianinie ciąży obowiązek piętnowania i demaskowania ustnie i pisemnie wad 

narodu, demaskowania ich tak, żeby naród, widząc ten brud, poczuł odrazę i obrzydzenie i zatroszczył się 

o obmycie i oczyszczenie się, żeby pokazać się w godnej postaci, z czystą twarzą przyłączyć się do skarbów 

cywilizacji europejskiej13.

Polemikę „Jusisapajla” z „Megu Ajastani” kontynuowała gazeta „Mszak” („Pra-

cownik”, 1872-1921), ukazująca się w Tyflisie pod redakcją znanego publicysty Grigora 

Arcuni do 1892 roku. Obok sporu na temat zadań oświaty ormiańskiej14, Arcuni ostro 

postawił tak zwaną „kwestię ormiańską”, wzywając zachodnich Ormian do podjęcia 

12  Налбандян М. Дневник // Налбандян М. Сочинения: В 2 т. Ереван, 1968. Т. 1. C. 289.
13  Налбандян М. Дневник // Налбандян М. Сочинения: В 2 т. Ереван, 1968. Т. 1. C. 293.
14  Do roku 1875 na Zakaukaziu istniało 213 szkół ormiańskich, w których uczyło się około 
9600 dzieci, jednak większość z nich była zaplanowana jedynie na kilka klas, będąc szkołami podsta-
wowymi lub parafialnymi. Stworzono kilka pierwszorzędnych w swoim czasie uczelni, jak na przykład 
otworzony w 1815 roku w Moskwie Łazarewski Instytut Języków Wschodnich, w którym studiowało 
wielu Ormian, którzy odegrali później znaczącą rolę w rozwoju kultury ormiańskiej, czy też utworzone 
w 1824 roku w Tyflisie seminarium Nersisian, które przetrwało około stu lat i dało kulturze ormiań-
skiej wielu wybitnych dziennikarzy, publicystów, pisarzy i poetów. 
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na wzór narodów bałkańskich powstania zbrojnego przeciwko sułtanowi, uważając, że 

tylko Rosja może okazać prawdziwe wsparcie w tej walce.

Uważa się, że gazeta „Mszak” znacznie podniosła „kulturę prasową, wzniosła 

publicystykę ormiańską na nowy poziom i zdobyła szeroką popularność”15. Dowodem 

tego jest fakt, że jej nakład osiągał 1200-1500 egzemplarzy, co dla pisma ormiańskiego 

było w tym czasie jednym z lepszych wskaźników. Zazwyczaj nakłady najpopularniej-

szych czasopism wahały się w granicach 300 egzemplarzy, a gazet w granicach 500-

700 egzemplarzy.

Zresztą „Mszak” znalazł jeszcze jednego oponenta – konserwatywną gazetę 

„Por Dar” („Nowy Wiek”, 1884-1906), wychodzącą do 1903 roku pod redakcją zna-

nego prawnika i publicysty Spandara Spandariana. Z czasopism literackich, ukazu-

jących się w Tyflisie, warto zauważyć „polityczne, filologiczne i statystyczne” czasopi-

smo M. Agabekana „Krun Ajoc Aszcharin” („Żuraw Kraju Ormian”, Tyflis 1860-1863) 

i jedno z najlepszych ormiańskich czasopism literacko-politycznych „Murcz” („Młot”, 

1889-1907) pod redakcją Awetika Araschaniana.

Pierwszym organem czasopiśmiennictwa ormiańskiego na terytorium Arme-

nii Wschodniej stało się pismo urzędowe miasta Eczmiadzyn16 „Ararat” (1868-1919), 

które, obok publikowania literatury teologicznej, poświęcało wiele miejsca badaniom 

historycznym, literaturze, folklorowi, pedagogice. Nakład tego czasopisma wynosił 

2000 egzemplarzy. W samej Rosji centrum ormiańskiego druku do końca dziewięt-

nastego stulecia pozostawał Tyflis, gdzie szczególną rolę odegrała drukarnia semina-

rium duchownego, działająca od 1823 do 1860 roku. Obok książek drukowano w niej 

wspomniane już „Kowkaz” i „Megu Ajastani”. Pod koniec wieku szczególną rolę zaczęły 

odgrywać duże wydawnictwa – w 1880 roku została założona „Tyfliska Organizacja 

Wydawania Książek Ormiańskich”, a niedługo później „Zakaukaska Ormiańska Orga-

nizacja Wydawnicza”. W Erewaniu pierwsza drukarnia Zakarego Geworkiana powsta-

ła dopiero w 1875 roku. To w niej w 1880 roku wydrukowano pierwszy numer pierw-

szego erewańskiego pisma periodycznego – gazetę cotygodniową „Psak” („Wieniec”), 

wychodzącą pod redakcją W. Papadrzaniana. Ukazywała się ona jednakże niezbyt dłu-

go i została zamknięta przez cenzurę w 1884 roku.

Od roku 1900 zaczęły się pojawiać gazety w języku rosyjskim – 8 grudnia 1900 

roku wyszedł pierwszy numer gazety „Ogłoszenia Erewańskie”, której redaktorem 

i wydawcą został absolwent Instytutu Łazarewskiego Emin Owakimowicz Ter-Gri-

gorianc, dość znany autor dramatów i wodewili. Gazeta ukazywała się 3 razy w tygo-

15  Ерканян В.С. Армянская культура в 1800 – 1917 гг. Ереван, 1985. C. 68.
16  Miasto Eczmiadzyn powstało nieprzypadkowo. Właśnie tam w roku 1771 Simeon Erewanci 
założył pierwszą na terenie Armenii typografię. A rok później ukazało się pierwsze wydawnictwo na 
terenie Armenii – książka „Duchowy Sad”.
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dniu, przy czym w latach 1908-1917 – w języku rosyjskim i ormiańskim. W roku 1907 

w Erewaniu zaczęto drukować „Erewańskie Wiadomości Gubernialne”, które w sumie 

przetrwały dziesięć lat do połowy roku 1917, kiedy to zostały zastąpione przez „Wiado-

mości Erewańskiego Komisariatu Gubernialnego” pod redakcją Oresta Ewstafiewicza 

Chrisonopulo.

Należy też wskazać ukazującą się w latach 1911-1914 gazetę społeczno-literacką 

„Zwiastun Erewański” pod redakcją Johanesa Bogdasarowicza Ter-Mikaelianca w ję-

zyku ormiańskim i tatarskim.

Od połowy lat 80. XIX wieku zauważa się też proces formowania ormiańskiej 

prasy politycznej. „Faktycznie partyjna była wydawana w Marcelu przez Portugaliana 

„Armenia” (1885-1921), której zwolennicy – Armenakanie – postawili sobie za główny 

cel wyzwolenie Armenii Zachodniej; na podstawie głoszonych przez nich idei w kon-

sekwencji została stworzona liberalno-burżuazyjna partia ramkawarów (demokrató-

w)”17. W roku 1887 w Genewie została założona przez grupę ormiańskich studentów 

z Rosji partia Gnczak (Dzwon), później przekształcona (od 1909 roku) w socjaldemo-

kratyczną partię Gnczak.

Liderzy nowej partii (A. Nazarbek, M. Nazarbek, R. Chanazat, G. Kafian i inni) 

w tym samym roku postanowili wydawać gazetę „Gnczak”, która ukazywała się do 

1896 roku, czasem zmieniając miejsce wydawania. Na formowanie się linii politycz-

nej gazety wywarły wpływ poglądy rewolucyjno-demokratyczne Mikaela Nalbandiana, 

idee Aleksandra Gercena i jego „Dzwonu” (stąd nazwa partii i jej organu prasowego 

„Gnczak”), rosyjskiego rewolucyjnego narodnictwa. W 1890 roku w Tyflisie utworzo-

no jeszcze jedną partię ormiańską – Dasznakcutjun (Związek), która odegrała znaczą-

cą rolę w historii Armenii. Dużą popularność w systemie ormiańskiej prasy partyjnej 

zdobyła daszkańska gazeta „Droszak” („Znamię”), 1891-1930), której pierwsze numery 

ukazały się w Tyflisie.

Do roku 1904 partia „Dasznakcutjun” działała tylko na terytorium Turcji, kiedy 

to Trzeci Zjazd „Dasznakcutjun” podjął decyzję „o zastąpieniu strategii samoobrony na 

Kaukazie strategią działań rewolucyjnych”, po czym działalność partii rozpowszechni-

ła się na terytorium Rosji. W trakcie rewolucji 1905-1907 partia się zradykalizowała. 

Został stworzony rosyjski program „Dasznakcutjun” – „Projekt Kaukaski”, w którym 

partia proklamowała się „partią ormiańskiej klasy robotniczej”, wysuwano żądanie 

stworzenia Zakaukaskiej Republiki Demokratycznej, wchodzącej w skład Federacji 

Rosyjskiej na zasadach powszechnego prawa wyborczego, równości wszystkich naro-

dów i religii, likwidacji przywilejów klasowych i stanowych.

Równocześnie z tendencjami ogólnej radykalizacji prasy ormiańskiej na tle 

17  Ерканян В.С. Армянская культура в 1800-1917 гг. Ереван, 1985. C. 69.
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wydarzeń lat 1905-1907, trzeba wskazać proces kształtowania się prowincjonalnej 

ormiańskiej prasy periodycznej (Aleksandropol, Goris, Achałkałak, Szusza, Wan, 

Erzerum i tak dalej), jak również wzrost periodyki artystyczno-literackiej i popular-

nonaukowej – na przykład czasopismo „Aror” („Socha”) Ambarcuma Arakeliana (Ty-

flis, 1896-1911). Ważną rolę w zapoznawaniu rosyjskiej społeczności z życiem i kulturą 

narodu ormiańskiego odgrywała gazeta cotygodniowa „Zwiastun Ormiański” (1916-

1918), wydawana w języku rosyjskim w Moskwie pod redakcją Aleksieja Karpowicza 

Drzywilegowa.

Po euforii pierwszego okresu I wojny światowej w Rosji nastąpił okres rozcza-

rowania i aktywizacji ruchu rewolucyjnego, który w Armenii na tym etapie w dużym 

stopniu był związany z dasznakami, którzy latem 1917 roku weszli do Rosyjskiej Mię-

dzynarodówki, stworzonej przez narodnickie partie socjalistyczne. O sile „Dasznakcu-

tjun” w tym czasie świadczy fakt, że w wyborach do Wszechrosyjskiego Zgromadzenia 

Ustawodawczego partia ze swoim minimalistycznym programem zdobyła 560 tysięcy 

głosów. A w maju 1918 roku dasznacy stanęli na czele rządu Republiki Armenii i do 

roku 1920 nieodmiennie stali na jego czele, przy czym partia posiadała 90% miejsc 

w parlamencie republiki.

Okres radziecki w historii ormiańskich mediów charakteryzuje się unifika-

cją systemu prasy periodycznej i innych środków masowego komunikowania. W Ar-

meńskiej Radzieckiej Socjalistycznej Republice pierwszym wydawnictwem urzędo-

wym stała się wydawana w języku ormiańskim gazeta „Kommunist”, która pojawiła 

się 5 grudnia 1920 roku. Pierwszym redaktorem tej gazety został Aszot Garerinowicz 

Owannisian, posiadający doświadczenie w pracy naukowej, partyjnej (członek partii 

od roku 1906) i dziennikarskiej – w 1917 roku w mieście Szuszi wydawał gazetę „Nie-

cuk” („Oparcie”), a w roku 1920 redagował gazetę „Banwori Kriwy” („Walka Robotni-

ka”) w Rostowie nad Donem.

To właśnie Aszot Joannisian odegrał decydującą rolę w likwidacji ruchu dasz-

nakskiego na terytorium Armenii radzieckiej, kiedy zajmował stanowiska komisarza 

ludowego oświaty (1921), a potem pierwszego sekretarza Armeńskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej (1922-1927). W grudniu 1921 z jego inicjatywy w Klubie Robotni-

czym Erewania został przeprowadzony pokazowy proces nad partią „Dasznakcutjun”, 

a w październiku 1923 roku w centralnym organie ormiańskich komunistów, gazecie 

„Horurdani Ajastan” (tak od maja 1921 roku zaczęła się nazywać gazeta „Kommunist”), 

został opublikowany pełny tekst „Odezwy” zangezurskich dasznaków o samorozwiąza-

niu partii, której działalność od tego czasu w pełni została przeniesiona na emigrację. 

Od kwietnia 1940 roku „Horurdani Ajstan” zaczęła się nazywać „Sowietakan 

Ajstan” („Radziecka Armenia”), była organem Komitetu Centralnego Komunistycznej 
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Partii Armenii, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Armeńskiej Republiki Radzieckiej. 

Jej nakład w okresie radzieckim nieustannie wzrastał – w latach 60. wynosił 152 tysiące 

egzemplarzy, w latach 70. 224 tysięcy, a początkiem lat 80. – 248 tysięcy egzemplarzy

Od czerwca 1934 roku zaczęła się ukazywać w języku rosyjskim gazeta codzien-

na „Kommunist” – organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Armenii, Rady 

Najwyższej i Rady Ministrów Armeńskiej Republiki Radzieckiej. Ukazywała się 6 razy 

w tygodniu od 12 czerwca 1934 roku. Jej nakład w latach 70. i 80. osiągał 44 tysięcy 

egzemplarzy. W latach 30. założono „Garkan Tert” („Gazeta Literacka”) – tygodnik 

Związku Pisarzy Armenii, ukazujący się w języku ormiańskim od 23 lutego 1932 roku 

w nakładzie 22 tysięcy egzemplarzy, „Komsomolec” – organ Komitetu Centralnego 

Komsomołu, ukazujący się 3 razy na tydzień od 20 kwietnia 1938 roku w nakładzie 13 

tysięcy egzemplarzy i szereg innych wydawnictw periodycznych. W okresie radziec-

kim centrum armeńskiego druku staje się Erewań, gdzie w roku 1921 zorganizowano 

Państwowe Wydawnictwo, które przejęło funkcje redagowania i organizowania wy-

dawnictw periodycznych. Od „państwowego druku” oddzieliło się Wydawnictwo Łujs 

(Światło). W latach 80. w Erewaniu działało 20 typografii, a w ostatnich latach władzy 

radzieckiej co roku w Armenii drukowano około 1100 tytułów książek.   O ile początki 

armeńskiej radiofonii przypadają na lata 20. XX wieku, to historia armeńskiej telewi-

zji rozpoczyna się 5 września 1955 roku, kiedy Rada Ministrów ZSRR podjęła decyzję 

o stworzeniu 27 centrów programowych i 5 stacji nadawczych w republikach związko-

wych. Budowa stacji przekaźnikowej rozpoczęła się w Erewaniu, a pierwszym dyrekto-

rem komitetu do spraw telewizji Armenii został Nerses Kagramanow. 

Datą oficjalną otwarcia telewizji armeńskiej jest 9 lutego 1957 roku, kiedy rozpo-

częło się nadawanie regularnych programów 4 razy na tydzień po 2 godziny. W kwiet-

niu 1957 roku pojawił się pierwszy program informacyjny „Informacje Tygodnia”, a od 

roku 1958 programy były przygotowywane w dwóch głównych redakcjach: społecz-

no-politycznej i artystycznej. Pierwsza zawierała propagandę, informacje, ekonomię, 

oddział młodzieżowy i sportowy, a druga literaturę i dramat, muzykę oraz audycje dla 

dzieci. W maju 1963 roku został stworzony dział programów rozrywkowych, a w kwiet-

niu 1964 roku pojawiło się kino animowane. W roku 1977 dzienna długość nadawa-

nia osiągnęła 12 godzin, z czego 2,5 godziny w kolorze, 4 godziny 35 minut stanowiły 

programy produkcji własnej, a w 1978 r. długość dziennego nadawania wynosiła 19 

godzin, przy czym Armenia zajmowała pierwsze miejsce w ZSRR pod względem ilości 

telewidzów i programów przypadających na jedną osobę. Na początku lat 80. telewizja 

armeńska wyprodukowała około 200 programów teatralnych, dokumentalnych i ar-

tystycznych. W sumie w połowie lat 80. ubiegłego wieku w Armenii ukazywało się 10 

gazet o zasięgu ogólnorepublikańskim, 4 miejskie, 41 obwodowych i 28 zakładowych.
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Przejście do niepodległości w 1991 roku było dość trudne, ponieważ transfor-

macja od wsparcia państwowego mediów do pełnej samodzielności lub politycznego 

zaangażowania (co jest nieuniknione w okresach przejściowych) nie może się odbywać 

bezkonfliktowo.

Wiele projektów wydawniczych czy medialnych zakończyło się niepowodze-

niem z powodu braku wiedzy ich twórców co do rynkowego funkcjonowania mediów. 

Dlatego nie dziwi fakt, że według stanu na 1 stycznia 1998 roku w Armenii było zare-

jestrowanych 761 mediów masowych (w tym 141 kompanii telewizyjnych, 33 radiosta-

cje, 107 czasopism, 457 gazet, 23 agencje informacyjne), przy czym mniej lub bardziej 

regularnie ukazywało się jedynie 80 gazet i 3-4 czasopisma. 

Zmieniła się też struktura mediów, którą można podzielić na trzy kategorie: 

stołeczne, miejskie i prowincjonalne. 

Do pierwszej należą wielkie gazety erewańskie, telewizja państwowa i radio, 

rozpowszechniane w całym kraju i mające ogólnokrajowy zasięg oddziaływania. Do 

mediów miejskich można zaliczyć kilka niewielkich gazet erewańskich, jak również 

prasę Giumri i Wanadzoru, drugiego i trzeciego co do wielkości miasta Armenii. W tych 

latach dość regularnie ukazują się po trzy gazety, należące do administracji marzów 

(obwodów), merów i po jednej niezależnej gazecie. Tu też należą radia FM i niewielkie 

studia telewizyjne, nadające na ograniczonych obszarach. Strefa ich wpływu jest ogra-

niczona liczebnością ludności miast. Pozostałe gazety, ukazujące się poza Erewaniem, 

mogą być zaliczone do prowincjonalnych.

Wiele mediów uzależnionych jest od struktur władzy. Powstają one jako swo-

iste projekty medialne – na przykład były najwyższy organ ustawodawczy, Rada Naj-

wyższa, był założycielem gazety „Ajastani Anrapetutiun” i współzałożycielem gazety 

„Republika Armenia”. Swoje gazety wydaje też merostwo Erewania, administracje ob-

wodowe (marzowe), komitety wykonawcze rad miast i osiedli miejskich.

Własne gazety, czasopisma, biuletyny i audycje telewizyjne emitują też liczne 

ministerstwa, a gazeta „02”, będąca oddziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Bezpieczeństwa Narodowego, ma największy nakład w kraju (20 000 egzemplarzy).

Udział wydawnictw kontrolowanych przez partie polityczne lub osoby posiada-

jące konkretne interesy polityczne w prasie ogólnokrajowej był w latach 90. XX wieku 

bardzo duży. Wśród 10 najbardziej popularnych gazet erewańskich 5 stanowiły organy 

różnych partii politycznych, a kolejne dwie były finansowane przez zagranicznych biz-

nesmenów (Ormian z pochodzenia), aktywnie uczestniczących w życiu kraju.

Nakłady gazet pozostawały przy tym niewielkie – od 2000 do 7500 egzempla-

rzy. Tylko tygodnik „Irawunk” („Prawo”) o nakładzie 13 000 egzemplarzy był samo-

wystarczalny, choć jego założycielem był opozycyjny Związek „Prawo Konstytucyjne”, 
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ideologicznie bliski partii Dasznakcutiun, która powróciła na scenę polityczną Armenii 

w roku 1990. W ciągu paru lat nakład tygodnika „Irawunk” potroił się. W niemałym 

stopniu sprzyjały temu ostre i śmiałe satyryczne miniatury polityczne w rubryce „Kącik 

Towarzysza Pandżuni”. Pandżuni to nazwisko bohatera literackiego, któremu bliski 

jest humor ludowy.

Znakiem czasu stały się jednodniówki, pojawiające się w okresie kampanii wy-

borczych. Na przykład w okresie walki parlamentarnej 1997 roku z inicjatywy jednego 

z liderów Armeńskiego Ruchu Ogólnonarodowego, partii będącej u władzy do lutego 

1998 roku, Dawida Szachnazariana, pojawiła się gazeta „Erewanian Orer” („Dni Ere-

wańskie”), która będąc formalnie niezależna i ukazując się trzy razy, szybko zajęła waż-

ne miejsce wśród wydawnictw stołecznych. Jednak po przegranej w wyborach i z po-

wodu silnego nacisku politycznego wydawnictwo to zostało zlikwidowane. 

Podobny los spotkał gazetę „Erewanian Żamanak” („Czas Erewański”), za którą 

stał przewodniczący komisji parlamentarnej do spraw prawodawstwa Edward Ego-

rian. Po wyborach, które zakończyły się klęską Egoriana, gazeta zniknęła z kiosków.

Szczególne zainteresowanie wywołuje rosyjskojęzyczna gazeta „Głos Armenii”, 

założona w roku 1991 przez jej redaktora naczelnego Florę Nachszkarian, która określa 

się jako „niezależna gazeta społeczno-polityczna”, istniejąca za pieniądze sponsorów. 

3 września 2005 roku ukazał się pierwszy numer sobotniego dodatku do gazety „Głos 

Armenii” pod tytułem „Monitor.RU”, reprezentującego digest najbardziej godnych 

uwagi i symptomatycznych publikacji prasy zagranicznej i rodzimej. Projekt ten został 

zrealizowany przy udziale Fundacji Rozwoju „Kaukaski Instytut Demokracji”.

Zgodnie z wynikami badań czytelniczych, „Głos Armenii” jest najpopularniej-

szą gazetą w Erewaniu, gazetą radykalną, lewicową, opozycyjną, której najostrzejsza 

krytyka jest skierowana przeciwko polityce społecznej władz, przeciw jej stosunkowi 

do uchodźców, do problemu karabachskiego i do kwestii „rzezi Ormian 1915 roku”, 

do dziś wywołującej poważną polemikę nie tylko w Armenii. Z prasy ekonomicznej 

(ze względu na jakość publikowanych materiałów) warto wymienić erewański tygo-

dnik „Ekspres Biznesu”, ukazujący się pod redakcją Eduarda Nagdaliana od roku 1992. 

Z czasów radzieckich zachował się Związek Dziennikarzy Armenii, który, prowadząc 

wykłady i seminaria dla profesjonalistów i kierując pracą szkoły młodych dziennika-

rzy, posiada wsparcie organizacji międzynarodowych. W roku 1995 został utworzo-

ny Erewański Klub Prasowy jako stowarzyszenie najlepszych dziennikarzy Armenii. 

Skupia się on w swej działalności na organizowaniu różnych seminariów, wydawaniu 

biuletynu na temat swojej działalności i różnych aspektach dziennikarstwa za granicą. 

W skład klubu wchodzi około 50 osób, a jego budżet czyni go jedną z największych 

organizacji pozarządowych w Armenii.
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Wiosną 1997 roku został stworzony Narodowy Klub Prasowy, którego działal-

ność jest ukierunkowana na obronę praw dziennikarzy i koordynowanie swojej dzia-

łalności z analogicznymi organizacjami międzynarodowymi i udziale w corocznych 

spotkaniach ich kierownictw „Radach do Spraw Prasy” w Europie. 

Prowincjonalne stacje radiowe w Armenii są przede wszystkim oddziałami 

gazet lokalnych, przy czym nierzadkie są przypadki, że gazeta została już zamknię-

ta, a stacja radiowa nadal funkcjonuje. Taka stacja radiowa nadaje od pół godziny do 

dwóch godzin na tydzień, zespół tworzy 2-5 osób. Zazwyczaj zawartość audycji to bloki 

informacji lokalnych, programy muzyczne i rozmowy.

Wraz z rozwojem niezależności Armenii zmieniała się struktura mediów. 

W 2002 roku w Armenii ukazywało się 97 tytułów gazet, z których 87 wydawano w ję-

zyku ormiańskim, 9 w rosyjskim, a 1 w ukraińskim.

Według danych źródłowych Państwowej Izby Prasy Armenii, jednorazowy na-

kład gazet wynosił 304 tysiące egzemplarzy, z czego 83,2% przypadało na gazety w ję-

zyku ormiańskim, 16,4% w rosyjskim a 0,4% w ukraińskim.

Średni jednorazowy nakład jednej gazety wynosił 3134 egzemplarzy. Ogólny 

nakład roczny gazet wynosił średnio 18,305 mln egzemplarzy, z czego 84,8% przypa-

dało na gazety w języku ormiańskim, 15,1% w rosyjskim, a 0,1% w ukraińskim. W roku 

2002 wydawano 69 tytułów czasopism i innych pism, z czego 72,5% przypadało na 

czasopisma wydawane w języku ormiańskim, 8,7% w rosyjskim, pozostałe wydawa-

no w innych językach. Jednorazowy nakład czasopism i innych pism periodycznych 

wynosił 48 tysięcy egzemplarzy, z czego 81,3% przypadało na wydania w języku or-

miańskim, 12,1% w rosyjskim, pozostałe na czasopisma i wydawnictwa periodyczne 

w innych językach. Z rosyjskojęzycznych pism wydawano pięć gazet społeczno-poli-

tycznych i czasopismo „Literacka Armenia” o nakładzie nieprzekraczającym trzech ty-

sięcy egzemplarzy.

 W ostatnim dziesięcioleciu powstał w Armenii prywatny elektroniczny rynek informacyjny. We-

dług danych za rok 2006 w kraju istnieje 69 elektronicznych środków masowej informacji, 54 kompanie 

telewizyjne (w tym 10 kablowych) i 15 kompanii radiowych. Trzeba mieć na uwadze, że 95% prywatnych 

stacji radiowych i telewizyjnych znajduje się w Erewaniu i nadaje na falach ultrakrótkich (VHF), decyme-

trowych (UHF) i FM. W ten sposób rynek zbytu produkcji radiowej i telewizyjnej w kraju jest skoncentro-

wany przede wszystkim w stolicy, gdzie stworzono dobre warunki dla konkurencji18. 

Według najnowszych danych w Armenii wydaje się 10 tytułów gazet codzien-

18  Овсепян М.М. СМИ Армении некоторые особенности // Профессия – журналист: вы-
зовы XXI века. Сборник материалов международной научной конференции «Журналистика» 
2006». – М.: МГУ, 2007. C. 233-234.
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nych, 7 ukazujących się co dwa dni i 9 tygodników społeczno-politycznych, pretendu-

jących do miana ogólnokrajowych. Sześć z nich ukazuje się w języku rosyjskim, pozo-

stałe w ormiańskim. Na listę tę nie trafiły takie popularne tygodniki specjalistyczne, 

jak „02”, „Grakan Tert”, „Gind”, „Krtutiun”, „Wozni”, „Aj Zinwor” i wiele innych wy-

dawnictw sportowych, na przykład „Futbol+”, programy telewizyjne i liczne miesięcz-

niki rozrywkowe.

Średni nakład gazet codziennych to 45 000-50 000 egzemplarzy, gazet uka-

zujących się 2 razy w tygodniu to około 20 000-25 000 egzemplarzy, tygodników 

15 000-20 000 egzemplarzy. Charakterystyczne jest, że nakłady sześciu najbardziej 

radykalnych opozycyjnych dzienników przekraczają 2-3-krotnie nakłady wszystkich 

pozostałych analogicznych wydawnictw.

 W Armenii wiele problemów wywołuje problem kolportażu gazet. 22 czerwca 

2009 roku Państwowa Komisja do Spraw Ochrony Konkurencji Armenii uznała kom-

panie „Press Stand” i „Ajpost” za dominujące na rynku rozpowszechniania prasy dru-

kowanej w Armenii. 

Komisja wskutek rozpoznania rynku doszła do wniosku, że na terytorium Armenii rozpowszech-

nianiem prasy zajmuje się 9 podmiotów gospodarczych. Współcześnie prasa w Armenii rozpowszech-

niana jest na kilka sposobów: w prenumeracie, sprzedaż kioskową, w oddziałach kompanii „Ajpost”, jak 

również za pośrednictwem eksponowania na stojakach.

Na rynku rozpowszechniania prasy drukowanej komisja antymonopolowa wy-

dzieliła trzy rynki towarowe: „Rozpowszechnianie gazet”, „Rozpowszechnianie progra-

mów telewizyjnych” i „Rozpowszechnianie czasopism i wydawnictw”.

Według danych z drugiego półrocza 2008 roku, całość rynku rozpowszechnia-

nia gazet, jak ustaliła komisja, wynosiła 4,1 mln sztuk, a dominujące pozycje posiadały 

koncerny „Press Stand” z 55,4% rynku, Ekspress Plus – 15,7% i Ajpost – 10,6% rynku.

Wielkość rynku rozpowszechnianych programów audycji radiowych i telewi-

zyjnych wyniosła 1,9 mln sztuk, z czego 43,1% wyemitowano w Erewaniu, a 56,9% 

w obwodach kraju. W prenumeracie w drugim półroczu 2008 roku, zgodnie z danymi 

Państwowej Komisji do Spraw Ochrony Konkurencji, było rozpowszechnionych 10,1 

tysięcy egzemplarzy gazet.

Na rynku tym, według danych z badań komisji, dominujące miejsce zajmowały: 

koncern „Ajpost” – 71,4% i Press Stand – 19,8% rynku. Według danych komisji, wiel-

kość rynku rozpowszechniania czasopism i wydawnictw wynosiła 987 tysięcy sztuk, 

a najważniejszymi podmiotami na tym rynku były koncerny „Ajpost” – 78,5% i Wir-

press – 9,1%.
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Antymonopolowa komisja Armenii podjęła decyzję o uznaniu kompanii „Press 

Stand” za dominujący podmiot na rynku rozpowszechniania gazet, a koncernu „Aj-

post” za dominującą na rynku rozpowszechniania programów radiowo-telewizyjnych, 

czasopism i wydawnictw.
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Media system in Armenia. History and contemporary
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Tatiana Alentiejewa

Gazeta „Daily National Intelligencer” i jej 
redaktorzy

STRESZCZENIE

  Artykuł  poświęcony  jest  problemowi  rozwoju  dziennikarstwa  amerykańskiego 
w XIX wieku w Waszyngtonie. Autorka przedstawia funkcjonowanie jednej z naj-
bardziej wpływowych gazet tego okresu, jakim była „Daily National Intelligencer”. 
Gazeta ta odegrała istotną rolę w bataliach politycznych toczących się w Stanach 
Zjednoczonych przed wojną secesyjną jako oficjalny organ Partii Republikańskiej. 
Dokonana  została  charakterystyka  poglądów  politycznych  oraz  przedstawiona 
biografia redaktorów i wydawców dziennika: Josepha Galesa i Williama Seatona.

SŁOWA KLUCZOWE: dziennikarstwo, dziennik, rząd, polityka

Wśród waszyngtońskich wydawnictw XIX wieku najbardziej wpływową gazetą 

była „Daily National Intelligencer” (wydawana w latach 1800-1867). Założył ją Samuel 

Harrison Smith przy wsparciu Thomasa Jeffersona i do roku 1810 nosiła ona nazwę 

„National Intelligencer and Washington Advertiser”. Była ona oficjalnym organem 

wszystkich administracji aż do Jacksona1. W odróżnieniu od wiodącej w kraju nowo-

jorskiej prasy, waszyngtońska przyciągała o wiele mniejszą uwagę badaczy. Tym nie-

mniej fenomen „Daily National Intelligencer” zasługuje na szczególną uwagę nie tylko 

jako wiodące wydawnictwo stołeczne na przestrzeni długiego czasu, ale również jako 

przykład owocnej i trwałej współpracy dwóch znanych i utalentowanych dziennikarzy 

– Josepha Galesa i Williama Seatona2. W roku 1807 pomocnikiem i partnerem S. Smi-

tha został Joseph Gales Junior (1786-1860), od 1810 roku jedyny właściciel tego wy-

dawnictwa3. Joseph był najstarszym synem dziennikarza Josepha Galesa (1760-1841), 

Anglika z urodzenia, który założył w Karolinie Północnej gazetę „Register”. Urodził się 

w Anglii i wyemigrował do USA w 1793 ze swoim ojcem, gdzie otrzymał wykształcenie 

uniwersyteckie w Karolinie Północnej, po czym uzyskał dyplom mistrzowski drukarza 

w Filadelfii, a w roku 1807 przeprowadził się do Waszyngtonu, który od 1800 roku był 

stolicą młodego amerykańskiego państwa. W roku 1810 gazeta Galesa zmieniła nazwę 

na „National Intelligencer” i zaczęła się ukazywać trzy razy w tygodniu. Gales aktywnie 

1  http://en.wikipedia.org/wiki/National_Intelligencer.
2  W historiografii amerykańskiej mamy tylko jedno badanie poświęcone tej gazecie. Jest to 
praca historyka Williama Amesa A History of the National Intelligencer, Chapel Hill 1972.
3  http://www.famousamericans.net/josephgales.
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uczestniczył w życiu społecznym i politycznym stolicy. W roku 1814 został wybrany 

na członka Rady Miejskiej Waszyngtonu, a w latach 1827-1828 był burmistrzem. Na 

tym stanowisku starał się wprowadzić pewne reformy. Jednym z najbardziej znaczą-

cych jego przedsięwzięć było wsparcie dla projektu budowy kanału Ohio – Chesapeake 

o długości 300 km, jak również stworzenie specjalnej komisji miejskiej dla rozwią-

zania kwestii ubóstwa. Nabywszy znaczący majątek ziemski w pobliżu Waszyngtonu, 

nazwał go Eckington na pamiątkę miejsca swoich narodzin w Anglii4.

„National Intelligencer” była jednym z najbardziej aktywnych zwolenników 

wojny z Anglią w 1812 roku, która okazała się zdecydowanie niekorzystna dla Amery-

kanów5. Kiedy wojska angielskie pod dowództwem admirała Kockberna wkroczyły do 

Waszyngtonu, ich gniew obrócił się nie tylko przeciw Białemu Domowi i Kapitolowi, 

które zostały spalone, ale również przeciwko redakcji tej gazety, której właścicielem 

był Anglik z urodzenia. Na początku wydano rozkaz spalenia budynku redakcji, ponie-

waż jednak pożar mógł się przenieść na sąsiednie budynki i stać się niekontrolowany, 

Anglicy ograniczyli się do jej zdemolowania. Admirał osobiście zarządził, żeby wszyst-

kie materiały drukarskie i książki wyniesiono na ulicę i spalono, sztalugi drukarskie 

rozbito, a czcionki wyrzucono przez okno. Po tym, jak Anglicy opuścili stolicę, Gales 

musiał tworzyć wszystko od nowa. Bardzo mu pomogło to, że jego partnerem bizneso-

wym został jego szwagier6 William Winston Seaton (1785-1866)7.

W. Seaton urodził się w Wirginii w starej szetlandzkiej rodzinie, należącej do 

pierwszych osadników. Jego matka była kuzynką znanego działacza wojny o niepod-

ległość Patryka Henry. Wykształcenie odebrał w prywatnej akademii w Richmond. 

Zainteresowawszy się polityką, zajął się dziennikarstwem, początkowo jako współ-

pracownik największej richmondskiej gazety, a później jako redaktor „Petersburg Re-

publican” i „North Carolina Journal”. Kiedy stolicą stanu Karolina Północna staje się 

miasto Raleigh, Seaton się tam przeprowadza. Zaczyna pracować w gazecie Josepha 

Galesa starszego „Register”, poznaje jego rodzinę i w konsekwencji żeni się z jego cór-

ką. W roku 1812 wraz z rodziną przeprowadza się do Waszyngtonu i zostaje stałym 

partnerem Galesa – Juniora. 

William Seaton również interesował się działalnością społeczną, w latach 1819-

4  Dziś jest to jedna z dzielnic stolicy.
5  Zob: Болховитинов Н.Н., Дивильковский С.И. Русская дипломатия и англо-американ-
ская война 1812-1814 гг. // Новая и новейшая история. 1961. №4; Сироткин В.Г. О характере 
англо-американской войны 1812-1814 гг. // Вопросы истории. 1963. № 3; Куликова Е.Г. США: 
начало промышленного переворота, конгресс и война 1812 г. М., 1990; Трояновская М.О. Начало 
англо-американской войны 1812-1815 гг. и формирование концепции национальных интересов 
во внешней политике США // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1997. №1.
6  Siostra J. Galesa była żoną W. Seatona.
7  http://virtualology.com/famousamericans.net
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1831 był członkiem rady miejskiej, później przez 12 lat burmistrzem Waszyngtonu 

(1840-1852), co zresztą nie przeszkadzało jego dziennikarskiemu powołaniu. Na sta-

nowisku burmistrza dążył do radykalnej poprawy życia w mieście. Sprzyjał reformie 

systemu kształcenia powszechnego, instalacji w mieście telegrafu i oświetlenia gazo-

wego, jak również pierwszej instalacji wodnej8.

Tak więc „National Intelligencer” sprzyjało to, że jej wydawcami i redaktorami 

zostali dwaj bliscy sobie duchem i poglądami politycznymi ludzie, którzy byli partnera-

mi aż do śmierci J. Galesa w roku 1860. W roku 1813 uczynili oni swoją gazetę dzienni-

kiem, co znalazło wyraz w nowym tytule „Daily National Intelligencer”. Faktycznie ga-

zeta przez cały czas pozostawała wydawnictwem urzędowym i dlatego mogła liczyć na 

finansowe wsparcie administracji prezydentów J. Madisona, J. Monroe i J. Adamsa. 

Od roku 1812 do 1820 Gales i Seaton byli jedynymi reporterami relacjonują-

cymi posiedzenia Kongresu9, dlatego ich gazeta jest najcenniejszym źródłem historii 

politycznej USA tamtego okresu. Otrzymali oni od Kongresu nadzwyczajne prawo na 

drukowanie jego materiałów i wydawali je w latach 1827-1837 pod tytułem „Register of 

Debates In Congress”10, co dawało im niemały dodatek do dochodów. Na przełomie lat 

20. i 30. XIX wieku gazeta stała się organem tworzącej się Partii Wigów i przy wsparciu 

wpływowych polityków H. Claya, D. Webstera i E. Everetta zyskała w 1831 r. prawo 

do wydawania „American State Papers” (38 tomów), które były drukowane do wojny 

secesyjnej. Dzięki temu zamówieniu otrzymywali 60 tys. USD, co uratowało ich od 

krachu finansowego. W roku 1833 Seaton i Gales obmyślili projekt wydania wcześniej-

szych dokumentów Kongresu – „Annals of Congress”11. Przedsięwzięte przez Seatona 

i Galesa wydania materiałów Kongresu są unikalne i do dziś aktywnie wykorzystywa-

ne przez badaczy. W wyborach prezydenckich 1828 roku wystąpili przeciwko kandy-

datowi nowej partii demokratycznej A. Jacksonowi. Zwycięski w wyborach Jackson 

uważał tych redaktorów za swoich śmiertelnych wrogów, dlatego pozbawił ich finan-

sowego wsparcia rządu. Najistotniejszą stratą była dla nich utrata kontraktów na dru-

kowanie materiałów Kongresu. Przypadło ono aktywnemu zwolennikowi A. Jacksona 

Francisowi Blairowi (1791-1876). W roku 1828 „National Intelligencer” ustąpiła też 

miejsca jako organ urzędowy „United States Telegraph” (redaktor – Daff Green). Jed-

nak w roku 1830 nowa gazeta „Washington Globe”, założona przez F. Blaira, staje się 

8  http://en.wikipedia.org/wiki/William_Winston_Seaton.
9  Gales opisywał prace niższej Izby Reprezentantów, a Seaton – prace Senatu.
10  W sumie wydano 29 tomów opisujących prace Kongresu od roku 1824 do 1837.
11  Pod nazwą „Annals of Congress, Debates and Proceedings in the Congress of the United 
States” wydano w latach 1834-1856 42 tomy opisujących prace Kongresu od 3 marca 1798 roku do 
27 maja 1824 roku. Obaj redaktorzy dostąpili po swojej śmierci pochówku na cmentarzu Kongresu 
w Waszyngtonie.
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głównym obrońcą i propagandystą idei „jacksonowskiej demokracji”12. Tylko w trakcie 

pierwszych 11 lat gazeta ta otrzymała zamówienia państwowe na sumę 440 tys. USD13.

Na początku rządów Jacksona „National Intelligencer” dążyła do powstrzymy-

wania się od bezpośrednich ataków. „Byliśmy przeciwni wyborowi generała, to prawda 

– pisali Gales i Seaton – mamy jednak nadzieję nigdy nie zobaczyć jakichkolwiek oko-

liczności, które będą w stanie naruszyć konstytucyjnie wyrażoną wolę większości na-

rodu, jeżeli tylko nie będzie to drugie słowo, przyjęte wśród republikanów – prawo”14.

Będąc jednak zwolennikami Wigów, nie mogli oni przyjąć tych nowinek, które 

Jackson wniósł do polityki amerykańskiej15. Gales i Seaton krytykowali system nowych 

mianowań (spoili-system), wprowadzony przez Jacksona, zgodnie z którym „zdobycz 

należy do zwycięzcy” i w związku z tym na wszelkie stanowiska administracyjne powin-

no się mianować zwolenników nowej partii Demokratów. Gazety wspierające Jackso-

na wezwały go do pozbycia się ludzi J. Adamsa i zastąpienia ich swoimi zwolennikami. 

Jednym z pierwszych jego mianowań było zapewnienie Amosowi Kendallowi (1789-

1869) stanowiska audytora Resortu Skarbu16. Trzy dni po mianowaniu A. Kendall anu-

lował urzędową prenumeratę „National Intelligencer”.

Seaton i Gales wystąpili przeciw masowym zwolnieniom praktykowanym przez 

Jacksona: „Masowe usuwanie urzędników ze stanowisk administracyjnych, na ile nam 

wiadomo, jest okolicznością niemającą sobie podobnych w ani jednym rządzie świa-

ta”. W dramatycznych tonach gazeta informowała o tym, że z urzędu celnego Baltimo-

re zwolniono 11 osób, niektóre z nich były mianowane jeszcze przez G. Waszyngtona. 

Jacksonowska polityka zwolnień, ich zdaniem, przekształciła wybory prezydenckie 

w „zwykłą pogoń za stanowiskami, żeby wynagrodzić przyjaciół lub ukarać wrogów”17.

Seaton i Gales obwiniali Jacksona za niekompetencję i „lekkość, z jaką przy-

słuchiwał się on złym doradcom” przez całe 8 lat jego rządów. Szczególnym obiektem 

ich napaści stał się „gabinet kuchenny”. Oczywiście we wszystkim tym był element 

propagandy partyjnej. Kolejnym obiektem ataków był „klub królewski”, organizacje 

partyjne, które miały na celu „patronowanie i podporządkowanie rządu planom jaw-

12  Алентьева Т.В. Американская журналистика в первой половине и середине XIX века. 
Курск, 2008. С. 51.
13  Payne G. H. History of Journalism in the United States. Westport, 1970. Р. 235; Smith E.B. 
Francis Preston Blair. N.Y., 1980. P. 48-49; 52-53.
14  ,,National Intelligencer”, 8 Febr. 1829.
15  Zob.: Алентьева Т. Образ Эндрю Джексона в американском общественном мнении // 
Americana. Вып. 8. / Отв. ред. А.И. Кубышкин. Волгоград, 2006.
16  Kendall wydawał w latach 1816-1829 najbardziej wpływową na Zachodzie gazetę „The 
Argus of Western America”. Zob.: D.B. Cole, A Jackson Man: Amos Kendall and the Rise of American 
Democracy, Baton Rouge 2004.
17  ,,National Intelligencer”, 1, 4, 21, Apr. 1830.
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nych demagogów dla ich osobistego awansu”. „Niczego się tak przykro nie obserwuje 

w tym rządzie jak manipulowania systemem dyscypliny partyjnej, szpiegów, donosi-

cieli, brutalnych pomówień, którzy wpływają na reputację przyzwoitych i porządnych 

ludzi i zapełniają korytarze władzy tylko jawnymi zwolennikami”18.

Główne rozbieżności z jacksonowcami pojawiały się w związku z bankiem, 

reformami wewnętrznymi i protekcjonalną taryfą. Redaktorzy krytykowali zamiar 

Jacksona rozdzielenia środków Resortu Skarbu pomiędzy stanami w zależności od 

ich reprezentacji w Kongresie. Miał on zamiar „pozbawić manufaktury protektoratu 

i jednocześnie zwiększyć podatki, żeby sprzyjały >>wewnętrznej poprawie<<19. W ten 

sposób taryfa i >>wewnętrzna poprawa<< działają przeciwko sobie. Co za wspaniały 

system!”20

Problem „wewnętrznej poprawy” był istotny dla Wigów, ponieważ był częścią 

ich programu, którego jądrem stał się znamienity „system amerykański” Henry’ego 

Claya21. Weto Jacksona dla prawa o budowie dróg Mayswill Turnpike i Frederick poka-

zało w pełni stanowisko prezydenta w tej kwestii. Gales i Seaton nie zgadzali się z Jack-

sonem, że drogi te nie miały ogólnokrajowego znaczenia. Skorzystanie przez generała 

z prawa weta rozeźliło redaktorów, ponieważ prawo to było rzadko używane przez po-

przedników Jacksona. „Dlaczego nawet król Anglii nie korzystał z niego?”, pytali22. To 

porównanie Jacksona do króla angielskiego było pierwsze, ale nie ostatnie. Obwinia-

nie prezydenta o despotyzm staje się zwyczajem na łamach gazety, a przezwisko „król 

Andrew” staje się również czymś codziennym dla czytelników gazety.

Tylko w jednej kwestii Gales i Seaton nie krytykowali Jacksona – w temacie 

nullifikacji, kiedy to Północna Karolina spróbowała wyjść ze Związku, jednak prezy-

dent zdecydowanie sprzeciwił się separatyzmowi, ogłaszając przy tym: „związek po-

winien zostać zachowany”. Seaton i Gales z dużą satysfakcją drukowali w swojej gaze-

cie znamienite debaty Heine – Webster23. Szczególnie zadziałały na nich patriotyczne 

słowa Webstera, które zamieścili jako nagłówek swojej strony redakcyjnej: „Związek 

i Wolność od dziś i na zawsze razem i nierozdzielne”. Nagłówek ten był drukowany 

przez cały okres redagowania przez nich gazety24.

18  ,,National Intelligencer”, 14, 18 May 1829.
19  Pod tym pojęciem rozumiano budowę dróg i kanalizacji na koszt budżetu federalnego.
20  „National Intelligencer”, 19 June 1830.
21  Власова М.А. Из истории становления партии вигов. (Принципы „Американской си-
стемы” Г. Клея и борьба вокруг них в 1824-1828 гг.) // Проблемы новой и новейшей истории. М., 
1982. С. 18-33.
22  „National Intelligencer”, 19 June 1830.
23  С.А. Дебаты Уэбстера – Хэйна // Американский ежегодник, 1990. М., 1991. С. 114-125.
24  W.E. Ames, op. cit., p. 190.
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Mimo trudności finansowych, jakie pojawiły się u Seatona i Galesa w okresie 

rządów Demokratów (1828-1840), ich gazeta pozostawała wiodącym tytułem wa-

szyngtońskim. W roku 1834 jej ogólny średni nakład wynosił 7440 egzemplarzy, a w 

połowie lat 50. XIX wieku przekroczył 10 tys. egzemplarzy25. W latach 30. XIX wieku 

w USA było 65 codziennych i 650 cotygodniowych wydawnictw. Joseph Gales twier-

dził, że w kraju jest 350 tys. prenumeratorów gazet i 1,5 mln ich czytelników26. 

Seaton i Gales wsparli w wyborach prezydenckich w 1832 roku kandydata Wi-

gów Henry’ego Claya, jednak znowu został wybrany A. Jackson. W czasie swojej dru-

giej kadencji za swój główny cel obrał sobie walkę z Drugim Bankiem Państwowym, 

kierowanym przez Nicholasa Biddle, ponieważ to przedsiębiorstwo było główną pod-

porą finansową Partii Wigów. Biddle zadecydował, że przedłużenie Karty Banku wy-

maga silnego wsparcia propagandowego ze strony prasy. Dlatego zaczął subsydiować 

szereg tytułów. Rzecz jasna, Seaton i Gales znaleźli się wśród otrzymujących takie sub-

sydia. Tysiące numerów specjalnych „Intelligencera” było rozsyłanych po kraju, udo-

wadniano w nich nadzwyczajne znaczenie Banku dla gospodarki kraju. Początkowo 

w tych numerach specjalnych przytaczano argumenty obu stron. W jednym z pierw-

szych numerów znalazł się na przykład artykuł senatora Thomasa Bentona z Missouri, 

zajmującego stanowisko wrogie względem Banku. Nakład „Intelligencer” drastycznie 

wzrósł i Gales zapewniał Biddle’a, że jego gazeta jest rozsyłana do wszystkich krajów 

Unii: „Bodaj nigdy na świecie nie było podobnego rozpowszechnienia gazety”. W 1834 

roku wydrukowano 50 tys. wydań specjalnych dla Banku27. Redaktorzy ogłaszali: „Nie 

ma gazety w USA, która by miała tak duży nakład jak „Intelligencer”, żadna z nich nie 

ma listy prenumeraty bardziej znaczącej i wciąż się zwiększającej jak my”28.

Seaton i Gales przeprowadzili najbardziej wyrazistą w ich życiu kampanię agi-

tacyjną w obronie Banku. Podkreślali oni, że zniszczenie gospodarki, ogólny chaos 

i kryzys finansowy będą konsekwencjami jego zamknięcia. Bank umacnia Unię, po-

rządkuje emisję, daje kredyty rządowi, jego działalność sprzyja rozwojowi gospodarki 

i porządkowaniu finansów29.

Głównym przeciwnikiem Seatona i Galesa w ich wsparciu dla Banku stał się 

„Washington Globe” F. Blaira. W jednym ze swoich wstępniaków gazeta ta zapewniała, 

że dla redaktora „National Intelligencer” nie ma nic cenniejszego niż „strumień waluty, 

który wprawia w ruch cały mechanizm ich biura”. Inny wstępniak przedstawiał Galesa 

25  Nakład tygodniowy – 5520, dzienny – 1920 egz.
26  Ch.G., Steffen, Newspapers for Free: the Economies of Newspaper Circulation in the Early 
Republic // Journal of Early Republic. Fall 2003, Vol. 23, N 3, p. 381-382.
27  W.E. Ames, op. cit., P. Chapel Hill 1972, p.195.
28  ,,National Intelligencer”, 8 June 1832.
29  ,,National Intelligencer”, 12 Mar 1831.
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jako człowieka, który robi dużo szumu w obronie Banku. „W czasie, kiedy Gales dmie 

w trąbę Banku, pan Biddle nie będzie cierpiał na brak w dętej reputacji. Same policzki 

tego Boreasza od Banku rozdęły się jak u boga wiatrów i na prośbę jego wielkości Nika 

pośle bryzę przez zachodnie lasy i prerie i będzie przysięgać, że cała zasługa należy się 

właśnie jemu, a nie „cichemu letniemu porankowi”30. W odpowiedzi Gales opublikował 

zarzuty względem F. Blaira o to, że wiele wydań specjalnych „Globe” było opłaconych 

przez administrację Jacksona. Blair ze swojej strony kontynuował zarzuty w stosunku 

do przeciwników o korupcję: „Nie wierzymy w bezinteresowne oddanie „Intelligen-

cera” Bankowi, choć nie będziemy twierdzić, że jego wydania specjalne były opłacane 

przez Bank. W każdym razie, nie wprost, ale wszyscy wydawcy wiedzą zbyt dużo o jego 

sprawach, żeby ich skrzynie były puste w imię jego obrony bez odpowiedniej kompen-

sacji”. Blair upewniał swoich czytelników, że niedawno dowiedział się o tym, że dług 

„Intelligencera” względem Banku powiększył się do 40 tys. USD31.

Gales i Seaton uważali wszystkie zarzuty za niesprawiedliwe: „Redaktor pół-

oficjalnej gazety próbuje uniknąć porażki w publicznym sporze na tematy polityczne 

drogą wulgarnego wybiegu, czyniąc aluzje do osobistych spraw swoich oponentów. 

Myślimy, że mógłby się zająć swoimi sprawami, nie mieszając się do naszych”. Bla-

ir kontynuował swoje ataki, twierdząc, że „Intelligencer” jest własnością Banku i że 

Seaton i Gales nie kontrolują jego polityki redakcyjnej, ponieważ jest ona dyktowana 

przez Biddle’a. Redaktorzy odpierali te zarzuty, oświadczając, że mają prawo utrzymy-

wać finansowe stosunki z Bankiem jako jego klienci i nie ma w tym nic przestępczego. 

„Nie robimy nic złego, amoralnego czy bezprawnego w swoich relacjach z Bankiem 

i ci, którzy z jakiegoś powodu osądzają nasze motywy w tym względzie lub twierdzą, że 

jesteśmy zależni w swojej opozycyjnej polityce względem prezydenta w związku z na-

szymi interesami z Bankiem, są winni oczywistej nieprawdy”32.

Kiedy tylko Clay rozpoczął walkę w Kongresie o przedłużenie pełnomocnictw 

Banku, Seaton i Gales w swojej gazecie kontynuowali agitację dla jego wsparcia. Nie 

wierzyli, że Jackson skorzysta z weta w stosunku do billi bankowej. „Chcielibyśmy te-

raz wiedzieć konkretnie, jeśli billa bankowa przejdzie obie izby, to prezydent Stanów 

Zjednoczonych nie może przeciwstawiać się takim wyrażeniem woli narodu, jasno wy-

rażonej… i będzie się wtedy przeciwstawiał woli narodu amerykańskiego?” 11 czerwca 

1832 roku billa przeszła przez Senat, głosowano: 28 – „za”, 20 – „przeciw”. Jednak 10 

lipca Jackson wykorzystał swoje prawo weta. Redaktorzy pisali: „Zapoznawszy się z ca-

łym przesłaniem, wyjaśniliśmy, że prezydent uznał billę za niekonstytucyjną, przede 

30  ,,Globe”, 31 July 1834.
31  ,,Globe”, 21, 30 July; 4, 7, 9 Aug. 1832.
32  ,,National Intelligencer”, 7 Aug.; 18 Sept. 1832.
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wszystkim dlatego, że nie pozwolono mu zamiast Kongresu opracować jej szczegółów 

i stworzyć swojej własnej ustawy”33.

Dlatego Jackson naciskał, żeby drukowanie materiałów Kongresu zostało 

przekazane jego faworytowi i członkowi jego najbliższego otoczenia, tak zwanego „ku-

chennego gabinetu” F. Blairowi. Ten ostatni kontynuował swoje ataki na opozycyjną 

względem Jacksona gazetę, wciąż dowodząc, że jest ona zwykłym narzędziem zlikwi-

dowanego przez prezydenta Banku. Analizując historię gazety, dowodził on w „Wa-

shington Globe”, że zrodziła się ona jako organ Jeffersonów, jednak patronat rządu 

skorumpował ją i że otrzymała ona od rządu około 1 mln dolarów. Oczywiście, przy tej 

okazji mocno przesadził w wysokości kwoty. Twierdził dalej, że Gales i Seaton zaczęli 

wiernie służyć Bankowi, ponieważ było to dla nich wygodne. Dowodził on, że nie tylko 

siedziba redakcji należała do Banku, ale również za jego pieniądze kupowano wyposa-

żenie i papier. Blair przytaczał mnóstwo liczb, żeby dowieść, że redaktorzy wzbogacili 

się dzięki wsparciu dla Banku34.

Seaton i Gales kontynuowali swoją polemikę z Blairem: „Organ prasowy >>ga-

binetu kuchennego<< dopiero co dodał jeszcze jedno wstrętne kłamstwo do niekoń-

czącej się listy swoich pretensji do marnej reputacji. Opublikował masę materiałów, 

niektóre z nich są prawdziwe, wiele fałszywych, wszystkie bezceremonialne. Dotyczą 

one spraw osobistych redaktorów tej gazety… Nie można oczekiwać, że zniżymy się 

do poziomu tych, którzy zajmowali się tą brudną robotą i postaramy się obalić wyniki 

ich działań”35. W obronie Seatona i Galesa wystąpił I. Niles, wydawca „Niles Register”. 

Nie mógł znieść, jak Blair lekceważy jego starych przyjaciół. Pisał: „Żal, że moi starzy 

przyjaciele Seaton i Gales nie najlepiej radzą sobie w sprawach finansowych. A powin-

ni sobie radzić i możliwe, że wkrótce wyciągną naukę, jeśli nie będzie się ich niesłusz-

nie atakować. Oni naprawdę zasłużyli na to, że nakład ich gazety rośnie, ponieważ nie 

mają sobie równych w pracowitości, wierności, uczciwości, grzeczności w całej prasie 

USA”36. Niles opublikował później list Samuela Harrisona Smitha, rezydenta waszyng-

tońskiego oddziału Banku, o tym, że budynek redakcji został kupiony przez Bank, jed-

nak Seaton i Gales byli tylko jego najemcami i płacili po 600 dolarów czynszu rocznie37.

Blair oskarżał redaktorów „National Intelligencer” o niedokładność w stosunku 

do faktów, o niestaranność stylu, oni jednak odpierali ataki: „Co się tyczy naszych arty-

kułów redakcyjnych w ogóle, to nie są one zbyt uczone ani zbyt wyszukane i uważamy, 

33  ,,National Intelligencer”, 5 Jan.; 14 July 1832.
34  ,,Globe”, 31 Oct. 1833.
35  ,,National Intelligencer”, 2 Nov. 1833.
36  ,,Nile’s Register”, 2 Jan. 1834, p. 1163.
37  ,,Nile’s Register”, 24 Jan. 1834, p. 1166.
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że nie jest to zarzut, jeśli nasz bliźni nam wypomina, że nigdy nie są one doskonałe”. 

Inny zarzut Blaira dotyczył pomówienia Jacksona. W odpowiedzi redaktorzy oświad-

czyli, że zawsze „mieli wątpliwości co do zdolności Jacksona do piastowania wysokiego 

urzędu prezydenta, jednak nigdy nie oceniali go inaczej niż jako dżentelmena. Jeżeli 

wątpienie w jego talenty oznacza pomawianie go, to… jesteśmy winni tego grzechu”38.

Gales i Seaton uważali, że kryzys roku 1837 to tak naprawdę skutek polityki 

Jacksona. Pisali: „Czy można uznać takie posunięcie, jak wycofanie państwowych pie-

niędzy z Banku za zwykły błąd finansowy, czy raczej za akt mściwej złości. To nie może 

nie wzbudzić podejrzeń w umyśle żadnego praktycznego człowieka, że jeżeliby się zo-

stawiło Bank w spokoju, zamiast niszczyć jego krajową reputację, z jaką był on pomocą 

dla państwa i błogosławieństwem dla narodu, to kraj nie znalazłby się w takiej sytuacji, 

w jakiej znajduje się obecnie”39.

Gales i Seaton mieli nadzieję przywrócić swojemu pismu status gazety rządo-

wej w przypadku zwycięstwa Wigów w wyborach prezydenckich w 1840 roku. Wciąż 

uważali za najlepszego kandydata Wigów D. Webstera, publikując serię artykułów dla 

jego wsparcia. Początkowo nie agitowali na rzecz oficjalnego kandydata Wigów Wil-

liama Henry Harrisona40, a raczej atakowali jego poprzednika M. Van Burena. Jed-

nak później „National Intelligencer” przeszła do bardziej aktywnej agitacji na rzecz 

kandydata Wigów. „Wynosimy jego aspiracje do stanowiska państwowego na wyższy 

poziom, kiedy wymieniamy go w grupie najwybitniejszych obywateli, jako człowieka 

obdarzonego możliwościami intelektualnymi i osiągnięciami, łączącego w swym cha-

rakterze mądrość starości i żywość młodości, wybitną duszę i skromne aspiracje, silne 

poczucie sprawiedliwości i nieskończone człowieczeństwo”41.

Do napisania wstępniaków zaproszono do współpracy prawnika i dziennikarza 

z Filadelfii, byłego redaktora „National Journal” Richarda Fendalla, który aktywnie się 

udzielał w czasie całej kampanii prezydenckiej. Seaton i Gales liczyli na to, że w przy-

padku zwycięstwa ich gazeta znowu może stać się oficjalnym organem prezydenta, 

dlatego nie skupiali się na pochwałach na cześć kandydata Wigów, oświadczając, że 

Harrison będzie bronić „interesów skwaterów, wdów i sierot”. Popierali oni zwycię-

stwo Wigów jako „rewolucję”, która sprowadzi kraj na bezpieczną drogę Waszyngtona 

i Madisona42.

38  ,,National Intelligencer”, 12, 19 Febr. 1831.
39  ,,National Intelligencer”, 5 Apr. 1837.
40  Zob.: R.G. Gunderson, The Log Cabin Campaign, Lexington 1957; Алентьева Т.В. Обще-
ственное мнение и назревание «неотвратимого конфликта» в США в отражении «New York 
Tribune» (1841-1861 гг.). Курск, 2005. С. 43.
41  ,,National Intelligencer”, 2 Apr. 1840.
42  ,,National Intelligencer”, 21 Jan.; 21 Febr. 1841.
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Wychwalali mowę inauguracyjną W.H. Harrisona: „Co się tyczy nas samych, to 

byłoby zdradą zasad, które wspieraliśmy z niezmienną wiernością od samego początku 

administracji ministra Madisona wbrew wszelkim zmianom, jeśli byśmy nie wspar-

li szczerze i nie przejęli zasad tego przemówienia”43. Tekst mowy inauguracyjnej tak 

naprawdę należał do D. Webstera, który ozdobił go mnóstwem cytatów i przykładów 

z historii Rzymu44.

Seaton i Gales postanowili maksymalnie się zbliżyć do nowo wybranego prezy-

denta, który do dnia inauguracji przebywał w domu Seatona, ponieważ został on nie-

długo wcześniej wybrany burmistrzem Waszyngtonu z ramienia Wigów i pisał dla pre-

zydenta mowę powitalną45. Jednak niedługo po inauguracji Harrison zmarł, nadzieje 

redaktorów na ponowne uczynienie ze swojej gazety organu urzędowego nie spełniły 

się. W kolejnych latach gazeta aktywnie występowała przeciwko anektowaniu Teksa-

su i wojnie z Meksykiem. W tym czasie nasila się wpływ Seatona, który od roku 1840 

do 1850 był burmistrzem stolicy i redaktorem najbardziej wpływowej gazety politycz-

nej w kraju. Był też członkiem Towarzystwa do Spraw Budowy Pomnika Waszyngto-

na i sekretarzem Instytutu Smitha. Razem z liderem Wigów często polował w górach 

Wirginii, gdzie miał chatkę myśliwską. Gales zajmował się sprawami gazety i swoim 

majątkiem Eckington o powierzchni 160 akrów. Skończył do tego czasu 60 lat i cierpiał 

na wiele chorób, w tym na ostry reumatyzm. 

Gazeta nadal broniła założeń programowych Wigów, szczególnie polityki pro-

tekcjonizmu. Po swoim wyborze prezydent J. Polk mianował ministrem finansów Ro-

berta Walkera z Missisipi, który był znany ze swoim liberalnych poglądów. Redaktorzy 

ostrzegali czytelników, że niskie taryfy doprowadzą do tego, że w kasie nie będzie pie-

niędzy, że nie będzie z czego płacić wojsku, flocie i ochotnikom. Pisali też, że wpłynie 

to destrukcyjnie na biznes, doprowadzi do masowego bezrobocia, setki tysięcy ludzi 

straci środki utrzymania, ich żony i dzieci będą cierpieć głód, miasta przepełnią się 

włóczęgami i żebrakami. Wprowadzenie taryfy z 1846 roku nazwali środkiem „zdrady 

i oszustwa” interesów narodowych. To fatalne posunięcie podetnie „korzenie przemy-

słu i sytuację robotników”, nazywali je „wielkim złem”46.

Gales i Seaton entuzjastycznie witali zwycięstwo kandydata Wigów Zacharego 

Taylora w wyborach 1849 roku, uważając to za triumf i ratunek dla narodu, odrodzenie 

„bohaterskich czasów”47. Niewątpliwie znowu żywili nadzieję, że staną się oficjalnym 

43  ,,National Intelligencer”, 9 March 1841.
44  C.M. Fuess, Daniel Webster, In 2 Vols. Boston 1930. Vol. I, p. 90-91.
45  ,,National Intelligencer”, 2 June 1840.
46  ,,National Intelligencer”, 21, 30 July 1846.
47  ,,National Intelligencer”, 11 Nov. 1848.
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organem administracji. Seaton miał nadzieję, że Taylor zatrzyma się w jego domu przed 

inauguracją, jak to zrobił Harrison. Napisał list do Krittengera, senatora z Kentucky, 

w którym pokładano nadzieję, że zostanie doradcą politycznym nowego prezydenta. 

Jednak nadzieje redaktorów się nie spełniły, ponieważ doradcy nowego pre-

zydenta uważali za konieczne stworzenie nowej gazety na potrzeby administracji. E. 

Burnlee polecił zaprosić Aleksandra Bulleta z Nowego Orleanu, redaktora „New Orle-

ans Picayune”. Przybył on do Waszyngtonu i założył nową gazetę 13 czerwca 1849 roku 

pod nazwą „Republic”. Gazeta ta stała się oficjalnym organem administracji Taylora.

Seaton i Gales pozostawali na stanowisku wspierania partii Wigów również po 

przedwczesnej śmierci Taylora. Wspierali idee Towarzystwa Kolonizacyjnego, które-

go jednym z organizatorów był Seaton. Obaj redaktorzy mieli południowe korzenie, 

jednak po 1807 roku żaden z nich nie mieszkał na północ od linii Masona-Dixona. 

Obaj uważali, że nie jest sprawiedliwe trzymanie w niewoli innych ludzi, jednak przyję-

li kompromis z 1850 roku. „Nawet jeśli ci północni, którzy są na tyle źli albo wsłuchali 

się w głupie rady, żeby przeciwdziałać wypełnieniu Ustawy o białych niewolnikach, 

wszyscy, według nas, mają obowiązek podporządkować się prawu…”. Gales i Seaton 

dowodzili, że ustawa odnosi się do wszystkich, bo jeżeli jeden człowiek zacznie się 

sprzeciwiać choćby jednemu zapisowi, to zapis ten obraca się w nicość, choćby był 

przeznaczony dla dobra społeczeństwa w ogóle. Ruch przeciwko niewolnictwu na Pół-

nocy, dowodzili redaktorzy, to tak naprawdę niewielka grupa, która „na nieszczęście 

kontroluje równowagę między dwoma partiami na Północy, więc obie partie szuka-

ją jej poparcia, tak więc widzimy smutny efekt szeroko rozpowszechnionego ruchu 

mieszkańców Północy związanego z kwestią niewolnictwa”. Gales i Seaton twierdzili, 

że triumf Unionistów w Alabamie jesienią 1851 roku świadczy, że Północ się uspokoiła 

i jest zadowolona z kompromisowych rozwiązań z 1850 roku. „Teraz Północ powinna 

powiedzieć, czy zapanuje pokój zamiast fermentu, harmonia i braterstwo zamiast nie-

snasek i nienawiści. Niech Północ podtrzymuje konstytucyjną zgodę twardo i sumien-

nie, wtedy nie usłyszymy więcej o poważnym i nienawistnym zagrożeniu secesją48.

Wybory z roku 1852 pokazały, że partia Wigów nie tylko poniosła porażkę, 

ale otrzymała śmiertelny cios, po którym już nie zdołała się podnieść. Dążenie do za-

chowania neutralności w polityce odwiodło Galesa i Seatona od tworzącej się Partii 

Republikańskiej i skierowało do zbliżenia z Demokratami, ponieważ pozostawali oni 

partią ogólnonarodową. Tak czy inaczej, nie wspierali oni tej partii, choć twierdzili, że 

kandydat na prezydenta Buchanan dysponuje i cnotami, i zdolnościami administra-

cyjnymi, jednak wprost go nie popierali. W 1854 roku redaktorom przyszło opłakiwać 

koniec porozumienia misourskiego w związku z zaproponowaną przez S. Douglasa 

48  ,,National Intelligencer”, 4, 7 Jan.; 1 Nov. 1851.
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billą Kansas-Nebraska: „Śmiertelny cios zadano wielce szanowanemu kompromiso-

wi misourskiemu w ostatni czwartek; zniszczono stare ukojenie tego kraju, gaszące 

niezgody, będące przyjacielem Unii”. Redaktorzy pisali, że nie wygrano niczego, za to 

wiele stracono. Gales i Seaton wierzyli, że śmierć kompromisu zwiększyła prawdopo-

dobieństwo rozpadu Unii. W tym czasie zdali sobie sprawę, że w kraju ma miejsce 

partyjno-polityczne przegrupowanie sił, że partie secesyjne nabierają sił. Redaktorzy 

twierdzili, że próby zjednoczenia Południa w szeregach partii Demokratycznej, w celu 

przeciwstawienia się Północy, powinny się spotkać z oporem: „Czymże to jest, jeśli nie 

pretekstem dla wszystkich antyrządowych elementów na Północy, żeby się w podobny 

sposób połączyć, jednak z tą przewagą, że przewyższą liczebnością organizację Połu-

dnia?”49

Stworzenie skrajnie nacjonalistycznej amerykańskiej partii doprowadziło do 

jej krótkotrwałego sukcesu politycznego50. W roku 1854 w Waszyngtonie stworzono 

codzienną gazetę ruchu know-nothing „Daily American Organ”. Zwycięstwo partii 

amerykańskiej w wyborach miejskich 1854 roku w Waszyngtonie zdecydowanie odsu-

nęło „National Intelligencer” na dalszy plan.

Nadal wpływowa pozostała gazeta codzienna „Globe”, która bardzo się zmieni-

ła od czasów Jacksona. Nie była ona już organem partyjnym i drukowała debaty Kon-

gresu. Blair sprzedał do tego czasu swoje udziały w gazecie swojemu partnerowi Re-

avesowi, który redagował „Congressional Globe”, dopóki to wydawnictwo nie zostało 

zamienione w „Congressional Record”51. Nakład „Globe” w 1855 roku wynosił 2036 

egzemplarzy, w tym czasie jego nakład tygodniowy sięgał 13 tysięcy egzemplarzy. 

Oprócz tych gazet istniało w Waszyngtonie jeszcze szereg innych tytułów. 

W 1851 roku zaczęto wydawać „American Daily Telegraph” pod redakcję Thomasa Co-

nelly, w 1852 roku jej nazwę zmieniono na „The Star”. Codzienna emisja tej gazety 

miała w stolicy największy nakład o wysokości 4975 egzemplarzy. Thomas Reatche 

kontynuował wydawanie „The Union” dla wsparcia Demokratów, jednak wiek i trud-

ności finansowe zmusiły go w kwietniu 1851 roku do oddania stanowiska i sprzedaży 

gazety Andrew Donelsonowi, wcześniejszemu sekretarzowi Andrew Jacksona. „The 

Union” sprzeciwiała się „Republic” wydawanej przez Aleksandra Bulleta i Williama 

Surgenta. W sumie w Waszyngtonie ukazywało się 8 gazet codziennych. W roku 1856 

powstała Partia Republikańska, w skład której weszło wielu Wigów. Gales i Seaton 

uznali to wydarzenie, jednak liczyli na to, że „partia Wigów zachowa swoją odrębną 

49  ,,National Intelligencer”, 27 May; 31 Aug. 1854.
50  Алентьева Т.В. США накануне Гражданской войны. Время и люди. Курск, 2003. С. 102.
51  W roku 1834 Blair i jego pomocnik Rives otrzymali kontrakt od Kongresu na wydawanie 
,,Congressional Globe” (1833-1873). Zob.: T.C. Leonard, The Power of the Press, p. 80-81. Tytuł ten 
został zamknięty w 1873 roku w związku z powstaniem ,,Congressional Records”.
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organizację i… doczeka odpowiedniego czasu, żeby dać odczuć całą potęgę swojego 

wpływu w tej decyzji, którą w danych okolicznościach wydarzeń politycznych nakaże 

podjąć obowiązek i patriotyzm”. Redaktorzy zapewniali, że partia nie może umrzeć, 

dopóki jakakolwiek grupa podziela jej poglądy. 

Szczególnie niepokoiły Galesa i Seatona poglądy Partii Republikańskiej prze-

ciwne niewolnictwu. Ten ukłon przekształcał partię w sekcyjną organizację Północy 

w większym stopniu, niż należało. Brak wsparcia na Południu, ostrzegali Seaton i Ga-

les, doprowadzi do katastrofy. Partia Republikańska nie może zastąpić ogólnopań-

stwowej partii Wigów, twierdzili redaktorzy i kontynuowali swą beznadziejną walkę 

o utrzymanie Wigów na powierzchni. Dla gazety nastały ciężkie czasy, straciła ona swój 

głos polityczny. Miała swe polityczne idee, których nie wyrażała ani jedna partia. Kraj 

się zmieniał, jednak redaktorzy nie mieli zamiaru się zmieniać. Po wyborach 1856 roku 

pogratulowali Demokratom zwycięstwa52, jednak nie porzucali nadziei, że uda się zre-

organizować partię Wigów.

Gazetę krytykowano i na Północy, za jej dystans do problemu niewolnictwa, 

i na Południu, za sprzyjanie północnym radykałom. Polityczną apatię redaktorów Po-

łudniowcy uważali za przestępstwo. Ubywało prenumeratorów. Na przykład abonent 

z Indiany obwieścił, że rezygnuje z prenumeraty, ponieważ nie satysfakcjonuje go, że 

gazeta nie występuje przeciw „bezprawnemu rozpowszechnieniu niewolnictwa”53. Se-

aton i Gales oczekiwali wyroku w sprawie Dreda Scotta i ogłosili, że jeśli nawet on jest 

błędny, to czas może naprawić popełnione błędy54.

21 lipca 1860 roku Joseph Gales zmarł w swoim domu w wieku 75 lat. Jego 

śmierć wywarła bardzo duże wrażenie w Waszyngtonie, gdzie pracował przez 53 lata. 

Prezydent Buchanan i jego gabinet byli obecni na pogrzebie, dając wyraz swojemu 

szacunkowi dla niezastąpionego redaktora „National Intelligencer”. Zamknięto szkoły 

i sklepy, w kir przystrojono wiele budynków urzędowych i redakcji gazet. W wielu ar-

tykułach wstępnych komentowano śmierć Galesa, gdzie oddawano cześć jego dzienni-

karskiemu talentowi. 

Pomocnikiem redaktora W. Seatona po śmierci Galesa został James Welling, 

pracujący w gazecie już od 10 lat. Zajmował on pozycję konserwatywną, opowiadał się 

za utrzymaniem Unii, wolnością prasy i informacji, prawami osobistymi i wolnością, 

rozwojem nauki i przemysłu. Gazeta nigdy nie wspierała Republikanów. Jej redakto-

rzy uważali, że poglądy przeciw niewolnictwu Williama Sewarda przyczyniają się do 

rozpadu kraju. 

52  ,,National Intelligencer”, 15 Nov. 1856.
53  ,,National Intelligencer”, 11 Aug.; 13 Nov. 1855; 4 Sept. 1856; 1 Aug. 1857.
54  ,,National Intelligencer”, 30 May 1857.
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Abrahama Lincolna Seaton i Gales znali już od końca lat 40. XIX wieku, kiedy 

był kongresmenem. Sam Lincoln regularnie czytywał ich gazetę na przestrzeni dzie-

siątek lat. Sympatyzowali oni z Lincolnem, jednak nie byli w stanie wesprzeć jego par-

tii. Seaton i Gales również nie mogli sympatyzować z ani jednym z demokratycznych 

kandydatów. Wspierali partię Unii i jej kandydatów Johna Bella i Edwarda Everetta55. 

Liczono na to, że Demokraci jednak się połączą, żeby doprowadzić do porażki Lincolna 

i wtedy wybory przeniosą się do niższej izby Kongresu, gdzie Bell będzie miał szansę 

jako kandydat kompromisowy. Kraj zostanie uratowany przed zwycięstwem Republi-

kanów i przed możliwym rozłamem56.

Seaton nie dopuszczał możliwości secesji i uważał, że zachodnie stany odegra-

ją rolę amortyzatora w konflikcie Północy i Południa. Na początku secesji liczono na 

nowy kompromis z Południem na podstawie uznania zgodności niewolnictwa z pra-

wem i niewtrącania się w te kwestie ze strony Kongresu. 

Kiedy jednak secesja się rozpoczęła, Seaton jednoznacznie wybrał wsparcie 

Unii, oburzył go zamiar rozłamowców z Południa przejęcia Waszyngtonu do czasu 

inauguracji Lincolna. Wezwał mieszkańców Columbii do walki przeciwko takim za-

miarom. Gazeta oczekiwała mowy inauguracyjnej Lincolna. Opowiedziała się jednak 

po stronie pokojowej secesji i powołania Konwentu Narodowego, który mógłby się 

stać arbitrem w zaistniałej sytuacji57. W czasie wojny gazeta zajęła twarde stanowisko 

wsparcia administracji republikańskiej. Seaton kontynuował redagowanie i wydawa-

nie swojej gazety praktycznie do swojej śmierci w 1866 roku. „National Intelligencer” 

nie przeżyła śmierci ostatniego ze swoich redaktorów naczelnych. W 1867 roku zakoń-

czono jej wydawanie. Właśnie w tym czasie kończy się także okres aktywnego wpływu 

dziennikarstwa politycznego w USA.

Tłumaczenie: Patrycja Szostok

SUMMARY

The Daily National Intelligencer and Its Editors
The article is devoted to the problem of development of American journalism in the 
19th century in Washington (D.C.). The author writes about the history of one of the 
prominent newspapers, The Daily National Intelligencer (1800-1867). This new-
spaper played a great role in political battles before the Civil War as an official organ 
of National Republicans, later a Whig mouthpiece. The political views and the bio-
graphies of the editors Joseph Gales and William Seaton are explored in this paper. 
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55  Алентьева Т.В. Роль общественного мнения в канун Гражданской войны в США (1850-
1861 гг.). Курск, 2008. С. 144-145.
56  ,,National Intelligencer”, 24, 27 July 1860.
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Włodzimierz Wójcik

Karol Kuryluk – redaktor „Sygnałów” 
i „Odrodzenia”

 Przypisuję wielkiemu humaniście - 
 Profesorowi Czesławowi Kupisiewiczowi

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł prasoznawczy zajmuje się dziejami periodyku „Sygnały” (1933-
1939) wychodzącego we Lwowie w latach trzydziestych minionego wieku. Także 
historią tygodnika „Odrodzenie” (1944-1950) powołanego do życia w Lublinie tuż 
po wypędzeniu Niemców z okupowanej Polski. W wywodzie scharakteryzowany 
jest profil ideowy wymienionych pism, opisana jest częstotliwość ukazywania się 
poszczególnych numerów i omówione ważniejsze publikacje w nich zawarte. Dużo 
miejsca poświęca autor niniejszego tekstu osobom wspierającym te pisma i współ-
pracownikom ogłaszającym swoje teksty na ich łamach. W centrum uwagi niniej-
szego wywodu znajduje się osobowość redaktora naczelnego tych pism – Karola 
Kuryluka. Jest to człowiek lewicy, ale nie komunista. Człowiek duchowo zakorze-
niony w narodowej tradycji, otwarty jednocześnie na Europę i świat.

SŁOWA KLUCZOWE: prasoznawstwo, periodyk, tradycja, nowatorstwo, lewica, 

redaktor

 I  

W dziejach polskiej dwudziestowiecznej prasy polskiej i polskiej publicystyki 
kulturalnej ważne miejsce zajmuje Karol Kuryluk. Jest to dla mnie postać szczegól-
nie bliska z kilku powodów. Przede wszystkim zaraz po wojnie, jako nastolatek byłem 
zapalonym czytelnikiem „Odrodzenia”. W latach uniwersyteckich na seminarium Ka-
zimierza Wyki przez wiele spotkań referowałem problematykę periodyku „Sygnały” 
redagowanego przez Kuryluka w latach trzydziestych. W czasie spotkań fazy odnowy 
października 1956 podobała mi się kultura osobista Kuryluka jako człowieka spolegli-
wego, rzeczowego i całkiem „normalnego”. Nie miał w sobie wyniosłości i sztywności 
dygnitarskiej.

 Karol Kuryluk urodził się 27 października 1910 r. w Zbarażu, a więc już ponad sto 
lat temu. Zmarł nagle 9 grudnia 1967 w Budapeszcie. Mówimy o nim jednym tchem, 
ale jednak dość schematycznie: polski dziennikarz i wydawca, założyciel i redaktor 
naczelny lwowskich „Sygnałów” (1933-1939) i „Odrodzenia” (1944-1948); społecznik 
i działacz kulturalny, minister kultury (1956-1958) i ambasador PRL w Austrii (1959–
1964). To wszystko jest prawdą. Ale przecież te zdania oznajmujące nie są w stanie 
wyrazić całego bogactwa walorów osobowości i charakteru tego człowieka, zrodzonego 
i uformowanego w kulturze i obyczajowości południowo-wschodniej przedwojennej 
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Polski Kresowej. Ocena tej osobowości znajdzie się w dalszych częściach niniejszego 
wywodu.

Pochodzi ze środowiska ludzi prostych. Ludzi pracy fizycznej. Urodził się jako 
najstarszy syn przedsiębiorcy budowlanego, człowieka wysokiej kultury, Franciszka 
Kuryluka (1884–1960) i Łucji Kuryluk, z domu Pańczyszak (1886–1967). Należał do 
pokolenia ludzi urodzonych jeszcze pod zaborami. W dorosłe życie wkraczał już w Pol-
sce w pełni niepodległej. Skończył szkołę średnią i w roku 1930 otrzymał świadectwo 
dojrzałości w bardzo solidnym państwowym gimnazjum imienia Henryka Sienkiewi-
cza w Zbarażu. Jego młodszy o dziewięć lat brat Władysław również zdobył solidne 
wykształcenie. Został uznanym germanistą. 

Kuryluk uzyskał niewielkie stypendium państwowe i jesienią 1930 rozpoczął stu-
dia na wydziale polonistyki Uniwersytetu Lwowskiego. Doskonale poznał języki ukra-
iński, rosyjski i niemiecki. Zdolny i pracowity, piął się do światła wiedzy poprzez gro-
madzenie i czytanie wartościowych książek. Uformował imponujący księgozbiór. Było 
więc rzeczą naturalną, że aby zebrać na to odpowiednie środki, dorabiał korepetycja-
mi. Sam niezamożny, żywo interesował się losem potrzebujących wsparcia. Zwłasz-
cza młodego pokolenia. W 1931 poznał pisarkę Halinę Górską i zaangażował się w jej 
„akcję Błękitnych”. Ten zespół młodej polskiej inteligencji pomagał dzieciom biedoty, 
pracując w charakterze wychowawców w świetlicy dla bezdomnych uliczników. 

Na uniwersytecie protestował przeciwko „gettu ławkowemu” (dla studentów po-
chodzenia żydowskiego) i stawał w obronie żydowskich i ukraińskich kolegów szyka-
nowanych i bitych przez endeckich bojówkarzy. W 1936 Kuryluk współorganizował 
lwowski Zjazd Pracowników Kultury. Do prezydium honorowego zostali zaproszeni 
Maksym Gorki, Romain Rolland i Henryk Mann. W Zjeździe uczestniczyli między in-
nymi Stefan Czarnowski, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Broniewski. O tej fazie życia 
Kuryluka tak pisała Zofia Lissa – wybitny muzykolog polski, współpracowniczka Kury-
luka w latach trzydziestych XX wieku – we wspomnieniu „Muzyka dla Karola”:

Spotykałam […] Karola Kuryluka w gorące dni Lwowa, w roku 1936, zwłaszcza w dniach lwowskiego 

Kongresu Kultury. W sali związku tramwajarzy, na dalekim lwowskim Zamarstynowie, w entuzjazmie 

i euforii po słynnych przemówieniach Dembińskiego, Wasilewskiej, Krahelskiej, Zegadłowicza w Teatrze 

Wielkim, migała mi tylko w tłumie od czasu do czasu twarz Kuryluka. Nie czas był na rozmowy, można 

było tylko sobie uścisnąć ręce, uśmiechnąć się, ucieszyć1. 

 W listopadzie 1933 założył wraz z Haliną Górską i grupą zaprzyjaźnionych stu-
dentów (Tadeusz Banaś, Aleksander Baumgardten, Stefan Kawyn, Andrzej Kurczkow-
ski, Bolesław Lewicki, Marian Promiński, Stanisław Rogowski) społeczno-kulturalny 
magazyn „Sygnały”. Przez krótki okres redagował pismo z poetą Tadeuszem Hollende-
rem, następnie został redaktorem naczelnym.

Pierwszy numer „Sygnałów” (listopad, 1933) otwierała deklaracja: „Wchodzimy 
na świat bez programu! Nie chcemy wypowiadać szumnych słów i haseł ani stawiać 
papierowych granic, tężejących potem w mur, o który musielibyśmy kiedyś tłuc bez-

1  Z. Lissa, Muzyka dla Karola, [w:] Książka dla Karola, Warszawa 1984, s. 78.
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radnie głowami. [...] Razem nie stanowimy ani lewicy, ani prawicy. Nie reprezentuje-
my też złotego środka społecznie czy literacko. Chcemy być po prostu ludźmi i to nam 
wystarcza”. W „Sygnałach” publikowała literacka młodzież Lwowa i okolic. Byli to: 
Erwin Axer, Stanisław Jerzy Lec, Czesław Miłosz, Debora Vogel, Mirosław Żuławski. 
O profilu ideowo-artystycznym pisma świadczy fakt, że Kurylukowi udało się w niezbyt 
długim czasie pozyskać pisarzy tej klasy co Maria Dąbrowska, Leopold Staff, Andrzej 
Strug, Julian Tuwim, Józef Wittlin, Bruno Schulz. Zebrana w „Księdze listów” kore-
spondencja dowodzi, że autor „Sklepów cynamonowych” bardzo chętnie drukował 
swoje teksty w „Sygnałach”2. Kuryluk usilnie też starał się zdobyć przekłady twórców 
zagranicznych, ludzi o wyjątkowym autorytecie. Między nimi znajdowała się niemal 
cała elita pisarska Europy: Henri Barbusse, André Malraux, Carl von Ossietzky, Ber-
trand Russell, Upton Sinclair, wreszcie Paul Valéry. 

 Z dużym powodzeniem Kuryluk wydawał numery specjalne. Były one poświę-
cone między innymi kulturze żydowskiej, ukraińskiej, białoruskiej oraz bliskiej mu 
obyczajowości i kulturze lwowskiej. W 1938 bojówka Obozu Narodowo-Radykalnego 
zaatakowała redakcję „Sygnałów”. Kuryluk cudem tylko uniknął ciosu łomem w gło-
wę. Mimo nękających rewizji, konfiskat, utarczek z cenzurą i pogarszającej się stale 
sytuacji finansowej, wydawał „Sygnały” do wybuchu wojny, a we wrześniu 1939 zde-
ponował je w archiwum Biblioteki Ossolineum (dziś Stefanyka). Po wojnie pismo zo-
stało wysoko ocenione przez prasoznawców. W swoich studiach Andrzej Paczkowski 
zajmował się pismami Frontu Ludowego lat trzydziestych XX wieku. Pisał: „Najdłużej 
wychodzącym było pismo lwowskie [„Sygnały”], które po wydaniu kilkunastu nume-
rów w latach 1933-1934 zostało wznowione w lutym 1936 r. – a więc tuż przed „wypad-
kami lwowskimi”, które rozpoczęły wielką ofensywę lewicowej opozycji – i ukazywało 
się bez przerwy do września 1939 r., początkowo jako miesięcznik, a od lutego 1938 r. 
jako dwutygodnik. Redaktorem naczelnym i inicjatorem pisma był Karol Kuryluk, któ-
ry zapewnił >>Sygnałom<< współpracę wielu wybitnych publicystów i pisarzy lewicy. 
Obok niego w redagowaniu pisma brali bezpośredni udział m.in. Adeusz Hollender, 
Tadeusz Banaś, Halina Górska i Marian Promiński. Pisywali stale m.in. Jan Brzoza, 
Wiktor Grosz, Jerzy Borejsza, Emil Zegadłowicz, a po zamknięciu „Poprostu” także 
Henryk Dembiński i Stefan Jędrychowski. „Sygnały” ukazywały się w nakładzie do-
chodzącym do 6000 egz., a rola, jaką odgrywał Lwów, będący jednym z centrów ruchu 
jednolitofrotowego, nadawała mu charakter ogólnokrajowy”3. 

Ten ogólnokrajowy charakter pisma wynikał między innymi z tego, że jego istotny 
fundament zasadzał się na osobowości „naczelnego”, który był umysłowością daleko 
wychodzącą poza „lewicowość” i społecznikostwo, materializm dialektyczny, spór ide-
ologiczny. Promieniowało z niego umiłowanie literatury i sztuki, dobra i piękna. Zofia 
Lissa pisała z zachwytem:

2  B. Schulz, Księga listów, red. J. Ficowski, Kraków 1975, s. 56-58.
3  A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1939-1945, Warszawa 1980, s. 216-217.
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Ceniłam go najbardziej za wyrozumiałość, za głębokie zrozumienie tego, iż sprawy nauki, mojej 

nauki, skromnej dziedziny – muzykologii, stały dla mnie zawsze na pierwszym miejscu, a te >>inne<<, 

o wiele większe i ważniejsze, którymi żyły m.in. i >>Sygnały<<, szły innymi torami. […] Rozumieliśmy 

swoje stanowiska bez wielkich dyskusji i długich rozmów i wiedziałam, że Kuryluk mnie rozumie i nie 

potępia4. 

II
Na początku radzieckiej okupacji Lwowa Kuryluk pracował w redakcji „Czerwo-

nego Sztandaru”. Nie trwało to jednak zbyt długo. Wnet został wyrzucony za opubliko-
wanie w „Sygnałach” satyrycznego wiersza Tadeusza Hollendera „Dziś właśnie dzwo-
nił do mnie Stalin”. W czasie niemieckiej okupacji Lwowa brał czynny udział w ruchu 
oporu. W 1942 wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Pracując w konspiracji, miał pod 
opieką tajną radiostację, a także podziemny ruch wydawniczy. Należał też do delegatu-
ry Armii Krajowej. Na jej zlecenie robił nasłuch radiowy i publikował biuletyny infor-
macyjne. Będąc z natury pacyfistą, unikał bezpośredniej walki zbrojnej i koncentrował 
się na pomocy Żydom. Organizował ucieczki z lwowskiego getta, załatwiał kryjówki 
i fałszywe papiery, a w swoim pokoju sublokatorskim ukrywał Peppę Frauenglas i jej 
dwóch synów, Józefa i Mariana. Wiele lat po śmierci, w roku 2002 został odznaczony 
przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

Wstąpił w związek małżeński z Miriam Kohány (1917–2001), poetką, pisarką i tłu-
maczką, która w czasie wojny zmieniła nazwisko na Maria Grabowska. Po wojnie pu-
blikowała pod nazwiskiem Maria Kuryluk. Po wojnie z tego związku urodziła się Ewa 
Kuryluk, artystka i pisarka, urodzona w roku 1946, oraz Piotr Kuryluk – urodzony 
w 1951 roku. Do tej fazy życia Kuryluka zapewne odnosi się wspomnienie Zofii Lissy:

Na kilka lat przed swoją śmiercią opowiadała mi Anna Kowalska o Karolu Kuryluku: po zajęciu Lwo-

wa przez hitlerowców szedł pewnego razu przez park Stryjski, gdzie zobaczył na ławce młodą dziewczynę 

o kamiennej twarzy, takiej, jaką mają tylko ludzie idący na śmierć, ludzie dla których nie ma już wyjścia. 

Była to dziewczyna, której udało się wymknąć z getta lwowskiego. Kuryluk niewiele rozmyślając wziął tego 

człowieka do siebie do domu. Przechował przez całą okupację. Co to oznaczało dla człowieka związanego 

z ówczesnym ruchem oporu i to z jego lewym skrzydłem – tłumaczyć nikomu nie trzeba. Dziewczyna 

uchowała się przez całą okupację, do dziś żyje i pracuje w Polsce5.

Latem 1944 roku Kuryluk przeniósł się ze Lwowa do wyzwolonego od Niemców 
Lublina i zaczął publikować „Odrodzenie”. W 1945 przeprowadził się wraz z pismem 
do Krakowa, w 1947 do Warszawy. W tym czasie do autorów „Odrodzenia” należeli 
między innymi: Jerzy Andrzejewski, Kazimierz Brandys i Marian Brandys, Tadeusz 
Breza, Maria Dąbrowska, Tadeusz Konwicki, Jan Kott, Czesław Miłosz, Tadeusz Ró-
żewicz, Wisława Szymborska. Autor „Niepokoju” z wielkim wzruszeniem wspomina 
w „Tożsamości” pulsujące życie literacko-artystyczne powojennego Krakowa oraz wi-

4  Z. Lissa, op. cit., s. 77.
5  Ibidem, s. 79-80..
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zyty na ulicy Basztowej, przy której mieściła się redakcja „Odrodzenia”:

Co cechowało Kuryluka jako naczelnego? Rzeczowość, rzetelność, umiar i lojalność. Oczywiście, 

w stosunku do młodych, początkujących było to zabarwione pewną surowością. Ale była to surowość ludz-

ka, braterska. Wynikała z tego, że Kuryluk czuł się w jakiś sposób odpowiedzialny za swoich młodszych 

współpracowników. […] Kuryluk był chyba trochę nieufny, musiał człowieka dłużej obserwować, żeby mu 

zaufać. Ale kiedy się już decydował na druk czy publikację, brał na siebie współodpowiedzialność. Dzielił 

się nie tylko zwycięstwem, ale i porażką6. 

Różewicz widział w Kuryluku osobowość niezwykłego formatu. Przywoływany 
wyżej esej „Tożsamość” kończył słowami: 

Karol Kuryluk pozostał w moim wspomnieniu jednym i tym samym człowiekiem. Wielu ludzi zmie-

niło w tym czasie swoje poglądy, przyjaźnie, twarze… Ustalenie ich tożsamości było dla mnie tak trudne, 

że kontynuowanie znajomości stało się niemożliwe. Karol Kuryluk pozostanie w mojej pamięci jednym 

z nielicznych, których tożsamości nie trzeba sprawdzać7.

Po pogromie kieleckim „Odrodzenie” poruszyło drażliwą kwestię powojennego 
antysemityzmu. Wyraźnie narastały stalinowskie naciski na pismo i w lutym 1948 Ku-
ryluk podał się do dymisji jako redaktor naczelny „Odrodzenia”. Następnie pracował 
w redakcji literackiej Polskiego Radia, w Państwowym Instytucie Wydawniczym i Cen-
tralnym Urzędzie Wydawniczym.

Wiosną 1956 Kuryluk został ministrem kultury i sztuki. Był zwolennikiem liberali-
zacji kultury i współpracy z Zachodem. Umożliwił otwarcie warszawskiej filii Instytutu 
Francuskiego (pierwszym lektorem był Michel Foucault); zaprosił Laurence’a Oliviera 
i Vivien Leigh z „Tytusem Andronikusem”; Gérard Philipe przyleciał ze swoimi filma-
mi; Yves Montand śpiewał dla robotników na Żeraniu; w Zachęcie zorganizowano wy-
stawę Henry’ego Moore’a.

Wiosną 1957 Kuryluk wszedł w skład delegacji rządowej pod przewodnictwem 
premiera Józefa Cyrankiewicza. Podróż po Azji miała na celu pozyskanie zwolenników 
„rozszerzonego Planu Rapackiego”, czyli stworzenia gigantycznego bloku krajów „nie-
zrzeszonych” (od NRD przez Polskę, aż po Mongolię, Indie, Chiny, Wietnam, Birmę 
i Kambodżę) pod egidą ZSRR. Delegację przyjęli Nehru, Mao Zedong, Ho Chí Minh 
i Norodom Sihanouk, ale skończyło się na podpisaniu symbolicznych deklaracji przy-
jaźni.

Pełna odnowa życia polskiego nie trwała zbyt długo. Pod koniec 1957 PZPR zaczę-
ła hamować proces liberalizacji. Władysław Gomułka zaatakował program stypendial-
ny ministerstwa kultury, które wysyłało na Zachód dużą liczbę młodych pisarzy i arty-
stów. Kiedy Marek Hłasko wybrał wolność w Paryżu, pojawił się pretekst, by usunąć 
ministra kultury, a następnie pozbyć się go z kraju. Znaleziono odpowiedni sposób. 

6  T. Różewicz, [w:] K. Koźniewski (wybór i oprac.), Książka dla Karola…, s. 175.
7  Ibidem, s. 181.
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Kuryluk został mianowany ambasadorem w Austrii. 1 stycznia 1959 przybył wraz z ro-
dziną do Wiednia i pozostał na placówce do lata 1964 roku. Po powrocie do kraju był 
przez kilka miesięcy bezrobotny.

Adolf Rudnicki w książce „Krakowskie Przedmieście pełne deserów” przedstawiał 
Kuryluka jako człowieka wielkiego formatu moralnego, który wielekroć znajdował się 
– również jako ambasador we Wiedniu – „między młotem a kowadłem”, a o swoich 
krzywdach nie chciał z nikim rozmawiać. Pisał:

Mój Karol Kuryluk… Ile się nacierpiał we Wiedniu! Nie od niego, a z boku doszło do mnie wiele 

rzeczy. Jego dzieci chodziły do szkół austriackich. Nie przyjmowano ich w austriackich domach, dzieci 

z austriackich domów nie przychodziły do ambasady, w ambasadzie rządził nie Karol, który zjadał się jesz-

cze i z wielu innych powodów. […] Bardzo lubiłem Karola Kuryluka, bardzo. Wilgotne, nieładne lato roku 

1966 spędziliśmy razem w Kołobrzegu. Patrzyłem na wiele rzeczy owego lata, kiedy je spiszę? […] Owego 

lata doszło mnie wiele o wiedeńskim okresie Karola8. 

 W 1965 Kuryluk został dyrektorem Państwowego Wydawnictwa Naukowego, któ-
re publikowało wówczas Wielką Encyklopedię PWN. Była wzorowana na brytyjskiej, 
skutkiem czego miała zdecydowanych wrogów w rządzącej partii. Gdy ukazał się tom 
z hasłem „obozy hitlerowskie”, podającym zgodnie z prawdą, że dzieliły się na „obozy 
koncentracyjne” i „obozy zagłady” (Żydów), kierownicze siły partyjne rozpętały nagon-
kę na redakcję Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Rozgłoszono, że większość 
redaktorów to Żydzi; oskarżono ich o spisek syjonistyczny, mający na celu „umniej-
szenie cierpienia narodu polskiego”. W jesieni 1967 roku zorganizowano demonstracje 
uliczne, domagające się ukarania „encyklopedystów”.

We wrześniu 1967 Kuryluk miał atak serca, już drugi. Uciekł ze szpitala, a potem 
z sanatorium, wbrew zaleceniom lekarzy udał się na targi książki odbywające się w Bu-
dapeszcie. Tutaj 9 grudnia 1967 r. umarł na trzeci atak serca. Po śmierci Kuryluka wy-
rzucono z PWN „encyklopedystów”, a w marcu 1968 rozpętano antysemicką nagonkę, 
na skutek której znaczna część ludności żydowskiej – czy tego chciała, czy nie chciała 
– opuściła Polskę.

Karol Kuryluk jest pochowany wraz z żoną i synem na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach. Sugestywna, symboliczna „stela z ptakiem” na ich grobie jest dziełem Ewy 
Kuryluk z 1968 roku.

III
Miesiąc listopad 2010 roku – miesiąc, w którym piszę niniejszy artykuł – jest mo-

mentem szczególnym w odniesieniu do biografii Karola Kuryluka. Oto parę tygodni 
temu, a więc 27 października, minęła setna rocznica jego urodzin. Współczesne me-
dia nie poświęciły uwagi postaci zasłużonego redaktora „Sygnałów” i „Odrodzenia”, 
oraz ministra kultury fazy odnowy polskiego życia po 1956 roku. Dziwne to. Przecież 
współczesna polityka społeczno-kulturalna idzie właściwie tropami, za które cierpiał 
Kuryluk, wspierający procesy demokratyzacyjne, otwarty na Europę i świat, zwolennik 

8  A. Rudnicki, Krakowskie Przedmieście pełne deserów, Warszawa 1986, s. 67-68.
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wielorakich form tolerancji. Należy mieć nadzieję, że czyściec milczenia historyków 
prasy o Kuryluku nie będzie trwał zbyt długo, skoro pamiętali go przyjaciele.

 W ostatnim dziesięcioleciu wiele materiału o Kuryluku przyniosła pisarska twór-
czość jego córki, Ewy Kuryluk, znaczona dziełami „Goldi” (2004) i „Frascati” (2009). 
Utwory te, pełne literackich walorów, przynoszą wielkie bogactwo materiału faktogra-
ficznego dotyczącego Kuryluka, jego rodziny i otoczenia. Jest co czytać, jest o czym snuć 
nieskończone refleksje o sztuce, życiu, śmierci, urodzie świata i jego tragizmie. Sporo 
materiału o Kuryluku i czasopismach, z którymi był on związany, mamy w książkach 
Kazimierza Koźniewskiego: „Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kul-
turalnych” 1920-1939, oraz „Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kul-
turalnych” 1944-1950. Prawdziwie bezcenna jest opracowana przez K. Koźniewskiego 
antologia opinii o Kuryluku „Książka dla Karola” (1984). Mamy w niej wypowiedzi pi-
sarzy, publicystów, historyków literatury i krytyków literackich. Wielu autorów niniej-
szych wypowiedzi wypadło nam już cytować. Dodajmy, że bezcennym segmentem tej 
edycji jest korespondencja Karola Kuryluka. Są tu listy do Tadeusza Hollendra, Karola 
Wiktora Zawodzińskiego, Tadeusza Banasia, Anny Kowalskiej i Stanisława Vincenza. 
Dobrym sygnałem podejmowanych prac badawczych jest esej Stefana Żółkiewskiego 
„Sztuka inspiracji”. Również rozprawka historyczno-literacka znawcy polskiego pi-
śmiennictwa spod znaku lewicy lat międzywojennych Mariana Stępnia pod tytułem 
„Karol Kuryluk – nieznany”. Stępień wychodzi od polemiki z tezą Tadeusza Brezy, któ-
ry zalicza Kuryluka do tych redaktorów zapaleńców, którzy dbają o poziom i rozwój 
pisma, sami jednak nie piszą. Kuryluk pisał. Był przednim publicystą. Pisał, iż redago-
wany przez niego periodyk powinien zajmować się nie tylko problematyką społeczną, 
ale także sztuką i literaturą. Jest to ważne stwierdzenie.

Niniejsza wypowiedź jest pewnego rodzaju zwiastunem planowanych przeze mnie 
badań prasoznawczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, która w ostatnim 
czasie uzyskała prawo prowadzenia studiów magisterskich z zakresu dziennikarstwa. 
Można być pewnym, że z rozpraw magisterskich, dysertacji doktorskich oraz książek 
habilitacyjnych uformuje się rzetelna wiedza o osobowości twórczej i dokonaniach Ka-
rola Kuryluka.

SUMMARY:
Karl Kuryluk – editor of „Sygnaly” („Signals”) and „Odrodzenie” („Ressurrection”)

This  journalistic article deals with history of  „Sygnaly” periodical  (1933-1939), pub-
lished in Lwow during the 30s of the twentith century. It treats also about weekly pub-
lished „Odrodzenie”  (1944-1950), established  for  the first  time  in Lublin, right before 
Germans were pushed out of occupied Poland. The dissertation characterises ideas that 
stand behing the profile of the two periodicals. Frequency of publications is presented 
as well as its more important contents. Lots of place is dedicated by the author to all 
the individuals that supported those periodicals as well as collaborators that presented 
their texts. The focal point of the dissertation is the person and personality of the chief 
editor of the periodicals, Mr. Karol Kuryluk. He is a man of the Left wing of the political 
scene but he is not a communist. Man of national tradition yet open to the Europe and 
the world.
KEY WORDS: press science, periodicals, tradition, innovation, the Left wing, editor.





Radosław Aksamit

Zjawisko newsowości – zarys zagadnienia 
na przykładzie Radia Katowice 
i „Echa Miasta Katowice”

 
STRESZCZENIE

 Zjawisko  newsowości  we  współczesnych mediach  jest  jednym  z  najważniej-
szych, które udało się dostrzec teorii komunikowania masowego. Prezentowany 
artykuł  stanowi  zarys  zagadnienia,  ukazując  elementy  związane  z  działalno-
ścią redakcji, które wpływają na ostateczny kształt wytworów dziennikarskich 
– w  tym wypadku newsów. Wyróżnienie  tych elementów było możliwe dzięki 
analizie rozmów przeprowadzonych z pracownikami redakcji Radia Katowice 
i „Echa Miasta Katowice”, którzy w swojej pracy decydują o charakterze publi-
kowanych wiadomości. Wśród wspomnianych elementów charakteryzujących 
newsy znajdują się: koncepcja podziału na media polaryzacji czasowej  i pola-
ryzacji  przestrzennej,  kwestia  wykorzystywanych  źródeł  informacji,  kwestia 
wielkości redakcji, obserwacja konkurencji, obserwacja oczekiwań odbiorców. 
W przypadku oczekiwań odbiorców wskazany został istotny problem niedosto-
sowania  przekazów  informacyjnych  do  oczekiwań  odbiorczych,  co  przekłada 
się na spadek zaufania wobec mediów. Niniejszy artykuł zawiera także cztery 
modele ukazujące wewnętrzne i zewnętrzne, wobec redakcji, uwarunkowania, 
które wpływają na charakter powstających przekazów – newsów.

SŁOWA KLUCZOWE: newsy, modele struktur redakcyjnych, dziennikarstwo 
jako zawód, wytwory medialne, oczekiwania odbiorców, błędy komunikacyjne

 News – współczesna wiadomość, informacja przetworzona przez redakcję, jest 

jednym z najważniejszych wytworów mediów i stanowi niejako potwierdzenie nad-

rzędnej wartości informacji w społeczeństwie informacyjnym. Obserwując struktu-

rę rynku medialnego, a także strukturę jego elementów – w tym wypadku redakcji 

– można stwierdzić, że występuje zależność pomiędzy cechami charakterystycznymi 

tych instytucji a ich wytworami. Wpływ na kształtowanie się newsowości w mediach 

ma to, jak organizacje medialne dokonują pewnych wyborów, odzwierciedlających się 

w strukturach redakcyjnych. Na struktury te składają się liczne elementy, takie jak 

sposoby porozumiewania się wewnątrzredakcyjnego, pozycja redakcji na rynku, sche-

maty dopuszczania informacji do przetwarzania itp.
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Radio i prasa – polaryzacja czasu i polaryzacja przestrzenna

Spojrzenia na te liczne zależności można dokonać poprzez analizę działań re-

dakcji informacyjnych – Radia Katowice i „Echa Miasta Katowice”. Wybór radia i prasy 

nie jest tu przypadkowy. Pewne schematy i zależności w nich występujące są zauważal-

ne także w wypadku tzw. nowych mediów. Radio i prasa są w tym przypadku mediami 

chronologicznie najstarszymi, co daje podstawę do twierdzenia, że procesy, o których 

mowa, kształtują się już od dawna. Oprócz tego wybór radia i prasy pozwala na wyod-

rębnienie dwóch grup typologicznych współczesnych mediów, które wyróżniam przez 

perspektywę charakteru ich wytworów i – co się z tym wiąże – pośrednio także przez 

charakter i sposób tworzenia przez nie wiadomości – newsów. Te dwa typy to: me-

dia „polaryzacji czasowej” i media „polaryzacji przestrzennej”. Pierwszy typ to media, 

w których pracownicy, przetwarzający informacje i tworzący newsa, zwracają szczegól-

ną uwagę na kwestie czasowe (będą to głównie przekazy związane z radiem, telewizją, 

a także niektóre multimedialne przekazy internetowe). W mediach takich nie bez po-

wodu mówi się, że każda sekunda przekazu jest niezwykle cenna1. Philip Schlesinger 

twierdzi nawet, że współcześnie w mediach mamy do czynienia z wytworzeniem się 

„kultury stopera”, a czas staje się fetyszem personelu redakcyjnego2. Drugi typ opiera 

się na mediach, w których miarą dominującą w produkcji i ocenie newsa jest fizyczna 

przestrzeń, jaką zajmuje przekaz (mamy tu więc do czynienia głównie z prasą, publika-

cjami internetowymi, książkowymi). Współcześnie obserwujemy rosnącą rolę mediów 

z pierwszej grupy – wiąże się to między innymi z naciskiem, jaki kładziony jest na mul-

timedialność, szybkość przekazu i odbioru. Wspomniany Schlesinger stwierdził, że ta 

„fetyszyzacja czasu” i obsesja na jego punkcie prowadzi do „karygodnego lekceważenia 

historii i trywializacji sensu informacji”3. Ostatnim powodem wyboru wspomnianych 

redakcji był fakt, że na ich podstawie można przedstawić różnice komunikacyjne we-

wnątrz redakcji dużej (Radio Katowice) i redakcji niewielkiej („Echo Miasta”).

Przeprowadzone zostały rozmowy z osobami, które w wybranych redakcjach 

posiadają wiedzę na temat ich wewnętrznych struktur lub które decydują o kształ-

towaniu się newsowości. Rozmowy pozwoliły na sporządzenie modelu zależności 

między sposobami pracy i porozumiewania się, a aspektami zewnętrznymi – rze-

czywistością, w jakiej funkcjonuje redakcja jako całość, oraz wytworem medialnym 

1  Wiąże się to m.in. z faktem, że są to media szczególnie blisko związane z rynkiem reklamowym, 
w których koszty nawet krótkich reklam są bardzo wysokie.
2  Ph. Schlesinger, Putting Reality Together: BBC News, Londyn 1978, s. 105, za: D. McQuail, Teoria 
komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 316.
3  Tamże.
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– newsami4. Oprócz stworzenia modeli pewnych aspektów działania redakcji udało 

się utrwalić kilka elementów kluczowych dla charakteru newsowości i wytworów me-

dialnych.

Źródła informacji

 W przypadku zarówno Radia Katowice, jak i „Echa Miasta” na pierwszym 

miejscu w ramach proponowanej agendy znajdują się informacje o charakterze re-

gionalnym i lokalnym, co oczywiście związane jest z zasięgiem tych mediów. Warto 

podkreślić, że w przypadku obu redakcji uznanie danej tematyki za interesującą dla 

odbiorców nie odbywa się na podstawie badań w tym zakresie. Kryterium jest tylko 

występowanie problemu na terenie, który medium obejmuje swoim zasięgiem. 

Przedstawiciele obu redakcji podkreślają konieczność odsiewania licznych 

„niechcianych impulsów”, napływających do nich ze strony władz publicznych, agencji 

PR, agencji reklamowych, agencji marketingowych itp. Podkreślają także konieczność 

utrzymania odpowiednich standardów, poprzez wykorzystywanie zróżnicowanych 

źródeł informacji i wielowymiarowego przedstawiania wydarzeń.  W pracach redakcji 

zwraca się uwagę na spadek znaczenia tradycyjnych agencji informacyjnych, takich 

jak PAP. Media wolą korzystać z tańszych agencji, nieposiadających statusu agencji 

krajowych, lub korzystać ze współtworzonych z innymi redakcjami przedsięwzięć, ta-

kich jak IAR, czy agencja informacyjna grupy Polskapresse. Interesujące wydaje się tu 

spostrzeżenie red. Macieja Kołodziejczyka z „Echa Miasta Katowice”, który na równi 

postawił agencje informacyjne i programy informacyjne, takie jak TVN24, TVP Info, 

Polsat News. Taka opinia odzwierciedla koncepcje tzw. mediów źródłowych. Richard 

Ericsson, Patricia Baranek i Janet Chan zaliczają do nich wydarzenia, które zaopatru-

ją dziennikarzy w potrzebne im informacje (np. konferencje prasowe)5. Rosnącą rolę 

telewizyjnych, całodobowych programów informacyjnych w pracy dziennikarskiej6 

można odzwierciedlić, zaliczając je do kategorii zinstytucjonalizowanych mediów źró-

dłowych7.

Wspomniane wcześniej niechciane impulsy wiążą się z tzw. miękkimi newsa-

mi, które współcześnie stają się coraz ważniejszym elementem przekazów medialnych. 

4  Rozmowy przeprowadzone zostały z red. Henrykiem Grzonką i red. naczelnym „Echa Miasta Katowice” 
– Maciejem Kołodziejczykiem, odpowiednio 8 grudnia 2008 r. i 15 grudnia 2008 r.
5  R. Ericson, P. Baranek, J. Chan, Visualizing Deviance, Toronto 1987.
6  Telewizory, na których cały czas emitowany jest któryś z wyżej wymienionych kanałów, można zobaczyć 
już w większości polskich redakcji, zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych, a nawet lokalnych.
7 A więc niemających charakteru tymczasowego czy też eventowego, ale istniejące w sposób ustrukturalizowany 
i ciągły.
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Wśród współczesnych wytworów informacyjnych, oferowanych przez media, około 

60% zajmują już „miękkie” newsy8. Dowodem mogą tu być także badania przeprowa-

dzone przez Dorotę Piontek. Sprawdziła ona, jak kształtuje się stosunek zawartości 

„miękkiej” do „twardej” w ramach „Faktów” – programu informacyjnego telewizji TVN. 

Z badań tych wynika, że miękkiej zawartości jest prawie dwa i pół razy więcej (!) niż 

twardej. „Miękka” zawartość medialna opiera się przede wszystkim na wszelkich wia-

domościach okolicznościowych. Są nimi informacje dotyczące życia gwiazd, infografiki 

czy tzw. newsy poradnikowe. Wśród cech charakterystycznych „miękkiej” zawartości 

można wyróżnić jej niewielki związek z rzeczywistością, ze względu na poruszanie te-

matów łatwych i ulotnych. Informacje te często oparte są o kreację, której dokonują 

specjaliści z zakresu media relations, których głównym celem jest promowanie osób, 

przedsiębiorstw, idei. Ich działania opierają się z kolei na wykorzystaniu tzw. „pseu-

dowydarzeń”, gotowych press release, itp.9 W tej relacji newsy coraz częściej przestają 

być rzeczywistym wytworem dziennikarzy, których rola ogranicza się często do decyzji 

(bywa, że nie w pełni samodzielnej) o wykorzystaniu przekazu i jego powierzchownej 

redakcji. Neil Postman stwierdził, że żyjemy w „świecie zabawy”10, więc znamienna 

może być teza Jamesa Careya, który stwierdził, że rzeczywiste dziennikarstwo może 

zostać zniszczone przez „państwo rozrywki”11, a więc właśnie przez „miękkie” newsy. 

Wielkość redakcji

 Redakcje małe, takie jak „Echo Miasta”, pozwalają na wytworzenie specyficznej 

atmosfery współpracy – związane jest to z powstaniem takiego podziału ról, w którym 

jedna osoba odpowiedzialna jest za swoją pracę na różnych poziomach i stanowiskach. 

Taki schemat działań sprzyja powstaniu bardziej nieformalnej atmosfery oraz wzmoc-

nieniu kontaktów podwładnych z osobą podejmującą decyzję co do ostatecznego 

kształtu wytworu medialnego. W rozmowie redaktor naczelny „Echa Miasta” podkre-

ślał istotność takich elementów współpracy ze swoim zespołem, jak: gremialne tworze-

nie tematyki kolejnych wydań publikacji, elastyczne podejście do sposobu tworzenia 

8 M. Rittenhouse: Inforozrywka, Press, 02/08, s. 52.
Interesujący jest przypadek prezenterki wiadomości w amerykańskiej stacji MSNBC, Miki Brzezinski. W serwisach 
informacyjnych z 26 czerwca 2007 r., pierwsza wiadomość miała dotyczyć zwolnienia z więzienia piosenkarki 
i aktorki Paris Hilton, bohaterki licznych skandali obyczajowych. Brzezinski rozpoczęła czytanie wiadomości, po 
czym stwierdziła, że dłużej nie zniesie tego typu informacji i zgniotła kartkę z jej treścią. To samo powtórzyło się 
w kolejnych wejściach – Brzezinski między innymi paliła informację i wkładała ją na oczach widzów do niszczarki. 
Obserwując zachowanie prezenterki, nie można nie odnieść wrażenia, że był to celowy happening, mający na celu 
zwrócenie uwagi na niepokojący syndrom wzrostu znaczenia „miękkich” newsów.
9  Wojciech Jabłoński: Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006, s. 76-77.
10  N. Postman: Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002, s. 146.
11  J. Carey, Lawyers, voyeurs and vigilantes, “Media Studies Journal”, Vol. 13, s. 16-22.
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newsa (z jednej strony możliwość porzucenia tematu, z drugiej duża dowolność w jego 

przedstawieniu), tworzenie przyjacielskiej atmosfery współpracy, szybkie osiąganie 

przez dziennikarzy odpowiedniego stopnia doświadczenia, niezbędnego do elastycz-

nego działania („dziennikarze sami wiedzą, co może mnie, jako redaktora naczelnego 

zainteresować”12). 

Redakcje duże, takie jak Radio Katowice, mają bardziej skomplikowaną struk-

turę. Poza wyróżnieniem stanowiska redaktora naczelnego, w redakcjach takich zna-

czącą rolę przy tworzeniu wytworów medialnych odgrywają także wydawcy, kierow-

nicy poszczególnych komórek (w przypadku RK – kierownik agencji informacyjnej 

i jego zastępca), serwisanci. Wyróżnia się także stanowiska takie jak reporter dyżurny 

czy osoby odpowiedzialne za techniczne opracowanie i przekazanie informacji. Duże 

redakcje najczęściej charakteryzują się podziałem pracy, w którym każda osoba odpo-

wiedzialna jest za pewien wycinek pracy przy przetwarzaniu informacji. Jednocześnie 

mniejszy jest kontakt z bezpośrednim przełożonym i – co się z tym wiąże – mniejszy 

wpływ szeregowego dziennikarza na to, co zostanie wybrane do ostatecznej wersji wy-

tworu. Częściej pojawiają się tematy narzucone, większy jest stopień formalizacji sto-

sunków międzyludzkich. 

Obserwacja konkurencji, badania rynku. Jaki wpływ na wytwory 

medialne ma audytorium?

 Określenie zależności działalności informacyjnej od prac konkurencji, w przy-

padku Radia Katowice i „Echa Miasta” wykazuje pewne zróżnicowanie. W Radiu Ka-

towice nie jest prowadzony bezpośredni nasłuch konkurencji, choć były podejmowane 

tego typu próby.  Zdaniem personelu Radia pozytywnie odbija się to na jakości ser-

wisów informacyjnych, gdyż nie są one wtórne i nie powtarzają przekazów rozgłośni 

komercyjnych. Oczywiście, w przypadku badanego radia nie można mówić o przygo-

towywaniu przekazów niszowych, czy świadomym rezygnowaniu z wiadomości poja-

wiających się w innych mediach. Z kolei „Echo Miasta” prowadzi ciągłą obserwację 

poczynań konkurencji. „Echo Miasta”, jako redakcja niewielka, często musi posiłko-

wać się informacjami innych mediów. Przy okazji tego stwierdzenia należy zwrócić 

uwagę na zjawisko konwergencji mediów, a także związaną z nim intermedialność. 

Konwergencja zakłada integrację przekazów wcześniej zarezerwowanych tylko dla jed-

nego rodzaju mediów. Intermedialność to proces ujednolicania przekazów medialnych 

w ramach różnych instytucji systemu medialnego. Nie chodzi tu tylko o poruszanie 

podobnych tematów, czy wręcz kopiowanie przez media jednego rodzaju doniesień. 

12  Red. M. Kołodziejczyk w rozmowie z 15 grudnia 2008 r.
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Współcześnie, kiedy różne media są skupione w wielkich grupach wydawniczych13, 

praca jednego dziennikarza daje efekty wielopłaszczyznowe – może być wykorzystana 

zarówno w prasie, radiu, telewizji i w internecie. Efekt ten jest jednocześnie częścią 

większego schematu, w którym konkurujące ze sobą media kopiują swoje doniesienia, 

uzupełniają je nowymi sensacjami, wzmagając siłę przekazu. 

 

 Obserwacja oczekiwań publiczności

 W obu przypadkach zaprzestano prowadzenia profesjonalnych badań doty-

czących oczekiwań audytorium wobec wytworów informacyjnych. W przypadku Radia 

Katowice prowadzone były kiedyś badania audytorium, wykonywane przez pracowni-

ków Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uni-

wersytetu Śląskiego. Badania te zostały jednak zaprzestane ze względów finansowych. 

„Obecnie jedyne badania, do jakich ma dostęp Radio, to te prowadzone przez SMG/

KRC. Są to jednak badania o zasięgu ogólnopolskim, w związku z czym są one nie-

adekwatne do potrzeb. Nie można wyciągać z nich daleko idących wniosków wobec 

mediów regionalnych, bo niewłaściwa jest w ich przypadku próba badawcza”14. Po-

dobna sytuacja ma miejsce w „Echu Miasta”, które zaprzestało prowadzenia badań 

focusowych swojego audytorium. Badania przeprowadzone w latach 1995-1999 w USA 

wykazały, że korelacja pomiędzy oczekiwaniami odbiorców a tematyką wytworów me-

dialnych utrzymuje się na poziomie 48% i ma tendencję spadkową15. Spadek korelacji 

pomiędzy agendą oferowaną przez media a oczekiwaniami odbiorców wykazały także 

badania przeprowadzone przeze mnie w kwietniu i maju 2010 r.16 – zgodnie z ich wy-

nikami szczególna niezgodność występuje w ramach „miękkich” newsów dotyczących, 

tzw. „celebrytów” (w sumie 83% badanych wykazało zniechęcenie tego typu tematyki). 

13  Janet Kolodzy, Convergence Journalism. Writing and Reporting Across The News Media, Nowy Jork 
2006, Rowman & Littlefield Publishers, s. 3. 
Autorka książki pisze o dwóch naturach zjawiska koncentracji kapitału na rynku medialnym: „To dla 
dziennikarstwa doskonały czas, ze względu na ogromną ilość wydawnictw, redakcji i okazji do informowania 
czytelników o wydarzeniach w zmieniającym się świecie. Jedna wizyta w księgarni albo w kiosku daje nam 
dostęp do tuzinów magazynów, gazet. Telewizje dają dostęp do nowych kanałów informacyjnych, rozrywkowych. 
Internet daje dostęp do, wydaje się, niekończącej się liczby stron. Z drugiej strony to także najgorsze czasy 
dla dziennikarstwa. Publiczność staje się co raz bardziej sfragmentaryzowana, a struktura własności na rynku 
medialnym co raz bardziej skupiona. Tradycyjne media tracą odbiorców, a blogerzy rzucają im wyzwanie, stając 
się współczesnymi gate – keeperami”.
14  Red. Grzonka, w rozmowie z 8 grudnia 2008 r.
15  Zixue Tai, Tsan – Kuo Chang, The global news and the pictures in their heads: a comparative analysis 
of audience interests, editor perceptions and newspaper coverage, Gazette vol. 64 (3/2002), s. 251-265, za: Denis 
McQuail: Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, PWN, s. 312.
16  Badanie ankietowe przeprowadzone w dniach 24 – 30 maja 2010 r. na grupie 108 osób, studentów 
i absolwentów szkół wyższych w wieku od 19 do 29 lat; 52% spośród przebadanych stanowiły kobiety, a 48% 
mężczyźni.
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Co ciekawe, odbiorcy wykazywali duże zainteresowanie i potrzebę zwiększenia ilości 

wytworów medialnych (w tym newsów) dotyczących nauki, kwestii społecznych, kwe-

stii związanych ze zdrowiem.

 Wspomniany spadek zgodności oczekiwań odbiorców z oferowanymi wytwo-

rami medialnymi może prowadzić do negatywnej oceny działań mediów, a w konse-

kwencji do ich dysfunkcyjności. Chociaż wspomniane badania wykazały, że w sumie 

50% ankietowanych dobrze ocenia media, a tylko 9% robi to jednoznacznie źle, to duża 

liczba osób o niesprecyzowanej opinii (41%) sugeruje, że media w niewystarczający 

sposób działają zgodnie z oczekiwaniami odbiorców lub mylnie je interpretują. 



84 ROCZNIK PRASOZNAWCZY                                                           Komunikaty i materiały

Podstawę dla opracowania zawartości medialnej w przypadku newsów powin-

ny stanowić badania, które określą, jakie dziedziny związane z informowaniem są dla 

odbiorców rzeczywiście interesujące i użyteczne. W przeciwnym wypadku media po-

dążają bardzo niekorzystną drogą – „David Altheide stwierdza, że poszukiwanie […] 

dużych widowni  opiera się na cynicznym założeniu, że widownia jest głupia, nie zna 

się i niczego nie umie docenić. […] Ta sytuacja wynika częściowo z faktu, że głównym 

kryterium stosowanym przez organizację są prawie zawsze wskaźniki oglądalności czy 

sprzedaży […] takie wskaźniki nie są najlepszą miarą jakości produktu.”

Błędy komunikacyjne w przygotowaniu newsów

Błędy komunikacyjne, związane z przygotowaniem newsów w redakcjach, co-

raz rzadziej dotyczą czynników technicznych, głównie ze względu na doskonalenie się 

technologii przekazów i dostępnego w redakcjach warsztatu pracy. Za błędy odpowie-

dzialny jest więc najczęściej człowiek. W małych redakcjach błędy wiążą się głównie 

z dużą ilością obowiązków, jakie musi wykonać dziennikarz znajdujący się w opisanej 

wcześniej strukturze organizacyjnej. Z kolei duże redakcje generują błędy związane 

z nadmiarem „rąk”, przez które przechodzi materiał, zanim stanie się ostatecznym wy-

tworem informacyjnym – możliwe jest także charakterystyczne rozproszenie odpowie-

dzialności. Ciekawym przypadkiem jest tu redakcja gazety „Polska. The Times”, ma-

jąca swoją mutację regionalną – „Dziennik Zachodni”. Fakt, że mutacje współpracują 

z „centralą” na zasadzie wymiany gotowych przekazów (tekstów, zdjęć, infografik itp.), 

rodzi możliwość powstania kolejnych błędów w ramach podejmowanej komunikacji – 

takich błędów, których podłoże może znajdować się na przykład w niezrozumieniu od-
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mienności kulturowych regionów, do których skierowana jest treść. Podobne proble-

my może powodować system stosowany przez całą sieć rozgłośni regionalnych, w tym 

przez Radio Katowice. Rozgłośnie te korzystają ze wspólnego systemu Informacyjnej 

Rozgłośni Radiowej (IAR), który opiera się o wymianę informacji i gotowych mate-

riałów przetworzonych. Takie zjawisko, dostrzegane w kształtowaniu się współczesnej 

newsowości, można określić jako modularność. Zakłada ona, że „elementy mediów, 

czy będą to obrazy, dźwięki, kształty, czy behawiory, mogą być [...] używane do two-

rzenia obiektów wyższego rzędu, zachowując przy tym swą jednostkową tożsamość”17. 

Zachowanie tej tożsamości naraża jednocześnie finalny wytwór na powielanie, a nawet 

wzmacnianie błędów, które mogą przytrafić się przy produkcji „modułów”. 

 Praca dziennikarzy

 Zgodnie z twierdzeniem Marka Fishmana, dziennikarze w swojej pracy ulegają 

szeroko pojętej biurokratyzacji, która widoczna jest między innymi w wypracowywa-

niu przez jednostki, w trakcie ich kariery, pewnych schematów. Schematy te dotyczą 

sposobu działań, prowadzących do zebrania informacji18. W praktykach poszczegól-

nych redakcji zjawisko to objawia się między innymi w wykorzystywaniu przez dzien-

nikarzy pewnego zawężonego grona, zaufanych źródeł informacji, czy ekspertów, na 

których wypowiedź z danej dziedziny mogą oni liczyć. W badaniach nad pracownikami 

mediów, przetwarzającymi informacje, M. Fishman uzyskał jednoznaczne odpowiedzi, 

że kontakty, które ci posiadają, stanowią wartość, którą niechętnie dzielą się z kolega-

mi po fachu19. W połączeniu z rosnącą specjalizacją dziennikarzy, wspomniane fakty 

mogą stanowić potwierdzenie dla efektu biurokratyzacji we współczesnym procesie 

powstawania newsów. 

17  L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 95.
18  Mark Fishman: Manufacturing the News, Austin 1980, s. 51, za: S. Allan, Kultura newsów, Kraków 
2006, s. 68
19  Ibidem.



86 ROCZNIK PRASOZNAWCZY                                                           Komunikaty i materiały

 Modele zależności elementów otoczenia redakcji od wytworu pracy 

dziennikarskiej 

 W przypadku dziennikarzy zajmujących się przygotowaniem newsów, duży 

wpływ na podejmowane przez nich decyzje mają także: linia redakcji, osobiste do-

świadczenia dziennikarza, stosunek zwierzchników do pracy dziennikarza, zależności 

finansowe redakcji, zależności związane z rynkiem reklamowym, działania mające na 

celu budowanie wizerunku redakcji (np. z zakresu Corporate Social Responsibility – 

CSR20). Zespół tych uwarunkowań powoduje wykształcenie specyficznego nastawienia 

dziennikarza do jego pracy, poprzez które on sam staje się pewnego rodzaju „filtrem”. 

Filtr ten powoduje powstawanie określonych wytworów dziennikarskich, w tym okre-

ślonych newsów. Schemat 1. pokazuje wpływ dziennikarza dokonującego „filtracji” na 

kształt agendy medialnej z zakresu newsów. 

20  Działania z zakresu CSR są w Polsce znane pod nazwą „społecznej odpowiedzialności biznesu”.
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Schemat 1. Wpływ czynników redakcyjnych na wytwory pracy dziennikarza.

Źródło: Opracowanie własne
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Schemat 2. Model zewnętrzny otoczenia redakcyjnego. Elementy wpływające na pracę redakcji

Źródło: Opracowanie własne

Schemat 3. Rynek medialny – składowa powyższego modelu

Źródło: Opracowanie własne
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Szczególnie istotne dla modelu przedstawionego na schematach 2. i 3. (modelu 

zewnętrznego otoczenia redakcji oraz rynku medialnego) są dwie koncepcje: wartości 

informacyjnej i istnienia sfer dopuszczenia do mediów. Pierwsza z nich wiąże się z ba-

daniami Johnatana Galtunga i Marie Ruge, którzy dostrzegli, że pewne wydarzenia 

mają większe szanse na zauważenie przez redakcje mediów. Wyróżnili oni trzy grupy 

czynników wpływających na to, że media dostrzegają potencjał – wartość informa-

cyjną wydarzeń. Są to czynniki: organizacyjne (faworyzowanie wydarzeń związanych 

z dużymi organizacjami, z centrami informacyjnymi, gospodarczymi i politycznymi), 

gatunkowe (wiodąca rola wydarzeń, z którymi audytorium miało już wcześniejszy kon-

takt, a które mogą utrzymać jego zainteresowanie) i społeczno-kulturalne (skupienie 

się na informacjach, których przekaz nie narusza ram społeczno-kulturowych audyto-

rium, do którego jest kierowany)21. Z kolei sfery dopuszczenia do mediów związane są 

z możliwościami docierania z informacjami do mediów przez poszczególne elementy 

otoczenia (w tym także przez określone na początku artykułu „niechciane impulsy”). 

Koncepcja przypisywana Danielowi C. Hallinowi opiera się o wyznaczenie koncen-

trycznych kręgów – stref: s. konsensusu (jest to strefa dostępna dla wszystkich, gdzie 

dziennikarze przedstawiają idee niebudzące kontrowersji), s. dopuszczalnych kontro-

wersji (jest to strefa dostępna dla tych, którzy chcą przedstawiać informacje pobu-

dzające dialog społeczny w danej dziedzinie), s. dewiacji (strefa zawierająca podmioty 

wyrażające poglądy kontrowersyjne, albo uznane za nielogiczne; podmioty te nie mają 

prawie żadnej możliwości dostępu do mediów)22. Analizując model, warto także przyj-

rzeć się modelowi przedstawiającemu czynniki selekcji treści w mediach lokalnych, 

jaki zaprezentował Stanisław Michalczyk23. 

21  Johan Galtung, Mari Ruge: The Structure of foreign news, “Journal of Peace Research”, vol. 2, s. 64-90.
22  Daniel C. Hallin: The „Uncensored War”: The Media and Vietnam, Nowy Jork 1986, s.116-118.
23  Stanisław Michalczyk: Media lokalne w systemie komunikowania, Katowice 2000, s. 157.
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Schemat 4. Model wewnętrzny redakcji. 

Źródło: Opracowanie własne

Model przedstawiony w ramach schematu 4. opiera się na dwóch dwie koncep-

cjach procesu komunikacji – alokucji i rejestracji. Alokucja zakłada istnienie centrum, 

które dokonuje przekazania informacji do odbiorców, z ograniczoną komunikacją 

zwrotną. W przypadku redakcji mamy jednak do czynienia z alokucją o charakterze 

zwielokrotnionym, gdzie występuje wiele centrów (oczywiście w zależności od wielko-

ści redakcji). Centra te, to osoby decydujące – kierujący działami, redaktorzy, redaktor 

naczelny, itp. Centra w zależności od różnych kryteriów (częściowo opisanych powy-

żej, związanych z charakterem i wielkością redakcji), wymieniają się informacjami na 

temat zadań i postępów pracy w ramach przetwarzania informacji. Jednocześnie wy-

stępują w modelu pracownicy niższego szczebla – dziennikarze, zbierający informacje, 

preparujący elementy, z których (zgodnie ze wspomnianą wcześniej zasadą modular-

ności), przygotowywany jest przekaz. Działają oni zgodnie z teorią rejestracji – dla 

swoich źródeł informacji stanowią centrum, które „żąda” wiadomości na dany temat. 

Jednocześnie rejestracja ma również charakter zwielokrotniony, gdyż kolejne centra, 

ulokowane w hierarchii wyżej, również „żądają” informacji na temat efektów pracy. 
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Poszczególne elementy działają w trakcie wypełniania swoich zadań, także jako gate-

-keeperzy, na różnym poziomie. Ostateczny gate-keeper (I stopnia) decyduje o przeka-

zaniu wytworu informacyjnego do publikacji. W przypadku gate-keeperów na najniż-

szych szczeblach, a więc wśród dziennikarzy zbierających informacje niezwykle istotne 

jest wykształcenie określonego „instynktu” informacyjnego, który pozwala im na od-

powiedni dobór materiału, nad którym pracują24. Redaktor naczelny „Echa Miasta”, 

zgodził się nawet na stwierdzenie, że jest to pewna forma autocenzury, którą narzucają 

sobie dziennikarze, znając realia związane ze swoją redakcją25. Można w tym wypad-

ku znaleźć nawiązanie do modelu logiki mediów, autorstwa Davida Altheide i Roberta 

Snowa, którzy jako pierwsi mówili, że „logika mediów oznacza, że istnieje też grama-

tyka mediów, rządząca sposobem zagospodarowania czasu, kolejnością prezentacji 

poszczególnych tematów [...]”26. Dopuszczalne jest stwierdzenie, że logika mediów, 

zwłaszcza w przypadku tworzenia wytworów informacyjnych, to bardziej logika pra-

cowników mediów.

 W ramach zaproponowanych modeli, warto również zapoznać się z koncep-

cją struktury redakcyjnej zaproponowanej przez Christophera McKane’a, redaktora 

wykonawczego The Times27 , a także z dwoma koncepcjami Klausa Jensena, który za-

proponował interesujący schemat elementów wpływających na działanie redakcji28. 

Wyróżnił on także następujące sposoby wykorzystania informacji medialnej przez au-

dytorium: wiadomości używane kontekstowo (wytwory informacyjne w tzw. mediach 

towarzyszących), wiadomości używane informacyjnie, wiadomości używane uprawo-

mocniająco (media jako źródło dyskusji społecznej), wiadomości użytkowane rozryw-

kowo29.

 Typologia wytworów medialnych

 Poniżej znajduje się proponowana typologia wytworów medialnych (dla infor-

macji – newsów).

24  Red. H. Grzonka, op. cit.
25  Red. M. Kołodziejczyk, op. cit.
26  D. Altheide, R. Snow, Media Logic, Beverly Hills 1979, s. 15.
27  C. McKane, Subbing and presentation: the view from the bridge, za: A. McKane, News Writting, Londyn 
2006, s. 146. Struktura ta zawiera informacje na temat technicznych aspektów związanych z kształtowaniem się 
newsów.
28  K. Bruhn Jensen, A Handbook of Media and Communication Research, Londyn 2002, s. 80
29  K. Bruhn Jensen, Making Sense of the News, Aarhus 1986, Aarhus University Press, za: S. Allan, 
Kultura newsów, Kraków 2006, s. 121
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1. W zależności od wielkości medium: 

- informacje czyste (tworzenie informacji pierwotnych, które mogą stać 

się informacjami wtórnymi dla innych mediów; charakterystyczne dla dużych redak-

cji);

- informacje wtórne (informacje z wykorzystaniem przekazów już prze-

tworzonych, przez większe redakcje; charakterystyczne dla małych redakcji).

2. W zależności od ilości centrów decyzyjnych: 

- informacje peryferium (istnieje jedno centrum decyzyjne w postaci ga-

te-keepera I stopnia; dziennikarz ma największy wpływ na dobór tematów, sposób ich 

realizacji i ostateczną formę gotowego wytworu informacyjnego; informacje charakte-

rystyczne dla małych redakcji);

- informacje peryferium zmodyfikowane centralnie (występuje więcej niż 

jedno centrum decyzyjne dziennikarz nadal ma duży wpływ na dobór tematu, jednak 

sposób jego realizacji jest do pewnego stopnia wcześniej ustalony, ostateczny efekt 

może zostać w dość dużym stopniu zmodyfikowany);

- informacje zdominowane przez centrum (duża ilość centrów decyzyj-

nych w trakcie przetwarzania informacji; dziennikarz musi liczyć się z istnieniem te-

matów narzuconych; ostatecznie informacja może mieć formę w pełni narzuconą, któ-

ra może zostać zmieniona w dowolnym stopniu, takie wytwory pracy dziennikarskiej 

są charakterystyczne dla największych redakcji).

3. W zależności od sposobu spełniania oczekiwań audytorium: 

- informacje powiązane bezpośrednio z badaniami oczekiwań audyto-

rium;

- informacje powiązane z ideą logiki mediów (występowanie pewnego 

kanonu, współświadomości dziennikarzy danej redakcji, na temat tego, co interesuje 

odbiorców);

- informacje powiązane z kryteriami zasięgu informacji (istotne są te in-

formacje, które pokrywają się z rzeczywistym zasięgiem audytorium danej redakcji).

 Powyższe rozważania stanowią syntezę badań literaturowych, badań opinii 

pracowników mediów na temat powstawania newsów, a także analiz, które doprowa-

dziły do powstania modeli przedstawiających zależności pomiędzy redakcją a jej wy-

tworami. Tekst jednocześnie stanowi zarys zjawiska istotnego i niezwykle skompliko-

wanego. News, traktowany jako informacja, można uznać za jedną z podstawowych 

wartości współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Wokół tego elementu rzeczy-

wistości opracowanych zostało wiele interesujących koncepcji dotyczących komuniko-

wania masowego. Może to stanowić potwierdzenie nadrzędnej roli newsów w kształ-
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towaniu charakteru agendy medialnej. Szczególną istotność newsów potwierdza także 

mnogość kwestii związanych z działalnością organizacji medialnych, które wpływają 

na charakterystykę newsów. Fakt ten można też interpretować jako dowód na mocne 

zakorzenienie się zjawiska newsowości we współczesnych mediach. Przykłady różno-

rodnych redakcji, w tym tych opisanych w powyższym artykule, a także zaproponowa-

ne modele stanowić mogą przyczynek do dalszych badań nad zjawiskiem. Szczególnie 

interesująca i warta dalszego zbadania wydaje się kwestia niezadowolenia odbiorców 

z prezentowanych przez media wytworów ich działalności. W przyszłości może ona 

w znaczny sposób wpłynąć na dalsze kształtowanie się newsowości.

SUMMARY: 

News as a media occurrence on the basis of radio katowice and “echo 
miasta katowice”
 
The phenomena of news in modern media is one of the most important discovered 
by the mass communication theory. The presented article is an outline of the pro-
blem focusing on the elements of the editorial offices reality which affect the final 
shape of journalist creation, in this case – the news. Highlighting of these elements 
was possible because of the conversations with journalist of Radio Katowice and 
Echo Miasta Katowice, who, in their everyday work, decide on the character of the 
published news. Among the aforesaid elements characterizing the news there are: 
the concept of media dichotomy, dividing them to the media of time polarization 
and media of space polarization, the issue of used information sources, the issue of 
the editorial office’s size, the observation of other media, the observation of rece-
ivers needs. Within the last issue, a serious problem was pointed – the broadcasts 
are often not adjusted to the receivers needs which can cause a decrease in the level 
of trust towards the media. The article also contains of four models concerning the 
internal and external conditions which influence the characteristic of the published 
broadcasts – the news. 

KEY WORDS: news, editorial structures’ models, journalism as a profession, me-
dia products, receivers expectations, communication errors.





Anna Cieśla

Radiofonia w okresie transformacji 
ustrojowej w regionie świętokrzyskim

STRESZCZENIE

Lokalno-regionalne rozgłośnie radiowe pełnią ważną funkcję społeczną, często są 
jedynym medium upowszechniającym najważniejsze informacje dotyczące okre-
ślonego regionu oraz dostarczającym tego typu treści słabszym ekonomicznie gru-
pom odbiorców. 
Rozwój radiofonii na obszarze województwa świętokrzyskiego,  tak  jak w pozo-
stałej  części Polski, nastąpił dopiero po roku 1989. Obok  funkcjonującego wów-
czas jedynie Polskiego Radia Kielce zaczęły powstawać stacje komercyjne, które 
stworzyły nową sytuację na rynku radiowym. Stacje te wprowadziły do ogólnego 
obrazu radiofonii kieleckiej nowe elementy: innowacje programowe, nowe tema-
ty, a także nowy styl kontaktu ze słuchaczami, którzy mogli wybierać pomiędzy 
ofertą programową różnych nadawców. 
Sytuacja na świętokrzyskim rynku radiowym jest dość trudna, ponieważ istnieje 
aż osiem stacji: publiczna Polskie Radio Kielce, sześć komercyjnych: Radio Fama, 
Radio Planeta, Radio Plus, Radio RMF Maxxx, Radio Eska Kielce i Eska Staracho-
wice oraz jedna samorządowa: Radio Opatów. Działają również dwa radia stu-
denckie: Radio Piramida Politechniki Świętokrzyskiej i Radio Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Prawa. Rozgłośnie te, aby utrzymać się na rynku, muszą znaleźć nie tylko 
własny sposób na przetrwanie – własny styl i formę, ale także wiernego odbiorcę. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: radio lokalne, radio regionalne, struktura, program, funk-
cjonowanie, słuchalność

 W latach 1945-1952 Polskie Radio transmitowało z Warszawy najpierw jeden, 
a później dwa programy ogólnopolskie, a osiem miast wojewódzkich nadawało pro-
gramy regionalne. Miastami tymi były: Bydgoszcz (z radiostacją w Toruniu), Gdańsk, 
Szczecin, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, a także Katowice. Rozgłośnie te do emi-
sji programów wykorzystywały łącznie 10 nadajników, w tym 9 pracujących na falach 
średnich oraz jeden na fali długiej. Pozostałe województwa, czyli: białostockie, lubel-
skie, rzeszowskie, koszalińskie, olsztyńskie, opolskie, zielonogórskie oraz kieleckie 
dysponowały jedynie siecią radiofonii przewodowej, która retransmitowała programy 
ogólnopolskie lub regionalne z niewielkim udziałem audycji lokalnych1. 

Radiofonia Kielecczyzny do 1989 roku reprezentowana była przez Państwową Re-
gionalną Rozgłośnię Radiową – Polskie Radio Kielce, obejmującą swoim zasięgiem 
obszar województwa kieleckiego. 

1  Por. S. Fornal, Harce na hercach w radiowych Kielcach, Kielce 2002, s. 21. 
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Polskie Radio Kielce to najstarsza i największa rozgłośnia funkcjonująca na tere-
nie województwa świętokrzyskiego. Jej tworzeniem zajęła się w październiku 1952 roku 
Rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi, a działalność regulowało zarządzenie w sprawie 
organizacji i zakresu działania Ekspozytur Programowych Komitetu do Spraw Radio-
fonii „Polskie Radio”. Na podstawie tego zarządzenia Wydział Propagandy, Oświaty 
i Kultury KW PZPR w Kielcach zatwierdził w sierpniu 1952 roku na stanowisko pierw-
szego dyrektora Ekspozytury Polskiego Radia w Kielcach Eugeniusza Stępnia, byłego 
korespondenta ,,Słowa Ludu”. Do współpracy przydzielono mu Marię Olkuśnik – ab-
solwentkę studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, z rocznym stażem 
zawodowym w „Słowie Ludu” oraz Mirosława Tomaszewskiego – maturzystę po dwu-
tygodniowym przeszkoleniu radiowym2. Dla potrzeb radiowców zaadaptowano część 
budynku mieszkalnego liczącego ponad 100 lat przy ulicy gen. K. Świerczewskiego 34 
(od roku 1990 Jana Pawła II). W części produkcyjno-emisyjnej rozgłośni znajdowało 
się dwa studia: spikerskie i słowno-muzyczne o kubaturze około 200 m³. Do emisji 
i produkcji programu wykorzystywano kilka magnetofonów stacyjnych oraz dwa wozy 
transmisyjne3 „Phenomen” do wspólnej eksploatacji z Radiem Lublin. W styczniu 1957 
roku Kielce otrzymały własną 1 kW stację nadawczą pracującą na fali 202 m, której 
moc następnie została zwiększona do 2 kW. Na początku swojej działalności Ekspozy-
tura w Kielcach wyposażona była tylko w jeden mikrofon i jeden gramofon. 

Pierwszy dziennik nadany został w lipcu 1952 roku, oprócz niego emitowano 2-3 
audycje 5-10-minutowe. Były to programy ideologiczno-agitacyjne oraz informacyjno-
-polityczne. Początkowo program nie był emitowany w oparciu o ramówkę. Do 5 grud-
nia 1953 transmitowany był półgodzinny program między godziną 18.00 a 18.30. Je-
dyną stałą pozycją były emitowane w poniedziałek „Aktualności Sportowe”. W latach 
1958-1964 nastąpił sukcesywny rozwój tematyczny, zwiększony został także zespół 
redakcyjny do 4 osób (grono pracowników powiększyło się o dziennikarzy gazet lo-
kalnych oraz korespondentów), a czas emisji wydłużony został do około 1 godziny (w 
czerwcu 1964 roku). Powstało także kilka redakcji dzienników, m.in.: ekonomiczna, 
wiejska, młodzieżowa, kulturalna i łączności ze słuchaczami. 

 W latach siedemdziesiątych do programu zostały wprowadzone audycje cyklicz-
ne, takie jak: „Pogadanki Literacko-Muzyczne”, Dookoła Kielecczyzny”, „Fala Młodo-
ści”. Pojawiły się montaże literackie, audycje poświęcone miejscowym twórcom, audy-
cje rozrywkowe, satyryczne, estradowe oraz reportaż dźwiękowy. Do stałych audycji 
należały ,,Aktualności Dnia” (program słowno-muzyczny), ,,Radiowe Forum” oraz 
wzrosła popularność ,,Koncertu Życzeń”. W lipcu 1975 roku został oddany do użytku 
najnowocześniejszy wtedy w kraju budynek Rozgłośni Radiowej w Kielcach. 

Koniec lat 80., a w szczególności początek 90. doprowadziły do wzrostu zapotrze-
bowania ze strony słuchaczy na rozwój programu lokalnego, w wyniku czego ramów-
ka Radia Kielce stale się powiększała i zmieniała. W roku 1991 program codziennie 
emitowany był od godziny 6.00 do 23.00 (przez 17 godzin), a w niedzielę i święta od 

2  Ibidem, s. 22. 
3  S. Miszczak, Radiofonia i telewizja w XXV-leciu, Warszawa 1969, s. 52. 



97Anna Cieśla Radiofonia w okresie transformacji ustrojowej w regionie świętokrzyskim

7.30 – 23.00 (15,5 godziny). W redakcji pracowało około 50 osób, w tym 25 dzienni-
karzy. Około 20 osób współpracowało z radiem jako korespondenci4. W funkcjonowa-
niu rozgłośni doszło do wielu zmian, dotyczyły one nie tylko spraw organizacyjnych 
i finansowych, ale także programowych, warsztatowych oraz rozstrzygnięcia kwestii 
własnościowych. W 1993 roku jako jedna z trzech pierwszych w Polsce, wraz z łódzką 
i poznańską, kielecka rozgłośnia stała się spółką pod nazwą Polskie Radio Kielce S.A. 
30 września 1993 r. Sąd Rejonowy w Kielcach dokonał wpisu do rejestru handlowego, 
zgodnie z postanowieniem którego utworzona została jednoosobowa Spółka Akcyjna 
Skarbu Państwa – Polskie Radio Kielce S.A.5

  Pięcioosobowa Rada Nadzorcza z przewodniczącym Czesławem Szczepańczy-
kiem nadzorowała działalność 3-osobowego Zarządu Spółki, w skład którego wcho-
dzili: Prezes Mirosława Bielecka, Wiceprezes d.s. Programowych Andrzej Kopeć oraz 
Wiceprezes do spraw Ekonomicznych Klementyna Łucka. Obecnie funkcję przewod-
niczącego Rady Nadzorczej pełni Iwona Anna Jakubowska, wiceprzewodniczącym jest 
Agnieszka Ksenia-Massalska, a członkami Zarządu – Agnieszka Szlęla, Jarosław Karyś 
oraz Edmund Zając.

 Od 1996 roku w radiu obowiązuje nowa struktura organizacyjna – cały pion pro-
gramowy składa się z 5 redakcji: 

• Redakcja Aktualności Dnia – jej kierownikiem była Barbara Wiślicka. W jej 
skład wchodzili Marzena Sobala, Krzysztof Irski, Magdalena Smożewska-Wójcikie-
wicz, Marcin Przemirski, Piotr Kozera oraz Magdalena Sitek-Majewska. W 2006 
roku zastąpiona została ona Redakcją Reportażu, której kierownikiem jest Ryszard 
Koziej, natomiast współpracownikami są: D. Juchnowska, M. Bednarska, B. Gu-
mowski i S. Przybyłowski. 

• Redakcja Informacji – pod kierownictwem Ryszarda Kozieja (obecnie M. 
Orkisza) liczyła cztery osoby. Aktualnie pracują w niej m.in.: E. Solińska, R. Szu-
milewicz, K. Kozak, M. Pirosz, W. Sokoła, B. Zapała, N. Zięba. 

• Redakcja Publicystyczna – kierował nią Bohdan Gumowski. Aktualnie jej 
kierownictwo objęła E. Okońska, współpracują z nią m.in.: A. Mazur, R. Morąg, R. 
Kałuża, I. Murawska, S. Blinstrub, D. Dyktyńska oraz M. Przemirski. 

• Redakcja Muzyczna – składająca się z trzech osób, której funkcję dyrektora 
pełni L. Ślusarski (wcześniej Małgorzata Janiszewska).

• Redakcja Sportowo-Motoryzacyjna (dwuosobowa) – kierowana była przez 
Tomasza Wosia. 

Aktualnie liczy 5 osób, a jej kierownikiem jest R. Szymczyk. Od 2006 roku istnieje 
także Redakcja Internetowa, którą kieruje E. Pietraszkiewicz-Kumańska6. 

Zespół redakcyjny cały czas się powiększał, następowała wymiana dziennikarskich 

4  Źródło: Archiwum Radia Kielce, Informacje udostępnione w Rozgłośni Polskiego Radia 
Kielce przy ul. Radiowej 4 w Kielcach.
5  Wpis do rejestru w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Gospodarczym. Nr Rej. 626. 
RHB-1851 z 30.10.1993.
6  Dane za: http//www.radio.kielce.pl
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pokoleń. Z zespołu, który pracował w ,,starej rozgłośni”, zostało tylko kilka osób, nowy 
skład w większości składał się z młodych praktykujących dziennikarzy. Rozgłośnia po-
zyskiwała coraz więcej współpracowników. Cały czas powstawały redakcje zamiejsco-
we, m.in: w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, 
Końskich oraz Busku-Zdroju, rozbudowywano również redakcję w Radomiu. Obecnie 
redakcje te funkcjonują wyłącznie w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i San-
domierzu. 

Zmiany programowe przeprowadzone w rozgłośni związane były przede wszyst-
kim ze stopniowym zwiększeniem udziału audycji ,,na żywo”. Zmieniła się nie tylko 
ramówka programu, ale również wyposażenie redakcji. Wprowadzono nowoczesny 
sprzęt elektroniczny, studio emisyjne zostało skomputeryzowane, a zamiast tradycyj-
nego cięcia taśmy reporterzy musieli nauczyć się komputerowej obróbki materiału. 
Pod koniec 1993 roku rozgłośnia kielecka dysponowała: jednym stanowiskiem nagry-
wająco-odtwarzającym NO-1, czterema stanowiskami reżyserskimi RS1, RS2, RS3, 
RS4, piętnastoma magnetofonami stacjonarnymi, wykorzystywane były cyfrowe ma-
gnetofony, a do realizacji audycji korzystano z komputera. Dzięki powstaniu NEW-
SROOM-u, specjalnie przygotowanego i wyposażonego pomieszczenia (połączonego 
z komputerem w Warszawie), najważniejsze informacje z całego świata przekazywane 
były do regionalnej rozgłośni. Zapewniało to i nadal zapewnia szybki dostęp do naj-
ważniejszych i aktualnych informacji podzielonych już na bloki, np. blok gospodarczy, 
polityczny, kulturalny oraz sportowy. Wcześniej program radia emitowany był poprzez 
nadajnik (pracujący na częstotliwości 90,4 MHz), którego teoretyczny promień zasię-
gu wynosił 80 km. Obecnie zamontowany jest drugi nadajnik, pracujący również w za-
kresie UKF-FM, na częstotliwości 101,4 MHz7.

Radio Kielce od 1993 roku nadaje całodobowy program regionalny skierowany 
głównie do słuchaczy regionu świętokrzyskiego. Pod koniec 1996 roku w programie 
około 57% stanowiły audycje słowno-muzyczne, 30% audycje słowne, natomiast tylko 
13% muzyczne. Oferta muzyczna była bardzo zróżnicowana – od muzyki klasycznej do 
rocka, a swoistym identyfikatorem Radia Kielce jest codzienny koncert ,,W ludowych 
rytmach”, wyznaczający największą słuchalność radia w dni powszednie (30%)8. Był 
i jest to program zróżnicowany, w dobowym programie znajduje się ponad 40 propo-
zycji, w tym m.in. kilkuminutowe specjalistyczne serwisy informacyjne, np. dla kie-
rowców, alergików, informacje z giełdy papierów wartościowych, notowania cen targo-
wych dla rolników, a także regionalne notowania walutowe. Codziennie prezentowane 
są oferty dla bezrobotnych w radiowej giełdzie pracy przygotowanej przy współpracy 
Regionalnych Biur Pracy z województwa świętokrzyskiego.

Wśród całodobowej ramówki programu każdy może wybrać coś dla siebie. Te-
maty programów dotyczą treści popularyzatorskich i poradniczych. Radio to stwarza 

7  Źródło: Archiwum Radia Kielce, op. cit.
8  Por. Raport o Stanie Regionalnej Radiofonii Publicznej w Polsce, Stowarzyszenie Radia 
Publicznego w Polsce, Szczecin – Poznań 1997, s. 6.
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możliwości bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, realizowane są audycje ,,na żywo” 
z udziałem słuchaczy. Spośród stałych audycji wyróżniają się m.in. „Aktualności Dnia”, 
które nadawane są od ponad 30 lat na antenie Radia Kielce. Program ten transmito-
wany jest od poniedziałku do piątku (wcześniej od poniedziałku do soboty), cechuje go 
przede wszystkim forma informacyjno-publicystyczna. Na program składa się głównie 
przegląd prasy bieżącej, felieton, ,,piguła” (część informacyjna) oraz „Rozmowa Dnia” 
(jest to jedna z najbardziej popularnych audycji). Duże zainteresowanie wśród słucha-
czy ma także ,,Sprawa na dziś”. Przez niespełna godzinę dla słuchaczy udostępniony 
jest także telefon, dzięki któremu mogą kontaktować się z ekspertami problemu będą-
cego tematem audycji. Odpowiedzi na zadawane pytania, o ile pozwala na to ich kla-
rowność i obszerność, udzielane są bezpośrednio na antenie radiowej. W przypadku 
gdy jest to niemożliwe, słuchacz ma szansę – po uprzednim uzgodnieniu – spotkania 
się z ekspertem. Program pełni głównie funkcję popularyzatorską, poradniczą (eksper-
tyzy prawne) oraz wspomagającą (podejmowanie interwencji). 

 „Rozmaitości i Muzyka” to program, który od początku powstania bazuje głównie 
na treściach popularnonaukowych oraz poradniczych – promuje zdrowy tryb życia, 
sprawdzone i zatwierdzone metody lecznicze, a także ziołolecznictwo.

„Auto Radio – Moto Radio” to audycja przygotowywana specjalnie dla kierow-
ców, na bieżąco emitująca komunikaty związane z nasileniem ruchu na ulicach miast 
i poza nimi, informuje również o utrudnieniach występujących na skrzyżowaniach 
oraz sposobach ich uniknięcia. W programie uczestniczą także specjaliści z dziedzi-
ny motoryzacji udzielający fachowych porad i odpowiadający na pytania słuchaczy. 
Istotną funkcję spełnia muzyka, która ma nie tylko relaksować i uspokajać, ale także 
łagodzić trudy przejazdu. Do stałych programów należą również ,,Wiadomości BBC” – 
blok informacyjny wprowadzony na antenę radia w 1990 r., a także program ,,Nowinki 
z radiowej”, emitowany od 5.00 do 6.00 rano. Przez lata dziewięćdziesiąte aż do dziś 
informuje o sytuacjach na drogach, przedstawia kalendarz historyczny (przypomina 
o najważniejszych wydarzeniach z regionu) oraz proponuje przegląd prasy regionalnej 
i ogólnopolskiej. Oprócz treści informacyjnej bogaty jest w przerywniki muzyczne. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych powstały również programy tygodniowe (nada-
wane przeważnie w weekendy), które w dalszym ciągu są transmitowane przez Radio 
Kielce. Pierwszym z nich jest „Radio Clip”, nadawany w godzinach 10.00-12.00 (wcze-
śniej od 8.10 do 12.00) w każdą sobotę. Jest to blok edukacyjno-oświatowy, przekazu-
je on swoim odbiorcom głównie dobrą informację, reportaż, publicystykę i rozrywkę. 
Powstały także audycje, takie jak: ,,Przegląd Wydarzeń Kulturalnych”, który zawiera 
ogólne informacje kulturalne, ,,Muzy i Muzyka” – magazyn przedstawiający recenzje, 
felietony, komentarze, reportaże oraz nowości wydawnicze. Pozostałe audycje tygo-
dniowe to: ,,Radiowęzeł Pirania”- o charakterze satyryczno-kabaretowym, ,,Radiowy 
Klub Jazzowy”, ,,Muzyczne Klimaty” oraz ,,Muzyka na Świąteczny Wieczór”9. 

Radio Kielce od początku swojej działalności cały czas uczestniczy także w życiu 
kulturalnym regionu, wspierając ważne przedsięwzięcia muzyczne, teatralne, filmowe 

9  Źródło: Archiwum Radia Kielce, op. cit.
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i plastyczne. Wśród nich do najważniejszych należą: ,,Przedwiośnie’’ – konkursowa 
wystawa plastyki, grupująca artystów Małopolski w Galerii BWA Kielce, Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej w Kielcach, Buskie Spotkania z Folk-
lorem, Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Dymarki Święto-
krzyskie w Nowej, „Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe” oraz ,,Nurt’’ – Ogólnopolski 
Festiwal Filmów Dokumentalnych10. Organizuje również własne imprezy wspierające 
rozwój kultury regionu. Są to głównie koncerty w studiu rozgłośni, mające duże zainte-
resowanie wśród mieszkańców miasta. Z okazji 25-lecia Redakcji Radomskiej (w 1996 
roku), pod patronatem Rozgłośni Kieleckiej odbyły się dwa koncerty dla mieszkańców 
Radomia: ,,Zaczarowany Świat Operetki” z udziałem B. Kaczyńskiego, B. Morki, S. Pta-
ka i innych. Radio to brało również czynny udział w imprezie organizowanej w związ-
ku z rokiem Sienkiewiczowskim w Muzeum im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. 
Popierając twórczość regionalnych muzyków, uczestniczyło także w przygotowaniu 
materiału muzycznego do produkcji kaset – piosenki Jolanty Karczmarek, Tomasza 
Kordeusza, Marka Fijałkowskiego oraz Bogusława Nowickiego11. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych emisję programów rozpoczęły komercyjne 
lokalne rozgłośnie radiowe. Pod koniec 1999 roku na obszarze województwa święto-
krzyskiego funkcjonowały następujące stacje: Radio Jedność (przekształcone w 1999 
roku w Radio Plus Kielce), Radio Fama FM, Radio Tak FM (w 2007 roku zastąpione 
Radiem RMF Maxx), Radio Opatów oraz Radio Leliwa z Tarnobrzega i Radio Rekord 
FM z Radomia, które wtedy pokrywały swoim nadawaniem obszar Kielecczyzny (od 
1975 do 1998 roku województwo radomskie i tarnobrzeskie zaliczane było do regionu 
świętokrzyskiego).

Radio Opatów powstało na początku grudnia 1990 r., jego twórcą i założycielem 
był Wojciech Płódowski. Do 1994 roku rozgłośnia ta bez koncesji (nielegalnie) nada-
wała regularny program. Na początku pracowało w niej społecznie 8 osób, głównie byli 
to ludzie młodzi bez doświadczenia dziennikarskiego. Po uzyskaniu koncesji w kwiet-
niu 1994 roku w radiu tym wprowadzono wiele zmian, m.in. zwiększono jego zasięg, 
odbierane było nie tylko w Opatowie, ale także w miasteczkach ościennych (Staszo-
wie, Połańcu), przyznano również stałe etaty. Pierwszymi zatrudnionymi osobami 
były: obecna redaktor naczelna – Barbara Kosińska oraz Renata Wyrzykowska. To 
dzięki nim powstała pierwsza ramówka programu oraz wydłużony został czas nadawa-
nia (wcześniej 5,5-godzinny program emitowano w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 
14.00-19.30). Program transmitowany był od środy do soboty w godzinach popołu-
dniowych 16.00-20.00, a następnie cały tydzień, od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00-20.00, w sobotę, niedzielę i święta 15.00-20.0012. Prezentowane audycje 
zawierały głównie najważniejsze wiadomości lokalne, aktualności sportowe (transmi-
sje z zawodów) oraz audycje muzyczne, obecna była także problematyka samorządowa 
i poradnictwo, a swój program radio adresowało do wszystkich grup słuchaczy. 

10  Ibidem.
11  Ibidem.
12  Por. R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Poznań 2008, s. 237-238. 
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Do 2001 roku Radio Opatów było rozgłośnią należącą do Urzędu Miasta i Gminy 
Opatów, a później jego właścicielem stał się Opatowski Dom Kultury. Jako rozgłośnia 
samorządowa, emituje swój program codziennie od godziny 6.00 do 22.00. Charakter 
audycji wynika z koncesji, jest to radio o profilu informacyjno-muzycznym, przekazuje 
swoim słuchaczom nie tylko wiadomości kulturalne, poradnictwo, własne dzienniki lo-
kalne, ale również konkursy i popularną muzykę. Audycje muzyczne cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród odbiorców, o czym świadczy duża liczba telefonów od słucha-
czy. Jest radiem niszowym, zaspokajającym głównie potrzeby społeczności lokalnej.

Do najbardziej znanych audycji należą m.in.: „Z kulturą przez powiat” (audycja 
transmitowana o godz. 17.00), w której przedstawione są najważniejsze wydarzenia 
kulturalne; „Twoja Muzyka na naszej antenie” (o godz. 14.00), prezentująca listę naj-
bardziej znanych utworów muzycznych; „Twoja 20” (o godz. 18.30) – lista przebojów 
tworzona przez słuchaczy; „Czy mnie jeszcze pamiętasz” (emisja o godz. 20.00), pro-
gram mający charakter koncertu życzeń, w którym słuchacze mogą za pośrednictwem 
radia przekazać życzenia i zadedykować piosenkę, oraz „Popołudnie z radiem na 93,70 
FM”. Prezentowana jest także lokalna prognoza pogody nadawana zazwyczaj po ser-
wisie informacyjnym (wiadomościach), a także informacje dla kierowców (potocznie 
zwane trafikami) dotyczące aktualnej sytuacji na drogach, nadawane pięć razy w ciągu 
dnia – rano o godz. 8.10, 9.10., 11.10., 12.10. oraz po południu o 16.10. Kalendarium 
rocznic prezentuje ważne wydarzenia lokalne sprzed lat. Dwa razy dziennie (godz. 
10.30 i 11.30) nadawana jest również radiowa giełda pracy, natomiast prezentowane 
na antenie radia ogłoszenia z różnych dziedzin dotyczą np. motoryzacji, zaginionych 
zwierzaków itp.13

Redaktorem naczelnym jest Barbara Kosińska, która w rozgłośni pracuje od roku 
1995. W stacji tej zatrudnionych jest obecnie 3 pracowników etatowych, 5 stażystów i 5 
współpracowników pracujących społecznie. 

Radio Leliwa emisję programu rozpoczęło 16 października 1992 roku na częstotli-
wości 66,44 MHz w Tarnobrzegu, a jego założycielem był Bogusław Szwedo. W 2001 
roku radio to otrzymało nowe częstotliwości 104,7 i 93,5 MHz. W początkowym okre-
sie swojej działalności funkcjonowało jako Społeczne Regionalne Radio Leliwa, które 
do momentu otrzymania koncesji w 1994 r. od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
nadawało bez zezwolenia (lata 1992-1994) czterogodzinny program. „Pamiętam, jak 
kontrola wpadła i nam zaplombowała anteny. To było pierwsze w mieście niezależne 
radio. Kiedy w grudniu 1992 r. uchwalono ustawę o radiofonii i telewizji, chwilę póź-
niej radio wystąpiło o koncesję i znów zaczęliśmy nadawać”14 – wspomina Norbert 
Mastalerz, jeden z pierwszych dziennikarzy Radia Leliwa. 

13  Źródło: Archiwum Radia Opatów. Informacje udostępnione w siedzibie Radia Opatów przy 
ul. Partyzantów 13b w Opatowie.
14  M. Kubiałka, Szwedo na prezesa TVP, „Gazeta Wyborcza” z 21 IX 2009, s. 6.
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Radio to rozpoczęło swoją działalność w budynku ówczesnego Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Tarnobrzegu przy ul. Słowackiego 2, a od 1998 roku jego siedziba 
mieści się na ul. Wyspiańskiego 12/5. Pierwszy utwór, jaki według zespołu redakcyjne-
go wyemitowało na antenie, to „Radio Ga Ga” zespołu Queen, a utworem kończącym 
program (o godz. 18.00.) był utwór Elektrycznych Gitar – „Koniec”. Od początku swo-
jego funkcjonowania emituje program muzyczno-informacyjny, ze szczególnym naci-
skiem na informację lokalną. Utrzymuje również ciągły kontakt ze słuchaczem poprzez 
audycje „na żywo”, a reporterzy relacjonują na bieżąco najważniejsze wydarzenia z re-
gionu. Największym atutem radia jest muzyka, czyli grane są „Największe Przeboje lat 
70-, 80-, i 90-ych”. W ofercie programowej znajdują się audycje poradnicze, sportowe, 
rozrywkowe, a także konkursy. Do najbardziej znanych należą m.in.: „Sportowy Week-
end” (nadawany w sobotę i niedzielę w godz. 20.00-21.00), „Kurczę! To My”– program 
satyryczno-rozrywkowy, „Spotkania” – audycja religijna (należąca do najstarszych 
audycji), „Gorąca 10” – lista przebojów, „Rendez-Vous”– program interaktywny oraz 
„Koncert Życzeń”. Rozgłośnia ta organizuje nie tylko koncerty, imprezy kulturalne, ale 
obejmuje również patronem medialnym wiele imprez kulturalnych.

  Swoim zasięgiem pokrywa obszar trzech województw: podkarpackiego, część 
świętokrzyskiego (odbierane jest w Sandomierzu, Opatowie, Staszowie oraz Połańcu), 
a także lubelskiego (słuchają go mieszkańcy m.in. Kraśnika i Janowa Lubelskiego). 
Radio to należy do najbardziej popularnych rozgłośni działających w województwie 
podkarpackim, o czym świadczy jego wysoka słuchalność – od 21% do 31%, w zależno-
ści od pory dnia. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 20-49 lat. 

 Kieleckie Radio Jedność jest jedną z pierwszych rozgłośni katolickich w Polsce, 
powstałą w 1992 roku. Na pierwszym zachowanym programie Jedności widnieje data 
15 sierpnia 1992 r. i tę właśnie datę uznaje się za dzień powstania radia. W czasie prób 
nadawano jedynie muzykę od kilku do kilkunastu godzin dziennie, by na obszarze 
Kielc i w okolicach miasta sprawdzić jakość emitowanego sygnału. Oficjalnie do istnie-
nia powołał radio ówczesny biskup Stanisław Szymecki dekretem z 4 grudnia 1992 r. 

Radio stało się własnością diecezji kieleckiej. W statucie rozgłośni zapisano, że 
redaktorem naczelnym jest osoba mianowana przez biskupa, a jego zadaniem stała 
się organizacja redakcji i administracji. Ustalono również, że radio będzie utrzymywać 
się z zysku pochodzącego z ogłoszeń, reklam, darowizn i koncertów życzeń. Pierwsze 
miesiące działalności Radia Jedność to czas szukania oblicza radiostacji, czas przypad-
kowości i spontaniczności. Radio rozwijało się w bardzo szybkim tempie, przyciągało 
wielu młodych, ambitnych ludzi często tworzących swoje audycje. Spontanicznie two-
rzony program spotkał się z pozytywnym odbiorem ludzi młodych, ale także z ostrą 
krytyką ludzi starszych. Duża liczba konkursów, otwartość na słuchacza, bezpośredni 
kontakt z ulubionymi spicerami, dynamiczne prowadzenie bloków informacyjno-mu-
zycznych (z dużą ilością muzyki młodzieżowej) były nowością dla słuchacza, stanowiły 
przeciwwagę dla ówczesnego stylu regionalnej rozgłośni – Radia Kielce. Radio to było 
też wtedy jedyną niepubliczną rozgłośnią lokalną, wśród stacji komercyjnych konkuro-
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wało z odbieranym krakowskim RMF FM, Radiem Zet i Radiem Maryja15. 
Przez pierwszy miesiąc radio emitowało 16 godzin programu, od września do 

grudnia 1992 roku zmuszone było ograniczyć emisję do 10 godzin w ciągu dnia. Ogra-
niczenie czasu nadawania było spowodowane głównie zakłóceniami, które pojawiły się 
w odbiornikach telewizyjnych kielczan mieszkających w pobliżu nadajnika, zamiast 
fonii II programu telewizji słychać było sygnał ,,Jedności”. Był to wynik nadawania 
na zbliżonych częstotliwościach – program II TV emitowany był wówczas z nadajnika 
na Św. Krzyżu. Od 1993 roku radio rozpoczęło nadawanie całodobowego programu. 
Początkowo sygnał był emitowany z budynku przy ulicy Wesołej 56, na częstotliwości 
71,93 MHz, później decyzją ministra łączności nadajnik przeniesiono na budynek ko-
ścioła na wzgórzu Karczówka, zmieniono również częstotliwość na 71,95 MHz16. W wy-
niku procesu koncesyjnego w 1995 roku otrzymało zgodę na rozpowszechnianie pro-
gramu na dwóch częstotliwościach OIRT – 71,95 MHz i CCIR – 98 MHz, zwiększając 
moc nadawania do promienia 50 km.

Pracowników stacji wyłoniono w trakcie przesłuchań w latach 1992-1998. Pracow-
nikami bardzo często stawały się osoby, które przychodziły do redakcji, przedstawiały 
pomysł na własną audycję i dostawały czas antenowy. Niektóre z tych osób zostały eta-
towymi pracownikami rozgłośni, m.in. Anna Ciulęba oraz Katarzyna Bernat. Rotacja 
pracowników była zawsze bardzo duża, a spowodowana głównie niskimi zarobkami, 
wymogami stawianymi przez stację katolicką. Audycje radiowe tworzyły przeważnie 
osoby młode, głównie studenci, którzy uczyli się zawodu, dojrzewali i odchodzili do 
innych mediów, oferujących lepsze warunki. Ten problem trwa do dziś. Wśród pra-
cowników radia są poloniści, dziennikarze, historycy oraz ekonomiści. Po siedemnastu 
latach spośród najstarszych pracowników Radia Plus pozostały tylko dwie osoby, spo-
śród tych, których staż wynosi 5 lat – trzy. 

Od początku radio tworzyło jednak ,,hybrydę” programową, jego twórcy usiłowali 
pogodzić ze sobą programy i piosenki religijne z audycjami świeckimi. Przez pierwsze 
półtora roku istnienia rozgłośni na antenie przeważała muzyka, później zaczęło przy-
bywać audycji słownych, mających różnorodny charakter. W zasadzie w programie 
starano się zaspokoić wszystkie gusta. Na antenie nie zabrakło więc audycji adresowa-
nych do dzieci, studentów, były też audycje poradnicze. Serwisy informacyjne z kraju 
i ze świata przygotowywane były na podstawie Polskiej Agencji Prasowej, Katolickiej 
Agencji Informacyjnej, zaś lokalne przez własnych reporterów. W 1996 roku większość 
audycji powstałych w latach 1992-1995 przestało być nadawanych, pozostało ich w pro-
gramie zaledwie około 10%. Radio stało się mniej atrakcyjne, musiało konkurować już 
nie tylko z regionalną rozgłośnią – Radio Kielce, ale także z istniejącymi pierwszymi 
rozgłośniami komercyjnymi – Radiem Fama, Radiem Zet, Radiem RMF FM, progra-
mami publicznymi – Programem I i III Polskiego Radia oraz Radiem Maryja. 

15  A. Cieśla, Radiofonia polska w okresie transformacji ustrojowej, praca magisterska napisana 
pod kierunkiem dra hab. Mariana Gieruli, Uniwersytet Śląski, Zakład Dziennikarstwa, Katowice 2008, 
s. 63. 
16  M. Fudala, Dobrze Grają, „Echo Dnia” nr 160 z 19 VIII 1993, s. 5. 
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Zmieniło się również kierownictwo rozgłośni, dyrektorem został dotychczasowy 
dyrektor Wydawnictwa ,,Jedność” ks. Leszek Skorupa, a dyrektorem programowym 
ks. Marian Fatyga. Nowe władze od razu przystąpiły do zmian programowych. Pro-
gram został podzielony na bloki tematyczne: „Czas Ewangelii”, „Radio Budzik”, „Samo 
Życie”, „Radio dla Was” oraz „Muzyczny Wieczór”. Rozbudowano i położono nacisk na 
wiadomości lokalne i informacje dotyczące sytuacji na kieleckich drogach, powrócono 
do porannych konkursów (głównie literackich, historycznych, biblijnych, sportowych). 
Powstało także kilka nowych audycji, m.in. ,,Czas Samarytanina”, ,,Młodzi o Młodych” 
oraz „Clip” . W połowie 2001 roku, gdy warszawska redakcja Radia Plus zaczęła prze-
żywać kłopoty finansowe, pracownicy zaczęli odchodzić, pogorszyła się również jakość 
nadawanego programu. Cały czas były jednak nadawane serwisy informacyjne i nie-
które pasma programowe, resztę stacja regionalna przygotowywała we własnym za-
kresie, co spowodowało, że sieć przetrwała. Sytuacja poprawiła się w 2002 roku, kiedy 
pojawił się międzynarodowy inwestor – sieć przeżyła odrodzenie. Na początku 2003 
roku wprowadzono nowy format muzyczny soft AC – grane są łagodne przeboje, utwo-
ry popowe. Sieć promuje się jako Radio Plus ,,Łagodne Przeboje”17. Określono także 
grupę docelową, do której kierowany jest program. Są to wykształcone, dobrze zara-
biające osoby, głównie w wieku 25-45 lat. Te posunięcia spowodowały nie tylko wzrost 
słuchalności Radia Plus Kielce, ale całej sieci18. 

Po wejściu do ogólnopolskiej sieci ustabilizowała się sytuacja rozgłośni, zmienił 
się również standard przygotowywanych materiałów reporterskich. Przede wszystkim 
muszą to być krótkie, kilkusekundowe formy, dynamicznie i starannie przygotowy-
wane. Jeśli jest to informacja, musi zawierać co najmniej dwie dwudziestosekundowe 
wypowiedzi informatorów, natomiast reportaż nie może przekraczać trzech minut, do 
tego przekaz musi zawierać ilustrację dźwiękową. 

 Radio Jedność od początku swojej działalności starało się utrzymać ciągły kontakt 
ze słuchaczem, tak w czasie modlitw, jak i podczas różnego rodzaju konkursów, audycji 
z udziałem gości i audycji muzycznych. W wyniku zmiany formatu radia początkowo 
ograniczono, a później całkowicie zlikwidowano interaktywne audycje z udziałem słu-
chaczy, odbywa się to jedynie wtedy, gdy, zadzwoni na konkurs. 

Obecnie Radio Plus jest uboższe w audycje słowne, w porównaniu do Radia Jed-
ność. Sieć postawiła na muzykę w formacie ,,Łagodne Przeboje” jako wyróżnik spośród 
innych polskich rozgłośni. W dobowym programie oprócz serwisów informacyjnych, 
ogólnopolskich i lokalnych, krótkich audycji religijnych, na antenie pojawiają się in-
formacje kulturalne i konkursy. Natomiast publicystyka ogranicza się do codziennej 
porannej rozmowy oraz środowej audycji ,,Żyć nie umierać”, w której poruszane są 
sprawy polityczne, społeczne, kulturalne, a czasami również religijne. Oba programy 

17 Por. K. Bernat, Funkcjonowanie regionalnej rozgłośni w ogólnopolskiej sieci radiowej – na 
przykładzie Radia Plus, [w:] J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Media regional-
ne. Sukcesy i porażki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Prawa w Kielcach, Kielce 2008, 
s. 126. 
18 ,,Press”, nr 2 z 15 II -14 III 2005, s. 104. 
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przygotowuje warszawska redakcja19. W październiku 1994 roku powstało w Rado-
miu Radio Rekord FM (funkcjonujące do 1998 roku na obszarze ówczesnego regionu 
świętokrzyskiego – obecne województwa mazowieckiego), nadające na częstotliwości 
106,2 FM. Od początku swojej działalności koncentruje się na transmisji najważniej-
szych wydarzeń z regionu, oferuje odbiorcom głównie dzienniki lokalne – zawierające 
aktualne informacje z obszaru, na którym nadaje, przeglądy prasy, relacje reporter-
skie, programy poświęcone tematyce sportowej, wywiady, informacje kulturalne oraz 
traffic. Emituje program o charakterze informacyjno-muzycznym. Do najbardziej po-
pularnych audycji, cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców należą m.in.: 
„Hit Mix Party” (transmitowany w każdą sobotę o godzinie 18.00) w programie pre-
zentowane są największe hity z lat 80- i 90-tych oraz muzyka klubowa; „Siłownia”, 
czyli muzyczna lista przebojów, tworzona przez słuchaczy radia; „Rekordowy Róg Ob-
fitości” prowadzony przez Sylwestra Kamińskiego; „Rekord Cafe”, nadawana we wto-
rek i czwartek, „Rekordowa Auto Audycja” Bartka Olszewskiego, w której są warunki 
drogowe i informacje z dziedziny motoryzacji oraz „Słowo o słowie” – audycja autor-
stwa prof. Jerzego Bralczyka. 

Kolejnym nadawcą lokalnym funkcjonującym w województwie świętokrzyskim 
jest Radio Fama, uruchomione 17 września 1995 r. Założycielem i obecnym właścicie-
lem radia jest Agencja Radiowo-Telewizyjna ,,Fama”, współwłaścicielami koncesjona-
riusza są także Jan Jagielski, AP-H ,,DO-Centa” oraz Regionalna Rozgłośnia Radiowa. 
Od początku swojego istnienia rozwijało się w bardzo szybkim tempie, dynamicznie 
tworzony program spotkał się z pozytywnym odbiorem głównie ludzi młodych. Jego 
specyfika opierała się na szybkim i zwięzłym sposobie nadawania oraz częstej zmianie 
ramówki programu. Częsta zmiana formuły programowej zwiększenie ilości muzyki 
doprowadziły do wzrostu popularności radia. W 1997 roku słuchało go około 18%, kil-
ka lat później (w 2004 roku) liczba ta spadła do około 8%. Aktualnie radia tego słucha 
około 2,3% mieszkańców Kielc. 

Początkowo do pracy w radiu nie wykorzystywano zawodowych dziennikarzy, ale 
ludzi, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji; to głównie oni tworzyli program, 
audycje informacyjne i wywiady. Zawartość programowa tego radia świadczyła, że 
było ono adresowane głównie do odbiorców w wieku od 15-25 lat. Obecnie słuchane 
jest przez osoby w wieku 15-30 lat.

Stacja ta od początku swojej działalności koncentruje się na emisji głównie naj-
ważniejszych wiadomości – informacji lokalnych. Oprócz serwisów informacyjnych 
radio to nadaje muzykę dance, pop a także rock, stanowi ona ponad 80% czasu ante-
nowego, pozostałą część wypełnia informacja (około 10%) i rozrywka (5%). Cały czas 
stara się utrzymać stały kontakt ze słuchaczami poprzez organizowanie różnego rodza-
ju konkursów i nadawanie audycji. Programy o największej popularności to ,,Radio 

19  K. Bernat, Funkcjonowanie katolickiej rozgłośni po 1989 roku w Polsce na przykładzie Radia 
Jedność i Radia Plus w Kielcach. Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej 
na temat ,,Regionalna i lokalna radiofonia Polska w osiemdziesięcioleciu jej istnienia”, która odbyła 
się 12.05.2005 r. w Warszawie, zorganizowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, s. 7-8. 



106 ROCZNIK PRASOZNAWCZY                                                           Komunikaty i materiały

Randka”, nadawana w godzinach popołudniowych od 18.00-20.00 i od 22.00-23.00, 
oparta na konwersacji ze słuchaczem, w trakcje której na antenie radia kojarzone są 
pary oraz ,,Radiowy Koncert Życzeń”, emitowany od godziny 9.00-10.00. Duże zainte-
resowanie mają także inne programy, m.in.: ,,Radioaktywna Lista Przebojów”, ,,Fama 
Dance”, ,,Magazyn Moda i Uroda”, a także ,,W Dobrym Tonie” 20.

Obecnie program nadawany jest na częstotliwości 100,8 MHz, z nadajnika umiesz-
czonego przy ulicy Hubalczyków w Kielcach. Swoim zasięgiem obejmuje takie miasta 
jak Chęciny, Suchedniów, Zagnańsk, Daleszyce i Morawica. Odbierać go można w pro-
mieniu około 80 km od Kielc.  W kwietniu 1998 roku powstała w Kielcach (obecnie już 
nieistniejąca) kolejna rozgłośnia – Radio Tak, która w 2005 r. zmieniła nazwę na Radio 
Tak FM. Do 2000 roku właścicielem radia była Spółka Exbud Media, później kupione 
zostało przez Spółkę Media Polska, której większość udziałów należało do Michała So-
łowowa. ,,Ta stacja najpierw obejmie zasięgiem region staropolski, a potem cały kraj, 
bo przecież innych regionów nie możemy pozbawić szczęścia słuchania tak dobrego 
radia21” – mówił pół żartem podczas uroczystego otwarcia Witold Zarazka. Pierwszym 
dżinglem, który usłyszeli słuchacze tego radia, był dżingiel: „Od świtu do nocy, od 
nocy po świt, poczujesz swój rytm – Radio Tak”. Tą czołówką muzyczną przywitało się 
w samo południe ze swoimi odbiorcami. Pierwsze minuty programu prowadził Paweł 
Solarz (szef działu informacji), a najmłodszym jego słuchaczem został Piotruś, który 
urodził się w jednym z kieleckich szpitali w chwili, gdy radio zaistniało w eterze. Płacz 
noworodka słychać było w jednym z pierwszych serwisów informacyjnych.

Trzymiesięczny okres działalności Radia Tak zaowocował licznymi krytycznymi 
uwagami ze strony słuchaczy i reklamodawców na temat jego słabej jakości odbio-
ru w wielu rejonach Kielc. Traciło słuchaczy także wśród kierowców – automatyczne 
,,wybieracze” na skali radioodbiorników omijały częstotliwość 106,5 MHz, na której 
było odbierane. ,,Najprostszym i najszybszym sposobem rozwiązania tego trudnego 
i jakże ważnego dla nas problemu byłoby podwyższenie mocy do 20 kW nadajnika Ra-
dia Tak, zamieszczonego na wieży RTCM na Świętym Krzyżu22” – pisał do ówczesne-
go przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bolesława Sulika redaktor 
naczelny stacji, Jerzy Chrobot. Problem słabego odbioru na częstotliwości 106,5 MHz 
spowodowany był prawdopodobnie usytuowaniem znajdującego się na Świętym Krzy-
żu odbiornika stacji pomiędzy ,,mocniejszymi” nadajnikami Radia Zet i Radia Maryja. 
Od kwietnia 2001 roku Radio Tak nadawało program w paśmie 98-106,5 MHz z nadaj-
ników na Świętym Krzyżu w Pińczowie, Włoszczowie i Kielcach. Liczba jego odbiorców 
ograniczona była do Kielc i najbliższych okolic.

Jako jedyna rozgłośnia w regionie posiadała profesjonalny sprzęt cyfrowy oraz 
oferowała słuchaczom stały dostęp do najbardziej aktualnych informacji i wydarzeń 
mających miejsce na obszarze nadawania. W ramówce programu dominowały prze-

20  Dane za: http//www.radiofama.com.pl
21  Z. Olejarczyk, „Tak” jest i „Tak” już zostanie”, „Słowo Ludu”, nr 98 z 29 IV 1998, s. 3.
22 Źródło: Informacje udostępnione w byłej siedzibie Radia Tak FM przy ul. Wesołej 47/49 
w Kielcach.
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ważnie audycje publicystyczne o tematyce regionalnej, m.in.: wiadomości kulturalne 
z regionu ,,Zawsze po 14, czyli co, gdzie, kiedy”, magazyn „Tak i Tak” z informacjami 
i wywiadami oraz „Poranny Gość Radia Tak”. Emitowało głównie muzykę w forma-
cie Oldies (grane były utwory z lat 60-, 70-, 80- oraz 90-ych), prezentowało różno-
rodne rodzaje muzyki, od zapomnianych często przebojów po najnowsze hity. Można 
było usłyszeć nie tylko „Listę Starych Przebojów”, ale także „Listę DJ’s Dance Charts” 
i „Rocową Wyspę Radia Tak”. W marcu 2004 roku na antenę wprowadzono również 
audycje z takimi gatunkami jak reggae, techno, hip-hop oraz R’N’B, pojawiło się wię-
cej muzyki z lat 80-ych, ograniczono natomiast nadawanie programów dla młodzieży. 
Nadal dużą popularnością cieszył się program publicystyczny ,,Sprawa na trzy kwa-
dranse” (autorstwa Piotra Siwca) transmitowany od poniedziałku do piątku po 15.00 
i niedzielny przegląd sportowy ,,Halo Stadion”.

Pod koniec 2004 roku nasiliły się problemy finansowe rozgłośni, w wyniku któ-
rych 6 stycznia 2005 r. przerwała nadawanie programu. ,,Działalność stacji przestała 
przynosić zyski. Nie widzimy szans na zmianę tej sytuacji, dlatego byliśmy zmuszeni 
podjąć decyzję o zawieszeniu działalności i wstrzymaniu emisji programu23” – poin-
formował Piotr Siwiec, ówczesny dyrektor radia. Po miesięcznej przerwie w transmisji 
programu pod koniec lutego 2005 r. radio zaczęło znowu nadawać, ale już nieregular-
ny program. W 2006 roku Radio Tak FM przejęła krakowska spółka Region, właściciel 
sieci RMF Maxxx. Od tego momentu zakończyło emisję w dotychczasowym forma-
cie (Oldies), a na antenie pojawił się program podobny do emitowanego przez stacje 
RMF Maxxx (w formacie CHR, czyli zawiera najbardziej znane utwory z aktualnych list 
przebojów). Do czasu otrzymania zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na zmia-
nę nazwy rozgłośni nadawało pod dotychczasową nazwą – Radio Tak FM. Kolejność 
prezentowanych utworów odpowiadała playliście prezentowanej przez krakowskie ra-
dio. Przerwy między utworami wypełniał dżingiel ,,Przełącz się na Maxxxa”, emitowa-
ne były także „Fakty lokalne” dla mieszkańców Kielc i Radomia, informacje kulturalne 
oraz serwisy dla kierowców z regionu świętokrzyskiego. Ostatecznie Radio Tak FM 
przestało nadawać 22 czerwca 2007 roku, kiedy rozgłośnia oficjalnie rozpoczęła emisję 
pod nową nazwą Radio RMF Maxxx. 

Radio MTM jest kolejną stacją komercyjną powstałą w województwie świętokrzy-
skim, obecnie już nieistniejącą. Swoją emisję rozpoczęło 22 listopada 1996 roku w Stara-
chowicach, na fali 102,1 MHz. Jego założycielami byli: Michał Banach, Tomasz Kordeusz 
oraz Marek Tokarski. Od 2003 roku zarząd firmy radia reprezentowały Justyna Borkow-
ska-Ciok i Agnieszka Lasek. Program miał charakter lokalno-regionalny, proponował swo-
im słuchaczom przede wszystkim najważniejsze wiadomości lokalne – głównie kulturalne, 
informacje dla kierowców, a także dzienniki informacyjne przedstawiające życie politycz-
ne, społeczne oraz sportowe miasta. Większą część czasu antenowego wypełniała nie tylko 
muzyka, ale również audycje o charakterze rozrywkowym z telefonicznym udziałem słu-
chaczy. Było stacją, która odbierana była na obszarze Starachowic i okolic, sygnał słyszany 
był m.in. w sąsiadującym Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Bodzentynie. 

23  Radio Tak przestało nadawać, „Magazyn Słowo Ludu” z 7 I 2005, s. 10. 
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W styczniu 2005 roku radio to przestało emitować regularny program, mała słuchalność – 
0,4% (na początku działalności w 1996 roku wynosiła 1,5%) nadawanych audycji, a przede 
wszystkim ich coraz niższy poziom i brak sponsora, który by go dofinansował, spowodo-
wało jego zamknięcie. W miejsce funkcjonowania dotychczasowej stacji powstał oddział 
warszawskiego Radia „Eska”. 

Najmłodszą stacją funkcjonującą na rynku radiowym na obszarze regionu święto-
krzyskiego jest akademickie Radio Planeta FM Kielce nadająca na częstotliwości 103,9 
MHz. Radio to powstało w 2006 roku, a jego właścicielem jest spółka Ad.point. Swój 
program emituje w formacie Oldies, różni się jednak od pozostałych nadających pod 
tą marką w Krakowie, Giżycku, Iławie, Warszawie, Olsztynie, Mrągowie, Opolu, Biel-
sku-Białej i na Śląsku tym, iż proponuje programy dla studentów. Od początku swo-
jej działalności emituje serwisy informacyjne (dotyczące problemów oraz działalno-
ści uczelni wyższych), audycje o charakterze lokalnym i akademickim. Zdecydowana 
większa część audycji, pasm prezenterskich produkowana i nadawana jest „na żywo” 
ze studia w Kielcach24, współtworzona przez studentów Wyższej Szkoły Umiejętności 
i Politechniki Świętokrzyskiej. 

Rozgłośnia ta adresuje swój program głównie do młodzieży oraz preferuje muzykę 
nie tylko dance, ale także pop i rock. Do najbardziej charakterystycznych audycji na-
leżą: ,,Akademicki Budzik” prowadzony przez Emila Karpińskiego i Michała Pustule, 
„Planetarne Nowości”, które prowadzi Sylwester Wiśniewski, „Studencki Codziennik” 
(prowadzony przez Dariusza Janika) oraz „Popołudniówka po zajęciach”, którą można 
usłyszeć dzięki Karolowi Kalecie. Inne programy również cieszące się dużym zainte-
resowaniem wśród słuchaczy to: ,,DJ’s Dance Charts, DJ’ Filip Mix”, ,,Prywatka”, „Si-
łownia” – akademicka lista przebojów, a także „Piosenki na życzenie”25. Jej odbiorcami 
są przeważnie ludzie młodzi w wieku 15-35 lat. Na początku funkcjonowania jej audy-
torium wynosiło około 5%, obecnie jest to 7,3%. 

Na rynku radiowym w województwie świętokrzyskim oprócz Regionalnej Rozgło-
śni – Polskie Radio Kielce i stacji prywatnych funkcjonuje także radio internetowe – 
Radio Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa (powstałe w 2005 roku) oraz Radio Piramida 
Politechniki Świętokrzyskiej (utworzone w 2006 roku). Są rozgłośniami nadającymi 
w sposób amatorski, niejednolity, nieuporządkowany i bazują na pracy studentów – 
wolontariuszy. Prowadzącym audycje często zdarzają się pewne niedociągnięcia języ-
kowe czy warsztatowe. W pewnym sensie ten brak profesjonalizmu powoduje, że stacje 
te mają bardziej studencki charakter niż te koncesjonowane26.

Odbiorcami tych rozgłośni są w większości studenci uczelni, na której istnieją. 
Na antenie dominuje swobodny ton, a ich pracownicy odpowiedzialni są za promo-
wanie i prezentowanie opinii zgodnych z polityką macierzystej szkoły wyższej. Radio.
wseip.edu.pl, jest właściwie bardziej portalem internetowym, gdzie można posłuchać 
zgromadzonych na stronie audycji niż radiem z prawdziwego zdarzenia. Z kolei Radio 

24  Dane za: http// www.medialink.pl
25  Dane za: http//www.kielce.planetafm.pl/lokalne.php
26  U. Doliwa, Radio studenckie w Polsce, Olsztyn 2008, s. 139.
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Piramida oferuje swoim odbiorcom głównie najważniejsze informacje, komunikaty 
z uczelni oraz muzykę. Do najbardziej znanych audycji należy np. ,,Prasówka” i „Biuro 
Karier”, a także „Strefa Rocka”. 

Oprócz przedstawionych rozgłośni działających na terenie Kielecczyzny są także 
stacje należące do sieci radia gminnego – Twoje Radio, tworzone przez spółkę Polskie 
Fale Średnie z Krakowa oraz władze gminne. Należą do nich Twoje Radio Kielce, Two-
je Radio Pińczów, Twoje Radio Radomsko oraz Twoje Radio Busko. Planowane jest 
również uruchomienie tego typu radia w Skarżysku Kamiennej i Jędrzejowie. Stacje te 
dysponują nadajnikiem o mocy od 100 W do 1 kW. Transmitują głównie dwugodzin-
ny program lokalny o charakterze informacyjnym, pozostały czas antenowy wypełnia 
retransmisja programu Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia Kielce lub ze studia 
w Krakowie. Odbierane są przeważnie na terenie gminy, w której istnieją. 

Rozpoczęcie działalności w latach 90-ych, przez stacje komercyjne stworzyło nową 
sytuację dla audytorium radiowego. Różnorodność oferty programowej spowodowała, 
że słuchacze skupiali swoją uwagę wokół wybranych rozgłośni, główne lokalnych i ko-
mercyjnych. Audytorium radiowe uległo rozproszeniu, słuchacze wybierali pomiędzy 
ofertą programową różnych stacji, które proponowały odmienne treści programowe, 
a ich audycje adresowane były do różnych grup słuchaczy. Zmianom uległ również za-
sięg oddziaływania poszczególnych programów i rozgłośni. W regionie świętokrzyskim 
rynek radiowy był urozmaicony, większość nadawców oferowała programy o charakte-
rze uniwersalnym – najczęściej spotykanymi audycjami były audycje publicystyczne, 
informacyjne i muzyczne. Wchodzący na rynek radiowy lokalni i ogólnopolscy nadaw-
cy często zmieniali zawartość swoich programów, starali się uwzględnić i zaspokoić 
potrzeby swoich odbiorców (np. Radio Plus Kielce). Wszystkie rozgłośnie wykorzy-
stywały telefoniczny kontakt ze słuchaczami, z odbiorcami można było rozmawiać na 
antenie o problemach społecznych i politycznych, a także odpowiadać na ich pytania. 
Ważną cechą tych stacji było koncentrowanie się na sprawach lokalnych, nadawane 
serwisy informacyjne, przeglądy prasy oraz reklamy miały charakter lokalno-regional-
ny. 

Na początku lat 90-ych najczęściej słuchanym radiem na Kielecczyźnie było RMF 
FM (38%), następnie Radio Jedność (26%) oraz Regionalna Rozgłośnia Polskiego Ra-
dia – Radio Kielce (18%). Pionierem wśród lokalnych stacji było Radio Jedność (Radio 
Plus Kielce). 50% mieszkańców województwa świętokrzyskiego słuchało radia często, 
niewiele ponad 23% stale, 27% rzadko. Tylko 1% oceniało radio Jedność najniżej (na 
jeden punkt). Najczęściej odbiorcy włączali radio w godzinach od 8.00 do 12.00 (31%) 
oraz w godzinach od 16.00-20.00 (23%). Najniższą słuchalność miało nocą i do go-
dziny 8.00 rano. Jego audytorium stanowili głównie dwudziesto- i trzydziestolatko-
wie (30%) oraz czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie (20%), najmniejszą popularność 
miało wśród osób starszych (7%)27. Z przeprowadzonych w czerwcu 1994 r. badań słu-
chalności (9 rozgłośni) przez Biuro Doradztwa Marketingowego przy Szkole Zarządza-

27  Badania słuchalności przeprowadzone w listopadzie 1993 roku przez Zakład Ekonomiki 
i Marketingu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 
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nia i Marketingu w Kielcach EM4T wynikało, że „Jedności” słuchał co piąty kielcza-
nin, 40% spośród słuchaczy uważało radio za swoją rozgłośnię. Stale radia słuchało 
niewiele ponad 22%, czasem – ponad 30%, zaś 46% mieszkańców Kielecczyzny nie 
słuchało wcale. Pod względem popularności rozgłośnia ta zajmowałą pierwsze miejsce 
(ponad 45%), na drugim miejscu był RMF FM (35%), na trzecim Radio Kielce (25%). 
Nie zmieniły się godziny największej słuchalności (od 8.00 do 12.00 wynosiła 30%). 
Odbiorcami Radia Kielce były przeważnie osoby starsze oraz w średnim wieku, mło-
dzież natomiast znacznie rzadziej poświęcała czas na słuchanie tego programu. Naj-
większe audytorium miało wśród osób z wykształceniem zawodowym, mniejszą grupę 
stanowiły osoby z wyższym i średnim, a najmniejszą z podstawowym. Z kolei Radio 
RMF i Radio Jedność włączali najchętniej studenci i uczniowie oraz osoby od 35 do 50 
roku życia (30%), najrzadziej – emeryci i bezrobotni (około 6%)28. 

 W grudniu 1996 roku najpopularniejsze wśród rozgłośni było Radio Kielce (po-
nad 22% słuchalności), tuż za nim znalazło się Radio Fama (17%), następnie Radio Zet 
i RMF (po 13%), Program I (11%) i II Polskiego Radia (około 8%), na przedostatnim 
miejscu znalazła się „Jedność” (z wynikiem 7%), a na ostatnim Radio Maryja (3%)29. 
Po 2000 roku znacznie spadło audytorium radiowe stacji komercyjnych, od kilku lat 
na pierwszym miejscu plasuje się Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia – Radio 
Kielce (20,3%). 

Tabela 1. Dzienna słuchalność rozgłośni radiowych w 2005 roku

Rozgłośnia Dzienna słuchalność w %

Radio Kielce 22,31
Radio RMF FM 21,76
Radio Eska (Kielce) 16,77
Radio Zet 15,08
Program III PR 11,91
Program I PR 10,11
Radio Fama (Kielce) 7,78
Radio Wawa 7,17
Radio Plus (Kielce) 4,02
Radio Tak FM (Kielce) 3,25
Radio Maryja 2,98
Program II PR 1,20

Źródło: Na Fali 101,4 MHz: Magazyn Polskiego Radia Kielce z 2005 roku

28  Badania słuchalności przeprowadzone w czerwcu 1994 roku przez Biuro Doradztwa Marke-
tingowego w Kielcach EM4TA. 
29  Badania słuchalności przeprowadzone w grudniu 1996 roku przez Szkołę Zarządzania i Mar-
ketingu w Kielcach. 
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Słuchalność poszczególnych stacji w roku 2005 przedstawia tabela 1. Spośród 
przedstawionych stacji działających w Kielcach najmniejszą liczbę odbiorców mia-
ło Radio Tak (3,25%), a największą Radio Kielce (22,31%) oraz Radio Eska Kielce 
(16,77%). Z kolei największą słuchalność wśród rozgłośni ogólnopolskich odbieranych 
w regionie miały RMF FM (21,76%), Radio Zet (15,08%) oraz Program III PR (11,91%). 

Rys. 1. Dzienna słuchalność rozgłośni radiowych w Kielcach w 2008 roku

Źródło: Na Fali 101,4 FM: Magazyn Polskiego Radia Kielce z 2008 roku

Najchętniej słuchanym nadawcą radiowym w 2008 roku było Radio Kielce 
(17,3%), za nim plasowało się Radio Planeta (7%) oraz RMF Maxxx Kielce (6,5%). Po-
zostali nadawcy mieli znacznie mniejsze zainteresowanie wśród słuchaczy. Najmniej-
sze audytorium miało Radio Eska Starachowice (0,50%) i Radio Plus Kielce (1,30%).

Aktualnie słuchalność ta wynosi dla Polskiego Radia Kielce 17,1%, Radia Planeta 
FM – 7,3%, Radia RMF Maxxx Kielce – 6,7%, Radia Fama – 2,3%, Radia Plus – 1,5% 
oraz Radia Eska Starachowice około 0,5%. Odbiorcami komercyjnych rozgłośni są 
przede wszystkim ludzie młodzi między 15 a 45 rokiem życia, natomiast radia regional-
nego (Radia Kielce) głównie ludzie najstarsi (65-75 lat) oraz w średnim wieku (50-60 
lat). Oferta programowa stacji koncesjonowanych znacznie różni się od preferowanej 
przez nadawcę publicznego. Programy komercyjnych stacji proponują głównie audycje 
rozrywkowe i muzyczne, natomiast bardzo mało jest w nich reportaży, audycji eduka-
cyjnych oraz publicystycznych. Radio publiczne z kolei oferuje swoim słuchaczom nie 
tylko bogatą ofertę programową, ale również i muzyczną. Oprócz audycji edukacyj-
nych, informacyjnych są także literackie, religijne oraz dla dzieci i młodzieży. Można 
usłyszeć nie tylko muzykę rozrywkową, m.in.: pop, dance, rock, ale również jazz, mu-
zyką klasyczną oraz ludową. 

Dzienna słuchalność rozgłośni radiowych w 
Kielcach w 2008 r.
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SUMMARY:

Broadcasting during structural transformation in Świętokrzyskie region

Development of broadcasting within Świętokrzyskie province, along with the rest 
part of Poland followed no sooner than in year 1989. Beside already existing Po-
lish Radio Kielce commercial stations have started to emerge, thus creating a new 
situation on broadcasting market. Those new radio providers introduced general 
image of Kielce radiophony with new elements: programme, innovations, fresh to-
pics as well as new form of contact with listeners, who could choose among various 
broadcasters and their program offers. 
Situation on Świętokrzyskie radio-station market is at present difficult, due to the 
fact that eight providers transmit: public Polish Radio, six private: Radio Fama, 
Radio Planet, Radio Plus, Radio RMF Maxxx, Radio Eska Kielce and Eska Stara-
chowice, in addition to single self-governed: Radio Opatów. Two college stations 
also take part in that scope of activity: Radio Piramida of Technical University of 
Kielce and Radio of Economy and Law Uniwersity. All those stations in order to 
be able to successfully compete on the market are forced not only to find their own 
individual ways of survival – exclusive style and form but faithful audience at the 
same time. 

KEY WORDS: local radio, regional radio, structure, programme, functioning, 
number of audience



Agnieszka Grzesiok-Horosz

Dyrektywa „kabel-satelita” a polskie prawo 
autorskie

STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy doniosłej kwestii z zakresu prawa własności intelektualnej. W po-
czątkowej  części  autorka  charakteryzuje  dyrektywę w  sprawie  przekazu  sateli-
tarnego i kablowego. W dalszej części rozważania koncentrują się wokół polskie-
go prawa autorskiego w zakresie omawianego tematu. Na zakończenie autorka 
postuluje zmiany w polskim prawie celem dostosowania go do wymogów prawa 
europejskiego.

SŁOWA KLUCZOWE: przekaz satelitarny, przekaz kablowy, prawo autorskie, 

własność intelektualna, dostosowanie prawa

1. Uwagi wprowadzające

Przedmiotem prowadzonych rozważań jest ocena zgodności polskiego pra-

wa1 z dyrektywą nr 93/83/EWG w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących 

prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz 

retransmisji drogą kablową2. Przepisy wskazanej dyrektywy mają istotne znacze-

nie z punktu widzenia swobodnego przepływu utworów audiowizualnych dystrybu-

owanych przez nadawców, operatorów kinowych oraz kablowych i satelitarnych. Od 

1 maja 2004 r. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, ma obowiązek 

realizacji podstawowych swobód, na których jest oparty wspólny rynek. Powoduje to 

również ułatwienie przekazu programów na obszarze więcej niż jednego państwa, co 

może przybrać różnorakie formy: indywidualnego bezpośredniego odbioru z satelity 

czy dystrybucji programów z innych państw w sieciach kablowych3. Retransmisja pro-

gramów z innych państw członkowskich stanowi działanie podlegające prawu autor-

skiemu oraz, w zależności od przypadku, prawom pokrewnym, co powoduje, iż opera-

1  Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień 1 lipca 2010 r.
2  Opublikowana Dz.Urz. WE L 248 z 6 października 1993 r.; w toku dalszych rozważań jako-
„kabel-satelita”, SAT- KAB lub dyrektywa 93/83.
3  Szerzej na temat przekazu satelitarnego i kablowego zob.: A. Matlak, Telewizja kablowa 
w świetle prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCXXII, Kraków 
1998, s. 16 i nast.; E. Traple [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, War-
szawa 2003, s. 171 i nast.;  
M. Jachimowski, Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki strukturalne, [w:] Współczesny 
dziennikarz i nadawca, Sosnowiec 2006, s. 43 i nast.
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tor sieci kablowej musi uzyskać zezwolenie wszystkich posiadaczy praw, w odniesieniu 

do wszystkich części retransmitowanego programu. 

Operator kablowy mógł swobodnie przejmować program organizacji telewizyj-

nej i bez odrębnej zgody nadawcy rozpowszechniać go dalej do swoich abonentów. 

Ustawowe systemy licencji obowiązywały w Europie w różnych krajach do końca lat 

dziewięćdziesiątych, a w Polsce aż do 2002 r. Ustawodawca europejski, likwidując li-

cencję ustawową, zaproponował stosowne instrumenty prawne zawarte w dyrektywie 

93/83, które umożliwiały stworzenie nowego porządku na rynku praw autorskich. Nie 

wszystkie instrumenty tam zawarte – mimo istnienia takiego obowiązku – znalazły 

się w polskim prawie. Prowadzone rozważania dotyczą zatem ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych4 w zakresie dostosowania do prawa 

wspólnotowego. Liczne nowelizacje mają różną rangę – część ma charakter korygują-

co-wyjaśniający, inne zaś w znaczny sposób modyfikują istniejący stan prawny. 

Wskazane zagadnienia stanowią szerszy problem wspólnotowej ochrony własności 

intelektualnej, jako że organy Unii starają się szybko reagować na zmieniające się techno-

logiczne, ekonomiczne i gospodarcze uwarunkowania związane z eksploatacją utworów. 

Należą tu m.in., obok dyrektywy będącej przedmiotem prowadzonych rozważań, także Dy-

rektywa Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów 

komputerowych, Dyrektywa Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie pra-

wa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie 

własności intelektualnej czy Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych. Równocześnie podkreślić trzeba, 

iż wskazane regulacje stanowią minimalne standardy, umożliwiając państwom członkow-

skim wprowadzenie w swoich wewnętrznych ustawodawstwach idącej dalej ochrony pod-

miotów uprawnionych. Dyrektywy rozbudowują katalog dóbr chronionych oraz poszerza-

ją zakres praw majątkowych przysługujących podmiotom uprawnionym. Na marginesie 

prowadzonych rozważań wskazać trzeba brak jednolitej techniki legislacyjnej w zakresie 

regulacji przedmiotowych kwestii. Niektóre dyrektywy zawierają bądź szczegółowe regula-

cje, bądź odesłanie do innych aktów prawnych. Przy ujednolicaniu prawa wspólnotowego 

organy Unii postawiły sobie wysoko poprzeczkę, gdy chodzi o ochronę twórców i innych 

podmiotów uprawnionych, a standardy płynące z dyrektyw wykraczają poza minimalne 

standardy płynące z konwencji międzynarodowych5. 

4  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).
5  Przykładowo Konwencja brukselska o rozpowszechnianiu drogą satelitarną sygnałów przenoszą-
cych program z 1974 r. Szerzej na ten temat zob.: A. Matlak, Ujednolicanie treści prawa autorskiego w ra-
mach Unii Europejskiej, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Rok 2002, z. 80, s. 108 
i nast.
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2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dyrektywy

Omawiana dyrektywa dotyczy rozpowszechniania programów drogą satelitar-

ną oraz drogą kablową.

 „Satelita” w rozumieniu dyrektywy oznacza satelitę działającego na pa-

smach częstotliwości, które na mocy prawa telekomunikacyjnego zastrzeżone są dla 

wysłania sygnałów do odbioru publicznego. Ponadto będzie to satelita działający dla 

zamkniętych połączeń między dwiema stacjami, przy czym warunki indywidualnego 

odbioru sygnałów muszą być porównywalne z warunkami wyżej wskazanymi. Satelitę 

definiuje też konwencja brukselska dotycząca sygnałów przekazywanych drogą sateli-

tarną jako jakiekolwiek urządzenie w przestrzeni pozaziemskiej zdolne do przekazy-

wania sygnału. Rozróżniono dwa rodzaje satelitów. Pierwszym są satelity nadawania 

bezpośredniego DBS – Direct Broadcasting Satellites. Działają w ten sposób, iż wysy-

łają sygnał ze stacji naziemnej w stronę satelity. Sygnał jest następnie odebrany przez 

satelitę, wzmocniony i wysyłany z powrotem w kierunki Ziemi, a następnie zostaje 

odebrany przez anteny satelitarne indywidualnych użytkowników. Funkcjonowanie 

satelity telekomunikacyjnego FSS – Fixed Satellite Service polega na wysłaniu sygna-

łu ze stacji naziemnej w stronę satelity, następuje odebranie sygnału przez satelitę, 

wzmocnienie i wysyłanie z powrotem w kierunki Ziemi, odebraniu sygnału przez stacje 

naziemne lub operatorów kablowych, a następnie na dalszej obróbce technicznej sy-

gnału i przekazaniu do odbioru publicznego6.

 Zawarta w omawianej dyrektywie definicja „publiczne rozpowszechnianie 

przez satelitę” ma na celu dokonanie harmonizacji istniejących praw autorskich i po-

krewnych w zakresie nadawania satelitarnego. „Publiczny przekaz satelitarny” oznacza 

działanie, w wyniku którego sygnały będące nośnikami programu przeznaczonego do 

odbioru publicznego, pod kontrolą organizacji radiowej i telewizyjnej i na jej odpo-

wiedzialność, wprowadzane są do zamkniętego łańcucha przekazu, prowadzącego do 

satelity i z powrotem na Ziemię.

 Artykuł 3 dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnie-

nia, aby uzyskanie zezwolenia na publiczne rozpowszechnianie utworów przez sate-

litę możliwe było wyłącznie w drodze umowy. Można jednak postanowić, że umowa 

zbiorowa (generalna) między organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskim 

a organizacją radiową i telewizyjną, dotycząca danej kategorii utworów, może zostać 

6  K. Klafkowska-Waśniowska, Prawa do nadań programów i telewizyjnych w prawie autor-
skim, Warszawa 2008, s. 67 i nast.
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rozszerzona na podmioty praw autorskich tej samej kategorii, a niereprezentowanych 

przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskim pod dwoma warunka-

mi. Po pierwsze, równocześnie z publicznym rozpowszechnianiem przez satelitę, ten 

sam nadawca dokona emisji przez system naziemny, oraz po drugie, podmiot praw 

autorskich nieposiadający swojego przedstawiciela, może w każdej chwili wykluczyć 

rozszerzenie umowy zbiorowej na jego utwory oraz zbiorowe lub indywidualne korzy-

stanie z jego praw7.

 Przez pojęcie „retransmisja drogą kablową” w rozumieniu dyrektywy rozumie 

się równoczesną, niezmienioną i pełną transmisję programów radiowych lub telewi-

zyjnych z innego państwa członkowskiego, drogą przewodową lub bezprzewodową, 

w tym satelitarną, retransmitowanych w systemie kablowym lub mikrofalowym do 

odbioru publicznego. Tak więc przekaz kablowy może odbywać się z wykorzystaniem 

kabli lub światłowodów, zaś od tradycyjnego przekazu różnią go większa pojemność 

w zakresie przekazywanych sygnałów, zapewnienie lepszego odbioru i mniejsza po-

datność na zakłócenia oraz skierowanie do kręgu osób mających dostęp do danej sieci 

kablowej. Podzielić należy pogląd, iż rozwój sieci kablowych postępował w kierunku 

zbliżania działalności operatorów kablowych do działalności tradycyjnie pojmowa-

nych nadawców, co daje podstawy do wyróżnienia dwóch form wykorzystywania prze-

kazu kablowego: przekazywanie programów innych nadawców oraz przekazywanie 

własnych programów8.

Operatorzy kablowi (reemitenci) rozpowszechniają nadania od nadawców 

pierwotnych i drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radio-

wych i telewizyjnych, czyli tych pierwotnych nadawców, oraz w sposób równoczesny, 

integralny ten program przekazują do powszechnego odbioru. Artykuł 9 dyrektywy 

przewiduje obligatoryjne pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania w relacji 

podmioty praw autorskich i pokrewnych a operator kablowy9. Na potrzeby dyrektywy 

przyjęto, iż pod pojęciem „organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi” 

rozumie się każdą organizację, której jedynym celem lub jednym z głównych celów jest 

zarządzanie i administrowanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Takie 

rozwiązanie jest związane z wielką liczbą utworów, jaka znajduje się w obrocie. Dla 

prowadzenia spraw twórców, zabezpieczenia ich praw oraz egzekwowania należnych 

wynagrodzeń wprowadzono instytucję zbiorowego zarządu, która grupuje twórców, 

jak również producentów i nadawców. Zadaniem organizacji jest zarządzanie i ochro-

7  A. Matlak, Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym, Prace z Wynalazczości 
i Ochrony Własności Intelektualnej 2002, z. 83, s. 337.
8  K. Klafkowska-Waśniowska, Prawa do nadań …, op. cit., s. 62.
9  A. Matlak, Prawo autorskie…, op. cit., s. 337 i nast.
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na powierzonych im praw autorskich i praw pokrewnych. Rozwiązanie takie jest mo-

tywowane specyfiką tego rodzaju korzystania, które dotyczy ogromnej liczby utworów, 

w związku z czym z braku obowiązkowego pośrednictwa operator nie mógłby być pew-

ny, że uzyskał wszystkie relewantne zezwolenia. 

Dyrektywa w art. 10 wyraźnie wskazuje, że art. 9 nie będzie się rozciągał na 

prawa wykonywane przez stację nadawczą w stosunku do jej własnych nadań, nieza-

leżnie od tego czy chodzi o prawa „własne” stacji, czy o prawa przeniesione na nią przez 

innych uprawnionych. Uzasadnieniem wyjątku jest przeświadczenie, że w takich przy-

padkach szczególne przesłanki usprawiedliwiające przymusowe pośrednictwo wpro-

wadzone w art. 9 dyrektywy nie znajdują zastosowania. Operator kablowy wie bowiem, 

programy jakich organizacji radiowych lub telewizyjnych reemituje, zatem zawarcie 

odpowiednich umów nie powinno powodować znaczących trudności.

Wskazany wyjątek ma charakter obligatoryjny. Przymusowe pośrednictwo or-

ganizacji zbiorowego zarządzania zostaje wyłączone, gdy dotyczy praw wykonywanych 

przez stację nadawczą w stosunku do jej własnych nadań. Już w preambule do Dyrek-

tywy wskazano, iż wyjątek ten nie ogranicza możliwości przeniesienia praw przez ich 

posiadaczy na organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i zapewnienia 

sobie w ten sposób bezpośredniego udziału w wynagrodzeniach wypłacanych przez 

operatora kablowego za retransmisję drogą kablową.

 Art. 11 dyrektywy kablowo-satelitarnej stanowi, iż w przypadku gdy nie zawarto umowy dotyczącej 

zezwolenia na retransmisję drogą kablową, Państwa Członkowskie zobowiązane są zapewnić, aby każda ze 

stron miała możliwość skorzystania z pomocy jednego lub kilku mediatorów. Już w preambule Dyrektywy 

mowa o tym, iż każda strona umowy powinna mieć w każdej chwili możliwość wezwania do pomocy bez-

stronnych mediatorów, których zadaniem jest pomoc w negocjacjach i którzy mogą przedstawiać wnioski, 

propozycje lub zastrzeżenia do nich. Preambuła zawiera ponadto postulat zapewnienia, aby negocjacje nie 

były bezzasadnie blokowane oraz by nie dochodziło do nieuzasadnionego utrudniania udziału w nich. Za-

daniem mediatorów jest udzielenie pomocy w negocjacjach. Mogą oni też przedstawiać stronom wnioski. 

Jeżeli żadna ze stron w terminie trzech miesięcy od chwili przedłożenia propozycji nie zgłosi sprzeciwu, 

propozycję uważa się za przyjętą. 

Mediatorzy muszą także mieć możliwość formułowania konkretnych propo-

zycji porozumienia kończącego spór. Dyrektywa przyznaje państwom członkowskim 

bardzo duży zakres swobody w zakresie ukształtowania postępowania polubownego. 

Nie istnieje obowiązek określania reguł takiego postępowania w akcie prawnym po-

wszechnie obowiązującym. Jedynymi wymogami co do osób mediatorów są ich bez-

stronność i niezależność. Przepisy dyrektywy nie regulują, w jaki sposób mediatorzy 
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mają być wybierani. Mogą oni zatem być wskazywani przez strony, ale mogą także być 

wybierani przez organy publiczne, np. na etapie tworzenia danego organu. Funkcję 

arbitrażu może pełnić przede wszystkim organ już istniejący i wykonujący także inne 

zadania, jak również organ specjalnie powołany w tym celu. Stworzony mechanizm 

powinien być jednak fakultatywny w tym znaczeniu, że strony muszą mieć swobodę 

wykorzystania innych sposobów dochodzenia do porozumienia, czyli mogą się umówić 

co do innego mechanizmu polubownego. 

Przyjęte przez ustawodawcę wspólnotowego rozwiązania mogą rodzić pewne 

problemy10. Powstaje np. obawa, czy nie wymusza ono przenoszenia praw na nadaw-

ców, co osłabia pozycję autorów. Mogą również rodzić się nadmierne trudności w roz-

graniczaniu przedmiotów ochrony, w stosunku do których właściwa jako kontrahent 

dla operatora sieci kablowej jest organizacja zbiorowego zarządzania od przedmiotów 

ochrony, w stosunku do których właściwa jest dana organizacja telewizyjna lub radio-

wa. 

3. Uregulowania krajowe

 Emisja programów w sieciach kablowych obejmuje dwie grupy sytuacji – 

po pierwsze gdy wykorzystuje w programie stworzone przez siebie audycje lub gdy 

dokonuje ich wyboru oraz odpowiedniego zestawienia. W tej sytuacji wymagane jest 

uzyskanie koncesji na zasadach ogólnych. Druga grupa obejmuje działania polegające 

na przekazie kablowym audycji, które w tym samym czasie i w niezmienionej formie 

emitowane są przez innych nadawców. W rozumieniu ustawodawcy jest to „rozprowa-

dzanie”, zdefiniowane w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji11 . Z ko-

lei na podstawie przepisów polskiego prawa autorskiego można wyróżnić 4 katego-

rie nadań telewizyjnych, z których każda stanowi odrębne pole eksploatacji. Są nimi: 

nadania bezprzewodowe przez stację naziemną, nadania bezprzewodowe satelitarne, 

nadania przewodowe oraz reemisje. Wskazuje się, iż takie wyodrębnienie pól eksplo-

racji jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 93/8312. 

10  Komisja Europejska przeprowadziła kilka projektów dotyczących badania kosztów zbio-
rowego zarządu, w tym raport dotyczący przeglądu dyrektywy kabel-satelita pt. Wdrożenie dyrekty-
wy w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych 
stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową w wybranych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, wrzesień 2007, Wzmocnienie ochrony praw własności 
intelektualnej i przemysłowej, Transition Facility-Twinning Project PL04-IB-OT-03.
11  Dz.U. 2004, Nr 253, poz. 2531 ze zm.
12  P. Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Kato-
wice 2008, s. 93.
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Dla wskazania, na czym polega niezgodność ustawy o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych z prawem wspólnotowym, przytoczyć należy krótko historię licencji 

ustawowej. Artykuł  24 ustawy o prawie autorskim w pierwotnym brzmieniu13 stano-

wił, iż  wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwo-

ry nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo 

naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego 

rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do 

oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jed-

norodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych. Przepis stanowił także, 

iż operatorom sieci kablowych wolno rozpowszechniać utwory nadawane przez inne 

organizacje radiowe lub telewizyjne dostępne na danym obszarze, jeżeli rozpowszech-

nianie w sieciach kablowych ma charakter równoczesny i integralny z nadaniem pier-

wotnym. Uprawnionym do utworów przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Kolejna zmiana omawianego przepisu weszła w życie 7 października 2003 r.14, 

kiedy do art. 23 „przywrócono” ust. 4 w brzmieniu: „Z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, 

operatorom sieci kablowych wolno reemitować utwory nadawane przez inne organi-

zacje radiowe lub telewizyjne dostępne na danym obszarze, jeżeli rozpowszechnianie 

w sieciach kablowych ma charakter równoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym. 

Uprawnionym do utworów przysługuje prawo do wynagrodzenia”. Wskazane uregu-

lowanie zostało uchylone „dużą” nowelizacją prawa autorskiego dokonaną w 2006 r.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r., nowelizująca ustawę o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych15, spowodowała usunięcie odpłatnej ustawowej licencji. 

Od 1 stycznia 2003 r. działalność taka wymaga zawarcia przez operatora odpowiednich 

umów, co ma ułatwić obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządza-

nia16. Ustawa przewiduje również pomoc Komisji Prawa Autorskiego w rozwiązywaniu 

sporów między operatorami sieci kablowych a podmiotami praw autorskich i pokrew-

nych w zakresie zawierania i wykonywania umów dotyczących reemisji17. 

Artykuł 21
1 
ust. 1 prawa autorskiego stanowi, że operatorom sieci kablowych 

wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji 

13  Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83; nowelizacja z 9 czerwca 2000 r. nie wprowadziła zmian 
w tym zakresie (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904); zob. także J. Preussner-Zamorska, 
[w:] System Prawa …, op. cit., s. 375.
14 Dz.U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1610.
15  Dz.U. z 2002 r., Nr 197, poz. 1662; z wypowiedzi piśmiennictwa zob. J. Barta, R. Markie-
wicz [w:] System Prawa…, op. cit., s. 758 i nast.; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 
2008, s. 130.
16  Obszerny wywód na ten temat zob. M. Kępiński,[w:] System Prawa… , op. cit., s. 522 i nast.
17  Dz. U. z 2002 r., Nr 197, poz. 1662; z wypowiedzi piśmiennictwa zob. J. Barta, R. Markie-
wicz [w:] System prawa prywatnego, s. 758 i nast.
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radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą orga-

nizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wprowadza tym samym przy-

musowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie obejmującym 

reemisję kablową, zaś prawo wspólnotowe przewiduje, że takie uprawnienie powinno 

przysługiwać również nadawcy18. Rodzi to pewne problemy. W przypadku reemitentów 

kablowych ten proces spowodował między innymi podpisanie kontraktu generalnego 

ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich jako podmiotem, który reprezentuje utwory 

audiowizualne, i wreszcie spór z organizacją zrzeszającą prawa kompozytorów i pozo-

stałymi organizacjami w zakresie wkładów twórczych do utworów audiowizualnych.

Kolejna nowelizacja mająca na celu wdrożenie do prawa polskiego dyrektywy19, 

dodała art. 61, mówiący, iż rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny jest 

jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizację radiową lub telewi-

zyjną i na jej odpowiedzialność, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do drogi prze-

kazu prowadzącej do satelity i z powrotem na Ziemię. Ustawodawca wskazuje również, 

iż jeżeli rozpowszechnianie utworu drogą emisji radiowej lub telewizyjnej prowadzonej 

w sposób satelitarny ma miejsce w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, 

które nie zapewnia poziomu ochrony określonego w dyrektywie nr 93/83 oraz gdy: 

1) sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem ziemskiej stacji 

nadawczej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się, że utwór zo-

stał rozpowszechniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez operatora tej stacji; 

2) sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem ziemskiej 

stacji nadawczej znajdującej się na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Eu-

ropejskiej, a rozpowszechnianie utworu odbywa się na zlecenie organizacji radiowej lub 

telewizyjnej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 

główne przedsiębiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się, że utwór 

został rozpowszechniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez tę organizację. 

Ustawa stanowi ponadto, iż w przypadku gdy sygnał zawierający treść utworu jest ko-

dowany w sposób uniemożliwiający jego powszechny i nieograniczony odbiór, jest to 

rozpowszechnianie, w rozumieniu wyżej wskazanym, pod warunkiem równoczesnego 

udostępnienia przez organizację radiową lub telewizyjną, lub za jej zgodą, środków 

do odbioru tego sygnału. Wskazana nowelizacja wprowadza do polskiego porządku 

prawnego definicję satelity jako sztucznego satelity Ziemi działającego w pasmach czę-

stotliwości, które na mocy przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomu-

18  Zob. K. Kuch [w:] Jak stworzyć prawo autorskie na miarę XXI wieku - pierwsze kroki, War-
szawa 2008, s. 23 i nast.; ibidem A. Jucewicz, s. 62.
19  Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 99, poz. 662).
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nikacyjne20 są przeznaczone dla celów emisji sygnałów przeznaczonych do publicznego 

odbioru lub dla zamkniętej komunikacji pomiędzy dwoma punktami, przy czym odbiór 

sygnałów w obu tych przypadkach musi odbywać się w porównywalnych warunkach.

 Piśmiennictwo krytycznie wypowiada się na temat tej nowelizacji, wska-

zując, iż zmiany nie zostały dostosowane do terminologii użytej w innych pokrewnych 

ustawach i wymaga istotnych korekt terminologicznych. Nielogiczna jest budowa art. 

61, jako że w ust. 1 zastosowano pojęcie rozpowszechnienia utworu drogą emisji radio-

fonicznej lub telewizyjnej, które zdefiniowane jest następnie w ust. 2. Nieprawidłowo-

ścią jest także odwołanie się do postanowień dyrektywy, albowiem odpowiedni poziom 

ochrony powinien wynikać z ustawodawstwa krajowego dostosowanego do dyrekty-

wy21.

Kolejny problem związany z nadaniami dotyczy wynagrodzenia, które są eg-

zekwowane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, chyba że nadawcy 

korzystają bezpośrednio na podstawie umów zawartych z twórcami, na przykład na 

skutek zamówienia danego utworu przez nadawcę na swoje potrzeby22. 

Wyraża się w doktrynie radykalny pogląd, iż system zbiorowego zarządzania 

działający w Polsce jest nieefektywny.

 Uwzględnieniu podlega także znaczący wzrost liczby i znaczenia kanałów te-

matycznych w stosunku do kanałów otwartych. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi 

dwoma programami telewizyjnymi, które są nośnikiem dystrybucji utworów audio-

wizualnych, w znacznej mierze polega na tym, że w zupełnie inny sposób następuje 

przekazanie środków finansowych od odbiorcy, czyli widza, do producenta i twórcy. 

W przypadku kanałów tematycznych głównym nośnikiem jest opłata pobierana przez 

nadawcę telewizyjnego od operatora kablowego, który z kolei może ją wypłacić, ponie-

waż za swoją działalność pobiera wynagrodzenie od widzów. W systemie, w którym wy-

nagrodzenie twórców jest należne od działalności nadawcy telewizyjnego w podobnym 

zakresie jak od nadawcy reemitenta, jeden strumień pieniędzy jest de facto podwójnie 

obciążony wypłatą wynagrodzenia. System, który dzisiaj funkcjonuje, lepiej sprawdzał 

się w przypadku, z jednej strony, licencji ustawowej, a z drugiej strony, w przypadku 

kanałów otwartych, gdzie znaczny koszt produkcji programu był refundowany przez 

działalność reklamową nadawcy telewizyjnego i środki pozyskiwane z działalności re-

klamowej, co w większym stopniu stanowiło o różnicy pomiędzy działalnością nadaw-

20  Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.
21  A. Tischner, T. Targosz, Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymo-
gów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Prace Instytutu Własności 
Intelektualnej UJ 2007, z. 97, s. 79 oraz s. 137.
22  W. Kowalski [w:] Jak stworzyć…, op. cit. , s. 13 i nast.
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cy a działalnością reemitenta. Dzisiaj znaczenie reemitentów w przypadku kanałów 

tematycznych wzrasta, przy czym nie zmienia to w żaden sposób polityki organizacji 

zbiorowego zarządzania w Polsce, które żądają nadal wynagrodzenia od jednego i dru-

giego podmiotu, nie uwzględniając w żaden sposób ekonomicznego sensu przepływów 

finansowych, które temu procesowi towarzyszą. W związku z powyższym nadawcy te-

lewizyjni i kablowi oraz operatorzy multipleksów od dawna postulują wynegocjowanie 

tak zwanego plafonu – najwyższego poziomu obciążeń, do czego niezbędna jest zgoda 

wszystkich organizacji zbiorowego zarządu. 

Dotychczasowa praktyka zatwierdzenia osobnych tabel dla każdej z organizacji 

poprzez odrębne kilkuosobowe komisje powoływane spośród członków Komisji Prawa 

Autorskiego skompromitowała się, a wszystkie dotychczasowo zatwierdzone przez mi-

nistra kultury tabele na mocy wyroków różnych sądów przestały obowiązywać23.

Podkreślenia wymaga fakt, iż likwidacja licencji nie była celem samym w so-

bie dla ustawodawcy wspólnotowego, ale stanowiła realizację zasady cywilnych umów 

zawieranych przez użytkowników i twórców (ich reprezentantów) w miejsce rozwią-

zań administracyjnych. Stąd zgodnie z dyrektywą wprowadzono przymus zawierania 

umów związanych z reemisją za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania 

pod warunkiem, że praw tych użytkownik nie nabędzie za pośrednictwem nadawcy. 

W przypadku, gdy nadawca dysponuje prawami autorskimi do zezwalania na reemi-

sję, nie ma konieczności wprowadzania sztucznych pośredników. A zatem przymus 

pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania powstaje dopiero w sytuacji braku 

możliwości nabycia takich praw od nadawcy. Wszystkie nowelizacje prawa autorskiego 

dokonywane od 2000 r., mające na celu wprowadzenie dyrektywy SAT- KAB, pomijały 

powyższą okoliczność. W chwili obecnej w ustawie o prawie autorskim nie przewidzia-

no możliwości nabywania praw autorskich na polu reemisji bezpośrednio od nadaw-

ców, ale obowiązuje bezwzględny nakaz zawierania umów za pośrednictwem organi-

zacji zbiorowego zarządzania, który jest sprzeczny z nakazami omawianej dyrektywy.

 W procesie ustalania stawek nie ma bezstronnego mediatora, co stanowi kolej-

ną z niespójności polskiego prawa autorskiego z omawianą dyrektywą, przewidującą 

w tym zakresie postępowanie mediacyjne. Ustawodawca przyznał, że ma świadomość 

konieczności wprowadzenia instytucji mediatorów, ale nastąpić to miało równocześnie 

ze zmianą kodeksu postępowania cywilnego24. Założenie o wprowadzeniu instytucji 

mediacji, pomimo nowelizacji w tym zakresie Kodeksu postępowania cywilnego, jak 

dotąd, niestety, nie nastąpiło. 

23 Szerzej: J. Bromski, [w:] Jak stworzyć…, op. cit., s. 45 i nast.
24  Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy o prawie autorskim z 2004 r. (druk sejmowy nr 2465, s. 
31); zob. także stanowisko Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie w sprawie projektu nowelizacji ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 1628), Warszawa 2009.
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4. Propozycje rozwiązań

Przed sformułowaniem postulatów de  lege  ferenda warto wskazać uwagi praw-

no-porównawcze. Krajami, które wykorzystują wyspecjalizowane organy do mediacji, 

są Austria, Dania, Niemcy, Węgry, Hiszpania. Warto również wskazać, iż państwa, 

w których funkcjonują organy lub instytucje wykorzystywane do rozwiązywania spo-

rów między organizacjami zbiorowego zarządzania i użytkownikami (w tym w zakresie 

wysokości stawek), wykorzystują je również jako platformę mediacyjno-arbitrażową. 

Z kolei państwami, które bazują na mediacji ad hoc, są Belgia, Czechy, Estonia, Szwe-

cja25. 

Jak już wykazywano w toku rozważań, art. 21
1 
ust. 1 prawa autorskiego jedynie 

częściowo realizuje nakaz ustawodawcy wspólnotowego. Przymus pośrednictwa or-

ganizacji zbiorowego zarządzania nie obejmuje praw do nadań, ale obowiązuje także 

w stosunku do praw nabytych przez organizację radiową lub telewizyjną w sposób „po-

chodny”. Konieczne staje się zatem takie rozszerzenie treści art. 21
1 
prawa autorskiego, 

aby czyniło zadość art. 10 dyrektywy 93/83/EWG. 

Wskazuje się, iż surowe ustawodawstwo w zakresie dochodzenia roszczeń przez 

organizacje zbiorowego zarządzania jest główną przyczyną, że nie dochodzi do zawie-

rania ugód. Narzędzia prawne, które zostały wprowadzone do ustawy o prawie autor-

skim, nie tylko w zakresie cywilnym, ale również karnym, zachęcają twórców do szuka-

nia swojej ochrony w sposób drastyczny, przy używaniu argumentów, że użytkownicy 

w bardzo negatywny sposób traktują ich utwory, że istnieje piractwo. Zatem prawo 

nie zachęca partnerów w tym zakresie do zawierania porozumień oraz podejmowania 

mediacji, które zakończą się satysfakcjonująco dla obu użytkowników.

Należy ponadto mieć na uwadze uwarunkowania wynikające z art. 11 dyrektywy, zgod-

nie z którymi członkowie Komisji Prawa Autorskiego muszą być wybierani w taki spo-

sób, aby spełniali wymogi bezstronności i niezależności. Skład mediatorów, wyłoniony 

z członków Komisji, musi mieć możliwość zaproponowania stronom projektu konkretne-

go uzgodnienia, a brak sprzeciwu w ciągu trzech miesięcy od doręczenia tej propozycji pro-

wadzić musi do tego, że stanie się ona wiążąca dla stron. Polska regulacja nie może także 

zmuszać stron do skorzystania z tego mechanizmu mediacji, jeżeli strony zgodnie wybiorą 

inny sposób (np. same wybiorą swoich mediatorów). Zasadne jest także wzmocnienie me-

diacyjnej funkcji Komisji Prawa Autorskiego także dla innych kategorii spraw26. 

25  Zob. szerzej: P. Ślęzak, Pola eksploatacji utworów audiowizualnych. Monografia, Byd-
goszcz-Katowice 2006, s. 170 i nast.
26  Zob. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Założenia do nowelizacji przepisów o orga-
nizacjach zbiorowego zarządzania w zakresie wynikającym z uchylenia art. 108 ust. 3 ustawy o prawie 
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Sporną kwestią pozostaje także sposób ustalania wynagrodzenia. System an-

glosaski np. umożliwia tak zwane nabycie u źródła, w znacznej mierze u producenta, 

a przede wszystkim u nadawcy. Nadawca ma możliwość podjęcia decyzji, czy dokonuje 

opłaty, w tym również za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, wyna-

grodzenia na rzecz twórców już na etapie rozliczenia właśnie przez nadawcę. W konse-

kwencji daje to możliwość bardziej elastycznego zarządzania swoim produktem przez 

nadawcę. Jest to lepiej dostosowane do dystrybucji programów tematycznych lub pro-

gramów otwartych, a więc różnych programów (produktów), na których się w bardzo 

różny sposób zarabia. Koszty takiego systemu są niższe niż innych systemów funkcjo-

nujących w Europie. 

System, który często jest przywoływany w Polsce, to system niemiecki, w któ-

rym funkcjonuje wiele organizacji zbiorowego zarządzania, nie ma możliwości nabycia 

praw u źródła, a więc zarówno nadawcy, jak i reemitenci rozliczają się odrębnie, pro-

wadzą negocjacje z każdym z partnerów również odrębnie. Jest on ponaddwukrotnie 

droższy niż system angielski. W Holandii istnieje podobny system jak w Niemczech27.

Jako że obecny stan prawny i faktyczny nie do końca odpowiada nowym ten-

dencjom rynkowym związanym z eksploatacją utworów i formami tej eksploatacji, po-

stuluje się także neutralność technologiczną, tzn. usługi powinny być opisane zgodnie 

z funkcją, jaką pełnią w stosunku do finalnego odbiorcy. Reemisja polega na przej-

mowaniu sygnału telewizyjnego i w czasie rzeczywistym, integralnie i bez zmian prze-

kazywaniu go dalej do abonenta, zatem w świetle prawa autorskiego niezależnie od 

technologii, jaką zostanie wykonana: czy to drogą satelitarną, czy kablową, czy roz-

siewczą – naziemnie, powinna być postrzegana jednorodnie, podlegając takim samym 

stawkom tantiem. 

Wynagrodzenie dla twórcy powinno natomiast być związane z tą częścią usługi, 

która bezpośrednio zależy od jego wkładu twórczego. Nie powinno być w żaden sposób 

uzależnione od technologii, w jakiej serwis jest dostarczany. Także w poszanowaniu 

neutralności technologicznej powinny być kształtowane odrębne pola eksploatacji28.

Postulat środowiska twórców dotyczy jasnych przepisów i procedur umożli-

wiających określenie łącznej wysokości stawek, czyli ceny praw na danym polu eks-

ploatacji. Wskazuje się także, iż łączna suma opłat powinna dotyczyć pól w sposób 

nierozerwalnie ze sobą związanych. Takimi polami na polskim rynku są nadanie i re-

emisja. Dlatego obciążenie powinno być ustalane globalnie dla obu tych pól, a następ-

nie rozdzielone, ze wskazaniem, ile powinno się płacić na polu nadania, a ile reemisji, 

autorskim, Kraków 2008. 
27  Por. J. Białobrzeski [w:] Jak stworzyć…, op. cit., s. 34.
28  Zob. T. Węgrzynowski [w:] Jak stworzyć…, op. cit., s. 53 i nast.
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uwzględniając oczywiście i biorąc pod uwagę, że reemisja jest wtórna w stosunku do 

nadania. Musi istnieć możliwość określenia globalnego obciążenia użytkowników z ty-

tułu wykorzystania praw autorskich i pokrewnych. Kwota ta powinna być tak dobrana, 

aby twórcy i wykonawcy otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie, a środki rozpo-

wszechniania na danym polu nie były ograniczane.

5. Podsumowanie 

Duża aktywność ustawodawcy wspólnotowego w postaci dyrektyw dotyczących 

prawa własności intelektualnej wymaga implementacji do prawa polskiego, co może 

rodzić pewne problemy. 

Intencją ustawodawcy wspólnotowego było, aby w miejsce licencji ustawowej 

wprowadzić mechanizm, który zapewniałby z jednej strony pewność nabycia całości 

praw przez użytkowników, a z drugiej zmuszałby organizacje zbiorowego zarządzania 

do tego, aby tryb negocjacji nie przybierał drastycznych form oraz by nie dochodziło do 

nadużywania swej pozycji w tym względzie. 

Jak wskazano w toku rozważań, konieczność dostosowania polskiego prawa 

do prawa wspólnotowego w tym zakresie spowodowała spory dotyczące korzystania 

z praw autorskich. Przed nowelizacją jedyną kwestią, która wymagała wyjaśnienia, była 

kwestia wynagrodzenia, kiedy zaś ustawodawca zdecydował się na zniesienie licencji 

ustawowej i wprowadzenie przymusu pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządza-

nia, po stronie tychże pojawiło się bardzo silne narzędzie do roszczeń zakazowych, 

czyli roszczeń, które miałyby doprowadzić do sytuacji, w której operatorzy kablowi, czy 

też inni użytkownicy praw, nie mogliby eksploatować praw autorskich. 

Postuluje się zatem zapewnienie możliwości przeniesienia praw na nadawcę, 

tak aby to z nim można było zawrzeć umowę o reemisji oraz zapewnienie udziału bez-

stronnego mediatora, który ułatwi dojście do porozumienia stronom umów prawno-

autorskich oraz racjonalne ułożenie stosunków pomiędzy nadawcami, reemitentami 

i organizacjami zbiorowego zarządzania.

Silnie podkreśla się konieczność oparcia relacji uprawniony – użytkownik na 

umowie cywilnoprawnej, podlegającej negocjacjom, a nie na decyzji administracyjnej, 

jako że system ustalania tabel zupełnie się nie sprawdził. Ustawa powinna uwzględ-

niać fakt, iż sposób wykorzystania utworów jako część relacji gospodarczych stron jest 

przedmiotem umowy cywilnej i w sposób naturalny podlega negocjacjom. Zgodnie 

z omawianą dyrektywą, negocjacje powinien wspomagać bezstronny mediator, ewen-

tualne zaś spory powinny być rozstrzygane również wyłącznie na drodze cywilnopraw-

nej, z poszanowaniem konstytucyjnej zasady prawa do sądu, a nie przed urzędami 

państwowymi. Rodzi to postulat poddania rozstrzygania sporów sądowi ochrony kon-
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kurencji lub innym sądom gospodarczym z udziałem mediatorów, tj. Sądowi Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów lub innemu wyspecjalizowanemu sądowi gospodarcze-

mu. Pod rozwagę poddać można możliwość rezygnowania z pośrednictwa organizacji 

zbiorowego zarządzania oraz odebranie Komisji Prawa Autorskiego kompetencji do 

rozstrzygania sporów związanych z zawarciem umowy o reemisję. 

Regulacje dotyczące rynku utworów audiowizualnych powinny odpowiadać 

jego potrzebom. Normując zasady wypłaty wynagrodzenia na rzecz współtwórców 

dzieł audiowizualnych, należy pamiętać również o interesach ekonomicznych tych, 

którzy dystrybuują te dzieła – czy to będzie nadawca, czy operator satelitarny, czy też 

kablowy – tak aby główna motywacja prowadzonej przez nich działalności, jaką jest 

uzyskanie zysków, mogła być zachowana. 

SUMMARY:

The Directive on satellite broadcasting and cable retransmission and the Polish Co-
pyright Act

The article concerns one of the issues of intellectual property rights. In the initial 
part of it the author discusses the directive on the transfer of satellite and cable. In 
the next part there are some reflections on the Polish copyright law. In conclusion 
the author proposes some changes in Polish law to implement requirements of Eu-
ropean law.

KEY WORDS: satellite broadcasting, cable retransmission, copyrights, intellec-
tual property, adaptation the law
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Wybory samorządowe 2010 na łamach 
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STRESZCZENIE

Krótka  charakterystyka  segmentu  prasowego  lokalnej  przestrzeni  Sosnowca. 
Analiza  ilościowo-jakościowa udziału mediów  lokalnych w kampanii wyborczej 
do samorządu terytorialnego w 2010 roku. Obraz kampanii kreowany na łamach 
lokalnej prasy niezależnej i samorządowej. Próba rekonstrukcji polityki redakcyj-
nej.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa lokalna, kampania wyborcza, prasa samorządowa, 
lokalna prasa prywatna, polityka redakcyjna

Komunikowanie lokalne jest nierozłącznie związane z mediami lokalnymi, 

chociaż charakteryzuje się dużym udziałem czynnika interpersonalnego, co wiąże się 

z możliwością bezpośredniego doświadczania lokalnego życia społecznego, indywidu-

alnej penetracji przestrzeni lokalnej i koniecznością pozostawiania jednostki w sieci 

powiązań interpersonalnych. Wszystkie te czynniki już nie dotyczą przestrzeni regio-

nalnej, a tym bardziej krajowej czy globalnej1.

Lokalne komunikowanie polityczne rozumiane jest najogólniej jako wzajemna 

wymiana informacji (wiedzy, opinii) między lokalnymi aktorami życia politycznego, 

mediami i obywatelami2.

Lokalne systemy polityczne są integralną częścią systemu politycznego pań-

stwa, a podejmowane tutaj decyzje bezpośrednio przekładają się na sposób widzenia 

polityki przez obywateli. Mają wpływ na jakość ich życia i sposoby myślenia społeczne-

go. Poziom polityki lokalnej charakteryzuje się określonym stopniem autonomii, ma 

swoją specyfikę i lokalne uwarunkowania3.

Jednostkami tworzącymi lokalne przestrzenie komunikacyjne są przede 

wszystkim gminy, rozumiane zarówno w sensie administracyjno-prawnym, jak i so-

cjokulturowym. W ich obręb mogą wchodzić też powiaty lub subregiony. Tworzywo 

komunikacyjne stanowią zaś informacje rozpowszechniane w ramach tych jednostek, 

1  S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania, Katowice 2000, s. 284-285.
2  Ibidem.
3  Ibidem.
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stanowiące podstawę lokalnej opinii publicznej. W ramach lokalnych przestrzeni ko-

munikacyjnych funkcjonują lokalne media drukowane i elektroniczne, jednak prze-

strzenie te są otwarte także na inne media „zewnętrzne” biorące udział w tutejszej ko-

munikacji, mimo że ze swej istoty nastawione są na penetrację przestrzeni szerszych. 

W lokalnych przestrzeniach komunikacyjnych kumulują się zatem wpływy różnych 

mediów, tych o węższym i szerszym zasięgu przestrzennym4.

Krótka charakterystyka rynku lokalnego

 Prasa lokalna nie miała nigdy jednoznacznie ustalonej nazwy terminologicznej. 

Wynika to przede wszystkim z faktu dużego zróżnicowania typologicznego tej części 

systemu prasowego w Polsce. Pojęcie to było przedmiotem rozważań wielu autorów. 

Jak się wydaje, najbardziej uniwersalną w tym względzie proponuje Marian Gierula, 

co jest efektem wieloletnich studiów prowadzonych przez wielu badaczy w Zakładzie 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego zapoczątkowanych przez Józefa Mądrego5.

 Za prasę lokalną Marian Gierula uznaje tę część systemu prasy, którą można 

wydzielić z całości na podstawie przeważającej zawartości związanej z życiem i funkcjo-

nowaniem społeczności lokalnej. Do pojęcia prasy lokalnej należy włączyć także media 

regionalne lub nawet ogólnokrajowe, o ile ich zawartość uczestniczy w tworzeniu sieci 

komunikacyjnej społeczności lokalnej w jej informacyjnym wymiarze lokalnym6.

 W Sosnowcu prywatną lokalną prasę reprezentują „Wiadomości Zagłębia”, 

„Twoje Zagłębie”, „Teraz Zagłębie”, „Życie Sosnowca” oraz dodatek lokalny do „Dzien-

nika Zachodniego”.

„Dziennik Zachodni” wydawany jest od 1945 roku. To regionalny dziennik 

w województwie śląskim, a jego redaktorem naczelnym jest Marek Twaróg. Dziennik 

wydawany jest przez spółkę Polskapresse. Zajmuje się wydarzeniami ze świata, kraju 

i regionu oraz drukuje lokalne dodatki, w tym piątkowe wydanie o Sosnowcu.

„Twoje Zagłębie” jest bezpłatnym tygodnikiem regionalnym. Wydawane jest 

w nakładzie 45 tysięcy egzemplarzy od marca 2010 roku. Redaktorem naczelnym i wy-

dawcą jest Jacek Dyc. Na jego łamach poruszane są tematy zarówno lokalne, jak i re-

gionalne. Gazeta ma swoje elektroniczne wydanie.

„Teraz Zagłębie” to miesięcznik społeczno-kulturalny ukazujący się od stycznia 

4  Ibidem.
5  J. Mądry, Teoretyczne i praktyczne implikacje przestrzennego umiejscowienia tygodników lo-
kalnych w ogólnokrajowym systemie prasy, [w:] E. Kurzawa (red.), Tygodniki lokalne. I Ogólnopolskie 
Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych, Kraków – Katowice 1984, s. 25-33.
6 M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowi-
ce 2005, s. 32.
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2010 roku. Jest to pismo bezpłatne, a jego redaktorem naczelnym jest Marek Szulc. 

Miesięcznik jest dostępny w Sosnowcu, a także w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Ja-

worznie oraz pozostałych okolicznych gminach. Opisuje najważniejsze wydarzenia 

z regionu, jednak najwięcej miejsca poświęca Sosnowcowi. Pismo wydawane jest przez 

wydawnictwo Progres.

„Życie Sosnowca” to bezpłatny miesięcznik lokalny ukazujący się w pierwszy 

piątek miesiąca. Pismo ukazuje się od grudnia 2009 roku, a jego redaktorem naczel-

nym jest Marta Janicka.

 Prasa samorządowa jest również elementem lokalnego systemu komunikacji 

i w Sosnowcu reprezentowana jest przez „Kurier Miejski”.

 Na terenie Sosnowca ukazuje się również lokalna prasa katolicka w postaci 

kilku tytułów prasy parafialnej, diecezjalna mutacja do częstochowskiej „Niedzieli” 

w postaci „Niedzieli Sosnowieckiej” i krakowskiego „Źródła”, prasa zakładowa (m.in. 

„Informator”, „Wolny Związkowiec”, „Halo Makro” i inne) oraz prasa szkolna („Kleks”, 

„Echo Szkoły”, „Kropeczka”, „E!milka” i inne).

Metoda badań

 Zastosowana w pracy metoda badawcza jest metodą analizy zawartości. 

Analiza zawartości w ujęciu W. Pisarka jest zespołem różnych technik syste-

matycznego badania strumieni lub zbiorów przekazów, polegającego na możliwie 

obiektywnym (w praktyce zwykle intersubiektywnie zgodnym) wyróżnianiu i identyfi-

kowaniu ich możliwie jednoznacznie skonkretyzowanych, formalnych lub treściowych 

elementów oraz na możliwie precyzyjnym (w praktyce zwykle ilościowym) szacowaniu 

rozkładu występowania tych elementów i na głównie porównawczym wnioskowaniu, 

a zmierzającego przez poznanie zawartości przekazów do poznania innych elementów 

i uwarunkowań procesu komunikacyjnego7. W szerokim znaczeniu przez analizę za-

wartości przekazu rozumie się rozkładanie go na elementy prostsze lub wyodrębnianie 

jego cech, właściwości i elementów, a następnie klasyfikowanie ich zgodnie z przyję-

tym systemem kategorii8. W swoich badaniach zastosowałam zarówno ilościowy, jak 

i jakościowy wymiar tejże metody badawczej.

7  W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 45.
8  Ibidem, s. 29.
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„Wiadomości Zagłębia” 

„Wiadomości Zagłębia” to tygodnik informacyjno-publicystyczny, który posia-

da ponad pięćdziesięcioletnią historię. 

Pierwszy numer, wówczas pod nazwą „Wiadomości Sosnowieckie”, ukazał się 

1 maja 1956 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym był Edward Poppek. Na początku 

tygodnik posiadał dwie mutacje terenowe: „Wiadomości Będzińskie”, a później „Wia-

domości Będzińsko-Dąbrowskie” oraz „Wiadomości Mysłowicko-Szopienickie”. 24 

kwietnia 1959 roku gazeta zmieniła tytuł na „Wiadomości Zagłębia”. Równocześnie 

przestała się ukazywać mutacja będzińsko-dąbrowska, a czasopismo objęło swym za-

sięgiem wszystkie miejscowości Zagłębia. 24 lutego 1961 roku, po ukazaniu się 221 

numerów, przestała wychodzić mutacja mysłowicko-szopienicka. Jednocześnie redak-

cja zaczęła wydawać mutację zawierciańską i myszkowską9. W lutym 1961 roku „Wia-

domości Zagłębia” zostały przejęte przez Śląskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa” 

w Katowicach. 6 maja 1966 roku w kioskach ukazał się numer jubileuszowy „Wiado-

mości Zagłębia” przygotowany z okazji 10-lecia pisma10. 4 grudnia 1970 roku ukazał się 

próbny numer gazety drukowany w kolorze. Był to pierwszy lokalny tygodnik w Polsce 

wydawany w ten sposób. Pismo zmieniło także swój tytuł na „Zagłębie”. W 1976 roku 

czasopismo powróciło do czarno-białej szaty graficznej i dawnego tytułu „Wiadomości 

Zagłębia”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku wydawanie „Wia-

domości Zagłębia” zostało zawieszone. Gazeta powróciła na rynek w marcu 1982 roku. 

2 maja 1986 roku ukazał się numer jubileuszowy z okazji 30-lecia pisma11. W 1990 

roku, w związku z procesem likwidacyjnym RSW „Prasa – Książka – Ruch”, tytuł 

„Wiadomości Zagłębia” został przejęty przez Sosnowiecką Spółdzielnię Pracy Dzienni-

karzy. W 1999 roku pismo zmieniło szatę graficzną, objętość i sposób składu. Wydawcą 

tygodnika stała się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wiadomości Zagłębia” 

kierowana przez Jadwigę Krzeszowiec, która pełniła jednocześnie funkcję redaktora 

naczelnego tygodnika12.

Od września 2006 r. do marca 2007 r. nastąpiła przerwa w wydawaniu. Po zmia-

nie właściciela tygodnik ukazuje się od 3 kwietnia 2007 roku. Wydawcą jest Wyższa 

Szkoła Humanitas w Sosnowcu, a redaktorem naczelnym Jadwiga Krzeszowiec. Tygo-

dnik ponownie zmienił charakter i szatę graficzną. Odmłodzono zespół reporterski13.

9  http://www.wiadomoscizaglebia.pl/otygodniku.htm [dostęp: 13.02.2011]. 
10  Ibidem.
11  Ibidem.
12  Ibidem.
13  Ibidem.
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Badania własne 

 Przedmiotem badań były publikacje wyborcze i okołowyborcze, prezentowane 

na łamach „Wiadomości Zagłębia”. Ogółem zostało poddanych analizie 14 wydań tygo-

dnika w okresie od 7 września 2010 do 7 grudnia 2010 r. 

Materiały w nich zawarte można podzielić na 2 kategorie: teksty poświęcone 

wyborom do rad miast, powiatów i sejmiku wojewódzkiego oraz materiały dotyczące 

kandydatów na prezydentów i burmistrzów miast naszego regionu. 

Publikacje dotyczące wyborów do rad miast, powiatów i sejmiku 

wojewódzkiego

 Publikacje dotyczące wyborów samorządowych podzielić można na kilka ro-

dzajów. Są to artykuły informacyjne dotyczące poszczególnych komitetów wyborczych 

i kandydatów, materiały przedstawiające bieżące sprawy i problemy oraz teksty podsu-

mowujące ostatnią kadencję władz miasta i radnych. Ważnym elementem są również 

wywiady z kandydatami na radnych, jak i z osobami piastującymi jeszcze stanowiska 

w radzie miasta.

Inauguracją tematyki wyborczej w „Wiadomościach Zagłębia” było przedsta-

wienie na czołówce 36 numeru kandydatów na prezydenta Sosnowca 14. W tym samym 

wydaniu w tekście „Obecność raczej wybiórcza”15 autor rozlicza poszczególnych rad-

nych, wymieniając ich z imienia i nazwiska oraz z uczestnictwa na posiedzeniach komi-

sji, których są członkami. W kolejnym tygodniu czytamy wywiad z radnym Krzysztofem 

Haładusem zatytułowany „Lista PiS albo nic”16. Autor podkreśla, że z radnym związany 

jest pewien paradoks. „Z jednej strony nie jest Pan członkiem PiS-u tylko członkiem 

klubu radnych, ale z drugiej strony najbardziej wyrazistą osobą z tego grona”. Haładus 

odpowiada, że „rozumie konieczność funkcjonowania politycznego w grupach, ale ob-

serwacje tego, co dzieje się wewnątrz każdej partii, nie zachęcają zbytnio do podjęcia 

decyzji o wstąpieniu do niej”. Niemniej jednak najbardziej związany czuje się tylko 

i wyłącznie z PiS-em i mówi: „W tych wyborach – albo PiS, albo nic17. W tym samym 

numerze w artykule „Bo sprawdzony i lojalny wobec PiS”18 czytamy o decyzjach per-

14 Czterech wspaniałych?, pod red. P. Celeja, A. Kaczora, I. Pawłowskiej, „Wiadomości Zagłę-
bia”, nr 36/2010, s. 1.
15  Obecność raczej wybiórcza, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 36/2010, s. 5.
16  Lista PiS albo nic, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 37/2010, s. 4.
17  Ibidem.
18  Bo sprawdzony i lojalny wobec PiS, pod red. P. Celeja,” Wiadomości Zagłębia”, nr 37/2010, s. 4.
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sonalnych partii dotyczących osób i numerów na listach w poszczególnych okręgach 

do rady miasta i sejmiku województwa. W kolejnym tygodniu głównym tematem wy-

borczym jest tzw. afera billboardowa „sprawdzony gospodarz”. W publikacji „Brudny 

początek kampanii samorządowej”19 czytamy o specjalnej konferencji prasowej SLD 

zwołanej w związku z billboardami przygotowywanymi przez sympatyków związa-

nych z sosnowiecką PO. Widać na nich zaniedbane kamienice, zrujnowany dworzec 

w Maczkach i sterty walających się śmieci. „Nie można wybierać na billboardy tylko 

miejsc zaniedbanych, nie zarządzanych w dodatku przez miasto. Nawet najbogatsze 

metropolie mają takie miejsca i dzielnice, które są mało atrakcyjne dla oka. Zdaniem 

przedstawicieli sosnowieckiego SLD to właśnie PO na czele z posłem Jarosławem Pię-

tą jest odpowiedzialna za przygotowanie billboardów w takiej postaci. Interesuje nas 

kwestia, z jakich środków finansowana jest ta kampania? Zarząd miejski PO odciął się 

od całej akcji. Tymczasem dysponujemy wydrukiem e-maila, w którym jest wyraźnie 

napisane, że billboardy mają być dostarczone pod adres biura poselskiego Jarosława 

Pięty – oświadczył Tomasz Niedziela, rzecznik sosnowieckiego SLD”20. W tym samym 

numerze w rubryce „Nasze rozmowy” zamieszczone są dwa wywiady z przedstawicie-

lami spornych stron. Wywiad „Sosnowiec traci zdolnych ludzi”21 z Łukaszem Strącz-

kiem – sosnowieckim działaczem Młodych Demokratów oraz „Platforma gra grupą 

młodych”22 rozmowa z Tomaszem Niedzielą, związanym z SLD.

Jedynym wyłamującym się z tematu czarnego PR w tym wydaniu jest artykuł 

„Rzecznik szuka nowej posady”23. Mówi on o tym, iż rzecznik sosnowieckiego ratusza 

Grzegorz Dąbrowski, pojawił się na plakatach wyborczych i billboardach SLD w Będzi-

nie. „Sam zainteresowany przed startem kampanii samorządowej nie chciał komento-

wać tej sprawy. Zapewniał jednak, że w żaden sposób nie koliduje to z jego pracą zawo-

dową”24. W numerze 39 nie było żadnych publikacji dotyczących wyborów i trwającej 

kampanii wyborczej. W kolejnym tygodniu (nr 40) gazeta publikuje kilka artykułów 

dotyczących wyborów włodarzy miast oraz wywiad25 „O lokalnej polityce, przyszło-

ści Sosnowca i wizji rozwoju miasta” z prof. dr. hab. Jackiem Wodzem, socjologiem 

Uniwersytetu Śląskiego, który od 1988 roku mieszka w Sosnowcu. Profesor skarży 

19  Brudny początek kampanii samorządowej, pod red. (A.K), „Wiadomości Zagłębia”, nr 
38/2010, s. 3.
20  Ibidem.
21  Sosnowiec traci zdolnych ludzi, pod red. P. Ruty, „Wiadomości Zagłębia”, nr 38/2010, s.10.
22  Platforma gra grupą młodych, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 38/2010, s.10.
23  Rzecznik szuka nowej posady, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 38/2010, s. 5.
24  Ibidem.
25  O lokalnej polityce, przyszłości Sosnowca i wizji rozwoju miasta, pod red. P. Celeja, „Wiado-
mości Zagłębia”, nr 40/2010, s. 5.
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się w nim na nijakość kampanii wyborczej, która w jego przekonaniu jest odzwier-

ciedleniem nijakiej mijającej kadencji. Jego zdaniem Kazimierz Górski znów będzie 

prezydentem Sosnowca, ponieważ nie ma ze strony jego przeciwników konkretnych 

argumentów i propozycji co można zmienić w mieście i sposobie rządzenia. W nume-

rze 41 na czołówce ukazał się artykuł „Lewa kasa z ratusza”26, w którym jesteśmy in-

formowani o tym, iż „do Prokuratury rejonowej w Sosnowcu wpłynęło zawiadomienie 

o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dorotę G., byłą już kierowniczkę Mię-

dzywydziałowego Referatu Ekonomicznego sosnowieckiego Urzędu Miasta”27. Władze 

miejskie podejrzewają byłą urzędniczkę o podrabianie podpisów i fałszowanie faktur 

oraz defraudację blisko 150 tys. zł.

Kolejny tekst „Będzie w czym wybierać”28 informuje, że „od tygodnia znane są 

nazwy komitetów wyborczych, w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowy-

mi do rad miejskich, powiatowych i sejmiku wojewódzkiego. Oprócz ogólnopolskich 

partii, które próbują zdobyć głosy na poziomie regionalnym i lokalnym, wyborcy będą 

mieli okazję zagłosować także na bezpartyjne komitety. Pierwsza tura wyborów od-

będzie się 21 listopada br”29. „Obywatele mający czynne prawo wyborcze, będą mogli 

wybierać spośród 33 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Dodatkowo w całym wo-

jewództwie śląskim zarejestrowano 309 komitetów o charakterze lokalnym, w tym ok. 

50 z Zagłębia Dąbrowskiego”30. Autor przytacza wypowiedzi znanych działaczy lokal-

nych, wymienia kandydatów z poszczególnych komitetów związanych z dużymi partia-

mi politycznymi oraz przedstawia nowo powstałe lokalne komitety wyborcze. Całość 

komentuje dr Tomasz Słupik, politolog WSH w Sosnowcu, który uważa, że „tworzenie 

tak wielu komitetów wyborczych jest przejawem aktywności obywatelskiej”. Myśli jed-

nak, że mieszańcy zagłosują na duże partie bądź komitety wyborcze, które są im szerzej 

znane z lokalnej działalności”31.

 „Czyj to referat”32 jest kontynuacją wątku z poprzedniego wydania dotyczącego 

„afery fakturowej” i nieprawidłowości wykrytych w sosnowieckim magistracie. Rad-

ni PO i SLD przerzucają się nawzajem odpowiedzialnością za powstałą sytuację. Nikt 

nie chce się przyznać do tego, skąd wziął się taki twór jak Międzywydziałowy Referat 

Ekonomiczny, gdzie dochodziło do wszystkich nieprawidłowości. W rubryce „Nasze 

26  Lewa kasa z ratusza, pod red. P. Ruty, „Wiadomości Zagłębia”, nr 41/2010, s. 1, 3.
27  Ibidem, s. 1.
28  Będzie w czym wybierać, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 41/2010, s. 5.
29  Ibidem.
30  Ibidem.
31  Ibidem.
32  Czyj to referat, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 42/2010, s. 4.
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rozmowy” czytamy wywiad „Mnie się chce!”33 z Mateuszem Olejnikiem, 23-letnim 

kandydatem do Rady Miejskiej Sosnowca. „Myślę, że młodzi w polityce są potrzeb-

ni. Sytuacją idealną byłoby, gdyby w Radzie zasiadała część reprezentantów starszego 

pokolenia, ale też grupa młodych ludzi. Wtedy moglibyśmy mieć podwójną wartość, 

z jednej strony byłoby to doświadczenie, a z drugiej energia, zaangażowanie i pasja. 

Takie połączenie z pewnością działałoby na korzyść naszego miasta i wpływało na jego 

rozwój”34. Zapytany czy 6 miejsce na liście nie jest zbyt odległe, by móc myśleć o zwy-

cięstwie, odpowiada: „Mam nadzieję, że wyborcy docenią świeżość i będą głosować na 

konkretne osoby, nie kierując się przy tym jej miejscem na liście”35.

 W numerze 43 zawarty jest interesujący artykuł „Kto stawia na młodych?”36. 

Czytamy, że „w Sosnowcu 68 kandydatów poniżej 35 roku życia wystawią łącznie 

4 główne komitety wyborcze”37. „Rekordzistą pod względem osób młodych jest Komi-

tet Wyborczy Wyborców Niezależni Macieja Adamca. Na jego listach znalazło się aż 

26 tego typu osób. Zaraz za komitetem Adamca znalazło się PiS, które dało szansę 18 

młodym kandydatom i jest to 1/3 wszystkich startujących z list PiS-u. Najsłabiej wy-

padło sosnowieckie SLD z 9 osobami”38. Całość komentuje dr Tomasz Słupik: „Chwalę 

odwagę Macieja Adamca za wiarę w młodych i kobiety, ale z drugiej strony trzeba jasno 

powiedzieć, że w starciu z gigantami nie ma on nic do stracenia”39.

 Kolejny tydzień przynosi pierwsze podsumowania. W materiale „Ostatnia w tej 

kadencji”40 czytamy o 65. sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu i zarazem ostatniej w tej 

kadencji. „Było nieco smutniej i spokojniej niż zazwyczaj, ale nie brakowało w wystą-

pieniach utarczek słownych i chęci błyśnięcia przed wyborami. Kończąc ostatnią sesję 

przewodniczący Miklasiński zaproponował na schodach urzędu wspólne zdjęcie rad-

nych. Ci jednak nie wyrazili zainteresowania i szybko opuścili salę obrad”41.

„Chełmecki, król Internetu”42 to materiał o skandalicznej wpadce telewizyj-

nej Dawida Chełmeckiego. „21-letni działacz PO, kandydujący w Jaworznie na urząd 

radnego miasta, został nie tylko bohaterem serwisów informacyjnych w telewizji oraz 

artykułów prasowych. Chełmecki jest przede wszystkim królem Internetu. Wszystko 

33  Mnie się chce!, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 42/2010, s. 10.
34  Ibidem.
35  Ibidem.
36  Kto stawia na młodych?, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 43/2010, s. 5.
37  Ibidem.
38  Ibidem.
39  Ibidem.
40  Ostatnia w tej kadencji, pod red. P. Celeja, A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 44/2010, s. 3.
41  Ibidem.
42  Chełmecki, król Internetu, pod red. I. Pawłowskiej, „Wiadomości Zagłębia”, nr 44/2010, s. 4.
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dlatego, że w debacie w lokalnej telewizji, w programie na żywo powiedział wulgarne 

„ja pier***, nie mogę”. Zapis wideo tej wpadki krąży po sieci ”43.

 Numer 45 otwiera publikacja „Idą wybory, leci kasa”44. Autor próbuje w nim 

porównać, ile pieniędzy według prawa mają poszczególne komitety wyborcze, ile za-

mierzają wydać i jak bardzo różnią się ich budżety. Całość komentuje dr Tomasz Słu-

pik, który uważa, że regulacje dotyczące finansowania kampanii wyborczej są fikcją.

 W kolejnym tygodniu ciekawym materiałem jest artykuł „Chcą zlikwidować 

straż miejską”45. Komitet Wyborczy Wyborców Konstruktywna Opozycja Sosnowiecka 

obok poprawy stanu technicznego dróg, obniżenia podatków lokalnych czy reformy 

Urzędu Miejskiego proponuje również likwidację straży miejskiej, która ich zdaniem 

jest zupełnie nierentowna. Autorka zastanawia się, czy jest to tylko „wyborcza kiełba-

sa” czy konsekwentna inicjatywa.

 Numer 47 jest podsumowaniem pierwszego etapu samorządowej kampanii 

wyborczej.

Na pierwszej stronie czytamy zapowiedź publikacji „Zagłębie wybierało sa-

morządowców”46. Na całej stronie 3 zamieszczony jest obszerny materiał poświęcony 

podsumowaniu wyborów 2010. Podzielony jest na poszczególne miasta: Sosnowiec, 

Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Będzin oraz Siewierz, Ogrodzieniec, Wojkowice i Łazy. 

Podane są częściowe dane opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą, z któ-

rych wynika, że frekwencja w naszym województwie na godzinę 19 wyniosła 39,15% 

i jest to jeden z najsłabszych wyników w całym kraju. Potem autorzy wymieniają bar-

dziej szczegółowe wyniki z poszczególnych miast. Całość komentuje dr Tomasz Słupik, 

który wstępnie ocenia wyniki wyborów i frekwencję oraz podaje prognozę na najbliż-

sze 2 tygodnie do drugiej tury.

 Ostateczne wyniki wyborów, tj. nazwiska reprezentantów, którzy przez 4 lata 

będą zasiadać w zagłębiowskich radach gmin, powiatów oraz Sejmiku Województwa 

Śląskiego poznajemy w artykule „Cztery lata z nowymi radami”47, który ukazał się ty-

dzień po pierwszej turze wyborów. Jest to obszerny materiał zajmujący całą stronę 

w tygodniku. Autor po kolei wymienia wszystkich radnych z poszczególnych miast 

i dodaje, że czeka nas jeszcze ostateczne rozstrzygniecie w kwestii wyboru prezyden-

tów i burmistrzów niektórych miast. Całość w krótkim podsumowaniu komentuje Ar-

43  Ibidem.
44  Idą wybory, leci kasa, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 45/2010, s. 1, 3.
45  Chcą zlikwidować straż miejską, pod red. I. Kieliś, „Wiadomości Zagłębia”, nr 46/2010, s. 8.
46  Zagłębie wybierało samorządowców, pod red. P. Celeja, A. Kaczora, I. Kieliś, Ł. Chojnackie-
go, „Wiadomości Zagłębia”, nr 47/2010, s. 1, 3.
47  Cztery lata z nowymi radami, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 48/2010, s. 4.
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kadiusz Kaczor w materiale „Wygrani, przegrani”48. 

Artykuł „Brudna kampania”49 nawiązuje do problemu, jakim stało się w So-

snowcu nagminne niszczenie plakatów wyborczych niektórych komitetów i kandyda-

tów. Do redakcji napływały też informacje od czytelników o kolportażu ulotek oczer-

niających poszczególne osoby, w tym Macieja Adamca. Na koniec autor przestrzega, 

że „w czasie trwania kampanii wyborczej materiały wyborcze są chronione prawem, 

a niszczenie ich jest wykroczeniem i grozi za to grzywna do 5 tysięcy złotych”50.

Natomiast Milena Nykiel w materiale „Z nimi nie było nudno…”51 wymienia cie-

kawe aspekty minionej kampanii, które wyróżniły się spośród nudnej monotonii tych 

samych ulotek i plakatów. Jako przykład podaje m.in. „Zbigniewa Podrazę, który na 

stronie internetowej rozmawiał z internautami, a gdy ci klikali w kolejne zakładki, jego 

animowana postać ożywiała się lub np. spoglądała na zegarek. Innym pomysłem wyka-

zał się Adam Szydłowski, kandydat PO na radnego, który na plakatach wyborczych wy-

stępował jako mroczny Lord Vader z „Gwiezdnych Wojen”, potem jako postać z „Ava-

tara” a na końcu wcielił się w agenta 007 Jamesa Bonda ”52. W dziale ekologia czytamy 

o wyborczym banerze, który zagraża zdrowiu ludzi. Arkadiusz Kaczor i Izabela Kieliś 

w publikacji „Wiercili w azbeście”53 poruszają temat, który zaniepokoił mieszkańców 

jednego z bloków w Sosnowcu. Baner wyborczy Adama Wolskiego, kandydata na rad-

nego z ramienia SLD, został powieszony poprzez wiercenie dziur budynku obłożonym 

azbestem, który staje się szczególnie niebezpieczny podczas jakiejkolwiek obróbki me-

chanicznej. „Wolski czuje się niewinny, a winę zrzuca na administratora budynku”54.

Publikacje dotyczące wyborów na prezydentów i burmistrzów miast 

Zagłębia Dąbrowskiego

Pierwszy tekst55 dotyczący lokalnych wyborów prezydenckich zapowiada czo-

łówka nr 36 zatytułowana „Czterech wspaniałych?”. Jest to żartobliwe przedstawie-

nie 4 kandydatów na prezydenta miasta Sosnowca jako biegaczy maratonu. Cały tekst 

można odnaleźć na stronie 3 z nadtytułem „Maraton prezydencki 2010”. Dowiadu-

48  Wygrani, przegrani, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 48/2010, s. 4.
49  Brudna kampania, pod red. P. Ruty, “Wiadomości Zagłębia” , nr 48/2010, s. 5.
50  Ibidem.
51  Z nimi nie było nudno, pod red. M. Nykiel, „Wiadomości Zagłębia”, nr 48/2010, s. 5.
52  Ibidem.
53  „Wiercili w azbeście”, pod red. I. Kieliś, A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 48/2010, s. 8.
54  Ibidem.
55  Czterech wspaniałych?, pod red. P. Celeja, A. Kaczora, I. Pawłowskiej, „Wiadomości Zagłę-
bia”, nr 36/2010, s. 1, 3.
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jemy się, że w najbliższych wyborach samorządowych o fotel prezydenta Sosnowca 

będzie ubiegało się co najmniej 4 kandydatów związanych z największymi partiami 

politycznymi. Autorzy nie wykluczają, iż w przeciągu kolejnych tygodni mogą pojawić 

się nowi. Jest to tekst informacyjny. Przedstawia poszczególnych kandydatów z imie-

nia i nazwiska oraz przynależności partyjnej. Trzech z nich zapowiedziało już swój start 

w wyborach, kandydat PiS jest domniemany. Politycy kolejno prezentują swoje poglą-

dy na najważniejsze sprawy dotyczące miasta: gospodarkę, inwestycje, pozyskiwanie 

funduszy z Unii Europejskiej.

Kazimierz Górski, kandydat SLD, ubiegający się o trzecią już z kolei reelekcję, 

skupia się głównie na kontynuacji swoich dotychczasowych dokonań. „Chcę w dalszym 

ciągu ściągać do miasta inwestorów i z pomocą środków unijnych zagospodarowywać 

tereny po byłych kopalniach”. „Będę kontynuować działania związane z rozwojem, 

chociażby Klubu im. Jana Kiepury”. Przyznaje, że wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia 

i trzeba znaleźć na wiele spraw „złoty środek”56.

Jarosław Pięta, obecny poseł na sejm i reprezentant PO, swoją kampanię opie-

ra na dwóch priorytetach. „Po pierwsze, jak najszybciej usunąć Górskiego, bo on szko-

dzi miastu, a po drugie naprawić budżet”57. Naprawę finansów miasta upatruje w in-

westycjach oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Stawia nie tylko na strefy 

ekonomiczne, ale również promocję Sosnowca w kraju i Europie. Jego program na-

prawy dziury budżetowej jest jednocześnie programem naprawy jakości życia i pracy 

w Sosnowcu. 

Maciej Adamiec, do niedawna związany z SLD, obecnie z Ruchem Niezależ-

nych, zwraca uwagę na 3 najważniejsze aspekty swojej kampanii. „Przede wszystkich 

chciałbym położyć nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje. Nie 

chodzi tutaj tylko i wyłącznie o fundusze z Unii Europejskiej”58. Drugi element, na który 

zwraca uwagę Adamiec, to drogi. „Wiadomo, że budżet nie będzie w stanie wytrzymać 

kompleksowej wymiany infrastruktury. Są jednak takie elementy, które przy niskich 

nakładach będą w stanie znacząco poprawić komunikację”59. Ostatnim z priorytetów 

kandydata jest zapewnienie mieszkań dla młodych ludzi. 

Kandydat PiS jest na razie nieznany. Na giełdzie nazwisk pojawił się zarówno 

Przemysław Wydra, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sosnowca, jak i przewodni-

cząca sosnowieckiej partii Ewa Malik. Posłanka nie wykluczyła, że sama będzie się 

ubiegać o stanowisko włodarza miasta i potwierdziła, że w tym tygodniu PiS podejmie 

56  Ibidem, s. 3.
57  Ibidem.
58  Ibidem.
59  Ibidem.
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decyzję w tej kwestii. Priorytety, które jej zdaniem powinien realizować kandydat PiS, 

to skuteczna aplikacja o fundusze unijne, rozwój gospodarki komunalnej oraz zwięk-

szenie inwestycji w mieście. 

 W kolejnym numerze, tj. 37, poznajemy już oficjalnego i zatwierdzonego kan-

dydata na prezydenta Sosnowca z ramienia PiS. Będzie nim Przemysław Wydra – 

obecny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. W tekście „Bo sprawdzony i lojalny wobec 

PiS”60 kandydat obiecuje walczyć o drugą turę oraz liczy na 20% poparcie. Kandydat 

PiS nie ma jeszcze gotowego planu wyborczego, ale jak zapowiada, „wraz z zespołem 

jesteśmy w toku opracowywania całego dokumentu”61. Będzie skupiał się na maksy-

malnym pozyskaniu funduszy unijnych, bo miejski budżet wymaga ratunku. Wydrę 

na zwołanej konferencji prasowej promuje również posłanka Ewa Malik. „Przemysław 

jest naszym członkiem od 2003 roku. Pracuje w gimnazjum w sosnowieckim Zagórzu 

jako nauczyciel historii i wychowania fizycznego. Poza tym to doświadczony samorzą-

dowiec oraz zasłużony działacz społeczny. Nie ukrywamy, że jest to również spełnienie 

polecenia Jarosława Kaczyńskiego, aby w trakcie wyborów samorządowych stawiać na 

osoby sprawdzone oraz lojalne wobec linii programowej PiS”62.

 Numery 38, 39, 41 i 42 nie zawierały żadnych materiałów pogłębionych, bezpo-

średnio związanych z wyborami na prezydentów i burmistrzów.

 Wydanie 40 rozpoczyna czołówka „Mrozowskiemu puszczają nerwy”63, z której 

dowiadujemy się, że dziennikarz lokalnej telewizji oskarża burmistrza Czeladzi o po-

bicie. Tematowi poświęcona jest cała trzecia strona numeru, na której można również 

przeczytać wywiad z oskarżonym burmistrzem Markiem Mrozowskim. „Pikanterii 

sprawie dodaje fakt, że urzędujący burmistrz sądzi się z żoną, która zastanawia się, 

któremu z jego rywali w kolejnych wyborach udzielić poparcia i czy czasem nie wystar-

tować na radną w rodzinnej Czeladzi” 64. W artykule „Poseł Pięta liczy na zwycięstwo”65 

czytamy, że „poseł oficjalnie potwierdził, iż w najbliższych wyborach samorządowych 

będzie ubiegał się o fotel prezydenta miasta. Wynik osiągnięty w Sosnowcu przez Bro-

nisława Komorowskiego potwierdza znaczące poparcie dla kandydatów PO, dlatego 

liczy na zwycięstwo, nawet w pierwszej turze”66.

 Na pierwszej stronie pięciu kolejnych wydań tygodnika, począwszy od 42, 

60  Bo sprawdzony i lojalny wobec PiS, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 37/2010, s. 4.
61  Ibidem.
62  Ibidem.
63  Mrozowskiemu puszczają nerwy, pod red. I. Pawłowskiej, „Wiadomości Zagłębia”, nr 
40/2010, s. 1, 3.
64  Ibidem.
65  Poseł Pięta liczy na zwycięstwo, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 40/2010, s. 2.
66  Ibidem.
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znaleźć można ogłoszenie o debacie prezydenckiej, która ma się odbyć 16 listopada 

w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

 W wydaniu 43 w materiale „Przedwyborcze zamieszanie”67 dziennikarka za-

stanawia się, czy „trwające od kilku miesięcy remonty na terenie Dąbrowy Górniczej 

to przypadek czy element kampanii wyborczej obecnego prezydenta miasta Zbigniewa 

Podrazy”68. Całość komentuje dr Tomasz Słupik: „To gorący okres, w którym często 

mamy do czynienia z klasycznymi sytuacjami >>mrożkowskimi<<. Wady przedstawia 

się jak zalety i nagle wiele robi się dla dobra mieszkańców”69.

Kolejny artykuł „Ścigamy się ze światem”70 mówi o tym, że „w czwartek 21 

października w gmachu Muzeum Miejskiego w Sosnowcu oficjalnie zainaugurowano 

kampanię samorządową prezydenta Kazimierza Górskiego oraz jego komitetu Lewi-

ca – Porozumienie Społeczne. Podczas spotkania przedstawiono kandydatów na rad-

nych oraz zaprezentowano założenia, jakie będą przyświecać procesowi wyborczemu. 

Przedstawiono także komitet honorowy Kazimierza Górskiego”71.

 W numerze 44 w artykule „Górski kontra Pięta”72 przeczytać można relację 

z pierwszej debaty prezydenckiej, która odbyła się w sosnowieckiej ArtCafe Muza. 

„Spotkanie Kazimierza Górskiego i Jarosława Pięty było podzielone na trzy etapy: 

w pierwszym odpowiadali kolejno na pytania m.in. z dziedziny gospodarki i społe-

czeństwa, w drugim zadawali sobie pytania wzajemnie, a w trzecim musieli się zmie-

rzyć z pytaniami od publiczności przysłuchującej się starciu”73. W artykule „Chcę być 

burmistrzem Łaz”74 czytamy, że „prawomocnie skazany Tadeusz C. jest kandydatem 

na publiczną funkcję. Przez 3 kadencje w latach 1994-2006 pełnił funkcję burmistrza 

miasta i gminy Łazy. Obecnie jest radnym oraz kandydatem na stanowisko burmistrza 

skazanym prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie uszkodzenia ciała Kazimierza K.”75

 Wydanie 45. zawiera relację z pierwszej debaty prezydenckiej w Sosnowcu 

z udziałem wszystkich zarejestrowanych kandydatów przez Państwową Komisję Wy-

borczą zatytułowaną „Walczyli o młody elektorat”76. „Organizatorem debaty było IV 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Sosnowcu. Maciej Adamiec, Jarosław Pię-

67  Przedwyborcze zamieszanie, pod red. M. Nykiel, „Wiadomości Zagłębia”, nr 43/2010, s. 3.
68  Ibidem.
69  Ibidem.
70  Ścigamy się ze światem, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 43/2010, s. 5.
71  Ibidem.
72  Górski kontra Pięta, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 44/2010, s. 5.
73  Ibidem.
74  Chcę być burmistrzem Łaz, pod red. P. Pieszczyka, „Wiadomości Zagłębia”, nr 44/2010, s. 4.
75  Ibidem.
76  Walczyli o młody elektorat, pod red. P. Celeja, K. Pozutki, „Wiadomości Zagłębia”, nr 45/2010, s. 5.
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ta, Kazimierz Górski, Przemysław Wydra oraz Andrzej Włusek przekonywali do swojej 

wizji prezydentury uczniów szkół średnich, którzy w tym roku pierwszy raz oddadzą 

głos w wyborach”77.

 Na łamach tygodnika do pierwszej tury wyborów zostały wybiórczo przeprowa-

dzone wywiady z kandydatami na włodarzy miasta Sosnowca i z innymi. I tak w nume-

rze 44 Piotr Celej przeprowadził rozmowę z Martą Bobrowską-Juroff, kandydatką na 

stanowisko prezydenta Dąbrowy Górniczej, zatytułowaną „Dąbrowianka będzie rzą-

dzić miastem?”78 Jest to jedyna rozmowa przeprowadzona z kandydatem startującymi 

poza Sosnowcem. 

Arkadiusz Kaczor w materiale „Najważniejszy jest konkret”79 zadaje pytania 

Andrzejowi Włuskowi, kandydatowi Konstruktywnej Opozycji Sosnowieckiej. W nu-

merze 45 przeczytać można rozmowę na temat „pieniędzy, plotek, niezależności i pla-

nie „b” w razie niepowodzenia wyborczego”80 z Maciejem Adamcem, zatytułowaną 

„Gramy w jedno: w zmianę”81. Numer 46 przynosi rozmowę Piotra Celeja z Przemy-

sławem Wydrą, kandydatem PiS-u „Jestem odważnym człowiekiem”82. Do pierwszej 

tury wyborów nie zostały przeprowadzone wywiady z faworytami o fotel prezydenta 

Sosnowca: Kazimierzem Górskim (SLD) i Jarosławem Piętą (PO).

 W numerze 46 znaleźć można aż 6 artykułów związanych z wyborami. 

W materiale „Kościół w kampanii?”83 czytamy o przemówieniu Kazimierza Gór-

skiego z okazji uroczystego odsłonięcia kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II na 

Placu Papieskim. Całość komentuje dr Tomasz Słupik: „To coś w rodzaju lewico-

wości selektywnej. Niby tradycje lewicowe są mocne, ale z drugiej strony katolicki 

elektorat przeważa. Dlatego każda okazja do pokazania się jest dobra”84. W krót-

kim materiale „(Nie)znani kandydaci z Będzina”85 autor stwierdza, że „podczas 

tegorocznych wyborów w Będzinie o fotel prezydenta powalczy trzech kandyda-

tów. Obecnego prezydenta miasta, Radosława Barana, nie trzeba nikomu przedsta-

wiać. Kim są pozostali dwaj kandydaci – Józef Pilch (PiS) i Łukasz Komoniewski 

77  Ibidem.
78  Dąbrowianka będzie rządzić miastem?, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 
44/2010, s. 10.
79  Najważniejszy jest konkret, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 44/2010, s. 10. 
80  Gramy w jedno- w zmianę, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 45/2010, s. 10.
81  Ibidem.
82  Jestem odważnym człowiekiem, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 46/2010, s. 10.
83  Kościół w kampanii? pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 46/2010, s. 8.
84  Ibidem.
85  (Nie)znani kandydaci z Będzina pod red. (IK), „Wiadomości Zagłębia”, nr 46/2010, s. 8.
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(SLD)?”86 W dalszej części przybliża ich sylwetki i ogólne koncepcje na ewentualną 

prezydenturę. We wzmiance „Baran będzie kończył”87 czytamy o planach na ko-

lejną reelekcję Radosława Barana. W artykule „Wyborcza bitwa o logo”88 czytamy 

o zarzutach przywłaszczenia sobie logo Unii Pracy, jakie stawiają Kazimierzowi 

Górskiemu – kontrkandydat Maciej Adamiec oraz poseł Unii Pracy Grzegorz Pi-

salski. Całość komentuje dr Tomasz Słupik, który uważa, że „konflikt pomiędzy 

sosnowieckimi politykami kojarzonymi z lewicą źle o niej świadczy”89.

Ostatni materiał „Banery na majątku miasta”90 informuje czytelników, że pre-

zydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza wykorzystuje do celów wyborczych ma-

jątek miasta, tzn. wiesza plakaty i banery wyborcze na mieniu miejskim, takim jak np. 

budynek po miejskim kinie.

Wywiady z głównymi rywalami Górskim i Piętą przeczytać można dopiero 

w trakcie trwania kampanii przed drugą turą wyborów. I tak rozmowę z Kazimierzem 

Górskim „Byłem przygotowany”91 znaleźć można w numerze 47, a wywiad z Jarosła-

wem Piętą „Walka zaczyna się od nowa”92 na kilka dni przed decydującym startem 

w numerze 48. Tym samym jest to ostatni materiał przedwyborczy, co można potrak-

tować, że może być najbardziej zapamiętany. W wydaniu 47 w materiale „Prezydent 

Baran musi przeprosić”93 czytamy na temat wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach 

wydanego w trybie wyborczym. Łukasz Komoniewski, który jest kandydatem na prezy-

denta Będzina, założył sprawę urzędującemu prezydentowi Baranowi o zniesławienie 

i wygrał. Oskarżony zamierza złożyć apelację.

Numer 49 zamyka cykl wyborczy w „Wiadomościach Zagłębia”. W artykule 

„Koniec walki o fotele”94 autorzy przedstawiają ostateczne wyniki wyborów na prezy-

dentów i burmistrzów miast. I tak „Kazimierz Górski oraz Zbigniew Podraza są jedy-

nymi włodarzami miast, którzy zachowali swoje stanowiska po drugiej turze wyborów 

prezydenckich. Nowych prezydentów i burmistrzów będą mieć mieszkańcy Będzina, 

Czeladzi, Zawiercia, Siewierza i Wojkowic”95.

86  Ibidem.
87  Baran będzie kończył, pod red. (IK), „Wiadomości Zagłębia”, nr 46/2010, s. 9.
88  Wyborcza bitwa o logo, pod red. P. Celeja, „Wiadomości Zagłębia”, nr 46/2010, s. 9.
89  Ibidem.
90  Banery na majątku miasta, pod red. M. Nykiel, „Wiadomości Zagłębia”, nr 46/2010, s. 9.
91  Byłem przygotowany, pod red. P. Ruty, „Wiadomości Zagłębia”, nr 47/2010, s. 2.
92  Walka zaczyna się od nowa, pod red. A. Kaczora, „Wiadomości Zagłębia”, nr 48/2010, s. 10.
93  Prezydent Baran musi przeprosić, pod red. I. Kieliś, „Wiadomości Zagłębia”, nr 47/2010, s. 2. 
94  Koniec walki o fotele, pod red. A. Kaczora, P. Celeja, I. Kieliś, „Wiadomości Zagłębia”, nr 49/2010, s. 1, 3.
95  Ibidem s. 3.
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Podsumowanie

 Przedmiotem analizy były numery tygodnika wydane podczas wyborczej kam-

panii samorządowej. Trzynaście z nich zostało wydanych w trakcie trwania kampanii, 

a jeden numer ukazał się tuż po zakończeniu drugiej tury wyborów i można go uznać 

za podsumowujący. 

Materiały o charakterze wyborczym zawarte były w 13 z nich. Tylko jeden nu-

mer, tj. 39, nie zawierał żadnych artykułów związanych z wyborami samorządowymi. 

 „Wiadomości Zagłębia”, które z nazwy sugerują, że zajmują się problematyką 

całego regionu, w swoich materiałach skupiły się przede wszystkich na sprawach zwią-

zanych z Sosnowcem. Publikacje dotyczyły głównie stolicy Zagłębia, ale znalazło się 

również kilka tekstów związanych z innymi miastami. W poddanych analizie nume-

rach przeczytać można było tylko jeden wywiad kandydatki na stanowisko prezydenta 

Dąbrowy Górniczej, który skupił się na jej propozycjach wyborczych. Wszystkie inne 

wywiady dotyczyły kandydatów sosnowieckich.

 Teksty, które zostały poświęcone innym miastom, związane były przede wszyst-

kich z aferami i nieprawidłowościami.

 Tygodnik na swoich łamach zajął się przede wszystkim wyborami prezydencki-

mi i wyborami do rad miast. Wybory do sejmiku wojewódzkiego zostały potraktowane 

marginalnie.

Materiały związane z wyborami do rad miast miały charakter głównie infor-

macyjny. Tygodnik podejmował przede wszystkim ocenę pracy urzędników mijającej 

kadencji, tworzeniu i rejestrowaniu list wyborczych oraz incydentach i procesach zwią-

zanych z kampanią. Znaleźć tam można było również teksty związane z ogłoszeniem 

wyników i przedstawieniem radnych.

Każdemu z kandydatów na prezydenta miasta Sosnowca została poświęcona 

mniej więcej taka sama ilość miejsca w tygodniku. Z każdym z kandydatów został prze-

prowadzony jeden wywiad. Trzech z nich wypowiedziało się jeszcze przed pierwszą 

turą wyborów, natomiast wywiady z głównymi rywalami zostały przeprowadzone do-

piero przed drugą turą.

 Wszystkie artykuły, które zawierały jakiś komentarz spoza redakcji, komento-

wał jeden ekspert, a mianowicie dr Tomasz Słupik, który jest związany z uczelnią – wy-

dawcą „Wiadomości Zagłębia”. 

Większość tekstów została napisana przez tych samych dziennikarzy. Najwięcej 

samodzielnych, bo aż 12, napisał Arkadiusz Kaczor, drugi w kolejności jest Piotr Celej 

(10). Występują także materiały opublikowane pod pseudonimem i dotyczą one niepra-

widłowości związanych z wyborami w Będzinie oraz „brudną kampanią” w Sosnowcu.
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„Kurier Miejski”

 Kurier Miejski” jest miesięcznikiem, który jest wydawany dzięki zaangażowa-

niu sosnowieckiego samorządu. Rada Miejska, tuż po ukształtowaniu się samorzą-

du I kadencji, rozpoczęła starania o stworzenie gazety samorządowej. Na podstawie 

uchwały z dnia 7 listopada 1991 roku powstała jednoosobowa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod nazwą Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW” spółka 

z o.o., która rozpoczęła wydawanie samorządowego pisma96. Pierwszy numer pisma 

ukazał się w październiku 1992 roku97.

 Pierwszym redaktorem naczelnym była Jolanta Pieczka (od czerwca 1992 r. do 

kwietnia 1993 r.). Po niej funkcję tę objął Andrzej Osajda (lipiec 1993 – październik 

1997). Następnie gazetę tworzył Kazimierz Gołosz (październik 1997 – grudzień 2005). 

Obecny prezes i redaktor naczelny – Jarosław Adamski – objął tę funkcję w styczniu 

2006 roku98.

 Przez lata pismo zmieniało swoje oblicze, format, oprawę graficzną, logo i treści 

merytoryczne. Z czarno-białej kilkustronicowej gazety „Kurier Miejski” zmienił się w barw-

ne, 16-stronnicowe pismo, wydawane bezpłatnie w nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy99.

Badania własne

 Przedmiotem badań były artykuły dotyczące pośrednio lub bezpośrednio sa-

morządowej kampanii wyborczej prezentowane na łamach „Kuriera Miejskiego”.

 Publikacje w nich zawarte można podzielić na 2 kategorie: teksty typowo infor-

macyjne i wywiady przedstawiające poszczególnych kandydatów, informujące o kalen-

darzu wyborczym itd. oraz artykuły poświęcone dokonaniom obecnych samorządow-

ców i prezydenta miasta.

 W wydaniu wrześniowym w artykule „Umowa o dofinansowane Sali Koncer-

towej podpisana”100 czytamy, że „26 lipca 2010 roku w Warszawie Minister Kultury 

i Dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz prezydent Sosnowca Kazimierz 

Górski podpisali umowę na dofinansowanie budowy Sali Koncertowej przy Szkole Mu-

96  http://www.kuriermiejski.com.pl/o_kurierze.htm [dostęp: 10.02.2010].
97  Katalog Prasy, Radia i Telewizji’93 województw bielskiego, częstochowskiego, katowickie-
go, opolskiego. Poradnik Reklamowy. Katowice. Rocznik 1992/93, s. 96.
98  http://www kuriermiejski.com.pl/o_kurierze.htm [dostęp: 10.02.2010]. 
99  Ibidem.
100  Umowa o dofinansowanie Sali Koncertowej podpisana, pod red. (KP), „Kurier Miejski”, nr 
9/2010, s. 1.
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zycznej w Sosnowcu w wysokości 20 milionów złotych. Prace rozpoczną się w ciągu 

najbliższych miesięcy”101. Natomiast w materiale „Termomodernizacja Szpitala Miej-

skiego zakończona”102 prezydent Kazimierz Górski wyraża swoje zadowolenie z mo-

dernizacji zagórskiego szpitala, którego realizacja była możliwa dzięki środkom pozy-

skanym z Unii Europejskiej. Dowiadujemy się również, że Sosnowiec jest najtańszym 

urzędem wśród miast powiatowych według Tygodnika Samorządowego „Wspólnota”. 

W wywiadzie „Wspieramy szkolnictwo zawodowe”103 przeprowadzonym z radnym 

Rady Miejskiej i przewodniczącym Komisji Oświaty Andrzejem Madejem czytamy, że 

„dzięki inicjatywie PO w ciągu minionej kadencji, mimo kłopotów finansowych, prze-

znaczono duże środki na remonty i modernizację oraz poprawę przyszkolnej infra-

struktury sportowej, na wymianę stolarki okienno-drzwiowej w placówkach czy re-

mont sanitariatów”104.

 W numerze październikowym w materiale „Umowa o dofinansowanie podpi-

sana”105 czytamy, że „podpisano umowę o dofinansowanie dla kolejnego z zadań inwe-

stycyjnych realizowanych przez miasto Sosnowiec w ramach projektu „Gospodarcza 

Brama Śląska”106. Z wywiadu ze Skarbnikiem Miasta Januszem Kaczorem „Bankruc-

two miasta? – nie w Sosnowcu!”107 dowiadujemy się, że „Sosnowiec jest jednym z naj-

mniej zadłużonych miast w Polsce według Rzeczpospolitej”108.

Natomiast w publikacji „Inwestycje zdaniem radnych”109 czytamy, że niektórzy 

radni boją się zapaści finansowej miasta z powodu zbyt dużej ilości wydatków bieżą-

cych. W dalszej części numeru w materiale „Znamy już pierwszych kandydatów na 

urząd prezydenta Sosnowca”110 przedstawione zostają osoby pretendujące do najwyż-

szego stanowiska w mieście: Kazimierz Górski, Jarosław Pięta, Maciej Adamiec i Prze-

mysław Wydra. Są to krótkie notki zawierające podstawowe dane osobowe, wykształ-

cenie, miejsce pracy i dotychczasowe doświadczenie samorządowe.

Na tej samej stronie w artykule „Brudna kampania czy społeczna inicjatywa”111 

101  Ibidem.
102  Termomodernizacja Szpitala Miejskiego zakończona pod red. (KP), „Kurier Miejski”, nr 
9/2010, s. 4.
103  Wspieramy szkolnictwo zawodowe. pod red. T. Bienek , „Kurier Miejski”, nr 9/2010, s. 5.
104  Ibidem.
105  Umowa o dofinansowanie podpisana, pod red. (KP), „Kurier Miejski”, nr 10/2010, s. 1.
106  Ibidem.
107  Bankructwo miasta?- nie w Sosnowcu!, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 10/2010, s. 2.
108  Ibidem.
109  Inwestycje zdaniem radnych, pod red. J. Adamskiego, „Kurier Miejski”, nr 10/2010, s. 2.
110  Znamy już pierwszych kandydatów na urząd prezydenta Sosnowca, „Kurier Miejski”, nr 
10/2010, s. 5.
111  Brudna kampania czy społeczna inicjatywa, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 
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czytamy na temat zorganizowanej przez Łukasza Strączka z PO kampanii skierowanej 

przeciwko sosnowieckim władzom. „Zdjęcia na billboardach oraz na stronie interneto-

wej pokazują zaniedbane i zaśmiecone rejony Sosnowca. Obrazy opatrzone są hasłem 

„sprawdzony gospodarz”, czyli dokładnie tym samym jakim prezydent Kazimierz Gór-

ski posługiwał się podczas poprzedniej kampanii wyborczej z 2006 roku”112.

Miesięcznik zamieszcza również w ramach działu „podsumowanie kadencji” 

wywiad „Stawiam na konsekwencję w działaniu”113 z Kazimierzem Górskim, prezyden-

tem Miasta Sosnowca, jak i rozmowę „Kadencja trudnych kompromisów”114 z Danie-

lem Miklasińskim, przewodniczącym Rady Miejskiej V Kadencji, oraz bogato ilustro-

wane podsumowanie inwestycji z ostatnich kilku lat w Sosnowcu.

 Numerem, w którym zamieszczonych jest najwięcej publikacji związanych z wy-

borami, jest numer listopadowy. Miesięcznik otwiera na pierwszej stronie artykuł „Wybo-

ry tuż-tuż!”115, w którym autor podaje podstawowe informacje związane z nadchodzącymi 

wyborami: kiedy się odbędą, w jakich godzinach będą czynne lokale wyborcze, ilu radnych 

wybiera się z poszczególnych okręgów. Nie zabrakło też informacji, jak powinny głosować 

osoby niepełnosprawne. Z materiału „Znamy już nazwiska kandydatów”116 możemy się do-

wiedzieć m.in., ile jest zarejestrowanych komitetów wyborczych, ile osób będzie walczyć 

o mandat radnego, czy też jakie osoby otwierają listy poszczególnych komitetów.

 W dużym, dwustronnicowym artykule „Debata w >>Staszicu<<”117 autorka przed-

stawia obszerne fragmenty debaty, która odbyła się 4 listopada w IV LO im. S. Staszica 

z udziałem wszystkich pięciu kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Sosnowca. 

Zamieszczone są odpowiedzi wszystkich kandydatów na poszczególne pytania organizato-

rów, jak i te zadawane sobie nawzajem.

 Czytamy również publikacje na temat inauguracji kampanii wyborczych dwóch 

głównych kandydatów: Jarosława Pięty „Chcę zwyciężyć”118 oraz Kazimierza Górskiego 

„Porozumienie ponad podziałami”119. Na tej samej stronie umieszczony jest również mate-

riał na temat kampanii wyborczej Macieja Adamca zatytułowany „Z poparciem Gierka”120.

Dwie strony wydania listopadowego (tj. 11 i 12) zajmują również reklamy Ko-

10/2010, s. 5.
112  Ibidem.
113  Stawiam na konsekwencje w działaniu, „Kurier Miejski”, nr 10/2010, s. 8.
114  Kadencja trudnych kompromisów, „Kurier Miejski”, nr 10/2010, 9.
115  Wybory tuż, tuż!, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 1.
116  Znamy już nazwiska kandydatów, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 7.
117  Debata w „Staszicu”, pod red. G. Kolanko, „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s .8, 9.
118  Chcę zwyciężyć, pod red. (TB), „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 10.
119  Porozumienie ponad podziałami, pod red. (TB), „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 10.
120  Z poparciem Gierka, pod red. (TB), „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 10.
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mitetu Wyborczego PO i SLD z wymienieniem poszczególnych okręgów i startujących 

w nich kandydatów.

 Na stronie 3 czytamy materiał będący kontynuacją wyjaśnień związanych z tzw. 

aferą billboardową „Sąd rozstrzygnie”121. Dowiadujemy się z niego, że „członkowie PO 

domagają się przeprosin od prezydenta miasta za wypowiedź, w której Kazimierz Gór-

ski miał stwierdzić, iż obaj panowie uczestniczyli w imprezie, której organizacja została 

sfinansowana na podstawie faktury sfałszowanej przez pracownicę Urzędu Miejskie-

go”122.

 W numerze znaleźć można także kilka materiałów o pozytywnych dokonaniach 

urzędników mijającej kadencji, m.in.: „Nowa siedziba Centrum Informacji Miejskie-

j”123, „Nowa droga już otwarta”124, „Kalendarium i ołtarz już otwarte”125, >>Sosnowiec 

ma „Grunt na medal<<”126 czy „Powstaje kampus dla studentów Medyka”127.

 Numer grudniowy jest numerem podsumowującym minioną kampanię wy-

borczą. Na pierwszej stronie czytamy artykuł „Prezydentem pozostaje Kazimierz Gór-

ski”128, w którym przedstawione są oficjalne wyniki wyborów zarówno prezydenckich, 

jak i do Rady Miejskiej. 

Opublikowane są również dwa obszerne wywiady, pierwszy z wybranym na 

trzecią kadencję prezydentem Sosnowca Kazimierzem Górskim „Ważne decyzje po-

trzebują spokoju”129, drugi z nowym przewodniczącym Rady Miejskiej Arkadiuszem 

Chęcińskim zatytułowany „Dopilnujemy obietnic wyborczych”130.

Czytamy także o „Sesji inauguracyjnej”131 Rady Miejskiej, która miała miejsce 

1 grudnia oraz ślubowaniu, jakie złożył prezydent Kazimierz Górski „Prezydent Górski 

zaprzysiężony”132.

121  Sąd rozstrzygnie, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 3.
122  Ibidem.
123  Nowa siedziba Centrum Informacji Miejskiej”, pod red. (TB), „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 2.
124  Nowa droga już otwarta, pod red. (KP), „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 2.
125  Kalendarium i ołtarz już otwarte, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 4.
126  Sosnowiec ma „Grunt na medal”, pod red. (KP), „Kurier Miejski”, nr 11/2010, s. 4.
127  Powstaje kampus dla studentów „Medyka”, pod red. G. Kolanko, „Kurier Miejski”, nr 
11/2010, s. 5. 
128  Prezydentem pozostaje Kazimierz Górski, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 12/2010, s. 1, 3.
129  Ważne decyzje potrzebują spokoju, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 12/2010, s. 4.
130  Dopilnujemy obietnic wyborczych, pod red. T. Bienek, „Kurier Miejski”, nr 12/2010, s. 5.
131  Sesja inauguracyjna, pod red. G. Kolanko, „Kurier Miejski”, nr 12/2010, s. 2.
132  Prezydent Górski zaprzysiężony, „Kurier Miejski”, nr 12/2010, s. 2.



147Joanna Gierula Wybory samorządowe 2010 na łamach...

Podsumowanie

Analizie zostały poddane 4 numery „Kuriera Miejskiego” z okresu od września 

2010 do grudnia 2010. Trzy z nich wydane były w trakcie trwania kampanii wyborczej, 

a 1 numer ukazał się tuż po zakończeniu drugiej tury wyborów i można go uznać za 

podsumowujący.

Materiały o charakterze wyborczym zawarte były we wszystkich i dotyczyły 

wyłącznie spraw związanych z Sosnowcem, co jest zrozumiałe ze względu na samo-

rządowy charakter tego miesięcznika. Większość artykułów miała charakter typowo 

informacyjny. Dziennikarze przekazywali treści związane z kalendarzem wyborczym 

oraz przedstawiali osiągnięcia i zasługi urzędników mijającej kadencji.

Materiały były zwięzłe i krótkie. Przekazywały istotne fakty zazwyczaj bez ko-

mentarza. Wyjątkiem były m.in. wywiady ze starającym się o reelekcję prezydentem 

K. Górskim i przewodniczącym Rady Miejskiej D. Miklasińskim. Materiały te zajęły 

po jednej pełnej stronie w miesięczniku. Wywiad z Górskim dotyczył, co zresztą za-

powiadał tytuł rubryki, podsumowaniu kadencji, ale wystąpiły w nim również sprawy 

dotyczące bieżącej kampanii.

 Materiały poświęcone kandydatom do Rady Miasta miały charakter ogólny 

i nie zawierały nazwisk poszczególnych kandydatów. Pełną listę nazwisk „Kurier Miej-

ski” publikował tylko i wyłącznie na zasadzie reklam wykupionych przez dwa komitety 

wyborcze.

Inaczej ma się sprawa w związku z wyborami prezydenckimi. Każdy z kandy-

datów został przedstawiony i miał szansę w skrócie zaprezentować swoje propozycje 

na ewentualną wygraną. Wszystkim kandydatom poświęcono mniej więcej taką samą 

ilość miejsca w miesięczniku. W materiale poświęconym debacie prezydenckiej ze 

wszystkimi kandydatami, który zajmuje aż dwie pełne strony, każdy z nich odpowiadał 

na te same pytania.

Poszczególne materiały pisane były przez tych samych dziennikarzy. Najwięcej 

z nich, bo aż 10, napisał Tomasz Bienek. Kilka artykułów opublikowanych było pod 

pseudonimami.

 

Podsumowanie ogólne

 W Sosnowcu lokalną przestrzeń mediów periodycznych tworzą przede wszyst-

kim media prasowe. Do najważniejszych należy prasa niezależna i samorządowa, dla-

tego też one były przedmiotem szczegółowej analizy. Można przypuszczać, że stanowią 

one istotny czynnik kształtowania opinii publicznej w czasie kampanii wyborczej do 
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samorządu. Mając na uwadze ich zróżnicowanie typologiczne, należy wskazać, że obraz 

kampanii samorządowej był w obu pismach dość zbliżony. Redakcje wyraźnie skupiły 

się na jej przedstawianiu i opisywaniu, a nie komentowaniu. Trudno także wskazać, 

aby jednoznacznie popierały któregoś z kandydatów, chociaż w „Kurierze Miejskim” 

przedstawiciele aktualnej władzy mogli liczyć na szerszą prezentację. Można zatem 

stwierdzić, że mieszkaniec Sosnowca, mając ograniczony dostęp do wielu źródeł lokal-

nej informacji, swoją decyzję wyborczą mógł uzależniać od wiadomości pozyskiwanych 

z prasy. Tylko bardziej aktywni wyborcy mogli korzystać z Internetu, gdzie różnorod-

ność opinii i ocen na temat przebiegu kampanii była zdecydowanie większa. Jednakże 

jak wskazują badania133, odbiorcy prasy lokalnej są bardziej świadomymi uczestnikami 

życia politycznego na poziomie lokalnym.

SUMMARY:
Local elections in the local press: “Wiadomości Zagłębia” and “Kurier Miejski” in 
Sosnowiec in 2010 A brief characteristic of the local press in Sosnowiec. Analysis of 
quantitative and qualitative participation of local media in the election campaign 
for the local government in 2010. A campaign image created for the independent 
local press and local government. The attempt of reconstruction editorial policy.

KEY WORDS: local press, municipal press, private local press, election campaign, 
editorial policy

133  M. Gierula, „Kurier Miejski” oraz Radio Rezonans na tle rozwoju mediów lokalnych, „Rocz-
nik Sosnowiecki” 1998, tom VII: Samorządne społeczeństwo, Sosnowiec 1999, s. 134.



Magdalena Włosowicz-Kulawik

Telewizja jako zagrożenie dla rodziny

STRESZCZENIE

Każda  technologia  j:est  zarazem ciężarem  i błogosławieństwem. W artykule  te-
lewizja ukazana  jest nie  jako błogosławieństwo, ale przede wszystkim  jako źró-
dło zagrożeń. Pojawia się  tutaj  zestawienie  telewizji –  jako najpopularniejszego 
środka przekazu informacji – z wieloaspektowym, negatywnym jej wpływem na 
życie rodzinne. Uogólniając problem możemy odnieść się do kilku podstawowych, 
powodowanych za pośrednictwem telewizji zagrożeń dla życia rodzinnego:  
1. Rozluźnienie więzi międzyludzkich, prowadzące w skrajnych przypadkach do 
całkowitej izolacji. 
2. Wpływ medium na czas wolny domowników – dezorganizacja i dezintegracja 
rodzin. 
3. Wychowanie na ekranie, czyli piętno elektronicznej niańki i podważenie auto-
rytetu  rodzica. Może  się wydawać,  że  telewizja odgrywa zbawienną rolę, przy-
ciągając wszystkich domowników do wspólnego zajęcia.  I  rzeczywiście, bywają 
programy, podczas których nikogo nie braknie przed srebrnym ekranem. Dziwne 
to jednak godziny, spędzone wprawdzie razem, ale nie tyle ze sobą, ile obok siebie.

SŁOWA KLUCZOWE: telewizja, rodzina, wpływ, zagrożenie

1. Tytułem wprowadzenia…

Obecność mediów nowej generacji zainspirowała badania nad wpływem środków 

przekazu na życie jednostek i grup. Rozmaite skutki owych wpływów dostrzega 

większość badaczy, m.in. Neil Postman. Twierdzi on, że każda technologia 

jest zarazem ciężarem i błogosławieństwem. W analizach własnych rozwija jed-

nak przede wszystkim wątek zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z dominacji 

techniki. To on jest autorem terminu „technopol”: „Technopol to pewien stan kultury. 

To również stan umysłu. Polega na deifikacji techniki (…). W technopolu najwygodniej 

czują się ci, którzy są przekonani, iż postęp techniczny stanowi najwyższe osiągnięcie 

ludzkości, a zarazem jest instrumentem, który pozwoli rozwiązać nasze największe dy-

lematy. Wierzą oni, że informacja jest niekwestionowanym błogosławieństwem, a jej 

ciągłe i niekontrolowane wytwarzanie oraz rozpowszechnianie oferuje większą wol-

ność, możliwości twórcze i spokój umysłu”1.

1  M. Ledzińska, Edukacyjne zadania psychologa w dobie technopolu. „Życie Szkoły” 2003, nr 
9, s. 523, cyt. za: N. Postman Technopol, 1995, s. 87.
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Może się wydawać, że telewizja odgrywa zbawienną rolę, przyciągając wszystkich 

domowników do wspólnego zajęcia. I rzeczywiście, bywają programy, podczas których 

nikogo nie braknie przed srebrnym ekranem. Dziwne to jednak godziny, spędzone 

wprawdzie razem, ale nie tyle ze sobą, ile obok siebie. Można przecież przez ten czas 

nie przemówić do siebie ani słowem. W ten sposób ludzie uzyskują pozory współżycia 

rodzinnego, faktycznie jednak każdy pozostaje sam ze swoimi reakcjami i odczuciami, 

troskami, wątpliwościami i marzeniami.

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy żyliśmy w przekonaniu, że telewizja jest elemen-

tem integrującym rodzinę, że wspólne oglądanie telewizji umacnia więzi rodzinne, 

a dziecko przed telewizorem jest bezpieczniejsze niż na ulicy2. Zdarza się bardzo czę-

sto, że rodzice – chcąc zaoszczędzić czas – wyręczają się telewizorem, zamiast zająć się 

dziećmi. Nie jest to na dłuższą metę dobre wyjście3. Media zaczęto postrzegać jako jedną 

z głównych przyczyn narastającej agresywności nieletnich. Dzieci, które rok po roku są 

poddawane oglądaniu przemocy medialnej, rozwijają agresywne modele zachowania, 

stając się coraz bardziej odporne na jakąkolwiek zmianę. Bardziej agresywne dziecko 

przekształca się w bardziej agresywnego dorosłego. Tak więc poddanie dziecka „obrób-

ce” przemocy medialnej może skutkować przez całe życie4. Na rodzicach spoczywa 

obowiązek nauczenia dziecka rozsądnego korzystania z telewizji, pokaza-

nia konkurencyjnych form spędzania czasu wolnego, psychicznego przy-

gotowania do odbioru trudnych i brutalnych treści. Zależność jest prosta: im 

mniejszy jest udział rodziny w życiu dziecka, tym dominacja szkodliwej „konsumpcji 

wizualnej” rośnie5.

Często mówimy, że telewizja stała się integralną częścią rodzinno-domowego 

życia. Telewizor znajduje się niemal w każdym domu, jest najpopularniejszym środ-

kiem przekazu informacji, rozrywki, uczestnictwa w kulturze. Towarzyszy rodzinie 

w dni powszednie i świąteczne, wypełniając członkom rodziny czas wolny, ale także 

czas różnych zajęć i prac domowych. Z drugiej strony jednak skupienie rodziny przed 

telewizorem nie prowadzi automatycznie do jej integracji. Przebywanie obok siebie, 

krócej lub dłużej w tym samym pomieszczeniu i oglądanie tych samych programów 

telewizyjnych, może być objawem jedynie pozornej integracji.

2  U. Kusio, Rodzina wobec telewizyjnej agresji „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, 
nr 8, s. 13.
3  J. Glińska, Telewizja w życiu dziecka. „Życie Szkoły” 2002 , nr  3, s.  174.
4  L. Rowell Huesmann, Przemoc na ekranach i przemoc prawdziwa, „Edukacja i Dialog” 
2002, nr 3, s  17.
5  U. Kusio, Rodzina…, op. cit., s.  14.
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2. Wpływ telewizji na dzieci i młodzież oraz na relacje między człon-

kami rodziny

Media rozluźniają więzi międzyludzkie, prowadząc w skrajnych przypadkach 

do całkowitej izolacji. Rozwój technologiczny daje nam rozrywki, które nie wymagają 

obecności drugiej osoby. Pociąga to za sobą postępującą izolację poszczególnych osób. 

Coraz sprawniej symulowana za pomocą nowych technologii sztuczna rzeczywistość 

może niedługo stać się atrakcyjniejsza niż świat realny. Telefonia komórkowa odziera 

nas z prywatności i prawa do samotności, podobnie programy telewizyjne, w których 

porusza się dosłownie wszelkie tematy, nic już nie jest święte, nie ma tematów tabu. 

Świat reklam propaguje kierowanie się po linii najmniejszego oporu wprost do celu. 

Przekazuje nam, że dobre jest tylko to, co nowsze, szybsze, tańsze, nowocześniejsze. 

Kreowany świat medialny często rozmija się z rzeczywistością. W celu przyciągnięcia 

widza, słuchacza, czytelnika chętnie porusza się tematy szokujące, które jeszcze się 

przejaskrawia. Mamy za dużo scen agresji, przemocy, okrucieństwa, zachowań urąga-

jących godności człowieka. Takie programy prowadzą do zaburzeń w rozwoju emocjo-

nalnym, psychicznym i duchowym.

Organizacja życia wewnętrznego w domu nie opiera się już na zasadzie bez-

względnej dyscypliny i podporządkowania autorytetowi ojca. Matka przestała być je-

dyną strażniczką ogniska domowego, które stanowiło wyłączny przedmiot jej troski. 

Wzrost tempa życia i wdarcie się do rodziny najrozmaitszych wpływów zewnętrznych, 

jak na przykład działanie programów radiowych i telewizyjnych, dokonało reszty: 

miejsce domowego ładu zaczyna coraz częściej zajmować dezorganizacja i chaos, brak 

szacunku względem starszych oraz agresja.

Bez trudu można wyobrazić sobie, co się dzieje, kiedy w domu pojawia się pew-

nego dnia telewizor. Dzieci patrzą nań jak na źródło wszelkich rozkoszy, rodzice jak na 

pierwszorzędną wyrękę. „Włącz telewizor, niech dzieci siedzą i patrzą, będzie przynaj-

mniej spokój w domu”. Taki rozkaz wydają żony mężom, mężowie żonom kilkaset ty-

sięcy razy dziennie w całej Polsce. I rzeczywiście, dzieci siedzą i patrzą. Godzinami, bez 

wyboru. I rzeczywiście, jest spokój w domu – wtedy, kiedy siedzą i patrzą. Ale później, 

kiedy przestają patrzeć, jest z nimi jeszcze więcej kłopotów. Kto winien? Czy telewizja? 

Oczywiście nie ona, tylko rodzice, którzy bardzo często w ogóle nie kontrolują użytku, 

jaki dzieci robią z telewizora6.

Media stanowią obecnie element dnia powszedniego wielu rodzin i mogą ogra-

niczać odpowiedzialność rodzica za wychowanie, jeśli się ich nadużywa7. Owo nad-

6  M. Kozakiewicz, Niezbadane ścieżki wychowania, Warszawa 1964, s. 49.
7  J. Rumpf, Krzyczeć, bić, niszczyć – agresja u dzieci w wieku do 13 lat, Gdańsk 2003, s. 67-68.
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używanie telewizji przez osoby dorosłe stanowi poważny problem. Nie 

można nauczyć dzieci czegoś, czego samemu się nie praktykuje. Być może dzieci były-

by skłonne do rezygnacji z telewizji, gdyby nie nałóg, z którego nie chcą zrezygnować 

rodzice.

Im częściej ogląda się sceny przemocy, tym bardziej słabnie towarzysząca im 

reakcja emocjonalna. Nie można bowiem reagować wciąż tak samo intensywnie na 

ten sam typ powtarzającej się sytuacji. Z jednej strony organizm ludzki zaczyna po-

strzegać ją jako niemającą znaczenia biologicznego, z drugiej zaś osiągnięcie takiego 

poziomu pobudzenia, jak przy pierwszym zetknięciu z obrazami przemocy wymaga 

z czasem oglądania scen bardziej drastycznych. Następuje tak zwane zobojętnienie 

uczuciowe. Gdy potrafimy patrzeć na przemoc oraz cierpienie drugiego człowieka bez 

żadnych emocji, to jesteśmy już przygotowani do nieludzkiego działania wobec innych. 

Mechanizm ten ma ważne konsekwencje społeczne. Stwierdzono bowiem, iż w wy-

niku oglądania w telewizji scen przemocy wzrasta tolerancja na agresję przejawianą 

przez innych w rzeczywistych sytuacjach. Występuje wtedy brak jakiejkolwiek pomocy 

i sympatii dla ofiary. Rośnie również akceptacja przemocy w stosunkach międzyludz-

kich i uznanie rozwiązań agresywnych za dopuszczalne moralnie8. 

Przez stulecia młody człowiek był wychowywany i kształtowany 

w układzie wyznaczonym przez triadę: rodzina – szkoła – Kościół. Każda 

z tych instytucji coś nakazywała, czegoś zakazywała, regulowała zatem życie wycho-

wanka, dbając o to, by nie docierała do niego informacja niepożądana. Dziś, w epoce 

łatwego dostępu do Internetu i telewizji, dawny układ został zastąpiony przez nowy: 

rodzina – media – szkoła – Kościół. Usytuowanie mediów na drugim miejscu nie jest 

przypadkowe, gdyż obserwujemy zjawisko systematycznie rosnącego wpływu mediów, 

zwłaszcza telewizji i Internetu, przy jednoczesnym zmniejszeniu znaczenia roli peł-

nionej przez inne instytucje wychowawcze, w tym także tę pierwszą i najważniejszą 

– rodzinę. Ma to ogromne, negatywne konsekwencje. Prowadzi do upadku dotychcza-

sowych przekonań i autorytetów oraz kryzysu człowieka, który zatracił wrażliwość na 

tradycyjne wartości, zagubił ich smak, pogubił się w odczytywaniu ich właściwej hie-

rarchii9. W wielu badanych rodzinach telewizja nie stwarza szansy integrowania dzieci 

i rodziców, ponieważ nie łączy ich wyraźnie uświadamiana potrzeba wspólnego oglą-

dania, bycia razem. Nie ustalają, jakie programy warto wspólnie obejrzeć, ani – kiedy. 

Zdarza się również, że brak kompromisu co do wyboru programu wywołuje nieporo-

zumienia i kłótnie w rodzinie. W znacznej większości przypadków nie da się zaobser-

8  A. Sawicka. Telewizyjne sceny przemocy zachowania agresywne młodego widza, „Edukacja 
Medialna” 2001, nr 3, s. 13.
9  W. Stróżowski, O wielkości, Kraków 2002, s.  168.
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wować, aby podczas emisji programu łączyła rodziców i dzieci specyficzna więź psy-

chiczna, współprzeżywanie odbieranych treści przejawiające się m.in. w porozumieniu 

się gestem, mimiką, wzrokiem, słowem. W rodzinach tych podczas oglądania telewizji 

musi być cisza, bezwzględny spokój. Nie można porozumiewać się ze sobą, wypowia-

dać nawet krótkich uwag o programie. Oglądanie telewizji to chwila „zamknięcia się” 

w sobie, odizolowania się od najbliższych osób i spraw życia codziennego. Członkowie 

rodziny nie mają też zwyczaju dzielenia się swoimi uwagami o obejrzanym programie.

Niepokojący jest również brak zainteresowania wielu rodziców, czy dziecko 

zrozumiało przekazywane treści i co zapamiętało. Poza tym nie korzystają oni z możli-

wości obserwowania reakcji dziecka na to, co zobaczyło, uczenia go krytycznego odbio-

ru telewizji. Rodzice nie dostrzegają często możliwości umacniania więzi psychicznej 

z dziećmi i innymi członkami rodziny podczas oglądania telewizji.

Dzieci, patrząc w szklany ekran, są po pewnym czasie zmęczone i otumanio-

ne nadmiarem bodźców. Szczególnie szkodliwe jest oglądanie scen przemocy i gwał-

tu. Jak już wspomniałam, w dziecku z czasem powstaje przekonanie, że przemoc jest 

w życiu czymś normalnym. Najbardziej szkodliwa jest przemoc prezentowana przez 

akceptowaną postać, lub ukazywana w kontekście humorystycznym. Takie sceny mogą 

znieczulić dziecko na agresję, a także wytworzyć w nim przekonanie, że świat jest za-

grożeniem. Dobrze więc sprawować kontrolę nad tym, co dziecko ogląda, a jeśli to 

możliwe – obejrzeć program razem z nim, a następnie porozmawiać o tym, co widzi na 

ekranie, by nie przejmowało ślepo oglądanych w filmach wzorów. Telewizja ogranicza 

potrzebny dzieciom ruch, a długie wpatrywanie się w szybko zmieniające się obrazy 

męczy wzrok, zniekształca sylwetkę. Dzieci przesiadujące długo przed telewizorem 

i rzadko rozmawiające z rodzicami mają kłopoty z wysławianiem się.

Telewizja ogranicza kontakty międzyludzkie, powoduje, że coraz mniej się zna-

my, a tematem rozmów stają się właśnie problemy bohaterów telenowel zamiast nasze 

własne. Jest to w pewnym sensie sposób na rozmowy w coraz dziwniejszej i trudniej-

szej rzeczywistości10.

10  J. Iglińska, Telewizja w życiu dziecka, „Życie Szkoły” 2002, nr 3, s. 176.
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3. Wpływ telewizji na czas wolny członków rodziny oraz na rozkład 

ich zajęć w ciągu dnia

 

Domowość telewizji, charakterystyczna jej cecha powoduje, że jej oglądanie 

odbywa się w zasadzie w gronie rodzinnym, co – jak się wydaje – ma bardzo ważne 

znaczenie dla wychowania dziecka. Dzieci i rodzice coraz częściej swój czas wolny spę-

dzają w domu, gdzie oprócz telewizji krajowej mogą również odbierać programy tele-

wizji satelitarnej czy kablowej. Przeznaczają na to codziennie znaczną ilość swojego 

czasu, co musi wpływać na życie rodziny11.

 Rodzina współczesna uwikłana jest w różnorodne oddziaływania telewizji i in-

nych multimediów. Z jednej strony oferują one unikalną możliwość oglądania świata, 

stwarzając dziecku wyjątkowo silne bodźce rozwojowe, dzięki czemu mogą stawać się 

skutecznym środkiem wspomagającym rodziców w realizacji wielu funkcji wychowaw-

czych. Ale stwarzać mogą również potencjalne zagrożenie dla życia rodziny i rozwoju 

osobowości dziecka12.

Wyniki badań wskazują raczej na przejawy ujemnego oddziaływania telewizji. 

Dotyczą one: dezorganizacji dnia rodziny, dezintegracji, „zastępowania”, „wyręczania” 

rodziców w realizacji niektórych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 Ilość czasu spędzanego przez dzieci i rodziców przed szklanym 

ekranem ciągle wzrasta. Dzieci polskie znalazły się w czołówce europej-

skiej, jeśli chodzi o czas poświęcony telewizji. Wynosi on średnio 4 godzi-

ny dziennie. Wiąże się to m.in. z upowszechnieniem telewizji satelitarnej, ale także 

z likwidacją w wielu środowiskach lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych. Po-

nadto trudna sytuacja materialna wielu rodzin powoduje, że telewizja w tych środo-

wiskach staje się jedynym sposobem spędzania czasu wolnego. Również rodzice swój 

czas wolny wiążą przede wszystkim z telewizją. Jeżeli rodzice oglądają codziennie te-

lewizję, poświęcając jej sporo czasu, to ich dzieci również długo siedzą przed telewizo-

rem. I odwrotnie – jeżeli rodzice oglądają telewizję selektywnie, to także kontakt ich 

dzieci z tym medium jest bardziej racjonalny13.

 Codzienne, wielogodzinne oglądanie programów telewizyjnych wywiera znacz-

ny wpływ także na organizację życia rodzinnego. Prowadzi do zaniedbywania obowiąz-

ków szkolnych, domowych, rodzinnych, do ograniczania wspólnie spędzanego czasu 

wolnego poza domem.

11  J. Izdebska. Czy telewizja zagraża rodzinie? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, 
nr 1, s 14.
12  Ibidem.
13  Ibidem, s  14.
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 Z relacjonowanych przez prof. Annę Zawadzką („Problemy Opiekuńczo-Wy-

chowawcze”, nr 3/2000) badań jedenastolatków pozostawionych w domu bez opieki 

wynika, iż ponad połowa z nich jest całkiem bezradna wobec swego czasu dyspozy-

cyjnego, często go przesypia. Zwykle dzieci oglądają w tym czasie telewizję, grają na 

komputerze. Co trzecie twierdzi, że niekiedy czyta – najczęściej prasę młodzieżową. 

Wśród czynności rekreacyjnych, w których brali udział także rodzice, 58% badanych 

wymieniło niedzielne spacery, 36% – wyprawy do kina lub oglądanie telewizji14.

 Zmieniają się sposoby spędzania czasu wolnego. Wybitnie poszerzył się reper-

tuar możliwych do wykorzystania form. Rozwinęła się turystyka zagraniczna, pojawiło 

się wiele nowych i kosztownych sportów, ekskluzywnych klubów, pubów itp. Rzadziej 

natomiast odwiedza się teatr czy kino.

Niestety, nastały złe czasy dla właściwego kształtowania pożądanych przyzwy-

czajeń spędzania czasu wolnego. Aby żyć na odpowiednim poziomie materialnym, 

większość rodziców pracuje do późnego wieczora, a po powrocie do domu jedyną pro-

pozycją na spędzenie czasu wolnego z dziećmi jest włączenie telewizora lub kompute-

ra15.

4. „Wychowanie na ekranie”. Elektroniczna niańka podważa auto-

rytet rodzica

 

Wychowanie człowieka zawsze opiera się na jakiejś teorii – niezależnie od tego, 

czy ją sobie uświadamiamy, czy nie. Często przenosimy na nasze dzieci wzorce, według 

których sami byliśmy wychowywani, często kierujemy się intuicją, często też wyda-

je się nam, że działamy poza wszelkimi teoriami, a w rzeczywistości bezwiednie pod-

porządkowujemy się różnym teoretykom wychowania, z którymi mamy do czynienie 

głównie poprzez media16.

 Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, w którym tkwią największe moż-

liwości wszechstronnego rozwoju człowieka. Istotnym zadaniem rodziców jest zaspo-

kajanie podstawowych potrzeb psychicznych dziecka17. Pamiętajmy, że należy do nich 

przede wszystkim potrzeba miłości, ciepła i życzliwości, a nie potrzeba oglądania te-

lewizji. Szczególnie niebezpieczne dla wychowania dziecka w rodzinie jest „wyręcza-

nie” przez telewizję rodziców w pełnieniu wielu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Niepokojące jest zwłaszcza traktowanie przez rodziców telewizji jako „elektronicznej 

14  J. Raczkowska, Znane i nowe problemy czasu wolnego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowaw-
cze” 2000, nr 6, s. 16.
15  S. Tabor, Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego, „Życie Szkoły” 2002, nr 3, s. 151.
16  M. Sagan, Wychowanie uczuć, „Wychowawca” 2005, nr 6, s. 11.
17  Z. Piłat, Rodzina ważnym środowiskiem wychowawczym, „Życie Szkoły” 1998, nr 1, s.  24.
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niańki”.

 Według badań przeprowadzonych przez Jadwigę Izdebską18, ponad połowa py-

tanych rodziców (58,3% na wsi i 51,4% w mieście) przyznaje, że telewizja „wyręcza” ich 

w opiece nad dziećmi, w niektórych rodzinach bardzo często, w innych czasami. Zjawi-

sko to występuje przede wszystkim w rodzinach, w których rodzice są zajęci pracą za-

wodową, przebywają wiele godzin poza domem, reprezentują niższy status społeczny, 

niższy poziom wykształcenia. 

 Niepokoi fakt, że rodzice sądzą, iż telewizja gwarantuje ich dzieciom bezpie-

czeństwo, ochronę przed wpływem rówieśników, kolegów z podwórka. „Wyręcza” ich 

ona w opowiadaniu podopiecznym różnych bajek, historyjek, w czytaniu im książek. 

Telewizja coraz częściej zaczyna spełniać tę rolę, która w przeszłości nale-

żała do matki i ojca. 

 Telewizja, wypełniając czas wolny rodziców i ich dzieci, ogranicza 

rozmowy między nimi. Dzieje się tak najczęściej w rodzinach niepełnych. Wynika 

to m.in. z tego, że samotna matka lub ojciec obarczeni jednoosobową odpowiedzialno-

ścią za funkcjonowanie rodziny, zmęczeni i często nękani trudnościami natury mate-

rialnej i psychicznej, nie znajdują czasu na rozmowy z dzieckiem. Konsekwencje takie-

go postępowania mogą okazać się groźne dla kontaktów między członkami rodziny19.

 Niestety, zdarza się, że rodzice świadomie rezygnują z obowiązku opieki nad 

dzieckiem, przekazując tę rolę telewizji. Dzieci z kolei oglądają telewizję, bo pragną 

towarzystwa, którym z różnych przyczyn nie mogą być właśnie rodzice.

 Rodzice, którzy posługują się niemal codziennie telewizją jako swego rodza-

ju niańką, wyrzekają się w ten sposób najważniejszej roli, roli wychowawców swoich 

dzieci. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ta elektroniczna opiekunka dzia-

ła jak narkotyk, o czym świadczą badania prowadzone na świecie na temat czasu 

oglądania telewizji przez dzieci. Rodzice – zapracowani, przebywający poza domem 

często do późnych godzin, poświęcają swoim dzieciom coraz mniej czasu. Powoduje to 

brak stałego kontaktu z nimi i utratę kontroli nad korzystaniem z telewizji. Zamknięte 

w domu dziecko podczas nieobecności rodziców przesiaduje godzinami przed szkla-

nym ekranem. Wiele badań wskazuje, że czas poświęcony przez dzieci na 

oglądanie telewizji zależy w dużej mierze od tego, czy spędzają one popo-

łudnia samotnie, czy z rodzicami lub innymi członkami rodziny20.

 Świat mediów przenika do dziecięcej świadomości. Jak się okazuje, dzieci oglą-

18  J. Izdebska, Telewizja „zastępuje” rodziców w wychowaniu dziecka, „Problemy Opiekuńczo-
-Wychowawcze” 1997, nr 1, s.  15.
19  Ibidem.
20 J. Izdebska, Elektroniczna niańka, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 9, s.  41-42.
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dają telewizję bez większej kontroli, selekcji ze strony dorosłych. Wzbudza to obawy, 

czy aby telewizja nie staje się autorytetem kształtującym świadomość dziecka. Tak 

oto „elektroniczna niańka”, towarzysz ukochany przez najmłodszych, sta-

je się najpopularniejszą formą rozrywki, najważniejszą formą spędzania 

czasu wolnego, a grzechotki, misie i bajki idą w kąt. Pytanie: czy tego wła-

śnie chcą rodzice?

 W niedalekiej przyszłości prawdopodobnie doczekamy się w Polsce najgorszej 

z możliwych wersji rozwoju telewizji. Oto spośród Europejczyków najwięcej TV oglą-

dają Polacy, którzy jednocześnie twierdzą, że pochodzi od niej wiele zła. Nie zamierza-

ją szanować telewizji, bagatelizują ją; nie dokonując najlepszych dla siebie wyborów 

i deklarując ogólną jej zdolność do wpływania na innych jednocześnie twierdzą, że ich 

to nie dotyczy21.

Nasz odbiór telewizji nie jest godny naśladowania i w związku z tym, patrząc 

przyszłościowo, ku nowym, coraz bardziej absorbującym nasz umysł i czas technolo-

giom - nie może wyniknąć z niego nic dobrego. Czy dla rodziny? Dla niej, niestety, 

przede wszystkim…

SUMMARY:

Television as a danger for a family.

Each and every technology can be perceived as both a burden and a blessing. However, 
in the article the television is depicted as a source of threats rather than a blessing. The 
content of the article include the juxtaposition of television as the most popular mass 
media with many-sided, negative influence over the family. Generally speaking, we can 
distinguish several basic social threats to family, caused directly through the television:
1.  The destruction of the family ties, which can even cause the complete isolation in 
the long term perspective.

2.  The influence of the television over a quality of the spare time of household mem-
bers – disorganization and a disintegration of the family.

3.  Upbringing through a television- a stigma of the electronic nanny which discre-
dits parent’s authority.

We may think  that  the  television plays a positive role while gathering all household 
members in one activity. In fact, there are specific programs targeted at the whole fa-
mily. 
However the quality of time spent over TV screen is questionable. Household members 
are next to each other rather than spent time together.

KEY WORDS: television, family, influence, threat.

21  W. Godzic. Telewizja dla dziennikarzy – Telewizja dla widzów, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński. 
(red.) Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków 2008, s. 142.
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Ilustrowany Kurier Codzienny. 
Księga pamiątkowa w stulecie powstania 
dziennika i wydawnictwa 1910-1939, pod 
redakcją Grażyny Wrony, Piotra Borowca, 
Krzysztofa Woźniakowskiego, 

Kraków – Katowice 2010, s. 546

Na okładce tego pięknie wydanego dzieła 
jest nazwa nieco zmieniona w stosunku do karty 
tytułowej i brzmi: Ilustrowany Kurier Codzienny 
1910-1939.  Księga  pamiątkowa  w  stulecie 
powstania dziennika i wydawnictwa, opracowana 
przez Natalię Wronę. Widnieją na niej historyczne 
fotografie twórcy i dyrektora koncernu, redaktora 
naczelnego – Mariana Dąbrowskiego. Obok jest 
zdjęcie frontowego wejścia do Pałacu Prasy przy 
ul. Wielopole 1, siedziby redakcji i koncernu IKC-a, 
jego pracowników, na tle niewyraźnej fotografii nr 
274 „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, jakby 
już nieco „zatartego w pamięci”. Jak czytamy na 
odwrocie karty tytułowej, to ta staranna i piękna 
edycja została wydana pod patronatem Komisji 
Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk Oddział 
w Krakowie, dofinansowana przez Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. 
Dietla w Krakowie.

 „Ilustrowany Kurier Codzienny” (dalej: 
„IKC”), główny dziennik koncernu prasowego pod 
tą samą nazwą (dalej: IKC-a), zaczął wychodzić 
w niedzielę 18 grudnia 1910 r. w postaci niepozornej 
gazetki, w niewielkim nakładzie, z odręcznie 
rysowanymi ilustracjami. Okres rozwoju przypadł 
na lata 1918-1939, gdy powstał koncern IKC-a 
w 1927 r., po przeprowadzce do Pałacu Prasy, przy 
ul. Wielopole 1. W tym czasie powstały Zakłady 
Graficzne, drukarnia wyposażona w nowoczesne 
maszyny drukarskie (rotacyjne, rotograwiurowe, 
linotypy, stereotypię, cynkografię), zorganizowano 
nowoczesną strukturę organizacyjną, administrację 
i dyrekcję. Powstały wówczas dogodne warunki 
pracy dla dziennikarzy, redakcji, dyrekcji, 
administracji, drukarni, dystrybucji prasy oraz 
innych zagadnień okołoprasowych i wydawniczych. 
Koncern IKC-a stanowił „mocarstwo prasowe” pod 
dyrekcją i kierownictwem Mariana Dąbrowskiego. 
W 1935 r. koncern miał rozbudowaną strukturę 
organizacyjną i składał się z 16 filii: w Bydgoszczy, 
Gdyni, Grudziądzu, Katowicach, Kielcach, Lublinie, 
Lwowie, Łodzi, Nowym Sączu, Poznaniu, Równem 
Wołyńskim, Sosnowcu, Toruniu, Warszawie, 
Wilnie i Zakopanem oraz oddziału zagranicznego 
w Rzymie. Dysponował rozbudowaną siecią 
kilkudziesięciu korespondentów krajowych i 22 

zagranicznych. W kontaktach z nimi posługiwano 
radiem, ponieważ dyrektor koncernu w 1924 
r. uzyskał zgodę władz na założenie własnej 
radiostacji. Odtąd korzystano z wielu serwisów 
agencji informacyjnych krajowych i zagranicznych. 
W 1939 r. w redakcji dziennika „IKC” pracowały 
124 osoby, a w całym koncernie blisko tysiąc osób. 
Dziennik „IKC” był rodzajem prasowym „nowego 
typu”. Jego nowatorstwo polegało na doborze 
tematyki sensacyjnej i na adresacie – „masowym 
czytelniku”. Dziennik był adresowany do bardzo 
zróżnicowanych kręgów odbiorców: od „elity 
intelektualnej z kołami uniwersyteckimi włącznie, 
do <szarego>, nawet niezbyt wykształconego 
i niewymagającego czytelnika z dołów społecznych” 
– czytamy w Słowie  wstępnym. W koncernie 
sensację pojmowano jako „ciekawe, zajmujące, 
możliwe oryginalne ujęcie zjawisk i zdarzeń 
wielkich, niezwykłych, wywoływanie wzruszeń 
silnych” – jak pisze Piotr Borowiec, wybitny 
znawca problemu, autor wielu publikacji na temat 
dziennika, koncernu IKC-a i jego wydawnictw. 
W redakcjach wśród pracowników szanowano 
„wewnętrzną atmosferę wzajemnej tolerancji”, 
niezależnie od poglądów politycznych, społecznych 
czy artystycznych. Każdy czytelnik mógł znaleźć 
w wydawnictwach koncernu coś dla siebie, z czymś 
się utożsamiać. Warto dodać, że prasa wydawana 
przez koncern IKC-a nie zwracała się do czytelników 
mniej wyrobionych innym językiem, stylem 
i sposobem argumentacji, co było przyjęte w prasie 
„dla ludu”. Dziennik był dla wszystkich, niezależnie 
od płci, pochodzenia, statusu społecznego, 
wykształcenia i poglądów. Dla różnych kręgów 
odbiorców wydawano tematyczne dodatki lub 
kolumny w dzienniku, na zróżnicowanym poziomie 
trudności czytelniczej.

 Prezentowana Księga  pamiątkowa  składa 
się z następujących części: Słowa  wstępnego 
opracowanego przez Grażynę W r o n ę, Piotra B o r o 
w c a i Krzysztofa W o ź n i a k o w s k i e g o – redaktorów 
tego dzieła, pięciu rozdziałów tematycznych oraz 
indeksów.

 Pierwszy rozdział – historyczny – dotyczy 
powstania, początków dziennika, koncernu i jego 
wydawnictw opracowany został przez wybitnego 
znawcę problemu Piotra B o r o w c a w rozprawie 
Krótka  historia  wydawnictwa  i  koncernu 
Ilustrowany  Kurier  Codzienny  (1910-1939)  oraz 
części drugiej: Przegląd  wydawnictw  koncernu 
prasowego  Ilustrowany  Kurier  Codzienny. 
Początki dziennika w 1910 r. były trudne i nie 
rokowały nadziei na utrzymanie się na rynku 
wydawniczym. Jak pisze P. Borowiec – autor wielu 
publikacji na temat koncernu i dziennika „IKC” – to 
przebieg i zakończenie I wojny światowej wzmogły 
zapotrzebowanie na informację, co miało istotny 
wpływ na kondycję finansową pisma. Rozwój tej 
gazety, już jako dziennika ogólnopolskiego, wiąże 
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się z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., gdy 
„rozpoczął się proces formowania państwa” z trzech 
dzielnic rozbiorowych, co wpłynęło na ogromne 
zainteresowanie informacją prasową. Nastała 
nowa era kształtowania poglądów społecznych, 
co pociągnęło za sobą zapotrzebowanie na 
pismo masowe, dostępne każdemu człowiekowi, 
niezależnie od statusu społecznego, zawodu, 
wykształcenia oraz płci, ponieważ kobiety w 1918 
r. otrzymały prawo wyborcze. Dziennik w treści 
eksponował sensację, epatował żywą i dynamiczną 
szatą graficzną, z licznymi fotografiami, czytelnym 
drukiem przy zastosowaniu różnorodnych 
technik drukarskich: czcionek, układu kolumny 
i druku wzbogaconych wyróżnieniami i ozdobami 
graficznymi, co było nowością w prasie, a co stało się 
„stylem ikacowskim”. W redakcji „IKC” pracowało 
wielu znanych i cenionych redaktorów graficznych: 
Wacław Gula, Kazimierz Gruss, Sokrates Mróz, 
Tadeusz Olszewski, Antoni Wasilewski, Jan Marcin 
Szancer, Karol Ferster i inni. W latach 1927-1939 
„IKC” stał się „flagowym” pismem koncernu 
IKC-a, dziennikiem ogólnokrajowym, jednym „z 
powszechnie rozpoznawalnych znaków firmowych” 
prasy okresu II Rzeczypospolitej. Wraz z rozwojem 
koncernu, jak pisze o tym P. Borowiec, w programie 
dziennika ograniczano tematykę sensacyjną na 
rzecz informacji od czasu, gdy koncern od 1924 
r., dysponował własną stacją radiową. Utworzono 
system wydań nadzwyczajnych – popołudniowych 
lub wieczornych, dodatków specjalnych, w tej 
samej cenie co numer dziennika. Już od 1923 
r. raz w tygodniu dodawano specjalny dodatek 
powieściowy, z którego można było skompletować 
książkę, a niezależnie od tego zamieszczano 
powieść w odcinkach, co również przyciągało 
czytelników, głównie kobiety. W skład działalności 
wydawniczej koncernu wchodziły 3 gazety, 6 
czasopism, 2 kalendarze oraz jednodniówki i druki 
okolicznościowe. Główny dziennik – „Ilustrowany 
Kurier Codzienny” – był wydawany w siedmiu 
mutacjach, z 16 dodatkami specjalnymi, wydaniami 
świątecznymi, jubileuszowymi i okolicznościowymi. 
W 1935 r. nakład „IKC” osiągnął 236 tysięcy 
egzemplarzy, rozpowszechniany był przez 320 
punktów sprzedaży w kraju i 1827 za granicą. 
Koncern tygodniowo wysyłał drogą kolejową 51 tys. 
paczek z wydawnictwami koncernu, toteż szacuje 
się, że „IKC” był czytany przez ponad milion 
odbiorców dziennie. Obok gazety wiodącej „IKC” 
koncern wydawał dwie popołudniówki: „Tempo 
Dnia” (1933-1939) oraz „Telegram Wieczorny”, 
uruchomiony w ostatnich dniach przed wybuchem 
II wojny światowej. Dziennik „Tempo Dnia” 
był tanią gazetą popołudniową adresowaną do 
niezamożnego i słabo wyrobionego czytelniczo 
odbiorcy. 

 Warto wspomnieć o dodatkach wydawanych 
w latach 1925-1939. Na pierwszym miejscu 

należy wymienić „Kurier Literacko-Naukowy” 
pod redakcją prof. Mieczysława Dąbrowskiego. 
Dodatek ten był na wysokim poziomie naukowym 
i publicystycznym, nazywany „encyklopedią 
współczesności”, adresowany do najbardziej 
wyrobionego i wymagającego czytelnika, tak pod 
względem treści, jak i szaty graficznej. W 1925 r. 
powstał „Dodatek Sportowy”, który w 1927 r. został 
przekształcony w „Kuriera Sportowego”. Potem 
co kilka tygodni powstawały kolejne „kuriery 
tygodniowe” – tematyczne kolumny pisma 
wiodącego i tak na przykład: w 1927 r. zaczęły 
wychodzić: „Kurier Radiowy” (od kwietnia), „Kurier 
Filmowy”(od lipca), „Kurier Kobiecy” (od sierpnia) 
i „Kurier Gospodarczy i Finansowy”(od września). 
W kolejnych latach 1928-1929 wprowadzono 
następne kolumny: „Kurier Techniczny”, „Kurier 
Lekarski”, „Kurier Metapsychiczny – Dziwy 
Życia”, „Kurier Prawniczy i Sądowy”, „Kurier 
Turystyczny i Zdrojowy”. W dalszych latach 1935-
1938 pojawiły się ostatnie dwie mutacje: „Kurier 
Ogrodniczy i Hodowlany” oraz „Kurier Morski 
i Kolonialny”. Redaktorem naczelnym wszystkich 
„kurierów” był dyrektor koncernu M. Dąbrowski, 
a obok niego każdy tytuł miał swego redaktora 
odpowiedzialnego, artystyczno-graficznego lub 
literackiego. W 1933 r., gdy toczył się proces Rity 
Gorgonowej, wydawano w dniach 6-11 marca 
nadzwyczajną edycję „IKC” pt. „Druga po południu” 
pod redakcją Jana Stankiewicza, dotyczącą 
głośnego procesu o morderstwo, który wzbudzał 
ogromne zainteresowanie społeczne w całej Polsce.

 Czasopisma – tygodniki tworzone 
w koncernie również tytułami nawiązywały do 
pisma macierzystego, na przykład: „Światowid – 
Ilustrowany Kurier Tygodniowy”, „Tajny Detektyw 
– Ilustrowany Tygodnik Kryminalno-Sądowy”, 
czy też „As Ilustrowany Magazyn Tygodniowy”. 
Pierwszy z wymienionych – „Światowid” – 
wychodził od 1924 do 1939 r. pod redakcją M. 
Dąbrowskiego, dra Józefa Flacha, Zygmunta 
Strychalskiego i Jana Lankaua. Była to ilustrowana 
kolorowa kronika bieżących wydarzeń w kraju i na 
świecie, przeznaczona dla zamożnej i wykształconej 
części społeczeństwa. Odpowiednikiem „pisma 
masowego”, adresowanego do „najszerszych warstw 
społecznych”, był bardziej popularny i tani, czarno-
biały tygodnik „Na Szerokim Świecie” (1928-1939), 
kolportowany w Warszawie, Krakowie, Lwowie, 
Poznaniu i Wilnie. Redaktorem naczelnym 
i wydawcą był M. Dąbrowski, a redaktorem 
odpowiedzialnym – Anatol Krakowiecki. W 1930 
r., zaczął wychodzić satyryczno-humorystyczny 
tygodnik ilustrowany pt. „Wróble na Dachu”. 
Redaktorem odpowiedzialnym był dr Kazimierz 
Szczepański, kierownikiem artystycznym – Antoni 
Wasilewski. Koncern nie pomijał sportu i w 1931 r. 
wprowadził na rynek prasowy „Raz… Dwa…Trzy… 
Ilustrowany Tygodnik Sportowy”, popularyzujący 
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sport, „który jest nie tylko ćwiczeniem i radością 
ciała, ale i szkołą moralną” – jak reklamowano to 
pismo. Redaktorem naczelnym był M. Dąbrowski, 
a redaktorem odpowiedzialnym – Adam 
Obrubański. Było to pierwsze w Polsce czasopismo 
sportowe dla kibiców, bogato ilustrowane 
fotografiami „gwiazd sportowych”. Najbardziej 
kontrowersyjnym czasopismem koncernu 
był „Tajny Detektyw Ilustrowany Tygodnik 
Kryminalny”. Wydawcą i redaktorem naczelnym 
był M. Dąbrowski, redaktorem odpowiedzialnym – 
Jan Stankiewicz. „Tajny Detektyw” był pierwszym 
w Polsce pismem „kryminalno-sądowym 
z przewagą informacji brukowych i sensacyjnych”, 
wydawany był w wysokich nakładach 90-100 tysięcy 
egzemplarzy, toteż środowiska endeckie podjęły 
systematyczną kampanię i ataki na tygodnik. Do 
nich dołączyły się kręgi klerykalne, policyjne, 
oburzeni czytelnicy, toteż dyrektor koncernu 
zawiesił to pismo, a w jego miejsce powołał 
czasopismo „As Ilustrowany Magazyn Tygodniowy”, 
na wysokim poziomie edytorskim i graficznym, 
adresowany do wyższych sfer społecznych – elity 
finansowej. Redaktorem odpowiedzialnym był 
Jan Stankiewicz, kierownikiem literackim – 
Julius Leo, kierownikiem graficznym – Janusz 
Maria Brzeski. „As” ukazywał się w nakładzie 50-
60 tysięcy egzemplarzy i należał do czasopism 
drogich, ze względu na staranny druk na papierze 
wysokiej klasy, kolorowe ilustracje, fotografie 
oraz artystyczne opracowanie graficzne. Koncern 
wydał również dwa kalendarze: „Kalendarz IKC” 
(1927-1939) oraz „Kalendarz dla Kobiet IKC na 
rok 1931”. Ten rodzaj wydawnictw pomyślany był 
jako eleganckie prezenty, albumy, na wysokim 
poziomie edytorskim i tematycznym podręczne 
informatory „obejmujące najniezbędniejsze 
wiadomości z zakresu schematyzmu państwowego 
oraz statystyk”. Drugi „Kalendarz dla Kobiet” 
ukazał się tylko za rok 1931 pod redakcją Kamili 
Chołoniewskiej z Warszawy, gdyż redaktorka 
zachorowała i zmarła. „Kalendarz” ten skierowany 
był do kobiet z szerokich warstw społecznych: 
ziemiańskich, mieszczańskich i robotniczych, 
pracujących zawodowo i prowadzących dom. 
Zachęcał kobiety do korzystania z wyników badań 
naukowych nad organizacją pracy domowej, 
prowadzonych przez Instytut Naukowej Organizacji 
oraz do stosowania sprzętu elektrycznego 
w gospodarstwie domowym, wchodzącego w tym 
czasie na rynek i reklamowanego przez koncern 
IKC-a.

 Warto też wspomnieć o innych wydaniach 
albumowych na wysokim poziomie edytorskim, 
typograficznym i tematycznym. W 1928 r. 
wydano bogato ilustrowany album dużego 
formatu o objętości 1200 stron pt. Dziesięciolecie 
Polski  Odrodzonej  1918-1928 pod redakcją 
M. Dąbrowskiego i Piotra Lotha. Drugim był 

wydany w 1935 r. album pt. Gdy Wódz odchodził 
w  wieczność… zawierający zdjęcia pamiątkowe 
z uroczystości pogrzebowych Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Osobno wydano ilustrowaną 
biografię pt. Józef Piłsudski 1867-1935 poświęconą 
życiu i działalności politycznej Marszałka 
i Naczelnika Państwa. W 1937 r. wydano album 
XXV-lecie  Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich 
pod redakcją komitetu złożonego z dra Józefa 
Flacha, Stanisława Mroza, Stefana Nowińskiego, 
Jana Stankiewicza, Antoniego Wasilewskiego 
i Witolda Zechentera. W 1939 r. ukazał się album 
pt. XX-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej pod 
redakcją M. Dąbrowskiego. Poza tym wydawano 
tzw. „tajną bibułę”, czyli żartobliwe „pisemka 
przygotowywane z okazji imienin właściciela 
i redaktorów koncernu lub z innych wyjątkowych 
sytuacji”. Ukazało się pięć takich „tajnych druków” 
poświęconych Marianowi Dąbrowskiemu, Janowi 
Stankiewiczowi i Kazimierzowi Dobiji. 

 Podsumowaniem i zamknięciem części 
pierwszej jest publikacja spółki autorskiej: 
Sylwestra D z i k i e g o i Michała R o g o ż a Marian 
Dąbrowski i jego opus vitae – koncern „IKC”(próba 
kalendarium).  Jak każda publikacja tego rodzaju 
jest ciekawą lekturą dotyczącą życia i działalności 
twórcy koncernu w latach historycznych – wybuchu 
i przebiegu I wojny światowej, jak również – 
narodzin Polski Niepodległej w 1918 r., okresu 
wielkich nadziei, oczekiwań i wydarzeń i na tym 
tle – losy dziennika i koncernu „IKC”. W sierpniu 
1939 r. M. Dąbrowski wyjechał na urlop do Francji, 
odcięty wybuchem wojny 1 września 1939 już do 
kraju nie wrócił. W 1941 r. wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, do córki, gdzie przebywał do 
swojej śmierci w 1958 roku. W 1991 r. prochy M. 
Dąbrowskiego sprowadzono do Polski i uroczyście 
pochowano na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Część druga – „Zbliżenia” – dotyczy bardziej 
szczegółowej charakterystyki i zawartości 
13 wydawnictw periodycznych, programów, 
związanych z nimi problemów i ludzi. Rozdział ten 
otwiera znamienita rozprawa – znawcy problemu, 
zafascynowanego działalnością koncernu IKC-a 
i jego produkcji wydawniczej, autora wielu 
cennych publikacji na ten temat – Adama B a 
ń d o: <Ilustrowany  Kurier  Codzienny>  – 
pierwsze  nowoczesne  pismo  masowe, w którym 
wyjaśnił istotę znaczenia „pisma masowego” 
w wydaniu „ikacowskim”, korzystającego „z 
sensacji brukowych, opisów zbrodni i występów”, 
a jednocześnie wprowadzającego czytelnika mniej 
wyrobionego do szeroko pojętej „kultury literackiej, 
teatralnej, muzycznej, a także do propagowania 
wiedzy, dorobku nauki oraz techniki”. Tematyka 
sensacyjna i brukowa przyciągała czytelników, 
a dzięki temu dziennik „IKC” angażował ich 
w sprawy społeczne i kulturalne o zasięgu 
regionalnym i lokalnym. Redakcja dziennika 
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potrafiła stworzyć „niepowtarzalną więź dziennika 
z jego czytelnikami, którzy zwracali się do niego 
w różnych sprawach i prosili o pomoc i radę” lub za 
nią dziękowali. W tym czasie powstała interwencja 
– nowa funkcja prasowa. 

 Pozostałe 12 rozpraw dotyczy dziennika „IKC”, 
jego specyfiki, organizacji wewnętrznej, a przede 
wszystkim ludzi z nim związanych. Niezwykle 
ciekawa i doskonale opracowana, którą ze względu 
na miejsce i czas tylko się sygnalizuje, to przede 
wszystkim praca Grzegorza N i e c i a „Ilustrowany 
Kurier Codzienny o sobie” – ciekawy „autoportret 
pisma” oparty na historycznej już dokumentacji 
fotograficznej 44 zdjęć z albumu wydanego 
z okazji dwudziestolecia dziennika w 1930 roku. 
Zdjęcia pokazują gmach Pałacu Prasy z okresu 
jego świetności z zewnątrz i wnętrze, urządzenia 
i wyposażenie oraz ludzi w nim pracujących.

 Następna rozprawa to Ewy F o g e l z a n g-A d l e r 
<Ilustrowany Kurier Codzienny> wobec zagrożenia 
Polski  ze  strony  Niemiec  w  1939  roku, oparta na 
analizie 240 numerów dziennika od 1 stycznia do 31 
sierpnia 1939 r., pokazujących narastanie zagrożenia 
wojennego i na tym tle zmieniających się stosunków 
polsko-niemieckich.

 Grażyna W r o n a w rozprawie<Po 
konfiskacie nakład drugi> –  krakowska  cenzura 
wobec  <Ilustrowanego  Kuriera  Codziennego> 
w  latach  1918-1939 zaprezentowała kłopoty 
„IKC” z cenzurą.W oparciu o badania archiwalne 
akt znajdujących się w Archiwum Państwowym 
w Krakowie przeanalizowała 150 skonfiskowanych 
tekstów. Najwięcej ingerencji cenzury było w latach 
1937-1939, od 25 do 32, podczas gdy wcześniej nie 
było ich wcale lub były pojedyncze: od 1 - 6, więc nie 
były zbyt dokuczliwe. Autorka tłumaczy to tym, że 
odległość między Krakowem a Warszawą wpływała 
na to, że cenzorzy byli mniej czujni, a poza tym 
„dobrze żyjący z koncernem IKC-a” przedstawiciele 
władz lokalnych: starosta czy wojewoda „zwlekali 
z decyzją zajęcia nakładu nieraz do następnego 
dnia”, gdy nakład w większości był rozprzedany, 
toteż „nikt codziennie nie następował na pięty, nie 
brał pod lupę reżimowej użyteczności najbłahszej 
notatki”.

 Kolejna rozprawa – Joanny P r u c h n i c k i e j 
– nosi tytuł Reklama handlowa w <Ilustrowanym 
Kurierze  Codziennym>  w  latach  1927-1939. 
Reklama prasowa w pierwszych trzech dekadach XX 
wieku uważana była za najtańszą formę ogłaszania 
się i była jeszcze niedoceniana w handlu jako 
metoda zdobywania klientów. Dziennik „IKC” od 
samego początku korzystał z tej formy prezentacji, 
ale właściwy rozwój nowoczesnej reklamy nastąpił 
po utworzeniu koncernu prasowego. Autorka 
wyodrębniła okresy rozwoju reklamy w „IKC”: 
pierwszy – reklamy rozumowej opartej na słowie, 
stosowanej w koncernie od pierwszego numeru; 
drugi – reklamy uczuciowej – opartej na obrazie 

połączonym z tekstem, trwającej od początku lat 
trzydziestych do wybuchu II wojny. Podała liczne 
przykłady tworzenia się nowej formy reklamy i jej 
funkcji w koncernie IKC-a.

 Kolejna rozprawa Marka M i ł a w i c k i e go: 
Wyznania chrześcijańskie a polska <racja stanu> 
w  ideologii  Ilustrowanego  Kuriera  Codziennego 
w  latach  1935-1939  dotyczy problematyki 
wyznaniowej Kościołów chrześcijańskich z pozycji 
polskiej racji stanu i polityki narodowościowej, 
prowadzonej w Polsce po śmierci Józefa 
Piłsudskiego.

 Wojciech L i p o w s k i w rozprawie 
Kinematografia  polska  na  łamach  <Kuriera 
Filmowego>  w  latach  1936-1939  oparł się na 
analizie zawartości „Kuriera Filmowego” – 
dodatku do „IKC”. Tematyką filmową interesowała 
się redakcja „IKC” od 1923 r., najpierw w rubryce 
„Z ekranu”, przekształconej w „Kurier Filmowy” 
w 1927 roku. Kraków miał tradycje w rozwoju 
krajowej kinematografii: pierwsza projekcja 
filmowa na ziemiach polskich odbyła się w Krakowie 
14 listopada 1896 roku. W drugiej połowie lat 
trzydziestych w Krakowie funkcjonowało już 15 kin, 
które były wyposażone w aparaturę dźwiękową. 
„Kurier Filmowy” zamieszczał artykuły dotyczące 
filmów, techniki filmowej, rodzajów filmów 
(fabularnych, dokumentalnych, propagandowych 
itp.), organizacji produkcji, rozpowszechniania 
oraz oddziaływania na odbiorców. 

 Małgorzata K o r c z y ń s k a-D e r k a c z 
w rozprawie Problematyka kulturalna na łamach 
tygodnika  ilustrowanego  <Światowid>  (1924-
1939) przedstawiła charakterystykę zawartości 
luksusowego czasopisma dostępnego w sprzedaży 
w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie 
i Wilnie, adresowanego do wyrobionego czytelnika. 
Redaktorem naczelnym i wydawcą był M. 
Dąbrowski, kierownikami literacko-artystycznymi 
– Józef Flach i Jan Lankau. Czasopismo, jak czytamy 
w zapowiedzi redakcyjnej, było „żywą ilustrowaną 
kroniką tygodniową” i w każdym numerze zawierało 
40-50 fotografii, „wykonanych nieznaną u nas 
dotychczas techniką rotograwiury”. Ilustrowało 
wszystkie „ważne wydarzenia w Polsce i na świecie 
z życia politycznego, narodowego, kulturalnego, 
towarzyskiego, jak i ze świata techniki, odkryć 
i wynalazków”, między innymi filmu dźwiękowego 
i prób wprowadzenia koloru. „Światowid” 
zamieszczał informacje o teatrze, kabarecie, 
sztuce i muzyce poważnej. Jak każde czasopismo 
„ikacowskie” zawierał przegląd mody damskiej 
i męskiej, dział humoru i satyry, zagadek, gier 
towarzyskich, fragment powieści lub noweli. Pismo 
cieszyło się dużym zainteresowaniem czytelniczym, 
o czym świadczy rosnący nakład: od 38 tys. w 1924 
r., do 82 500 egzemplarzy w latach 1936-1937. 

 Popularnym tygodnikiem „Na Szerokim 
Świecie” zajęła się spółka autorska: Grażyna 
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Gzella, Michał Rogoż i Adam Ruta. Program tego 
czasopisma i zakres tematyczny był zbliżony do 
„Światowida”, tylko adresat był inny: szerokie 
warstwy społeczne – „uboższe i mniej wymagające, 
pozbawione dotychczas swojego pisma”. Pierwszą 
pracą tej spółki autorskiej jest ciekawa rozprawa 
Grażyny G z e l l i: Z <Na Szerokim Świecie> idziemy 
w szeroką Polskę – dzieje kuriera  tygodniowego 
w obrazach i słowie dla miast  i wsi (1928-1939). 
Podobnie jak „Światowid” wychodził w tych 
samych miastach: w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wilnie. Redaktorem naczelnym 
był M. Dąbrowski, a odpowiedzialnym – Anatol 
Krechowiecki; od maja 1929 r. kierownikiem 
literackim został Stanisław Mróz. Tygodnik ten 
miał bardzo szeroki zakres tematyczny: od zdarzeń 
historycznych i ludzi biorących w nich udział, 
przez wiedzę o Polsce – jej historię, obyczaje, 
krajobrazy, życie społeczne, ekonomiczne, 
filozoficzne, przyrodoznawstwo, fizykę i budowę 
materii, nawigację i naukę o morzu; także radio, 
film, literaturę (powieść, nowele, poezja) i wiele 
innych dziedzin wiedzy. W„Na Szerokim Świecie” 
ogłaszano fotograficzne konkursy: pięknych 
kobiet lub dzieci, kąciki mody i wiadomości 
z Paryża – stolicy mody, gdyż zagraniczni i krajowi 
korespondenci IKC-a pisali dla wszystkich redakcji 
w koncernie, nie byli przywiązani do jednego 
tytułu. Druga rozprawa – Michała R o g o ż a pt. 
Poezja  na  łamach  tygodnika  <Na  Szerokim 
Świecie>  dotyczy utworów poetyckich, które 
dotyczyły „aktualnych wydarzeń w kraju i na 
świecie”. Pismo miało charakter sensacyjny, a dział 
literacki „miał spełniać ważne funkcje estetyczno-
poznawcze” o tematyce sensacyjno-literackiej, 
jak pisze autor. Redakcja ostrzegła czytelników, 
że chociaż „nie ogłaszając się pismem literackim, 
dbaliśmy i dbamy o poziom literacki treści nie tylko 
w beletrystycznych utworach, ale w całości pisma, 
kładąc nacisk na strzeżenie piękności i czystości 
języka”. Na łamach tygodnika publikowano poezję 
okolicznościową, np. o śmierci Józefa Piłsudskiego, 
Jacka Malczewskiego, Bolesława Leśmiana, 
pisano o obchodach rocznicy śmierci Stanisława 
Wyspiańskiego, 50-leciu twórczości Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, stuleciu urodzin Adama Asnyka 
i wielu innych luminarzy literatury, sztuki i nauki. 
Przypominano o ważnych datach historycznych: 
powstań narodowych, świąt kościelnych 
i państwowych. Jak obliczył autor, w latach 
1928-1939 na łamach tygodnika opublikowano 
kilkaset utworów poetyckich: klasyków literatury 
polskiej: Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila 
Norwida, Stanisława Wyspiańskiego oraz mniej 
znanych autorów z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Trzeci autor – Adam R u t a zajął 
się Tematyką morską na  łamach tygodnika <Na 
Szerokim Świecie>, czyli szeroko pojętą literaturą 
marynistyczną. Materiałami o problematyce 

morskiej były powieści w odcinkach, opowiadania, 
nowele, artykuły monograficzne dotyczące 
odkrywców i żeglarzy morskich, słynnych piratów, 
bitew morskich, wypraw polarnych, podmorskich, 
życiu w głębinach i wielu innych zagadnień 
związanych z morzem. Nie zapominano o budowie 
portu w Gdyni. Teksty te były bogato ilustrowane 
zdjęciami, rysunkami i reprodukcjami, stanowią 
dokumenty budowy pierwszego portu polskiego. 

 Następna rozprawa Zofii S o k ó ł pt. 
Czasopisma  i  dodatki  kobiece  i  dla  kobiet 
wydawane  przez  koncern  IKC  (w  latach  1918-
1939) była nieco odmienna od poprzednich, gdyż 
dotyczyła nowatorstwa koncernu, a mianowicie 
wprowadzenia do gazet, z reguły przeznaczonych 
dla mężczyzn, „Kącików dla pań” i „Dla gospodyń 
domu” od czasu, kiedy kobiety uzyskały prawa 
obywatelskie w 1918 roku. Koncern IKC-a 
zatrudniał ponad 40 dziennikarek i wiele 
kobiet w administracji, dystrybucji, pracach 
okołoprasowych i pomocniczych. Od 1927 r. 
ukazywała się w „IKC” kolumna pt. „Kurier Kobiecy” 
pod redakcją Zofii Lewakowskiej, przy pomocy 
innych dziennikarek zatrudnionych w koncernie. 
„Kurier Kobiecy” śledził rozwój równouprawnienia 
kobiet na świecie i w mniejszym zakresie w Polsce. 
Oprócz tego koncern wydawał czasopismo „As 
Ilustrowany Magazyn Tygodniowy” (1935-1939), 
adresowany do „eleganckiej publiczności” – kobiet 
i mężczyzn „z elity finansowej i burżuazyjnej”. 
„As” był magazynem luksusowym ze względu 
na staranny dobór treści, kolorowe ilustracje, 
estetyczny druk, dobrą jakość papieru itp. Był 
czasopismem dla kobiet, ale nie kobiecym 
w znaczeniu podejmowania problematyki 
feministycznej. Ukazywał się pod redakcją 
Juliusza Leo i redaktora graficznego Janusza Marii 
Brzeskiego. Ilustratorami „Asa” byli: Alfred Żmuda, 
Karol Ferster, Zygmunt Haust i Julia Siutówna. 
Nakład pisma kształtował się w granicach 50-
60 tysięcy egzemplarzy. Koncern wydał także 
„Kalendarz dla Kobiet 1931” pod redakcją Kamili 
Chołoniewskiej, bogato ilustrowany, o tendencjach 
feministycznych. Skierowany był do kobiet 
z szerokich warstw społecznych: ziemiaństwa, 
mieszczaństwa i robotniczych. 

 Problematyka sportowa nie była obca 
koncernowi IKC-a. Marcin Ż y n d a w rozprawie 
pt. Ilustrowany Tygodnik Sportowy <Raz, Dwa, 
Trzy…>(1931-1939) przedstawił okoliczności 
powstania tego czasopisma z przekształcenia 
kącika sportowego w „IKC”. Redaktorami 
odpowiedzialnymi byli Adam Obrubański oraz 
Włodzimierz Długoszewski. Tygodnik był pismem 
ilustrowanym zdjęciami i rysunkami satyrycznymi 
Antoniego Wasilewskiego i Stanisława Kellera. 
Tygodnik ukazywał się początkowo w nakładzie 
52-54 tys. egzemplarzy, w 1937 r. nakład spadł 
do 16 tys., gdyż tematykę sportową rozszerzono 
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w dzienniku „IKC”, prowadził ją również 
„Światowid”. Wówczas tygodnik „Raz, Dwa, 
Trzy…” zmienił charakter, przekształcając się 
w pismo krytyczno-recenzyjne. Mimo że stał się 
pismem deficytowym, to w oparciu o koncern 
IKC-a utrzymał się na rynku prasowym do 1939 
r. i „zapisał się w historii polskiej prasy sportowej 
jako jeden z najciekawszych periodyków”. 

 Zakończeniem części drugiej jest rozprawa 
specjalistki od problematyki „kalendarzowej” 
– Ewy W ó j c i k pt. Kalendarz  Ilustrowanego 
Kuriera  Codziennego  wydawany  w  latach 
1928-1939  pod  redakcją  Jana  Grzywińskiego. 
Kalendarze w okresie dwudziestolecia, były 
częstym dodatkiem związanym z prasą, stanowiły 
jej uzupełnienie, podsumowanie minionego roku. 
Wydawane jako bezpłatne dodatki, prezenty 
noworoczne dla czytelników, stanowiły połączenie 
informatora i poradnika, tak mocno wpisanego 
w polską kulturę już od XVII wieku. 

 Trzecia część prezentowanego dzieła to 
portrety wybitnych ludzi koncernu IKC-a: na 
pierwszym miejscu sylwetka twórcy i właściciela, 
magnata prasowego – Mariana Dąbrowskiego 
(1878-1958), następnie Jana Stankiewicza (1890-
1952), Tadeusza Olszewskiego (1907-1996), 
Stanisława Petersa (1906-1972), Włodzimierza 
Długoszewskiego (1905-1945) i innych 
współpracowników koncernu. Tę część otwiera 
obszerna rozprawa Adama B a ń d o pt.: Marian 
Dąbrowski  –  fakty  i  mity, w którym autor 
przedstawił twórcę, pomysłodawcę, wydawcę, 
głównego właściciela dziennika i koncernu, jego 
życie prywatne i zawodowe, jego zamiłowania, 
sympatie i animozje. Podkreślił wybitny talent 
organizacyjny Mariana Dąbrowskiego, wyczucie 
społecznej koniunktury, talent menedżerski i wiele 
innych uzdolnień i pomysłów. M. Dąbrowski 
z małej prowincjonalnej gazety stworzył jednen 
z najpopularniejszych ogólnopolskich dzienników 
i zapoczątkował „powstanie ogromnego 
i wpływowego koncernu prasowego”. Wprowadził 
w koncernie IKC-a „model nowoczesnego 
dziennikarstwa”, który swym charakterem 
przypominał wzorce zachodnie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o organizację wewnętrzną, stosunki 
międzyludzkie, wymagania od kadry emocjonalnego 
stosunku do miejsca pracy i wykonywanej 
specjalizacji. Wymagał „od pracowników lojalności 
i bezwzględnego podporządkowania się interesom 
koncernu. Nikt „nie mógł, jak to było w zwyczaju, 
traktować jej jako zajęcia dodatkowego”, ale za to 
płacił najwyższe stawki w Polsce.

 Piotr B o r o w i e c opracował życiorys 
i działalność w rozprawie pt. Jan  Stankiewicz 
(1890-1952)  –  życie  i  praca  w  <fabryce  słowa 
drukowanego  >  z  ulicy  Wielopole  1 drugiej po 
dyrektorze M. Dąbrowskim ważnej osobistości, 
związanej z koncernem od samego początku (z 

niewielką przerwą) do końca 1939 roku. Jan 
Stankiewicz był redaktorem odpowiedzialnym 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego – Dodatku 
Tygodniowego”, „Kuriera Literacko-Naukowego”, 
„Tempa Dnia”, „Tajnego Detektywa” oraz pisma 
„As – Ilustrowanego Magazynu Tygodniowego”. Był 
autorem wspomnień z okresu pracy w koncernie 
nazywanych <Szkicami  do  pamiętnika>  Jana 
Stankiewicza  redaktora  IKC”, stanowiącego 
podstawowe źródło wiedzy o dzienniku „IKC”, 
koncernie, jego organizacji, działalności i ludziach 
z nim związanych.

 W tym wykazie portretów współpracowników 
koncernu należy wyodrębnić grupę osób biorących 
udział w cywilnym ruchu oporu, który nie jest 
bliżej znany i spopularyzowany. Byli to następujący 
pracownicy: Tadeusz Olszewski, Stanisław 
Peters, a zwłaszcza Włodzimierz Długoszewski. 
Pierwszemu z wymienionych Anna B o r o w i e c 
poświęciła artykuł pt.  Tadeusz  Olszewski  (1907-
1996) redaktor graficzny koncernu Ilustrowanego, 
trzeciej ważnej osobistości w koncernie. Urodzony 
na terytorium Ukrainy, po śmierci rodziców w 1919 
r. został „sierotą rewolucji”. Po odnalezieniu 
rodziny w Polsce kontynuował naukę w Jarosławiu, 
studia w Krakowie: malarstwo i grafika w Akademii 
Sztuk Pięknych. Z koncernem związał się w czasie 
studiów, wykonując czynności retuszera, z czasem 
awansował na stanowisko redaktora graficznego. 
Ulepszał i doskonalił szatę graficzną „IKC” i innych 
wydawnictw, przez niego „prowadzone przez 
lata eksperymenty z kolorami, układem kolumn, 
sposobem prezentowania zdjęć itd. przyczyniły 
się do tego, że w latach trzydziestych >IKC< był 
całkowicie profesjonalnym pismem na poziomie 
europejskim”. T. Olszewski w maju 1940 r. został 
aresztowany przez gestapo za satyryczne rysunki 
antyniemieckie zamieszczane przed wojna w „IKC” 
i skazany na obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. 
Wydostał go stamtąd W. Długoszewski, pracujący 
za wiedzą i zgodą konspiracyjnego Syndykatu 
Dziennikarzy Krakowskich w redakcji niemieckiej 
gazety „Krakauer Zeitung” jako „wtyczka” ruchu 
oporu. Przekonał Niemców, że „Olszewski stałby 
się tylko kolejną polską świętą ofiarą martyrologii 
i że korzystniej będzie przekonać go do współpracy 
z Niemcami”, zwłaszcza że w redakcji „Krakauer 
Zeitung” potrzebny był grafik. Wiosną 1943 r. 
T. Olszewski wstąpił do Armii Krajowej i został 
zaprzysiężony pod pseudonimem „Człek”. 
Ogromnie przysłużył się AK i podziemiu 
poprzez przygotowywanie dokumentów ludziom 
ukrywających się „wyrabiał także fałszywe pieczątki 
i dowody tożsamości. W 1944 r. po przegranej 
bitwie pod Stalingradem Niemcy chcieli usunąć 
z redakcyjnego archiwum wszystkie zdjęcia, które 
mogłyby ich skompromitować, toteż T. Olszewski 
wyniósł i zabezpieczył około 10 tysięcy zdjęć, 
które były niemiecką dokumentacją zbrodni 
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dokonywanych na ludności cywilnej. Po wojnie 
T. Olszewski pracował jako redaktor graficzny 
w „Dzienniku Polskim” i „Życiu Literackim”.

 Agnieszka J. C i e ś l i k o w a w artykule pt. 
Z Wołynia  do  IKC.  Stanisław  Peters  1906-1972, 
przedstawiła życiorys wołyńskiego korespondenta 
koncernu IKC-a, z zawodu nauczyciela w gimnazjum 
w Równem. Z koncernem S. Peters związał się 
w 1932 r., z redakcją tygodnika „As”. Jednocześnie 
organizował sieć informatorów i korespondentów, 
którzy przesyłali informacje o wydarzeniach 
z różnych miejscowości województwa wołyńskiego. 
Współpraca z koncernem zaowocowała propozycją 
przeniesienia się do Krakowa i objęcia pracy 
redaktorskiej nad albumem Dwudziestolecie 
Komunikacji  w  Polsce  Odrodzonej, stanowiącym 
luksusowe dzieło, kompendium wiedzy 
o komunikacji morskiej, rzecznej, lotniczej, 
kolejowej, pocztowej, a także radiofonii. W okresie 
okupacji brał udział w wydawaniu czasopisma 
„Racławice” – konspiracyjnego organu „Chłopskiej 
Organizacji Wolności” w Turoszówce pow. Krosno. 

 Czesław M i c h a l s k i to autor artykułu pt. 
Włodzimierz Długoszewski – redaktor periodyku 
sportowego  „Raz,  Dwa,  Trzy…”,  wydawanego 
w Krakowie w latach 1931-1939 jako dodatek do 
„Kuriera Sportowego”. Tygodnik ten odegrał ważną 
rolę w propagowaniu i popularyzowaniu sportu, 
zwłaszcza nowych i mało znanych dyscyplin, 
takich jak: spadochroniarstwo, szybownictwo, 
automobilizm. Redagował go Adam Obrubański 
oraz jego zastępca Włodzimierz Długoszewski – 
laureat dziennikarskiej nagrody Państwowego 
Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego. Po wybuchu wojny, 4 września 1939 r. 
W. Długoszewski razem z grupą dziennikarzy „IKC” 
opuścił Kraków, ale po drodze dostał się do niewoli 
niemieckiej. Niemcy, znając jego osiągnięcia 
sportowe i dorobek dziennikarski, namawiali 
go do współpracy, której początkowo odmawiał, 
ale zepotem wyraził zgodę w wyniku rozmowy 
Stefanem Nowińskim – byłym prezesem Syndykatu 
Dziennikarzy Krakowskich, który wskazał mu 
korzyści wynikające dla polskiej konspiracji, 
jeżeli zgodzi się być „wtyczką”. Po zaprzysiężeniu 
działał w ZWZ – AK, współpracując z tajnymi 
organizacjami wojskowymi i politycznymi. Ale 
środowisko krakowskie uważało go za renegata 
i najbliżsi nie utrzymywali z nim kontaktów. 
W listopadzie 1942 r., po „wpadce” został przez 
gestapo aresztowany, osadzony w więzieniu 
na Montelupich, następnie wywieziony do 
Oświęcimia, potem do obozu w Brzezince, wreszcie 
do Oranienburg-Sachsenhausen. Wycieńczony 
głodówką i chorobami, nie przetrzymał marszu 
więźniów do Hamnurga, zmarł w drodze 25 lipca 
1945 r. w szpitalu w Criwitz i tam został pochowany.

 Ostatnią zaprezentowaną osobą związaną 
z koncernem IKC jest Tadeusz Boy-Żeleński. 

Pisze o nim Dominika G i z a w artykule 
<Błękitny  Boy>  –  Tadeusz  Boy-Żeleński  na 
łamach  <Ilustrowanego  Kuriera  Codziennego>. 
Współpraca Boya-Żeleńskiego jako recenzenta 
i korespondenta z Warszawy, dokąd przeprowadził 
się z Krakowa w 1922 roku, trwała z redakcją 
w latach 1931-1934. O związku Boya z „IKC” 
zadecydował zapewne sentyment do miejsca 
dzieciństwa, młodości studenckiej i środowiska 
cyganerii artystycznej, jak również gaże, jakie 
płacił M. Dąbrowski. W „IKC” Boy-Żeleński 
opublikował 20 felietonów teatralnych, Plotki 
teatralne, dłuższe teksty, m.in. satyrę na temat 
seansów spirytystycznych, przedruki z innych 
pism i inne drobiazgi. Autorka wskazuje również, 
co „IKC” opublikował na temat Boya-Żeleńskiego, 
jako bohatera artykułów . O Boyu pisano z okazji 
jubileuszy, otrzymanych przez niego nagród 
i wyróżnień, zamieszczono wywiady związane 
z jego pracą; pisano o nim „z okazji powstania 
Biblioteki Boya, procesu z <Czasem>(…) oraz 
francuskich podróży i przekładów”. Teksty o Boyu 
publikowane na łamach „IKC” miały charakter 
wyłącznie pozytywny: uważano, że „jeden anons 
w <Kurierze> krakowskim dał więcej niż wszystkie 
inne razem pisma”. W 1930 r. „IKC” odnotował 
sprawozdanie z nadania Boyowi Legii Honorowej 
we Francji i z tej okazji ogromnego entuzjazmu 
wyrażanego przez publiczność. 

 Część czwarta – „Życie <IKC> po życiu” 
przedstawia losy pracowników koncernu po 
zajęciu Krakowa w 1939 r. przez Niemców. Tę 
część otwiera rozprawa Jolanty C h w a s t y k-K 
o w a l c z y k pt. <Ejmigrejtan>  –  Zygmunt 
Nowakowski. Zygmunt Nowakowski to człowiek 
– instytucja: prozaik, felietonista, publicysta sztuk 
scenicznych, aktor, reżyser, żył w latach 1891-1963. 
Urodzony i wykształcony w Krakowie, z redakcją 
„IKC” związał się w 1930 r. publikacją felietonu pt. 
Wrażenia  z  wycieczki  osobistej  w  stronę Wilna. 
Współpracował z czasopismami warszawskimi: 
„Wiadomościami Literackimi” (1932-1939), 
„Prosto z Mostu” (1935-1936) i z wileńskim 
„Słowem”. Z chwilą wybuchu wojny przedostał się 
do Francji, gdzie wszedł w skład Rady Narodowej 
i był jej członkiem aż do jej rozwiązania (3 sierpnia 
1941). Na emigracji – najpierw w Paryżu, potem 
w Londynie wydawał wspólnie z Mieczysławem 
Grydzewskim „Wiadomości Polskie Polityczne 
i Literackie”, w których pełnił funkcję redaktora 
naczelnego, a jednocześnie funkcję prezesa 
Związku Dziennikarzy RP w Wielkiej Brytanii. Po 
wojnie osiadł na stałe w Londynie, gdzie pracował 
w redakcji „Dziennika Polskiego” – organu rządu 
polskiego na uchodźstwie. Autorka skupiła się nad 
jego życiem, publicystyką i działalnością społeczną 
w Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Związku 
Artystów Scen Polskich za Granicą, współpracą 
z Teatrem Sztafeta i Rozgłośnią Polską Radia 



168 ROCZNIK PRASOZNAWCZY                                    Recenzje i sprawozdania

Wolna Europa. Nazywany był „sumieniem 
emigracji”. Zmarł w 1963 r., a w 1968 r. jego 
prochy przewieziono do Krakowa i pochowano na 
Cmentarzu Rakowickim. 

 Krzysztof W o ź n i a k o w s k i w rozprawie pt. 
Węgierski epizod uchodźczy redaktora Zbigniewa 
Grotowskiego  (1939-1945)  przedstawił drugiego 
dziennikarza i humorystę ze „stajni Dąbrowskiego” 
w latach 1928-1939. Z. Grotowski pełnił różne 
funkcje w prasie „ikacowskiej”: był pomocnikiem 
artystycznym w tygodniku „Na Szerokim Świecie”, 
kierownikiem dodatku pt. „Kurier Filmowy”, 
redaktorem odpowiedzialnym popołudniówki 
„Tempo Dnia”(1939). Pisał i publikował również 
w tygodniku satyryczno-humorystycznym pt. 
„Wróble na Dachu”, zamieścił sensacyjne powieści 
odcinkowe w serii nadzwyczajnego wydania 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego” pt. „Druga po 
południu”. Ponadto był współautorem krakowskich 
szopek satyrycznych i innych imprez artystycznych. 
Autor rozprawy skupił się nad zapomnianą, czy 
też mało znaną działalnością Z. Grotowskiego 
w czasie II wojny światowej, a mianowicie polską 
prasą na Węgrzech. W Budapeszcie tworzył: 
„Gazetką Ścienną”(październik 1939), „Biuletyn 
Informacyjny dla Uchodźców Polskich” (10-28 
października 1939), „Wieści Polskie” (listopad 
1939 – marzec 1944), „Rocznik Polski. Kalendarz 
Polaka na Węgrzech” (1942, 1943, 1944). Autor 
przybliżył mało znaną publicystykę społeczno-
kulturalną uchodźstwa polskiego, twórczość 
literacką, teatralną i satyryczną. Po wojnie Z. 
Grotowski podjął pracę w krakowskim „Dzienniku 
Polskim”, który w byłym Pałacu Prasy, dawnym 
gmachu koncernu IKC-a miał swoją siedzibę. 

 Wojenne i powojenne losy dziennikarzy 
przedstawił Sylwester D z i k i w artykule pt. 
Ślady  „IKC-a”  w  Krakowie  po  1945  roku.  Po 
zakończeniu wojny Pałac Prasy stał się siedzibą 
Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej „Czytelnik” 
oraz redakcji krakowskiego „Dziennika Polskiego” 
wydawanego przez „Czytelnika” i – jak pisze autor 
– „przejął w spadku po <Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym> jego warsztat techniczny, bogate 
zbiory dokumentacyjne (głównie ikonograficzne), 
a także część zespołu redakcyjnego (łącznie 
z późniejszym redaktorem, naczelnym <Dziennika 
Polskiego> – Stanisławem W. Balickim)”. 
Kontynuowano tradycje „ikacowskie”, w układzie 
graficznym numeru „Dziennika Polskiego”, 
w tworzeniu „licznych szpalt, kolumn, dodatków 
monotematycznych”, które były cechą warsztatu 
dziennikarskiego IKC-a, jak również w kolportażu 
pocztowym i innych, charakterystycznych cech 
koncernu IKC-a. Wrócili ludzie, ale nie wszyscy. 
Wojna i okupacja hitlerowska zdziesiątkowała 
kadrę dziennikarską: przed wojną do Syndykatu 
Dziennikarzy Krakowskich liczącego 94 członków 
– 63 pracowało w koncernie IKC-a. W czasie 

wojny w obozach hitlerowskich zginęli: Jolanta 
Fuchsówna (1899-1944), Maria Manberowa 
(1896-1943), Stanisław Mróz (1899-1944), Artur 
Popiel (1885-1942), Ludwik Tomanek (1891-
1942). Dwóch dziennikarzy podjęło współpracę 
z prasą „gadzinową” jako „wtyczki” ruchu oporu: 
Jan Maleszewski (zmarł na Zachodzie Europy) 
i Włodzimierz Długoszewski, który zmarł wkrótce 
po oswobodzeniu. Ofiarami wojennymi byli 
również: Józef Flach (1873-1944) i Jan Grzywiński 
(1878-1944). Inni, jak Mieczysław Dąbrowski, czy 
Jan Chełmirski po wojnie nie podjęli dalszej pracy 
dziennikarskiej. Ci, którzy wrócili do kraju, podjęli 
pracę poza Krakowem w krajowym dziennikarstwie, 
np. Witold Giełżyński (1886-1966), Marian Dienstl-
Dąbrowa (1882-1959), Antoni Wasilewski (1905-
1975), Konrad Fuglewicz (1904-1945), Zbigniew 
Grotowski (1905-1954) i inni. W powstających 
i nowych wydawnictwach ekipa dziennikarzy 
„ikacowskich” zajmowała kierownicze stanowiska, 
jak na przykład Stanisław Peters, Jan Pelczarski, 
Ludwik Szczepański i inni, którzy podjęli pracę 
w redakcji „Dziennika Polskiego”, „namiastką 
dawnego <Ilustrowanego Kuriera Codziennego>”. 
Wielu dziennikarzy zostało na emigracji, gdzie 
współpracowali z czasopismami polonijnymi: 
Zygmunt Nowakowski (1891-1969), który 
wspólnie z Mieczysławem Grydzewskim wydawał 
w Londynie „Wiadomości Polskie Polityczne 
i Kulturalne” i obaj współpracowali z Rozgłośnią 
Polską Radia Wolna Europa. Autor wskazał wiele 
tytułów, redakcji i wydawnictw, kontynuujących 
tradycje „ikacowskie” nie tylko w Krakowie, ale 
w także na emigracji we Francji, a potem w Anglii. 
W kraju po zakończeniu II wojny w okresie Polski 
Ludowej były również często wykorzystywane 
doświadczenia „ikacowskie” w uspołecznionej 
prasie. 

 Ostatnia rozprawa – Wandy M a t r a s-M a s t a 
l e r z pt. „<Przekrój> – młodszy brat <Ilustrowanego 
Kuriera  Codziennego> – zamyka ten rozdział 
nazwany przez redaktorów Życiem <IKC> po  życiu, 
tytułów – spadkobierców tradycji koncernu IKC-a. 
„Przekrój” był nie tylko „młodszym bratem dziennika 
<IKC>”, był także jego „drugim życiem”, kontynuacją. 
Zarówno dziennik „IKC”, jak i jego pogrobowiec – 
tygodnik „Przekrój”, jak pisze autorka, „odegrały rolę 
prekursorską, wyznaczyły kanony będące wzorcami 
dla ich następców”. Te oba periodyki łączyło wiele: 
miejsce narodzin, nakład, przeznaczenie czytelnicze 
oraz „materiały zaspokajające potrzeby kultury 
masowej”, a jednocześnie przyczyniały się do 
upowszechnienia „zjawiska kultury szeroko pojętej”: 
literackiej, teatralnej, muzycznej i filmowej. Oba 
tytuły odegrały ważną rolę: „IKC” wypracował „nowy 
model nowoczesnego dziennikarstwa”, zaś „Przekrój” 
pełnił w Polsce Ludowej rolę „salonu literackiego”, 
którego trzon zasadniczy „stanowiły treści kultury 
literackiej i artystycznej” i ten sam klimat. Autorka 



169Zofia Sokół Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie...

znalazła nie tylko wiele podobieństw, ale i różnic, 
co nie przeszkadzało, że na nich wzorowało się wiele 
wydawnictw czasopism obu okresów: II RP i PRL. 

 Część piąta – jest dokumentacją 
bibliograficzną, opracowaną przez Michała 
R o g o ż a pt. Publikacje  o  <Ilustrowanym 
Kurierze Codziennym>  (wybór  z  lat  1919-2009). 
Bibliografia składa się z wykazu książek dotyczących 
„IKC” lub koncernu IKC-a, wzmianek, rozpraw 
w dziełach zbiorowych i artykułów w czasopismach 
naukowych, wspomnień i publicystyki z podziałem 
na książki i artykuły w czasopismach naukowych 
i prasie codziennej. 

 Ta piękna, ciekawa i starannie wydana księga 
pamiątkowa zasługuje na najwyższe słowa pochwały 
pod każdym względem: pomysłu, opracowania, 
opracowania graficznego, ilustracji, rodzaju 
papieru, na którym została wydrukowana, także 
rozpraw napisanych z dużą wiedzą i znajomością 
faktów, jak również z ogromnym zaangażowaniem 
emocjonalnym autorów, co się wyczuwa w czasie 
czytania i dodaje wartości tej publikacji.

 Prezentowana księga ma jednak drobne 
niedopracowania, nie zrobiono jednolitej korekty 
redakcyjnej: 

1. Przypisów bibliograficznych, które są 
rozmaite, w zależności od doświadczeń autorskich. 
Niektórzy autorzy trzymają się Polskiej Normy 
PN-78/N-01222 obowiązującej od 1 stycznia 1979, 
która dzieli przypisy na rzeczowe, słownikowe 
i bibliograficzne i podaje wzory. W wielu 
publikacjach dzieł zbiorowych redaktor lub 
redaktorzy opracowują wzór przypisów i przesyłają 
współautorom, domagając sie przestrzegania zasad 
obowiązujących w Polsce.

2. Opisu wydawnictw ciągłych, czyli pisowni 
nazw tytułów prasowych, które według Polskiej 
Normy PN-N-01152-2:1997, należy pisać 
wielkimi literami (oprócz przyimków, spójników 
i rodzajników), powinno więc być: „Na Szerokim 
Świecie”, „Wróble na Dachu”, Tygodnik Sportowy 
Raz, Dwa, Trzy…”, a pisane małymi literami – rażą, 
na tle eleganckiej szaty graficznej.

3. Rozprawy Piotra Borowca i Adama 
Bańdo znakomite, dobrze i ciekawie napisane, 
z ogromnym zacięciem i emocją, i chociaż obaj 
autorzy piszą o tym samym, korzystają z tej samej 
bazy źródłowej, są z tego samego miasta i z tego 
samego kręgu zawodowego – uniwersyteckiego, to 
jednak nawzajem nie uznają dorobku naukowego 
swego konkurenta. Każdy powołuje się tylko na 
swoje własne publikacje. Tylko P. Borowiec trzy 
razy przytoczył publikacje A. Bańdo (s. 17, 18 
i 48), zaś A. Bańdo nie przytoczył w przypisach ani 
jednej publikacji P. Borowca, co wydaje się dziwne 
i zabawne.

4. Niezręczne sformułowania w kilku 
rozprawach: „pojawił się nowy tytuł…”, czy też 
„pojawiły się specjalne dodatki…” jak duchy… 

Na ogół gazety czy czasopisma są rzeczami 
materialnymi i z duchami nie mają nic wspólnego, 
może tylko ich treść z duchowością.

5. Razi styl osobisty w wielu publikacjach: 
„przedstawiłem…, napisałem…, omówiłem… 
miałem okazję pisać… itp.”, to ciągłe podkreślanie 
swojego „ja” zakrawa na megalomanię. 

6. Używanie, czy też nadużywanie spójnika „iż”, 
czasami kilka razy w jednym zdaniu. Profesor W. 
Doroszewski, redaktor Słownika języka polskiego 
uważał ten spójnik za przestarzały i prowincjonalny, 
toteż radził go unikać, zaś profesor Jan Miodek 
w swoich audycjach telewizyjnych „Ojczyzna – 
polszczyzna” zwalczał ten spójnik, twierdząc, że 
jest „stylistycznie nieznośny” i jeżeli już nie można 
inaczej, to stosować go raz na 50 stron druku. 

Mimo tych uwag, które nie pomniejszają 
ogromnej wartości naukowej Księgi pamiątkowej, 
jest ona ważnym dorobkiem z zakresu 
naukoznawstwa, bibliologii, prasoznawstwa, 
dziennikarstwa i kultury polskiej II 
Rzeczypospolitej, do której obecnie nawiązujemy, 
jako ciągłości historycznej. 

 
Zofia Sokół



Joanna Wyrcza, 
Galaktyka języka Internetu,
Wydawnictwo Innowacyjne Novae Res, 
Gdynia 2008, s. 173

 W XXI wieku Internet stanowi główne (a 
już najpewniej najdynamiczniej rozwijające się) 
narzędzie służące komunikowaniu – zarówno na 
poziomie indywidualnej rozmowy, jak i medialnego 
przekazu. Aż dziw, że wśród publikacji opisujących 
to wciąż nowe medium, trudno odnaleźć 
pozycje traktujące przede wszystkim o języku 
Internetu, wydawane nie tylko po to, by pewne 
zjawiska wyłuskać, ale także poddać je dogłębnej 
analizie. Wyjątkowość języka, który napotykamy 
przeglądając internetowe witryny, jego niezwykła 
plastyczność, innowacyjność oraz swoboda 
użytkowania według reguł odbiegających od 
zastanego porządku, przyciąga przede wszystkim 
ludzi młodych – stąd zapewne język Internetu stał 
się jednym z ulubionych zagadnień maturalnych 
wśród przyszłych polonistów. W sytuacji jednak, 
gdy głównym źródłem wiedzy o stanie badań 
językoznawczych pozostają specjalistyczne 
periodyki, „Galaktyka języka Internetu” autorstwa 
Joanny Wyrczy, dostępna na rynku wydawniczym 
od dwóch lat, stanowi jedną z ważniejszych prób 
wyjaśnienia prawideł, jakimi rządzi się język sieci. 
Napisana z eseistycznym zacięciem książka próbuje 
znaleźć dla „nowej” mowy miejsce w zastanej 
rzeczywistości, nie unikając przy tym odwołań do 
medioznawstwa, historii, a nawet filozofii.

Autorka już w pierwszych słowach wstępu 
odwołuje się do „Galaktyki Gutenberga” Marshalla 
McLuhana, wyjaśniając tym samym tytuł swojej 
książki. Osoba McLuhana będzie się zresztą 
pojawiać częściej, stając się nie tylko źródłem 
inspiracji tytułu, ale i całej książki. Wyrcza stara 
się podążać tokiem rozumowania badacza, 
modyfikując je jednak na potrzeby obserwowanej 
rzeczywistości. O ile McLuhan zwracał uwagę na 
dominujący wpływ mowy na nowe media, autorka 
„Galaktyki języka Internetu” wskazuje także na 
niepodważalną rolę słowa pisanego, które dzięki 
Internetowi przeżywa renesans. Nowe słowo 
pisane, powstałe pod wpływem nowego medium 
elektronicznego, uważa jednak autorka za formę 
przejściową, nieukształtowaną jeszcze i poddawaną 
ciągłym modyfikacjom.

Trudno po takiej argumentacji ze strony 
autorki spodziewać się, iż „Galaktyka języka 
Internetu” będzie przynosiła pełną klasyfikację 
„mowy sieci” wraz z pełnym wyjaśnieniem zasad, 
jakimi się ona rządzi. Zamiast tego otrzymujemy 
11 rozdziałów traktujących o wybranych, 
interesujących z punktu widzenia autorki, 
zagadnieniach związanych z językiem Internetu. 
Każdy tekst ma formę eseju, jak się wydaje 
niezbędną, kiedy na kartach książki traktującej 

o języku pojawiają się odniesienia filozoficzne czy 
psychologiczne. Eseistyczne zacięcie Wyrczy ma 
zresztą swoje uzasadnienie – choć nie wyczerpuje 
tematu, a jedynie zaznacza pewne kwestie, 
pozwala autorce na osadzenie ich w historii 
wyłącznie nie języka czy pisma, ale kultury od 
czasów starożytnych, przez wieki średnie, aż do 
współczesności.

Rozdział pierwszy przynosi garść rozważań 
nad rolą mowy i pisma dla postrzegania świata 
i wyrażenia ludzkich przeżyć i emocji. Autorka, 
posługując się analogią do spojrzenia Sokratesa na 
słowo pisane (które docierając do niewłaściwego, 
nieprzygotowanego odbiorcy, może być źle 
odczytane, a interpretacji tej pismo skorygować nie 
potrafi), wykazuje przyczyny nieufności człowieka 
współczesnego, odbierającego świat przede 
wszystkim zmysłem wzroku, do stopniowego 
upodabniania słowa pisanego do mówionego. 
Autorka wskazuje, iż tak jak prasa drukarska 
przyczyniła się do zmiany postrzegania świata 
przez człowieka, tak również nowe media, a w 
szczególności Internet, przenoszą użytkownika 
języka w nieznane wcześniej rejony, gdzie 
dominanta pisma, choć silna, nie jest już tak 
oczywista w perspektywie kolejnych dziesięcioleci (i 
to nie dlatego, że samo pismo miałoby zniknąć, lecz 
dlatego, że komunikacja internetowa koncentruje 
się na jak najwierniejszym oddaniu w tekście cech 
języka mówionego).

Owo dążenie do „wymówienia pisząc” 
przejawia się, zdaniem Wyrczy, m.in. w kreatywnym 
tworzeniu emotikonów, znaków wyrażających 
stan emocjonalny piszącego, których popularność 
jest dla autorki zarówno wyrazem kreatywności 
twórcy, jak i świadomym (najczęściej) działaniem 
przeciwko tradycyjnej interpunkcji. Znak używany 
w sprzeczności z ustalonym przeznaczeniem 
nabiera bowiem nowych cech i niesie dodatkowe 
znaczenie, ma to jednak konsekwencje dla 
postrzegania przez użytkownika języka tradycyjnej 
interpunkcji, jak się okazuje – nieprzystającej do 
potrzeby ekspresji.

Nie słowem, a obrazem (tym razem 
budowanym nie ze znaków interpunkcyjnych, 
a prostych grafik) operują także internetowe 
obrazki, mające cechy piktogramów i ideogramów. 
Elektroniczne buźki oddają m.in., w jakim nastroju 
jest rozmówca, sugerują silne emocje lub aktualne 
zajęcie interlokutora. Dodane do wypowiedzi, 
a nawet czasem ją zastępujące, ożywiają rozmowę, 
przydają jej ekspresji, stanowią także skuteczną 
pomoc w definiowaniu rzeczywistości. Nade 
wszystko są jednak elementem gry między 
rozmówcami, a także – co bardzo ważne 
w komunikacji internetowej – dobrą zabawą.

Bohaterem trzeciego rozdziału „Galaktyki 
języka Internetu” zostaje e-mail, a dokładnie jego 
przydatność dla wyrażania i budowania relacji 
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uczuciowych. „E-mail jako romantyczny list. Od 
powieści epistolarnej do „S@motności w sieci” 
jest próbą odnalezienia w internetowym przekazie 
romantycznego „nieuchronnego spotkania dusz 
dla siebie stworzonych niczym dwóch zbłąkanych 
gwiazd w kosmosie”. Jak daleko pada e-mail od 
miłosnego listu? Czy korespondencja miłosna 
ma znamiona romantycznej egzaltowanej 
korespondencji między kochankami? I czy 
naprawdę elektroniczny list zasługuje na obiegową 
opinię gorszej formy miłosnej korespondencji? 
Zdaniem autorki, wartość listu przesyłanego drogą 
elektroniczną jest często większa, niż można by 
przypuszczać. Nie dotyka go nietrwałość papieru 
czy blaknięcie atramentu, a wirtualny sposób 
przekazu treści sprzyja idealizacji uczucia i osoby 
ukochanego, gdyż w sieci marzenia górują nad 
rzeczywistością. Od korespondencji kochanków 
z okresu romantyzmu różni go jednak dążenie 
interneutów do skonfrontowania wyobrażenia 
z rzeczywistością, czemu służy przesyłanie 
zdjęć, telefonowanie, przesyłanie upominków. 
O emocjach zupełnie innej natury traktuje Joanna 
Wyrcza w dwóch kolejnych esejach książki. 
Podejmuje się porównania recenzji internetowej 
to tradycyjnej publicystyki, wprowadza także 
czytelnika w specyficzny świat sporu w sieci. 
Recenzowanie i komentowanie, tak często spotykane 
w sieci, dające czytelnikowi tekstów możliwość 
wyrażenia swojej opinii, niejako współtworzenia 
tekstu (wprowadzając formę dialogową w rejony, 
gdzie czytelnik był do tej pory jedynie odbiorcą 
komunikatu nadanego przez publicystę). Trudno 
autorce (za Henrykiem Markiewiczem) wyrokować 
o wartości krytyki i wskazać jednoznacznie, w jaki 
sposób stopniować recenzenckie uprawnienia 
poszczególnych osób. Zaznacza jednak, że zarówno 
w przypadku internetowego sporu, jak i oceny 
danego dzieła, górę bierze – charakterystyczna 
dla Internetu – odpowiedź na potrzebę wyrażenia 
własnego „ja”. Wyrcza nazywa ją wręcz eksplozją, 
wskazując na pewną prawidłowość – im więcej 
pierwiastka oceny w danym gatunku wypowiedzi, 
tym większa szansa, że zrobi on „karierę” w sieci1.

Rozdział „Hipertekst wobec ograniczeń 
książki drukowanej” (a także częściowo rozdział 
ostatni „Odbiorca zniewolony, czyli o czytaniu 
literackiego hipertekstu”) rozprawia się częściowo 
z proroctwami końca ery książki. Jeśli w początkach 
powszechnej dostępności komputerów badacze 
widzieli w poddanym cyfryzacji tekście zagrożenie 

1  Teza ta sprawdza się w także w przypadku blogu, 
internetowego dziennika – bohatera siódmego rozdziału 
„Galaktyki języka Internetu”, służącego wszak nie tylko 
zapisywaniu wydarzeń, ale także ich klasyfikacji, a także 
przemyśleń autora, pisanego dla publiczności, gdzie autor 
postu ma możliwość dowolnego kreowania wirtualnej 
rzeczywistości, korzystając z wielu narzędzi wspierających 
przedstawienie czytelnikom jak najpełniej własnego „ja”.

dla druku, według nowych teorii bardziej 
prawdopodobne od zastąpienia starej technologii 
nową jest ich harmonijne współistnienie. 
Hipertekst z kolei daje wrażenie, że tekst nie ma 
początku ani końca, co zdaniem autorki może być 
jego przekleństwem. Jaką świadomość lektury ma 
czytelnik bezmyślnie klikający w kolejne odnośniki? 

Uporządkowanie, którego brak 
hipertekstom, można odnaleźć w Wikipedii, 
internetowej encyklopedii, tworzonej przez 
użytkowników oraz w słowniku internetowym, czyli 
Wikisłowniku. Uporządkowany alfabetycznie zbiór 
tekstów, wyjaśniających co oznaczają poszczególne 
słowa, rozwija się od 15 stycznia 2001 roku. Idea 
bezpłatnego, prezentowanego w jak największej 
ilości języków źródła informacji znacząco usprawnia 
proces dotarcia do interesującego zagadnienia. 
Co ciekawe, prowadzi także do utworzenia się 
społeczności wikipedystów, użytkowników 
encyklopedii i jej twórców jednocześnie. Wikipedia 
i Wikisłownik są więc w większym stopniu 
społecznością niż kompendium wiedzy, a duch 
wspólnoty ma w projekcie większe znaczenie 
aniżeli kontrola jakości objaśnień poszczególnych 
haseł.

Przytaczając esencję kolejnych rozdziałów 
„Galaktyki języka Internetu”, trudno nie 
zauważyć, iż ich wartość dla językoznawstwa 
jest niewystarczająca. Poziom merytoryczny 
książki jest nierówny – niektóre kwestie Joanna 
Wyrcza stara się wyjaśnić dogłębnie, po innych 
jedynie się prześlizge. Czytelnik ma wrażenie 
niedosytu, niewyczerpania tematu, niedostatecznej 
argumentacji. Miejscami zajmująca lektura nie 
odpowiada bowiem na pytania, które nasuwają się 
po przeczytaniu wstępu, czy choćby zapoznaniu się 
z tytułem. Jaka jest galaktyka języka sieci według 
Joanny Wyrczy? Nieodkryta. Przynajmniej dla 
tych czytelników, którzy spodziewali się zbioru 
tekstów na temat języka, a przeczytali książkę 
z zacięciem kulturoznawczym. Niepozbawioną 
walorów poznawczych, wnikliwej analizy 
niektórych aspektów internetowego świata, 
zgrabnie żonglującą porównaniami, cytatami 
i odniesieniami książkę, w której tytułowemu 
językowi Internetu poświęcono mniej uwagi niż 
historii filozofii.

Ilona Pawłowska



Wokół reportażu podróżniczego. T.3, 
Lucjan Wolanowski (1920-2006). Studia – 
szkice – materiały, 
pod red. Dariusza Rotta i Mariusza Kubika, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2009

Reportaż jako gatunek z pogranicza 
publicystyki i literatury cieszy się nieustającą 
popularnością niezależnie od szerokości 
geograficznej, na jakiej jest uprawiany. Bez względu 
na tematykę, będąc zapisem przeżyć i obserwacji 
autora, niejednokrotnie uzupełnianym poprzez 
wprowadzanie faktów naukowych, historycznych, 
ale także anegdot czy odautorskich komentarzy, 
reportaż stanowi idealne narzędzie do zaspokajania 
ludzkiej ciekawości – elementu tak nieodzownego 
dla lepszego poznania świata. Nic więc dziwnego, 
że czytelnicy chętnie sięgają po dzieła starych 
i nowych mistrzów gatunku. A tych na rodzimym 
nadwiślańskim gruncie zdecydowanie nie brakuje.

Wśród najsłynniejszych polskich twórców 
reportażu wymienić można szereg nazwisk, które 
stawiane są nieraz obok tak znanych i znakomitych 
pisarzy oraz publicystów, jak chociażby: Egon 
Erwin Kisch, Ed Murrow, Flora Lewis, Sydney 
Gruson, Joseph Kessel, czy John Reed. Nie 
sposób nie wspomnieć tu Melchiora Wańkowicza, 
Arkadego Fiedlera, Mariana Brandysa, Edmunda 
Jana Osmańczyka, Kazimierza Dziewanowskiego, 
a także Krzysztofa Kąkolewskiego i Hanny Krall. 
Na temat większości spośród wymienionych 
tutaj autorów można znaleźć przynajmniej jedną 
większą publikację poświęconą osobie reportera 
lub po prostu jego twórczości. Natomiast 
absolutnym rekordzistą w tej kwestii wydaje się 
być Ryszard Kapuściński, który ostatnimi czasy 
przestaje być już tylko swoistą legendą reportażu 
podróżniczego, ale przez wzgląd na niesłabnącą 
popularność, jego postać zaczyna powoli stawać 
się jednym z elementów popkultury. Niewątpliwie 
przyczynił się do tego Artur Domosławski, pisząc 
kontrowersyjną biografię autora Cesarza – 
Kapuściński  non-fiction. Burzliwa dyskusja, jaką 
wywołała wspomniana publikacja, jeszcze zanim 
trafiła do sprzedaży, sprawiła, że nazwisko słynnego 
reportera stało się znane jeszcze większemu gronu 
osób, a ożywiona wymiana zdań miała miejsce nie 
tylko w środowisku intelektualistów, ale również 
na licznych forach internetowych. O Kapuścińskim 
nie było tak głośno nawet wtedy, kiedy pojawiała 
się każda kolejna książka jego autorstwa.

Kto wie, czy gdyby dobrodziejstwo 
komunikacji masowej w postaci Internetu 
istniało jakieś sześćdziesiąt lat temu, to równie 
dużej popularności w sieci nie zyskałby Lucjan 

Wolanowski jako autor cyklu reportaży śledczych 
dotyczących wielokrotnego mordercy Władysława 
Mazurkiewicza (przez które zresztą wytoczono 
dziennikarzowi dwa procesy o zniesławienie). 
O tym wybitnym (nie bójmy się tego słowa) pisarzu, 
tłumaczu, ale przede wszystkim podróżniku 
i reporterze, w 1983 r. tak oto pisał Marian 
Butrym: „Talent pisarski Lucjana Wolanowskiego 
od dawna przełamał bariery oddzielające reportaż 
od literatury. Autor należy do grona najchętniej 
czytywanych i najczęściej tłumaczonych 
na obce języki naszych pisarzy. Trudno się 
temu dziwić, skoro łączy w swoich książkach 
pasję poznawczą, doświadczenie podróżnika 
i umiejętność obserwacji z nieprawdopodobnymi 
zaletami gawędziarza operującego świetnym 
językiem, ceniącego walory szczegółu […]”1. Tego 
typu pochlebne opinie pod adresem książek 
Wolanowskiego znaleźć można co krok w licznych 
recenzjach na temat jego twórczości. Tymczasem, 
choć może trudno w to uwierzyć, do niedawna 
próżno było szukać publikacji, która stanowiłaby 
próbę naukowego spojrzenia na jego prozę, tudzież 
stanowiła podsumowanie jego długoletniej pracy 
jako reportera. A szkoda, bo każdy, kto chociaż raz 
sięgnął po jedną z jego ponad dwudziestu książek 
reportażowych, będących m.in. zapisem podróży 
do Japonii, Chin, a przede wszystkim Australii 
i Oceanii, ten wie, że Wolanowski potrafi snuć 
opowieści z najdalszych zakątków świata z nie 
mniejszą wprawą i lekkością pióra, co chociażby 
właśnie Ryszard Kapuściński. Fakt ten, obecnie 
dziwnie nieuchwytny, znakomicie dostrzegali ci, 
którzy Wolanowskiego znali. Jemu współcześni, 
jak choćby rówieśnik podróżnika Stanisław 
Zieliński, dostrzegali wielkość Wolanowskiego 
jako pisarza nawet, jeżeli czynili to z, jak pisze 
Mariusz Kubik, „żartobliwym dystansem”, gdy 
twierdzili: „Wolanowski należy do wielbicieli, jak 
pisze, talentu E.E. Kischa. Trzeba jednak przyznać, 
że uczeń przeszedł mistrza. Wolanowski jest 
lepszy. Dlaczego? Trzeba wierzyć na słowo, tak jak 
książce”2.

Tę dotkliwą lukę na polskim rynku 
wydawniczym spróbowali wypełnić Dariusz 
Rott i Mariusz Kubik, stając się redaktorami 
wydanej w 2009 roku nakładem Wydawnictwa 
Uniwersytetu Śląskiego kolejnej pozycji z cyklu 
Wokół reportażu podróżniczego. Trzeci tom owej 
interesującej serii w całości poświęcony został 

1  M. Butrym, Książki, „Razem”, 8.05.1983 [O 
książce Ląd, który przestał być plotką] za: D. Rott i M. 
Kubik (red.), Wokół reportażu podróżniczego. T. 3, Lucjan 
Wolanowski (1920-2006). Studia – szkice – materiały, 
Katowice 2009, s. 231.

2  S. Zieliński, Koneser bumerangów, „Kultura” 
1968, nr 34 za: Ibidem, s. 228.
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właśnie osobie i twórczości znakomitego reportera, 
zyskując podtytuł Lucjan  Wolanowski  (1920-
2006).  Studia  –  szkice  –  materiały. Warto przy 
tym zauważyć, iż osoby redaktorów omawianej 
publikacji są nieprzypadkowe. Dariusz Rott, 
pomysłodawca serii o reportażu podróżniczym, 
prywatnie sam zapalony podróżnik, zaprosił do 
współpracy Mariusza Kubika – dziennikarza 
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (którą zresztą 
kierował w owym czasie właśnie Rott) i bliskiego 
współpracownika Lucjana Wolanowskiego. 
Obaj, zafascynowani podróżopisarstwem autora 
Poczty  do  Nigdy-Nigdy, z pomocą pracowników 
naukowych Uniwersytetu Śląskiego stworzyli 
pierwszą publikację, która w tak obszerny 
i wieloaspektowy sposób ukazuje postać i dorobek 
pisarski Wolanowskiego.

Na tle dwóch poprzednich tomów, trzecia 
część cyklu Wokół  reportażu  podróżniczego 
wyróżnia się przede wszystkim swoją strukturą. To 
już nie tylko zbiór szkiców i artykułów naukowych, 
stanowiących „zbiór interdyscyplinarnych 
i różnorodnych refleksji nad wieloma aspektami 
podróżopisarstwa […] od antyku do współczesności 
w literaturze polskiej i powszechnej”3, ale także 
obiecany w tytule zestaw materiałów poświęconych 
osobie Lucjana Wolanowskiego, w tym antologia 
wybranych tekstów reportera publikowanych 
w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” w latach 2000-
2003. Tom otwiera kronika życia i twórczości 
autora Westchnienia  za  Lapu-Lapu, która 
w szczegółowy (miejscami może aż nazbyt) sposób 
przybliża sylwetkę i dorobek Wolanowskiego. 
Mariusz Kubik wykorzystuje przy tym podział 
roczny, uwzględniając najważniejsze fakty 
dotyczące reportera w poszczególnych latach jego 
życia, a nawet jeszcze w dwa lata po jego śmierci. 
W ten sposób, nawet niezorientowany w temacie 
czytelnik, który po raz pierwszy ma szansę 
zetknąć się z osobą Wolanowskiego, otrzymuje 
przystępne preludium do dalszego „obcowania” 
z publicystą tygodnika „Świat”. W dalszej części 
tomu umieszczono osiem artykułów autorstwa 
pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. 
Oprócz rozpraw redaktorów omawianej publikacji 
– Dariusza Rotta i Mariusza Kubika – książka 
zawiera także artykuły Magdaleny Bąk, Aleksandry 
Kunce, Pawła Jędrzejko, Łukasza Adamczyka oraz 
dwa autorstwa Anny Woźniakowskiej.

Każdy z tych tekstów zwraca uwagę na 
różne aspekty twórczości Lucjana Wolanowskiego, 
poczynając od zagadnień najbardziej ogólnych 
(Podróż,  czyli  pragnienie.  O  reportażach 
Lucjana  Wolanowskiego Mariusza Kubika), 

3  D. Rott (red.), Wokół reportażu podróżniczego, T. 
2, Katowice 2007, s. 8.

problemów, jakie wyłaniają się z książek pisarza 
(O  obcości w  doświadczaniu  Japonii Aleksandry 
Kunce), poprzez perspektywę językoznawczą 
(Sposób  na  Czytelnika.  O  tytułach  reportaży 
Lucjana Wolanowskiego Anny Woźniakowskiej), 
teoretycznoliteracką („Kiedy się dziwić przestanę…” 
O strategii narracyjnej w Poczcie do Nigdy-Nigdy 
Lucjana Wolanowskiego Magdaleny Bąk), aż po 
analizę postaci reportera takim, jakim jawił się on 
w oczach krytyków (Globtroter, rasowy reporter, 
koneser  bumerangów.  Lucjan  Wolanowski 
w oczach krytyków Anny Woźniakowskiej). Z kolei 
Dariusz Rott w Islandii Lucjana Wolanowskiego, 
na przekór powszechnie znanej „australijskości” 
reportaży autora Poczty  do  Nigdy-Nigdy, skupia 
swą uwagę na islandzkich tekstach reportera, 
uprzednio dokonując przeglądu najważniejszych 
polskojęzycznych prac dotyczących Islandii, 
poczynając od wydanej w 1638 roku książki Daniela 
Vettera. Jak zauważa Dariusz Rott, na tle relacji 
polskich dziennikarzy, odwiedzających Islandię 
po II wojnie światowej, teksty Wolanowskiego 
są jednymi z najlepszych poświęconych temu 
zagadnieniu. Na szczególną uwagę zasługuje 
natomiast artykuł Pawła Jędrzejko Ślady  na 
Oceanie.  Refleksja  nad  myśleniem  magicznym 
i  prozą  Lucjana  Wolanowskiego. Autor poddaje 
w nim interesującej analizie pozycję Buntownicy 
Mórz Południowych, w której reporterską relację 
przenika legenda wydarzeń na „Bounty” i, jak 
zauważa autor, właśnie owa legenda staje się siłą 
napędową, która powodowała Wolanowskim, gdy 
pracował nad wyżej wymienioną książką. Cykl 
naukowych rozważań wokół twórczości reportera 
zamyka Łukasz Adamczyk szkicem poświęconym 
stronie internetowej Lucjana Wolanowskiego. 
www.lucjanwolanowski.com. Reporter w krainie 
Internetu to jednak nie tylko próba przedstawienia 
witryny poświęconej pisarzowi oraz ukazanie, jakim 
przemianom ulegała jej zawartość merytoryczna 
w ciągu blisko dziesięciu lat istnienia. To również 
rzut oka na coraz większą rolę, jaką z biegiem czasu 
zaczął odgrywać Internet w komunikacji literackiej. 
Strona poświęcona Wolanowskiemu staje się tutaj 
idealnym tego przykładem, pozwalając z bliska 
przyjrzeć się i przeanalizować fenomen witryny 
w procesie m.in. kształtowania wizerunku autora, 
któremu jest poświęcona. Wszystkie wspomniane 
powyżej rozprawy, a w szczególności fakt ich 
różnorodności pod względem tematyki, dają 
ogląd, jak bogatym i niewyczerpanym źródłem 
inspiracji naukowej jest dorobek literacki Lucjana 
Wolanowskiego.

Po zapoznaniu się z życiem reportera 
oraz przybliżeniem problematyki jego twórczości, 
przychodzi moment „konfrontacji” spostrzeżeń 
badaczy z żywym tekstem. Kolejnym przystankiem 
w podróży po świecie autora Westchnienia  za 
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Lapu-Lapu redaktorzy uczynili więc antologię 
wybranych tekstów reportera publikowanych 
w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” w latach 2000-
2003. Co warto podkreślić, fragmenty owe 
dobrane są tak, by możliwie najpełniej ukazać 
wachlarz chwytów, jakimi Wolanowski posługiwał 
się utrwalając swe relacje. Jest tutaj miejsce 
zarówno dla tekstów naszpikowanych anegdotami, 
ukazujących realia, w jakich przyszło żyć i pracować 
pisarzowi, ale także obszerne – na poły historyczne, 
na poły mityczne – opowieści o dalekich krainach, 
które odwiedzał reporter. Bez względu jednak na 
treść owych przekazów oraz ton, w jakim są one 
utrzymane, daje się łatwo uchwycić staranność, 
a zarazem lekkość pióra tak charakterystyczną 
dla całego podróżopisarstwa Wolanowskiego. Aby 
jeszcze lepiej uwydatnić styl i osobę znakomitego 
reportera, autorzy tomu udostępniają czytelnikowi 
wybór wywiadów, których Wolanowski udzielił 
w latach 1959-1989. Na koniec „głos otrzymują” 
recenzenci, znajomi i przyjaciele pisarza, a nawet… 
jego księgozbiór poprzez wybór dedykacji, jakie 
znalazły się w kolekcji książek, które przez lata 
zgromadził dziennikarz. Całość wieńczy zapis 
dyskusji poświęconej sylwetce podróżnika, która 
odbyła się 12 września 2006 roku w siedzibie 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie.

Pomysł, aby to właśnie Lucjanowi 
Wolanowskiemu poświęcić trzeci tom serii Wokół 
reportażu podróżniczego, był niewątpliwie bardzo 
trafiony. Mini-kompendium wiedzy („mini”, gdyż 
materiałów na temat autora Poczty  do  Nigdy-
Nigdy zapewne znalazłoby się tyle, by zapełnić 
jeszcze co najmniej jeden podobnej objętości 
wolumin), które oddają do rąk czytelników Dariusz 
Rott i Mariusz Kubik, jest, jak już wcześniej 
wspomniano, obok licznych tekstów prasowych, 
pierwszą tego typu obszerną publikacją poświęconą 
osobie podróżnika. Autorzy, przebrnąwszy przez 
gąszcz wszystkiego, co gdzieś, kiedyś powiedziano 
lub napisano o Lucjanie Wolanowskim, dokonali 
nader udanego wyboru owych cytatów i przemyśleń 
poświęconych wszystkiemu, co związane z jego 
osobą. Na uwagę oraz pochwałę zasługuje zawartość 
książki, ułożona w staranny i przemyślany sposób. 
Daje się także dostrzec nieprzypadkowość tego 
układu. Rozpoczynając w sposób najbardziej 
ogólny, od kroniki życia i twórczości globtrotera, 
autorzy najpierw umieszczają przegląd naukowych 
prób okiełznania wieloaspektowości pisarstwa 
Wolanowskiego. Odnoszą się tym samym w tej 
części książki nie do samego autora, ale do jego 
dzieł. Zaciekawiony w ten sposób czytelnik 
otrzymuje następnie próbkę pisarstwa reportera 
w postaci antologii jego tekstów po to, by już 
za chwilę sam Wolanowski wypowiedział się 
o swoich dziełach i o sobie. Jest to możliwe 
dzięki fragmentom wywiadów przeprowadzonych 

z pisarzem. Świadectwo tego, jaki był i jak pisał, 
dają też recenzenci i ci, którzy mieli szczęście 
poznać reportera osobiście. Pretekstem do tego, 
by w jak najbardziej szczegółowy sposób oddać 
postać podróżnika, stają się nawet takie drobnostki 
jak formułowane pod jego adresem dedykacje. 
Wreszcie na sam koniec pojawiają się fotografie 
z archiwum pisarza. To wszystko składa się na obraz 
dziennikarza, podróżnika, ale przede wszystkim 
wspaniałego człowieka. Właściwie wydaje się, 
że nie można było znaleźć lepszego sposobu na 
postawienie Lucjanowi Wolanowskiemu swoistego 
„pomnika” niż właśnie owa książka.

„The human side of the story” – oto 
co najbardziej interesuje dziennikarza i co 
najczęściej staje się motywem przewodnim jego 
opowieści. „Nic co ludzkie nie jest mi obce”, zdaje 
się mówić Wolanowski poprzez każdą ze swych 
relacji z podróży. Ważny staje się człowiek, jego 
życie, problemy i to bez względu na szerokość 
geograficzną, którą zamieszkuje. To właśnie 
człowiek wyznacza rytm serca, którego bicie 
zdaje się być słyszalne w żywych i barwnych 
opowieściach zebranych w najdalszych zakątkach 
świata. Być może właśnie w tym – ludzkim 
i zarazem o ludziach – sposobie przekazu tkwi siła 
oraz wartość wszystkich historii, które opowiadał 
Wolanowski. A omówiona tutaj publikacja może 
stać się nieocenionym wstępem do przygody 
z jego podróżopisarstwem; takim, który zachęca, 
by sięgnąć po jedną z jego ponad dwudziestu 
książek. Ale może być też uzupełnieniem wiedzy 
na temat niezwykłej postaci, jaką niewątpliwie 
był i powinien zostać zapamiętanym Wolanowski 
– ten „globtroter, rasowy reporter, koneser 
bumerangów”.

Izabela Kieliś



IV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna 
Konferencja Wydziału Dziennikarstwa 

Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu 
„Strategie medialne współczesnego 

świata”. Soczi 1-3 listopada 2010

 W dniach 1-3 listopada 2010 r. 
w Dagomysu (Soczi) odbyła się czwarta Naukowo-
Praktyczna Konferencja „Strategie medialne 
współczesnego świata”, organizowana 
przez Wydział Dziennikarstwa Kubańskiego 
Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze. 
Wydarzenie miało miejsce w szczególnych 
okolicznościach, ponieważ właśnie w tym roku 
Uniwersytet w Krasnodarze świętował 90-lecie 
swojego istnienia. 

Na konferencję wpłynęło 146 zgłoszeń z 12 
krajów, w tym z Polski, Słowacji, Czech, Bułgarii, 
Palestyny, Chin, Ukrainy, Kazachstanu, Abchazji, 
Armenii, Uzbekistanu i Białorusi. Na konferencji 
pojawiło się około 50 osób, reprezentujących wiele 
ośrodków naukowych z Rosji i zagranicy, środowisk 
medialnych oraz instytucji państwowych i Cerkwi.

Konferencję oficjalnie otworzył prof. 
Jurij Łuczyński, przypominając o jubileuszu 
Kubańskiego Uniwersytetu oraz wygłaszając referat 
na temat stanu współczesnego medioznawstwa 
w Rosji. Następnie zaprezentowano krótki film 
podsumowujący dotychczasowe konferencje 
w Soczi, w którym nie tylko przedstawiono 
tematykę poszczególnych zjazdów, ale również 
opinie twórców i uczestników konferencji.

Prof. N. Krawczenko w imieniu 
Rektora Kubańskiego Uniwersytetu M. Astapowa 
przywitała uczestników, odczytując list skierowany 
do nich i uroczyście wręczając dyplomy najbardziej 
aktywnym uczestnikom konferencji z zagranicy 
– prof. M. Gieruli i dr P. Szostok z Uniwersytetu 
Śląskiego oraz prof. E. Bebia z Abchaskiego 
Państwowego Uniwersytetu.

Swego rodzaju przejściem do sesji 
plenarnej było wystąpienie prof. W. Takazowa 
(Sankt-Petersburg), który mówił o znaczeniu 
konferencji jako płaszczyzny dla wymiany 
doświadczeń i wiedzy oraz zawiązywania 
osobistych i instytucjonalnych kontaktów 
naukowych. Nawiązując do tej wypowiedzi, 
prof. E. Achmadulin (Rostów nad Donem) 
poddał swego rodzaju refleksji stan badań nad 
dziennikarstwem rosyjskim i światowym, ogólnym 
i specjalistycznym, podkreślając, że dziennikarstwo 
jako takie jest jedno, różne są natomiast sposoby 
jego realizowania, na co wpływ mają różnice 
ukształtowane historycznie w poszczególnych 
krajach, które, zdaniem prelegenta, mimo rozwoju 
Internetu, będą się utrzymywały jeszcze przez długi 
czas. 

Prof. M. Gierula (Katowice) mówił 
na temat mediów publicznych w Polsce i ich 

problemach w ostatnich 20 latach. Wskazywał na 
powody szczególnego zainteresowania publicznymi 
mediami elektronicznymi, z czym wiąże się kwestia 
ich oddziaływania na opinię publiczną. Wystąpienie 
wzbudziło duże zainteresowanie, zadane pytania 
dotyczyły przede wszystkim przedstawiania kwestii 
religijnych w polskiej telewizji publicznej. Prof. N. 
Krawczenko, stwierdzając, że wiara jest jednym 
z głównych narzędzi jednoczenia społeczeństwa, 
zapytała o prezentowanie świąt religijnych 
w telewizji, a w szczególności o relacjonowanie 
nabożeństw. Zainteresowała się również kwestią 
przedstawiania świąt innych niż katolickie 
wyznań oraz tym, ile tematyki religijnej pojawia 
się w programach społeczno-politycznych. Prof. 
W. Takazow zapytał o istnienie dziennikarstwa 
religijnego w Polsce. Prelegent wyjaśnił, że 
nabożeństwa katolickie są transmitowane 
w telewizji polskiej, duchowni różnych wyznań 
pojawiają się w programach o różnej tematyce, 
natomiast nie ma czegoś takiego jak odrębny 
rodzaj dziennikarstwa, które zajmowałoby się 
tematyką religijną, którą parają się przedstawiciele 
dziennikarstwa ogólnego – osoby świeckie 
i duchowne. Co się tyczy innych wyznań, częściej 
ich święta są pokazywane w religijnych kanałach 
tematycznych, natomiast wzmianki o nich 
pojawiają się też na kanałach ogólnych. W części 
plenarnej wystąpił również o. Aleksander, który 
na co dzień kieruje portalem pisma „Prawosławne 
Soczi”. Duchowny mówił o tym, że od kilku lat 
dziennikarstwo prawosławne wchodzi na nowy 
poziom, pojawiają się w nim nowe tendencje, jak na 
przykład możliwość występowania w mediach osób 
duchownych i prezentowania stanowiska Cerkwi, 
czego wcześniej nie obserwowano. Zauważył, że 
pojawia się wiele tytułów prasy prawosławnej, 
jednak są to głównie pisma parafialne, brakuje zaś 
wydawnictw ogólnokrajowych. Mało jest również 
dziennikarzy prawosławnych, których twórczość 
mogłaby wzbogacić działalność dziennikarzy 
świeckich. W odpowiedzi na to wystąpienie prof. A. 
Ostaszewski wyraził wątpliwość co do konieczności 
wyodrębniania dziennikarstwa religijnego, 
gdyż wszystkie rodzaje dziennikarstwa powinny 
się kierować tymi samymi prawami. Prof. N. 
Krawczenko zapytała, czy w obronie przed sektami 
nie powinno się prowadzić bardziej aktywnych 
działań. O. Aleksander przyznał, że, być może, 
potrzebne są bardziej aktywne działania, jednak 
istnieje niebezpieczeństwo, że wywołają one skutek 
odwrotny do zamierzonego i, zamiast przyciągać 
młodzież do cerkwi, będą ją odpychać. Zresztą, 
pokutuje przekonanie, stereotyp, że cerkiew nie 
potrzebuje działań PR, gdyż przychodzi do niej ten, 
kogo Bóg wezwał.

Posiedzenie plenarne pierwszego 
dnia zostało zakończone prezentacją książki B. 
Gorodeckiego „Prasa Kubańsko-Czarnomorskiego 
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kraju. 1863-1925” wydanej przez wydawnictwo 
„Tradycja”, z przedmową i komentarzami J. 
Łuczyńskiego.

Drugiego dnia konferencji obradowano w ramach 
czterech sekcji.  W ramach pierwszej z nich, dotyczącej 
„Fenomenów medialnych i lingwistycznych 
w przestrzeni społeczno-kulturowej”, 
wystąpił dr Oleg Panaetow (Krasnodar), który 
mówił o wspólnocie inteligenckiej „Krynica”, 
która powstała w 1886 roku i istniała do końca lat 
20. XX wieku. Wspólnota ta funkcjonowała jako 
organizacja samopomocy, w ramach której nie 
tylko dążono do świadczenia sobie wzajemnych 
usług w codziennych czynnościach, ale również 
do samokształcenia i rozpowszechniania wiedzy, 
czego skutkiem było, między innymi, zgromadzenie 
znacznego księgozbioru, w którym, obok 14 000 
woluminów, znajdowały się także liczne tytuły 
prasowe.

Sekcja druga nosiła tytuł „Internet – 
kultura książkowa – kształcenie medialne: 
samowystarczalność i wzajemne wpływy”. 
W tej tematyce głos zabrali:

•	 E. Łazutkina (Astrachań) – przedstawiła 
problem rozpowszechniania wirusów 
medialnych w internetowych serwisach 
informacyjnych. Zaprezentowała 
klasyfikację tychże wirusów, sposoby 
ich oddziaływania (między innymi 
humor i prowokacja) oraz przykłady 
ich rozpowszechniania w mediach. 
Odpowiadając na to wystąpienie, prof. A. 
Ostaszewski stwierdził, że skoro istnieją 
wirusy, to z pewnością można znaleźć 
także antywirusy i tu zasadnicze znaczenie 
ma praca dziennikarzy, którzy nie 
powinni rozpowszechniać informacji tego 
rodzaju. Prof. A. Mleczko postawił tezę, że 
rozpowszechnianie tego rodzaju wirusów 
medialnych to próba „desakralizacji” 
przestrzeni polityki i biznesu.

•	 D. Kowalenko (Krasnodar) – mówił 
funkcjonowaniu blogów i innych form 
komunikacji internetowej w kontekście 
prawa medialnego i innych ustaw, które nie 
do końca odpowiadają specyfice nowego 
medium i prowadzą do wielu kontrowersji 
w ich interpretacji, chociażby ze względu 
na możliwość publikowania wizerunku 
osób trzecich i dalszego wykorzystywania 
zasobów internetowych.

•	 O. Drobotenko (Piatigorsk) – omówił 
problematykę wirtualizacji jako fenomenu 
epoki informacyjnej, która w ostatnich 
czasach przybiera na intensywności, 
wpływając na procesy polityczne, 
społeczne, kulturowe. Podkreślił, że choć 
wirtualny świat i jego następstwa stają się 

powoli częścią życia codziennego wielu 
z nas, to u części społeczeństwa prowadzi 
to do drastycznego spadku zaufania 
do polityki oraz mediów i powrotu do 
tradycyjnych wartości. W sekcji trzeciej 
„Gatunek, osobowość i model 
mediów: problemy wzajemnego 
oddziaływania” wystąpili:

•	 Dr G. Biełolipska (Astrachań) – 
przedstawiła problematykę współczesnej 
prasy regionalnej i lokalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem roli 
dziennikarza lokalnego i regionalnego 
we współczesnym świecie, kreowaniu 
postaw patriotycznych i kształtowaniu 
opinii społecznej na podstawie „Listu 
do Dziennikarza Astrachańskiego XXI 
wieku” W. Skłabińskiego.

•	 O. Karslidis – mówiła o depersonifikacji 
i unifikacji prasy prowincjonalnej 
w pierwszych latach władzy radzieckiej. 
Wskazała na dość dobry rozwój prasy 
terenowej przed wprowadzeniem władzy 
bolszewików i wpływ, jaki ta władza 
miała na degradację tego rodzaju tytułów 
spowodowaną faktem zatrudniania 
w redakcjach dziennikarzy z nadania 
politycznego, którzy stawali się nie 
autorami, a wykonawcami tekstów. 
„Komunikowanie publiczne 

i problemy mediów” to nazwa sekcji czwartej, 
w ramach której głos zabrali:

•	 Dr O. Liepilkina (Stawropol) 
– zaprezentowała problematykę 
wzajemnych relacji władzy regionalnej 
i mediów w warunkach nowych wyzwań 
informacyjnych. Analizując strategię 
komunikacyjną okręgu Stawropolskiego, 
stwierdziła, że ma miejsce zasadniczy 
rozdźwięk między tendencjami 
społecznymi a działaniami władz 
w zakresie wykorzystywania środków 
masowego komunikowania. Okazuje się 
bowiem, że znacząca większość badanych 
mieszkańców zdobywa informacje 
z Internetu, podczas gdy władza korzysta 
głównie z tradycyjnych mediów.

•	 Dr P. Szostok (Katowice) omówiła 
komunikacyjne kampanie wyborcze 
w wyborach do organów władzy lokalnej 
w Polsce. Zaprezentowała stosowane 
w kampaniach instrumenty oraz wyniki 
badań przedwyborczych na temat 
prowadzonych kampanii. Prof. N. 
Krawczenko zapytała o standaryzację 
i ujednolicenie kampanii lokalnych 
w Polsce, podając jako przykład rosyjskie 
kampanie, w których każdy kandydat 
powinien sfotografować się z szefem 
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swojej partii. D. Kowalenko zainteresował 
się kwestią profesjonalizacji kampanii 
lokalnych. Odpowiadając, prelegentka 
przedstawiła podstawowe różnice 
w kampaniach kandydatów związanych 
z dużymi partiami i tych, reprezentujących 
komitety lokalne, które nie stosują 
w swojej przedwyborczej walce zbyt wielu 
technik marketingu politycznego.

•	 D. Szczekotina (Rostów nad 
Donem) przedstawiła problematykę 
transparentności systemu sądowego 
w kontekście współpracy ze środkami 
masowego komunikowania. Wskazała 
na problemy wynikające z braku 
regulacji co do dostępu dziennikarzy 
do dokumentów sądowych, niechęci 
sędziów do dziennikarzy jako takich 
i nieprawidłowego zachowania 
dziennikarzy w różnych sytuacjach. 
Odpowiadając na jej wystąpienie, prof. A. 
Ostaszewski podkreślił, że te złe relacje 
wynikają przede wszystkim ze sposobu 
prezentowania pracy sądów przez 
media i z przedstawiania ich głównie 
w negatywnym, sensacyjnym kontekście.

•	 M. Biełow (Krasnodar) zaprezentował 
problemy związane z zadaniami mediów 
prawosławnych w kontekście aktywizacji 
działalności społecznej Rosyjskiej 
Prawosławnej Cerkwi. 
Drugiego dnia konferencji zorganizowano 

również okrągły stół poświęcony pamięci profesora 
Uniwersytetu Rostowskiego Jewgienija 
Korniłowa, który zapisał się w pamięci rosyjskich 
medioznawców jako jeden z najbardziej aktywnych 
propagatorów rozwoju nauki i dziennikarstwa 
na wielu uniwersytetach. W posiedzeniu 
uczestniczyła córka prof. Korniłowa, prof. E. 
Korniłowa, która jest obecnie kierownikiem 
Katedry Dziennikarstwa Sankt-Petersburskiego 
Uniwersytetu Humanistycznego. Spotkanie stało 
się pretekstem do zaprezentowania specyfiki 
nauczania dziennikarstwa i funkcjonowania 
reprezentowanych na konferencji uczelni.

Konferencję, której tematyka w tym 
roku często zmierzała w kierunku wzajemnych 
relacji między mediami i Cerkwią prawosławną 
oraz innymi wyznaniami, dialogu na linii media 
– Kościół, zakończono 3 listopada. Organizatorzy 
wyrazili nadzieję na powtórne spotkanie, 
zapraszając uczestników na kolejną, piątą już 
konferencję „Strategie medialne współczesnego 
świata”, która odbędzie się w 2011 roku.

 
 Patrycja Szostok



Sprawozdanie z międzynarodowej 
konferencji naukowej pt. „Radio 
a społeczeństwo. Radio and Society” na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie

12-13 kwietnia 2010 r. w Lublinie, 
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, 
odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna 
konferencja naukowa pt. „Radio a społeczeństwo. 
Radio and Society”. Współorganizatorami 
konferencji byli: Zakład Komunikacji Społecznej 
Wydziału Politologii UMCS, Polskie Radio Lublin 
S.A., Akademickie Radio Centrum oraz Podlaska 
Fundacja Wpierania Talentów. Konferencja 
w całości poświęcona była tematyce radioznawczej, 
z uwzględnieniem wielu aspektów funkcjonowania 
tego medium w Polsce i na świecie.  W pierwszym 
dniu konferencji odbył się panel międzynarodowy 
„Modern Radio in Europe”, podczas którego 
wystąpili badacze tematyki radiowej z polskich 
i zagranicznych ośrodków naukowych. Po 
oficjalnym otwarciu obrad przez Dziekana 
Wydziału Politologii prof. dra hab. Grzegorza 
Janusza, wystąpił prof. Guy Starkey (Uniwersytet 
w Sunderland, Wielka Brytania) z referatem Digital 
radio  in  the digital age? The challenge of digital 
migration:  a  case  study, w którym przedstawił 
badania związane z rozwojem radia cyfrowego 
w Wielkiej Brytanii i wynikające z tego oczekiwania 
społeczne, ale także i zaobserwowane negatywne 
skutki procesu cyfryzacji. Kolejny mówca, prof. 
Hans Kleinsteuber (Uniwersytet w Hamburgu, 
Niemcy), w wystąpieniu Radio  in  Europe 
przypomniał historię rozwoju rozgłośni radiowych 
w Europie oraz wskazał na najważniejsze trendy 
przemian radia aż do czasów współczesnych. 
Podkreślił – podobnie jak przedmówca – że procesu 
cyfryzacji radia nie można uznać za jednoznacznie 
pozytywny i zwrócił uwagę na pojawianie się 
nowego typu stacji radiowych, zwanych „near 
radio”, będących odmianą radia środowiskowego. 
Natomiast prof. Jean-Jacques Cheval (Uniwersytet 
Bordeaux) w prezentacji Towards  Post  Radio: 
between  promises  and  contingencies,  questions 
about  radio  innovation  przedstawił tendencje 
zmian w radiofonii we Francji, wskazując na wielką 
różnorodność rozgłośni w systemie francuskim 
oraz technologiczną odmienność procesu cyfryzacji 
we Francji w porównaniu z przyjętymi standardami 
cyfrowymi w innych państwach europejskich. 
Wspólne wystąpienie prof. Madaleny Oliveiry 
(Uniwersytet Minho, Portugalia) oraz prof. 
Stanisława Jędrzejewskiego (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, Akademia L. Koźmińskiego) From  Air 
to  Web  –  shaping  radio  for  Internet dotyczyło 
m.in. różnic pomiędzy „radiem internetowym” 
a „radiem w Internecie”, oraz zmian cech radia 
jako medium.  W drugiej części panelu swoje 

badanie zaprezentowali polscy naukowcy. 
Prof. dr hab. Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa 
(Uniwersytet Łódzki) w prezentacji Kulturowy 
przekaz  radia przywołała nagrania z archiwów 
radiowych, pokazując kulturotwórczą siłę radia. 
Dr Urszula Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski) w referacie Koncepcja  radia 
społecznego zwróciła uwagę na niejednoznaczności 
pojęciowe i definicyjne radia społecznego oraz 
na różnorodność form tego typu radia. Ostatnie 
wystąpienie panelowe dr Ilony Biernackiej-Ligięzy 
Funkcjonowanie  lokalnych  rozgłośni  radiowych 
w Norwegii odnosiło się do norweskiego systemu 
radiowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozgłośni lokalnych, które, jak wykazała autorka, 
pełnią szczególną rolę w tym kraju. 

Pierwszy dzień obrad zakończył się 
spotkaniem z reportażystką radiową Katarzyną 
Michalak z Radia Lublin, laureatką prestiżowej 
międzynarodowej nagrody w dziedzinie reportażu 
radiowego Prix Italia. Dziennikarka opowiedziała 
o specyfice warsztatu reportażu radiowego, 
przedstawiła obszerne fragmenty stworzonych 
przez siebie reportaży oraz wskazała na społeczne 
uwarunkowania życia swoich bohaterów 
i powstawania reportażu.   

W drugim dniu konferencji „Radio 
a społeczeństwo. Radio and Society” obrady 
podzielone zostały na dwie sekcje tematyczne 
oraz panel studencki.  W sekcji kulturowo-
społecznej kolejno głos zabrali: 
dr Jagoda Bloch, dr Jacek Wasilewski (Uniwersytet 
Warszawski) – Rola  serwisów  informacyjnych 
w tworzeniu wspólnoty z odbiorcami;
dr Mirosława Wielopolska-Szymura (Uniwersytet 
Śląski) – Program  III  Polskiego  Radia  – 
budowanie wspólnoty słuchaczy;
dr Małgorzata Żurakowska (KUL, Radio Lublin) 
– Radio  a  tworzenie wspólnoty.  Na  przykładzie 
akcji  Pomóż  Dzieciom  Przetrwać  Zimę  Radia 
Lublin;
dr Katarzyna Zagórska (Instytut Filologii 
Polskiej UAM) – Program  –  portal  –  działanie 
w poznańskiej radiofonii katolickiej;
dr Bernard Grzonka (Uniwersytet Śląski) – 
Regionalne radio na Śląsku;
mgr inż. Katarzyna Miętkiewicz (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polskie 
Radio Pomorza i Kujaw) – Radio  jako  medium 
komunikowania  społecznego  w  wymiarze 
regionalnym  i  jego  wpływ  na  rozwój 
społeczeństwa;
mgr Magdalena Szydłowska (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Radio Olsztyn) – 
„Pogranicze” z daleka i z bliska;
mgr Anna Cieśla (Uniwersytet Śląski) – Rola 
radia w przekazie kultury. Analiza na przykładzie 
programów  i  informacji  kulturalnych  w  Radiu 
Kielce;
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dr Grażyna Stachyra (UMCS Lublin) – Sfera 
liminoidalna w radiu;
mgr Justyna Kędziora (UMCS Lublin) – Obraz 
społeczeństwa  polskiego  w  audycjach  Polskiego 
Radia Lwów;
mgr Małgorzata Adamik (UMCS Lublin) – 
Telewizyjna  a  radiowa  reklama  polityczna 
u progu XXI wieku.
 W sekcji językowo-gatunkowej referaty 
wygłosili:
dr Monika Wawer (Uniwersytet Jagielloński) 
– Rozmowa  w  radiu,  rozmowa  w  telewizji  – 
specyfika przekazu;
dr Edyta Jarosz-Mackiewicz (WWSH im. B. 
Prusa) – Komunikacja  radiowa  jako  wtórna 
wizualizacja.  Foniczna  i  lingwistyczna  analiza 
komunikatu radiowego;
dr Aneta Wójciszyn-Wasil (Polskie Radio Lublin) 
– Radio:  od  „blind  medium”  do  nowoczesnego 
języka sztuki; 
dr Monika Białek-Lubińska (Uniwersytet Gdański) 
– Sylwetka dziennikarki Krystyny Bochenek; 
mgr Kinga Klimczak, Juliusz Mroziński 
(Uniwersytet Łódzki) – Reportaż  radiowy  – 
pomiędzy żywą mową a pismem; 
mgr Joanna Bachura (Uniwersytet Łódzki) – 
Słuchowisko a współczesne zjawisko kulturowe;
mgr Aleksandra Pawlik (Uniwersytet Łódzki) – 
Adaptacje  w  Teatrze  Polskiego  Radia  (wybrane 
zagadnienia);
mgr Marcin Stachyra (Fundacja Kognitiv, UMCS 
w Lublinie) – Muzyka  dla  radia,  czy  radio  dla 
muzyki? Rola DJ’a we współczesnym radiu; 
dr Maciej Białas (UMCS w Lublinie) – Radio 
w dysseminacji wielkiej muzyki; 
mgr Katarzyna Plewka (UMCS w Lublinie) 
– Współczesna  publicystyka  polityczna 
w  radiu  publicznym  i  komercyjnym  –  analiza 
porównawcza; 
mgr Wojciech Maguś (UMCS w Lublinie) – 
Dyskusje  publicystów  w  Programie  Trzecim 
Polskiego  Radia  oraz  radiu  TOK  FM.  Analiza 
porównawcza. 

Wszystkie wygłoszone referaty znajdą 
się w publikacji, której edycja przewidziana jest 
w 2011 roku. 

Mirosława Wielopolska-Szymura



350 LAT PRASY POLSKIEJ 1661-2011. 
Konferencja naukowa w Krakowie, 18 

stycznia 2011 roku

 W 2011 roku przypadła 350 rocznica 
powstania prasy polskiej, ponieważ 3 stycznia 1661 
r. w Krakowie wyszło pierwsze pismo periodyczne 
„Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata 
w sobie zamykający, dla informacji pospolitej”– tak 
brzmiał pełny tytuł pierwszego polskiego tygodnika, 
rozpoczynającego ciąg dziejów prasowych w Polsce. 
Z tej okazji odbyła się w auli Małopolskiej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. J. Dietla w Krakowie 
konferencja naukowa, pod honorowym patronatem 
Rektora Uczelni – prof. zw. dr. hab. Henryka 
L a c h a. Konferencja została zorganizowana 
przez pracowników Katedry Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej tej Uczelni, pod 
kierunkiem prorektora – prof. zw. dr. hab. Jerzego 
J a r o w i e c k i e g o oraz Komisji Prasoznawczej 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
Do obchodów tej uroczystości dołączyła się 
również redakcja krakowskiego oddziału „Gazety 
Wyborczej”, wydaniem bezpłatnego dodatku 
zatytułowanego: „Spacerownik. Krakowska Prasa” 
opracowanego przez Konrada M y ś l i k a pod 
redakcją Jerzego L e w i ń s k i e g o. „Spacerownik” 
– utrzymany w stylu ilustrowanego przewodnika 
turystycznego po tytułach i siedzibach redakcji 
prasy krakowskiej – opisuje je z humorem, 
ciekawostkami i anegdotami historycznymi. 
Na karcie tytułowej zamieszczono fotografię 
„Krążownika Wielopole”, czyli Pałacu Prasy, 
gdzie w latach 1927-1939 wydawano ogólnopolski 
dziennik: „Ilustrowany Kurier Codzienny”. W treści 
jest to historyczny „spacer po tytułach i ulicach”, 
przy których mieściły się redakcje gazet i czasopism 
krakowskich, począwszy od „Merkuriusza 
Polskiego”, przez „Gazetę Krakowską” (1796-1831), 
czasopismo „Pszczółka Krakowska”(1819-1822), 
„Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej 
i zagranicznej”(1848-1934, potem przeniesiony 
do Warszawy), „Nową Reformę” (1882-1924), 
„Naprzód” (1892-1948), „Głos Narodu” (1893-
1939); następnie pisma okresu Polski Ludowej: 
ogólnopolskie „Życie Literackie” (1951-1990), 
„Tygodnik Powszechny” (od 1945), „Przekrój 
(1945-2002, potem przeniesiony do Warszawy), 
„Zeszyty Prasoznawcze”; czasopisma okresu stanu 
wojennego – „Znak”; prasa okresu „karnawału 
Solidarności”: „Gazeta Krakowska”, „Zdanie” 
i kwartalnik „Kraków, Magazyn Kulturalny”; 
następnie prasa wydawana po przełomie 
systemowym 1989-1990: „Czas Krakowski” (1995-
1996) oraz „Gazeta Wyborcza w Krakowie” (od 1990 
r.), na której kończy się trasa wycieczki po prasie 
krakowskiej. „Spacerownik” został zakończony 
planem Krakowa, z podaniem ulic i fotografii 
budynków, w których mieściły się siedziby redakcji 

prasy krakowskiej.
 Program Konferencji składał się z trzech 

części: pierwszej – wprowadzającej w problematykę 
historyczną powstania prasy w Polsce; części 
drugiej – prasoznawczej, poświęconej pierwszemu 
polskiemu tygodnikowi – „Merkuriuszowi 
Polskiemu” oraz jego spadkobiercom – 
współczesnej prasie krakowskiej. Część trzecia 
dotyczyła promocji monografii koncernu IKC-a – 
wydawcy w Krakowie ogólnopolskiego dziennika 
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 
1910-1939, ponieważ w grudniu 2010 r. przypadła 
setna rocznica powstania tej gazety. Uroczystości 
połączono, i z tej okazji wydano monografię 
pt. Ilustrowany  Kurier  Codzienny.  Księga 
pamiątkowa  w  stulecie  powstania  dziennika 
i  wydawnictwa  1910-1939  w 2010 r., o czym 
poniżej. 

 Cześć wprowadzającą do konferencji zaczął 
JM Rektor profesor zw. dr hab. Henryk L a c h, 
powitaniem zebranych gości, przedstawicieli innych 
uczelni w Polsce, prasoznawców oraz studentów 
dziennikarstwa. Część prasoznawczą rozpoczął referat 
dra Marcina G a d o c h y Wiadomości  polityczne 
z  kraju  i  ze  świata  na  łamach  „Merkuriusza 
Polskiego”, przedstawiając sytuację polityczną, 
warunki oraz okoliczności powstania pierwszego 
periodyku w Polsce. Wydanie „Merkuriusza 
Polskiego” wiązało się z dążeniem dworu polskiego 
króla Jana Kazimierza oraz jego żony – królowej 
Marii Luizy (Ludwiki) Gonzagi do przeprowadzenia 
w Polsce reformy ustrojowej przez wprowadzenie 
elekcji vivente  rege – wyboru następcy tronu za 
życia panującego króla. Miało to uchronić kraj przed 
zaburzeniami przyszłej elekcji, ale również mogło 
być wstępem do ustanowienia w Polsce sukcesji 
tronu, który prawdopodobnie należałby do dynastii 
pochodzenia francuskiego i wprowadzenia silnej 
władzy królewskiej. Zamysły dworu królewskiego 
wzburzyły większość opinii publicznej i spowodowały 
powstanie opozycji szlacheckiej, na czele której stanął 
marszałek Jerzy Lubomirski. Z inicjatywy Łukasza 
Opalińskiego – marszałka koronnego nadwornego 
– postanowiono utworzyć periodyczne pismo 
informacyjno-propagandowe, którego zadaniem 
było oddziaływanie na opinię publiczną, zapoznanie 
z zamiarami dworu królewskiego i przekonanie 
polskiej szlachty do nowego systemu wyboru króla. 
Redakcję tego pisma powierzono Hieronimowi 
Pinocciemu – sekretarzowi królewskiemu, który 
30 grudnia 1660 r. otrzymał przywilej królewski 
na wydawanie pisma. Natomiast drukiem zajął 
się krakowski księgarz oraz właściciel drukarni 
– Jan Aleksander Gorczyn. Pierwszy numer 
„Merkuriusza Polskiego” ukazał się 3 stycznia 1661 
r., pod protektoratem królowej Marii Luizy (Ludwiki) 
Gonzagi. „Merkuriusz Polski” wychodził w Krakowie 
od stycznia do maja 1661 roku. W tym czasie wydano 
27 numerów, a następnie druk przeniesiono do 
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Warszawy, w związku z rozpoczęciem obrad Sejmu 
Rzeczypospolitej. W Warszawie wydano dalsze 
numery od 28 do ostatniego 41 (z 22 lipca 1661 
roku). Zamknięcie Sejmu i przegrana reformatorska 
akcja dworu wpłynęła na zawieszenie pierwszego 
pisma periodycznego wydawanego w Polsce i w 
języku polskim. „Merkuriusz Polski” miał swoją 
edycję w języku włoskim pt. „Continuatione del 
Mercurio Polaco” (1661) informującą o wydarzeniach 
krajowych z obszaru Rzeczypospolitej. Nakład 
„Merkuriusza” wynosił od 100 do 300 egzemplarzy 
i nie odegrał większej roli wśród szlachty polskiej, 
nienawykłej jeszcze do czytania prasy. 

 Następny referat wygłosił dr hab. prof. 
Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie Józef H a m p e l Profesor 
Adam Przyboś jako badacz i edytor Merkuriusza 
Polskiego. Profesor Adam Przyboś to wybitny 
znawca epoki i autor monografii najważniejszych 
publikacji: „Merkuriusz  Polski  (reedycja 
krytyczna)” (Kraków 1960, Biblioteka Wiedzy 
o Prasie, t. 3) oraz rozprawy Merkuriusz  Polski 
na tle epoki („Zeszyty Prasoznawcze” 1961 nr 1-2). 
Pochodził z Rzeszowa, gdzie urodził się w 1906 r., 
wychował i ukończył II Państwowe Gimnazjum, 
a po ukończeniu studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, otrzymał stopień doktora, po czym 
w latach 1930-1939 pracował jako nauczyciel szkół 
średnich w Rzeszowie i Tarnopolu. W czasie okupacji 
przebywał w Rzeszowie. W Krakowie mieszkał 
i pracował od 1947 r. jako kustosz zbiorów Komisji 
Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, 
potem Polskiej Akademii Nauk. Autor referatu był 
studentem A. Przybosia – przedstawił niezwykle 
bogaty dorobek naukowy, badawczy i dydaktyczny 
profesora: w Polskiej Akademii Nauk Oddziału 
Krakowskiego i jednocześnie jako wykładowcy 
w nowo powstałej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie, gdzie w latach 1962-1972 był 
prorektorem. Po przejściu na emeryturę w latach 
1971-1977 był dyrektorem Instytutu Historii WSP. 
Specjalizował się w badaniach nad historią Polski 
XVI – XVIII wieku, opracował Akta  Sejmikowe 
województwa Krakowskiego, t. II-IV (1955-1964), 
Akta  radzieckie  rzeszowskie  1591-1634 (1957), 
był współautorem dwóch publikacji: Dyplomaci 
w dawnych  czasach. Relacje  staropolskie  z XVI- 
XVIII  stulecia  (1959) i Diariusza  poselstwa 
polskiego do Francji po Henryka Walezego w 1573 
r. (1963), i wielu innych publikacji dotyczących 
historii Polski XVI – XVIII wieku. Opracował 130 
biogramów do Polskiego Słownika Biograficznego, 
współredagował kwartalnik „Małopolskie Studia 
Historyczne”. Dewizą profesora Adama Przybosia 
było „wiedzieć i umieć jak najwięcej”. Profesor 
zmarł w Krakowie w 1990 r., tam też został 
pochowany.

 Następnie prorektor prof. zw. dr hab. Jerzy 
J a r o w i e c k i, w referacie pt. Następcy Merkuriusza 

Polskiego we Lwowie, przedstawił początki prasy 
we Lwowie, stolicy Galicji, utrzymującej stosunki 
handlowe z Konstantynopolem, Wrocławiem, 
Krakowem i innymi miastami europejskimi. 
Lwów, od 1609 r., był połączony pocztą konną 
z Krakowem. Początki prasy we Lwowie były 
podobne do początków krakowskich i innych stolic 
europejskich, zaczęły się już w XVI wieku. Były 
to gazety ulotne – efemerydy prasowe, w postaci 
nieregularnych druków pod nazwą: awizy, 
doniesienia, nowiny, gazety, relacje, historie, 
wiadomości itp., często zbierane przez tzw. 
nowelandów, początkowo przepisywane ręcznie, 
potem drukowane i dostarczane odbiorcom za 
pośrednictwem poczmistrzów lub specjalnych 
kurierów. Kupić je można było na jarmarkach 
i odpustach u kramarzy i wędrownych handlarzy, 
były odczytywane przez duchowieństwo z ambon 
w kościołach dla „wiadomości pospolitej”. 
Dotyczyły one wojen, uroczystości dworskich 
(zaślubiny, narodziny, pogrzeby panujących, ich 
rodzin i znanych osobistości), wizyt dyplomatów 
zagranicznych, klęsk żywiołowych, urodzaju, ceny 
zboża i innych wydarzeń, którymi interesowała 
się szlachta i mieszczaństwo polskie. Galicja, 
oderwana od Polski po pierwszym rozbiorze 
w 1772 r., w niewielkim stopniu korzystała z prasy 
wydawanej w Warszawie. Prasę lwowską zaczął 
wydawać księgarz Antoni Piller w styczniu 1776 
r. w języku francuskim „Gazette de Léopol”, która 
wychodziła dwa lata. W połowie 1783 r. Józefa 
Pillerowa, wdowa po księgarzu, założyła we 
Lwowie tygodnik – „Pismo Uwiadamiające Galicji” 
w języku polskim, które następnie zmieniło tytuł 
na „Lwowskie Pismo Uwiadamiające”, potem – 
„Lwowskie Tygodniowe Wiadomości”, ale w 1788 
r. uległo ono zawieszeniu. Przyczyną była niewielka 
sprzedaż, jak również wydawanie przez Pillerową 
i jej syna Tomasza od 1786 r. drugiej gazety 
w języku niemieckim pt. „Lemberger Wöchentliche 
Anzeigen” przy poparciu władz austriackich. Były 
jeszcze inne próby podejmowane przez Pillerów 
wydawania prasy w języku polskim: „Zbiór Pism 
Ciekawych służący do poznania różnych narodów 
i krajów” (1795), ale nie utrzymały się na rynku 
wydawniczym. We Lwowie powstało Towarzystwa 
Patriotycznych Polaków, które w latach 1792-
1798 wydawało polską gazetę codzienną pt. 
„Dziennik Patriotycznych Polityków”, która 
również nie wytrzymała próby czasu. Dopiero 
poprzez założenie w 1811 roku przez Franciszka 
Krattera „Gazety Lwowskiej”, wychodzącej 
przez przeszło sto lat, prasa spełniła zasadniczą 
rolę w życiu umysłowym i politycznym Lwowa 
i Galicji. W połowie XIX w. we Lwowie ukazywało 
się już wiele tytułów prasowych, jak na przykład 
„Rozmaitości” – literacki dodatek do „Gazety 
Lwowskiej” (1817-1849), wyśmienity „Dziennik 
Mód Paryskich” (1840-1848), „Lwowianin, czyli 
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zbiór potrzebnych i użytecznych wiadomości” 
(1835-1842) i wiele innych czasopism naukowych, 
politycznych, literackich, fachowych, rodzinnych, 
dla ludu, dla kobiet, dla dzieci, humorystycznych, 
dla mniejszości narodowościowych i innych. 
Lwów należał do dużych ośrodków wydawniczo-
prasowych obok Krakowa, Warszawy i Wilna, aż do 
II wojny światowej. 

 Kolejny referat wygłosił znany w środowisku 
historyków i prasoznawców bibliograf 
i dokumentalista prasy polskiej – dr Sylwester 
D z i k i: W  350-lecie  prasy  polskiej.  Uwagi 
o  obchodach  jej  250-lecia  (1911)  i  300-lecia 
(1961), w którym podsumował ważne dla historii 
polskiej prasy daty jubileuszy prasowych i ich 
trwałe efekty obchodów. Każdy jubileusz był 
motorem rozpoczęcia badań nad prasą polską, 
powstawały bibliografie, monografie prasowe, 
publicystyka prasoznawcza, ośrodki badawcze, 
a przede wszystkim przybywali ludzie – specjaliści 
tej dziedziny badawczej. Pierwszy jubileusz 
– 250-lecie – obchodzony uroczyście w 1911 
r., przyniósł podstawowe i ważne bibliografie, 
jak np. Stanisława Jarkowskiego Literatura 
dotycząca prasy polskiej. Notatki bibliograficzne 
(Warszawa 1911), tegoż autora we współpracy 
z Kazimierzem Daszkiewiczem Bibliografia 
ważniejszych  prac  dotyczących  prasy  polskiej 
(Warszawa 1922). Badania i dokumentacja prasy 
były kontynuowane przez S. Jarkowskiego przez 
cały okres dwudziestolecia międzywojennego, 
aż do wybuchu II wojny światowej. Szczególnie 
uroczyście obchodzono drugi jubileusz: 300-lecie 
prasy w 1961 roku. Z tej okazji organizowano liczne 
konferencje, sesje naukowe i popularnonaukowe, 
opublikowano 50 monografii prasoznawczych, 
zorganizowano liczne wystawy prasy, co 
wpłynęło na upowszechnienie i popularyzację 
tematu. Efektem tego jubileuszu było utworzenie 
Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego wchodzącej w skład Instytutu Badań 
Literackich PAN w Warszawie i Ośrodka Badań 
Prasoznawczych w strukturze RSW w Krakowie, 
które przez wiele lat wydawało „Zeszyty 
Prasoznawcze”, przyczyniło się do opracowania 
i wydania Encyklopedii  wiedzy  o  prasie oraz 
powstania szkolnictwa dziennikarskiego przy 
uniwersytetach w Warszawie i Krakowie.

 Po przerwie rozpoczęła się druga część 
konferencji od niezwykle interesującego pod 
względem formy i treści wystąpienia dra 
Władysława Marka K o l a s y Dawna i współczesna 
prasa krakowska na warsztatach badaczy (próba 
syntetycznego  spojrzenia). Referat stanowił 
przegląd bibliograficzno-statystyczny publikacji 
współczesnych badań nad historią prasy, ze 
szczególnym uwzględnieniem prasy krakowskiej, 
wyliczeniem wydań monograficznych, wydawnictw 
zwartych, broszur, bibliografii, antologii, ksiąg 

okolicznościowych, wspomnień itp., z podaniem 
nazwisk autorów publikacji i liczby ich cytowań.

Współczesnymi zagadnieniami medioznawstwa 
po przemianach systemowych w Polsce lat 1989-
1990 zajmuje się prof. zw. Tomasz M i e l c z a r e k 
z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. 
Kochanowskiego w Kielcach. Na konferencji wygłosił 
referat pt. Ewolucja  mediów  polskich  po  roku 
1989, dając przegląd przekształceń i zmian, jakie 
wystąpiły w prasie drukowanej, radiofonii i telewizji 
po likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
„Prasa-Książka-Ruch” i zniesienia państwowego 
monopolu na informację. Wystąpiły różnorakie 
przekształcenia mediów: własnościowe, ideowe, 
treściowe, funkcjonalne i oddziaływania. Ale też 
wystąpiło szereg negatywnych zjawisk w mediach: 
komercjalizacja i prywatyzacja, demopolizacja 
i decentralizacja, polaryzacja i pluralizacja, rywalizacja 
i brutalizacja, amerykanizacja, deprofesjonalizacja, 
zwłaszcza zawodu dziennikarskiego, gdzie wystąpiło 
zjawisko łamania etyki i kodeksu dziennikarskiego, 
łamania tajemnicy źródła dziennikarskiego i wiele 
innych. Ustawa o Radiofonii i TV wymaga nowelizacji. 
Brak instytucji regulującej media – nie pełni tej funkcji 
Krajowa Rada Radia i Telewizji (KRRiT), odchodzi się 
od serwisu informacyjnego, a korzysta się z materiałów 
nadsyłanych przez użytkowników mediów. Zawód 
dziennikarza uprawia w Polsce od około 10 – do 15 
tys. osób, w wieku 35-40 lat, przy czym wystąpiła 
jego feminizacja. Nastąpił znaczny przyrost tytułów 
prasowych: w 1989 r. katalogi prasowe rejestrowały 
około 3 tys. tytułów, a w roku 2010 roku – już około 11 
tysięcy. Nastąpiła segmentacja prasy, którą rządzi rynek 
prasowy i weryfikuje tytuły, toteż co roku wiele z nich 
ulega zawieszeniu lub likwidacji. Produkcja prasowa 
to tabloidyzacja, wypełniona newsami, informacją 
regionalną i lokalną. Rozwinęła się ilustrowana 
prasa „czasu wolnego”, w której dominuje kolorowa 
fotografia, a tekst jest podpisem pod ilustracją, w myśl 
zasady: „nie widzisz – nie rozumiesz”. Natomiast 
zmniejszyła się liczba gazet drukowanych: jeżeli 
jeszcze w 1992 r. ukazywało się w Polsce 130 tytułów 
gazet codziennych, to w 2010 lich liczba spadła do 53 
(w tym 10 o charakterze ogólnopolskim, 18 dzienników 
regionalnych i 25 tytułów bezpłatnych gazet lokalnych) 
– jak podaje „Almanach Mediów i Reklamy”. Podobne 
zjawiska zaistniały w radiofonii i telewizji, zwycięża 
Internet, który w najbliższej przyszłości – według 
planów rządowych – będą miały w Polsce wszystkie 
gospodarstwa domowe. Internet – nowe medium 
od 1991 r. – wypiera stare media, zwłaszcza prasę 
codzienną. Które tytuły utrzymają się na rynku 
prasowym, decydować będzie odbiorca – czytelnik. 
Prasa „odeszła z pojęcia kultury” i jest traktowana 
jako produkt marketingowy. Referat ten, niezwykle 
ciekawy i wszechstronnie opracowany, wygłoszony 
z dużym zaangażowaniem i emocją, po wydrukowaniu 
będzie dużą pomocą dla studentów dziennikarstwa 
w zrozumieniu przemian, jakie dokonały się po 1989 r. 
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i nadal dokonują w polskich mediach. 
Ostatni referat wygłosił mgr Marek G l o g i e r: 

Komisja  Prasoznawcza Oddziału  PAN w Krakowie 
–  dawniej  i  dziś, dając przegląd jej ogólnokrajowej 
działalności. Zadaniem komisji jest organizowanie 
badania prasy, jej historii, roli, funkcji i oddziaływania. 
Komisja powstała w 1973 r., działała początkowo przy 
Ośrodku Badań Prasoznawczych i działa nadal przy 
Oddziale PAN. Autor, sekretarz techniczny Komisji, 
podsumował jej 34-letnią działalność: odczytową, 
organizacyjną i wydawniczą. W skład Komisji 
wchodziło początkowo (w 1973 r.) 18 wybitnych 
znawców problematyki prasoznawczej, a obecnie 49 
osób z całego kraju, prowadzących badania mediów. 
Autor referatu – wieloletni sekretarz techniczny 
komisji – od lat prowadzi kronikę i kalendarium jej 
działalności. Skrupulatnie dokumentuje co roku liczbę 
(od 8-9) posiedzeń członkowskich i wygłoszonych 
referatów. Ogółem od 1973 odbyło się 240 zebrań, 
na których wygłoszono 155 referatów naukowych. 
Ponadto Komisja włączyła się dotacjami do publikacji 
członków (4 książki), do tematów węzłowych, wydawała 
„Rocznik Historii Prasy Polskiej (18 zeszytów) oraz 
włączyła się do jubileuszowych obchodów 350-lecia 
prasy polskiej. 

 Nie został wygłoszony z powodów 
obiektywnych referat prof. dr. hab. Kazimierza 
W o l n e g o-Z m o r z y ń s k i e g o pt. 350 
lat  przeobrażeń  gatunków  dziennikarskich, 
który prawdopodobnie ukaże się drukiem, gdyż 
organizatorzy zapowiadają druk materiałów 
pokonferencyjnych i ten ciekawy temat 
będzie dostępny studentom dziennikarstwa 
i medioznawcom.

 Trzecią część konferencji stanowiła 
prezentacja nowo wydanego dzieła: Ilustrowany 
Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie 
powstania  dziennika  i  wydawnictwa  1910-1939, 
pod redakcją Grażyny Wrony, Piotra Borowca 
i Krzysztofa Woźniakowskiego, który przedstawił 
„męczeńską drogę wydawniczą”, jaką redaktorzy 
dzieła musieli pokonać, nim doprowadzili rzecz 
do druku. Wiele trzeba było włożyć starań 
i zabiegów w zdobywaniu środków finansowych 
na papier i druk dzieła, nie mówiąc już o pracach 
autorskich, redakcyjnych i korektorskich. Nie 
ukrywali, że „sponsorzy, na których najbardziej 
liczyli okazali swój brak zainteresowania” – jak 
czytamy w zakończeniu „Słowa wstępnego” 
w Księdze, więc tym bardziej słowa podziękowania 
należą się redaktorom wymienionym na karcie 
tytułowej oraz uczelniom za życzliwość i wsparcie 
finansowe. Szczególne słowa uznania i pochwały 
należą się Wydawnictwu Naukowemu „Śląsk” 
w Katowicach, które wzięło na siebie ciężar druku. 
Ilustracje – zdjęcia wnętrz Pałacu Prasy, kart 
tytułowych wydawnictw IKC-a, dokumentów 
archiwalnych dotyczących pracowników koncernu 
są wydrukowane starannie, przynosząc wydawcom 

bardzo dobre świadectwo opanowania sztuki 
edytorskiej. Szczegółowa charakterystyka tej Księgi 
pamiątkowej – w osobnym opracowaniu. 
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