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Od redakcji

 Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer „Rocznika Prasoznaw-
czego”, który zgodnie z tradycją zawiera szerokie spektrum refleksji doty-
czących funkcjonowania środków masowego przekazu we współczesnym 
społeczeństwie. Jest to zgodne z założeniem pisma, gdyż jego publikacje 
mają nie tylko służyć dyskusji medioznawczej w naszym kraju, ale także 
być pomocne w procesie dydaktycznym kształcenia dziennikarzy. 
   Numer otwiera dział rozpraw i artykułów, który składa się z trzech ma-
teriałów. Zofia Sokół, uznany w środowisku badacz prasy kobiecej, pod-
jęła się w swojej rozprawie próby przedstawienia zmian wizerunku kobiet 
w tygodniku „Kobieta i Życie”. Materiał oparty na bogatym materiale empi-
rycznym bardzo dobrze oddaje zmienność tego wizerunku w zależności od 
okresu społeczno-politycznego w Polsce w latach 1946–2002. 
 Artykuł Marka Jachimowskiego jest niejako kontynuacją jego rozwa-
żań z poprzedniego numeru Rocznika, dotyczących przestrzeni medialnej. 
Tym razem autor koncentruje się na uwarunkowaniach jej zmian pod wpły-
wem zjawiska konwergencji mediów masowych. Szczególnie cenne są roz-
ważania nad społecznymi konsekwencjami dokonujących się przekształceń 
w przestrzeni medialnej. Konwergencja  mediów, według autora, musi być 
postrzegana jako nadająca sens kulturze medialnej. Zaciera bowiem granice 
w przestrzeni medialnej między różnymi kanałami przepływu treści, forma-
mi i formatami. Powoduje, iż  granice między segmentami przedsiębiorstw 
medialnych są mniej czytelne. Dotyczy to także czynności produkcji i kon-
sumpcji przekazów. Materiał jest istotnym głosem w dyskusji nad problemem 
kultury medialnej w warunkach dominacji technologii przekazu informacji. 
   Próba typologicznego przedstawienia systemu prasy religijnej we współ-
czesnej Rosji została zaprezentowana w artykule Mariana Gieruli. Autor 
koncentruje się na prasie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, która zbudowa-
ła własny podsystem prasowy w rosyjskim systemie prasy. Materiał cha-
rakteryzuje poszczególne rodzaje prasy wyznaniowej. Jest jednym z nielicz-
nych w polskiej literaturze przedmiotu tak szerokim przedstawieniem tego 
typu wydawnictw w skali całego kraju. 
   Publikacje zawarte w dziale komunikatów i materiałów koncentrują się 
zasadniczo wokół następujących zagadnień: dziennikarstwa lokalno-re-
gionalnego (Krzysztof Wasilewski, Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek); prawa 
autorskiego i medialnego (Agnieszka Grzesiok-Horosz); pracy dziennikar-
skiej oraz grup typologicznych współczesnego polskiego systemu pra-
sowego (Paweł Sarna, Iwona Łydek); polskiej prasy za granicą (Marlena 



Kaczmarek) oraz czytelniczej percepcji współczesnych tekstów poetyckich 
(Katarzyna Walotek-Ściańska).
   Polecam Czytelnikom zapoznanie się ze sprawozdaniami z konferencji. 
Obecny numer przynosi w tym względzie informacje o tego typu spotka-
niach medioznawczych w Rosji, Niemczech i Słowacji. Oprócz tego mamy 
sprawozdanie z konferencji krajowej. Zwłaszcza te pierwsze niezbyt czę-
sto spotyka się w polskich periodykach medioznawczych. Godne uwagi są 
także recenzje książek zarówno medioznawczych, jak i tych z pogranicza 
literatury i świata mediów. 
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Zofia Sokół*

Wizerunki kobiet na łamach tygodnika 
„Kobieta i Życie” w latach 1946–2002

STRESZCZENIE 

Tematem prezentowanej pracy jest ukazanie 7 wizerunków kobiet 
na łamach poczytnego czasopisma dla kobiet, jakim była „Kobieta 
i Życie”, wychodząca przez 56 lat – cały okres Polski Ludowej 
i dekadę III Rzeczpospolitej. Czasopismo wydawane przez przeszło 
pół wieku wychowało co najmniej trzy pokolenia kobiet. To pozwala 
prześledzić, jakie wizerunki – wzory osobowe kobiet, w zależności od 
aktualnej polityki rządu wobec kobiet, propagowało to czasopismo. 
Jaki był stereotyp kobiety, jaki był status społeczny kobiet. Wizerunek 
ten zmieniał się kilkakrotnie w zależności od sytuacji społeczno-
politycznej i narastającego nurtu feministycznego. 

SŁOWA KLUCZOWE: tygodnik „Kobieta i Życie”, czasopisma 
kobiece, magazyny ilustrowane, system prasowy, system polityczny

Temat udziału kobiet w życiu publicznym był często podejmowany 
na łamach czasopisma „Kobieta i Życie” oraz – rzadziej – na łamach „Przy-
jaciółki”. W okresie Polski Ludowej tylko te dwa periodyki były wydawane 
dla przeszło połowy społeczeństwa, jaką stanowiły kobiety1. Udział ten był 
zmienny, wynikał z ogólnej sytuacji społeczno-politycznej kraju, statusu 
społecznego kobiet i wzoru osobowego propagowanego przez prasę w po-
szczególnych okresach politycznych. Wzory osobowe i wizerunki kobiet na 
łamach prasy pokazywały formy uczestnictwa kobiet w życiu publicznym. 
Propagowano różne wizerunki i wzory osobowe kobiet, zgodne z wytyczny-
mi władz partyjnych i rządowych.

 Celem prezentowanej pracy jest pokazanie wizerunków, wzorów osobo-
wych kobiet w życiu publicznym kreowanych przez główne czasopismo kobiece 

* prof. dr hab.; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu.
1  W 1957 r. po „przełomie październikowym” dołączyły się do nich: „Zwierciadło. Tygodnik 
Ilustrowany”, skierowany do kobiet o wyższych aspiracjach zawodowych i intelektualnych 
oraz dwutygodnik „Filipinka”– pierwsze czasopismo dla dziewcząt, uczennic i absolwentek 
szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych. „Filipinka” – „córka Kobiety i Życia” – 
była redagowana przez ten sam zespół redakcyjny co „Kobieta i Życie” i wydawana przez tę 
samą firmę wydawniczą: Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW.  



w Polsce Ludowej – „Kobietę i Życie”, adresowaną do kobiet żyjących w mia-
stach, wykształconych, pracujących w zawodach umysłowych. Natomiast inny 
wizerunek kobiety kreowano w tygodniku „Przyjaciółka” skierowanego do ko-
biet wiejskich i robotnic. W ten prosty sposób podzielono kobiety w Polsce.

Kobieta i Życie” kilka razy zmieniała częstotliwość: ukazywała się jako 
dekada, dwutygodnik, tygodnik. Wychodziła przez 56 lat, przez cały okres Pol-
ski Ludowej oraz pierwszą dekadę III Rzeczypospolitej2. Tak długi okres pozwala 
prześledzić, jakie wizerunki, wzory osobowe kobiet propagowało pismo, jakie 
ukazywało formy uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, jaką politykę wobec 
nich prowadziły władze polityczne, jaką rolę odegrało to pismo w okresie Polski 
Ludowej, a następnie po zmianach systemu politycznego, w III RP. Czasopismo 
„Kobieta i Życie” było świadectwem statusu społecznego i organizatorką uczest-
nictwa kobiet w życiu publicznym przez przeszło pół wieku. 
 Datą początkową był rok 1946 r., kiedy ukazał się pierwszy numer 
dekady: „Moda i Życie Praktyczne”. W 1953 r. pismo połączyło się z tygo-
dnikiem „Kobieta” i zmieniło tytuł na „Kobieta i Życie”. Cezurą końcową 
było zawieszenie jego wydawania w lutym 2002 roku. Przeszło półwieczne 
ukazywanie się pisma w wysokich nakładach sięgających 330-700 tysięcy 
egzemplarzy, rozchodzących się bez zwrotów, wychowało co najmniej trzy 
pokolenia kobiet, a czytelniczek o wiele więcej, gdyż ten sam egzemplarz 
pisma był wielokrotnie wypożyczany w rodzinie, wśród przyjaciół i znajo-
mych. Dodać należy, że „Kobieta i Życie” była również czytana przez 30% 
mężczyzn interesujących się życiem rodzinnym i wychowywaniem dzieci3. 
Szeroki zakres czytelnictwa, długi okres ukazywania się czasopisma w wy-
sokim nakładzie miał wielki wpływ na kształtowanie się wzorów osobowych 
i udział kobiet w życiu społecznym.  
 Piśmiennictwo dotyczące „Kobiety i Życia” jest bogate, czasopismo było 
przedmiotem badań socjologicznych, literaturoznawczych, prasoznawczych, 
pedagogicznych, politologicznych i innych specjalizacji zajmujących się 
zagadnieniami związanymi z małżeństwem, funkcjonowaniem rodziny, 
proponowanego jadłospisu obiadowego, wychowywaniem dzieci, wzorów 
osobowych i statusu społecznego kobiet w życiu publicznym4. Temat ten 
2  Rozprawa dotyczy „Kobiety i Życia”, ilustrowanego magazynu wydawanego przez 
Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa – Książka – Ruch” w latach 1946-1992, potem 
przez Polski Dom Wydawniczy (1992-2002). W 2008 r. Wydawnictwo Bauera rozpoczęło 
wydawanie miesięcznika pod takim samym tytułem, ale o zupełnie innym przeznaczeniu 
czytelniczym i programie wydawniczym, dotyczącym wyłącznie porad praktycznych.
3  Z. Bajka, Czytelnictwo prasy w Polsce w 1986 roku, Kraków 1987, s. 80- 83 i nast.; R. 
Kalbarczyk, Kto czyta pismo kobiece? „Nasze Problemy” 1979, nr 3, s. 20-22.
4  A. Maliszewska, Wzory wychowawcze w prasie kobiecej (szkoła i rodzina, jako instytucje 
wychowawcze), „Zeszyty Prasoznawcze” 1975, nr 4, s. 47-56; F. Adamski, Modele 
małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 1970; F. Adamski, Konflikty małżeńskie 
i ich źródła na łamach „Kobiety i Życia”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1978, nr 1, s. 23-32; A. 
Maliszewski, Rodzina w polskich magazynach ilustrowanych, Kraków 1980, OBP „Raporty”; 
K. Konarska, M. Łoś, M. Łoskot, Czasopisma kobiece czy rodzinne? „Więź” 1965, nr 9, s. 63-
65; S. Szczepańska, Kobieta – zwierzę polityczne?, [w:] Gender – kultura – społeczeństwo, 
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został podjęty w książce Prasa kobieca w latach 1945–1995 oraz w zbiorze 
Polskie oblicza feminizmu5. Wykorzystano również nowo powstałe czasopisma 
dokumentujące rynek prasowo-wydawniczy w Polsce oraz specjalne raporty 
prasowe wydawane przez firmę Media Polska6. Rynkiem prasowym, a zwłaszcza 
tygodnikiem „Kobieta i Życie” interesowały się pisma opiniotwórcze: „Polityka”, 
„Wprost”, prasa codzienna: „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” oraz 
okazjonalnie inne media. Korzystano również z opublikowanych „Katalogów” 
prasowych i mediów wydawanych przez Ośrodek Badań Prasoznawczych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz „Almanachu Mediów 
i Reklamy” – dodatku do tygodnika „Media i Marketing Polska”7. Wykorzystana 
została Polska bibliografia prasoznawcza 1996–2001 w opracowaniu Jerzego 
Jarowieckiego i Władysława Marka Kolasy8. W pracy niniejszej skorzystano 
z materiałów archiwalnych Komisji Likwidacyjnej Robotniczej Spółdzielni 
Wydawniczej – wydawcy „Kobiety i Życia”; z materiałów znajdujących się 
w archiwum Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
w Warszawie oraz rejestrów Spółdzielni Dziennikarskiej „Kobieta i Życie” 
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy9.

 Początki czasopisma „Moda i Życie Praktyczne”

Zamysł wydawania czasopisma dla kobiet powstał jesienią 1944 roku 
w Lublinie z inicjatywy Jerzego Borejszy, prezesa Spółdzielni Wydawniczo-
Oświatowej „Czytelnik”, uważanego za współtwórcę prasy Polski Ludowej10. 
red. M. Radkiewicz, Kraków 2002, s. 22-31.    
5  Z. Sokół, Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998, s. 83-84, 104-
112, 222-231, 342-364; Także, Transformacja czasopism kobiecych w Polsce (1989-1997), 
„Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1998, t. 1, nr 1-2, s. 191-217; Także, Wzór osobowy 
kobiety i model rodziny propagowany na łamach prasy kobiecej w latach 1945-1990, [w:] W. 
Chańska, B. Ulicka (red.), Polskie oblicza feminizmu, Warszawa 2000, s. 66-85; Z. Sokół, 
Rynek polskich czasopism kobiecych w latach 1990-2002. „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 
2003, t. 6, z. 1, s. 143-178; Także, „Kobieta i Życie” (1946-2002). „Studia Bibliologiczne” 
2005 Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach”, t. 9, s. 63-93. 
6  Po zmianach systemowych, transformacji prasy i powstaniu rynku prasowego 
w Polsce zaczęły wychodzić specjalne czasopisma badające rynek prasowo-wydawniczy: 
„Rynek Prasowy” (1992-1996), „Raport Prasowy (1994-1998), „Cash” (1994-1996), „Twój 
Ruch”(1994-1999), „Media Polska” (1995-1998), potem „Media i Marketing Polska” (1999-
2002) „Press, Media, Reklama, Public Relations” (1996-2002), „Brief. Magazyn Komunikacji 
Marketingowej” (2000-2002), „Media Polska – Magazyny 1995”, „Media Polska – Dzienniki 
i Tygodniki 1998”, „Media Polska – Magazyny 1999”, wykorzystane w niniejszej pracy.           
7  Katalog Prasy Polskiej. Uniwersytet Jagielloński Ośrodek Badań Prasoznawczych za 
lata 1991-1994, potem Katalog Mediów Polskich za lata 1995-2002; „Almanach Mediów 
i Reklamy” za lata 2000/2001, 2001/2002. 
8  W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001, Kraków 2005. 
9  Archiwum Akt Nowych. Warszawskie Wydawnictwo Prasowe, sygn. B. T.IV/21, 769, 
1378, 4589; B.III/14; Komisja Likwidacyjna Redakcja Kobieta i Życie, plany rozwojowe, 
t. 14; „Kobieta i Życie” teczka w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XVI 
Gospodarczy Rejestry spółdzielni pracy i dziennikarskich. Sygn. 883; Archiwum ZG SDP 
sygn. 60/1.
10  J. Borejsza (1905-1952) (właśc. Beniamim Goldberg), publicysta, działacz polityczny 
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Dodać należy, że na wstępie zadecydowano, że nie będzie ono mieć żadnych 
przedwojennych wzorów, niczego nie będzie kontynuować ani naśladować. Miało 
być przykładem „nowej prasy” dla „nowego czytelnika”. Było propozycją grupy 
działaczy zainspirowanych przez J. Borejszę, pomysłem autorskim Henryka 
Butkiewicza11. Celem było pozyskanie poparcia i sympatii kobiet do nowego ustroju 
i w ten sposób trafienia do rodzin. Związane to było ze zbliżającym się terminem 
Referendum Ludowego w czerwcu 1946 r. i wyborami do sejmu w styczniu 1947 
roku. Głosy kobiet, szacowane na 6-8 milionów, mogły zadecydować o wynikach 
wyborów. Po raz pierwszy dostrzeżono liczebną przewagę kobiet, które zachęcano 
do uczestnictwa w wyborach, instruując, jak powinny głosować. 

Numer okazowy miesięcznika dla kobiet pt. „Moda i Życie Praktyczne” 
był gotowy już w listopadzie 1945 roku, w sprzedaży ukazał się w styczniu 
1946 roku12. Było to pierwsze czasopismo dla kobiet wydawane po wojnie13. 
W połowie 1949 r. skrócono nazwę na „Moda i Życie” i pod takim tytułem 
pismo ukazywało się do końca 1951 roku. W marcu 1951 r.
Instytut Prasowy „Czytelnik” został włączony do Robotniczej Spółdzielni 
Wydawniczej „Prasa” i po połączeniu z organem Ligi Kobiet pt. „Kobieta” 
nastąpiła zmiana tytułu na „Kobieta i Życie”, ukazującego się jako dekada14. 

i kulturalny. W latach 1922-1927 przebywał we Francji i Hiszpanii. Od 1929 r. był 
współpracownikiem pism: „Sygnały”, „Lewary”, „Wiadomości Literackie”, współredaktorem 
„Czarno na Białem” i „Robotnika”. Po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej był w I Armii 
Polskiej w ZSRR. Redaktor „Wolnej Polski” – naczelnego organu Związku Patriotów Polskich 
(1944-1945). W okresie „Polski Lubelskiej” był twórcą i prezesem Spółdzielni Wydawniczo-
Oświatowej „Czytelnik”, redaktorem naczelnym „Rzeczypospolitej” – organu PKWN (1944-
1945), tygodnika „Odrodzenie” (1947-1950). Jako sekretarz generalny Międzynarodowego 
Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju zorganizował zjazd we Wrocławiu w 1948 
r. Pełnił funkcję zastępcy kierownika Kultury, Nauki i Oświaty KC PZPR. Autor książek: 
Hiszpania 1873-1936 (1937), A więc wybory... (1946), Na rogatkach kultury polskiej (1947); 
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A-D, Warszawa 1985, s. 
282-284.
11  H. Butkiewicz (1889-1962) redaktor i wydawca prasowy. Od 1918 r. pracował w redakcji 
„Kuriera Polskiego” w Warszawie, potem „Kuriera Czerwonego” i „Expressu Porannego”. 
W dwudziestoleciu międzywojennym należał do współtwórców i udziałowców koncernu 
Domu Prasy i Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich. Podczas wojny przebywał we Francji, 
brał udział w ruchu oporu, był kierownikiem Biura Prasowego PKWN. Po zakończeniu wojny 
i powrocie do Warszawy pracował w Wydawnictwie „Czytelnik”. Zmarł w Warszawie w 1962 
r. (Archiwum Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie, 
teczka, 60/1).
12  E.P. (1945), Rozwój działalności „Czytelnika”. Działalność prasowa, „Książka i Kultura”, 
nr 1-3, s. 11.
13  W marcu 1948 r. zaczęła ukazywać się „Przyjaciółka” przeznaczona dla kobiet wiejskich; 
tygodnik ten ukazuje się nadal (2012).
14  „Kobieta i Życie” była wydawana przez Warszawskie Wydawnictwo Prasowe „Prasa – 
Książka – Ruch”. Po transformacji prasy i likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
tytuł przejęła Dziennikarska Spółdzielnia Wydawnicza Kobieta i Życie, która potem weszła 
w skład Polskiego Domu Wydawniczego i wraz z jego likwidacją pismo zostało zawieszone.
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Twórcą programu i pierwszym redaktorem „Mody i Życia Praktyczne-
go” był Henryk Butkiewicz, którego nazwiska nie ujawniano w stopce re-
dakcyjnej. W połowie 1946 r. pojawiło się nazwisko jego uczennicy, Jadwigi 
Baranowskiej, jako redaktorki naczelnej.   Funkcję tę sprawowała do grud-
nia 1949 r., potem zastąpiła ją Felicja Strumińska15. Później redaktorki na-
czelne zmieniały się w każdym okresie zmian politycznych, co wpływało na 
kształtowanie się wzoru osobowego i udziału kobiet w życiu publicznym. 

Pierwsze numery „Mody i Życia Praktycznego” były poświęcone wy-
łącznie modzie, miały na celu zaspokojenie „głodu piękna, elegancji i kul-
tury”, szczególnie dotkliwego w latach okupacji hitlerowskiej, kiedy kobiety 
zapominały już, że „suknia może być piękna i może zdobić”, a nie tylko 
„chronić od chłodu” i stanowić zasłonę „do przenoszenia szmuglowanej 
żywności”16. Pierwsza część tytułu – „Moda” – była „idealną formą tego 
piękna”, zaś druga część „Życie Praktyczne” oddawała trudne realia życia 
codziennego w zrujnowanej Warszawie: brak mieszkań, żywności, opału, 
a przede wszystkim kłopoty wychowawcze z dziećmi, zwłaszcza synami do-
rastającymi w czasie okupacji: byłymi konspiratorami, partyzantami i po-
wstańcami, którym było „za ciasno w szkolnych ławkach”17.  

Wraz z rozwojem pisma zmieniała się tematyka, wzbogacała treść 
o zagadnienia społeczno-gospodarcze i polityczne, jakie wówczas zacho-
dziły w kraju i na tym tle stopniowo rozwijano wzory i formy uczestnictwa 
kobiet w życiu publicznym. 

Życie codzienne w latach 1946–1949 było ciężkie i surowe w wy-
niszczonej Warszawie. Samotne kobiety musiały podjąć pracę zawodową, 
żeby zarobić na utrzymanie rodziny, jak również zastąpić brakujących męż-
czyzn: w przemyśle, usługach, wytwórczości, przy odgruzowywaniu Warsza-
wy i wielu innych dziedzinach. Zawodu uczyły się przy warsztacie pracy, 
w czym przychodziły z pomocą czasopisma kobiece, także „Moda i Życie”. 

Propagowane formy aktywności kobiet w życiu publicznym na ła-
mach „Kobiety i Życia” zmieniały się wielokrotnie, w zależności od sytuacji 
polityczno-społecznej i ekonomicznej w kraju i wynikającego stąd statusu 
społecznego kobiet. Można wyodrębnić osiem okresów, w których propago-
wano różne wizerunki kobiet stanowiące wzory osobowe i odzwierciedlają-
ce ich uczestnictwo w życiu publicznym.

 Pierwszą formą stanowiącą jednocześnie wizerunek oparty na ży-
ciu praktycznym była heroiczna powojenna „Matka-Polka” w latach 1945–
1948. Druga to „Przodownica pracy socjalistycznej” w latach 1949–1955. 
Trzecią „Kobieta domowa – matka, żona, gospodyni”, kształtowana w la-
15  Teczka osobowa Felicji Strumińskiej. Archiwum Akt Nowych, zespół RSW „Prasa – 
Książka – Ruch”, sygn. XXIII-12 (1961); F. Strumińska, Pięć tysięcy dni (Z okazji 500-go 
numeru), „Kobieta i Życie” 1961, nr 21, s. 2. 
16  F. Strumińska, Pięć tysięcy dni…, s. 3. 
17  Ibidem.
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tach 1956–1960/61. Następna to „Kobieta – matka pracująca”, propago-
wana w latach 1962–1974. Kolejna, piąta forma, która powstała w latach 
1975–1989, to „Kobieta-feministka”, walcząca o dostęp do władzy. Szósta 
forma to już „Kobieta polityczna”, upowszechniana w latach 1989–1992, 
walcząca o miejsce w Sejmie, Senacie i w samorządzie terytorialnym. Siód-
ma forma to „Kobieta sukcesu”, czyli „biznesska”, lub „biznesswomen” 
w latach 1998–2000, właścicielka prywatnego „small biznesu”. Ostatnia 
forma to wizerunek „Kobiety tradycyjnej” – powrót do roli „pani domu”, 
powstały w latach 2001– 2002.  

Jaką formę aktywności w życiu publicznym i jaki społeczny wizeru-
nek kobiety propagowało wówczas to pismo?

Wraz ze zmianami politycznymi, społeczno-ekonomicznymi zacho-
dzącymi w kraju, na łamach pisma „Kobieta i Życie” zmieniał się propa-
gowany wizerunek kobiety i formy jej uczestnictwa w życiu publicznym. 
Z każdą zmianą w Polsce inaczej postrzegano udział kobiet w życiu pu-
blicznym, wyznaczając im różne formy uczestnictwa18. 

 I wizerunek: „Matka-Polka” (1946–1948)

Po zakończeniu drugiej wojny światowej powstał nowy status spo-
łeczny kobiet, a tym samym wytworzył się nowy wzór osobowy kobiety i ro-
dziny wynikający z ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.
  Wzorem osobowym po wojnie stała się „Matka-Polka”, powojenna 
kobieta – samotna matka, często wdowa, lub oczekująca powrotu męża: 
z wojny, więzienia, obozu, która często musiała utrzymać rodzinę: własne dzieci, 
młodsze rodzeństwo, samotnych i steranych życiem, wojną i okupacją rodziców. 
Mężczyźni zginęli na wojnie lub przebywali za granicą, albo w rozlicznych 
obozach, gułagach i więzieniach. W zniszczonym wojną kraju brakowało rąk 
do pracy przy odbudowie przemysłu, usług, odgruzowywaniu zniszczonych 
miast i w innych dziedzinach, toteż aktywizowano kobiety do pracy zawodowej. 
Kobiety albo były wdowami, albo czekały na powroty swoich mężczyzn: mężów, 
synów, braci i ojców z frontów wojennych całego świata, z obozów i więzień. 
W związku z tym wytworzyły się dwie psychiczne postawy: Niobe i Penelopy. 

Kobiety-Niobe opłakiwały stratę najbliższych: dzieci, męża, rodzi-
ców, rodzeństwo, którzy zginęli lub zmarli w czasie okupacji. Pisma ko-
biece oraz Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet starały się przezwyciężyć 
tę postawę i zwracając się do kobiet, nawoływały: „Nie zamykajcie się we 
18  A. Dukaczewska, Kobiety interesu, B. Łaciak, Wzór osobowy współczesnej Polki, [w:] A. 
Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, Warszawa 1995, s. 213-
244; T. Ludwiczak, Kobieta na łamach swoich popularnych czasopism, [w:] A. Bujwid (red.), 
Kobieta polska lat osiemdziesiątych, Warszawa 1988, s. 197-209; E. Sawa-Czajka (1996), 
Wizerunki kobiet w prasie polskiej (po 1989 r.), [w:] A. Słomkowska (red.), Transformacja 
mediów (1989-1995), „Materiały Pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa”, t. 
XXVI, Warszawa 1996, s. 329-337. 
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własnym bólu”, bo „kraj zrujnowany wojną (...), jak nigdy dotąd wymaga 
ożywczego w nim udziału kobiet”, potrzebuje „waszych rąk pracowitych, 
waszych uczuć gorących, waszej ofiarności”. Tym, które utraciły dzieci, ra-
dzono podejmowanie pracy w Domach Dziecka, w przedszkolach, w żłob-
kach i świetlicach, tak licznie wówczas zakładanych, bądź zaopiekowania 
się sierotą. To miało pomóc w przezwyciężeniu syndromu Niobe i bólu po 
stracie najbliższych, a zwłaszcza dzieci19. 

Trudniejsza sprawa była z przezwyciężaniem postawy Penelopy 
oczekującej powrotu męża. Powracający mężczyźni byli nie tylko źródłem 
radości, którą czytelniczki dzieliły się z redakcją pisma, ale też źródłem 
dramatów i rozczarowań. Oczekiwani mężczyźni, powracający z frontów 
wojennych, obozów i więzień, byli często okaleczeni nie tylko fizycznie, ale 
przede wszystkim psychicznie, z urazami i lękami, z „syndromem drutów 
obozowych” i „zamknięcia”; wymagali dodatkowej troski, opieki specjali-
stycznej i terapii ze strony kobiet i dużo czasu upłynęło, nim mogli pójść do 
pracy i pomóc kobietom w utrzymaniu rodziny. Tym żonom i matkom pismo 
radziło cierpliwość, otoczenie mężczyzn opieką i miłością, „która zwycięża 
wszystko”. W tym okresie pismo „Moda i Życie Praktyczne” propagowała 
wizerunek kobiety energicznej, zaradnej, aktywnej i oszczędnej, która z woj-
skowego koca potrafiła sama uszyć płaszcz o „kroju i szyku paryskim”, a ze 
sznurka wypleść modne pantofle; radziła, jak uszyć kapce dla dziecka, jak 
przyrządzić smaczny obiad z samych ziemniaków i „z niczego zrobić sałatkę 
czy marmoladę”. Przy tym kobieta – Polka była robotnicą, pracującą przy 
odbudowie kraju i brała udział w wykonaniu planu 3-letniego (1947–1949).
 Co nowego po wojnie wniosło do społecznego statusu i wizerunku 
kobiet oraz udziału w życiu publicznym pismo „Moda i Życie”? Przed 
wojną w środowiskach mieszczańskich pracę zawodową kobiet uznawano 
„za hańbiącą konieczność, która ją poniża, gdyż to mężczyzna powinien 
zapewnić źródła utrzymania i zabezpieczyć wszystkie potrzeby rodziny”. 
Ale po wojnie brakowało mężczyzn, toteż kobiety musiały ich zastąpić 
i podejmować pracę zawodową, żeby mieć środki na utrzymanie rodziny. 
Pismo wyjaśniało, że „kobieta – to taki sam człowiek jak mężczyzna”, że 
w ostatniej wojnie „kobiety obok mężczyzn, na równi, tak samo walczyły 
i ginęły, i że ten człowiek nadal pozostał kobietą”. Pismo uświadomiło 
kobietom, że praca zawodowa uniezależnia je ekonomicznie od mężczyzn, 
daje im poczucie wolności, własnej wartości i dumy z osiągniętych efektów. 
To było największym osiągnięciem czasopism kobiecych tego okresu, 
a zwłaszcza „Mody i Życia Praktycznego”.

19 W czasie okupacji zginęło ponad dwa miliony polskich dzieci, około 710 tysięcy 
nastolatków zostało wywiezionych na przymusowe roboty w głąb Niemiec, a ponad 300 
tysięcy zabrano w celach germanizacyjnych. 
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II wizerunek: Kobieta – „przodownica pracy socjalistycznej” 
(1949–1955)

Tę formę aktywności propagowano w okresie wykonywania planu 
3-letniego (1947–1949) i 6-letniego (1950–1955). W tym czasie, podobnie jak 
wśród mężczyzn, w środowisku kobiecym propagowano wizerunek „przo-
downicy pracy” przekraczającej normy i biorącej udział w „wyścigu pracy 
socjalistycznej”. W systemie organizacyjnym czasopisma nastąpiły daleko 
idące zmiany: „Modę i Życie Praktyczne” przejęła Robotnicza Spółdzielnia 
Wydawnicza „Prasa” i po połączeniu z miesięcznikiem „Kobieta”, organem 
Ligi Kobiet, zmieniła tytuł na „Kobietę i Życie”, a częstotliwość wydawania na 
dekadę, co pociągnęło za sobą zmianę programu i charakteru czasopisma, 
które stało się magazynem ilustrowanym „dla kobiet o kobietach”. 

„Kobieta i Życie” dzieliła losy prasy polskiej wydawanej przez RSW 
„Prasa”. Zgodnie ze statutem RSW „działalność wydawnicza, oświatowa 
i propagandowa” była prowadzona w „duchu marksistowskim, dla podniesienia 
ogólnego poziomu wiedzy społecznej w Polsce”, realizowała „cele ideowe oraz 
zadania polityczne i społeczno-wychowawcze wynikające z programu PZPR”20. 
Jak pisał Edward Kamiński, „na czoło wysuwają się zaangażowanie i masowość, 
jako znamienne cechy środków masowego przekazu” obowiązującego w prasie 
i w radiu21. W tym czasie prasa, w tym także kobieca, pełniła rolę „zbiorowego 
propagandysty, agitatora i organizatora mas ludowych” – realizowała program 
wynikający z leninowskiej teorii prasy „nowego typu”22. Rozpoczęło się 
naśladownictwo we wszystkim Związku Radzieckiego, bo „służyć narodowi 
– to służyć sprawie socjalizmu, to służyć sprawie Związku Radzieckiego. Co 
dobre dla ZSRR, jest dobre dla Polski i Polaków stanowiło główną zasadę 
polityczno-społeczną systemu” – podsumowała Krystyna Kersten23. Do prasy 
– wzorem ZSRR – przywiązywano dużą wagę, ponieważ był to „ważny odcinek 
frontu ideologicznego, (...) oręż partii na froncie budownictwa socjalistycznego 
(...) oraz propagator programu partii” – jak powiedział w jednym z przemówień 
I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka24. Prasa stanowiła „pas transmisyjny 
uchwał i decyzji” rządzącej partii, przedstawiała „kraj nie takim, jakim był, ale 
jakim chciało go widzieć kierownictwo”, a więc „świat urojony, nie realistyczny, 
ale socrealistyczny” – wspominała po latach dziennikarka Irena Tarłowska25.
 
20  A. Słomkowska, Prasa w PRL, Warszawa 1975, s. 239-240; Jubileuszowa mieszanka 
firmowa. 40 lat RSW, „Przyjaciółka” 1987, nr 26, s. 8-9. 
21  E. Kamiński, Przypomnienia i perspektywy. (Z okazji 25-lecia PRL), „Zeszyty Prasoznawcze” 
1969, nr 3, s. 44.
22  I. Tetelowska, Leninowska koncepcja prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 1, s. 10-11.
23  K. Kersten, Kłopoty ze świadkami historii, [w:] T. Torańska, Oni, Londyn 1985, s. 9.
24  S. Olszewski, Prasa, radio i telewizja w służbie partii i narodu, „Zeszyty Prasoznawcze” 
1969, nr 3, s. 5-12. 
25  I. Tarłowska, Relacja, „Materiały Pomocnicze do Historii Prasy Polski Ludowej” 1992, t. 
17, s. 232.

18 ROCZNIK PRASOZNAWCZY. ROK VI



 W „Kobiecie i Życiu” dobór tematyczny uległ zmianom, zgodnie 
z nowym tytułem moda zeszła na dalekie pozycje, a głównym tematem stały 
się sprawy społeczno-polityczne i  „jeden z generalnych problemów naszej 
rzeczywistości – praca zawodowa i pozycja społeczna kobiety. Zbyt żywotne 
to były sprawy, by mogły pozostać poza marginesem pisma kobiecego” – 
wspominała po latach redaktorka naczelna Felicja Strumińska26. Od grudnia 
1949 r., od 70. rocznicy urodzin Józefa Stalina, wzorem we wszystkich 
dziedzinach życia społeczno-politycznego stał się Związek Radziecki. W prasie 
kobiecej punktem odniesienia stała się kobieta radziecka i czasopismo 
pod tym samym tytułem. Przyjmując Związek Radziecki jako wzór, polski 
system ustrojowy wprowadził „leninowską” zasadę: „kto nie pracuje, ten 
nie je”. Miarą wartości człowieka stała się praca. Dlatego też walczono 
z „elementami nieproduktywnymi”, a więc nieprzydatnymi dla państwa 
i partii, takimi jak: bumelant, leń, „niebieski ptaszek”, „bażant”, cinkciarz 
i innymi, niepracującymi w instytucjach państwowych, których zaliczano 
do marginesu społecznego. Stąd już krok do niedostrzegania, nieuznawania 
lub pogardzania pracą domową kobiet, nazywanych „niepracujące” lub „przy 
mężu”. Dyskredytowało to całkowicie ich pracę domową, wychowywanie 
dzieci, trud i wysiłek wkładany dla dobra rodziny i państwa. System 
uznawał tylko taki rodzaj pracy, który przynosił korzyści państwu i partii, 
to decydowało o prawach obywatelskich. Ponieważ gospodynie domowe nie 
pełniły żadnych funkcji państwowych, więc ich praca była niezauważalna, 
bo nie otrzymywały za nią pensji, nagród i odznaczeń. Liczyła się tylko praca 
dla państwa i to koniecznie w męskich zawodach, ponieważ identyfikację 
kobiet z mężczyznami pojmowano jako równouprawnienie. 

 Tematykę nowego statusu społecznego kobiet w „Kobiecie i Życiu” 
rozpoczął artykuł pod znamiennym tytułem „Nie kura domowa – lecz obywatel”, 
wyznaczając nowy zakres udziału kobiet w życiu gospodarczym, społecznym 
i politycznym27. Na łamach pisma publikowano wywiady z nauczycielkami, 
aktorkami, konduktorkami, milicjantkami itp., przedstawiano ich udział 
w „najróżnorodniejszych odcinkach odbudowującego się życia: od przemysłu 
począwszy, na teatrze skończywszy”. Nie było tylko wywiadów z „kobietami-
politykami, bo takich nie było”28. W „Kobiecie i Życiu”, podobnie jak w innych 
czasopismach, zapanował kult pracy, toteż na kolorowych okładkach były 
fotografie „przodownic pracy socjalistycznej”, biorących udział w „wyścigu 
pracy” i wykonujących przed terminem normy pracy. Redakcja wyszukiwała 
kobiety pracujące w przemyśle metalowym czy też w stoczni gdańskiej – 
pierwsze kobiety spawaczki, ślusarki, tokarki i inne, a „dziewczynę, na 
traktorze, która jedzie i orze” miała już prawie każda wieś. Przedstawiono 
26  F. Strumińska, Pięć tysięcy dni, „Materiały Pomocnicze do Historii Prasy Polski Ludowej” 
1992, s. 2.
27  Ibidem, s. 3.
28  Ibidem.
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pierwszą brygadę warszawskich betoniarek, a wśród nich Bronisławę 
Szewczyk wykonująca 835 procent normy, czy też sztygar Zofię Lachowską, 
a także pierwszą zawiadowczynię stacji Warszawa-Śródmieście – Danutę 
Ellert i pierwszą kierowcę autobusu – Marię Kolską. Jak wspomina B. 
Wydmuchowa, „pisałyśmy wtedy: pierwsze spawaczki, monterki, pierwsze 
zbrojarki zaczęły pracować na budowach, koniecznie w zawodach męskich. 
Docierałyśmy do nich, przeprowadzałyśmy wywiady. Murarki przestały 
już być nowością. Do konduktorek tak się przyzwyczajono, że raczej 
konduktor wywoływał zdziwienie”29. Opisywano podejmowane przez kobiety 
„zadania produkcyjne” i przekraczane przez nie normy pracy, publikowano 
życiorysy i fotografie „przodownic pracy socjalistycznej”. Ten wizerunek 
– uczestnictwo kobiet w pracy – w obu pismach kobiecych: w „Kobiecie 
i Życiu” oraz „Przyjaciółce” utrzymał się do śmierci Józefa Stalina w 1953 
roku. Uczestnictwo kobiet w pracy w każdej dziedzinie, dotrzymywanie 
kroku mężczyznom w wykonywaniu i przekraczaniu norm pracy przekonały 
kobiety i społeczeństwo, że dorównują mężczyznom. 

   Po śmierci Stalina wizerunek przodownicy pracy zaczął przygasać, by wreszcie 
w czasie „odwilży politycznej” w latach 1955–1956 całkowicie zaniknąć.

 
III wzór: „Kobieta domowa: matka, żona, gospodyni” (1956–1959)

 Z nadejściem „odwilży politycznej” i „przełomu polskiego 
października” w 1956 r. zmieniła się propagowana forma udziału 
kobiet w życiu społecznym na łamach prasy. W tym czasie prasa 
w Polsce zarzuciła kult przodownictwa pracy, zerwała z nudą, sztampą 
i lakiernictwem. W prasie kobiecej zerwano z kultem kobiety radzieckiej 
jako wzoru osobowego. Ale w tym czasie w związku z reorganizacją 
przemysłu lekkiego oraz likwidacją „przerostów kadrowych” 
w administracji państwowej zwolniono z pracy kilkadziesiąt tysięcy 
kobiet, ongiś „przodownic pracy socjalistycznej”, awansowanych 
w nagrodę do pracy w biurach. Ponieważ nie miały wykształcenia 
ani wiedzy zawodowej, zostały zwolnione. Wystąpiło nieznane dotąd 
zjawisko bezrobocia kobiet, z którym władze partyjne i administracja 
państwowa przez kilka lat nie potrafiły sobie poradzić. Najłatwiej 
było kobiety zatrzymać w domu przy rodzinie, toteż przypomniano im 
o „świętym posłannictwie macierzyństwa”. Na łamach „Kobiety i Życia”, 
także innych czasopism społeczno-politycznych oraz prasy codziennej 
rozpoczęło się propagowanie „kobiety domowej”. Miejsce dotychczasowej 
przodownicy pracy zajęła matka, żona, narzeczona, gospodyni. Okres ten 
trwał krótko, wystąpił tylko na łamach prasy kobiecej – „Kobiety i Życia” 
i „Przyjaciółki”, nie przyjął się w prasie polskiej. Niskie zarobki mężów 
29  B. Wydmuchowa, Jak ten czas leci, op. cit. s. 2-3.
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nie wystarczały na utrzymanie rodziny i zmuszały kobiety do pracy 
zawodowej. Wówczas pojawiła się w prasie i propagandzie nowa forma 
uczestnictwa kobiet w życiu społecznym: „kobieta – matka pracująca”.

      IV wzór: „Kobieta – matka pracująca” (1960/61–1974)

Na początku lat sześćdziesiątych, gdy stopniowo opanowano bezrobocie 
kobiet, powrócono do „agitacji zawodowej kobiet”. Na łamach „Kobiety i Życia” 
rozpoczęto propagowanie aktywności kobiety – matki pracującej, działaczki 
społecznej, która umiejętnie łączy obie role: zawodowo-publiczną i domowo-
-rodzinną. Obie role – jak pisała prasa kobieca – „nie kolidowały z sobą, ale 
się uzupełniały”. Skoro położono nacisk na pracę zawodową i jednocześnie na 
macierzyństwo i rodzinę, należało rozwiązać problem pracy domowej i opieki 
nad dzieckiem, toteż temat ten wszedł na łamy czasopism nie tylko kobie-
cych, ale także prasy codziennej i czasopism społeczno-politycznych. W celu 
ułatwienia pracy domowej kobiet, prasa i Liga Kobiet zaczęły domagać się 
produkcji elektrycznego sprzętu: pralek, lodówek, odkurzaczy, kuchenek i in-
nych urządzeń ułatwiających prace domowe. Jednocześnie na łamach „Ko-
biety i Życia” rozpoczęto popularyzowanie modelu małżeństwa partnerskiego, 
które umożliwiało realizację wizerunku „pracującej matki”. 

 Zaistniałe niedawno bezrobocie kobiet i brak planu zapobieganiu 
temu zjawisku w przyszłości ze strony rządu i partii wytworzyło klimat dla 
nowych prądów feministycznych płynących z Zachodu po zerwaniu „żela-
znej kurtyny”. Wybory do Sejmu w lutym 1961 r. wzmogły ten ruch, gdyż 
do parlamentu „z klucza” weszło zaledwie 19 kobiet na 459 posłów, na co 
żywo zareagowały redakcje „Kobiety i Życia”, „Przyjaciółki” i „Zwierciadła”. 
Prasa, nie tylko kobieca, spostrzegła, że kobiety traktuje się jako „elastycz-
ne zasoby – rezerwy podporządkowane (...) sytuacji rynkowej, które w mia-
rę potrzeb można aktywizować do pracy, bądź zaniechać ich aktywizacji”30. 
W tym czasie liczba absolwentek studiów wyższych zrównała się z absol-
wentami mężczyznami. W obawie przed ponownym bezrobociem „Kobieta 
i Życie” rozpoczęła kampanię o realizację konstytucyjnego prawa kobiet do 
pracy, o takie same zarobki za taką samą pracę, jaką wykonywali mężczyźni. 
Redakcja pisma przeprowadziła w 1964 r. ankietę dotyczącą awansu zawo-
dowego kobiet, trudności, na jakie napotykają pracujące zawodowo kobiety, 
i na czym te trudności polegają31. Powodów było wiele: drugorzędny status 
społeczny, stereotyp, że „kobiety nie chcą awansować, bo to je dodatko-
wo obciąża”, niepoparte żadnymi badaniami, nieprzystosowanie podwład-
nych i zwierzchników do kierowniczych funkcji kobiet. Najczęściej powta-
30  Z. Drozdek, Granice aktywizacji zawodowej kobiet, „Chrześcijanin w Świecie” 1971, nr 11, 
s. 28-39; J. Florczak-Bywalec, Sytuacja kobiet na rynku pracy, [w:] Kobieta w rozwijającym się 
społeczeństwie socjalistycznym, red. S. Dzięcielewska-Machnikowska, Łódź 1975, s. 23 i nast.
31  S. Dzięcielska-Machnikowska, J. Kulpińska, Awans kobiety, Łódź 1966, s. 130-134.
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rzającym się argumentem było nadmierne obciążenie kobiet pracą i brak 
pomocy męża w gospodarstwie domowym i wychowywaniu dzieci. Zaczęto 
publikować artykuły na tematy dotąd niepodejmowane: roli ojca w procesie 
wychowawczym dziecka. Matka kocha dziecko za jego istnienie, zaś ojciec za 
to, kim ono będzie. Ojciec daje dziecku to, czego nie może dać matka: wzór 
osobowy, poczucie bezpieczeństwa, rygor, stanowczość, wymaganie i ser-
deczność połączone z wyrozumiałością. Celem było agitowanie mężczyzn do 
zainteresowania się wychowywaniem własnych dzieci.   

Od tego czasu „Kobieta i Życie” oraz prasa społeczna opiniotwórcza 
wprowadziła ten temat na łamy pism, drukując liczne ankiety i sondaże 
dotyczące statusu społecznego kobiet, ich pracy, podnoszenia kwalifikacji, 
awansu zawodowego, a także rodziny, dzieci, organizacji domu oraz pomo-
cy męża w pracy domowej i roli ojca w wychowywaniu dzieci. W „Kobiecie 
i Życiu” zaczęło się od „poważnego żartu” dotyczącego pomocy męża w go-
spodarstwie domowym, gdy w 1970 r. redakcję objęły Barbara Sidorczuk 
i Krystyna Kaszuba. 5 kwietnia obchodzono jubileusz wydania tysięcznego 
numeru i z tej okazji dokonano inauguracji „drugiego tysiąclecia” pisma 
„Kobieta i Życie” wydaniem osobnego numeru zadedykowanego: „Pierwszej 
płci poświęcony tym, którzy naszego pisma nie czytają, a przynajmniej nie 
przyznają się do tego, czyli... mężczyznom”, z fotografią aktora Jana Kobu-
szewskiego na okładce.   

Od tego czasu na łamach „Kobiety i Życia”, obok tematów tzw. „ko-
biecych”, pojawił się nowy: „propagowanie małżeństwa partnerskiego”, 
w którym podział obowiązków domowych miał być porównywalny. Widzia-
no w nim jedyną możliwość realizacji pracy zawodowej kobiety – matki. 
Wyjaśniano, że udział męża w pracach domowych, czyli „babskiej robocie”, 
nie przynosi ujmy „prawdziwemu mężczyźnie”, a przeciwnie: jest wyrazem 
dojrzałości w pełnieniu roli „głowy rodziny” – męża i ojca oraz poczucia 
obowiązku i odpowiedzialności za rodzinę. W tym czasie pismo ogłosiło 
kilka konkursów i ankiet dotyczących partnerskiego modelu małżeństwa, 
w którym możliwe byłoby pogodzenie pracy zawodowej matki z wychowy-
waniem dzieci i prowadzeniem domu. Odtąd „Kobieta i Życie” rozpoczęła 
druk listów czytelniczek w cyklach: „Kobieta i mężczyzna”, „Recepta na 
szczęście”, „Mężczyzna naszych czasów” „Uniwersytet małżeński” i inne. 
W tej dekadzie zmienił się wizerunek kobiety lansowany na łamach pism 
kobiecych. Dzieliła ona na równi z mężem wszystkie troski i kłopoty dnia 
codziennego. Bardzo wyraźnie podkreślano model rodziny partnerskiej, 
w której małżonkowie wzajemnie się zastępują, a dzieci mają przydzielony 
zakres obowiązków, z których się wywiązują. 
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 V  wizerunek: „Kobieta – feministka” (1975–1989)

Wraz ze zmianami społeczno-politycznymi zachodzącymi w kraju 
w latach siedemdziesiątych, stopniowo tworzył się nowy wizerunek kobiety 
pracującej, feministki, walczącej o równouprawnienie w każdej dziedzinie 
życia społecznego i politycznego, „o taką samą pensję i o połowę władzy”, 
a tym samym o nową formę uczestnictwa w życiu publicznym.

Nowy wizerunek kobiety – feministki zaczął się tworzyć od 1975 r., 
gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła rezolucję „Internatio-
nal Women’s Year” o podjęciu działań zmierzających do całkowitego rów-
nouprawnienia kobiet i mężczyzn. Nadchodzący 1975 rok został obwołany 
Rokiem Kobiet, miał być poświęcony działaniom zmierzającym do zrówna-
nia pozycji kobiet z mężczyznami w życiu politycznym, społecznym, ekono-
micznym i kulturalnym. Zauważono, że kobiety w Polsce mimo posiadania 
takiego samego wykształcenia jak mężczyźni, są dyskryminowane na ryn-
ku pracy, mają duże trudności w awansach zawodowych, że jest ich mało 
w ciałach ustawodawczych, wykonawczych, w strukturach partyjnych, 
że kobiety, stanowiące przecież przeszło połowę społeczeństwa, nie mają 
wpływu na własne losy. Sprawy te na łamach „Kobiety i Życia” prowadziły 
redaktorki Barbara Sidorczuk i Krystyna Kaszuba.

Wprowadzono nową rubrykę „Mężczyzna i Życie”, w której porusza-
no status społeczny mężczyzn. Wykazano, że w 1969 r. było w Polsce ponad 
15 milionów pracujących mężczyzn, z reguły zatrudnionych na stanowi-
skach naczelników, prezesów i dyrektorów, kierowników, więcej zarabiają-
cych niż kobiety nawet w tak sfeminizowanych dziedzinach, jak przemysł 
lekki, służba zdrowia, opieka społeczna, oświata i administracja. Redakcja 
zauważyła, że w 1968 r. zwiększyła się liczba absolwentek szkół wyższych, 
że było już tyle samo kobiet z dyplomami magisterskimi, inżynierskimi co 
mężczyzn32. Zadano wówczas pytanie, dlaczego wśród kadry kierowniczej 
nie ma kobiet, dlaczego kobiety zatrudnione na takim samym stanowisku, 
z takim samym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym zarabiają 
mniej niż mężczyźni, dlaczego nie awansują, dlaczego nie ma ich we wła-
dzach. Tym tematem, który zdominował inne, redakcja „Kobiety i Życie” 
zajmowała się do 1989 roku. 

Po zakończeniu Roku Kobiet ONZ wyszła z inicjatywą obchodów Deka-
dy Kobiet w latach 1975–1985, co miało duży wpływ na kierunki rozwoju form 
uczestnictwa kobiet w życiu publicznym i na rozwój polskiego feminizmu.

Na początku Dekady Kobiet powołano w Polsce Radę dla Spraw Ro-
dziny – międzyresortowy zespół koordynujący realizację nowej prorodzin-
nej polityki społecznej w Polsce. W prasie codziennej i czasopismach po-

32  Kobieta w Polsce. Dane statystyczne GUS, Warszawa 1968, s. 4; Sytuacja społeczno-
zawodowa kobiet 1991, GUS 1991. 
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jawiły się artykuły i dodatki o tematyce „rodzinnej”. Sprawy te miały duży 
wpływ na tworzenie się wokół redakcji „Kobiety i Życia” polskiego ruchu 
feministycznego. W Roku Kobiet redakcja pisma „Kobieta i Życie” dokonała 
analizy dotychczasowej działalności tzw. „kwestii kobiecej”. Stwierdziła, że 
„przewartościowaniu ulegają tradycyjne układy rodzinne, tworzy się nowa 
obyczajowość, zmieniają się postawy i motywacje. Inna niż przed kilku laty 
pozycja i rola kobiety w domu i w pracy „jest nie tylko źródłem samych 
satysfakcji, ale i przyczyną wielu kłopotów” i frustracji kobiet. Obiecywała 
czytelniczkom „wspierać ich życiowe i zawodowe ambicje oraz rzeczywiste 
pragnienia, by mogły sprostać zarazem roli matki i pracownicy”. Zachęcała 
czytelników – kobiet i mężczyzn – do wypowiedzi na ten temat, ogłaszając 
liczne ankiety tematyczne, konkursy i sondaże na temat łączenia funk-
cji matki i pracownicy, organizacji domu, życia rodzinnego, małżeńskiego, 
rozwodów i świadomego macierzyństwa. 

Jedną z nich był „Wywiad na zamówienie” ogłoszony na początku lat 
70., który zaowocował pozycją książkową Polka 7633. Zawierała ona wywiady 
ze znanymi aktorkami oraz nielicznymi kobietami na państwowych stanowi-
skach kierowniczych, na przykład: wicemarszałka sejmu, wiceministra prze-
mysłu ciężkiego, członka Rady Państwa. „To trzy osoby, które legitymowały 
demokratyczny pozór władzy” – ironizowała redakcja „Kobiety i Życia”. 

Proces ten został przerwany wydarzeniami politycznymi lat 1980–
1981, a zwłaszcza wprowadzeniem stanu wojennego, który na kilka miesięcy 
zawiesił wydawanie prasy codziennej i czasopism. „Kobieta i Życie” została 
reaktywowana 7 kwietnia 1982 r. Po szczegółowej analizie kadry dziennikar-
skiej, wymianie kierownictwa, obsady działów i zmianie formuły wydawniczej 
była już innym czasopismem. W tym czasie tygodnik przejęło Warszawskie 
Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa – Książka – Ruch” i wydawało w nakładzie 
750 tysięcy egzemplarzy, które rozchodziły się bez zwrotów. 

W pierwszym numerze „Kobiety i Życia”, wydanym po stanie wojen-
nym, redakcja ostrzegała czytelniczki, że w związku z zapowiadanymi re-
formami „najbardziej kuszące będzie zmniejszenie zatrudnienia przez zwal-
nianie kobiet” – tak w urzędach, jak w produkcji, jak to już miało miejsce 
w latach 1957–1960. Ponieważ w tym czasie ponownie wystąpił brak pracy 
dla kobiet, zaproponowano im wcześniejsze przejście na emerytury, a mło-
dym matkom bezpłatne trzyletnie urlopy wychowawcze. Problem kobiet na 
urlopach wychowawczych, a zwłaszcza wystąpienie Renaty Siemieńskiej 
z Zakładu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, eksperta UNESCO do 
spraw sytuacji kobiet, wywołało ożywioną dyskusję wśród czytelniczek34.
33  Polka ’76, Warszawa 1976.
34  R. Siemieńska, Czy wiedzą, co czynią, „Kobieta i Życie” 1986, nr 23, s. 2-3. Autorka 
domagała się organizowania czasu kobiet będących na urlopach wychowawczych, ponieważ 
spędzają ten czas nieracjonalnie, marnują go, nie wiedząc, co robić z taką ilością wolnego 
czasu; wypadają z zawodu, stając się nieprzydatne po powrocie do pracy. Kobiety na 
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W 1986 r. w redakcji „Kobiety i Życia” nastąpiły zmiany kadrowe: 
redaktorka naczelna Barbara Sidorczuk przeszła na emeryturę, funkcję 
naczelnej objęła Anna Szymańska-Kwiatkowska, której zastępczynią zo-
stała Hanna Jaworowska-Błońska. Redakcja wróciła do problematyki pra-
cy zawodowej i uczestnictwa kobiet w życiu publicznym w dziale „Awanse 
i kariery” pod kierunkiem Krystyny Kaszuby. W dziale tym wykazywano 
ograniczenia karier zawodowych kobiet w pracy, czym zapoczątkowano 
walkę o dostęp do władzy i decyzji. Zaczął się tworzyć wizerunek „kobiety 
politycznej”. 

VI wizerunek: „Kobieta polityczna” (1988–1997)

W 1988 r. w związku z projektem ustawy „O ochronie życia poczętego” 
i o karze więzienia dla tych kobiet, które usunęły ciążę, ożywiły się środowi-
ska kobiece.  Rozpoczęły się publiczne dyskusje nad projektem ustawy, które 
spowodowały powstanie około tysiąca różnych organizacji i stowarzyszeń po-
zarządowych skupiających przeciwników nowelizacji, jak i jej zwolenników, 
kobiet i mężczyzn. Dostrzeżono również inne zjawisko: niższy status społecz-
ny kobiet w każdej dziedzinie i ich brak wpływu na własne sprawy.  

 W maju 1988 r. rozpoczęły się pochody i demonstracje kobiet, które 
pisały i wysyłały petycje do rządu, zaczęły się między sobą porozumiewać, 
organizować kluby, stowarzyszenia, grupy itp. Kobiety mają świadomość, że 
w porównaniu z mężczyznami są w gorszej sytuacji: w domu, w małżeństwie, 
w życiu rodzinnym, prywatnym, zawodowym i w sferze publicznej. Władze 
państwowe i polityczne złożone z mężczyzn nie dostrzegały kobiet i ich pro-
blemów, bo to nie były ich sprawy. Społeczeństwo, które składa się z kobiet 
i mężczyzn, sprawami organizacji domu i wychowywaniem dzieci nie obciążało 
mężczyzn. Tradycyjnie „sprawy rodziny, dzieci, domu – to wyłącznie obowiązki 
kobiet, jakby do rodziny nie należeli mężczyźni” – pisała „Kobieta i Życie”. „Ko-
biety są sfrustrowane sytuacją gospodarczą i bardzo rozczarowane polityką 
partii, która ich nie zauważała”, czego dowodem była Komisja Zjazdowa PZPR, 
w której 95 procent uczestników stanowili mężczyźni. 

Już od początku 1988 r. na łamach „Kobiety i Życia” pojawiły się arty-
kuły dotyczące braku kobiet w gremiach rządowych. Redakcja rozpoczęła wal-
kę ze stereotypem, że „kobieta jest tak biologiczne skonstruowana, że nie jest 
w stanie podejmować żadnych ważnych decyzji i nie potrafi pełnić funkcji przy-
wódczych czy kierowniczych”, niepopartym żadnymi badaniami społecznymi, 

urlopach macierzyńskich są pozostawione same sobie, nikt nie pomaga im w racjonalnym 
wykorzystaniu czasu, w wyborze modelu wychowywania dzieci. Prasa kobieca winna 
uzmysłowić kobietom konsekwencje ich wyborów; należy upowszechnić wzór częściowej 
aktywizacji urlopowanych kobiet: cząstkowe etaty, prace zlecone czy inne formy, jak to jest 
praktykowane w Stanach Zjednoczonych.
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ale bardzo wygodnym dla władz rządowych i politycznych35. Kobiety w Polsce 
„swoją gorszą sytuację postrzegają jako indywidualny los każdej z nich, której 
z takich, czy innych powodów się nie powiodło. Swoich problemów nie widzą 
w kategoriach dyskryminacji całej płci, co na Zachodzie ruchy feministyczne 
bardzo mocno akcentują”, zarzucając Polkom brak świadomości grupowej36. 
W podręcznikach szkolnych kobiety – matka, babcia i wnuczka, z reguły bez-
imiennie, są przedstawiane przy pracach domowych – gotowaniu, zmywaniu 
naczyń itp., zaś mężczyźni – dziadkowie, ojcowie i synowie (chłopcy), zawsze 
z imionami, przy czynnościach intelektualnych: czytaniu prasy i książek, grze 
w szachy, przy komputerze. Zostało to również mocno podkreślone w „Rapor-
cie o sytuacji kobiet w Polsce – Pekin 1995” przygotowanym przez Społeczny 
Komitet Organizacji Pozarządowych. „Status społeczny kobiety utożsamiany 
jest z rolą matki, natomiast status mężczyzny wyznacza jego pozycja zawodo-
wa”37. Nawet rola matki pracującej w zawodzie wymagającym ukończenia stu-
diów wyższych, np. nauczycielka, lekarka, pielęgniarka, została sprowadzona 
do symboliki rąk, które wiążą szalik na szyi dziecka, podają kanapki do szkoły, 
bądź wycierają zakatarzony nos38. Taki stereotyp upowszechniała szkoła. W lu-
tym 1988 r. redakcja „Kobiety i Życia” ogłosiła konkurs – plebiscyt pt. „Bariery 
awansu”, prosząc o wypowiedzi te czytelniczki, „którym się powiodło i te, któ-
rym się nie udało”. Pytano: „Dlaczego Polki tak nielicznie są reprezentowane 
w wyższych gremiach władzy? Dlaczego jest nas tak mało na stanowiskach 
kierowniczych? Czy miałyście propozycje awansu, które odrzuciłyście? Dlacze-
go? Czy powtarzając obiegowe opinie – same kobiety nie garną się do awansu, 
bo nie wierzą w swe możliwości? Czy barierą są trudne warunki życia, a więc 
zbytnie obciążenie obowiązkami na domowym etacie? W czym tkwi problem, co 
jest przyczyną bierności kobiet”? 

Na konkurs wpłynęło 55 prac, które były bardzo szczerym zapisem 
własnych doświadczeń i wynikających z nich ogólniejszych przemyśleń na 
temat kobiecych karier, bądź rodzajem publicystyki na ten temat. Dysku-
sję rozpoczął wywiad Krystyny Kaszuby z Renatą Siemieńską pt. „Ostra 
selekcja”, w którym rozmówczyni podkreśliła, że w społeczeństwie polskim 
utrwaliły się stereotypy myślowe, według których „rządzenie, kierowanie 
(...) nie leży w naturze kobiet”, że kobieta nie jest w stanie podejmować de-
cyzji, bo takie ma „predyspozycje psychiczne, że nie potrafi pełnić funkcji 
przywódczych ani kierowniczych”39. Ten stereotyp nigdy nie był poddany 
badaniom ani poparty faktami, ale był wygodny dla ekipy rządzącej zło-
żonej głównie z mężczyzn. Do redakcji napłynęło dużo listów od kobiet 
35  R. Siemieńska, Ostra selekcja, rozmowę prowadzi K. Kaszuba, „Kobieta i Życie” 1988, 
nr 8, s. 2.
36  Ibidem, s. 2.
37  O. Kwiecińska, Kobiety portret własny, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 96, s. 13; „Gazeta 
Wyborcza” 2002, nr  236, s. 8; Szkolne równanie, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 236, s. 8. 
38  M. Teresińska, Polski schemat, „Kobieta i Życie” 1989, nr 34, s. 2.
39  R. Siemieńska Ostra selekcja..., s. 2-3.
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na ten temat, o własnej sytuacji, która hamuje wszelki awans: tradycyjne 
wychowanie, a przede wszystkim przeciążenie pracą domową i zawodową, 
brak pomocy, zachęty i zrozumienia ze strony męża, jak również stosun-
ków w zakładach pracy, gdzie kobiety z reguły były pomijane w awansach, 
więc nie warto było zadawać sobie trudu podnoszenia kwalifikacji. W ra-
mach „Barier awansu” zorganizowano redakcyjną dyskusję poświęconą 
problemom społeczno-zawodowego awansu kobiet, z udziałem przedsta-
wicieli najwyższych władz rządowych i politycznych. Dyskusja dotyczyła 
zasad polityki kadrowej, a zwłaszcza karier zawodowych kobiet. W czasie 
dyskusji podkreślono, że sprawa jest bardziej złożona, niż by się mogło 
wydawać. Kobiety nie ubiegają się o awans na wyższe, kierownicze stano-
wiska – po pierwsze, nie mają na to szans, po drugie, są obciążone dwoma 
etatami: zawodowym i domowym. Zawodowy nie daje im żadnych możliwo-
ści samorealizacji, a domowy zabiera dużo czasu z powodu źle funkcjonu-
jącego rynku, pustych półek sklepowych, niedostatku usług, braku miejsc 
w przedszkolach i wielu innych przeszkód, na które przeciętna kobieta nie 
ma wpływu. Kobietom, obok pracy zawodowej, prace domowe zabierają co-
dziennie 5-6 godzin, a mężczyznom niecałe dwie. W Polsce „mężczyzna nie 
stoi przed wyborem: kariera czy rodzina”, bo wie, że może liczyć na żonę, 
zaś kobieta może liczyć tylko na siebie. W mediach narodziło się pojęcie 
„szklanego sufitu” trudnego kobietom do przebicia, czy też „podłogi z kle-
jem” uniemożliwiające kobietom awans zawodowy i społeczny.

 Zakończenie plebiscytu „Bariery awansu” podsumowała K. Kaszuba 
w artykule pt. „Twardy stołek” w 39 (dwutysięcznym) numerze „Kobiety i Ży-
cia”. Z przeprowadzonego konkursu wynikało, że „mimo formalnego równo-
uprawnienia płeć stanowi nadal w PRL nieformalne kryterium awansu”40. 
Polska „jest krajem, w którym ciągle człowiek znaczy mężczyzna (...)”, Ale 
w Polkach „żaden bunt nie dojrzewa, one z pokorą znoszą sytuację narzu-
coną im przez mężczyzn”. Polkom brak jest świadomości, że tylko one same 
mogą zmienić swoją pozycję społeczną, bo „mężczyznom (...) w ogóle na tym 
nie zależy, oni w ogóle nie postrzegają tego jako problemu”, ponieważ to nie 
ich dotyczy. „Nie istnieje wśród Polek świadomość, że ich drugorzędna pozy-
cja społeczna wynika z niekorzystnych układów społecznych i zasad, które 
można i trzeba zmienić”41. „Na Zachodzie Europy istnieją lobby kobiece i ko-
biety robią kariery dzięki innym kobietom. U nas jest to nie do pomyślenia, 
gdyż w Polsce największym wrogiem kobiety jest druga kobieta (...)”42.

Redakcja „Kobiety i Życia” dokonała przeglądu wyższych stanowisk 
w gremiach władzy w Polsce i udowodniła, że „demokracja w Polsce jest 
40  A. Netelska, Nikt nie rodzi się kobietą. Żaden bunt w Polkach nie dojrzewa, „Kobieta 
i Życie” 1988, nr 28, s. 2-3.
41  B. Limanowska, Dlaczego ogórek nie śpiewa?, „Kobieta i Życie” 1989, nr 11, s. 2; K. 
Janda, Te okropne kobiety robią karierę..., „Kobieta i Życie” 1988, nr 23, s. 9.
42  E.D., Panie tępią panie, „Kobieta i Życie” 1988, nr 31, s. 5.
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rodzaju męskiego. „Nie mieliśmy kobiety ministra. Podsekretarzami stanu 
były dwie. Jedynie więcej pań można było znaleźć wśród dyrektorów 
departamentów, a w szczególności ich wicedyrektorów”. Uważano, że 
awanse kobiet na wysokie stanowiska partyjne czy państwowe były 
problemem samym w sobie. Zdaniem Danuty Graniewskiej z Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych, główna przyczyna leżała w tym, że „kobiety nie 
stanowiły rzeczywistej siły politycznej w PZPR”. Nie było w Polsce „kobiecej 
partii politycznej wywierającej formę nacisku”43. Kobiety niezwykle rzadko 
były powoływane na kierownicze stanowiska mocą odgórnych decyzji, 
a jeżeli awansowały, to najczęściej w macierzystych zakładach pracy, bo 
miały niezaprzeczalne kwalifikacje i doświadczenie, a brakowało męskiego 
kandydata. „Były rzetelne i użyteczne dla zawodowego funkcjonowania 
zwierzchników”. Tryb ich awansowania można określić „wypracowanym 
awansem szczebelkowym”. Bardzo ostro wystąpiły te sprawy na łamach 
„Kobiety i Życia” w 1989 r. w jubileuszowym – dwutysięcznym numerze 
pisma w sondzie czytelniczej „Mówią o nas” w wypowiedziach czytelniczek44.

Dyskusja na łamach „Kobiety i Życia” oraz badania socjologiczne 
nad statusem zawodowym kobiet wykazały, że we wszystkich kategoriach 
zawodowych, z wyjątkiem specjalistów, płeć oddziaływała na zarobki sil-
niej niż wykształcenie, wiedza, doświadczenie, stanowisko, wiek, staż 
pracy. Stosunki w zakładach pracy, dyskryminacja kobiet, a szczególnie 
płeć, były często hamulcem do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie-
obecne były również kobiety w najwyższych władzach PZPR, mimo że były 
„wykształcone nie gorzej od mężczyzn, były w polityce – poza nielicznymi 
wyjątkami – nieobecne. Zwłaszcza w górnych jej piętrach. A jeśli, to na 
pozycjach wiecznych zastępców, osób do wykonywania poleceń” – pisała 
Krystyna Kaszuba45. W ostatnich latach istnienia PRL na łamach „Kobiety 
i Życia” ukazało się najwięcej artykułów na temat pozycji społeczno-poli-
tycznej, zawodowej, warunków pracy i płacy kobiet, niższych zarobków od 
mężczyzn, zatrudnionych na takich samych stanowiskach, o takim samym 
przygotowaniu zawodowym i wykształceniu46. W każdym numerze „Kobie-
ty i Życia” drukowano artykuły dotyczące dyskryminacji kobiet w różnych 
dziedzinach życia. Głośna stała się sprawa preferowania mężczyzn na nie-
które wydziały wyższych uczelni, gdy liczba kandydatów przewyższała licz-
bę miejsc. Praktyka przyznawania dodatkowych punktów dla mężczyzn 
43  K. Kaszuba, Rezerwa (z cyklu Bariery awansu), „Kobieta i Życie” 1988, nr 16, s. 4-5. 
44  Mówią o nas: Alina Tepli – wiceprezes RSW „Prasa – Książka – Ruch”; Janina Michalska 
– sekretarz Podkomisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet; Daniel Passent, dziennikarz – 
zastępca red. nacz. „Polityki”; Olga Lipińska – reżyserka, dyrektorka Teatru „Komedia”; doc. 
dr Irena Reszke z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; Magdalena Tyszka – ajentka kiosku 
„Fuks” w Warszawie; Maciej Hoffman – dyrektor Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego; dr 
Jacqueline Heinen – socjolog z Francuskiej Akademii Nauk, autorka pracy o sytuacji kobiet 
w Polsce; Beata Tyszkiewicz – aktorka; „Kobieta i Życie” 2000, nr 39, s.7-8, 19-21. 
45  K. Kaszuba, Kobieto, ty wieczny zastępco, „Kobieta i  Życie” 1988, nr 1, s. 2-3.
46  M. Mrozowska, Czy tylko kwestia kobieca?, „Kobieta i Życie” 1988, nr 9, s. 2-3.
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podejmujących studia medyczne została zaskarżona przez Trybunał Kon-
stytucyjny. Utworzenie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i powie-
rzenie go kobiecie – Ewie Łętowskiej, zwróciło uwagę społeczeństwa na 
nieobecność kobiet w życiu politycznym kraju, mimo że stanowiły przeszło 
52 procent społeczeństwa47. Chociaż były równie dobrze wykształcone jak 
mężczyźni, a nawet lepiej (od 1988 r. już kobiety stanowiły większość ab-
solwentów wyższych uczelni), nie wchodziły jednak do wyższych gremiów 
władzy. Nie było kobiet na wyższych stanowiskach, bo w Polsce „im wyższy 
szczebel władzy, tym mniej kobiet, a na samym szczycie – żadnej”. Redak-
cja upatrywała przyczyn załamania ekonomicznego kraju między innymi 
w braku kobiet w życiu publicznym i w tym, że skutki błędnej polityki 
ekonomicznej podejmowanej przez mężczyzn „na górze” ponosiły kobiety 
„na dole”.

 Kobiecy Okrągły Stolik – „O nas bez nas?”

W roku 1989, gdy rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, redakcja 
„Kobiety i Życia” w każdym numerze w rubryce „Czas teraźniejszy” skła-
dała sprawozdania z ich przebiegu. W obradach wzięła udział tylko jedna 
kobieta – profesor Anna Przecławska. Jednoosobowa „kobieca reprezen-
tacja ma uwiarygodnić na pozór demokratyczny szyld władzy” – czytamy 
w sprawozdaniu. Publikowano również listy czytelniczek do uczestników 
Okrągłego Stołu nadsyłane do redakcji pisma i drukowane w cyklu „Pisa-
ne kobiecą ręką”. Codziennie przychodziło do redakcji kilkadziesiąt listów 
od kobiet. W wielu listach czytelniczki wyrażały oburzenie, dlaczego wśród 
uczestników Okrągłego Stołu znalazła się tylko jedna kobieta, a przecież to 
kobiety stanowią większość społeczeństwa. Czytelniczki pytały: „Czy tylko 
mężczyźni są mądrzy i mogą politykować? Gdyby więcej kobiet było w rzą-
dzie, może nie byłoby tyle biedy w kraju, gdyż kobiety mają więcej rozezna-
nia w trudnych sytuacjach życiowych”48. 

Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu, w kwietniu 1989 r. redakcja 
„Kobiety i Życia” z inicjatywy Anny Szymańskiej-Kwiatkowskiej zwołała „Ko-
biecy Okrągły Stolik” pod hasłem „O nas bez nas?” Temat dotyczył braku 
kobiet w gremiach władzy. Redaktor naczelna „Kobiety i Życia” rozpoczęła 
dyskusję stwierdzeniem, że w Polsce nie ma kobiet w grupach decydenckich, 
nie ma liczącej się kobiecej grupy nacisku, nie ma dostatecznie silnej repre-
zentacji kobiet, świadomych swych interesów. Dlaczego na 460 posłów w Sej-
mie były tylko 93 kobiety, to jest jedna piąta, a na 110 tysięcy radnych tylko 
22 tysiące kobiet, mimo że w społeczeństwie stanowią większość? Skąd wzię-
ła się bierność kobiet mimo formalnego równouprawnienia; dlaczego Polkom 
47  Kobieta w Polsce, Warszawa 1975, Główny Urząd Statystyczny, s. 28-32.
48  A. Przecławska, Koło ratunkowe (Okrągły Stół), z prof. Anną Przecławską rozmawia D. 
Bierzańska, „Kobieta i Życie” 1989, nr 9, s. 2-3. 
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brakuje świadomości grupowej kobiet, jak tę świadomość rozbudzić i „jak ją 
potem zorganizować dla konkretnych działań w interesie kobiet, a więc w inte-
resie całego społeczeństwa”. W czasie dyskusji dokonano też oceny polskiego 
ruchu kobiecego w minionym 45-leciu i ustalono, że słabość polskiego ruchu 
kobiecego była skutkiem uwarunkowań politycznych i wynikała z „wszech-
stronnego rządzenia PZPR”, która decydowała o kobietach, nie licząc się z ich 
zdaniem i potrzebami. Obecnie w okresie przemian należy zadbać o to, żeby 
„o połowie społeczeństwa nie decydowano bez niej”, że „kobiet nie ma tam, 
gdzie decyduje się o ich sprawach. Kobiety muszą zaistnieć w polityce, to jest 
najważniejsze”49. W dyskusji brała udział Danuta Waniek – wówczas lider-
ka grupy roboczej kobiet w „Ruchu 8 Lipca”, która uznała, że po zakończe-
niu działalności PZPR powstaną nowe warunki życia politycznego w Polsce 
i „żadna z partii politycznych, która w najbliższej przyszłości będzie się starała 
o rozszerzenie swych wpływów, nie może pominąć interesów kobiecego elekto-
ratu”50. Podkreślała, że brak kobiet w partiach politycznych jest niebezpieczny 
dla samych kobiet, gdyż nie będą one „reprezentatywne, a po drugie, jeżeli 
nie my same, to nikt o nasze interesy nie zadba. Trzeba sobie uświadomić, 
że urzeczywistnienie pewnych celów w demokracji parlamentarnej dokonuje 
się poprzez partie polityczne i grupy nacisku”, w których powinny się znaleźć 
kobiety51. Uznano, że istnieje potrzeba powołania wielu różnych organizacji 
kobiecych, żeby mieć większe szanse uczestniczenia w nowo tworzących się 
strukturach społeczno-politycznych. Zakończeniem akcji „O nas, bez nas?” 
była dyskusja: „Jeśli nie my, to kto?” na spotkaniu reprezentantek sfemini-
zowanych załóg w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Uniontex” w Łodzi, 
o których „zapomniano” przy Okrągłym Stole52. Swój podstolik mieli górni-
cy, przy którym negocjowali warunki pracy i płacy, natomiast sfeminizowany 
przemysł lekki, decydujący o stanie rynku, został pominięty. Ze strony redak-
cji „Kobiety i Życia” udział w tej akcji wzięły: zastępczyni redaktora naczelnego 
Krystyna Kaszuba i redaktorka Danuta Bierzańska. Kierująca dyskusją K. 
Kaszuba zapytała przedstawicielki załogi: „Czy to, że kobiety milczą, że słabo 
przebijają się z mówieniem o swoich problemach, nie wynika z faktu, że re-
prezentacja kobiet świadomych swoich interesów jest za słaba”? W dyskusji 
Barbara Sieradzka, wiceprzewodnicząca Rady ds. Kobiet przy OPZZ, podkre-
śliła, że „my się o swoje dobijamy”, ale „nami rządzą panowie, którzy nie znają 
problemów kobiet, a jeżeli znają – to próbują odsunąć je na dalszy plan”, bo to 
przecież nie są ich sprawy i nie ich dotyczą.

Redakcja „Kobiety i Życia” zaczęła domagać się dla kobiet podmiotowo-
ści politycznej w związku ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu. W wy-
49  K. Kaszuba, O nas bez nas?, „Kobieta i Życie” 1989, nr 13, s. 20; nr 14, s. 2-3; nr 15, s. 2-3. 
50  D. Waniek, Niebezpieczna nieobecność, rozmowę prowadzi D. Bierzańska, „Kobieta 
i Życie” 1989, nr 45, s. 5.
51  Ibidem, s. 5.
52  K. Kaszuba, Jeśli nie my, to kto?, „Kobieta i Życie” 1989, nr 20, s. 2-3.
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wiadzie z Elżbietą Łucją Gacek, członkinią Rady Państwa i wiceprzewodni-
czącą Ligi Kobiet, dotyczącym prawa wyborczego i szans kobiet w wyborach 
do rad narodowych po zniesieniu systemu preferencji, miejsc mandatowych 
i pozamandatowych, omawiano możliwości kandydowania kobiet53.

Zbliżał się termin wyborów do parlamentu – 4 czerwca 1989. Re-
dakcja zadała pytanie: „Czy kobiety mają w nich szansę? I jakie kobiety?”. 
To kobiety same muszą zadbać o to, żeby „na różnych szczeblach wła-
dzy o sprawach kobiet nie decydowali sami mężczyźni. (...) Jeśli chcemy 
w nowym parlamencie mieć mocne przedstawicielstwo, musimy solidarnie 
zjednoczyć swoje siły”. Od kandydatek do Sejmu oczekiwano, że potrafią 
„skupić wokół siebie i spraw, z którymi się występuje, mężczyzn, bo świata 
nie da się podzielić na ich i nasz” – powiedziała w dyskusji przewodnicząca 
Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich w Łodzi.

Redakcja „Kobiety i Życia” od kwietnia 1989 r. zaczęła lansować 
kandydatki do parlamentu w dziale „Głosujmy na kobiety” i „One nie 
zawiodą!”. Redakcja pisma pytała: „Czy kobiety nie chcą rządzić i nie nadają 
się do rządów? Czy ten wygodny dla władzy stereotyp zaciąży na składzie 
nowego parlamentu? Czy rzeczywiście nie ma kobiet, którym można 
powierzyć mandaty posłanek i senatorek”? Odpowiedzi czytelniczek były 
drukowane na łamach pisma. Następnie redakcja wysunęła 10 własnych 
kandydatek do wyborów parlamentarnych: Zofię Als-Iwańską, Danutę 
Graniewską, Barbarę Hoff, Małgorzatę Niepokulczycką, Barbarę Sass, 
Renatę Siemieńską, Irenę Szczygielską, Annę Szymańską-Kwiatkowską, 
Alinę Tepli i Danutę Waniek. Wszystkie, z wyjątkiem A. Tepli, zostały 
wybrane i weszły w skład rządu Tadeusza Mazowieckiego. Do parlamentu 
X kadencji ogółem weszło 68 kobiet, w tym 62 do sejmu i 6 do senatu. 
W następnych numerach „Kobiety i Życia” przedstawiano charakterystyki 
kobiet, które weszły do parlamentu z innych list wyborczych: Olgę 
Krzyżanowską – wicemarszałka Sejmu, Teresę Dobielińską-Eliszewską – 
wicemarszałka Sejmu i Zofię Kuratowską – wicemarszałka Senatu.

Polskie parlamentarzystki po raz pierwszy założyły Parlamentarną 
Grupę Kobiet złożoną z 41 posłanek i 7 senatorek, co stanowiło 10 procent 
składu parlamentu, ale już w następnych wyborach procent kobiet 
systematycznie powiększał się, osiągnąwszy najwyższy pułap – 20 procent. 

Po wyborach czerwcowych 1989 r. ukazało się jeszcze kilka 
artykułów dotyczących dostępu kobiet do władzy, między innymi wywiad 
z Jolantą Plankiewicz, przedstawicielką Polskiego Stowarzyszenia 
Feministycznego54. Potem temat ten zszedł z łamów czasopisma na kilka 
lat. Z redakcji pisma odeszła Krystyna Kaszuba i w 1990 r. założyła nowy 
magazyn „Twój Styl”, zabrakło osoby zajmującej się tym tematem.

53  E.Ł. Gacek, Wybierać. Rozmawiała K. Kaszuba, „Kobieta i Życie” 1989, nr 19, s. 2-5.
54  J. Plakwicz, Feminizm stowarzyszony. Rozmawiała K. Kaszuba, „Kobieta i Życie” 1989, 
nr 45, s. 5.
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W 1992 roku z inicjatywy Natalii Iwaszkiewicz na 1 kwietnia 
opracowano żart primaaprillisowy pt. „Czy demokracja jest rodzaju męskiego? 
Gabinet do wzięcia”. W artykule wysunięto 20 kandydatek do rządu55. Skoro 
„jakaś partia, jakieś skrzydło, jakaś frakcja, jakiś odłam, jakaś kanapowa 
koalicja tworzą gabinet cieni, to dlaczego nie mogą utworzyć rządu kobiety ze 
swoimi przedstawicielkami? Mamy przecież wszystko: wiedzę, doświadczenie, 
walory intelektualne, upór, konsekwencję, wizję, pomysły, logikę działania. 
Także ciepło, zrozumienie, wreszcie urodę, wdzięk, odrobinę kokieterii także. 
Żadne tam cienie”. Jeszcze raz powtórzono ten żart w numerze 16. „Kobiety 
i Życia”, w formie sprawozdania z wręczenia przez Zofię Kamińską, redaktorkę 
naczelną pisma, nominacji na „rząd przełomu” na specjalnym spotkaniu 
towarzyskim w salach recepcyjnych hotelu Holiday Inn, w którym udział wzięli 
zaproszeni politycy, dyplomaci, naukowcy i aktorzy, przedstawiciele świata 
biznesu, dziennikarze krajowi i zagraniczni56.  

Ostatni artykuł na ten temat autorstwa Joanny Piotrowskiej pt. 
„Kobiety do władzy” ukazał się na łamach „Kobiety i Życia” w maju 1997 r. 
z przesłaniem: „Gdyby w ławach parlamentu zasiadało więcej kobiet, wiele 
ważnych spraw byłoby dawno załatwionych, bo kobiety nie marnują czasu 
na walki polityczne. Pracują”. Na temat braku kobiet w życiu publicznym 
wypowiadały się jeszcze: Zofia Kuratowska, Izabela Jaruga-Nowacka, 
Barbara Labuda i Dorota Kempka, podając różne powody: funkcjonujące 
stereotypy społeczne, niska samoocena kobiet mających ambicje 
polityczne, brak czasu i obciążenie pracą domową, natomiast w polityce 
i życiu społecznym – lekceważące i pobłażliwe traktowanie kobiet. 

  

55  Czy demokracja jest rodzaju męskiego? Gabinet do wzięcia, „Kobieta i Życie” 1992, nr 14, 
s. 3, z karykaturą Ewy Łętowskiej na okładce, której proponowano stanowisko premiera; 
Jadwidze Staniszkis – ministra spraw zagranicznych; Joannie Onyszkiewicz – ministra 
obrony narodowej; Barbarze Labudzie – ministra spraw wewnętrznych; Annie Boguckiej-
Skowrońskiej – ministra sprawiedliwości; Teresie Holzer – ministra edukacji narodowej; 
Annie Fornalczyk – ministra finansów; Anecie Kręglickiej – ministra współpracy gospodarczej 
z zagranicą; Teresie Liszcz – ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej; Małgorzacie 
Potockiej – ministra kultury i sztuki; Oldze Krzyżanowskiej – ministra zdrowia i opieki 
społecznej; Joannie Starędze-Piasek – ministra pracy i polityki socjalnej; Korze Jackowskiej 
– ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; Annie Pieślak – ministra 
transportu i gospodarki morskiej; Marii Mioduszewskiej-Wysockiej – ministra budownictwa; 
Wiesławie Ziółkowskiej – ministra łączności, Danucie Piontek – ministra przekształceń 
własnościowych; Henryce Bochniarz – ministra przemysłu i handlu; Monice Olejnik – 
rzecznika prasowego rządu i Annie Popowicz – rzecznika rządu ds. kobiet i rodziny. 
56  Czy demokracja jest rodzaju męskiego? Uparcie wołamy „NIE”! Wierzymy w kobietę, 
„Kobieta i Życie” 1992, nr 16, s. 8-9.
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VII wizerunek: „Kobieta sukcesu” (1998–1999)

Ostatni wizerunek kobiety propagowany na łamach pisma „Kobieta 
i Życie” rozpoczął się wraz z nowym okresem dziejów społeczno-politycz-
nych po 1998 roku. Rozpoczęło się lansowanie dwóch przeciwstawnych wi-
zerunków: „bisnesski” (biznesswomen), albo „pani domu”. Kobieta polska 
stanęła przed wyborem: albo przyjmie wyzwanie i będzie „kobietą kariery”, 
która „żywi rodzinę w stołówce i ma kurz na półkach”, albo stanie się zwy-
czajną „panią domu” wycierającą osobiście ten kurz codziennie. Innych 
możliwości nie dostrzegano.

W wyborze wizerunku „biznesswomen” zachęcano kobiety do zakła-
dania własnych firm produkcyjno-usługowych lub poradniczo-informa-
cyjnych, objaśniając, jak się do tego zabrać, od czego zacząć, omawiano 
podstawy organizacyjne, ekonomiczne, prawne, bankowe, podawano wzo-
ry budżetu i planu działania tzw. „biznessplanu” i innych czynności wyma-
ganych w tej sytuacji. 

Później tematyka ta zeszła z łamów pisma, ponieważ rozpoczęła się 
walka o utrzymanie się na przepełnionym rynku wydawniczym czasopism 
kobiecych, toteż „Kobieta i Życie” zmieniła formułę wydawniczą i adresata, 
stając się czasopismem dla młodych kobiet. Powstał nowy wizerunek „Ko-
biety bez wizerunku”.

VIII „Wizerunek kobiety bez wizerunku” 1999–2002)

W 1999 r. wraz z objęciem „Kobiety i Życia” przez najmłodszą w Pol-
sce redaktorkę – 27-letnią Karolinę Suchenek, zerwano z poważnymi tema-
tami politycznymi, między innymi ze statusem społecznym kobiet i walką 
o uczestnictwo w życiu publicznym. Czasopismo zmieniło adresata, starając 
się pozyskać młodsze czytelniczki, absolwentki szkół średnich i wyższych 
w wieku 20-25 lat, toteż dobór treści i tematów został dostosowany do wieku 
odbiorcy. Jego łamy wypełniały ładne kolorowe zdjęcia oraz reklamy atrak-
cyjnych towarów, natomiast treść stała się rozrywkowo-relaksacyjna. Domi-
nowała tematyka typu: „Mężczyzna naszych marzeń”, czy też psychozabawy 
typu: „Jaka jesteś: potulna czy pokojowa”? Obok tego „zdrapki”, psychote-
sty, horoskopy, przepowiednie, krzyżówki i temu podobne. „Kobieta i Życie” 
upodobniła się do innych kolorowych czasopism tzw. „dolnej półki”, adre-
sowanych do młodych kobiet. Dużo miejsca zajmowały porady dotyczące 
mody, urody, kosmetyków, diet odchudzających, plotki o życiu towarzyskim 
„wyższych sfer”, „ludzi znanych i podziwianych”, „z pierwszych stron gazet”. 
Rozpoczęła się walka o czytelników, o reklamy i reklamodawców, o utrzyma-
nie się na rynku prasowo-wydawniczym. Ale konkurowanie na tym polu była 
bardzo trudne: w latach 1990–2002 ukazały się 203 nowe tytuły czasopism 
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dla kobiet na licencji zagranicznej, skierowanych do czytelniczek w różnym 
wieku i o różnych zainteresowaniach, w tym dwadzieścia kilka czasopism 
dla młodych kobiet, do których była też adresowana „Kobieta i Zycie”. Cza-
sopisma te były wydawane przez bogate i doświadczone firmy zagraniczne, 
powielały te same treści, działy i rubryki. W 1999 roku wydawanie „Kobiety 
i Życia” przejął Polski Dom Wydawniczy i rozpoczęły się zabiegi o odzyska-
nie średniego i starszego pokolenia czytelniczek, przy jednoczesnej próbie 
zatrzymania młodszych. Ale starsze pokolenie czytelniczek nie zaaprobowa-
ło „młodzieżowej” wersji pisma, redakcja nie zdobyła młodszego odbiorcy, 
a utraciła starsze, toteż na początku 2002 r. czasopismo zostało zawieszone, 
wraz z nim Polski Dom Wydawniczy57.

Zakończyła się 56-letnia historia czasopisma „Kobieta i Życie” i jego 
walka o udział kobiet w życiu publicznym, ale pozostała idea i zaczęła 
wydawać owoce: obudziła samoświadomość kobiet i społeczeństwa. Jak 
wynika z badań przeprowadzonych w 2000 r. przez firmę „ARC Rynek 
i Opinia”, 63,8 procent respondentów uważało, że w życiu publicznym 
i rządzie powinno być więcej kobiet. Z sondaży Sopockiej Pracowni Badań 
Społecznych przeprowadzonych w 2001 r. wynikało, że „Polki i Polacy 
chcieliby, aby kobiety stanowiły 43 procent składu parlamentu”58. O to 
samo walczyło czasopismo: o rozbudzenie świadomości społecznej i o 
zmianę statusu społecznego kobiet w polskiej polityce.
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THE PICTURE OF WOMEN IN POLISH WEEKLY MAGAZINE 
„KOBIETA I ŻYCIE” IN 1946–2002

SUMMARY
The theme of this research work is to present the seven images of women in 
the page of women’s magazine known as “Kobieta i Życie”. The magazine 
has been coming out for 56 years – all period of Poland Republic and a first 
decade of IV Poland Republic. The magazine has brought up at least three 
generations of women during the period of over 50 years. It can fallow what 
images of women, depending against women popularized this magazine. 
What stereotype of women it was consolidated and what was their status. 
This image was changed several times, depending on the social and political 
situation and the growing trend of feminist.

KEY WORDS: weekly magazine “Kobieta i Życie”, female magazines, 
illustrated magazines, press system, political system
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Wpływ konwergencji mediów na 
kształtowanie się przestrzeni medialnej

STRESZCZENIE

Rozwój technologiczny mediów, a także kulturowe i cywilizacyjne 
zmiany w zjawiskach komunikacyjnych spowodowały zagęszcze-
nie przestrzeni medialnej. Stwarza to nowe możliwości generowania 
przestrzeni komunikacyjnych w prawie wszystkich formach komuni-
kacji społecznej. Zjawisko przyczyniające się do powstania tych pro-
cesów nazywamy konwergencją mediów.
Konwergencja w kontekście kultury medialnej jest nie tylko procesem 
technologicznym, wzmacniającym transmisję przekazu czy zagęsz-
czenie przestrzeni medialnej multimedialnymi nośnikami treści. Ma 
również wymiar pozatechnologiczny. 
Konwergencja mediów musi być postrzegana jako nadająca sens kul-
turze medialnej – zaciera granice w przestrzeni medialnej między róż-
nymi kanałami przepływu treści, formami i formatami, zaciera grani-
ce między segmentami przedsiębiorstw medialnych, między czynno-
ściami produkcji i konsumpcji przekazów. Dokonała istotnej zmiany 
w kulturze medialnej: spowodowała zmiany w sposobie korzystania 
z mediów przez adresatów mediów – z biernego na czynny. 
Epoka Internetu i konwergencji mediów stwarza niebezpieczeństwo 
utraty podmiotowości przez człowieka.

SŁOWA KLUCZOWE: konwergencja, dziennikarstwo internetowe, 
multimedia, przestrzeń medialna, cyberprzestrzeń

I. Kilka uwag o relacjach między periodyczną komunikacją medialną 
a konwergencją mediów – zamiast wstępu 

Chcąc mówić o mediach i ich konwergencji, należy pamiętać, iż są 
one tylko instrumentem w zjawiskach komunikacyjnych w społeczeństwie. 
Wykorzystywane są różnie w zależności od form komunikacji. W komu-
nikacji społecznej wśród wielu form możemy wskazać trzy podstawowe, 
w których media określają zakres przestrzenny i reguły działania. Są to: 

 - komunikacja spontaniczna, 
 - komunikacja instytucjonalna,
 - komunikacja przy użyciu środków przekazu1.

* prof. dr hab.; Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1  R. Balle, Formy komunikowania społecznego: próba typologii, „Przekazy i Opinie” 1979, 
nr 1, s. 50.



 Dokonany przez Francisa Balle podział wyraźnie określa wykorzy-
stanie mediów w poszczególnych formach komunikacji społecznej. 
 W teoriach komunikacji i mediów pierwszej generacji podział ten był 
klarowny i w sposób podstawowy porządkował najważniejsze zjawiska komu-
nikacyjne w społeczeństwie. Modele transmisyjne w tych teoriach opisywały 
ramy kontaktów międzyludzkich, ich zakres przestrzenny i czasowy. Stopień 
wykorzystania lub niewykorzystania mediów wyznaczał istotę poszczegól-
nych form komunikowania. Określał ich znaczenie w komunikacji społecznej. 
W zależności od rozwoju kulturowego, cywilizacyjnego, ekonomicznego i po-
litycznego społeczeństwa poszczególne formy komunikowania nabierały wła-
ściwego znaczenia dla pozostałych dziedzin życia społeczeństw. Wszak warto 
pamiętać, iż komunikacja należy do zjawisk pierwotnych i jej różne formy de-
cydują w podstawowym zakresie o pozostałych zjawiskach. Z wymienionych 
trzech form komunikowania społecznego dwie formy: komunikowanie insty-
tucyjne i komunikowanie przy użyciu środków przekazu są poddane regu-
lacji instytucjonalno-prawnej. Komunikowanie spontaniczne podlegało tylko 
prawu obyczaju społecznego. To też określało znaczenie tych form komuni-
kowania.  W sytuacji, kiedy rozwiązania instytucjonalne i prawne działania 
komunikowania instytucjonalnego nie spełniały oczekiwań społecznych, ro-
sło znaczenie komunikowania spontanicznego. Wszak komunikowanie spon-
taniczne jest powszechne, ale większe znaczenie w sensie organizacyjnym, 
rozwojowym, kulturowym czy cywilizacyjnym miało, kiedy komunikowanie 
zinstytucjonalizowane ulegało deformacji społecznej czy politycznej. Weryfi-
kowało niejako komunikowanie zinstytucjonalizowane, wywoływało dyskurs, 
kontrolując szczególnie komunikowanie, które określamy jako komunikowa-
nie masowe. Dobrze było to widoczne w systemach totalitarnych. 

Komunikowanie masowe do niedawna miało największe możliwości 
technicznego rozbudowania i rozszerzania przestrzeni medialnej i przestrze-
ni komunikacyjnej. Między innymi dlatego teorie komunikowania i mediów 
pierwszej generacji w głównej mierze skupiały uwagę na tym typie komuni-
kowania, bo w komunikacji społecznej i to w wymiarze lokalnym, jak i glo-
balnym odgrywało i odgrywa nadal zasadniczą rolę. W badaniach, jak i bu-
dowanych modelach czy teoriach pierwszej generacji szczególną uwagę sku-
piano na skutecznej transmisji przekazów przez nadawców oraz odbiorze 
przekazywanych treści i ich konsumpcji przez odbiorców. Dokonując daleko 
idącego uproszczenia można powiedzieć, że w teoriach tych rolę podmiotu 
przypisywano nadawcy, a odbiorcę traktowano przedmiotowo, jako masę.

Rozwój technologiczny mediów, a także kulturowe i cywilizacyjne 
zmiany w zjawiskach komunikacyjnych spowodowały zagęszczenie prze-
strzeni medialnej. Stwarza to nowe możliwości generowania przestrzeni 
komunikacyjnych we wszystkich wcześniej wymienionych formach komu-
nikacji społecznej. Zjawisko przyczyniające się do powstania tych proce-
sów nazywamy konwergencją mediów. 
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Jest to zjawisko szerokie, mające daleko idące konsekwencje tak 
w funkcjonowaniu przestrzeni medialnych, jak i komunikacyjnych. W za-
chodzącej konwergencji każda z wymienionych wcześniej form komuniko-
wania w konsekwencji została wzbogacona o nowe technicznie i technolo-
gicznie media – dają one o wiele szersze możliwości działań komunikacyj-
nych tak nadawcom, jak i adresatom przekazów. 

Do wyjaśnienia tych zjawisk nie wystarczają ustalenia teorii medioznaw-
czych i komunikacyjnych pierwszej generacji. Nie wystarcza też badanie i wyja-
śnianie zjawisk medialnych i komunikacyjnych przez analizę liniowych transmisji 
przekazów. W rozważaniach teoretycznych rodzi się nowe podejście do problemu. 

Początek nowemu podejściu w badaniach przestrzeni medialnej i ko-
munikacyjnej w jakimś stopniu wyznaczają teorie drugiej generacji. Jedną 
z tych teorii jest teoria określana jako „Media Studies 2.0”. W studiach nad 
mediami drugiej generacji wskazuje się na odmasowienie komunikowania 
i zagęszczenie przestrzeni medialnej. 

Zagęszczenie przestrzeni medialnych we wszystkich formach komuni-
kacji zmieniło relacje nie tylko między formami komunikacji, ale przede wszyst-
kim między nadawcami i adresatami przekazów, jak również same przekazy. 
Rodzi to nowe skutki społeczne, kulturowe, cywilizacyjne, organizacyjne, eko-
nomiczne i prawne funkcjonowania nie tylko mediów. Zmiany te generują nowe 
jakościowo zjawiska komunikacyjne. Mają one wpływ między innymi na funk-
cjonowanie poszczególnych ogniw w komunikacji społecznej, w tym dzienni-
karstwa. Trudno w tym miejscu omówić całość tak szerokiej problematyki, jak 
wpływ konwergencji na medialne zmiany przestrzeni w różnych formach komu-
nikacji. Dlatego zawęzimy dalsze nasze rozważania do kwestii dziennikarstwa.

II. Ewolucje tożsamości dziennikarskiej w kontekście 
konwergencji kultury medialnej 

Mówiąc o konwergencji w mediach czy szerzej – o kulturze medialnej, 
nie można tego pojęcia używać opisowo lub hasłowo. Jest ono kluczem iden-
tyfikacji wielu różnych trendów w dzisiejszej kulturze medialnej zdominowa-
nej przez jej digitalizację. 
 Konwergencja mediów wywiera określony wpływ na tożsamość zawo-
dowych dziennikarzy. Problem ten należy rozpatrywać wielokontekstowo, tak 
aby w jakimś stopniu określić konsekwencje tego procesu.

Konwergencja w kontekście kultury medialnej jest nie tylko procesem 
technologicznym, wzmacniającym transmisję przekazu czy zagęszczenie prze-
strzeni medialnej multimedialnymi nośnikami treści, ma również wymiar po-
zatechnologiczny. 
 Konwergencja mediów musi być również postrzegana jako nadająca 
sens kulturze medialnej – zaciera granice w przestrzeni medialnej mię-
dzy różnymi kanałami przepływu treści, formami i formatami, segmentami 
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przedsiębiorstw medialnych, czynnościami produkcji i konsumpcji przeka-
zów. Dokonała ponadto jeszcze jednej istotnej zmiany w kulturze medialnej 
– spowodowała zmiany w sposobie korzystania z mediów przez adresatów 
mediów – z biernego na czynny. 
 W cyfrowej kulturze medialnej praca w mediach może być postrzegana 
jako uczestnictwo w zróżnicowanym procesie produkcji i innowacji przeka-
zów w skomplikowanym środowisku korporacyjnym i pozakorporacyjnym. 
W dużej mierze spowodowane jest to szybkim przyrostem nowych techno-
logii komunikacyjnych powodujących w przestrzeni medialnej zagęszcze-
nie przekazów o charakterze informacyjnym. W konsekwencji w zawodach 
medialnych występuje duża dynamika procesów integracyjnych, jak rów-
nież interakcyjnych. Wymaga to od dziennikarzy, jak i innych pracowników 
mediów sprostania nowym wyzwaniom, nie tylko zawodowym. „Utrzymanie 
się” w zawodach medialnych wymusza daleko idącą profesjonalizację oraz 
umiejętność dostosowania się do tempa zmian narzuconych przez rozwój 
technologii. Trzeba zaznaczyć – zmian bardzo częstych i dynamicznych, któ-
re wymuszone są przez samo uczestnictwo w cyfrowej kulturze medialnej. 
W dziennikarstwie konwergencja mediów wyzwala trzy współzależne trendy 
dokonujące się w tym samym czasie i przestrzeni mediów periodycznych: 

−	 powstanie multimedialnych redakcji i zintegrowanych przedsię-
biorstw medialnych (przedsiębiorstw multimedialnych), 

−	 konwergencję produkcji mediów i odbioru przekazów medialnych, 
−	 wzrost znaczenia w pracy dziennikarzy przekazów zwrotnych od 

czytelników w tworzeniu  form informacyjnych, publicystycznych.
Trendy te są częścią konwergencji kultury medialnej oddziałującej 

na szersze procesy zachodzące w polityce zarządczej przemysłów medial-
nych związanych z komunikacją periodyczną. W konsekwencji występują 
procesy konsolidacji przedsiębiorstw medialnych na poziomie regional-
nym, krajowym i międzynarodowym. Procesy te na nowo określają miejsce 
redakcji i dziennikarzy w strukturach przedsiębiorstw medialnych. 

 W wyniku tych procesów wpływ na linię programową redakcji i tre-
ści zawarte w mediach periodycznych mają również struktury pozaredak-
cyjne – często marketingowe.  Niejednokrotnie obniża to znaczenie samych 
redakcji i dziennikarzy w decyzjach określających format danego medium 
i zawartych w nim form gatunkowych czy zakresów tematycznych. 

Kultura konwergencji mediów niweluje wyraźne odrębności specjali-
zacyjne w funkcjonowaniu poszczególnych ogniw instytucji medialnych. Re-
lacje między tymi ogniwami są elastyczne. Jest to podyktowane równoczesną 
obsługą przez dziennikarzy, redaktorów i personel administrujący w konsoli-
dowanych przedsiębiorstwach mediów zróżnicowanych pod względem perio-
dyczności i zawartości treściowej (czasopisma, dzienniki, portale internetowe), 
a także otwartością na relacje interaktywne z czytelnikami/konsumentami. 
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 Konwergencja mediów kształtuje produkcję w przemyśle medialnym 
nie tylko w oparciu o mechanizmy konsolidacji, ale również w oparciu o me-
chanizmy współuczestniczenia i interakcji między sferą biznesową, sferą twór-
czą i konsumencką2. Mechanizmy te wywołują zmiany strukturalne zarówno 
w układzie wertykalnym, jak i horyzontalnym instytucji medialnych. Kultu-
ra konwergencji mediów wymaga od firm medialnych szybkiego przepływu 
przekazów w kanałach dystrybucji oraz opanowania i zagęszczenia jak naj-
większej części przestrzeni medialnej, bo tylko wówczas daje im to szanse na 
zwiększenie przychodów, poszerzenia rynków i zachowanie na odpowiednim 
poziomie liczby klientów (tak odbiorców przekazów, jak i nadawców reklam). 
 Nasze analizy (oparte o paradygmat przestrzeni medialnej, jak i bada-
czy innych krajów)3 wskazują, że czynniki wpływające na produkcję medialną 
mają znaczący wpływ na kształtowanie się profesji, jaką jest dziennikarstwo. 
Należą one do czynników zewnętrznych kształtujących tę profesję. Wzajemne 
relacje między instytucjami medialnymi a grupą zawodową, jaką są dzien-
nikarze, określają i wyjaśniają zachowania zawodowe dziennikarstwa. Decy-
dują niejako, czy zawód dziennikarski zachowuje swoje podstawowe kanony 
– wywoływanie dyskursu medialnego przez upublicznianie społecznie istot-
nych kwestii, czy też dziennikarstwo sprowadzane jest do zawodu usługowego 
względem dysponentów mediów i odbiorców – konsumentów przekazów.

W kulturze konwergencji mediów zachowanie kanonicznych zasad 
dziennikarstwa mających na celu wywoływanie dyskursu medialnego, prowa-
dzącego do tzw. „prawdy społecznej” czy do konsensusu, nie jest łatwe. Przed-
stawione wcześniej mechanizmy kształtujące struktury przemysłu medialnego 
i relacje tego przemysłu ze środowiskami niedziennikarskimi, pozwalającymi na 
pozyskiwanie nowych treści do mediów, powoduje, iż coraz częściej przekazy 
medialne zawarte w mediach dostarczane lub opracowywane są przez ento-
urage niezwiązane ze środowiskiem dziennikarzy profesjonalnych. Sprzyja to 
ograniczaniu zarówno autonomii redakcji, jak i samych dziennikarzy. 

Kluczem do zrozumienia tego napięcia między dziennikarzami a in-
stytucjami medialnymi, w kontekście przełomowych zmian opartych na 
technologii, jest spojrzenie na najnowsze trendy w dziennikarstwie przez 
pryzmat stosunków pracy. 
 Zarządzanie produkcją i kreatywnością w branży mediów periodycznych 
jest ułatwione przez nowe technologie pozwalające na otwieranie się przedsię-
biorstw medialnych na korzystanie z usług pozaredakcyjnych i pozadzienni-
karskich. Powoduje to kurczenie się zespołów redakcyjnych, a skutkuje zmniej-
szeniem się liczby dziennikarzy profesjonalnych w redakcjach.
2  H. Jenkins, Convergence culture - where old and new media collide, New York 2006.
3  Problem podnoszony jest w pracach: D. Berkowitz, The social meanings of news, Thousand 
Oaks 1997; D.H. Weaver, The global journalist: news people around the world. Cresskill, 
New Jersey 1998, ss. 455-480; H. Tumber, News: a reader, Oxford 1999; M. Loeffelholz, 
Theorien des Journalismus, Opladen 2000.
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Technologia jednakże nie jest niezależnym, zewnętrznym czynnikiem 
wpływającym na pracę dziennikarzy i powinna być postrzegana w kontek-
ście realizacji dzieła dziennikarskiego, w warunkach stwarzanych przez 
system medialny, a zawłaszcza przez dysponentów mediów. Istotne bo-
wiem jest, na ile dysponenci mediów dbają, aby nowe technologie pomaga-
ły doskonalić dzieło pojedynczego dziennikarza i dzieło sumatywne, jakim 
jest określone medium (tradycyjne czy też zaliczane do nowych mediów). 
 Jak zauważa Gillian Ursell, „nowe technologie umożliwiają zmiany 
w produkcji informacji i  dystrybucji przekazów, ale nie ma powodu oczeki-
wać, że wpływ nowych technologii będzie jednakowy we wszystkich przed-
siębiorstwach medialnych. Raczej można mówić o zróżnicowanym wpły-
wie, uzależnionym od różnych zastosowań technologicznych, które z kolei 
są uzależnione od celów strategii dysponentów mediów oraz politycznych 
uregulowań sytemu medialnego”4. Jak wskazują badania przeprowadzone 
przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy w 38 krajach w 2006 roku 
nad zmieniającym się charakterem pracy w mediach, zwiększa się liczba 
osób zewnętrznych współtworzących z redakcjami dzieła sumatywne, jakimi 
są media periodyczne. Wśród badanych ci spoza redakcji, wykonujący obo-
wiązki dziennikarskie w mediach, stanowili 30 procent. 

Elastyczność struktur i instytucji medialnych pozwala na zastępowa-
nie profesjonalnych dziennikarzy, w niespotykanej do tej pory skali, przez 
współpracujących z redakcjami i przedsiębiorstwami medialnymi. Skala tego 
zjawiska pokazuje, iż konwergencja mediów wymaga od dziennikarzy szyb-
kiego nabywania nowych umiejętności  technicznych i twórczych. Ponadto 
zjawisko to zmusza dziennikarzy do ponownego określenia sensu swojej pra-
cy, jako zajęcia profesjonalnego, wyzwala też potrzebę budowania silniejszej 
tożsamości zawodowej, ponieważ w przemyśle medialnym nasila się zjawisko 
substytucji zawodowej w skali, która do tej pory nie występowała. 
 Dziennikarstwo jako profesja musi zatem uwzględniać zachodzą-
ce zmiany w przemyśle medialnym pod wpływem kultury konwergencji 
w przestrzeni medialnej. W nowych warunkach występuje jeszcze większa 
potrzeba niż dotychczas zachowania struktury i podmiotowości  tego za-
wodu jako zawodu zaufania publicznego. Szczególnie ważna jest ochrona 
prawna wskazanego statusu zawodu zaufania publicznego, a także prze-
strzegania profesjonalnych norm i zasad, zachowanie niezależności od in-
nych instytucji i organizacji niedziennikarskich oraz określenie miejsca 
tej profesji w przestrzeni medialnej. W nowych warunkach dziennikarze 
indywidualni, jak też jako grupa zawodowa, muszą dbać o ochronę swo-
jej podmiotowości w stosunku do pracodawców oraz sfery władzy. Nowym 
wyzwaniem dla dziennikarzy jest wypracowanie metod współtworzenia su-

4 G. Ursell, Dumbing down or shaping up? New technologies, new media, new 
journalism, “Journalism” 2001, nr 2, s. 178. 
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matywnego dzieła medialnego ze współpracującymi redakcjami, tak by ta 
współpraca nie obniżała rangi dziennikarstwa profesjonalnego. 
 Jest to zadanie wielce złożone, bo nie w pełni zależne od dziennikarzy 
i redakcji. Uzależnione jest od zapotrzebowania na profesjonalne produkty me-
dialne przez czytelników mediów. Inaczej mówiąc, uzależnione jest to od tego, 
na ile procesy socjalizacyjne, edukacyjne, kulturowe i same media ukształtują 
u adresatów przekazów medialnych oczekiwania na informację, a w jakim stop-
niu na treści mistyfikujące rzeczywistość, czyli na rozrywkę i proste, nieskom-
plikowane treści. Zależne jest od tego, na ile kształtujące się na nowo systemy 
medialne wykształcą potrzebę systematycznego, ciągłego śledzenia wydarzeń 
społecznych, ekonomicznych, kulturalnych czy politycznych. Wreszcie zależy 
to od tego, czy przyszłym celem systemów medialnych będzie poznanie dające 
orientację w rzeczywistości, czy też systemy te będą dostosowane do działań 
perswazyjnych, czy wręcz manipulacyjnych. Działania o charakterze perswa-
zyjnym, jak wiadomo, zazwyczaj generują poznanie mistyfikacyjne. W konse-
kwencji cele systemów medialnych będą decydowały, czy będą one zgłaszały 
zapotrzebowanie na zawód profesjonalnego dziennikarza, czy na zawody pro-
fesjonalnych twórców mistyfikujących rzeczywistość (np. twórców gier siecio-
wych czy komputerowych lub różnej maści celebrytów). 

 III. Konwergencja mediów a rynek mediów 
 
 Ukierunkowanie sytemu medialnego na wartości rynkowe lub kul-
turowe w sposób zasadniczy określa nie tylko istotę funkcjonowania me-
diów i to nie tylko periodycznych. Wpływa również na mechanizmy i roz-
wiązania prawne działania instytucji medialnych i pozostałe normy (zwy-
czajowe, zawodowe etc.) określające zasady komunikacji społecznej.  Wy-
znacza zarówno normy postępowania dysponentów mediów, jak i twórców 
przekazów rozpowszechnianych przez te media.

W epoce tradycyjnych mediów mechanizmy rynkowe i kulturowe, 
przy pluralizmie strukturalno-przestrzennym mediów (szczególnie perio-
dycznych), do pewnego momentu się równoważyły. Nowe technologie, jesz-
cze przed cyfryzacją mediów, generując nowe mechanizmy posługiwania 
się środkami przekazu periodycznego, dały możliwości konsolidacji, a na-
stępnie koncentracji i centralizacji władzy nad  mediami. Wpłynęło to na 
burzenie równowagi między mechanizmami kulturowymi i obywatelskim 
a mechanizmami rynkowymi funkcjonowania mediów. Technologie cyfro-
we i „nowe media” procesy te nie tylko przyspieszyły, ale tworzą nową sy-
tuację jakościową. Mechanizmy rynkowe stały się dominujące – określają 
one funkcje mediów, nie tylko periodycznych, tak w układzie strukturalno-
-przestrzennym, jak i korporacyjnym. 
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 Proces konwergencji na poziomie przemysłu medialnego dokonu-
je się między innymi przez mechanizm rynkowy, jakim jest konkurencja. 
Identyfikacja tego mechanizmu w układzie przestrzenno-strukturalnym 
wyraźnie pokazuje, iż polega on na eliminacji lub „wchłanianiu” podmio-
tów słabszych przez podmioty silniejsze. I to podmioty korporacyjne dzia-
łające nie tylko w przestrzeni medialnej i komunikacyjnej.

 Konkurencja to nie rywalizacja. Rywalizacja potrzebuje drugiego 
podmiotu, nawet słabszego, dla doskonalenia swojego działania czy dzie-
ła. Mechanizm konkurencji osadza się na zdobywaniu przez podmioty gry 
rynkowej własnej siły przez eliminację konkurenta, a przez to zwiększania 
skali swego działania tak w układzie horyzontalnym, jak i wertykalnym. 
 Analiza przestrzeni medialnej pozwala dostrzec proces koncentracji 
przedsiębiorstw medialnych, tak na poziomie regionów medialnych, jak 
również w skali krajowej i szerszej.
 Procesy konwergencji nie występują tylko w przemyśle medialnym. Od lat 
obserwuje się je również w innych branżach przemysłu i usług. W konsekwen-
cji przyjmują one bardzo zróżnicowane sposoby i mechanizmy działania. Doko-
nująca się konwergencja, przy wykorzystaniu zróżnicowanych sposobów między 
branżami czy korporacjami, dotyka wiele sektorów nie tylko sfery gospodarczej. 
 Widoczne jest to również w organizacjach medialnych. Od końca lat 80. 
korporacje dysponujące mediami (nie tylko periodycznymi) działają dwutoro-
wo. Jednym torem jest proces tworzenia podległych spółek, a drugim zakup 
innych, słabszych firm. Te równoległe procesy doprowadziły do dużych sku-
pisk edytorsko-biznesowych, które zyskały w przestrzeni medialnej w ukła-
dzie horyzontalnym (tzn. rozszerzyły swoją obecność na wiele typów mediów 
i platform) i układzie pionowym – wertykalnym (rozszerzenie swoich interesów 
we wszystkich etapach realizacji, od produkcji do dystrybucji i marketingu). 

Ten trend w działalności wywołał inne tendencje w przestrzeni me-
dialnej – zespalanie i unifikacje, między innymi w obszarze zawodu dzien-
nikarskiego. Pewne przejawy tej tendencji omówione zostały wcześniej, 
w tym miejscu zarysujemy wymiar rynkowy tego problemu. 

Wewnętrzne siły korporacyjnego działania w przestrzeni medialnej 
spowodowały urynkowienie mechanizmów profesji dziennikarskiej i działań 
redakcyjnych. Wobec siły odśrodkowej korporacji następuje bowiem uru-
chomienie mechanizmów koordynacji publikacji dziennikarskich w różnych 
mediach danej korporacji zgodnie z jej strategią biznesową (rynkową). Stąd 
wywodzi się tendencja w kierunku integracji redakcji szerszego eksponowa-
nia w przestrzeni medialnej. Tworzy się swego rodzaju parasol osłaniający 
sam mechanizm funkcjonowania redakcji w ładzie korporacyjnym, chroniąc 
ją od wpływów pozakorporacyjnych. W konsekwencji dla redakcji i dzienni-
karzy normy korporacyjne są nadrzędne w stosunku do pozostałych. 
  Patrząc z perspektywy analizy przestrzennej instytucji medialnych, wy-
raźniej dostrzegamy procesy redukcjonistyczne konwergencji w odniesieniu 
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do obszaru profesji dziennikarskiej. Przejawia się to, jak pisaliśmy wcześniej, 
w fuzji redakcji różnych typów mediów w jedną. Skutkuje to zmniejszaniem 
liczby zatrudnionych dziennikarzy i ich integracją w jeden organizm multime-
dialny, gdyż konwergencja mediów w dziennikarstwie oznacza ustanowienie 
multimedialnych redakcji w formie zintegrowanego przedsiębiorstwa przeka-
zów. Jest to jeden z wyników biznesowego traktowania przedsiębiorstw me-
dialnych i wykorzystania konwergencji do wdrożenia modelu produkcji me-
dialnej zmniejszającej koszty, przy jednoczesnym zwiększaniu „produktyw-
ności” multimedialnych zespołów redakcyjno-dziennikarskich. Zgodnie z tym 
modelem mniej liczne zespoły dziennikarskie tworzą więcej treści multime-
dialnych. Wynikają z tego określone konsekwencje szerszej natury dla relacji 
rynek a przestrzeń medialna. W tym miejscu wskażemy na niektóre z nich. 

 Skutkiem konwergencji są zmiany w pojmowaniu profesjonalizmu 
w zawodzie dziennikarskim. 

Konwergencja a profesjonalizm 

Zawód dziennikarza, tak jak inne zawody medialne, jest również przed-
miotem poszczególnych procesów konwergencji. W tym konkretnym przypad-
ku konwergencja prowadzi do zmian w metodach pracy, obowiązkach w pra-
cy, a wreszcie w definiowaniu profilu stanowiska. Wszystkie te zmiany prowa-
dzą do stanu, który można określić jednym słowem: wszechstronność. Współ-
cześnie profesjonalizm w dziennikarstwie oznacza właśnie wszechstronność. 

Do czasu pojawienia się technologii cyfrowych profile zawodowe 
dziennikarzy były stosunkowo jasno określone (dziennikarz prasowy, agen-
cyjny, radiowy, telewizyjny). Różnicowanie horyzontalne zawodu dziennikar-
skiego spowodowane rozwojem mediów wzbogacało nie tylko technicznie ten 
zawód, ale również funkcjonalnie. Z funkcjonalnego punktu widzenia byli to 
redaktorzy, filmowcy, fotografowie, graficy, nadawcy, prezenterzy telewizyjni 
etc. Natomiast z perspektywy tematycznej w ramach poszczególnych me-
diów byli to dziennikarze specjalizujący się w wydarzeniach ekonomicznych, 
międzynarodowych, sportowych, w politykach szczegółowych, kulturze czy 
innych węższych dziedzinach lub branżach (np. lotnictwo, muzyka, teatr 
itd.). Ostatecznie w przestrzeni medialnej tworzyła się struktura zawodo-
wa dziennikarzy generująca różnego rodzaju dyskurs międzymedialny, ale 
i tematyczny. Upublicznianie i intensywność przekazu na określony temat 
nadawały  znaczenie poszczególnym wydarzeniom w wymiarze społecznym. 
Wzmacniał się nie tylko proces upublicznienia w sensie jawności dyskur-
su, ale i proces uspołecznienia informacji.  Przekazy medialne osiągały po-
ziom informacji5 przez mechanizm dostarczania masowym adresatom treści 
5  Określone treści osiągają poziom informacji tylko wówczas, gdy czytelnikowi dają orientację 
w określonej rzeczywistości na tyle, iż jest on w stanie w danej dziedzinie podejmować 
racjonalne decyzje i działania korzystne z  punktu widzenia jego podmiotowości. 
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medialnych, dających rzeczywistą orientację (a nie tylko mistyfikacyjną czy 
perswazyjną) w wielu dziedzinach życia. Mechanizm ten był i jest elemen-
tem pluralizmu strukturalnego tradycyjnej przestrzeni medialnej, czyli tam, 
gdzie nie występują procesy zawłaszczania politycznego, ideologicznego i/
lub korporacyjnego (np. przejęcia, konsolidacje czy monopolizacja) tej prze-
strzeni i przekształcania jej w obszary oddziaływania perswazyjnego. 

Współcześnie granice między profilami dziennikarstwa istnieją nadal, 
ale stają się coraz bardziej niewyraźne. Jak już wcześniej wspomniano, spo-
wodowane jest to konwergencją technologii i obszarów działalności. Sprzyja 
temu integracja w opracowywaniu przekazów, która poprzez mechanizmy 
rynku korporacyjnego wymusza wszechstronność dziennikarzy na wszyst-
kich poziomach: funkcjonalnym, przedmiotowym i mediów. 

Dziennikarzy angażuje się w procesy redakcyjne. Następuje wzrost za-
dań, które wyznaczone są dla nich nowymi wymaganiami organizacji pracy 
redakcji. Określić to można jako wielozadaniowość. W miejscu pracy, jakim 
jest redakcja, dziennikarz nie zajmuje się tylko tradycyjnymi obowiązkami, jak 
przygotowanie bieżących publikacji, pracą nad  powierzonym mu projektem 
(tematem) czy dokumentowaniem informacji. W nowego typu redakcjach nie-
mal wszyscy dziennikarze (oprócz publicystów), zwłaszcza młodsi, wykonują 
wiele funkcji. Szczególnie należy to odnieść do mniej licznych redakcji. 

Dziennikarze, którzy uczestniczą w budowaniu scenariusza suma-
tywnego dzieła, jakimi są treści (wiadomości) zawarte w medium periodycz-
nym, muszą przyjmować bardziej multimedialne profile zawodowe. Oprócz 
zbierania materiałów tekstowych muszą umieć zebrać materiały dźwięko-
we, filmowe czy fotograficzne. 
  Brak specjalizacji eufemistycznie określa się wymogami wszechstron-
ności tematycznej nowoczesnego (współczesnego) dziennikarstwa. Tradycyj-
na otwartość zawodu dziennikarskiego w jakimś stopniu ułatwia, szczegól-
nie wchodzącym do zawodu, dostosować się do nowych wymogów rynku 
medialnego. Warto jednak pamiętać, że wymóg „wszechstronności” nie jest 
w zawodzie dziennikarskim wymogiem ery cyfryzacji mediów. Strukturalnie 
podobne wymagania profesja ta kształtowała w początkowym etapie rozwoju 
mediów periodycznych – szczególnie prasy drukowanej. Wówczas wydawca 
pełnił równocześnie wiele funkcji – od dziennikarskich po kolporterskie. 

Współcześnie funkcjonalna wszechstronność jest wymogiem rynku 
korporacyjnego, który w znacznym stopniu przez mechanizmy marketin-
gowe i technologiczne określa standardy profesjonalne dziennikarstwa. 
Konwergencja mediów umacnia tę tendencję. Dziś dziennikarze piszą na 
różne tematy niemal rutynowo, ale znaczącymi w dyskursie medialnym 
zwykle są te redakcje, które posiadają w swoim zespole  stałych publicy-
stów i komentatorów o wysokim poziomie profesjonalnym. 
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Rynek korporacyjny, korzystając z procesów konwergencji, generuje 
jeszcze jedną tendencję w profesji dziennikarskiej: wszechstronność me-
dialną. Jest to efekt braku stałego, etatowego zatrudnienia dziennikarzy 
w redakcjach. Skala zjawiska dotyczy coraz większej liczby dziennikarzy. 
Wywołuje to potrzebę świadczenia określonej usługi, dla niejednorodnych 
redakcji, usytuowanych w różnych mediach czy platformach, w zależności 
od konkretnych zleceń. Obecnie występuje swoista aberracja w stosunku 
do stanu wcześniejszego, kiedy dziennikarze związani byli z jedną redakcją. 
Kształtująca się sytuacja nie jest przejawem osiągania w zawodzie dzien-
nikarskim umiejętności uniwersalnych, czy swego rodzaju doskonałości 
zawodowej.  Świadczy raczej o komercjalizacji nie tyle zawodu dziennikar-
skiego, ile treści i form dziennikarskich, które muszą być dostosowane do 
strategii marketingowych przedsiębiorstw medialnych. 

Dokonujące się przemiany strukturalno-własnościowe mediów, 
spowodowane procesami konsolidacji, prowadzą do stanu, że różnego ro-
dzaje media (tytuły prasy drukowanej, stacje radiowe, telewizyjne, portale 
internetowe) są własnością jednego dysponenta  mediów. Stan ten pozwala 
właścicielom mediów na organizowanie zintegrowanych redakcji, w któ-
rych „produkowane” są przekazy dla różnych mediów będących w ich dys-
pozycji. Konwergencja mediów daje możliwość emitowania tych samych 
treści w innej formie i zakresie w każdym z mediów będących w  dyspozy-
cji właściciela, który wyznacza kryteria selekcji. W przestrzeni medialnej 
taka sytuacja utrudnia rozpoznawanie dysponenta mediów przez  czytelni-
ków mediów. Tworzy to pozory pluralizmu mediów. Szczególnie tam, gdzie 
w przestrzeni medialnej występuje stosukowo duża liczba wielorako zróż-
nicowanych mediów, które poprzez mechanizmy rynkowe zostały przejęte 
przez silne finansowo podmioty. 
  
 Konwergencja treści: multimedialność form 

Procesy konwergencji wyzwoliły mechanizmy zmian w formach prze-
kazów dziennikarskich. A to w jakimś stopniu wpływa na prezentowanie 
treści emitowanych do adresatów. Efekty tego działania często określa się 
skrótowo jako konwergencja treści. 
Składają się one ze złożenia istniejących różnych „języków” dziennikar-
skich, w szczególności języka prasy i audiowizualnych narracji – w    kon-
sekwencji powstaje język przekazów multimedialnych. Multimedialność 
rozumiemy tu jako połączenie wiadomości co najmniej w dwóch kodach: 
językowo-tekstowym i audiowizualnym.
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 Warto w tym miejscu wspomnieć, że połączenie dwukodowe wiado-
mości nie jest wyłączną właściwością mediów on-line6. W prasie drukowanej 
znacznie wcześniej łączono tekst i obraz (tzw. news) oraz obraz i dźwięk (te-
lewizja). Natomiast Internet posiada inne właściwości, pozwalające rozwinąć 
multimedialne formy przekazu dziennikarskiego. W cyberprzestrzeni istnie-
ją bardziej zaawansowane możliwości w występujących tam mediach i plat-
formach. Technologie cyfrowe dają bogatsze możliwości kombinatoryczne 
w rozwoju dziennikarstwa multimedialnego, w którym można łączyć tekst, 
obraz i dźwięki. Ta integracja różnych kodów komunikacyjnych w przekaz 
multimedialny ma wyraźne powiązania ze zjawiskiem konwergencji dzien-
nikarstwa. W tym nowym – internetowym etapie profesjonalizacji dzienni-
karstwa należy dostrzegać nie tylko możliwości kombinatoryczne między 
pisemną i audiowizualną narracją, ale również występujące wzbogacenie 
hipertekstowe oraz interaktywne możliwości związane z siecią. 
 Media periodyczne w cyberprzestrzeni generują amalgamat kodów, 
który prowadzi do powstania nowych gatunków, głębokich zmian oraz roz-
budowy form i treści dziennikarskich przekazów medialnych.

 IV. Konwergencja a „nowe dziennikarstwo” 

 Przestrzeń medialna nie jest przestrzenią zamkniętą. Nowe techno-
logie wzbogacają ją o nowy element strukturalny, jakim jest cyberprze-
strzeń. Środki technologiczne do produkcji zaawansowanych treści mul-
timedialnych zostały „udomowione”, a kanały dystrybucji zmieniają się 
w tempie dotychczas niespotykanym. 

 Internet działa jako kanał do obiegu wielu rodzajów przekazów o za-
wartości multimedialnej. Część treści ma charakter oryginalny – są tworzo-
ne przez autorów-nadawców, podczas gdy pozostałe materiały są przesłane 
z prasy, telewizji, radia, agencji informacyjnych czy innych źródeł (gry, filmy). 
Podobnie zawartość niektórych przekazów z Internetu płynie w odwrotnym 
kierunku: do programów telewizyjnych, filmów, programów radiowych itd. 
  Musimy rozumieć treści multimedialne przez pryzmat ekologii me-
diów: jako dynamiczny, skomplikowany system gatunków mediów i miejsc, 
które są ze sobą ściśle powiązane. 
  Jeśli wziąć pod uwagę model ekologii mediów, ich zawartość nie 
jest już definiowana przez to, gdzie po raz pierwszy się pojawią. Progra-
my radiowe mogą być nadawane w paśmie FM, a następnie udostępnione 
jako podcast7, by następnie stanowić część wywiadu, który pojawi się na 
YouTube. Ktoś inny może fragment z tego podcastu umieścić w utworze, 
6  R. Salaverría, J.A. García Avilés, P. Masip, Media Convergence as a Research Concept: 
A Proposal for Its Theoretical and Operational Definition, 2 nd European. Communication 
Conference, ECREA, Barcelona 2008.
7  Podcast to audycja dostępna przez Internet w postaci odcinków w plikach audio 
(najczęściej w formacie mp3) bądź (coraz częściej) video.
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który pojawi się na Soundcloud8, by następnie zatoczyć koło i być odtwa-
rzany w radiu. Internet dokonuje również zmian w komunikowaniu perio-
dycznym i to w wielu płaszczyznach, w tym w dziennikarstwie.

Obok dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego powstał 
czwarty rodzaj dziennikarstwa – dziennikarstwo sieciowe (internetowe, on-
-line). Powszechnie postrzegane jest jako gromadzenie i rozpowszechnianie 
oryginalnych treści i wiadomości na różne tematy w Internecie. 

Badania9 pokazują, że gatunki dziennikarskie przerosły status „sho-
velware”10 realizacji medialnych w Internecie. Dziennikarze sieci nie tylko 
modyfikują zawartość sieci Web, ale większość z nich tworzy tam oryginalne 
treści gatunkowo poprawne11. 
 W badaniach nad przestrzenią medialną, kiedy została ona rozsze-
rzona o cyberprzestrzeń, występuje kwestia tożsamego dziennikarstwa. Na 
problem definiowania dziennikarstwa w nowych warunkach funkcjonowa-
nia mediów zwraca uwagę wielu uczonych12. Nie w pełni właściwym jest 
posługiwanie się definicją dziennikarstwa tradycyjnego do opisu dzienni-
karstwo on-line. Współczesna definicja dziennikarza, obejmująca również 
dziennikarstwo internetowe, powinna być szczególnie wrażliwa na przeni-
kanie się literatury, publicystyki i gatunków informacyjnych. Zmusza to do 
szerszego definiowania literatury i dziennikarstwa. Innymi słowy, wymaga 
to bardziej wszechstronnego definiowania dziennikarstwa13.

Obecnie definiowanie tak podstawowej profesji mediów periodycz-
nych, jakim jest dziennikarstwo, stwarza potrzebę zastosowania paradyg-
matu przestrzennego. Przestrzenna analiza mediów periodycznych pozwala 
wydobyć hierarchiczne elementy dziennikarstwa wynikającego ze struktu-
ry mediów w układzie ich zasięgu przestrzennego (tak jak i zasięgu społecz-
nego i technicznego) oraz przestrzennej penetracji dziennikarskiej. Waha 
się od poziomu mikro (dziennikarstwo lokalne, mikroregionalne), przez po-
ziom mezo (prasa regionalna, środowiskowa) i poziom makro (ogólnokra-
jowy), po poziom globalny (cyberprzestrzeń). Jednocześnie należy widzieć 
dziennikarstwo przez pryzmat różnych gatunków, nisze oraz specjalizacje 
w hierarchii przestrzennej samych mediów14. 
8  Soundcloud to platforma internetowa dystrybucji dźwięku, która pozwala współpracować 
w promocji i dystrybucji nagrań dźwiękowych.
9  M. Deuze, Journalistiek in een digitale omgeving: de medialogica van de Nederlandse 
Internetjournalist [Journalism in a digital context: the media logic of Dutch online 
journalists], “Tijdschrift voor Communicatiewetenschap” 2000, nr 28 (4), ss. 349-366. 
10  Shovelware – przypadkowy zbiór oprogramowania montowanego w Internecie lub 
stochastyczne materiały z mediów tradycyjnych zamieszczane w sieci bez uwzględnienia 
specyfiki i możliwości tego medium.
11  M. Deuze, op. cit., ss. 349-366.
12  A. Scholl, Sampling journalists, “Communications” 1996, nr 21 (3), ss. 331-343. 
13  C. Sparks, Goodbye, Hildy Johnson: the vanishing ‘serious press’, [In:] P. Dahlgren, C. 
Sparks (eds.), Communication and citizenship: journalism and the public sphere in the new 
media age, London 1991, ss. 58-74.
14  M. Deuze, Journalism and the Web: an analysis of skills and standards in an online 
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Definicja, w kontekście Internetu, musi mieć wymiar przestrzenny 
(cyberprzestrzeń) i  technologiczny, ponieważ praktyka dziennikarstwa on-
-line w swej istocie prawie nie różni się od jakiegokolwiek innego dzienni-
karstwa. Główne i charakterystyczne różnice tej praktyki wynikają z tego, 
iż realizowana jest w Internecie za pośrednictwem komputerowego (cyfro-
wego) środowiska komunikacji15.

 Odnieśmy to do najbardziej ogólnej definicji dziennikarstwa, która 
mówi, że jest to profesjonalny, ciągły i periodyczny dobór faktów i wiado-
mości dla adresatów danego medium periodycznego, rozpowszechnianych 
(dystrybuowanych) przy pomocy technicznych środków przekazu w okre-
ślonej przestrzeni. Z tej definicji wynika, że przy szczegółowym omawianiu 
dziennikarstwa, w tym dziennikarstwa internetowego, wskazane są rozwa-
żania w kontekście technologicznym16 i przestrzennym. 
 Szczególnie widoczne to było w pierwszej dekadzie XXI wieku, kie-
dy zmieniła się rola technologii w skutecznym rozpowszechnianiu przekazów 
medialnych, w tym dziennikarskich. Można nawet powiedzieć, że technologia 
znalazła się w centrum nowoczesnego teatru działań dziennikarskich. Staje się 
zatem punktem wyjścia, szczególnie przy analizie dziennikarstwa on-line17. 

Współcześni (nowocześni) dziennikarze, w porównaniu z innymi za-
wodami medialnymi (komunikatorami), są osobami pracującymi w jednej 
lub kilku redakcjach (etatowo, w pełnym lub cząstkowym wymiarze godzin), 
wykonującymi jedno z czterech podstawowych zadań dziennikarskich: wy-
bór i redagowanie wiadomości; zbieranie materiałów, ich badanie oraz ana-
lizowanie; twórcze pisanie lub przetwarzanie wiadomości; w większym lub 
mniejszym stopniu edycja wiadomości w World Wide Web18.
 Najczęściej odnosi się to redaktorów i dziennikarzy pracujących 
w redakcji on-line, w grupie mediów i/lub korporacji dysponujących wielo-
ma rodzajami mediów. 
 W organizacjach medialnych redakcja jest podstawową jednostką 
strukturalną, która daje możliwość realizacji zawodowej dziennikarzy. Do 
niedawna jeszcze była to struktura o silnej autonomii w stosunku do dys-
ponenta mediów. Współcześnie, w epoce pogłębiającej się komercjalizacji 
mediów, coraz trudniej utrzymać niezależność redakcji. Priorytety tema-
tyczne określają w większym lub mniejszym stopniu – w ramach instytu-
cji medialnych – działy marketingu. Niemniej jednak jakaś niezależność, 
environment , “Gazette” 1999, nr 61 (5), ss. 373-390.
15  J. Singer, Online Journalists: Foundations for Research Into Their Changing Roles, “The 
Journal of Computer-Mediated Communication” 1998 nr 4 (1) [online]. Dostępny: http://
www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue1/singer.html [2011, wrzesień]. 
16  J. Bardoel, Journalistiek in de informatiesamenleving [Journalism in the Information 
Society]. Amsterdam 1997.
17  M. Deuze, The Web Communicators: issues in research into online journalism and 
journalists [online]. Dostępny: http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_12/deuze/
index.html [2011, wrzesień].
18  A. Scholl, Sampling journalists, “Communications” 1996, nr 21 (3), ss. 331-343.
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przynajmniej w części obszarów działania  redakcyjnego i dziennikarskie-
go, jeszcze jest dostrzegalna. Obecnie odnosi się to zarówno do dziennikar-
stwa realizowanego na poziomie mediów tradycyjnych, jak radio, prasa, 
telewizja, jak i na poziomie drugim – on-line – środków periodycznego prze-
kazu. To też różni profesję dziennikarzy od pozostałych zawodów medial-
nych, które z założenia realizują cele zleceniodawców. 

Dziennikarstwo internetowe można funkcjonalnie odróżniać od in-
nych rodzajów dziennikarstwa za pomocą jego elementów technologicznych 
(w zakresie operacyjnym definicji). Taki sposób wyodrębniania ma znacze-
nie nie tylko dla określenia dziennikarstwa internetowego, ale ma rów-
nież pokazać złożoność profesji jako całości. Wskazuje na to P. Dahlgren, 
pisząc: „Dziennikarstwo jest wykonywane w szczególnych warunkach in-
stytucjonalnych, w ramach konkretnych warunków organizacyjnych, a w 
szczególności technologicznych. Pojawienie się cyberprzestrzeni w sposób 
nieunikniony wpływa na czynniki, które kształtują to, jak dziennikarstwo 
jest realizowane, oraz określa rodzaj dziennikarstwa”19. W świetle tego co 
do tej pory powiedzieliśmy i dokonywającego się dostosowania do specyfiki 
Internetu dziennikarskich gatunków informacyjnych i publicystycznych20, 
można wskazać podstawowe cechy dziennikarstwa sieciowego:

• interaktywność, 
• dostosowanie treści, 
• hipertekst, 
• multimedialność.
Konwergencja zasad komunikacji prowadzi do integracji produk-

cji i dystrybucji treści przy jednoczesnym ograniczaniu specjalizacji usług 
informacyjnych21. W konsekwencji pracownicy mediów tworzą treści pu-
blikacji, które następnie mogą być przekazywane za pomocą różnych ka-
nałów komunikacji. To z kolei oznacza, że coraz większy nacisk powinien 
być położony na podstawowe zadania dziennikarskie, tj. zbieranie i  rozpo-
wszechnianie aktualnych wiadomości, które nie będą bezpośrednio zwią-
zane z danym typem mediów, gatunków i sposobów dystrybucji.

Wpływ Internetu i nowych technologii komunikacyjnych na profesję 
dziennikarską jest niezaprzeczalny. Internet zmienia zawody dziennikarskie 
co najmniej na trzy sposoby: potencjalnie daje dziennikarzom w mediach 
profesjonalnych szeroki wachlarz środków komunikacji z adresatami i dys-

19  P. Dahlgren, Media logic in cyberspace: repositioning journalism and its publics, 
“Javnost/The Public” 1996, nr 3, ss. 59-72. 
20  J.E. Newhagen, S. Rafaeli, Why communication researchers should study the Internet: 
a dialogue, “Political Communication 46” 1996, nr 1, s. 4-13; M. Deuze, Understanding the 
Impact of the Internet: On New Media Professionalism, Mindsets and Buzzwords [online]. 
EJournalist 1 (1). Dostępny: http://www.ejournalism.au.com/ejournalist/deuze.pdf. 
[2011, wrzesień].
21  J. Bardoel, The internet, journalism and public communication policies (online), http://
rcirib.ir/articles/pdfs/cd1%5CIngenta_Sage_Articles_on_194_225_11_89/Ingenta938.pdf 
[2011, wrzesień].
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ponentami mediów22; oferuje szerokie możliwości technologiczne do pracy23; 
tworzy własny typ dziennikarstwa w sieci: dziennikarstwo on-line24.

Konwergencja, interaktywność, dostosowywanie treści do określone-
go medium i adresata oraz hipertekstualizacja – połączone z powszechnym 
wykorzystaniem i dostępnością nowych technologii jako „narzędzi pracy” 
oraz możliwość posługiwania się wszystkimi gatunkami – to podstawowe 
cechy dziennikarstwa w sieci. 
 Cechy te dalej się kształtują, bo proces konwergencji społecznej jest 
procesem otwartym. Dziennikarstwo, pomimo postępującej komercjalizacji 
mediów, dalej pozostaje profesją zaufania publicznego w systemach demokra-
tycznych. Ale zmiany jakościowe dziennikarstwa muszą rodzić pytania nie tylko 
o samą profesję, ale także o struktury i mechanizmy, które mediom i dzienni-
karstwu pozwalały wywoływać dyskurs medialny, a następnie społeczny. 

Konwergencja społeczna budująca „dziennikarstwo sieci” odbywa 
się na kilku poziomach: technologicznym, zawodowym i kultury25. W tym 
miejscu staraliśmy się pokazać dziennikarstwo w kontekście sieci (Interne-
tu), wskazując na znaczenie technologii w kształtowaniu tej profesji. Należy 
jednak zauważyć, że sama technologia nie może być postrzegana jako jedy-
ny czynnik decydujący o określaniu tego, co zmieniło się w tym  zawodzie 
wskutek konwergencji. Znaczącą rolę odrywa konwergencja kultury, która 
przekształca społeczeństwo kultury masowej w społeczeństwo informacyj-
ne, powszechnie wyposażone w urządzenia informatyczne, umożliwiające 
indywidualizację i odmasowienie przekazu. Wywołane procesy indywiduali-
zacji społeczeństwa czynią coraz mniej oczywistymi to, co określaliśmy do 
tej pory jako integracja społeczna, integracja polityczna czy udział danych 
społeczności w debatach publicznych26. W kontekście tego zaczyna rodzić 
się pytanie o rolę dziennikarza w społeczeństwie odmasowionym. Jeżeli 
w tym społeczeństwie takie wartości, jak demokracja, pluralizm, wolność 
wypowiedzi  czy społeczeństwo obywatelskie pozostaną podstawowymi, to 
rola dziennikarzy – także w sieci – w dalszym ciągu będzie wzmacniać ideę 
uczestnictwa obywatelskiego, poprzez bezstronne i efektywne udostępnia-
nie informacji publicznej. Tyle tylko że w bogatszej technologicznie  prze-

22  Ibidem. 
23  S.Quinn, Newsgathering and the Internet, [w:] M. Breen (red.), Journalism: theory and 
practice, Paddington 1998, ss. 239-255; J. Pavlik, New media and news: implications for the 
future of journalism, “New Media & Society” 1999, nr 1:1, ss. 54-59.  
24  J. Singer, Online Journalists: Foundations for Research Into Their Changing Roles, 
“The Journal of Computer-Mediated Communication” 4 (1). Dostępny: http://www.ascusc.
org/jcmc/vol4/issue1/singer.html
25  H. Jenkins, Convergence? I Diverge 2001, “Technology review” [online]. Dostępny: 
http://www.technologyreview.com/business/12434/ [2011, wrzesień].
26  M. Schudson, Good Citizens and Bad History: Today’s Political Ideals in Historical 
Perspective. Paper presented at conference on “The Transformation of Civic Life” Middle 
Tennessee State University Murfreesboro and Nashville, Tennessee November 12-13, 1999 
[online]. Dostepne: http://frank.mtsu.edu/~seig/paper_m_schudson.html [2011, wrzesień].
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strzeni medialnej, jako miejscu obiektywizacji zróżnicowanych przekazów 
dziennikarskich – i  nie tylko. Natomiast jeśli wymienione wartości zosta-
ną zdewaluowane lub zatracą swoje pierwotne znaczenie, dziennikarstwo, 
jako profesja, przekształci się w  zawód o profilu tylko komercyjnym. 

 V. Konwergencja a adresaci przekazów medialnych

Kultura konwergencji mediów ma określony wpływ na odbiorców 
przekazów nie tylko mediów periodycznych. Rozwój technologiczny mediów, 
a szczególnie ich cyfryzacja, spowodowały wzbogacenie o nowe media nie 
tylko komunikowanie zinstytucjonalizowane, ale i komunikowanie sponta-
niczne. Potocznie mówi się, że nowoczesne technologie komunikowania od-
mieniły niemal wszystkie sfery ludzkiej aktywności. Stwierdzenie to wynika 
po części z tego, iż media pojawiły w przestrzeni komunikacji spontanicznej 
i stworzyły nowe możliwości techniczne w komunikacji interpersonalnej. 
Wywołują wrażenie upodmiotowienia odbiorców, tak jak w przypadku prze-
kazów masowych, oraz  adresatów komunikowania instytucyjnego. 

Kultura konwergencji nauczyła również odbiorców mediów korzysta-
nia z różnych technologii mediów – w jakimś stopniu regulować przepływ 
treści do nich z poszczególnych kanałów (możliwość szerokiego wyboru po-
dobnych mediów czy programów, jak też interakcji z innymi użytkownikami). 
Z biegiem czasu okazało się, że sama technologia to za mało, aby przekształ-
cić konsumentów przemysłu medialnego  w upodmiotowionych czytelników 
mediów. Kultura komunikacyjna i kultura medialna wymagają czegoś więcej 
niż tylko biegłego posługiwania się Internetem, telefonem komórkowym czy 
innymi urządzeniami udostępniającymi bazy danych. Problem leży w umie-
jętności wykorzystania tych danych i przekształcenia ich w informacje czy 
wiedzę. Paradoksalnie w sytuacji możliwości korzystania z tak wielu mediów 
periodycznych, jak i mediów funkcjonujących w przestrzeni komunikacji in-
terpersonalnej czy instytucyjnej, coraz częściej mówimy o stanie „nadmiaru  
informacji” czy „chaosu informacyjnego” – prowadzących do bierności inte-
lektualnej czy społecznej. 
 To popularne stwierdzenie wynika po części z tego, że niewłaściwie 
rozumiane jest  poznanie informacyjne i sama informacja. Nie dokonując 
głębszej analizy tego problemu, należy stwierdzić, iż to, co daje orientację 
w rzeczywistości i jest podstawą budowania wiedzy, nie może występować 
w nadmiarze i nie może wywoływać chaosu. Coś, co samo w sobie jest 
strukturą uporządkowaną, nie może prowadzić do chaosu. Twierdzenia 
o nadmiarze informacji czy chaosie informacyjnym są pochodną potoczne-
go określania prawie każdego przekazu medialnego jako informacji. 

Utwierdza w tym przekonaniu błyskawiczny rozwój Internetu i tele-
fonii komórkowej, technicznie umożliwiających dostęp do bardzo zróżnico-
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wanych baz danych. Internet jest w stanie zastąpić dotychczasowe media 
informujące, występujące do niedawna samodzielnie, takie jak prasa czy 
książka. Obserwacja przestrzeni medialnej i komunikacyjnej pokazuje, że 
najważniejsze funkcje i procesy w tych przestrzeniach, organizują się wokół 
sieci. To w tych przestrzeniach – współcześnie podstawowych – tworzona 
jest w sieci nowa morfologia społeczna.  Dyfuzja sieciowej logiki w istotny 
sposób zmienia procesy produkcji i ekonomii, percepcji władzy (politycz-
nej, korporacyjnej) i kultury.
 Kultura konwergencji mediów dokonuje fragmentacji publiczności 
masowej. Jest to zjawisko związane z odmasowieniem mediów. Wydaje się 
być zjawiskiem korzystnym, demokratyzującym i upodmiatawiającym spo-
łeczeństwa. Wszak dokonuje się proces indywidualizacji procesów komu-
nikacyjnych, tak w przestrzeni komunikowania periodycznego, instytucjo-
nalnego, jak i interpersonalnego. 

Niesie to jednak określone konsekwencje dla debaty publicznej wery-
fikującej  przekazy – społecznie, kulturowo czy politycznie ważne. W sytuacji 
fragmentacji publiczności debaty medialne, a w konsekwencji i społeczne, 
mają ograniczony zasięg  strukturalny – nie mają wymiaru powszechnego. 
Spowodowane jest to – w jakimś stopniu – spadkiem  znaczenie mediów 
periodycznych o formule dziennikarskiej w komunikowaniu społecznym. 
Dyskurs dziennikarski, na społeczne ważne problemy, zaczyna mieć ograni-
czony zasięg w przestrzeni medialnej i komunikacyjnej. 
  Upowszechnienie się nowych mediów sprawiło, że zmianom uległ 
sposób, w jaki pracujemy, uczymy się czy spędzamy wolny czas. Nadmiar 
przekazów występujących w tak różnych mediach powoduje, że wiele osób 
nie jest w stanie tych przekazów zweryfikować i przetworzyć w informacje 
czy wiedzę. Często wynika to z tego, że dotychczasowa wiedza adresatów 
przekazów jest już nieaktualna, aby ogarnąć to, co jest zawarte w nowych 
przekazach. Analizując procesy starzenia ludzkiej wiedzy, zauważa się, że 
w latach siedemdziesiątych XX wieku dewaluacja wiedzy następowała po 10 
latach, w latach osiemdziesiątych już po 5 latach. Współcześnie tworzy się 
paradoksalna sytuacja, w której człowiek produkuje i gromadzi coraz więk-
szą ilość danych, których nie potrafi przekształcić  w informację, a następne 
w wiedzę. Współcześnie napływ przekazów do jednostki za pośrednictwem 
wielu mediów jest tak szybki, że traci ona intelektualne możliwości selekcji 
tych wiadomości. Zjawisko to określane jest „szokiem informacyjnym”. 

Współczesny człowiek popada w swoistą turbulencję komunikacyj-
ną. W efekcie mózg człowieka absorbuje przekazy przypadkowe. Odkładają 
się one, tworząc melanż mało przydatnych danych – w sposób istotny ogra-
niczając poprawną ocenę sytuacji czy rzeczywistości. Nie są przekształca-
ne w informacje. Utrudnia to rozpoznanie otaczającego świata, w którym 
jednostka się znajduje.  
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Uwagi końcowe

Konwergencja mediów tworzy niespotykany do tej pory postęp w pod-
stawowych rodzajach komunikacji i komunikowania społecznego, nadając 
nowy wymiar wielu dziedzinom życia jednostek i społeczeństw. Internet, 
jako globalna sieć, uświadamia, w jakim stopniu rozbudowanie przestrzeni 
medialnej dokonało kompresji przestrzeni komunikacyjnej i czasu ilościo-
wego w komunikacji. Jak zauważono wcześniej, dyfuzja sieciowej logiki 
w istotny sposób zmienia procesy produkcji i ekonomii, percepcji władzy 
(politycznej, korporacyjnej) i kultury. Ale epoka Internetu i konwergencji 
mediów stwarza również pewne niebezpieczeństwa. Na koniec zasygnalizu-
jemy jedno z nich – jest to niebezpieczeństwo utraty podmiotowości przez 
człowieka. 

Nieograniczony i swobodny wybór przekazów medialnych w Interne-
cie dokonywany przez osoby o niskiej kulturze medialnej ogranicza umie-
jętność poruszania się wśród zawartych tam przekazów. Brak doświadcze-
nia i aktualnej wiedzy ogólnej prowadzi do wielkiej nieporadności w prze-
twarzaniu dostępnych danych. Tworząca się w ten sposób społeczność 
posiada nadmiar różnorodnych danych, ale nie potrafi ich przekształcić 
w informację, a następnie w wiedzę. Istnieje niebezpieczeństwo, iż kultura 
konwergencji mediów tworzy społeczność odbiorców mediów i przekazów 
sprawnie poruszających wśród wielu danych, ale płytką intelektualnie, 
niezdolną do formułowania niezależnych sądów i myśli, podatną na różne 
manipulacje. 
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA CONVERGENCE 
ON SHAPING THE MEDIA SPACE

SUMMARY

The technology development of the media as well as the cultural and civi-
lization changes
in the communication phenomena caused thickening of the media space. 
It creates the new 
possibilities of generating the communication spaces in almost all forms of 
social communication. The phenomenon which contributes to the creation 
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of these processes is defined as the media convergence.
The convergence in the context of the media culture is not only a techno-
logical process strengthening the transmission of the media or thickening 
the media space by the multimedia carriers of the content but it also has 
a non-technological dimension.
The media convergence must be perceived as the one which gives a sense 
to the media culture. It blurs the line between different channels of the 
content flow, forms and formats
in the media space. It also blurs the line between the segments of the me-
dia enterprises and
between the production activities and the media consumption. The me-
dia convergence changed basically the media culture and it caused the 
changes in the way of using the media by the media audiences – from 
passive to active.
The Internet era and the media convergence pose a danger to the loss of 
subjectivity by a human being. 

KEY WORDS: convergence, online journalism, multimedia, the media 
space, cyberspace
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Współczesna prasa religijna w Rosji. 
Próba typologii

STRESZCZENIE

Rozważania badaczy radzieckich i rosyjskich na temat typologii 
oraz czynników określających typ pisma. Współczesna struktura 
prasy religijnej w Rosji. Powstanie i  charakterystyka prasy religij-
nej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Struktura i klasyfikacja prasy 
prawosławnej w Rosji. Prasa pozostałych wyznań chrześcijańskich 
i niechrześcijańskich w Rosji. 

SŁOWA KLUCZOWE: typologia, prasa religijna, prasa prawo-
sławna, system prasy, Rosyjska Cerkiew Prawosławna

 Typologia i jej rola w dziennikarstwie

 Typologia jako metoda naukowego poznania jest szeregowaniem i logicz-
nym porządkowaniem elementów danego zbioru przedmiotów lub zjawisk, we-
dług porównywania ich cech z  cechami elementów uznanych za typy w obrębie 
określonego zbioru. Podstawowymi celami typologii jest: 1. systematyzacja zbio-
rów przedmiotów lub zjawisk należących do zakresu danej nauki; 2. opis szere-
gujący rozpatrywanego zbioru przedmiotów; 3. wypracowanie, sprecyzowanie i  
usystematyzowanie aparatury pojęciowej danej nauki w danym zakresie1. 
 W nauce o środkach masowego przekazu badania typologicz-
ne zmierzają do wypracowania uogólniających modeli i konfrontacji ich 
z  realnie funkcjonującym systemem mediów. Na tej podstawie dochodzi  
do opisania i objaśnienia całości systemu, jego struktury, zachodzących 
w nim procesów, wyodrębnieniu systemowych związków. Typologia dzien-
nikarstwa odzwierciedla powstanie badanego systemu, wyjaśnia prawidło-
wości jego funkcjonowania, prognozuje rozwój. Typologia dziennikarstwa 
wyjaśnia również specyficzne prawidłowości, cechy, odnoszące się do od-
dzielnych grup pism, które powstają w wyniku procesów współistnienia, 
integracji i dyferencjacji w systemie środków masowego przekazu. Typolo-
giczne podejście zakłada także konieczność systemowego badania zjawisk 
w ich współzależności i wzajemnym oddziaływaniu. 
 Prasoznawstwo radzieckie, a później rosyjskie, bogate jest w roz-
ważania dotyczące czynników określających typ prasy. Rozpoczął je A.G. 
Boczarow2 na przykładzie radzieckich czasopism. Wskazał on na następu-
* prof. dr hab.; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu.
1  Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1987, s. 569.
2  А.Г. Бочаров, Основные принципы типологи современных советских журналов. В: 
«Вестник МГУ». Сер.: 10. Журналистика. 1973. № 3. С. 32-33.



jące czynniki: cel czasopisma, przedmiot lub odzwierciedlana sfera działal-
ności, rodzajowa przynależność pisma, charakter audytorium, charakter 
przekazu. Dla J.A. Korniłowa3 najważniejszymi czynnikami wpływającymi 
na typ pisma, które odpowiadają podstawowym elementom procesu komu-
nikowania, były: wydawca, cel i funkcje pisma, grupa czytelnicza. Wpływa-
ją one w  sposób zasadniczy na typologiczne charakterystyki dowolnego pi-
sma. Ilość opisywanych cech zależy od konkretnego celu badawczego. Były 
to dla tego autora przesłanki dla szerszych rozważań o samym pojęciu „typ 
pisma”. A.I. Akopow4 wskazywał w swoich rozważaniach typologicznych 
nad specjalnymi czasopismami, iż poszukiwanie najbardziej istotnych 
cech charakteryzujących typ prasy dokonuje się w różnorodny sposób: na 
podstawie analizy prac teoretycznych, badania wielu czasopism, wycho-
dzących w różnych okresach i gałęziach, historyczno-społecznych badań 
przyczyn powstania, rozwoju i transformacji typów specjalnych czasopism, 
w rezultacie socjologicznych badań. Autor ten konkluduje, iż uwarunkowa-
nia społeczne stwarzają warunki dla powstania pisma, wskazują na czyn-
niki, cechy określające jego typ. Nazywa je formującymi określony typ 
pisma. Zalicza do nich: organ wydający, cel i zadania pisma, audytorium. 
Ponadto wskazuje na wtórne cechy charakteryzujące typ pisma. Zalicza 
do nich: zespół redakcyjny, strukturę wewnętrzną pisma, szatę graficzną 
oraz gatunki dziennikarskie publikowanych materiałów. Na koniec mówi 
o cechach formalnych typu pisma, do których zalicza periodyczność, ob-
jętość i nakład5. W późniejszych rozważaniach M.W. Szkondin6 wskazuje, 
iż podstawowymi czynnikami określającymi typ prasy są: charakter audy-
torium, celowe przeznaczenie pisma, charakter przekazywanej informacji. 
Do uzupełniających zaliczał: periodyczność, okres wydawania, objętość 
pisma i format pisma. J.P. Prochorow7 czynnik podstawowy dla określe-
nia typu prasy upatrywał w czytelniczym przeznaczeniu pisma. Dla A.N. 
Aleksiejewa8 były to z kolei: typ założyciela pisma, sfera informacyjnego 
zainteresowań (tematyka), charakter audytorium, społeczno-informacyjna 
funkcja pisma. Można zatem powiedzieć, iż w prasoznawstwie radzieckim, 
a później rosyjskim, zarysowały się następujące podejścia do czynników 
określających typ pisma: po pierwsze, ilość i hierarchia wskazywanych 
czynników zależała od tego, czy były to rozważania ogólnoteoretyczne, czy 
też opisujące konkretny typ pism. Po drugie, większość autorów poprze-
staje na wskazaniu cech podstawowych określających typ pisma zaliczając 
do nich: wydawcę-założyciela, przeznaczenie pisma oraz charakter audy-
torium, stwierdzając jednocześnie, że to one określają wszystkie pozostałe 
3 Е.А. Корнилов, Журналистика на рубеже тысячелетий. Ростов-на-Дону. 1999. С. 39-41. 
4 A.И.I. Aкопов, Методика типологического исследования периодических изданий. 
Иркутск 1985. С. 38-39. 
5 Ibidem.
6 М.В. Шкондин, Введение. В: Типология периодической печати. Проблемы и тенденции 
прзвитя типологической структуры современной периодики. Ред. Я.Н. Засурский. 
Москва 1995. С. 10-12. 
7  Е.П.Прохоров, Ibidem. С. 17-18.
8 A.Н.N. Aлексеев, Газетный мир постсоветской России: подход к построению 
типологии. В:»Вестник МГУ». Сер.10: Журналистика. 1998. № 3. С. 20. 
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cechy,  które są niezbędne do pełnego opisania konkretnego typu. W  pra-
soznawstwie polskim można by wyróżnić podobne podejścia do rozważań 
nad czynnikami określającymi typ pisma. 

 Prasa religijna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Rosji

 Współczesny system prasy religijnej zaczął się formować w latach 90. 
ubiegłego wieku. W 1990 roku została przyjęta w ZSRR ustawa „O swo-
bodzie sumienia i organizacjach religijnych”, a następnie już w Federacji 
Rosyjskiej ustawa „O wolności wyznania”9. Były to pierwsze po 1917 roku 
ustawy, które nadawały status prawny organizacjom religijnym, umożliwia-
ły samodzielne prowadzenie działalności wydawniczej oraz niezależnej od 
państwa polityki informacyjnej. Można stwierdzić, iż obecnie w Rosji mo-
żemy mówić o zorganizowanej, szerokiej strukturze prasy religijnej, która 
składa się z różnych poziomów, orientacji, typów i rodzajów tego typu pism. 
 Prasę religijną w Rosji trudno nazwać masową ze względu na niskie 
nakłady oraz rozpowszechnianie ograniczające się zasadniczo do wiernych. 
Jednakże większość tytułów religijnych ma już stały krąg czytelników. 
 Specyfika współczesnej rosyjskiej prasy religijnej wynika z faktu, że 
odzwierciedla ona w pełnej mierze funkcjonujący w społeczeństwie duchowy 
pluralizm. Trzeba bowiem stwierdzić, iż zgodnie z rosyjską konstytucją żad-
na religia nie może być uznana za państwową czy obowiązującą10. Oprócz 
wydawnictw chrześcijańskich, które wydają różnego typu kościelne organi-
zacje, ukazują się także pisma innych tradycyjnych dla Rosji wyznań – isla-
mu, buddyzmu, hinduizmu, ale także nietradycyjnych, takich jak Świadków 
Jehowy, mormonów czy też grupy poznania Kriszny i wielu innych. 
 W Rosji zarejestrowano ponad 40 tys. religijnych organizacji, religij-
nych centrów, lokalnych wyznaniowych społeczności związanych z 58 róż-
norodnymi religiami i wyznaniami. Większość z nich przejawia wydawniczą 
aktywność poprzez wydawane czasopisma i gazety. 
 Najbardziej zróżnicowaną prasę posiadają przedstawiciele religii 
chrześcijańskich. Ze względu na ilość i różnorodność gazet i czasopism 
znaczące miejsce zajmuje w niej prasa prawosławna. Ukazuje się prasa 
katolicka zarówno wschodniego, jak i zachodniego obrządku, ewangelicka, 
baptystów czy też Adwentystów Dnia Siódmego11. 
 Obok kościelnych pism, których założycielami i wydawcami są róż-
nego typu struktury kościelne (diecezje, pojedyncze zakony, stowarzysze-
nia, bractwa), istnieją gazety i czasopisma religijne wydawane przez różno-

9  Zob. J. Adamowski, Rosyjskie media i dziennikarstwo czasów przełomu (1985-1997), 
Warszawa 1998, s. 104-107.
10  Konstytucja Federacji Rosyjskiej. Artykuł14.
11  Л.К. Кашинская, Религиозная печать. В: Типология периодической печати, под ред. 
А.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской, Москва 2009. С. 144.
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rodne społeczne organizacje, partie i ruchy polityczne oraz osoby fizyczne. 
Większość tych wydawnictw propaguje i rozwija prawosławne idee. Są rów-
nież pisma o charakterze ekumenicznym czy podejmujące problematykę 
dotyczącą wszystkich chrześcijan. 
 Szczególne miejsce zajmuje prasa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 
W jej powstaniu i rozwoju wykorzystano doświadczenie wydawnicze Cer-
kwi z XIX wieku. Oczywiście trudno mówić o pełnym odrodzeniu prawo-
sławnych wydawnictw tamtego okresu. Zmieniły się bowiem warunki ży-
cia, wyrosły pokolenia wychowane w innych tradycjach. Zasadniczo także 
zmieniła się pozycja Cerkwi prawosławnej w społeczeństwie od tej sprzed 
Rewolucji Październikowej, kiedy miała status religii państwowej. Zmieniły 
się jednakże zasadnicze cele i zadania prasy wydawanej przez Cerkiew. 
O ile w XIX wieku dominowały cele związane z pogłębianiem życia ducho-
wego, łączenia teologii i życia ziemskiego, o tyle współcześnie kładzie się 
nacisk na misyjność, katechizację i działalność duchowo-oświatową. 
 Trzeba jednak stwierdzić, iż wykorzystuje się historyczne doświad-
czenie dziennikarstwa prawosławnego, zwłaszcza w aspekcie budowania 
struktury prasy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Należy także wskazać, iż 
rozwój prasy religijnej, niezależnie od wyznania, jest w istotny sposób de-
terminowany jego znaczeniem i pozycją we współczesnym społeczeństwie 
rosyjskim. Pod tym względem prawosławna religia, a tym samym i prasa, 
cieszy się niekwestionowanym pierwszeństwem. 
 Rosja jest głównym centrum prawosławia na świecie. Silną pozycję po-
siada w kraju Rosyjska Cerkiew Prawosławna, reprezentowana przez patriar-
chę wraz ze strukturami kierowniczymi w postaci Moskiewskiego Patriarcha-
tu. Posiada bardzo hierarchiczną strukturę, na którą składają się: diecezje, 
parafie, zakony oraz różnego typu instytucje edukacyjne i oświatowe. Są one 
rozmieszczone zarówno w Rosji, państwach byłego ZSRR, jak i poza nimi. 
 Zgodnie z istniejącą współcześnie strukturą organizacyjną Cerkwi prawo-
sławnej budowana jest i rozwijana prasa cerkiewna. Pod tym względem, do pew-
nego stopnia, wydawnictwa religijne utrwalają hierarchiczną strukturę Cerkwi, 
chociaż nie ominęły jej główne tendencje współczesnego dziennikarstwa. Niektó-
re diecezjalne pisma, a także parafialne, rozszerzają swoją tematykę o problemy 
ogólnocerkiewne, informują o funkcjonowaniu innych diecezji i parafii. 
 W celu dalszego rozwoju działalności informacyjnej Moskiewskiego 
Patriarchatu powstał 31 marca 2009 roku, decyzją Świętego Synodu, Sy-
nodalny informacyjny wydział Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Jego pod-
stawowymi zadaniami są: 

 - kształtowanie jednolitej polityki informacyjnej Rosyjskiej Cerkwi Pra-
wosławnej, 

 - koordynacja działalności informacyjnej diecezji i instytucji synodal-
nych, 
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 - współpraca z prawosławnymi i świeckimi mediami masowymi, 
 - wspomaganie działalności projektów medialnych Rosyjskiej Cerkwi 

Prawosławnej. 
 Ważnym kryterium podziału prasy prawosławnej jest to, czy medium 
posiada lub nie posiada w winiecie specjalny nadruk, gryf informujący, iż wy-
dawane jest „za zgodą Synodalnego informacyjnego wydziału Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej”. Wydział uzyskał takie uprawnienia na podstawie postanowie-
nia Świętego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z 25 grudnia 2009 roku. 
Określono, jakie media prawosławne mogą otrzymać ten gryf, oraz wprowadzono 
szczegółową procedurę jego otrzymania. Do najważniejszych przepisów należą12: 

 - gryf otrzymują periodyczne media, niezależnie od formy, rozpowszech-
niane w ramach Cerkwi, 

 - gryf otrzymują media, których zawartość nie przeczy nauczaniu wia-
ry prawosławnej, nie sprzeciwia się oficjalnemu stanowisku Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej oraz nie zawierają niewiarygodnych wiadomości, 
a także etycznie niedopuszczalnych informacji, 

 - gryf otrzymują media, które są zarejestrowane zgodnie z prawodaw-
stwem Rosyjskiej Federacji lub prawodawstwem medialnym innych 
państw, w których się ukazują. Dotyczy to także wydawnictw o niewiel-
kich nakładach (do 1000 egzemplarzy), które nie podlegają rejestracji, 

 - nie podlegają procedurze otrzymania gryfu pisma parafialne rozpo-
wszechniane na obszarze jednej lub kilku parafii w Rosji i za granicą. 
Ich działalność regulują przepisy poszczególnych diecezji. Nie dotyczy to 
pism parafialnych wydawanych w Moskwie, które podlegają procedurze 
otrzymania gryfu, 

 - gryf otrzymuje się bezpłatnie na nieokreślony okres, 
 - media starające się o otrzymanie gryfu przesyłają odpowiednią ankietę, 

załączają egzemplarze, a po otrzymaniu gryfa przesyłają obowiązkowe 
egzemplarze do Synodalnej biblioteki, 

 - po otrzymaniu gryfa medium otrzymuje odpowiednią decyzję wraz z nu-
merem rejestracyjnym. Wydział Informacyjny wydaje decyzję w ciągu 30 
dni kalendarzowych,

 - gdy medium sprzeniewierza się zasadom otrzymania gryfu, jest uprze-
dzane o tym fakcie przez Przewodniczącego Synodalnego Informacyj-
nego Wydziału w formie pisemnej, który oczekuje wyjaśnienia. Drugie 
upomnienie pozbawia medium gryfu i następuje wykreślenie z rejestru. 
Medium może starać się o powtórne nadanie gryfu zgodnie z procedurą. 

 Udzielanie zgody na używanie gryfu rozpoczęto od października 
2010 roku. Do 21 listopada 2012 roku wydano 225 zgód. Przy zastosowa-
niu kryterium typu medium ich struktura przedstawia się następująco: 
12  Регламент присвоения и отэыва специального грифа «Одобрено Синодальным 
информационным отделом Русской Православной Церкви» http://sinfo-mp.ru/stamp/
reglament.html
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 - gazety – 55,6 proc., 
 - czasopisma – 35,7 proc., 
 - almanachy – 4,1 proc., 
 - wideo lub programy telewizyjne – 2,3 proc., 
 - wkładki do innych wydawnictw – 2,3 proc. 

 Przy zastosowaniu kryterium miejsca wydawania rozmieszczenie 
medium z gryfem jest następujące:

 - Moskwa – 24,9 proc., 
 - Sankt-Petersburg – 6,3 proc., 
 - wydawnictwa w poszczególnych diecezjach – 14,9 proc., 
 - wydawnictwa w stolicach poszczególnych diecezji poza Moskwą 

i Sankt-Petersburgiem – 33,5 proc., 
 - pozostałe miejscowości Rosji – 16,3 proc., 
 - kraje byłego ZSRR – 4,1 proc. (w tym Białoruś – 2,3 proc., Kazachstan 

– 0,9 proc., Uzbekistan – 0,9 proc.)13.
 Pierwszego klasyfikacyjnego podziału całości prasy prawosławnej moż-
na dokonać, stosując kryterium związku ze strukturami Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej. Pod tym względem wydawnictwa możemy podzielić na 2 grupy: 

1. Pisma mające „błogosławieństwo Patriarchy Moskiewskiego i całej 
Rusi”, 

2. Pisma własne Moskiewskiego Patriarchatu.
 Przedstawicielem pierwszej grupy może być pismo „Prawosławna Mo-
skwa”. Gazeta ukazała się w 1990 roku jako wydawnictwo parafii w Zielo-
nogradzie. Obecnie ma ona ogólnorosyjski charakter i można ją zamówić 
w prenumeracie. Pod względem zróżnicowania społecznego czytelników, jak 
i zasięgu geograficznego, jest to jedno z najbardziej masowych cerkiewnych 
wydawnictw w Rosji. Podobnego typu jest gazeta „Radonież”, której założy-
cielem jest prawosławne stowarzyszenie „Radonież”. Mimo że nie jest oficjal-
nym organem Cerkwi, publikuje jej oficjalne dokumenty, prowadzi polemikę 
z innymi czasopismami i instytucjami społecznymi, broni stanowiska Mo-
skiewskiego Patriarchatu oraz wyjaśnia ogólne problemy życia cerkiewnego. 
 Do drugiej grupy można zaliczyć pisma będące własnością Mo-
skiewskiego Patriarchatu. Jego wydawniczy wydział wydaje oficjalny organ 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – miesięcznik „Czasopismo Moskiewskiej 
Patriarchii”. Wznowiono także wydawanie gazety „Moskiewskie cerkiewne 
wiadomości”14. Oba te tytuły są skierowane przede wszystkim do prawo-
sławnego duchowieństwa. Starają się jednakże być atrakcyjne dla szer-
szego audytorium. Także kolejne czasopismo Moskiewskiego Patriarchatu  
„Prawosławne czytanie”, jako kolorowe, ilustrowane wydawnictwo, sta-
13  Badania własne autora na podstawie Spisu mediów, które otrzymały gryf: http://sinfo-
mp.ru/stamp/spisok-smi-poluchivshix-grif.html
14 А.В. Полонский, Культурно-идеологические порадигмы современных российских 
масс-медиа. В: Журналистика постсоветских республик: 20 лет спустя, под ред. 
А.П. Короченского и М.Ю. Казак. Белгород 2012. С. 53.
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wia za główny cel wychowanie duchowe. Publikowane są w nim materiały 
o charakterze duchowo-pouczającym oraz fragmenty świętych ksiąg. Prze-
znaczone jest przede wszystkim dla ludzi, którzy posiadają już utrwaloną 
wiarę, są gotowi do samodzielnego rozmyślania o istocie ludzkiego bytu 
i poszukiwania sposobów ocalenia, które znajdują w prawosławiu. Działal-
ność wydawniczą prowadzą także różne wydziały Moskiewskiego Patriar-
chatu. Przykładem może być wydział do kontaktów zewnętrznych, który 
wydaje „Informacyjny Biuletyn” i kwartalnik „Cerkiew i czas”. W tym ostat-
nim publikowane są materiały teologiczne, filozoficzne i społeczne. Pod 
patronatem wydziału kształcenia religijnego i katechizacji wydawane jest 
ilustrowane czasopismo dla rodzinnego czytania „Prawosławna rozmowa”. 
 Osobną grupę wśród prawosławnych wydawnictw stanowią teoretycz-
ne pisma, których głównym celem jest podnosić poziom teologicznej kultury 
i wykształcenia duchownych oraz stanowić pomoc w ich pracy. Tymi proble-
mami zajmuje się rocznik „Teologiczne prace”. Publikowane są w nim mate-
riały z zakresu dogmatów, moralności, historii Cerkwi, liturgii czy sztuki cer-
kiewnej. Do tego typu czasopism należy także zaliczyć najstarszy miesięcznik 
teologiczny „Chrześcijańskie czytanie”, wydawany przez Sankt-Petersburską 
Duchową Akademię. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku, a zo-
stał wznowiony w 1991 roku. Wydawaniem teoretycznych prawosławnych 
czasopism zajmują się także społeczne organizacje. Prawosławne teologiczne 
czasopismo „Alfa i Omega” wydaje Stowarzyszenie rozpowszechniania Pisma 
Świętego w Rosji. Północno-Zachodnia Biblijna Komisja wydaje od 1990 roku 
„Wiadomości Biblijnej Komisji” z podtytułem „Duchowe Odrodzenie”. Nieza-
leżne historyczno-teologiczne stowarzyszenie wydaje „Czasopismo historycz-
no-teologicznego stowarzyszenia”, którego celem jest przedstawienie ludziom 
zajmującym się studiowaniem Pisma Świętego innych świętych ksiąg, historii 
Cerkwi i innych kierunków teologicznej myśli, informacji z tego zakresu oraz 
umożliwienie wymiany myśli i współpracy na te tematy. Grupę cerkiewnych 
wydawnictw o charakterze teoretycznym uzupełniają czasopisma zbliżone te-
matycznie do aktualnych potrzeb duchowieństwa pracującego w parafiach, 
a także uczących się w prawosławnych akademiach i seminariach. Przykła-
dem może być studencki prawosławny kwartalnik „Spotkanie”, wydawany 
przez Moskiewską Duchową Akademię i Seminarium, czy też „Rosyjski Pa-
sterz” absolwentów Seminarium Siergiejewno-Troickiego15. 
 Kolejną, istotną część prasy prawosławnej w Rosji stanowią wydaw-
nictwa ukazujące się na obszarze poszczególnych diecezji Rosyjskiej Cer-
kwi Prawosławnej. Wśród nich można wyróżnić następujące grupy: 

1. Oficjalne gazety i czasopisma diecezji,
2. Prasa wspólnot i parafii, 
3. Czasopisma prawosławnych stowarzyszeń i społeczności.

 

15 Л.К. Кашинская, op. cit., s. 146-147.
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 Aktywność wydawniczą na poziomie poszczególnych diecezji Rosyjska 
Cerkiew Prawosławna zaczęła przejawiać już na początku 1990 roku. Wie-
le diecezji wydaje dużo pism, których założycielami są z reguły diecezjalne 
struktury zarządzające. Z reguły jedno z nich jest oficjalnym organem diecezji. 
Ukazują się w nim oficjalne dokumenty zarówno szczebla ogólnocerkiewnego, 
jak i parafialnego, materiały związane z historią Cerkwi, dotyczące moralno-
ści, świętych, publikacje teologiczne oraz poświęcone historii i tradycji prawo-
sławia. 
 Wiele diecezji powołało do życia specjalne informacyjne komisje, 
których podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki informacyj-
nej. Do ich podstawowych kierunków działalności należą: 

 - wydawanie prasy periodycznej diecezji, 
 - współpraca ze świecką prasą, 
 - przygotowywanie prawosławnych audycji w radiu i telewizji, 
 - wykorzystywanie w informacyjnej działalności diecezji możliwości 

stwarzanych przez Internet, 
 - wydawanie literatury prawosławnej i praca społeczna16.

 Wśród diecezjalnych wydawnictw dominują gazety. Jednakże w me-
tropoliach i większych diecezjach ukazują się także czasopisma, co daje 
możliwość prowadzenia efektywnej informacyjnej, oświeceniowej i kateche-
tycznej pracy. Te funkcje są charakterystyczne praktycznie dla wszystkich 
oficjalnych wydawnictw diecezjalnych. Przykładem tego typu pisma są: „Wo-
roneżski diecezjalny zwiastun”17, „Twerskie diecezjalne wiadomości” czy też 
„Sankt-Petersburskie diecezjalne wiadomości”. Ich tematyka jest zasadniczo 
nakierowana na duchownych i ludzi ściśle związanych z Cerkwią, chodzą-
cych systematycznie do cerkwi. Te wydawnictwa są także kierowane do sze-
rokiego kręgu czytelników, gdyż podejmują tematy dotyczące historii religii, 
Cerkwi czy problemy ogólnospołeczne, wiążąc ich tym samym z odradzają-
cym się religijnym myśleniem o współczesnym społeczeństwie. 
 Założenie wielofunkcyjności jest charakterystyczne dla wszystkich die-
cezjalnych wydawnictw, nie wyłączając gazet. Te ostanie mimo niedużej objęto-
ści, nastawienia na informację, wypełniają zadania duchowego odrodzenia i wy-
chowania. Taki model redakcyjny realizują „Kurskie diecezjalne wiadomości”, 
pismo Pskowskiej diecezji – „Błogosławione promienie”, „Astrachańskij prawo-
sławny rozmówca” czy też „Prawosławne słowo Syberii” wydawane przez Kra-
snojarską diecezję. Posiadają one podobną strukturę problemowo-tematyczną. 
Publikują oficjalną kronikę funkcjonowania Moskiewskiego Patriarchatu jak 
i swojej diecezji, wyjątki z prac teologicznych, materiały na temat świętych ikon, 
miejscowych świętych, duchowe wskazania, przepowiednie i modlitwy. 
16  И. Кобелев, Информационная политика и журналистика Белгородской 
и Староосокольской епархии. В: Журналистика и медиаобразование – 2007, под ред. 
А.П. Короченского, Белгород 2007. С. 36-37.
17 А.В. Полонский, op. cit., s. 53.
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 Można powiedzieć, iż oficjalne diecezjalne gazety i czasopisma tworzą 
dość jednorodną grupę typologiczną, na którą składają się pisma o charak-
terze informacyjnym i duchowo-oświatowym. Przy czym każde z nich ma 
swój redakcyjny model, własne rubryki, swoisty sposób podejmowania tra-
dycyjnych tematów, wybiera własne problemowe priorytety. Przykładowo 
„Jarosławskie diecezjalne wiadomości” szczególną uwagę poświęcają proble-
matyce duchowego odrodzenia poprzez spuściznę świętych prawosławia18. 
 Prasa cerkiewna nie ogranicza się tylko do wydawnictw Moskiew-
skiego Patriarchatu i instytucji diecezjalnych. Aktywną działalność pra-
sową podejmują także parafie i społeczności wiernych prawosławia. Tego 
typu działalność prowadzą także różnorodne prawosławne stowarzysze-
nia i towarzystwa. Niektóre diecezje oprócz wydawnictw oficjalnych są 
współwydawcami pism wraz z różnego typu organizacjami społecznymi 
czy osobami fizycznymi. W tym przypadku model informacyjno-tematycz-
ny znacznie odbiega od pism oficjalnych. Brak tu materiałów oficjalnych, 
a priorytetowo traktuje się problemy duchowego odrodzenia i religijnego 
wychowania. W tej grupie możemy spotkać kolorowe ilustrowane czasopi-
sma, np. „Daniłowski dobry zwiastun” – pismo monastyru Świętego Daniły 
w Moskwie. Jednakże większość z nich ma mały format, a periodyczność 
związana jest z kalendarzem religijnym prawosławia. 
 Część duchowo-oświatowych pism przeznaczonych jest dla rodzinnego 
czytania. Typowym przykładem tego typu pisma jest „Prawosławna rozmo-
wa”. Periodyk posiada stałe rubryki przeznaczone do określonych kręgów od-
biorców, zainteresowanych konkretną problematyką, np. „Wierzę”, „Domowa 
cerkiew”, „Niedzielna szkoła”, „Państwo i cerkiew” . Dla dzieci pismo wydaje 
dodatek „Ziarenko”. Trzeba stwierdzić, iż wiele diecezjalnych czasopism i ga-
zet ma podtytuł „Dla rodzinnego czytania”. Wyróżniającą cechą prawosławnej 
prasy rodzinnej jest takie dobieranie tematyki, aby uwzględniała ona potrzeby 
i zainteresowania czytelnicze wszystkich członków rodziny. W materiałach nie 
spotyka się bezpośredniej dydaktyki czy pouczeń. Są one bardziej nakiero-
wane na stopniowe zbliżanie się odbiorców do wiary prawosławnej, tak aby 
z biegiem czasu stała się ona rzeczywistą potrzebą duchowego życia19. 
 Inną odmianą pism duchowo-oświatowych są gazety i czasopisma 
przeznaczone do niedzielnego czytania. Tego typu wydawnictwa stanowiły 
istotną część prasy prawosławnej do Rewolucji Październikowej. Były prze-
znaczone dla wszystkich warstw społecznych i traktowane jako pisma za-
liczane do narodowych czasopism. Obecnie tego typu wydawnictwa rozwi-
jają się mniej aktywnie i są bardzo zbliżone typologicznie do czasopism do 
rodzinnego czytania. Przykładem może być kolorowe ilustrowane czasopi-
smo „Niedzielny dzień”, ukazujące się w Murmańsku w językach rosyjskim 

18  Ibidem, s. 34-40. 
19  Л.К. Кашинская, op. cit., s. 149.
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i angielskim, wydawcą którego jest prawosławne bractwo świętych Kiryła 
i Metodego. Znajdują się w nim stałe rubryki: „Ewangelia”, „Święte teksty”, 
„Kontemplacja”, przeznaczone dla dorosłego czytelnika. Dla dorastającego 
pokolenia są rubryki: „Wychowanie”, „Niedzielna szkoła” czy „Dzieciom”. Są 
również rozdziały przeznaczone dla wszystkich, jak np. „Spotkania i zna-
jomości”, gdzie duchowni piszą o swojej życiowej drodze i przedstawiają 
swoje opinie i poglądy na wiele społecznych i ogólnoludzkich tematów. 
 Na system prawosławnej prasy składają się nie tylko gazety i cza-
sopisma Cerkwi różnego zasięgu geograficznego, społecznego oraz róż-
nych typów. Wiele pism tego rodzaju jest wspólnie wydawanych przez 
Cerkiew, społeczne organizacje, osoby fizyczne czy nawet organizacje 
państwowe. Wśród nich znajdują się periodyki, które dużą uwagę po-
święcają problematyce społecznej czy politycznej. To stanowi podstawę 
do ich kwalifikowania jako religijno-społecznych czy też religijno-poli-
tycznych pism. 
 Przykładem religijno-społecznego pisma jest informacyjno-analityczny 
zwiastun „Cerkiew i społeczeństwo”, wydawany przez Społeczną radę ds. cer-
kiewnej pomocy i społecznej służby Moskiewskiego Patriarchatu przy udziale 
agencji ITAR-TASS. Jego rubryki, takie jak: „Państwo i cerkiew”, „Wielowyzna-
niowa Rosja”, „Odrodzenie”, „Męczennicy i spowiednicy Świętej Rosji”, przed-
stawiają związki i zależności prawosławia i życia społecznego. Do tej typu gru-
py można także zaliczyć gazety „Radonież”, „Prawosławna Moskwa” czy też 
„Lampa”, „Świecki człowiek” oraz „Prawosławny Sankt-Petersburg”. 
 W chwili obecnej periodyki religijno-społeczne aktywnie się rozwija-
ją i razem z gazetami i czasopismami religijno-oświatowymi stanowią istot-
ną część prasy prawosławnej w Rosji. Problematyka religijna jest także 
istotną częścią zawartości prasy świeckiej20.
 Ogólnorosyjski społeczny ruch „Prawosławna Rosja” od 1997 roku wyda-
je religijno-społeczną gazetę „Dziesięcina” z podtytułem „Gazeta prawosławnych 
świeckich”. Jej założyciel A. Burkin w jednym z pierwszych numerów w słowie 
„Od redaktora” stwierdził, iż gazeta swoje zadanie upatruje w przerwaniu moral-
nego i duchowego zamętu w Rosji poprzez religijne odrodzenie. Dla tego potrzeb-
ne jest zbudowanie informacyjnej prawosławnej przestrzeni na kształt cerkiewnej 
symfonicznej jedności, soborowego zgromadzenia. Pismo pretenduje do roli ogól-
nonarodowej prawosławnej społeczno-politycznego gazety. 
 Inne religijno-społeczne pisma nie stawiają przed sobą tak ambit-
nych zadań, adresując swoją zawartość jedynie do określonego odbiorcy. 
Tak czyni przykładowo prawosławna gazeta dla wojskowych „Bicie dzwo-
nów”, którą wydaje Związek „Za duchowność armii i floty” czy prawosław-
na gazeta Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu „Dzień Tatiany”, któ-
20  К.Ю.Кабисова, Проблемы освещения религиозной тематики в российских СМИ. В: 
Медийные стротегии современного мира, отв. ред. Ю.В. Лучинскийю Краснодар 2011. 
С. 210-213.
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ra wychodziła w formie papierowej w latach 1995-2005. Obecnie ukazuje 
się jedynie w wersji internetowej21. 
 Złożoność współczesnego politycznego życia Rosji i brak rozwiązania 
wielu społecznych problemów wpłynęły na powstanie jeszcze jednego typu pra-
sy, który jest bardzo rozpowszechniony. Są to religijno-polityczne pisma, które 
mają bardzo konkretną, monarchistyczną orientację. Tego typu periodykiem 
jest „Prawosławny Twer”, wydawany przez diecezję twerską. Obok tradycyjnych 
dla cerkiewnego pisma rubryk typu: „Cerkiewny kalendarz”, „Przepowiednie”, 
„Ojczyźniane święte dziedzictwo”, „Podstawy wiary”, w gazecie pojawiają się re-
gularnie rubryki: „Eschatologia”, „Myśl prawosławna”, „Monarchistyczna pań-
stwowość”, gdzie bardzo ostro krytykuje się idee ekumenizmu. Dla tego pisma 
monarchia jest jedyną drogą do ocalenia rosyjskiej państwowości. Trudno jed-
nak powiedzieć, aby cała prawosławna prasa była związana z określoną ideą 
polityczną. Koncentruje się ona bowiem bardziej na problemach duchowego 
oświecenia, szerzenia wiary, moralnego wychowania czy wewnątrzcerkiewnych 
problemach. Politycznymi problemami bardziej zajmują się pisma różnego typu 
religijno-politycznych związków, społecznych ruchów, fundacji narodowo-pa-
triotycznych. Przykładowo: Społeczny komitet obrony Serbii i Czarnogóry wy-
daje w Sankt-Petersburgu religijno-polityczną gazetę „Serbia”; społeczno-pa-
triotyczny związek Rosyjski narodowy sobór – gazetę „Rosyjski Sobór” z hasłem 
przewodnim „My – Rosjanie! Z nami Bóg”, a Fundacja opieki nad ikoną Matki 
Boskiej Kazańskiej – religijno-polityczną gazetę „Stan spraw”. 
 Patriotyczne idee, związane z narodowym odrodzeniem Rosji na ba-
zie prawosławia, propaguje jedna z największych tego typu gazet, „Ruś 
mocarstwowa”. Wydawana jest ona pod hasłem „Prawosławna narodowa 
gazeta”, przy udziale Narodowego Banku Rosji. 
 Wszystkie pisma o charakterze religijno-politycznym kierują swoją 
zawartość nie tylko do wierzących, ale do wszystkich politycznie aktyw-
nych czytelników w Rosji. 
 Religijne organizacje nie zapominają także o dziecięcym czytelniku. 
Moskiewski Patriarchat wydaje miesięcznik „Pszczółka”. Struktury kierow-
nicze diecezji w Ufie od wielu lat wydają kolorowy miesięcznik poświęcony 
literaturze i sztuce pt. „Chrzcielnica”, a świątynie w Szybinie – kolorowe 
ilustrowane czasopismo dla uczniów – „Z nami Bóg”. Wydawaniem religij-
nych pism dla dzieci zajmują się także społeczne organizacje, np. Rosyjska 
fundacja dzieci wydaje prawosławne czasopismo „Boży świat”. 
 Znaczące miejsce w systemie prawosławnych wydawnictw zajmują 
literacko-artystyczne i filozoficzne czasopisma, które wydają różnorodne 
społeczne organizacje. Z uwagi na ich powstanie, funkcjonowanie oraz za-
wartość są bardziej religijnymi niż świeckimi wydawnictwami, gdyż w ich 
treści dominują materiały o religijnym charakterze.
21  Szerzej: www. St-tatiana.rulubwww.taday.ru
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 Idee chrześcijaństwa propaguje literacko-artystyczne i historyczno-
-krajoznawcze „Moskiewskie czasopismo”. Podobną zawartość preferuje mie-
sięcznik „Słowo”, który zawiera materiały na temat literatury poświęconej 
sztuce i społecznej myśli. „Słowo” posiada specjalną rubrykę pt. „Bicie dzwo-
nów”, gdzie publikowane są materiały dotyczące życia cerkiewnego. Ponad 
połowę publikacji stanowią materiały religijne i poświęcone Cerkwi w literac-
ko-artystycznym i społeczno-politycznym czasopiśmie „Radonież”. Chrześci-
jańsko-oświatowe wydawnictwo „Asłan”, wspólnie z chrześcijańskim młodzie-
żowym klubem „Hosanna”, wydaje literacki almanach „Świeca”. 
 Oddzielną grupę typologiczną stanowią pisma podejmujące proble-
matykę sztuki cerkiewnej. Najbardziej znanym wśród nich jest teoretycz-
ne czasopismo „Chorągiew”, wydawane przez Zbawicielo-Andronikowski 
klasztor, czy też kolorowe, ilustrowane czasopismo „Świątynia”, którego 
założycielem jest Niezależna fundacja odrodzenia sztuki cerkiewnej22. 
 Prasa religijna systematycznie formuje i rozszerza krąg swoich od-
biorców, proponując swoim czytelnikom różnorodne wydawnictwa w za-
leżności od wieku, potrzeb i zainteresowań. Mają one zróżnicowaną formę 
i zawierają różne dodatki. Jednym z nich jest „Prawosławny Sankt-Peters-
burg” zamieszczający dwa takie dodatki. Jeden z nich „Sumienie”, z podty-
tułem „Zbiór prawosławnych wydawnictw”, ma charakter przeglądu najcie-
kawszych publikacji z innych pism prawosławnych, które nie docierają do 
szerokiego audytorium. Drugi dodatek pt. „Świetlica” zamieszcza zarówno 
współczesne, jak i archiwalne utwory pisarzy i poetów prawosławnych. 
Przekształcił się on w samodzielne pismo w 1997 roku o takim samym 
tytule. Zamiarem wydawcy ma być to w przyszłości analogiczne pismo jak 
„Literaturnaja Gazieta”, dla tych autorów i czytelników, dla których prawo-
sławie stanowi podstawę i istotę rosyjskiej kultury. 
 Wiele dodatków tematycznych ma także gazeta „Prawosławna Mo-
skwa”. Są to „Misjonierski przegląd”, z podtytułem „Wydawnictwo prze-
ciwsekciarskie”, czy „Tęcza” – gazeta dla i o dzieciach. Wydawaniem reli-
gijnych dodatków zajmują się także świeckie wydawnictwa. Na przykład 
gazeta „Pierwszy września” posiada tygodniowy dodatek „Niedzielna szko-
ła”. Jest ona adresowana do szkół prawosławnych i świeckich, do nauczy-
cieli, rodziców oraz do „wszystkich dobrych ludzi”. Jako dodatek do gazety 
„Sowiecka Rosja” wychodziła „Ruś prawosławna”, która w 1998 roku stała 
się samodzielnym wydawnictwem. Podobne przykłady można znaleźć nie 
tylko w moskiewskich, ale i regionalnym pismach. Przykładem tego typu 
działania może być „Amurska prawda”, która od 1998 roku wydawała do-
datek „Złote kopuły” z hasłem „Rodzinna prawosławna gazeta”. W słowie 
do czytelników redakcja informowała, że adresuje pismo przede wszystkim 
do ludzi niewierzących, którzy chcieliby się więcej dowiedzieć o prawosła-
22  Л.К. Кашинская, op. cit., s. 151-152. 
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wiu, jego historii, obrzędach, zwyczajach, świętach i ludziach, którzy po-
święcili życie służbie Cerkwi. 
 Tego typu dodatki są przygotowywane z udziałem cerkiewnych orga-
nizacji, przedstawiciele których wchodzą do zespołu redakcyjnego, niekiedy 
nawet mu przewodnicząc. Mogą to być zarówno cerkiewne instytucje nauko-
wo-kształceniowe, jak i przedstawiciele biskupa danej diecezji. Problema-
tyka prawosławna jest także podejmowana w regionalnej i miejskiej prasie 
świeckiej23.
 Prawosławne wydawnictwa stanowią nie tylko pisma Rosyjskiej Cer-
kwi Prawosławnej i zgodnych z nią innych społecznych organizacji. Ze słowem 
prawosławnym zwraca się do czytelników najstarsza w Rosji Russkaja prawo-
sławna staroobrzędowa cerkiew. W 1991 roku wznowiła ona wydawanie ofi-
cjalnego teoretycznego i duchowo-oświatowego czasopisma „Cerkiew”. Drugie 
pismo pod tytułem „Staroobrzędowy zwiastun” informował, iż ma status ogól-
norosyjskiej gazety mimo niewielkiego kręgu czytelników-współwyznawców. 

Aktywność wydawnicza pozostałych wyznań i religii 
na terytorium Rosji

 Działalność wydawniczą prowadzą także pozostałe kościoły zarejestro-
wane na terytorium Rosji. Jednakże ich prasa pod względem ilościowym i ro-
dzajowym jest zdecydowanie skromniejsza niż wydawnictwa Kościoła prawo-
sławnego. Trzeba jednak wskazać, iż bardzo podobne są grupy typologiczne. 
 Federacja związków ewangelickich chrześcijan baptystów wydaje 
ilustrowane czasopismo „Chrześcijańskie słowo”, w którym przedstawia 
codzienne życie bractwa, jak i działania poszczególnych parafii. Wyda-
je ona także naukowe teologiczne czasopismo „Zwiastun bractwa”. Mo-
skiewskie Teologiczne seminarium wydaje teologiczno-publicystyczne 
czasopismo „Drogi bożego poznania”. Wszystkie te czasopisma ze wzglę-
du na swój charakter mają ograniczony krąg rozpowszechniania i czy-
telnictwa. Pismem Federacji przeznaczonym dla masowego odbiorcy jest 
młodzieżowo-społeczny „Chrześcijanin i czas”. Jest on adresowany nie 
tylko do współwyznawców, ale do wszystkich interesujących się proble-
mami życia duchowego. Kolejnym wydawnictwem baptystów w Rosji jest 
czasopismo dla kobiet pt. „Maria”. 
 Niewielką, choć stabilną pozycję czytelniczą posiadają wydawnictwa 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jego europejsko-azjatycki oddział 
wspólnie z amerykańskim czasopismem „Adventist Review” wydaje w Rosji 
informacyjne czasopismo „Adwentowy zwiastun” oraz biuletyn Duchowej 
Akademii tego kościoła „Po śladach Chrystusa”. 
 
23  И. Кобелев, op. cit., s. 38.
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 Oficjalnym organem o charakterze duchowo-oświatowym i charyta-
tywnym jest gazeta „Nowy Jeruzalem”, wydawana przez Wschodni Niebań-
ski Apokaliptyczny Kościół. 
 Różnorodne, zarówno pod względem zawartości, jak i typologii wy-
dawnictwa chrześcijańskie uzupełniają pisma Kościoła katolickiego w Ro-
sji i jego organizacji. Część z nich stanowią informacyjne zwiastuny, ale są 
także wydawnictwa o charakterze duchowo-oświatowym. Publikowane są 
w nich materiały o jedności chrześcijan, roli katolików na Wschodzie, infor-
macje o życiu Kościoła rzymskokatolickiego czy też poszczególnych kościo-
łów na Zachodzie. Na całym świecie wydaje się ponad 50 katolickich gazet 
i czasopism w języku rosyjskim, przeznaczonych zarówno dla czytelników 
rosyjskojęzycznych, jak i Rosjan w Rosji. Wiele takich wydawnictw ukazuje 
się w samej Rosji. Przykładem może być moskiewski informacyjny zwiastun 
„Z Bogiem”, czy biuletyn „Prawda i życie”.  Administracja Apostolska wydaje 
codzienną gazetę „Świat Ewangelii” dla katolików obrządku zachodniego, 
oraz codzienną młodzieżową gazetę „Spotkanie”. Administracja Apostolska 
w Nowosybirsku wydaje „Syberyjską katolicką gazetę” dla katolików syberyj-
skiej części Rosji. Tam także ukazuje się informacyjny zwiastun „Betlejemska 
gwiazda”. Co miesiąc wydaje biuletyn o charakterze duchowo-oświatowym 
pod tytułem „Miłość i prawda” katolicka organizacja w Sankt-Petersburgu, 
która stawia sobie za cel łączenie rodzin zachodniej i wschodniej Europy. 
W zespole redakcyjnym oprócz katolików są również prawosławni.
 Na system prasy religijnej w Rosji składają się także świeckie profi-
lowane wydawnictwa w całości poświęcone problemom religijnym. Przykła-
dem może być miesięczny dodatek do „Niezależnej gazety” pt. „NG-Religia”, 
gdzie uwagę poszczególnym religiom, zgodnie z redakcyjną linią, poświęca 
się proporcjonalnie do jej znaczenia w społeczeństwie rosyjskim. Dlatego 
zdecydowanie dominuje problematyka prawosławia. Czytelnicy otrzymują 
także informacje o działaniach katolików czy protestantów w Rosji. Mogą 
się zapoznać z komentarzami specjalistów dotyczących islamu czy też no-
wych wyznań i religii. Wszystkie te pisma mają charakter ekspercki i nie 
można ich nazwać wydawnictwami masowymi. Zaczynają się jednak po-
jawiać świeckie pisma skierowane do szerszej publiczności. Przykładem 
może być pismo „Pokojowe życie”, którego redakcja określa swoich czytel-
ników jako niezwiązanych z Cerkwią, ale interesujących się problemami 
religijnymi i życiem Cerkwi. Wszystkie te pisma, które nie należą do Cerkwi 
i organizacji z nią związanych, funkcjonują na rynkowych zasadach. To ma 
wpływ zarówno na strukturę zawartości, sposób dziennikarskiego przed-
stawienia tematów, jak i na formę graficzną pisma24. 
 

24  Л.К. Кашинская, op. cit., s. 153-155; J. Adamowski, op. cit., s. 105.
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 W zakończeniu można stwierdzić, iż konsekwentny rozwój prasy reli-
gijnej w Rosji ma podstawę w stałym zainteresowaniu odbiorców problemami 
religijnymi. Daje to możliwość sformułowania tezy, że prasa religijna jest sta-
łym, ugruntowanym elementem systemu prasowego tego kraju.
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THE CONTEMPORARY RELIGION PRESS IN RUSSIA. 
TRIAL TYPOLOGY

SUMMARY
Debate of Soviet and Russian researchers on typology and factors describing type 
of press. Contemporary structure of religions press in Russia. Begining and char-
acteristic of religions press publishing by Russian Orthodox Church. Structure and 
classification of orthodox press in Russia. The other Christian and non Christian 
press in Russia. 
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Krzysztof Wasilewski*

Powstanie i rozwój gorzowskiego 
subregionu periodycznej komunikacji 
medialnej (1945–1989)

STRESZCZENIE 
Subregion periodycznej komunikacji medialnej stanowi istotny 
składnik krajowego systemu medialnego. W polskich warunkach 
powstanie subregionów medialnych można wiązać z decyzją 
o podziale administracyjnym kraju na 49 województw. Decyzja 
ta pozwoliła na rozwój lokalnej prasy na tych obszarach, które do 
tej pory uzależnione były od mediów regionalnych. Równie waż-
ną rolę w budowie i rozwoju subregionów medialnych odegrała 
aktywność lokalnych społeczności, od której to wychodziły naj-
ważniejsze inicjatywy na rynku mediów. Te dwa czynniki, a więc 
działalność lokalnych elit kulturalnych oraz wsparcie władz do-
prowadziły do wytworzenia m.in. gorzowskiego subregionu pe-
riodycznej komunikacji medialnej, którego pierwsza faza rozwoju 
przypadła na lata 1975–1989.

SŁOWA KLUCZOWE: subregion medialny, regionalizm, Gorzów, 
media lokalne, komunikacja masowa

 Wstęp

Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część dłuższego opracowa-
nia poświęconego subregionowi gorzowskiemu, począwszy od 1945 r. do 
współczesności. Jego przedmiotem jest próba zdefiniowania gorzowskiego 
subregionu periodycznej komunikacji medialnej oraz opis jego powstania 
i rozwoju do 1989 r. W przeciwieństwie bowiem do regionów, którym po-
święcono znaczną literaturę przedmiotu, poszczególne subregiony czy też 
podregiony medialne nie doczekały się szerszego omówienia1. Stwierdzenie 
to odnosi się zwłaszcza do subregionów wchodzących w skład obecnego 
województwa lubuskiego, które z różnych względów umykały dotąd uwa-
dze krajowych prasoznawców2. Z kolei istniejące nieliczne pozycje trak-
tujące o lubuskich mediach skupiają się na ich bibliograficznym opisie, 

* dr; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim.
1  Za najważniejszą pozycję dotyczącą periodycznej komunikacji medialnej regionów należy 
uznać pracę M. Jachimowskiego pt. Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Katowice 
2006. Poszczególne regiony zostały opisane m.in. w: L. Pokrzycka, Prasa w Lublinie (1989-
2003). Realia wolnego rynku, Lublin 2004; W.M. Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie 
przemian 1989-1998. Rynek – polityka – kultura, Kraków 2004.
2 S. Dziki, Prasa gorzowska, „Zeszyty Prasoznawcze” 1989, nr 1, s. 104.



pomijając przy tym pogłębioną charakterystykę lokalnego rynku mediów3. 
Dodatkowego problemu przysparza stosowany powszechnie podział na 
rozwój mediów do 1989 r. i po nim. Co prawda rozpoczęcie transforma-
cji systemowej wywołało wręcz rewolucję na krajowym i lokalnym rynku 
prasy, radia i telewizji, jednak trudno opisywać te wydarzenia bez odwoły-
wania się do przeszłości. Należy o tym pamiętać szczególnie w przypadku 
subregionów, które tak jak gorzowski, wytworzyły się nie samoistnie, lecz 
powstały na skutek kolejnych podziałów administracyjnych, począwszy od 
1945 r., a na 1999 r. skończywszy4. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż 
omawiany subregion znajduje się na Ziemiach Zachodnich, charaktery-
zujących się odmienną specyfiką od reszty kraju5. Analizując subregiony 
należy więc wziąć pod uwagę wszystkie powyższe cechy i nadać im odpo-
wiednie znaczenie.

Definicja subregionu

 Pomimo postępującej globalizacji, która ma wpływ także na rynek 
mediów lokalnych, podział na regiony komunikacji medialnej wydaje się 
konieczny. Jak bowiem zauważa Marek Jachimowski, „kiedy jednak na 
periodyczną komunikację medialną spojrzymy nie tylko przez pryzmat sa-
mego procesu komunikacji, ale przez struktury tworzące systemy komu-
nikacji medialnej, to zobaczymy wyraźnie, jak bardzo przestrzenie medial-
ne różnią się między sobą”6. Wśród podstawowych cech wyróżniających 
każdy region, w tym region komunikacji medialnej, należy wymienić jego 
przestrzeń geograficzną, kulturalną i historyczną7. To od niej w dużej mie-
rze zależy jego kształt, wielkość oraz potencjał. Jednocześnie strukturę 
regionu określają same media. Cytowany powyżej M. Jachimowski wyróż-
nia cztery rodzaje mediów: media konstytuujące region, regionalne media 
komplementarne, media lokalne i media ponadregionalne. Przy czym te 
pierwsze ze względu na częstotliwość wydania oraz zakres oddziaływania 
należy uznać za najważniejsze. Zdaniem Tomasza Zaryckiego regiony ko-
munikacji medialnej odgrywają kluczową rolę dla całego rozwoju regional-
nego. Stanowią więc nie tylko uzupełnienie istniejących regionów kulturo-
wych, a wręcz ich fundament8. Literatura przedmiotu wyodrębnia obecnie 
3 Jak dotąd jedynym opracowaniem całościowym poświęconym lubuskim mediom 
jest praca A.K. Piaseckiego pt. Lubuska czwarta władza. Środki społecznej komunikacji 
w województwie lubuskim, Zielona Góra 2000. 
4  Por. K. Wasilewski, Rola prasy lokalnej w procesie budowania tożsamości „małych 
ojczyzn” na przykładzie Ziemi Lubuskiej 1945-1999, [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka 
komunikacji, red. E. Kulczycki, Poznań 2012, s. 223-240.
5  Por. W. Kucharski, G. Strauchold (red.), Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, 
Wrocław 2011.
6  M. Jachimowski, Regiony…, s. 53.
7  Por. A. Kociszewski, Rola regionalizmu w podtrzymywaniu odrębności regionów 
kulturowych, [w:] Regiony kulturowe a nowa regionalizacja kraju, red. J. Damrosz, M. 
Konopka, Ciechanów 1994, s. 127-135.
8  T. Zarycki, Dlaczego potrzebujemy dobrze działających systemów komunikacji regionalnej 
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17 regionów periodycznej komunikacji medialnej w Polsce9. Chociaż ich 
granice nie muszą pokrywać się z istniejącą strukturą administracyjną 
kraju, większość z nich swoim terytorium odpowiada podziałowi na woje-
wództwa z 1999 r. 
 Jak sama nazwa wskazuje, subregion komunikacji medialnej jest jed-
nostką mniejszą od regionu. Dotyczy to zarówno jego powierzchni geograficznej, 
jak i liczby oraz rodzajów występujących w nim mediów. W przypadku obszaru 
terytorialnego subregion ogranicza się do centrum – zazwyczaj miasta śred-
niej wielkości na prawach powiatu oraz otaczających go powiatów10. W pewnym 
sensie więc subregion to „każdy większy lub mniejszy obszar, który różni się 
od innych jakąś określoną właściwością lub określonymi właściwościami, albo 
przynajmniej swoim położeniem”11. Współcześnie subregion komunikacji me-
dialnej zawiera się w granicach województw istniejących w latach 1975–1998, 
które następnie zostały włączone w większe organizmy samorządowe lub utwo-
rzyły wspólne województwo z drugim, mocniejszym partnerem. Miało to miejsce 
w przypadku województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Pierwsze z nich, 
ze stolicami w Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej Górze, zostało objęte zielonogór-
skim regionem medialnym. Drugie, ze stolicami w Bydgoszczy i Toruniu, zna-
lazło się w obrębie funkcjonowania bydgoskiego regionu medialnego. Wyjątek 
stanowi byłe województwo koszalińskie, które mimo wchłonięcia przez nowe 
województwo zachodniopomorskie ze stolicą w Szczecinie, zachowało status sa-
modzielnego regionu periodycznej komunikacji medialnej.

Mediami konstytuującymi subregion będą przede wszystkim media lo-
kalne – drukowane i elektroniczne. Przy czym za media lokalne należy uznać 
te tytuły prasowe oraz stacje radiowe i telewizyjne, których zasięg ogranicza się 
do kilku powiatów. Koncentrują one swoją uwagę przede wszystkim na wyda-
rzeniach ważnych dla danej społeczności12. Stanowią tym samym uzupełnienie 
mediów regionalnych, obejmujących, a nawet przekraczających teren całego 
współczesnego województwa. O ile więc rację mają Sylwester Dziki i Włodzi-
mierz Chorązki, pisząc, iż „kryterium zasięgu oddziaływania (rozpowszechnia-
nia) prasy nie jest wystarczające dla wyróżnienia prasy lokalnej”13, to dla lepsze-
go zilustrowania funkcjonowania subregionu komunikacji medialnej czynnik 
geograficzny należy uznać za decydujący14. 
oraz regionalnej polityki tożsamości, [w:] J. Szomburg (red.), Jak uczynić regiony motorami 
rozwoju i modernizacji Polski, Gdańsk 2009, s. 101-112.
9  M. Jachimowski, Regiony…, s. 294.
10  Za miasto średniej wielkości można uznać miasta o liczbie mieszkańców zawierającej się 
w graniach od 100 do 200 tys. Zazwyczaj pełnią funkcję miast powiatowych. Inaczej jest 
z Gorzowem Wlkp., który po reformie administracyjnej z 1999 r. zachował status stolicy 
województwa lubuskiego.
11  K. Buczek, O regionach historycznych, „Małopolskie Studia Historyczne”, t. VI, 1964, z. 
3/4, s. 144.
12  M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, 
Katowice 2005, s. 32. 
13  S. Dziki, W. Chorązki, Media lokalne i regionalne, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), 
Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, s. 121.
14  Więcej na temat różnych definicji prasy lokalnej patrz: M. Gierula, Polska prasa…
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 Wiodącą rolę w tworzeniu subregionu medialnego odgrywa prasa 
drukowana. Zaważyły na tym zarówno względy historyczne – prasa była 
podstawowym medium w okresie konstytuowania się subregionu, jak 
i praktyczne. Należy bowiem pamiętać, iż w przypadku mediów lokalnych 
słowo drukowane nadal uważane jest za najważniejszy przekaźnik infor-
macji i idei. Utworzone na przełomie siódmej i ósmej dekady XX w. tzw. 
tygodniki trzeciej siatki koncentrowały swoją uwagę przede wszystkim na 
sprawach regionu15. Także po przełomie 1989 r. i pluralizacji rynku mediów 
lokalnych czasopisma te nadal zajmowały czołową pozycję w subregionie16. 
Większość z powstałych w tym czasie tytułów prasowych nie przekonała 
do siebie mieszkańców i szybko została zamknięta. Z kolei lokalne rozgło-
śnie radiowe i stacje telewizyjne są odbiorcom szerzej nieznane. Podobnie 
rzecz się ma z portalami internetowymi, które próbują przejąć od prasy 
drukowanej funkcję podstawowego medium w skali lokalnej. Jednak ich 
mnogość i efemeryczność nie sprzyjają zdobywaniu nowych czytelników. 
 Siła i potencjał subregionu zależą od wielu czynników. Podobnie jak 
w przypadku regionów medialnych, głównymi wyznacznikami subregionów 
są ich tradycje czytelniczo-wydawnicze, aktywność społeczna i kulturalna 
środowisk lokalnych oraz poziom wykształcenia i stan zamożności ludności. 
Wynika z tego, iż decydującą rolę w powstaniu i rozwoju subregionu odgry-
wają jego mieszkańcy. Od ich zdolności organizacyjnych i intelektualnych 
zależy, czy dany subregion przetrwa, czy też zaniknie. Można więc uznać, 
iż powstawanie subregionów jest procesem bardziej naturalnym niż tworze-
nie się regionów medialnych. Uruchomienie wspomnianych już tygodników 
trzeciej siatki dało podwaliny pod budowę subregionów, jednak o niej nie 
przesądziło. Nie posiadały one bowiem tak silnego umocowania jak regional-
ne gazety czy rozgłośnie radiowe, wspierane bądź przez władze centralne (do 
1989 r.), bądź przez potężne koncerny medialne (po 1989 r.). 
 Zadania subregionów medialnych można podzielić na wewnętrz-
ne i zewnętrzne17. Do tych pierwszych należy zaliczyć m.in. zaznajamianie 
mieszkańców z lokalnym systemem wartości i kulturą, budowanie przeko-
nania o przynależności do własnego kręgu kulturowego i jego odrębności 
wobec pozostałych oraz promowanie pozytywnych osiągnięć przedstawicieli 
danej społeczności18. Warto więc postawić pytanie, na ile zadania wewnętrz-
15  Według obliczeń Macieja Chrzanowskiego, tematyka regionalna zajmowała od 53 proc. 
do 77 proc. powierzchni tych pism. Por. M. Chrzanowski, Tygodnik trzeciej siatki, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 1983, nr 2, s. 40.
16  Por. J. Pałosz, Organ prasowy PZPR w okresie przemian ustrojowych i ekonomicznych 
1988-1992. Na przykładzie „Gazety Krakowskiej”, [w:] Ł. Szurmiński (red.), Media a rok 
1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, Warszawa 2010, s. 101-114.
17  M. Jachimowski, Regiony…, s. 287.
18  Społeczność lokalną należy rozumieć jako „zbiorowości zamieszkałe na wspólnym terenie, 
w ramach których ludzie na ogół znający się nawzajem realizują większość swojej życiowej 
aktywności, obdarzając je silną identyfikacją i czyniąc uczestnictwo elementem własnej, 
indywidualnej tożsamości”. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2004, s. 225.
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ne subregionu działają integrująco w skali regionalnej, a na ile dezintegru-
jąco. Odpowiedź nastręcza problemów, szczególnie po 1999 r., kiedy regiony 
medialne pokryły się z granicami szesnastu województw, utworzonych na 
bazie wcześniejszych 49. W wielu przypadkach współczesne województwa 
wchłonęły obszary o różnych potencjałach kulturowych i intelektualnych, 
nie mówiąc już o odmiennej historii czy tradycji. Jednocześnie każdy z tych 
obszarów, tworzących do 1999 r. samodzielne województwo, kultywuje swo-
ją odrębność, głównie poprzez rozwijanie własnych mediów. W pewnym sen-
sie te negatywne – w skali regionu – działania subregionów medialnych są 
równoważone przez ich zadania zewnętrzne. Należą bowiem do nich m.in. 
wzmacnianie związku społeczności lokalnej z regionem oraz krajem, dostar-
czanie do regionalnego i ponadregionalnego systemu medialnego informacji 
o funkcjonowaniu danej społeczności, a także promowanie lokalnej kultury, 
tradycji i historii19. 
 Subregiony odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu całego regio-
nu. Stanowią nie tylko jego uzupełnienie, lecz nierzadko decydują także 
o jego potencjale i rozwoju. Zwłaszcza w słabszych regionach komunikacji 
medialnej, takich jak zielonogórski, subregiony mogą wręcz przejmować 
na siebie niektóre zadania tychże regionów. Ponadto subregiony można 
uznać za probierz aktywności lokalnej społeczności. Chociaż ich powstanie 
wiązało się z centralną decyzją władz o utworzeniu 49 średnich i małych 
województw, to ich dalszy rozwój i utrzymanie zależało od działań miejsco-
wej elity. Zwłaszcza po 1989 r., kiedy prasa lokalna przestała być subsy-
diowana przez państwo, system medialny subregionów zależy głównie od 
jego mieszkańców. 

 Geneza gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji medialnej

Jak już wspomniano, obecnie wyróżnia się w Polsce 17 regionów 
periodycznej komunikacji medialnej. Wśród nich znajduje się zielonogór-
ski region medialny, który swoim zasięgiem obejmuje całe województwo 
lubuskie. Za datę jego powstania można uznać rok 1952, kiedy ukazała 
się „Gazeta Zielonogórska”. W 1975 r. dziennik ten zmienił swoją nazwę na 
„Gazetę Lubuską”, co było odpowiedzią na ówczesne wyodrębnienie z woj. 
zielonogórskiego woj. gorzowskiego. Z kolei w roku 1953 rozpoczęła nada-
wanie Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze, działają-
ca obecnie pod nazwą „Radio Zachód”. Zarówno „Gazeta Lubuska”, jak 
i „Radio Zachód” zaliczają się do mediów konstytuujących zielonogórski 
(lubuski) region medialny20. Warto zwrócić uwagę, iż obydwa typy mediów 
powstały tuż po podziale administracyjnym kraju w 1950 r. Można więc 

19  R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, t. 1, Poznań 2008, s. 68.
20  M. Jachimowski, Regiony…, s. 298.
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mówić, iż zielonogórski region medialny rozwijał się równolegle do woje-
wództwa zielonogórskiego. W przeciągu dwóch dekad wykształcił się on 
na tyle, aby przetrwać kolejną reformę administracyjną, w wyniku któ-
rej zielonogórski region medialny musiał funkcjonować w obrębie dwóch 
województw: zielonogórskiego i gorzowskiego. Dopiero podział na 16 wo-
jewództw z 1999 r. ponownie złączył terytorialnie region medialny z woje-
wództwem, tym razem już nie zielonogórskim, lecz lubuskim.

Większych problemów nastręcza odpowiedź na pytanie o genezę go-
rzowskiego subregionu periodycznej komunikacji medialnej. Pierwsze rodzi-
me tytuły prasowe na tym obszarze pojawiły się wkrótce po przejęciu nad nim 
administracji przez polskie władze na początku 1945 r. Pionierską rolę odegrał 
tutaj „Głos Wielkopolski”, wydawany w Poznaniu, lecz z rozrastającym się od-
działem w Gorzowie. Nakład dziennika wynosił średnio 113 tys. egzemplarzy, 
z czego do interesującego nas obszaru docierało ok. 6 tys. Pozostała część na-
kładu – obok Wielkopolski – rozprowadzana była także w Szczecinie i Wrocła-
wiu. Za podstawowe zadanie redakcja „Głosu Wielkopolski” uznała integrację 
„ziem Polski zachodniej z resztą kraju”21. Relacje z Gorzowa i okolic stanowiły 
niewielki, choć stale rosnący procent zawartości dziennika. Warto także za-
uważyć, iż w pierwszych latach powojennych to właśnie Gorzów typowany był 
na stolicę administracyjną terytorium, który szybko zaczęto nazywać „ziemią 
lubuską”. Świadczyć może o tym fakt ulokowania tutaj Ekspozytury Urzędu 
Wojewódzkiego Poznańskiego z wicewojewodą na czele22. Ponadto w Gorzowie 
mieściła się Kuria Administracji Apostolskiej, której władza rozciągała się na 
większość Ziem Zachodnich.

Nic więc dziwnego, że tuż po wojnie Gorzów zaczął pełnić funkcję 
ośrodka węzłowego tworzącego się regionu medialnego. Potwierdzeniem tego 
było zorganizowanie w mieście zjazdu kierowników Powiatowych Oddziałów 
Informacji i Propagandy na początku marca 1946 r., na którym omówiono 
stan i perspektywy rozwoju mediów w regionie. Mimo to tempo powstawania 
nowych tytułów prasowych było powolne. Głównym czynnikiem hamują-
cym rozwój prasy na tym obszarze był brak sprzętu i specjalistów. „Do ich 
wydawania brakowało dosłownie wszystkiego – piszą M. Gierula i M. Jachi-
mowski – Nie było czym drukować, ani też gdzie. Były kłopoty z serwisem 
informacyjnym. (…) Dla większości tych pism źródłem informacji były rozpo-
rządzenia miejscowych władz oraz nasłuchy radiowe”23. 
 W lipcu 1945 r. nakładem oddziału Informacji i Propagandy na Ob-
wód Gorzów ukazał się pierwszy numer „Ziemi Gorzowskiej”. Jak prze-
konywano w artykule programowym, „pragnąc dać możność zapoznania 
21  W. Ciesielski, Prasa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950, „Rocznik Lubuski” 1983, 
nr 12, s. 326.
22  D.A. Rymar, Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998. Przemiany społeczno-polityczne, 
Szczecin 2005.
23  M. Gierula, M. Jachimowski, Polska prasa lokalna po II wojnie światowej, [w:] J. 
Mikułowski (red.), Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, Rzeszów 
1990, s. 41.
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się ze wszystkimi przejawami życia społecznego, gospodarczego, kultural-
nego, jak i towarzyskiego Gorzowa i okolicy, przystępujemy do wydawa-
nia tygodnika na razie informacyjno-społecznego”24. Obok zapowiadanych 
informacji lokalnych, czasopismo drukowało także materiały poświęcone 
budowaniu lokalnej tożsamości. Służyły temu nie tylko artykuły omawia-
jące bieżące problemy pionierów, ale przede wszystkim teksty historyczne, 
wskazujące na związki Gorzowa i okolic z Polską. Nie ograniczano się przy 
tym do tradycyjnych form wypowiedzi dziennikarskich, jak wspomniana 
informacja czy artykuł. Zamieszczano także lokalną poezję i felietony. Po-
jawiła się ponadto grafika w postaci rysunków satyrycznych. Istotną część 
zawartości „Ziemi Gorzowskiej” tworzyły ogłoszenia, dzięki którym można 
oszacować zasięg tytułu. 
 „Ziemia Gorzowska” zapoczątkowała tradycje gorzowskiej prasy, do 
której będą nawiązywać późniejsze tytuły. Jednak jej zasięg, ograniczony 
do Gorzowa i najbliższej okolicy, nie pozwolił jej odegrać roli integrują-
cej cały region. Zdając sobie sprawę z tego mankamentu, szybko podjęto 
decyzję o zastąpieniu „Ziemi Gorzowskiej” nowym tytułem. Z inicjatywy 
pracowników Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego powołano 
z końcem września 1945 r. tygodnik pt. „Ziemia Lubuska”. Podobnie jak jej 
poprzedniczka, „Ziemia Lubuska” stawiała sobie za cel przede wszystkim 
podążanie „krok w krok za rzeszami osiedleńców i pionierów, by służyć im 
radą, nieść pomoc i pociechę, uczyć i wychowywać”25. Jak wskazywał pod-
tytuł czasopisma, było ono skierowane do mieszkańców „14 odzyskanych 
powiatów Ziemi Lubuskiej i południowych Powiatów Pomorza Zachodnie-
go”. Planowany zasięg tygodnika był więc szeroki, zważywszy, że wśród 
największych ośrodków na Ziemi Lubuskiej wymieniano wówczas nie tylko 
Gorzów i Zieloną Górę, ale także Piłę. Zawartość tygodnika odzwierciedlała 
zarysowany przez redakcję podział geograficzny, choć dominowały teksty 
dotyczące Gorzowa i okolic.
 „Ziemia Lubuska” ukazywała się zaledwie przez rok. Trudno jedno-
znacznie ocenić jej wpływ na budowanie tożsamości lubuskiej wśród napły-
wowej ludności, choć z pewnością spopularyzowała sam termin geograficzny 
„Ziemia Lubuska”. Raczej czasopismo to należy odbierać jako tytuł prasowy 
skierowany przede wszystkim do mieszkańców Gorzowa i jego najbliższych 
okolic. W ten sposób tygodnik położył podwaliny pod powstanie gorzowskie-
go subregionu periodycznej komunikacji medialnej. Pomimo deklaracji nie 
udało się bowiem „Ziemi Lubuskiej” rozszerzyć swojego zasięgu na dalsze 
obszary. Zaważyły na tym nie tyle braki kadrowe, ile celowe działanie struk-
tur wojewódzkich, dążących do zachowania jak największej kontroli nad 
tymi terenami. Jak zauważył badacz dziejów regionu, przez długi jeszcze 
czas „we władzach centralnych nie było przekonania co do tego, iż na środ-

24  Od redakcji, „Ziemia Gorzowska” 1945, 1.
25  Redakcja, Zadanie nasze, „Ziemia Lubuska” 1945, nr 1.
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kowym zachodzie powinien powstać samodzielny region”26. Kolejnym czyn-
nikiem utrudniającym rozwój gorzowskiego regionu medialnego było powo-
łanie w lipcu 1946 r. Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
wraz z wojewódzkimi delegaturami. Utworzenie GUKPPiW zbiegło się z za-
ostrzeniem cenzury, co odbiło się także na prasie lokalnej, oraz rozpoczęciu 
podporządkowywania jej ośrodkom centralnym27. 
 Kolejne lata nie przyniosły nowych tytułów drukowanych w Gorzo-
wie. Aż do 1950 r. mieszkańcy ziemi lubuskiej musieli zdawać się na gaze-
ty i czasopisma wydawane przez większe ośrodki, w tym przede wszystkim 
Poznań i Wrocław. Rywalizacja „Gazety Poznańskiej” ze „Słowem Polskim” 
była emanacją rywalizacji tych dwóch miast o podporządkowanie sobie ob-
szaru ziemi lubuskiej. Zakończył ją dopiero nowy podział administracyjny 
kraju z lipca 1950 r., w wyniku którego powstało m.in. województwo zie-
lonogórskie, obejmującego swoim zasięgiem cały region lubuski28. Decyzja 
o utworzeniu województwa ze stolicą w Zielonej Górze zaważyła na wybo-
rze lokalizacji mediów regionalnych. Jak już wspomniano, w 1952 r. ukazał 
się pierwszy numer „Gazety Zielonogórskiej”, organu prasowego Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze. 
Wcześniej, przez dwa lata w nakładzie 22,5 tys. egzemplarzy wychodziła ona 
jako lokalna mutacja „Gazety Poznańskiej” pod tytułem „Gazeta Lubuska”. 
W 1953 r. w Zielonej Górze uruchomiono regionalną Rozgłośnię Polskiego 
Radia. W ten sposób powstał zielonogórski region periodycznej komunikacji 
medialnej, który w niezmienionym kształcie przetrwał do dnia dzisiejszego. 
 Zielona Góra została stolicą administracyjną województwa, Gorzów 
natomiast jego centrum przemysłowym. Tutaj ulokowano ważne, także dla 
krajowej gospodarki przedsiębiorstwa jak Zakłady Włókien Chemicznych 
„Chemitex-Stilon” czy Zakłady Mechaniczne „Ursus”. Dzięki temu rozwi-
jała się prasa zakładowa. W 1958 r. ukazał się pierwszy numer „Stilonu 
Gorzowskiego”. Początkowo był to periodyk skierowany wyłącznie do pra-
cowników zakładu, któremu to poświęcał całą swoją zawartość. Jednak 
począwszy od 1961 r., „Stilon Gorzowski” coraz większą wagę przykładał 
do spraw miejskich i lokalnych, w tym różnych zagadnień z zakresu kul-
tury29. Jako jedyne czasopismo w mieście o nakładzie przekraczającym 1,5 
tys. egzemplarzy, „Stilon Gorzowski” spełniał zadania daleko wykraczające 
poza pierwotnie wyznaczone mu cele. Współpracowali z nim przedstawicie-
26  D.A. Rymar, Ukształtowanie się Ziemi Lubuskiej jako jednostki administracyjnej w świetle 
sprawozdań pełnomocników rządu (luty – lipiec 1945), „Rocznik Lubuski” 2005, t. 35, cz. 2, s. 10.
27  M. Ciećwierz, Polityka prasowa 1944-1948, Warszawa 1989, s. 210-211.
28  Województwo zielonogórskie o powierzchni ponad 14,5 tys. km kw. składało się z dwóch 
miast grodzkich – Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz 16 powiatów ziemskich, 
których siedzibami były: Głogów, Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie, Lubsko, 
Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szprotawa, 
Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań i Żary. 
29  K. Kunicka, B.J. Kunicki, H. Szczepański, Prasa gorzowska w latach 1945-1985, Gorzów 
Wlkp. 1987.
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le lokalnego świata polityki, literatury i sztuki. W nim pierwsze szlify zdo-
bywały osoby, które później będą stanowić o gorzowskim dziennikarstwie.
 Budowa gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji me-
dialnej odbywała się powoli. Władze – tak centralne, jak i wojewódzkie – 
nie były zainteresowane powstaniem kolejnej gazety w regionie. W 1952 
r. uruchomiono „Gazetę Gorzowską”, a więc lokalną mutację „Gazety Zie-
lonogórskiej”. Poza winietą, wydania różniły się między sobą przeważnie 
jedną kolumną, tzw. „miejską” oraz częstotliwością – wydania terenowe 
ukazywały się cztery dni w tygodniu. Przy analizie zawartości „Gazety Go-
rzowskiej” wyraźnie widać, iż zainteresowanie oddziału redakcji skupia-
ło się przede wszystkim na sprawach miejskich. Niezbyt często pojawiały 
się doniesienia z pozostałych powiatów obsługiwanych przez oddział, jak 
Międzyrzecz, Sulęcin czy przygraniczne Słubice. W związku z tym w 1969 
r. „Gazeta Zielonogórska” posiadała już osiem mutacji terenowych, co 
jeszcze bardziej utrudniło integrację województwa i jego poszczególnych 
części. Trudno zresztą mówić o większej roli integrującej również w przy-
padku samej „Gazety Zielonogórskiej”. Podobnie jak pozostałe dzienniki 
wojewódzkie, także ona realizowała przede wszystkim program polityczny 
PZPR. Wiązało się to z nadreprezentacją tematów ogólnokrajowych, a na-
wet światowych, kosztem zagadnień regionalnych i lokalnych30. Mniejsze 
miejscowości przebijały się do świadomości czytelników przede wszystkim 
poprzez informacje sportowe. W 1973 r. „Gazeta Gorzowska” została roz-
wiązana i zastąpiona przez mutację „Gazety Zielonogórskiej”.
 Wzrost aktywizacji gorzowskiego środowiska kulturalnego przypadł 
na początek lat 70. We wrześniu 1970 r. zostało utworzone Gorzowskie To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne, którego zadaniem było wspieranie lokal-
nych inicjatyw kulturalnych, naukowych i społecznych31. W niespełna rok 
po powstaniu stowarzyszenia jego wysiłkiem ukazała się jednodniówka pt. 
„Ziemia Gorzowska”. Tytułem nawiązywała do wspomnianego już tygodnika 
z 1945 r. Zakres tematyczny czasopisma był szeroki, oscylował jednak głów-
nie wokół kultury i polityki. Po raz pierwszy też od 1945 r. powstał perio-
dyk, który poruszał problemy nie tylko samego Gorzowa i jego najbliższych 
okolic, ale też sąsiednich powiatów. Tematyka ta została jeszcze bardziej 
rozszerzona po powstaniu województwa gorzowskiego w maju 1975 r. Nato-
miast czynnikiem uniemożliwiającym odegranie większej roli budującej i in-
tegrującej subregion był brak stabilizacji wydawniczej „Ziemi Gorzowskiej”. 
Jako inicjatywa społeczna musiała bowiem borykać się nie tylko z rosnący-
mi kosztami druku, ale także ze stanowiskiem lokalnych władz, dążących do 
zmonopolizowania rynku informacyjno-publicystycznego.
30  I. Tetelowska, Badania zawartości 10 dzienników zachodniej i północnej Polski (Studium 
porównawcze), „Zeszyty Prasoznawcze” 1961, nr 4, s. 5-44.
31  Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. (dalej APG), Zespół Gorzowskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne w Gorzowie Wlkp., sygn. 66/296/0/1.
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 Początki gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji me-
dialnej wiązały się ze społeczną aktywnością, wspartą reformą administra-
cyjną z 1975 r. Nie ulega wątpliwości, że bez ustanowienia województwa 
gorzowskiego wszelkie pomysły wydawnicze mające na celu integrację re-
gionu skazane byłyby na niepowodzenie. W warunkach ścisłej kontroli środ-
ków masowego przekazu społeczne inicjatywy mogły funkcjonować jedynie 
w ograniczonym zakresie. Mimo to rola czynnika odśrodkowego w powsta-
niu subregionu była o wiele większa niż w przypadku budowy zielonogór-
skiego regionu periodycznej komunikacji medialnej. W tym drugim zasługa 
leżała niemal wyłącznie po stronie decydentów, którzy podjęli decyzję o ulo-
kowaniu dziennika wojewódzkiego oraz rozgłośni radiowej w Zielonej Górze. 
Natomiast subregion zaczął się kształtować jeszcze przed reformą admini-
stracyjną, choć dopiero dzięki niej mógł formalnie i realnie zaistnieć.

 Gorzowski subregion medialny w latach 1975-1989

 W wyniku reformy administracyjnej z 28 maja 1975 r. siedemna-
ście dawnych województw zostało zastąpionych 49 nowymi. Nowy podział 
kraju tłumaczono koniecznością szybszego wyrównywania poziomu go-
spodarczego między poszczególnymi regionami32. Województwo gorzowskie 
powstało z części ziem trzech wcześniejszych województw: poznańskiego, 
szczecińskiego i zielonogórskiego. W jego skład weszło 50 gmin i 21 miast, 
wśród których za największe uchodziły – obok stolicy – Choszczno, Między-
chód, Międzyrzecz, Myślibórz i Słubice33. Pod względem obszaru woj. go-
rzowskie zajmowało wysoką, dziesiątą pozycję w kraju, choć zamieszkiwało 
je niespełna pół miliona osób34. 
 Reforma administracyjna nie wpłynęła na funkcjonowanie regionów 
periodycznej komunikacji medialnej w Polsce. Dzienniki regionalne, które 
powstały na początku lat 50., utrzymały swoją dominującą pozycję, skory-
gowano natomiast ich zasięg. Podobnie rzecz się miała z rozgłośniami ra-
diowymi. Niechętny stosunek władz centralnych do rozszerzenia bazy infor-
macyjnej o kolejne tytuły prasowe czy rozgłośnie radiowe uniemożliwił wy-
tworzenie kolejnych regionów medialnych. Także oddziały telewizji zostały 
zlokalizowane w większych ośrodkach miejskich. Na początku były to Łódź, 
Katowice i Kraków, do których następnie dołączyły Szczecin, Gdańsk, Po-
znań i Wrocław35. Jak zauważył cytowany już M. Jachimowski, „ukształto-
32  T. Bocheński, S. Gebert, J. Służewski, Rady Narodowe i terenowe organy administracji 
państwowej, Warszawa 1978, s. 69. 
33  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz 
gmin wchodzących w skład województw, „Dziennik Ustaw” 1975, nr 17, poz. 92.
34  H. Bogacka, Charakterystyka demograficzna województw, „Rada Narodowa – Gospodarka 
– Administracja” 1976, nr 13, s. 36-37.
35  A. Kozieł, Ośrodki regionalne Telewizji Polskiej w latach 1956-1989. Geneza. Rozwój. 
Specyfika programowa, [w:] J.W. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Regionalne 
i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, Warszawa 2007, s. 71-94.
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wana struktura terenowa mediów okazała się w dużym stopniu odporna na 
zmiany zewnętrzne, szczególnie te o charakterze administracyjnym”36. 
 Województwo gorzowskie znalazło się w obszarze oddziaływania zielo-
nogórskiego regionu periodycznej komunikacji medialnej. Jedyna widoczna 
dla mieszkańców zmiana dotyczyła nowego tytułu „Gazety Zielonogórskiej”, 
która od 1 lipca 1975 r. poczęła się ukazywać na terenie województw gorzow-
skiego i zielonogórskiego jako „Gazeta Lubuska” z miejscem wydania w obu 
stolicach. Mimo to kulturalne, a w mniejszym stopniu także polityczne środo-
wisko Gorzowa starało się zintegrować nowe województwo. W dalszym ciągu 
nieregularnie drukowano „Ziemię Gorzowską”, którą od sierpnia 1977 r. prze-
jęło Gorzowskie Towarzystwo Kulturalne. Na jej łamach szerzej opisywano 
miasta i miasteczka nowego województwa, starając się przybliżyć czytelnikom 
ich historię i bieżące problemy. Podobną rolę próbowały odgrywać takie pe-
riodyki jak „Informator Kulturalny Województwa Gorzowskiego” oraz „Dolna 
Warta”. Z różnych względów oba czasopisma szybko zakończyły swoją dzia-
łalność, co uniemożliwiło realizację powierzonych im celów. Wielkie nadzieje 
wiązano z „Zeszytami Gorzowskimi”, które miały ambicje integracji lokalnego 
środowiska naukowego37. Jednak efemeryczność tego czasopisma – do 1981 
r. wydano zaledwie sześć zeszytów – potwierdziła jedynie słabość wojewódz-
kich elit.
 Powyższe problemy sprawiły, że głównym tytułem integrującym wo-
jewództwo pozostała „Ziemia Gorzowska”. W styczniu 1978 r. Gorzowskie 
Towarzystwo Kulturalne otrzymało oficjalną zgodę GUKPPiW na wydawanie 
miesięcznika. Decyzja ta pozwoliła na pewną stabilizację „Ziemi Gorzowskiej”, 
skutkującą m.in. w powołaniu nowej redakcji. W jej skład weszli zarówno za-
wodowi dziennikarze, jak i lokalni społecznicy i literaci. Miesięcznik uzyskał 
nakład 3 tys. egzemplarzy i był dostępny w większych miastach całego woje-
wództwa. O zainteresowaniu periodyku sprawami regionu świadczy chociaż-
by druk cyklu pt. Z życia regionu, przedstawiający poszczególne miasta woje-
wództwa. Jak wynika z przeprowadzonej przez „Ziemię Gorzowską” ankiety, 
cieszył się on największą poczytnością wśród odbiorców czasopisma38. Próbą 
pozyskania większego grona czytelników była ponadto zmiana profilu „Ziemi 
Gorzowskiej” ze społeczno-kulturalnego na bardziej popularny. 
 Kolejna zmiana nastąpiła po przejęciu „Ziemi Gorzowskiej” przez Ro-
botniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Książka-Prasa-Ruch” w połowie 1979 
r. Wydarzenie to można uznać za oficjalne usankcjonowanie gorzowskiego 
subregionu medialnego. Potwierdzało bowiem zainteresowanie władz inte-
gracją województwa poprzez media, w tym przede wszystkim prasę. Chociaż 
więc w dalszym ciągu niechętnie patrzono na próby stworzenia wojewódzkie-
go dziennika, to powołanie miesięcznika, a następnie tygodnika uważano za 

36  M. Jachimowski, Regiony…, s. 284.
37  K. Kunicka, B.J. Kunicki, H. Szczepański, Prasa gorzowska…, s. 96.
38  „Ziemia Gorzowska” 1978, nr 2. 
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wyjście pośrednie i satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane środowiska. 
Z jednej strony czasopisma te stanowiły istotny składnik kulturotwórczy 
i tożsamościowy nowych województw. Z drugiej zaś ich ograniczony nakład 
oraz tygodniowy (a początkowo miesięczny) cykl wydawniczy nie zagrażał 
partyjnemu monopolowi informacyjnemu. Warto zauważyć, że „Ziemia Go-
rzowska”, jak i pozostałe nowe tygodniki wojewódzkie były organami PZPR, 
a nie Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Różnica może wydawać się subtelna, 
jednak w rzeczywistości pozwalała redakcjom zachować pewną niezależność 
od lokalnych czynników partyjnych. Jednocześnie podporządkowywała je 
centralnemu kierownictwu PZPR.

Jak już wspomniano, początkowo RSW dalej wydawało „Ziemię Go-
rzowską” jako miesięcznik, choć od początku planowano przejście na cykl 
tygodniowy. Redakcja otrzymała stałą siedzibę. Druk w Drukarni Praso-
wej ZWP w Zielonej Górze umożliwił z kolei pełniejsze wykorzystanie zdjęć 
i grafiki. Zatrudniono nowych dziennikarzy, w tym część jako osoby na eta-
cie w gorzowskich zakładach. Ograniczona liczba etatów, skromne środki 
wydawnicze, a także brak własnej drukarni, potwierdzały problemy lokal-
nego rynku prasowego, którym nie udało się zaradzić od 1945 r. W pierw-
szym numerze wydanym pod egidą RSW z lipca 1979 r. redakcja zapewnia-
ła: „Będzie to miesięcznik społeczno-kulturalny. Chcemy w nim zachować 
przede wszystkim wierność dewizie: Wszystko co gorzowskie – będzie nam 
bliskie. Publikacje nasze omawiać będą zarówno problemy społeczno-eko-
nomiczne regionu, jak również sprawy kultury, nauki i oświaty, społeczne-
go ruchu regionalnego, sportu, turystyki i wypoczynku”39. Analiza zawar-
tości „Ziemi Gorzowskiej” z tego okresu wskazuje, iż część z tych założeń 
udało się zrealizować. Pismo stało się czynnikiem integrującym środowisko 
kulturalne i społeczne całego województwa. Na jego łamach można było 
przeczytać teksty nie tylko gorzowskich dziennikarzy, ale również artykuły 
autorstwa osób spoza stolicy województwa. Nakład „Ziemi Gorzowskiej” 
wynoszący 5 tys. egzemplarzy rozchodził się niemal w całości. 

Przejęcie „Ziemi Gorzowskiej” przez RSW „Książka-Prasa-Ruch” ofi-
cjalnie potwierdziło istnienie gorzowskiego subregionu medialnego. Dopie-
ro jednak przejście na tygodniowy cykl wydawniczy pozwoliło na jego sca-
lenie i umocnienie. Decyzja ta, zrealizowana w lutym 1980 r., wiązała się 
z ogólnokrajowym trendem powoływania tygodników w województwach do-
tychczas pozbawionych własnych tytułów prasowych40. Na prasowej mapie 
Polski województwo gorzowskie było dosyć szczególnym przypadkiem, gdyż 
posiadało niezwykle słaby potencjał wydawniczy, ograniczający się przede 
wszystkim do prasy zakładowej. Natomiast wraz z „Ziemią Gorzowską” po 
raz pierwszy pojawiło się w województwie pismo o jednorazowym nakładzie 

39  „Ziemia Gorzowska” 1979, nr 1, s. 2.
40  K. Koźniewski, Tygodniki trzeciej siatki, „Polityka” 1981, nr 32.
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przekraczającym 20 tys. egzemplarzy. W kolejnych latach nakład ten rósł, 
osiągając swoje apogeum w 1985 r., kiedy niektóre wydania tygodnika kol-
portowano w liczbie prawie 54 tys. egzemplarzy41.
  W zamierzeniu redakcji oraz wydawcy „Ziemia Gorzowska” miała 
być pismem skierowanym do jak najszerszego grona czytelników. W wy-
drukowanym w numerze 2 z 1980 r. liście I sekretarz KW PZPR w Gorzo-
wie Wlkp. pisał: „Tygodnik (…) powinien być obecny wszędzie tam, gdzie 
dzieją się sprawy ważne dla regionu. Towarzyszyć robotnikowi, rolnikowi, 
nauczycielowi, inżynierowi, wszystkim ludziom pracy województwa w ich 
codziennej działalności produkcyjnej, społecznej i kulturalnej. (…) Celem 
nadrzędnym takiego właśnie oblicza tygodnika winna być dalsza integracja 
mieszkańców gorzowskiego regionu, rozwijanie i umacnianie więzi między 
ludźmi, tworzenie i kultywowanie dobrych tradycji i obyczajów, kształtowa-
nie ambicji, wnoszenie przez województwo jak największego wkładu spo-
łeczno-gospodarczego, kulturalnego, naukowego, intelektualnego w ogól-
nonarodowy dorobek”42. 
 Uruchomienie przez RSW tygodnika o kilka miesięcy wyprzedziło 
prawdziwą papierową rewolucję w woj. gorzowskim. Zgoda władz na po-
wstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
dała początek jego aktywniej działalności wydawniczej, przede wszystkim 
w skali lokalnej. Początkowe komunikaty i biuletyny, wydawane niemal 
chałupniczymi metodami i w ograniczonym nakładzie, powoli rozwinęły 
się w pełnowartościowe tytuły prasowe. Wszystkie one korzystały z pew-
nej luki prawnej, która zwalniała pisma zakładowe z podlegania cenzu-
rze, o ile przeznaczone były do „użytku wewnętrznego”43. Sztandarowym 
przykładem pisma solidarnościowego w woj. gorzowskim był dwutygodnik 
Zarządu Regionu NSZZ pt. „Solidarność Gorzowska”. Jej redakcję tworzyły 
osoby już wcześniej związane z dziennikarstwem i pisaniem. Uprzednio 
próbowały swoich sił w prasie zakładowej lub pismach katolickich, choć 
niektóre miały na swoim koncie także współpracę z prasą oficjalną – lo-
kalną i ogólnokrajową. Dzięki pomocy finansowej redakcja dysponowała 
nowym sprzętem, w tym przede wszystkim powielaczami44. Szybko rósł na-
kład „Solidarności Gorzowskiej”, który z 500 sztuk w pierwszej fazie działa-
nia pisma rozrósł się do ponad 20 tys. egzemplarzy przed wprowadzeniem 
stanu wojennego.
 W przypadku tzw. prasy solidarnościowej, a później podziemnej, trud-
no mówić o funkcjach kulturotwórczych czy integracyjnych. Były to tytuły 
41  K. Kunicka, B.J. Kunicki, H. Szczepański, Prasa gorzowska…, s. 106.
42  R. Łabuś, Do redakcji i czytelników, „Ziemia Gorzowska” 1980, nr 2.
43  Z. Romek, Metody pracy cenzury w PRL, [w:] T. Wolsza, S. Ligarski (red.), Dziennikarze 
władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945-
1990, Warszawa 2010, s. 28-29. 
44  D.A. Rymar, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regionie 
Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982, Gorzów Wlkp. 2010, s. 75-76.
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przeznaczone dla określonego odbiorcy, który choć nie musiał być członkiem 
NSZZ „Solidarność”, to z pewnością mu sprzyjał. Na łamach „Solidarności 
Gorzowskiej” dominowały teksty polityczne oraz bieżące sprawy związku45. 
Co warte jednak uwagi, to fakt, iż Gorzów stał się centrum informacyjnym 
regionalnej „Solidarności”. Zasięg wydawanych w mieście tytułów pokrywał 
się w dużej mierze z obszarem woj. gorzowskiego. Z kolei szeroka współpra-
ca między poszczególnymi zarządami regionów powodowała, że gorzowska 
prasa solidarnościowa docierała także do innych województw, w tym przede 
wszystkim do szczecińskiego i poznańskiego. Rozwój tego segmentu prasy za-
hamowało wprowadzenie stanu wojennego i delegalizacja „Solidarności”. Nie 
oznaczało to jednak końca „papierowej rewolucji” w Gorzowie i całym regionie. 
Podziemne struktury kontynuowały działalność wydawniczą, a pisma takie 
jak „Feniks” należały do najdłużej ukazujących się w całym kraju. 
 W latach 80. gorzowski subregion medialny umocnił się. Znaczny 
był w tym udział „Ziemi Gorzowskiej”, która niemalże samodzielnie decy-
dowała o jego rozwoju. Niebagatelną rolę odegrała ponadto prasa solidar-
nościowa. Chociaż – jak wspomniano – nie miała ona charakteru lokalnego 
i skupiała się na sprawach związku, to udowodniła potencjał Gorzowa jako 
ośrodka wydawniczego. Co więcej, osoby zatrudnione w prasie drugiego 
obiegu coraz bardziej czuły się dziennikarzami, poszerzając tym samym 
nieliczne do tej pory grono zawodowych pracowników mediów w regionie. 
Fakt ten nie będzie bez znaczenia zwłaszcza po 1989 r., kiedy nowe tytuły 
poszukiwały wyszkolonych i doświadczonych dziennikarzy. Nadal czynni-
kiem hamującym pozostawała słaba baza wydawniczo-prasowa, oraz brak 
mediów elektronicznych. Jedyna rozgłośnia regionalna zlokalizowana była 
w Zielonej Górze, podobnie jak biuro Telewizji Polskiej. 

Podsumowanie
 
 Początki gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji me-
dialnej sięgają pierwszych lat powojennych, kiedy w mieście uruchomiono 
pierwsze polskie gazety na tym obszarze. Jego rozwój został zahamowa-
ny decyzją władz centralnych o utworzeniu woj. zielonogórskiego ze stoli-
cą w Zielonej Górze i zlokalizowaniu tam głównych mediów regionalnych, 
a więc dziennika i rozgłośni radiowej. Pomimo licznych inicjatyw oddol-
nych w mieście regularnie ukazywała się jedynie prasa zakładowa. Dopiero 
kolejna reforma administracyjna z 1975 r., w wyniku której powstało woj. 
gorzowskie, umożliwiła scementowanie i rozwój gorzowskiego subregionu 
medialnego. Stworzono tygodnik, który cieszył się znaczną poczytnością 
w całym regionie. Ponadto powstanie i rozwój prasy drugiego obiegu od 
45  Por. K. Wasilewski, Karnawał „Solidarności” czy rządy „rozwagi i spokoju”? Gorzowska 
prasa partyjna i niezależna w walce o duszę społeczeństwa, [w:] T. Kozłowski, J. Olaszek 
(red.), Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 1, Warszawa 2011.
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drugiej połowy 1980 r. jeszcze bardziej umocniły pozycję Gorzowa jako cen-
trum wydawniczo-prasowego nowego województwa. Pomimo słabej bazy 
technicznej oraz nielicznego środowiska dziennikarskiego miasto stało się 
obszarem węzłowym subregionu periodycznej komunikacji medialnej.
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GORZOW SUBREGION OF PERIODICAL MEDIA COMMUNI-
CATION (1945–1989)

SUMMARY 
A subregion of periodical media communication comprises an important 
part of every national media system. In Poland, the creation of such 
subregions can be linked to the decision about the administrative divi-
sion of the country into 49 voyvodships. This decision sparked the de-
velopment of the local press in those territories that until then had been 
dependent on the regional media. Equally important role in the creating 
and development of media subregions was played by the activity of lo-
cal residents who were responsible for the most important initiatives in 
the local media market. These two elements, that is the activity of local 
cultural elites and the support of the authorities led to the creating of 
Gorzów subregion of periodical communication whose first phase of de-
velopment took place in the years 1975–1989. 

KEY WORDS: media subregion, regionalism, Gorzow, local media, 
mass communication
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Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek*

Współczesna częstochowska radiofonia 
lokalna 

STRESZCZENIE
 
Przedmiotem artykułu jest współczesna częstochowska radiofonia 
lokalna. Autorka dochodzi do wniosku, że po początkowej entuzja-
stycznej i pirackiej fazie rozwoju starano się nadać jej profesjonalny 
i biznesowy charakter. Chociaż lokalne rozgłośnie nie odniosły olśnie-
wających komercyjnych sukcesów, stworzyły oryginalny i ciekawy 
częstochowski rynek radiowy. Trudności ekonomiczne spowodowały 
jednak formatowanie i sieciowanie lokalnych stacji, co pozbawiło je 
tematycznej różnorodność, bliskiego kontaktu ze słuchaczami i moc-
nego osadzenia w lokalnych realiach. W 2011 r. mieszkańcy regionu 
częstochowskiego słuchali przede wszystkim stacji ogólnopolskich: 
RMF FM (27%), Radia Zet (24%) i Programu I Polskiego Radia (16%). 
Dopiero na dalszych pozycjach pojawiały się lokalne rozgłośnie ra-
diowe, gromadząc łącznie około 20% audytorium radiowego.

SŁOWA KLUCZOWE: radiofonia, radiofonia lokalna, Częstochowa

 Gwałtowne przekształcenia polskiego systemu medialnego zacho-
dzące po 1989 r. znalazły swoje odzwierciedlenie także w Częstochowie. 
Wobec stopniowego spadku zainteresowania drukowaną prasą w całym 
kraju skupiono się tu na dostępnej dla niezbyt zasobnych inwestorów ra-
diofonii lokalnej. Po 1989 r. podjęto w Częstochowie 9 inicjatyw radiowych. 
Znaczne zmiany zaszły też w radiofonii publicznej. Formalnie zmiany te za-
początkowano dopiero 1 marca 1993 r. wraz z powołaniem Polskiego Radia 
S.A. oraz siedemnastu regionalnych spółek publicznego nadawcy. W tym 
samym czasie z istniejącej od 1927 roku regionalnej rozgłośni Polskiego 
Radia w Katowicach wyodrębniono Radio Częstochowa. Radio to rozpoczęło 
nadawanie w tzw. rozłączonej sieci, pomiędzy godz. 5.00 i 8.00, własnych 
programów informacyjno-publicystycznych „Nad Wartą posłuchać warto”1. 
Na realizowaną siłami kilku dziennikarzy audycję składały się rozmowy 
z zaproszonymi do studia gośćmi, serwis informacyjny, lokalny przegląd 
prasy i materiały o najważniejszych wydarzeniach w mieście i regionie. 
W końcu 1995 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakazała emisji lokal-
nych programów przez redakcje w Częstochowie i Bielsku-Białej, uznając, 

* dr; Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach.
1  W tym czasie mieszkańcy województwa katowickiego odbierali program „Śląska Fala”, 
a na terenie województwa bielskiego nadawano „Kronikę beskidzką”.



że narusza to zasady wolnej konkurencji na rynku reklamy2. Później Rada 
wycofała się z tego stanowiska, gdyż częstochowska redakcja Radia Kato-
wice nie prowadziła działalności reklamowej. Program „Nad Wartą posłu-
chać warto” wrócił na antenę w październiku 1996 r. Jednak już w końcu 
1998 r., w związku z przebudową programu ramowego Radia Katowice, 
zlikwidowano poranne bloki informacyjne przygotowywane przez redakcje 
lokalne. Ówczesny prezes katowickiej rozgłośni regionalnej Leopold Kurek 
tłumaczył tę decyzję nowymi obowiązkami radia publicznego w obliczu 
planowanej reformy administracyjnej3. Zauważał też, że lokalny program 
miał małą słuchalność, wynoszącą w skali regionu 3,8%, a w samej Czę-
stochowie 9%, podczas gdy inne regionalne audycje cieszyły się 2-krotnie 
większym zainteresowaniem4.
 Trzygodzinny częstochowski program zastąpiono więc krótkimi, 
10-minutowymi serwisami informacji lokalnych nadawanymi o godz. 7.00 
i w popołudniowym programie informacyjnym Radia Katowice. W związku 
z powołaniem nowych, „dużych” województw zniknęły one jednak z anteny 
w grudniu 1999 r., a redakcja Radia Częstochowa ograniczyła się jedynie 
do przygotowywania materiałów na antenę ogólnośląską. Podobny los spo-
tkał lokalny program realizowany dla mieszkańców Podbeskidzia.

Pozbawienie Częstochowy własnego programu w Radiu Katowice 
uznano za kolejny przykład marginalizowania innych niż katowicki re-
gionów w województwie śląskim. W wydanym z tej okazji oświadczeniu 
częstochowscy parlamentarzyści zauważali, że „zniknął kolejny element 
świadczący o pewnej odrębności historycznej, kulturowej i społecznej” 
subregionów w województwie śląskim5. Lokalne media nie odnotowały po-
dobnej akcji protestacyjnej ze strony słuchaczy pewnie dlatego, że wyniki 
słuchalności Radia Katowice w regionie częstochowskim spadały z roku na 
rok. W 1994 r. według badań firmy Promedia audytorium Radia Katowice 
w województwie częstochowskim wynosiło 24,2% całego rynku radiowego, 
a Radia Częstochowa 4,8%6. W 1996 r. SMG/KRC szacowała słuchalność 
Radia Katowice w Częstochowie na poziomie 9,6%. W drugim półroczu 
2005 wynosiła ona już tylko 3,5%, w drugim półroczu 2006 r. 3,0%7.

Spadek słuchalności był spowodowany, według zarządu PR Kato-
wice, nieprecyzyjną formułą stacji. Radio Katowice nie było ani rozgłośnią 
2  Krajowa Rada uznała, że katowicka rozgłośnia PR ma koncesję na nadawanie jednego, 
wspólnego programu regionalnego, więc rozpowszechnianie programów lokalnych jest 
działaniem nielegalnym i stawia rozgłośnie radia publicznego w uprzywilejowanej pozycji 
na rynku reklamowym. Zob.: Uchwała KRRiTV nr 232/95.
3  Obowiązki te to: „Integrowanie całego przyszłego województwa śląskiego przy poszanowaniu 
lokalnych odrębności”. W obronie radia, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 7.12.1998, nr 286.
4  Mała strata?, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 9.12.1998, nr 288.
5  Obrona Częstochowy, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie”, 4-5.12.1999, nr 283.
6  Podział audytorium radiowego w województwie częstochowskim, „Dziennik Częstochowski 
24 Godziny” 14.06.1994, nr 112.
7  RadioTrack, dostęp: www.radiotrack.pl
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ogólnopolską, ani lokalną, bo obejmowało swoim zasięgiem mieszkańców 
trzech różniących się od siebie kulturowo, mentalnie, historycznie, a nawet 
religijnie regionów: ziemi częstochowskiej, Górnego Śląska i Podbeskidzia. 
W 2009 r. planowano więc uruchomić anteny miejskie w Częstochowie, Biel-
sku-Białej i Katowicach – nadające 24 godziny na dobę programy lokalne8. 
Krajowa Rada nie przyznała jednak nowej częstotliwości publicznemu radiu.
 Nieustanny spadek zainteresowania programem publicznego 
nadawcy nie deprymował prywatnych inwestorów. W początkach lat 90. 
radiofonia lokalna wydawała się im znakomitym biznesem, a stosunkowo 
niewielki koszt urządzeń studyjnych i nadawczych stymulował takie przed-
sięwzięcia. Większość lokalnych stacji radiowych uruchomiono w Często-
chowie bez stosownych zezwoleń. Pierwszym tutejszym tzw. nadawcą pi-
rackim było Radio Marconi. Radio to powstało na początku 1992 r. Było 
to prywatne przedsięwzięcie Dariusza Bergiela. Radio działało jako spółka 
cywilna jego 18-letniego syna Patryka oraz Przemysława Kimli9. Rozgło-
śnia dysponowała nadajnikiem o zasięgu 30 km i początkowo nadawała 
kilka godzin programu dziennie. Jesienią 1992 r. przeprowadzono studio 
z piwnicy bloku przy ul. Wodzickiego do bardziej stosownych pomieszczeń 
i rozpoczęto nadawanie 24-godzinnego programu. Wypełniała go głównie 
muzyka. Audycje słowne ograniczały się do konkursów i happeningów or-
ganizowanych dla słuchaczy oraz serwisów informacyjnych redagowanych 
w oparciu o przegląd prasy lokalnej10. Program realizowali na zasadach 
społecznikowskich młodzi, niedoświadczeni radiowcy, ale mimo to niektó-
re ich audycje spotykały się ze sporym odzewem wśród radiosłuchaczy11.

Początkowo twórcy radia nie uważali swojej działalności za sprzecz-
ną z prawem, zwłaszcza że nikt nie kwestionował braku ich uprawnień 
do nadawania programu radiowego. Dopiero w grudniu 1992 r. złożyli 
w Ministerstwie Łączności wniosek o przydział częstotliwości i wydanie ze-
zwolenia na używanie nadajnika, a następnie rozpoczęli starania o przy-
znanie koncesji. W międzyczasie Radio Marconi zamilkło jednak na kilka 
dni, gdyż jego wspólnicy rozstali się w burzliwych okolicznościach12. Radio 
8  Może w eter popłynie: Tu Radio Częstochowa, „Gazeta Wyborcza Częstochowa” 26.01.2009.
9  Obaj młodzi ludzie wywodzili się z kręgów Częstochowskiego Klubu Krótkofalowców 
i sami skonstruowali nadajnik. Stworzona przez nich namiastka studia radiowego była 
pomieszczeniem piwnicznym wyciszonym wytłoczkami od jajek. Ubodzy piraci, „Gazeta 
Wyborcza w Częstochowie” nr 178, 30.07.1992.
10  W całodobowym programie było 10 kilkuminutowych serwisów informacyjnych, dwukrotnie 
informowano o sytuacji na drogach, dwa wejścia poświęcano przeglądowi prasy, dwie 
audycje miały charakter repertuarowy – przedstawiano w nich zapowiedzi kinowe i teatralne, 
dwukrotnie podawano na antenie notowania walutowe oraz informacje o dyżurach aptek 
i szpitali. Do audycji słownych można również zaliczyć zapowiedzi programu na następny 
dzień. Ramówka Radia Marconi, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie”, maj 1993.
11  Por. wątek Radio Marconi – ktoś pamięta na forum internetowym „Gazety Wyborczej – 
Częstochowa”, www. forum.gazeta.pl, dostęp: 2006 oraz strona archiwalna Radia Marconi 
FM założona przez jednego z byłych pracowników rozgłośni Marka Wagnera, www.marconi.
iplus.com.pl
12  Przemysław Kimla zabrał sprzęt nadawczy, który był jego wkładem w spółkę i rozpoczął 
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Marconi wznowiło nadawanie już jako wyłączna własność Patryka Ber-
giela. W pierwszym procesie koncesyjnym w 1994 r. rozgłośnia uzyska-
ła od Krajowej Rady promesę, ale z powodu wątpliwości co do struktury 
kapitałowej radia odmówiono jej koncesji. Marconi znalazło się na liście 
8 pirackich stacji radiowych, a przewodniczący Rady złożył w prokuratu-
rze częstochowskiej doniesienie o naruszeniu art. 52 ustawy o radiofonii 
i telewizji i wniosek o ściganie nielegalnego nadawcy13. W związku z tym 30 
maja 1995 r. prokuratorzy w asyście sił policyjnych i przedstawicieli PAR 
zdemontowali nadajnik i zaplombowali antenę Radia Marconi. Przesłu-
chanie właściciela nie mogło się odbyć, gdyż zdawał on właśnie maturę14. 
W sierpniu 1995 r. akt oskarżenia przeciwko Patrykowi Bergielowi trafił 
jednak do sądu15. Mimo protestów i odwołań składanych przez jego ojca 
nie udało się zmienić decyzji Krajowej Rady i Radio Marconi nie wznowiło 
działalności. Dariusz Bergiel przystąpił do drugiego procesu koncesyjnego 
jako cichy wspólnik spółki Kmicic Travel wchodzącej w skład konsorcjum 
Polimax, ale ona również nie uzyskała koncesji radiowej16.

Idea odtworzenia pierwszej komercyjnej stacji radiowej w Często-
chowie powróciła w dość nieoczekiwanej formie w 2006 r. Grupa osób zwią-
zanych z Radiem Marconi oraz lokalnym Radiem Fon, przekształconym 
w RMF Maxxx, stworzyła internetową rozgłośnię pod nazwą radiomarconi.
pl, w której połączono audycje obu stacji. W założeniach twórców radio-
marconi.pl miało być wzorowane na typowej stacji lokalnej znanej z trady-
cyjnych radioodbiorników, zamieszczającej muzykę, serwisy informacyjne, 
programy społeczno-kulturalne, relacje z imprez sportowych, rozmowy ze 
słuchaczami oraz wywiady z zaproszonymi do studia gośćmi17.

Kolejną piracką stacją radiową w Częstochowie było Radio One. Uru-
chomił je w połowie 1993 roku – po rozstaniu z Radiem Marconi – Przemysław 
Kimla. Jak wspominał, było to radio amatorskie, nadające głównie muzykę 
i niemające stałego programu ramowego. Przyznał też: „Nie przejmowaliśmy 
się finansami. Pracownicy nie dostawali wynagrodzeń, a wpływy z reklam nie 
starczały nawet na utrzymanie samej rozgłośni”18. Mimo tej sytuacji Kimla 
złożył do Krajowej Rady wniosek o przyznanie koncesji. Nie otrzymał zgody 
na nadawanie i po niespełna roku funkcjonowania Radio One umilkło. Jego 
właściciel starał się – ponownie bez powodzenia – o koncesję w 1996 r.

Bez zezwolenia rozpoczęło też swoją działalność w końcu stycznia 
1993 roku Radio Live. Zgodnie z nazwą miało ambicje być radiem żywym, 
starania o uruchomienie własnej rozgłośni. Spółka z diabłem, „Gazeta Wyborcza 
w Częstochowie” 26.06.1993, nr 147.
13  Por. m.in. Radio Marconi na liście pirackich stacji, „Życie Częstochowy” 8-9.04.1995.
14  Na falach prawa, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 31.05.1995, nr 125.
15  Sprawa została umorzona z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
16  Radiowy rozwód i romans, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 21.06.1995, nr 142.
17  www. radiomarconi.pl, dostęp: 2007.
18  Sam nie gram, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 11.01.1996, nr 9.
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nawiązującym bezpośredni kontakt ze słuchaczami poprzez rozmowy na 
antenie, sondy uliczne i wywiady19. Jego właścicielami było kilku lokal-
nych przedsiębiorców zaangażowanych również w spółkę SEI z udziałem 
kapitału włoskiego (Nicola Grauso – Polonia 1), która zainteresowana była 
tworzeniem lokalnej telewizji. Mimo tych powiązań biznesowych Radio Live 
cierpiało na permanentne kłopoty finansowe. Trzykrotnie zmieniało siedzi-
bę z powodu zadłużenia wobec właścicieli budynków i skarg mieszkańców. 
Kilkakrotnie zawieszało emisję programu, m.in. z powodu zmian w niere-
gularnie opłacanym zespole redakcyjnym20. 

Korzystając z niefabrycznego nadajnika o zasięgu kilkunastu kilo-
metrów, Radio Live było znane tylko w Częstochowie, ale wyróżniało się na 
tle innych rozgłośni dużą ilością audycji słownych w nadawanym progra-
mie. Większość z tych audycji stanowiły wprawdzie autorskie programy 
o muzyce, ale rozgłośnia nadawała również serwisy informacyjne, przeglą-
dy prasy, audycje o wydarzeniach sportowych i kulturalnych21.

Grzegorz Tkacz w imieniu współwłaścicieli rozgłośni złożył wniosek 
o przydział koncesji, ale został on rozpatrzony negatywnie. Akceptacji Kra-
jowej Rady nie zyskał również projekt emisji lokalnego programu telewi-
zyjnego reprezentowanej przez niego spółki, więc grupa częstochowskich 
biznesmenów zrezygnowała ze swoich medialnych planów.

Kolejny nadawca – Radio City jako pierwsze poprzedziło swoje wej-
ście na rynek kampanią promocyjną. Ogłoszenia o narodzinach Radia City 
ukazały się w lokalnej prasie, a zaciekawienie planami programowymi umie-
jętnie podsycano szeptaną propagandą. Słuchacze, którzy 6 grudnia 1992 
roku odnaleźli na skali swoich odbiorników sygnał nowego radia, nie zawie-
dli się. Pierwszą wyemitowaną audycją była rozmowa z goszczącymi w Czę-
stochowie bohaterami głośnej w owym czasie historii miłosnej – Moniką 
Kern i Maćkiem Malisiewiczem22. W recenzjach prasowych podkreślano, że 
rozgłośnia ma dobry technicznie sygnał i duży, sięgający 40 km zasięg oraz 
cechuje ją większy niż pozostałe stacje profesjonalizm, ciekawe serwisy in-
formacyjne, brak dziennikarskich potknięć i „antenowego szczeniactwa”23. 

Założycielem stacji i redaktorem naczelnym Radia City był Mariusz 
Herman, pierwszy szef „Gazety Wyborczej w Częstochowie”24. Zdecydował 
się on na rozpoczęcie pirackiej działalności bo – jak twierdził – jego wniosek 
leżał w Ministerstwie Łączności bez odpowiedzi, a powstające konkurencyj-

19  W eterze nie ma ciszy, „Na Wskroś” lipiec 1993, nr 11.
20  Łabędzi śpiew, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 4.02.1994, nr 29.
21  Ramówka Radia Live, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” styczeń 1994.
22  Narzeczeni i mikrofon, czyli Radio City, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 16.12.1992, 
nr 246.
23  Narodziny pirata, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 7.12.1992, nr 287.
24  Oprócz niego udziały w radiu mieli: Magdalena Trąbska, Urban Kielichowski i Krzysztof 
Czyż. Prezesem spółki „City Radio” został Marek Trąbski.
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ne stacje radiowe zawłaszczały eter, rynek reklamowy i uwagę słuchaczy25. 
Dość szybko Radio City podjęło też energiczną walkę o miejsce w eterze, 
wpływy reklamowe i słuchalność. Lokalna prasa bezustannie donosiła 
o przypadkach zagłuszania przez „City” innych lokalnych stacji26. Publiko-
wała płatne ogłoszenia rozgłośni o jej słuchalności i skuteczności reklamo-
wej, z których wynikało, że Radia City słuchało podobno 300 tys. osób, a 22 
tys. z nich codziennie podejmowało decyzje zakupowe pod wpływem emito-
wanych w nim reklam27. Radio City angażowało się ponadto w wiele akcji 
społecznych i patronowało wszelkim imprezom kulturalnym i sportowym 
w mieście, dzięki czemu wydatnie podnosiło znajomość swej marki. Było 
radiem słowno-muzycznym. Wiele miejsca na antenie poświęcało serwisom 
informacyjnym, wiadomościom o sytuacji na drogach, programom kultu-
ralnym i sportowym. Do studia zapraszano gości, a reporterzy Radia City 
pojawiali się na ulicach miasta, rejestrując najważniejsze wydarzenia28.

Rozgłośnia otrzymała od Krajowej Rady koncesję w 1994 r. Zalega-
lizowanie działalności spowodowało ekspansję medialną spółki radiowej i, 
paradoksalnie, stało sie początkiem jej kłopotów finansowych29. Radio za-
dłużało się u właścicieli budynku, w którym wynajmowało pomieszczenia, 
zalegało z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Polskiej Agen-
cji Prasowej. Spowodowało to procesy sądowe30, a nawet groźbę licytacji 
majątku spółki „City Radio” przez Urząd Skarbowy31. Z pomocą rozgłośni 
przyszedł nieoczekiwanie nowy, powiązany z SLD, wojewoda częstochow-
ski, który interweniował w Urzędzie Skarbowym32. Właściciele Radia City 
postanowili sprzedać część udziałów w rozgłośni i za uzyskane w ten spo-
sób pieniądze spłacić swoje zobowiązania sięgające 400 tys. zł. W końcu 
1996 roku 90% udziałów stacji kupili trzej częstochowscy przedsiębior-
cy33. Mariusz Herman tylko na krótko zachował funkcję redaktora naczel-
nego. Stracił ją wkrótce po tym, jak (według „Życia Częstochowy”) usiło-
wał ponownie sprzedać sprzedaną już rozgłośnię Radiu Wolna Europa34, 
lub (według „Gazety Wyborczej w Częstochowie”) gdy zabrał redakcyjny 
25  Piraci, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 29-31.01.1993, nr 20.
26  Por. m.in. Kretyńska zabawa, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 10.09.1994, nr 211.
27  Powoływano się w tym względzie na badania Pracowni Badań Społecznych i Skuteczności 
Reklamy „Silesian Media” oraz Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Zob. m.in. „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 28.10.1993, nr 254.
28  Ramówka Radia City, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie”, maj 1993.
29  W maju 1995 r. w oparciu o struktury radia utworzono tytuł prasowy „Tygodnik 
Częstochowski”.
30  Por. m.in. Radio długów, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 4.01.1996, nr 3.
31  Nadajniki radia „City” idą pod młotek, „Życie Częstochowy”, 9.10.1996.
32  Wojewoda ratuje radio, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 21-22.12.1996, nr 297.
33  Byli to: współzałożyciel radia i właściciel fabryki obuwia „Krisbut” Krzysztof Czyż, 
Andrzej Gołaszewski, prezes poligraficznej spółki „Udziałowiec” i Janusz Kuziorowicz, 
związany z palarnią kawy „Galaxia-Sun”. Radio czystych interesów, „Gazeta Wyborcza 
w Częstochowie” 28.01.1997, nr 23.
34  Zakaz wstępu dla naczelnego, „Życie Częstochowy” 4.02.1997, nr 29.
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komputer35. Niezależnie jednak od faktycznych powodów dymisji zerwano 
wszelkie stosunki z poprzednim kierownictwem radia, a nawet zakazano 
mu wstępu do siedziby rozgłośni. 

Nowi właściciele Radia City, którzy – jak sami przyznawali – nie znali 
się na działalności medialnej, a radio kupili dla podniesienia własnego pre-
stiżu i w nadziei na zyski w przyszłości, sprzedali je w połowie 1998 roku36. 
Nabywcą była Agora S.A., która z końcem lipca 1998 r. na bazie Radia City 
stworzyła swoją 7. w kraju stację w sieci „Złote Przeboje” pod nazwą Radio C. 

Zgodnie z koncepcją sieci Radio C nadawało głównie muzykę. Były to 
przeboje w stylu „oldies”, kilkakrotnie w ciągu dnia przerywane wiadomo-
ściami lokalnymi, prognozą pogody i doniesieniami o sytuacji na drogach. 
Pod koniec tygodnia radio prezentowało repertuar miejskich instytucji kul-
turalnych i radziło, jak miło spędzić weekend. Do realizacji tak skromnego 
programu wystarczyło zaledwie kilka osób: prezenterów muzycznych tzw. 
dj-ów, serwisantów i akwizytorów reklam. Według zapewnień szefa Radia 
C taka konwencja programowa bardzo odpowiadała słuchaczom37, bo po-
dobno miesiąc po uruchomieniu „Złotych Przebojów” stacja miała 27,5% 
audytorium radiowego w Częstochowie, podczas gdy ogólnopolskie RMF 
FM – 26,4%, a lokalne Fon – 19,3%38. 

Mimo zapewnień o doskonałych wynikach słuchalności Radio C za-
częło ochoczo korzystać z promocyjnego wsparcia „Gazety Wyborczej w Czę-
stochowie”, która publikowała zapowiedzi programów stacji pt. „Radio C” 
poleca i badania rynku radiowego prowadzone przez SMG/KRC. Wynikało 
z nich, że Radio C wciąż wyprzedza lokalne i regionalne rozgłośnie39. 

Zabiegi te nie poprawiły sytuacji finansowej stacji. Kryzys na rynku 
reklamy spowodował zresztą, że cała Grupa Radiowa Agora S.A. przynosiła 
straty40. Strata częstochowskiej rozgłośni w 2000 r. wynosiła 437 tys. zł, 
a w 2001 – 453 tys. zł41. Dynamika sprzedaży reklam w latach 2002–2003 
wynosiła zaledwie 5,5%42. Wszystko to spowodowało, że w 2003 r. ogra-
niczono autonomię częstochowskiej stacji poprzez powierzenie produkcji 
programu redakcji Radia Karolina z Tychów. W Częstochowie pozostał 
tylko radiowy dział marketingu włączony zresztą w struktury lokalnego 
35  Poprzednikom wstęp wzbroniony!, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 4.02.1997, nr 29.
36  Radio czystych interesów, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 28.01.1997, nr 23.
37  Funkcję dyrektora radia pełnił początkowo Tomasz Stemplewski, a później Jarosław 
Sobkowski.
38  Złote przeboje Radia C, „Gazeta Częstochowska” 24.12.1998, nr 50.
39  Według badań przeprowadzonych w 2004 r. wśród mieszkańców Częstochowy w wieku 
30-50 lat Radia C słuchało 12,2% respondentów, Radia Fon 6,5%, PR Katowice 3,3%, 
Radia Fiat 0,5%, a Radia Jasna Góra 0,3%. Radio nr 1 w Częstochowie wśród rozgłośni 
lokalnych, „Gazeta Wyborcza-Częstochowa”, 17.01.2005.
40  Raporty Roczne Agora S.A.
41  Raport Roczny Agora S.A. z 2001 r.
42  Porównanie czasu reklam wyemitowanych przez nadawców radiowych, „Biuletyn KRRiT”, 
październik - grudzień 2004.
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oddziału „Gazety Wyborczej”43. W październiku 2007 roku we wszystkich 
17 stacjach Złotych Przebojów zlikwidowano pasma muzyczne prowadzone 
przez lokalnych prezenterów. Zastąpiono je programem centralnym pro-
dukowanym w Warszawie i przesyłanym satelitarnie. Zgodnie z wymogami 
koncesji pozostawiono wprawdzie informacje lokalne, ale trudno się oprzeć 
wrażeniu, że proces koncentracji w stacjach radiowych Agory zdecydowa-
nie ograniczył ich służebność wobec społeczności lokalnych.

Niemal w tym samym czasie, gdy powstało Radio City, uruchomio-
no częstochowski oddział RMF FM. Początkowo to krakowskie radio na-
dające swój program w górnym paśmie na częstotliwości 92,4 MHz nie 
było dostępne dla wielu słuchaczy w Częstochowie. Zmieniło się to jesienią 
1992 r., kiedy lokalny nadawca – agencja „Jazz” Marka Czeremuszkina 
i Tomasza Czyża – rozpoczął retransmisję programu krakowskiej stacji na 
dolnym, bardziej dostępnym dla częstochowian paśmie. Wiosną 1993 r. 
agencja „Jazz” wspólnie z firmą „Carex” Jerzego Tobiańskiego utworzyły 
częstochowską redakcję RMF FM, która realizowała lokalne serwisy infor-
macyjne pod szyldem krakowskiego radia. Częstochowskie RMF funkcjo-
nowało początkowo bez wiedzy i zgody centrali krakowskiej. W 1994 roku 
do prokuratury wpłynął nawet wniosek przeciwko Markowi Czeremuszki-
nowi za nielegalne rozpowszechnianie programu RMF FM44.
 Marek Czeremuszkin i – niezależnie – Jerzy Tobiański złożyli wnio-
ski o koncesję do Krajowej Rady, ale zostały one rozpatrzone negatywnie. 
Jednocześnie, w ramach rozszerzenia koncesji, krakowskie Radio RMF 
FM otrzymało zgodę na nadawanie programu w Częstochowie również 
na niskiej częstotliwości. W tej sytuacji dotychczasowi właściciele często-
chowskiej redakcji Radia RMF FM wycofali się z działalności nadawczej. 
W kwietniu 1995 roku centrala RMF wykupiła częstochowską redakcję 
i uzyskała ona status oddziału terenowego.
 Liczący początkowo kilkanaście, a później 7 osób (4 dziennikarzy 
i 3 pracowników reklamy i promocji) zespół częstochowskiego oddzia-
łu realizował kilkanaście minut własnego programu dziennie. Oprócz 
lokalnych serwisów informacyjnych i tzw. trafficów przygotowywano 
programy o ważnych wydarzeniach w mieście i regionie oraz konkursy 
dla słuchaczy45. Z sukcesem realizowano funkcję reklamową, bo zna-
na z plenerowych imprez i akcji z udziałem słuchaczy stacja cieszyła 
się dużą popularnością. W 1996 r. według badań OBOP słuchalność 
tygodniowa Radia RMF FM w województwie częstochowskim wynosiła 

43 Gdzie jest Radio C?, „7 Dni” 1-7.10.2004, nr 22.
44  Został uznany za winnego, ale sąd odstąpił od wymierzenia kary ze względu na znikomy 
stopień społecznej szkodliwości czynu.
45  Ramówka Radia RMF, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie”, styczeń 1994.
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30,1%46, natomiast w 2001 r. – 25,6%47.
 W 2001 r. na skutek decyzji Krajowej Rady o nieprzedłużaniu kon-
cesji na nadawanie programów lokalnym stacjom Radia RMF FM (tzw. za-
kaz rozpinania sieci) zlikwidowano częstochowski oddział tej rozgłośni.
 Najmłodszą koncesjonowaną częstochowską stacją było Radio Fon. 
Właściciel tej stacji – Spółka A.D.A. Corporation48, uzyskała koncesję 
w 1994 r., ale rozpoczęła nadawanie programu radiowego dopiero w sierp-
niu 1995 r. Radio Fon miało być w zamierzeniach jego twórców radiem 
środka, kierowanym do ludzi w średnim wieku, zawierającym sporą ilość 
programów informacyjnych i publicystyki. Zanim pojawiło się w eterze, 
w gronie współwłaścicieli doszło do waśni i ze spółki wycofał się Dariusz 
Ciszewski49. Jego miejsce zajął Edmund Mzyk, prezes firmy Yawal System 
zajmującej się produkcją profili okiennych50. Dość szybko przejął on finan-
sową kontrolę nad radiem. Zarządzanie rozgłośnią przekazał zależnej od 
siebie spółce BMT Sport. Prezesem stacji został Janusz Tobijański, zasia-
dający z ramienia SLD w Radzie Miasta. Radio Fon zaczęło być postrzegane 
jako lewicowe. Opinię tę potwierdzała polityka kadrowa prowadzona przez 
Tobijańskiego, chociażby fakt, że w 1998 r. zwolnił z pracy sześciu dzien-
nikarzy, którzy założyli w rozgłośni komórkę NSZZ „Solidarność”51. 

Radio Fon borykało się również z problemami finansowymi. Nie 
wypłacano regularnie pensji, wielu pracowników nie miało stałych umów 
o pracę, a sama rozgłośnia pracowała przy użyciu nielegalnego oprogramo-
wania i pirackich płyt kompaktowych52. Miało to zapewne związek z tym, 
że kontrolująca radio spółka Yawal przeżywała w tym czasie problemy wy-
nikające z nietrafionych inwestycji i spadku wartości akcji kontrolowanych 
przez siebie podmiotów gospodarczych. Mimo tych kłopotów stacja miała 
w Częstochowie grono wiernych słuchaczy. Ceniono ją zwłaszcza za bezpo-
średnie relacje z imprez sportowych, autorskie programy muzyczne, dys-
kusje w studiu o bieżących problemach miasta oraz dobry serwis informa-
cyjny. Warto dodać, że na antenie pojawiały się również audycje literackie, 
dla dzieci, osób uprawiających kwiaty, wędkarzy itp. 

Szansę na wyjście z kłopotów Yawal zaczął dostrzegać w zmianie charak-
teru działalności biznesowej. Edmund Mzyk – producent profili aluminiowych, 
a zbiegiem czasu także potentat w branży drzewnej posiadający spółkę „Paged” 
– postanowił zostać magnatem medialnym. Ignorując brak doświadczenia w tej 
46  Wyniki słuchalności stacji z programem lokalnym w województwie częstochowskim, 
„Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 10-11.05.1997, nr 108.
47  RMF FM, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 26-27.05.2001, nr 122.
48  W skład spółki wchodzili: Andrzej Belof, Dariusz Ciszewski i Andrzej Kalski.
49  Ubiegał się on – bez powodzenia – o koncesję radiową w 1995 r. Później związał się 
z radiofonią katolicką. Pracował w Radiu Jasna Góra i Katolickim Radiu Fiat.
50  Od 1998 r. firma była notowania na GPW.
51  Wylani z eteru, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 20.04.1998, nr 92.
52  Policjanci w radiu, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 3.07.1998, 154.
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dziedzinie, a także postępujący kryzys na rynku reklamy, zaczął inwestować 
w Internet oraz kupować tytuły prasowe i stacje radiowe53. W 2001 roku jedną 
ze swoich spółek – Caspol – przekształcił w FON S.A. Jej zadaniem było finan-
sowanie kolejnej spółki o nazwie Y-Radio, która kupiła udziały w 5 rozgłośniach 
radiowych: Radiu Fon w Częstochowie, Radiu BRW w Wałbrzychu, Radiu ABC 
w Szczecinie, Radiu BAB w Łomży oraz Radiu Jazz w Warszawie.

Spółka FON ograniczała swoją aktywność do transferu udziałów między 
spółkami zależnymi i, jak oceniali to znawcy, była „wydmuszką giełdową” obli-
czoną na zarabianie pieniędzy, na manipulowaniu kursami akcji54. Nie była za-
interesowana pozyskiwaniem środków na finansowanie i prowadzenie rozgło-
śni radiowych oraz nie miała stosownej kadry do realizowania tej działalności55. 

Odbiło się to niekorzystnie na wszystkich rozgłośniach radiowych 
należących do Y-Radio56. W częstochowskim Radiu Fon zmiana właścicie-
la, a właściwie firmy zarządzającej stacją, spowodowała ograniczenia pro-
gramowe i odejście z rozgłośni wielu jej pracowników57. Nikogo więc nie 
zdziwiło, że na początku 2006 r. FON S.A. sprzedała udziały w spółce Y-
-Radio. Należące do niej stacje lokalne trafiły w ręce Multimedia sp. z o.o. 
i zostały przekształcone w rozgłośnie RMF Maxxx. Wartość całej transakcji 
nie jest znana, wiadomo jedynie, że Radio Jazz sprzedano za symboliczną 
złotówkę warszawskiemu Radiu Kolor.

Radio RMF Maxxx Częstochowa rozpoczęło działalność w lutym 2006 
roku. Program muzyczny realizowany w krakowskim studiu uzupełniany 
był krótkimi informacjami lokalnymi przygotowanymi w Częstochowie. W lo-
kalnej redakcji zatrudniono tylko jednego dziennikarza, serwisanta oraz pra-
cowników działu reklamy. Zgodnie z wymogami koncesji zapowiadano, że 
program lokalny zajmować będzie 12% tygodniowego czasu antenowego58. 
Kontrola Krajowej Rady wykazała jednak, że w 2007 r. wartość ta wynosiła 
jedynie 3,5%59. Bliższa analiza tego programu wykazuje, że wobec braków 
kadrowych rozgłośnia bezpowrotnie straciła swoją tematyczną różnorod-
ność, bliski kontakt ze słuchaczami i mocne osadzenie w lokalnych realiach.

Lokalny charakter miało mieć uruchomione na początku listopada 2010 
53  Stworzona przez niego spółka Y-Net administrowała stroną pośredniczącą w hurtowym 
handlu drewnem i materiałami budowlanymi.
54  Na wzroście kursu skorzystali nie tylko dawni właściciele, „Gazeta Giełdy Parkiet”, 
30.12.2005.
55  Ad.Media. Raport na temat FON S.A. przygotowany przez CR Media Consulting S.A., 
www.cr.media.pl, 2005.
56  Ograniczenia w finansowaniu Radia Jazz przez Y-Radio spowodowało np., że część 
dziennikarzy zgodziła się pracować w nim na zasadach wolontariatu i zaapelowała do 
reklamodawców o wsparcie. Walka o wsparcie w eterze, www.wiadomości.mediarum.pl, 2004.
57  W 2005 r. z rozgłośnią pożegnał się m.in. Marek Magiera znany z audycji o sporcie 
i prowadzenia bezpośrednich relacji sportowych oraz Marek Kułakowski realizujący 
wywiady i antenowe dyskusje o bieżących problemach miasta.
58  Lokalny RMF, „Gazeta Wyborcza-Częstochowa”, 1.02.2006
59  Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, Warszawa 
2008, s. 89.
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roku Radio Jura. Spółka Radio 90 z Rybnika, która otrzymała koncesję na 
częstotliwość w Częstochowie, zapowiadała program o charakterze uniwersal-
nym, łączący wiadomości lokalne z informacjami z kraju i ze świata60. Pierwszy 
okres funkcjonowania stacji rozczarował jednak słuchaczy, a konkurenci, któ-
rzy przegrali starania o koncesję, złożyli odwołania do Krajowej Rady61.

Jak zatem można było się przekonać, lokalna działalność radio-
wa była w Częstochowie stopniowo ograniczana. Po początkowej entuzja-
stycznej i pirackiej fazie starano się jej nadać profesjonalny i biznesowy 
charakter. Chociaż Radio City i Radio Fon nie odniosły olśniewających 
komercyjnych sukcesów, to – wspólnie z lokalnym oddziałem RMF FM 
– stworzyły oryginalny i ciekawy częstochowski rynek radiowy. Stacje te 
zatrudniały profesjonalnych dziennikarzy, realizowały swe własne audy-
cje słowne, upowszechniały oryginalne skomponowane listy muzyczne. 
Z biegiem czasu okazało się jednak, że lokalny rynek reklam i ogłoszeń 
był zbyt ubogi, aby mogły utrzymać się z niego trzy samodzielne sta-
cje radiowe. Zjawisko to nie było przy tym szczególnym częstochowskim 
przypadkiem, ale miało swe odzwierciedlenie w całej Polsce. Dlatego też 
kolejną fazą funkcjonowania częstochowskiego rynku medialnego było 
jego formatowanie i sieciowanie. 

Zjawisko formatowania lokalnego radia zostało już dość dobrze 
opisane62, dlatego też wystarczy w tym miejscu jedynie ograniczyć się do 
stwierdzenia, że prowadzi ono do zubożenia oferty informacji lokalnej. 
Radia o charakterze uniwersalnym, jakimi były „Fon”, „City” i „Jura”, zo-
bowiązane były do przeznaczania nie mniej niż 12% własnego tygodniowe-
go czasu nadawania na audycje o tematyce lokalnej, w tym 6% czasu na 
lokalne serwisy informacyjne. Jak już wiemy, z kontroli przeprowadzanych 
przez Krajową Radę wynikało, że częstochowskim stacjom radiowym nigdy 
nie udawało się dotrzymać tych zobowiązań63. 

Gdy zsieciowano obie stacje RFM, Maxxx pozostał radiem uniwersal-
nym, a zatem jego lokalne obowiązki nie uległy zmianie. Radio C miało nato-
miast charakter muzyczny, a zatem limit emisji informacji lokalnych został 
obniżony o połowę – odpowiednio do 6 i 3%. Co istotne, zmiana charakteru 
stacji miała wpływ na ich słuchalność. O ile bowiem w połowie lat 90. słuchal-
ność obu stacji była podobna, a niekiedy Radio City mogło się pochwalić lep-
szymi wynikami, to w 2007 r. RFM Maxxx słuchało ok. 15% częstochowian, 
a Radia C – ok. 5%. W 2011 wskaźniki te wynosiły odpowiednio 8 i 3,5%64. 

60  Radio jest, a jakby go nie było, „Gazeta Wyborcza-Częstochowa” 22.12.2010.
61  Wojna o nowe lokalne radio dla Częstochowy trwa, „Gazeta Wyborcza-Częstochowa” 
4.01.2011.
62  Szerzej na ten temat: M. Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2005 
oraz R. Kowalczyk, Radio lokalne w Polsce, Poznań 2007.
63  Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Warszawa 2005, s. 167; 
Sprawozdanie Krajowej Rady…, Warszawa 2008, s. 89.
64  Radio Track, „Press” z lat 1997–2011.
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Wydaje się, że na zaistniałą sytuację podobny wpływ miała zarówno ilość i ja-
kość lokalnych informacji, jak i format muzyczny stacji. RFM Maxxx zabiegał 
o stosunkowo młode audytorium, a Radio C o odbiorców nieco starszych, 
w wieku 24–39 lat. 

Związane z formatowaniem zjawisko sieciowania miało przede 
wszystkim wymiar ekonomiczny. Obniżało koszty produkcji i emisji pro-
gramów. Pozwalało zmniejszyć zatrudnienie, ograniczając je w zasadzie 
do osób zajmujących się pozyskiwaniem lokalnej reklamy. Formatowanie 
i sieciowanie przyczyniły się do uniformizacji i standaryzacji przekazu, ru-
gując z publicznego obiegu informację lokalną. Sformatowane radia lokal-
ne upodobniały się do innych nadawców, nie absorbowały uwagi słucha-
czy, stając się jedynie akustycznym tłem dnia codziennego.

Kończąc przegląd częstochowskich stacji radiowych, wypada za-
uważyć, że funkcjonują w tym mieście dwie stacje katolickie. Mają one 
status nadawcy społecznego i nie emitują reklam. Pierwszą z nich, i po-
dobno pierwszą katolicką rozgłośnią w Polsce, było Radio Fiat. Stacja ta 
powstała do obsługi VI Światowego Dnia Młodzieży i kolejnej wizyty w Czę-
stochowie papieża Jana Pawła II w sierpniu 1991 r. Rozpoczęła nadawanie 
na podstawie decyzji Ministerstwa Łączności o przyznaniu częstotliwości, 
korzystając ze sprzętu ofiarowanego przez Radio Watykan. Koncesję otrzy-
mała w kwietniu 1994 r. i jako radio archidiecezjalne działa do dziś. Jej 
nadajniki i studio były zlokalizowane początkowo w budynkach kościoła 
św. Wojciecha, a obecnie przy ul. Ogrodowej. 

Radio Fiat stopniowo rozszerzało swój techniczny zasięg (z 15 km do 
80 km) i ofertę programową. Główny element programu stanowił blok re-
ligijno-katechetyczny, ale pojawiały się w nim również audycje społeczno-
-kulturalne, serwisy informacyjne z kraju i ze świata, wiadomości lokalne 
oraz aktualności z życia Kościoła i archidiecezji częstochowskiej. Program 
ramowy obejmował m.in. codzienną Eucharystię, katechezę, programy dla 
dzieci i młodzieży, transmisje z mszy świętych, modlitwy, felietony i ko-
mentarze65. W popołudniowym paśmie programowym miały swoje miejsce 
programy poradnikowe, słuchowiska, rozmowy ze słuchaczami. W 2006 
roku rozpoczęto nawet nadawanie transmisji z zawodów żużlowych66.

Radio Fiat angażowało się w działalność charytatywną. Organizowa-
ło imprezy dla najbiedniejszych dzieci, prowadziło zbiórki pieniędzy, odzie-
ży i żywności z myślą o osobach potrzebujących, inicjowało działalność 
dobroczynną w parafiach67.
65  Swój cotygodniowy program ma w radiu Fiat ks. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny 
„Niedzieli”, „Słowo na niedzielę” wygłasza regularnie abp Stanisław Nowak.
66  Bezpośrednie relacje z zawodów żużlowych pojawiły się na antenie katolickiego radia 
po tym, jak Radio Fon weszło w skład sieci RMF Maxxx i przestało nadawać sportowe 
programy lokalne. Kościół dla kibiców, „Gazeta Wyborcza-Częstochowa” 17.03.2006.
67  W strukturach radia działa koło Caritas oraz Rada Gospodarcza Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych skupiająca przedsiębiorców zainteresowanych działalnością dobroczynną. 
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Ciężar utrzymania rozgłośni spoczywał na archidiecezji oraz pry-
watnych ofiarodawcach68. W rozgłośni zatrudniano od kilku do kilkunastu 
osób, a kierowali nią: ks. Marian Duda i ks. Stanisław Jasionek, ks. An-
drzej Oleś i ks. Ryszard Umański, a od 1 lipca 2003 r. dyrektorem Radia 
Fiat jest ks. Zdzisław Wójcik. 

Trudno jest ocenić wielkość audytorium rozgłośni. Jak przyznawali 
jej szefowie, nigdy nie prowadzono badań w tym zakresie69. „Niedziela Czę-
stochowska” w 2001 roku oceniała liczbę słuchaczy rozgłośni na 10 tys.70, 
a ówczesny dyrektor Radia Fiat na 50–60 tys.71 Badania słuchalności w re-
gionie częstochowskim i samej Częstochowie sytuowały tę rozgłośnię na 
granicy błędu statystycznego72. Próbą zwiększenia słuchalności było roz-
poczęcie w 2005 roku nadawania programu przez Internet.

Swoistym fenomenem na radiowej mapie Polski jest Radio Jasna 
Góra. Przypomnijmy, że w Polsce funkcjonują jedynie dwie stacje zakonne, 
a jedną z nich jest właśnie radio częstochowskie. Radio Jasna Góra uzy-
skało koncesję na nadawanie w 1994 roku, ale rozpoczęło działalność 25 
marca 1995 roku. Początkowo emitowano zaledwie kilka godzin programu 
dziennie. Wypełniały go: transmisje z mszy świętych na Jasnej Górze, Apel 
Jasnogórski oraz informacje o życiu sanktuarium. Stopniowo zwiększano 
czas obecności w eterze. Obok audycji o charakterze religijnym i wspólnych 
modlitw z radiosłuchaczami pojawiły się programy o tematyce kulturalnej 
i społecznej oraz poradnikowe audycje o zdrowiu i życiu rodzinnym. W 1997 
r. nawiązano współpracę z Radiem Maryja, użyczając sobie nawzajem czasu 
antenowego, emitowano audycje Radia Watykańskiego, swój program miał 
w Radiu Jasna Góra redaktor naczelny „Niedzieli” ks. Ireneusz Skubiś. 

Dzięki nadajnikowi ofiarowanemu rozgłośni przez radio bawarskie 
zasięg jasnogórskiego radia zwiększył się do 100 km, a więc potencjalnie 
mógł docierać do około 1,3 mln osób. Wyniki słuchalności Radia Jasna 
Góra w regionie częstochowskim sytuowały jednak rozgłośnię na margi-
nesie rynku radiowego73. Dyrektor radia o. Roman Majewski uważał, że 
badania słuchalności nie mają znaczenia i cytował zdanie jednego z ojców 
paulinów: „Nawet gdyby słuchało nas niewiele osób i nawet gdyby tylko 
jedna osoba miała dzięki temu radiu stać się lepsza, jest to już wystarcza-
jący powód, aby radio istniało. Taka jest boża ekonomia”74. 

Kapelan Solidarności, menedżer dobroczynności, „Gazeta Częstochowska” 8.11.2001, nr 43.
68  Finansowaniem rozgłośni zajmowała się częstochowska Kuria Archidiecezjalna, ale 
do płacenia stałych składek na rzecz radia zostali zobligowani również miejscowi księża. 
Reklama Pana Boga, „Gazeta Częstochowska” 23.09.1999, nr 37.
69  Ibidem.
70  Ave Fiat, „Niedziela Częstochowska” 9.09.2001, nr 36.
71  Radio Fiat, „Gazeta Wyborcza w Częstochowie” 10.09.2001, nr 211.
72  Radio Track, www.radiotrack.pl.
73  Mieściły się one w granicach błędu statystycznego. Radio Track, dostęp: www.radiotrack.pl
74  Głos z Jasnej Góry, „Niedziela” nr 12, 24.03.2002.
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Radio zatrudniające kilkanaście osób duchownych i świeckich 
oraz dysponujące kilkudziesięcioosobowym zespołem współpracowników 
utrzymywane było przez jasnogórski klasztor.

Ocena słuchalności stacji radiowych nadających w Częstocho-
wie jest utrudniona przede wszystkim z powodu istotnych rozbieżności 
w danych przedstawianych przez poszczególne firmy badawcze75. Wy-
nikało to zapewne z faktu, że firmy te dysponowały zróżnicowanymi 
środkami finansowymi oraz różne były kompetencje i doświadczenie 
ich pracowników. Kłopotów nastręczają nadto ulegające stopniowym 
zmianom metodologie i techniki badawcze76 oraz obszar prowadzonych 
badań77. Dodajmy w końcu, że wątpliwości budził również dobór i wiel-
kość próby badawczej78.
 Zróżnicowanie zakresu terytorialnego prowadzonych sonda-
ży powodowało, że obraz lokalnego rynku radiowego był wypaczony. 
Wynikało to przede wszystkim z faktu, że w cytowanych sondażach 
szczególną uwagę zwracano na stacje ogólnopolskie i regionalne Radio 
Katowice, a pomijano stacje lokalne. Biorąc pod uwagę powyższe uwa-
runkowania można stwierdzić, że prezentowane poniżej informacje są 
często ze sobą sprzeczne i daleko im do naukowej dokładności. Dlatego 
też traktować je należy nadzwyczaj ostrożnie – raczej jako odzwiercie-
dlenie pewnych tendencji, a nie precyzyjne odwzorowanie rzeczywisto-
ści społecznej. 

75  Badania lokalnego audytorium radiowego prowadziły m.in. SMG/KRC Poland Media S.A. 
(Radio Track), TNS OBOP (Radiomonitor), Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, 
Biuro Badawczo-Usługowe Promedia.
76  Szerzej na ten temat: Pomiar słuchalności – dwa zamiast jednego, „Brief” nr 3, listopad 
1999 oraz Radio – rok zmian, „Brief” nr 18, luty 2001.
77  Badania słuchalności w regionie częstochowskim dotyczyły: byłego województwa 
częstochowskiego, województw południowych (krakowskiego, bielskiego, katowickiego, 
częstochowskiego i opolskiego traktowanych jako jeden region), województwa śląskiego 
i samej Częstochowy.
78 W latach 1997–2000 badania Radio Track realizowane były na próbie 100 tys. respondentów, 
ale 84 tys. wywiadów dotyczyło rozgłośni ogólnopolskich, a tylko 16 tys. rozgłośni lokalnych 
i regionalnych. Pojawiły się nawet zarzuty, że w wielu miastach grupa stałych respondentów 
liczy 2–3 osoby. Por. Badania radiowe – protest i co dalej?, „Brief” nr 16, grudzień 2000. 
Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 
w regionie częstochowskim oparte były na równie niereprezentatywnej próbie kilkunastu 
osób. Uzyskane wyniki znacznie różniły się od danych uzyskiwanych przez inne firmy, 
dlatego też – jako mało wiarygodne – zostały pominięte. Por. cykl badań M. Gieruli, B. 
Grzonki i M. Jachimowskiego dot. słuchalności stacji radiowych w woj. śląskim z lat 2000–
2005, Sosnowiec 2000–2005 (na prawach rękopisu).
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Tabela 1. Tygodniowy zasięg wybranych stacji radiowych w latach 1994–1999 (w 
%) według różnych firm badawczych i na różnym obszarze badawczym

Rok 1994 1996 1997 1998 1999 2000
F i r m a 
badaw-
cza

Promedia OBOP SMG/
KRC OBOP OBOP OBOP SMG/

KRC

Obszar
wojewódz-
two często-
chowskie

Często-
chowa

Często-
chowa

region 
k a t o -
wicki

region 
k a t o -
wicki

region 
k a t o -
wicki

r e g i o n -
c z ę s t o -
chowski

R a d i o 
C i t y / 
Radio C

16,1 12,4 11,1 1,9 4,2 4,2 9,7

R a d i o 
RMF 21,6 30,1 14,2 b.d. b.d b.d b.d

R a d i o 
Fon - 7,6 11,4 1,0 b.d 2,2 6,9

R a d i o 
Katowi-
ce

24,2 14,6 9,6 24,9 21,9 20,0 12,6

R a d i o 
Fiat b.d 2,0 4,5 0,9 b.d. b.d 2,1

R a d i o 
J a s n a 
Góra

- b.d. b.d. 0,2 b.d. 1,3 b.d.

Źródło: Badania publikowane w prasie lokalnej oraz Radiomonitor cyt. za „Press” 
z lat 1997–2000

Aby uniknąć wspomnianych powyżej wątpliwości, kolejne tabele za-
wierają jedynie dane zebrane przez SMG/KRC. Ułatwi to analizę audytorium 
radiowego i umożliwi wyprowadzenie bardziej jednoznacznych wniosków.

Tabela 2. Udział w rynku wybranych stacji radiowych w województwie śląskim 
w latach 2001–2002 (w %)

Stacja/rok 2001 2002
Radio C 1,2 0,9
Radio Katowice 7,6 4,8
Radio Fon 0,7 0,6
Radio Fiat 0,9* 0,4
Radio Jasna Gór b.d. 0,1

* Wynik ten jest prawdopodobnie zawyżony, gdyż w jednym z okresów badawczych 
w 2001 r. udział Radia Fiat w rynku radiowym w województwie śląskim oceniono 
na 5,7%, podczas gdy na ogół wynosił on 0,1–0,2%. 

Źródło: Radio Track, „Press” z lat 2001–2011, www.radiotrack.pl oraz www.sla-
skfm.republika.pl
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Tabela 3. Udział w rynku wybranych stacji radiowych w Częstochowie w latach 
2003–2011 (w %)

Stacja/rok 2003 2005 2007 2009 2011
Radio C 12,2 8,3 5,5 2,3 4,0
Radio Katowice 3,7 2,7 2,9 3,4 4,8
Radio Fon/
RMF Maxxx

6,4 b.d. 14,5 7,9 7,3

Radio Fiat 0,9 b.d. 0,1 0,2 0,4
Radio Jasna Góra 1,0 b.d. 0,4 0,8 1,8
Radio Jura - - - - 1,8

Źródło: Radio Track, „Press” z lat 2001–2011, www.radiotrack.pl oraz www.sla-
skfm.republika.pl

Niezależnie od wszelkich wątpliwości natury formalnej stwierdzić 
można, że według danych zaprezentowanych w tabelach, najchętniej słu-
chaną lokalną stacją w drugiej połowie lat 90. był częstochowski RMF FM. 
Kiedy przestano uwzględniać ją w rankingach lokalnych rozgłośni, na pro-
wadzenie wysunęło się Radio City. Miało ono znaczną przewagę nad drugą 
lokalną rozgłośnią – Radiem Fon. Dopiero sformatowanie Radia City i ogra-
niczanie funkcji lokalnych tego nadawcy zmniejszyło jego udział w lokal-
nym rynku. Jak już wiemy, ten sam zabieg wydatnie poprawił słuchalność 
Radia Fon po przekształceniu go w 2006 r. w format RMF Maxxx. 

Pierwotna, wynikająca z monopolistycznej pozycji, dominująca rola 
Radia Katowice była stopniowo ograniczana. Na początku lat 90., jak szaco-
wała jedna z firm badawczych, była to najbardziej popularna stacja radiowa 
gromadząca nawet 25% audytorium radiowego. Szybko jednak traciła 
słuchaczy na rzecz innych stacji. Na początku XXI wieku jej słuchalność 
w Częstochowie była znacznie niższa niż stacji komercyjnych. Jej audytorium 
legitymowało się niskim wykształceniem i było zaawansowane wiekowo79.

Słuchalność stacji katolickich mieściła się w granicach błędu staty-
stycznego. Najchętniej słuchano Radia Maryja, następnie stacji jasnogór-
skiej, a stawkę zamykało radio diecezjalne80. W 2011 r. mieszkańcy regionu 
częstochowskiego słuchali przede wszystkim stacji ogólnopolskich: RMF 
FM (27%), Radia Zet (24%) i Programu I Polskiego Radia (16%). Dopiero na 
czwartej pozycji pojawiało się RMFMaxxx, następnie Program III Polskiego 
Radia, Radio C i Radio Katowice. Stacje podające informacje lokalne gro-
madziły łącznie około 20% audytorium radiowego.

79  „Biuletyn KRRiTV”, październik – grudzień 2006, s. 11.
80  Dane SMG/KRC, cyt. za: „Press” 2008, nr 5.
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CONTEMPORARY LOCAL RADIO BROADCASTING 
IN CZESTOCHOWA

SUMMARY
Contemporary local radio broadcasting in Czestochowais the subject of the 
article. Author comes to a conclusion that after the initial enthusiastic and 
pirate phase of development, an attempt atgiving it a professional and busi-
ness character was made. Although the local broadcasters did not achieve 
any stunning commercial success, they created an original and interesting 
radio market in Czestochowa. However, economic difficulties caused format-
ting and networking of the local stations, which deprived them of thematic di-
versity, close contact with their audience and firm rooting in the local realities.
In 2011, inhabitants of Czestochowa region listened mainly to nationwide sta-
tions: RMF FM (27%), Radio Zet (24%) and Polskie Radio Program I(16%). Local 
radio stations came in further places, raising a total of 20% of the radio audience.

KEY WORDS: radio broadcasting, local radio broadcasting, Czestochowa
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Agnieszka Grzesiok-Horosz*

Dozwolony użytek utworu w celach 
informacyjnych

STRESZCZENIE

Przedmiotem prowadzonych rozważań są przepisy ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych dotyczące instytucji dozwolonego 
użytku w zakresie, w jakim służy ona swobodnemu – i zgodnemu 
z prawem – przepływowi informacji. W początkowej części artykułu 
dokonano charakterystyki utworu oraz praw autorskich, tak osobi-
stych, jak i majątkowych. Następnie autorka wyjaśnia konstrukcję 
dozwolonego użytku z przywołaniem stosownych przepisów usta-
wy. Dalsza część rozważań dotyczy korzystania z utworu dla celów 
informacyjnych – prawa przedruku oraz korzystania z utworu pod-
czas relacjonowania bieżących zdarzeń oraz zasad rozpowszech-
niania informacji o dziełach wystawionych.

SŁOWA KLUCZOWE: utwór, prawo autorskie, dozwolony uży-
tek, cel informacyjny

 1. Wstęp

Przedmiotem prowadzonych rozważań są przepisy dotyczące wolności 
środków masowego komunikowania w odniesieniu do dzieł chronionych 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, służące zapewnieniu szybkiej 
i jak najszerszej informacji. Omawiane postanowienia przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1  odno-
szą się do działalności prasy, radia i telewizji, w zakresie korzystania z już 
rozpowszechnionych utworów, w sposób zgodny z prawem. Wydaje się bo-
wiem istotne, by dziennikarz-autor znał swoje prawa jako podmiot upraw-
niony z tytułu praw autorskich, z drugiej zaś strony niezwykle istotna jest 
znajomość zasad legalnego korzystania z cudzych materiałów.

Najogólniej rzecz ujmując, „dozwolony użytek” to zbiorcze pojęcie 
na określenie uprawnień uczestników obrotu, umożliwiające korzystanie 
z utworów bez konieczności uzyskania zgody twórcy, a czasami nawet bez 
konieczności zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz.

Instytucja ta – będąca, o czym mowa w niniejszym artykule, ograni-
czeniem praw majątkowych autorskich przysługujących twórcom – stanowi 
kompromis pomiędzy interesami podmiotu uprawnionego do praw autor-
* dr; Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1  Tekst jedn. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej jako ustawa lub prawo autorskie.



skich a interesami społeczeństwa, które powinno mieć dostęp do dóbr kul-
tury, nauki i informacji – szybki, szeroki i – w miarę możliwości – bezpłatny. 

Celowi, jakim jest przedstawienie uregulowań w prawie polskim dotyczą-
cych dozwolonego użytku w celach informacyjnych, została podporządkowana 
systematyka artykułu. W początkowej części autorka wyjaśnia podstawowe po-
jęcia z zakresu prawa autorskiego, nieco różniące się od ich potocznego rozu-
mienia2. Z racji stworzenia utworu na rzecz twórcy powstają prawa autorskie 
– osobiste i majątkowe, które także pokrótce w toku rozważań scharakteryzo-
wano. Dalsza część artykułu dotyczy przyczyn oraz okoliczności, z powodu któ-
rych ustawodawca ograniczył majątkowe uprawnienia twórcy w odniesieniu do 
jego dzieł. Dla lepszego zobrazowania poruszanej problematyki zdecydowano 
także o zamieszczeniu krótkiego przeglądu wszystkich kategorii dozwolonego 
użytku, by szczegółowe rozważania poświęcić celowi informacyjnemu. 

Wobec różnorodności poglądów doktryny na instytucje zawarte w ob-
rębie komentowanego art. 25 ustawy, autorka używa określenia prawo 
przedruku sensu largo i sensu stricto3. Cel informacyjny musi przyświecać 
także korzystaniu z utworu podczas relacjonowania bieżących zdarzeń, 
o czym mowa w art. 26, jak również podczas rozpowszechniania dzieł wy-
stawionych, czego dotyczy art. 33 prawa autorskiego.

 2. Z podstawowych pojęć prawa autorskiego

 2.1. Utwór i przedmiot praw pokrewnych

Jak stanowi art. 1 ust.1 prawa autorskiego, utwór to każdy przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkol-
wiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
W definicji utworu należy zwrócić uwagę na twórczy (oryginalny, nowy) 
charakter działalności człowieka, który decyduje o przyznaniu ochrony 
oraz wyznacza jej zakres. Indywidualny charakter utworu oznacza, iż na 
jego kształt musi mieć wpływ osobowość twórcy4.

Warunkiem powstania utworu jest jego ustalenie (uzewnętrznienie) w ja-
kiejkolwiek postaci5. Z momentem ustalenia powstaje ochrona autorskoprawna, 
2  Przykładowo wbrew potocznemu rozumieniu utwór to nie tylko piosenka, ale także 
artykuł dziennikarski czy rzeźba w parku, przy spełnieniu pewnych warunków, o których 
mowa w pkt 2. Ponadto przepisy o dozwolonym użytku stosuje się do przedmiotów praw 
pokrewnych, które to pojęcie również wymaga krótkiego komentarza.
3  Przekonujący wywód na ten temat zob. L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, 
Warszawa 2011, s. 419 i nast. i przywołane tam wypowiedzi piśmiennictwa.
4  Zob. szerz. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 36; P. Stec 
[w:] P. Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Bydgoszcz – Opole – 
Gliwice 2011, s. 40 i nast.; J. Barta, R. Markiewicz, M. Późniak-Niedzielska, System prawa 
prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 7-41; P. Ślęzak, 
Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Katowice 2008, 
s. 26 i nast.; R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008, s. 8 i nast.
5  Przykładowo będzie to wykonanie improwizacji muzycznej, wygłoszenie referatu, 
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niezależnie od dopełnienia jakichkolwiek formalności. Utwór jest przedmiotem 
prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. 
Ustalenie utworu nie musi być związane z jego uzewnętrznieniem przybierają-
cym formę trwałą. Tak zwanym utrwaleniem, tj. dokonaniem zapisu na nośni-
ku materialnym, umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, będzie przykładowo 
sporządzenie zdjęcia czy nagranie melodii na płytę lub zapisanie wiersza6.

Dla powstania utworu bez znaczenia jest jego wartość oraz poziom na-
ukowy czy artystyczny, przydatność, przeznaczenie oraz sposób wyrażenia. Bez 
znaczenia dla przyznania ochrony autorskoprawnej są również okoliczności 
dotyczące osoby twórcy, takie jak wiek, wykształcenie lub przygotowanie prak-
tyczne w danej dziedzinie twórczości, jak również rozmiary i jakość utworu7.

Ustawa o prawie autorskich wskazuje, iż przedmiotem prawa autor-
skiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami 
graficznymi – są to utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartogra-
ficzne, np.: wiersze, powieści, artykuły publicystyczne, odczyty, przemó-
wienia, kazania. Utworami, chronionymi przepisami prawa autorskiego, są 
także dzieła plastyczne, np. rzeźby, grafiki, obrazy, fotografie. Przedmiotem 
prawa autorskiego są utwory lutnicze, architektoniczne, architektoniczno-
-urbanistyczne i urbanistyczne oraz wzornictwa przemysłowego. Przedmio-
tem prawa autorskiego są również utwory muzyczne i słowno-muzyczne 
oraz utwory sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomi-
miczne, jak również programy komputerowe i utwory audiowizualne.

Przedmiotem prawa autorskiego jest także tzw. utwór zależny – po-
wstały wskutek przeniesienia utworu pierwotnego na inny język lub medium, 
tj. opracowanie cudzego utworu, np. tłumaczenie, przeróbka, adaptacja8.

Przedmiotem prawa autorskiego są także tzw. zbiory dzieł. Jak bowiem 
stanowi art. 3 prawa autorskiego, zbiory, antologie, wybory oraz bazy danych 
spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli 
zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub ze-
stawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych 
utworów. Znamienną ich cechą jest to, że wykorzystują cudzą pracę9.
 Z kolei prawa pokrewne to inaczej prawa sąsiednie. Pozostają one 
w relacji do twórczości chronionej przepisami prawa autorskiego, są do 
nich zbliżone i powiązane merytorycznie oraz umożliwiają zapoznanie się 
z utworami szerokiemu kręgowi odbiorców10. Prawa pokrewne przyznają 
określonym podmiotom, przy poszanowaniu praw autorskich do utworu, 
uprawnienia o charakterze monopolistycznym. Podmiotami praw pokrew-
zaśpiewanie piosenki czy wyrecytowanie wiersza.
6  Zob. P. Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 30 i nast.
7  R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011, s. 10 i nast.; P. Ślęzak, 
Prawo autorskie…, s. 31 i nast.
8  Zob. szerz. J. Barta, R. Markiewicz, [w:] System prawa prywatnego, s. 42-54; tychże, 
Prawo autorskie, s. 26 i nast.; P. Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 38 i nast.
9  Zob. P. Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 40 i nast.
10  R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, s. 81 i nast.

113AGNIESZKA GRZESIOK-HOROSZ – DOZWOLONY UŻYTEK UTWORU W CELACH...



nych są artyści wykonawcy, producenci fonogramów i wideogramów, orga-
nizacje radiowe i telewizyjne, wydawcy wydań pierwszych oraz naukowych 
i krytycznych. W polskiej literaturze najczęściej wskazuje się, iż przedmio-
tem praw pokrewnych są artystyczne wykonania i inne, którymi są: prawa 
do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do 
pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych11.

Prawa pokrewne, podobnie jak prawa autorskie, powstają z chwilą 
stworzenia (zrealizowania) dobra będącego ich przedmiotem, bez potrzeby 
dokonywania jakichkolwiek formalności .

 2.2. Prawa autorskie osobiste i majątkowe

Jak stanowi art. 8 ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, 
o ile ustawa nie stanowi inaczej. Przyjmuje się domniemanie, że twórcą 
jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzempla-
rzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w ja-
kikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu12. Dopóki 
twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego 
zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa orga-
nizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi13. 

Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie14. Każdy ze współ-
twórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej 
samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców. 
Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda 
wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współ-
twórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka, uwzględniając in-
teresy wszystkich współtwórców. 
11  Zob. szerz. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 197 i nast.; J.R. Antoniuk [w:] P. 
Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej…, s. 67 i nast.; P. Ślęzak, Prawo autorskie…, 
s. 108 i nast.; R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, s. 80 i nast.
12  P. Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 46 i nast.; R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, 
s. 109 i nast.
13  Szerz. zob. J. Błeszyński, Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 11, s. 23 i nast.; 
J. Skubikowski, Zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi: zakres udzielonego 
zezwolenia, ustawowa reprezentacja oraz właściwości organizacji zbiorowego zarządzania, 
„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 11, s. 21 i nast.; A. Jastrzębska, 
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi a Creative Commons, „Prace 
z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, z. 108, s. 20 i nast.; M. Walerjan, Zakres zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz znaczenie tego pojęcia, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 
UJ” 2001, z. 78, s. 15 i nast.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, 
Warszawa 2009, s. 139 i nast.; A. Grzesiok-Horosz, Organizacje zbiorowego zarządzania 
jako stowarzyszenia, [w:] Trzeci sektor – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, red. P. 
Stec, M. Urbaniec, Częstochowa 2011, s. 125 i nast.
14  O wielkości udziałów we współautorskim dziele w pierwszej kolejności decydują 
postanowienia umowy łączącej strony. Można również przyjąć domniemanie ustawowe, 
iż wielkości udziałów są równe. Ponadto każdy ze współtwórców może żądać określenia 
wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej. 
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Autorskie prawa osobiste, zgodnie z art. 16 prawa autorskiego, 
chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu 
więź twórcy z utworem15.

Autorskim prawem osobistym jest prawo do oznaczenia utworu swoim 
nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. Pozwala 
ono zatem decydować twórcy, w jaki sposób utwór ma być rozpowszechniany. 

Na osobiste prawa twórcy składa się także prawo nienaruszalności 
treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Bardzo istotnym 
uprawnieniem jest prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu 
publiczności. Jednym z autorskich praw osobistych jest możliwość spra-
wowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu16.

Zgodnie z art. 17, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przy-
sługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim 
na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie 
z utworu. Jak widać zatem, autorskie prawa majątkowe zostały – najogól-
niej rzecz ujmując – ukształtowane na wzór prawa własności. Osoba trze-
cia, chcąc korzystać z utworu, musi uzyskać zezwolenie twórcy lub jego 
następcy prawnego17. Stąd więc – sygnalizowana już we wstępie – kon-
statacja, iż korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku stanowi 
ograniczenie majątkowych praw autorskich.

Prawo do korzystania z utworu obejmuje eksploatację dzieła w postaci 
materialnej i niematerialnej. Odrębne pola eksploatacji to – najprościej rzecz uj-
mując – sposób gospodarczego korzystania z utworu. Artykuł 50 na przykład po-
przez użycie zwrotu „w szczególności” – wskazuje trzy odrębne pola eksploatacji. 
 Są to po pierwsze – pole utrwalające (sporządzenie pierwszego no-
śnika materialnego zawierającego utwór) i zwielokrotniające (wytwarzanie 
określoną techniką kolejnych egzemplarzy utworu na podstawie istnieją-
cego nośnika, w celu umożliwienia zapoznania się odbiorców z utworem za 
pomocą zwielokrotnionych egzemplarzy18). 
 Drugim polem eksploatacji jest obrót oryginałem albo egzemplarzami, 
na których utwór utrwalono poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy. Ustawodawca wymienia także jako pole 
eksploatacji rozpowszechnianie utworu w inny sposób niż wprowadzenie do 
obrotu. Może ono być dokonane jako publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
15  Zob. szerz. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 72 i nast.; P. Ślęzak, Prawo 
autorskie…, s. 59 i nast.
16  Szerz. na temat praw osobistych zob. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 72 i nast.; P. 
Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 63 i nast.; Zob. szerz. E. Wojnicka [w:] System prawa prywatnego, 
t. 13, s. 229 i nast.; J.R. Antoniuk [w:] Ochrona własności intelektualnej, s. 48 i nast.
17  Majątkowe prawa autorskie są prawami zbywalnymi i mogą przejść na inne osoby 
w drodze dziedziczenia lub umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
18  Wytwarzanie egzemplarzy utworu może się odbywać z zastosowaniem techniki 
drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej.
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w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (tzn. za pośrednictwem Interne-
tu, innych sieci komputerowych oraz telewizji cyfrowej)19.

Prawo do rozporządzenia utworem jest prawem twórcy do dysponowa-
nia przysługującymi mu autorskimi uprawnieniami majątkowymi do utworu. 

Umowa o korzystanie z utworu, tzw. „umowa licencyjna”, obejmu-
je pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione, z określeniem zakresu, 
miejsca i czasu tego korzystania20. 

Prawo do wynagrodzenia stanowi ekwiwalent rozporządzenia utwo-
rem lub jego wykorzystania na danym polu eksploatacji21. Tak więc ko-
rzystanie z utworu bez konieczności uiszczania wynagrodzenia na rzecz 
twórcy również stanowi ograniczenie jego prawa.

Zgodnie z art. 45 prawa autorskiego, jeżeli umowa nie stanowi ina-
czej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na 
każdym polu eksploatacji. 

Ponadto ustawa przewiduje w pewnych przypadkach prawo do wy-
nagrodzenia, które nie jest bezpośrednio związane z konkretnym rozporzą-
dzeniem tym prawem. Są to:

- tzw. konstrukcja droit de suite;
- opłaty odprowadzane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez 

producentów i importerów urządzeń służących do pozyskania kopii 
utworów i czystych nośników służących do utrwalania utworów;

- tzw. system opłat reprograficznych22. 

 3. Dozwolony użytek
Polski ustawodawca wyróżnia tzw. dozwolony użytek prywatny (oso-

bisty), dotyczący osób prywatnych, oraz uprawnienia po stronie podmio-
tów publicznych, tzw. użytek publiczny23. 

Istotą dozwolonego użytku jest możliwość korzystania z utworu bez 
zezwolenia twórcy oraz zasadniczo, bez konieczności uiszczania wynagro-
dzenia na rzecz twórcy, chyba że ustawa stanowi inaczej24. 
19  Charakterystyka pól eksploatacji zob. E. Traple [w:] System prawa prywatnego…, s. 144-
198; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 86 i nast.; O nowych polach eksploatacji 
szerz. P. Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 79 i nast.
20  Zob. szerz. M. Kępiński, [w:] System prawa prywatnego…, s. 463-525; J. Barta, 
R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 141 i nast.; G. Michniewicz, Ochrona własności 
intelektualnej, Warszawa 2010, s. 24 i nast.
21  Zob. Kępiński, [w:] System prawa prywatnego…, s. 525-531; J. Barta, R. Markiewicz, 
Prawo autorskie, s. 91 i nast.
22  Szerz. zob. P. Ślęzak, Prawo autorskie, s.100 i nast. i przywołane tam wypowiedzi piśmiennictwa.
23  Szerz. zob. J. Marcinkowska, Dozwolony użytek w prawie polskim. Podstawowe 
zagadnienia. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze 2004.
24  W zakresie przepisów o dozwolonym użytku są to: 25 ust. 2 (prawo przedruku), 29 
ust. 3 (wykorzystanie w podręcznikach, wypisach przeznaczonych dla celów dydaktycznych 
naukowych), 30 ust. 2 (udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów przez ośrodki 
dokumentacji) oraz publikowanie utworów w encyklopediach i atlasach, gdy nawiązanie 
porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia 
trudności. Ponadto wskazać trzeba, iż rodzajem pośredniej rekompensaty za korzystanie 
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Przepisy prawa autorskiego przewidują istotne zasady dotyczące ko-
rzystania z instytucji dozwolonego użytku. 

 Po pierwsze, można korzystać z utworów w granicach dozwolonego 
użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źró-
dła, stosownie do istniejących możliwości.

Po wtóre, jak stanowi art. 35 prawa autorskiego, dozwolony użytek nie może 
naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. 
Jest to zasada lojalności użytkownika wobec podmiotu praw autorskich25.

Jak stanowi art. 23 prawa autorskiego, bez zezwolenia twórcy wolno nieod-
płatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku 
osobistego, co oznacza korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez 
krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, 
powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Warunkiem jest rozpowszechnienie 
utworu, czyli jego udostępnienie publiczności. Istotnym ograniczeniem jest tutaj 
wyłączenie możliwości powołania się na dozwolony użytek osobisty w przypadku: 
korzystania z programów komputerowych, budowania według cudzego utworu 
architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz korzystania z elek-
tronicznych baz danych spełniających cechy utworu (chyba że dotyczy to własne-
go użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym)26.

Jak stanowi art. 231, nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub 
incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znacze-
nia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu 
technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie przekazu 
utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez 
pośrednika lub zgodnego z prawem korzystania z utworu27.

Kategorie dozwolonego użytku publicznego obejmują korzystanie nie 
w interesie własnym, ale dla dobra ogółu, w celach dalszego udostępnia-
nia, określonych kategorii utworów. Są to:

- kategoria nadawcza, 
- cele informacyjne (opisane szczegółowo w pkt 4), 
- cele dydaktyczne, oświatowe, naukowe i dokumentalne, 
- uświetnianie wydarzeń publicznych, 

z utworów w ramach dozwolonego użytku, stanowią opłaty, o których mowa w  art. 19, 20 
oraz 201 prawa autorskiego.
25 Zob. J. Preussner-Zamorska, [w:] System prawa prywatnego, t. 13, s. 382 i nast.; P. 
Stec, Ochrona własności intelektualnej, s. 62 i nast.; G. Michniewicz, Ochrona własności 
intelektualnej, s. 44. Na ten temat także: R. Sikorski, Ocena dozwolonego użytku w prawie 
autorskim w świetle kryteriów testu trójstopniowego, [w:] Granice prawa autorskiego, red. 
M. Kępiński, Warszawa 2010, s. 25 i nast.; L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, 
s. 38 i nast.
26  Szerz. na ten temat zob. W. Machała, Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie 
autorskim, Warszawa 2003; L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011, 
s. 29 i nast.
27  Na temat dozwolonego użytku prywatnego zob. R. Golat, Prawo autorskie i prawa 
pokrewne, s. 148 i nast.; P. Stec, Ochrona własności intelektualnej, s. 62 i nast.; G. 
Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, s. 44 i nast.
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- propagowanie utworów plastycznych, 
- cele państwowe i gospodarcze,
- korzystanie z utworu dla dobra osób niepełnosprawnych28.
Kategoria nadawcza dozwolonego użytku obejmuje sporządzanie 

utrwaleń efemerycznych, rozpowszechnianie (reemisja kablowa) oraz nie-
komercyjne odbieranie (publiczny odbiór nadawanych programów).

Jak stanowi art. 22 prawa autorskiego, organizacjom radiowym i te-
lewizyjnym wolno przy pomocy własnych środków i dla własnych nadań 
utrwalać utwory w celu zgodnego z prawem korzystania z nich. Utrwale-
nia takie powinny być zniszczone w terminie miesiąca od dnia wygaśnięcia 
uprawnienia do nadania utworu. Wskazana regulacja jest związana z  prak-
tyką radiową i telewizyjną przygotowywania nagrania na podstawie wcze-
śniejszych utrwaleń, nie zaś „na żywo”, dla uniknięcia błędów oraz zakłóceń, 
jakie mogą powstać podczas nagrania29.

Zgodnie z art. 24 prawa autorskiego, przewidującym prawo reemisji 
kablowej, wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorczej oraz sieci 
kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną 
drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równocze-
snego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radio-
wych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbior-
ców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych 
obejmujących do 50 gospodarstw domowych30.

Publiczny odbiór nadawanych programów polega na tym, że posiada-
cze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego 
mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były 
umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osią-
ganie korzyści majątkowych31.

Prawo cytatu, zgodnie z art. 29 prawa autorskiego polega na tym, iż wolno 
przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszech-
nionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wy-
jaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości32.

28  Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. J. Preussner-Zamorska, System prawa prywatnego, 
s. 434 i nast.; P. Stec, Ochrona własności intelektualnej, s. 63 i nast.; G. Michniewicz, 
Ochrona własności intelektualnej, s. 45 i nast.; R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, 
s. 149 i nast.
29  J. Szczotka [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, red. M. Poźniak-
Niedzielska, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2007, s. 106 i nast.
30  Szerz. na ten temat zob. A. Grzesiok-Horosz, Dyrektywa „kabel-satelita” a polskie prawo 
autorskie, „Rocznik Prasoznawczy” 2011, nr 5, s. 113-126.
31  J. Szczotka [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne, s. 104 i nast.
32  L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011 i przywołana tam literatura 
przedmiotu.
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Przepisy art. 27, 28, 29 ust. 2 i art. 30 przewidują reguły korzystania 
z utworów w celach edukacyjnych i naukowych. 

Zgodnie z dyspozycją art. 27 prawa autorskiego, instytucje naukowe 
i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, 
korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz 
sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

Jak stanowi art. 28 ustawy, biblioteki, archiwa i szkoły mogą udo-
stępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze 
utworów rozpowszechnionych; sporządzać lub zlecać sporządzanie egzem-
plarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub 
ochrony własnych zbiorów oraz dokonywać tzw. cyfryzacji, czyli udostęp-
niać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem koń-
cówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie 
tych jednostek.

Przepisy prawa autorskiego dozwalają także – w celach dydaktycznych 
i naukowych – zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty 
większych utworów w podręcznikach i wypisach oraz antologiach.

Przepisy art. 30 prawa autorskiego przewidują uprawnienie na rzecz 
ośrodków informacji lub dokumentacji, które mogą sporządzać i rozpo-
wszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzem-
plarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opubliko-
wanych utworów33.

Korzystanie z utworów w celu uświetniania wydarzeń publicznych 
polega na tym, iż zgodnie z art. 31, wolno nieodpłatnie wykonywać pu-
blicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez 
szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli 
nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści mająt-
kowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia. Wskazana re-
gulacja nie dotyczy imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych34.

Zgodnie z art. 32 prawa autorskiego, właściciel egzemplarza utworu 
plastycznego może go wystawiać publicznie, jeżeli nie łączy się z tym osią-
ganie korzyści majątkowych.

Jak stanowi art. 33 prawa autorskiego, wolno rozpowszechniać utwo-
ry – np. dzieła plastyczne lub architektoniczne – wystawione na stałe na 
ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże 
nie do tego samego użytku. Tak więc w świetle tego przepisu dopuszczal-
ne jest zamieszczenie zdjęcia szczególnej aranżacji kwiatowej czy pomnika 
w albumie, na pocztówce czy kubkach, ale już nie wybudowanie własnego 
domu czy zlecenie wyrzeźbienia pomnika do swojego ogrodu, z wzorowa-
33  Zob. P. Stec, Ochrona własności intelektualnej, s. 63 i nast.; G. Michniewicz, Ochrona własności 
intelektualnej, s. 45 i nast.; R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, s. 149 i nast.
34  P. Stec, Ochrona własności intelektualnej, s. 64 i nast.; G. Michniewicz, Ochrona własności 
intelektualnej, s. 46 i nast.; R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, s. 150 i nast.
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niem się na tej fotografii. Węziej został określony zakres dzieł plastycz-
nych wystawionych w publicznie dostępnych zbiorach. Takie utwory wolno 
rozpowszechniać tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych 
dla ich promocji, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach 
w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. 
Ponadto rozpowszechnianie w encyklopediach i atlasach opublikowanych 
utworów plastycznych i fotograficznych jest dopuszczalne, o ile nawiązanie 
porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne 
do przezwyciężenia przeszkody.

Przepis art. 331 przewiduje, iż wolno korzystać z już rozpowszech-
nionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie 
odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charak-
teru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia.

Korzystanie z utworów w celach państwowych obejmuje dwie sfery. 
Wolno korzystać z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego i na po-
trzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz 
sprawozdań z tych postępowań. Przede wszystkim dozwolony użytek bę-
dzie polegał na wykorzystaniu wzorów pism, formularzy, ekspertyz i chro-
nionego dorobku nauk prawnych, ale może także przybrać postać korzy-
stania z twórczości artystycznej.

Dozwolony użytek w celach gospodarczych obejmuje korzystanie 
z utworów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak stanowi 
art. 333-5 prawa autorskiego, wolno w celu reklamy wystawy publicznej lub 
publicznej sprzedaży utworów korzystać z egzemplarzy utworów już rozpo-
wszechnionych, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży, 
z wyłączeniem innego handlowego wykorzystania, ponadto wolno korzystać 
z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu, jak również wolno 
korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub 
innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego.

Także wykonywanie praw do artystycznych wykonań, fonogramów, 
wideogramów, nadań programów, a także pierwszych wydań oraz wydań 
naukowych i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom przewidzia-
nym w przepisach o dozwolonym użytku.

 4. Korzystanie z utworów w celach informacyjnych

Dla jak najszybszego przepływu aktualnych informacji i jak naj-
szerszego do nich dostępu ustawodawca przewidział uprawnienia na rzecz 
użytkowników utworów i przedmiotów praw pokrewnych, o których mowa 
w art. 25 i 26 oraz 33 prawa autorskiego35.

Jak się podkreśla w piśmiennictwie, art. 25 usprawnia funkcjono-
wanie mediów informacyjnych, gdzie możliwość sięgania po szerokie spec-

35  J. Szczotka [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne, s. 98 i nast.
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trum źródeł opinii jest kwestią newralgiczną36. Nie wyprzedzając dalszych 
rozważań, już w tym miejscu podkreślić trzeba, iż korzystanie z cudzych 
utworów może być dokonywane w prasie, radiu i telewizji oraz Internecie.

Prasę należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 7 prawa pra-
sowego37. Ponadto mocą nowelizacji ustawy o prawie autorskim z 1 kwietnia 
2004 r.38 zezwolono na publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym39.

Rozpowszechnianie utworów jest dozwolone zarówno w oryginale, 
jak i w tłumaczeniu, i dotyczy zarówno tekstów dziennikarzy zatrudnionych 
w czasopismach publikujących materiały, jak również autorów zewnętrznych.

Jak się wskazuje w piśmiennictwie, ograniczenie praw autorskich 
przybierające postać dozwolonego użytku ma jednak kazuistyczny charak-
ter, co oznacza, iż ustawodawca nie sformułował zasady absolutnej wolno-
ści przepływu informacji. Przepisy o dozwolonym użytku są wyjątkami od 
bezwzględnych praw autorskich i nie można dopuścić ich rozszerzającej wy-
kładni40. W omawianym przepisie ustawodawca ogranicza prawo do dyspo-
nowania utworem przez twórcę, a także prawo do należnego wynagrodzenia.

Ustawodawca nie przyznaje prawa do wynagrodzenia w przypad-
kach rozpowszechnienia:

- sprawozdań o aktualnych wydarzeniach,
- krótkich wyciągów ze sprawozdań o aktualnych wydarzeniach i arty-
kułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne,
- przeglądów publikacji i utworów rozpowszechnionych, chyba że sta-
nowią artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne,
- mów wygłaszanych na publicznych zebraniach i rozprawach,
- krótkich streszczeń rozpowszechnianych utworów41.

Twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w przy-
padku:
- rozpowszechniania w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już 
rozpowszechnionych aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospo-
36  K. Gienias [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-
Szydełko, Warszawa 2011, s. 213 i nast.; E. Traple [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. 
Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 255; J. Preussner-Zamorska, System prawa prywatnego, s. 437 i nast.
37 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.). Z wypowiedzi 
piśmiennictwa zob. P. Wiśniewski [w:] W. Lis, Z. Husak, P. Wiśniewski, Prawo prasowe. 
Komentarz, Warszawa 2012, s. 172 i nast.; B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe: 
komentarz, Warszawa 2011, s. 114 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2008, 
s. 312 i nast.
38  Dz.U. Nr 91, poz. 869.
39  A. Matlak [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo mediów, Warszawa 2007, s. 
581 i nast.; E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne…, s. 261 i nast.; J. Preussner-
Zamorska, System prawa prywatnego, s. 439 i nast.
40  K. Błeszyńska, Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich, 
s. 39 i nast.
41  Ibidem, s. 42 i nast.
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darcze lub religijne oraz – rozpowszechniania w celach informacyjnych ak-
tualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich42.

Wynagrodzenie to może być płatne na podstawie umowy z upraw-
nionym lub za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządza-
nia prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Podkreślić przy tym 
należy, iż przedmiotem negocjacji jest nie sam obowiązek zapłaty wynagro-
dzenia (należnego ex lege), a jedynie jego wysokość. Jeżeli prawa autorskie 
do przedrukowywanego utworu zostały przez twórcę przeniesione (przy-
kładowo na wydawcę czasopisma), uprawnionym do wynagrodzenia jest 
nabywca praw, czyli następca prawny twórcy. Dla określenia wysokości 
wynagrodzenia istotne będzie, w jakim periodycznym druku nastąpił prze-
druk, jaki jest jego nakład, jak również rynkowa wartość artykułu43.

 4.1. Prawo przedruku sensu largo i sensu stricto

4.1.1. Sprawozdania o aktualnych wydarzeniach i fotografie reporterskie

Jak stanowi art. 25 pkt 1 lit. a, wolno rozpowszechniać w celach in-
formacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione sprawozda-
nia o aktualnych wydarzeniach. Podkreślić trzeba, że – w przeciwieństwie 
do aktualnych artykułów – nie muszą one mieć jedynie wymiaru politycz-
nego, religijnego lub gospodarczego44.

Można więc na przykład wykorzystać w opisywany sposób materia-
ły dotyczące wydarzeń dnia, ale wykorzystanie sprawozdania dotyczącego 
takiego zdarzenia w miesiąc później nie może być objęte licencją z art. 25. 

Także uzasadnieniem dla przedruku zdjęć reporterskich musi być 
aktualność i poruszana tematyka, gdyż jak się wskazuje w piśmiennictwie45 
– służy ono jako dodatkowe udokumentowanie bieżących wiadomości po-
dawanych w środkach masowego komunikowania. Tak więc przedruk fo-
tografii reporterskiej jest dopuszczalny tylko w takich ramach czasowych, 
w jakich zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu infor-
macji. Gdyby więc – bez zezwolenia twórcy – wykorzystać zdjęcie reporter-
skie na okładce miesięcznika ilustrujące „wydarzenie dnia”, jakie miało 
miejsce dwadzieścia dni wcześniej, doszłoby do naruszenia prawa46.

42  J. Marcinkowska, Dozwolony użytek w prawie polskim, s. 234 i nast.
43 Zob. E. Traple, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, 
E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne…, s. 261 i nast.; K. Błeszyńska, Redakcja 
utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich, s. 42 i nast.; J. Barta, R. 
Markiewicz, Aktualne problemy prawa prasowego, Kraków 1997, s. 31 i nast.
44  K. Gienias, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, s. 214; K. 
Błeszyńska, Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich, s. 44.
45  Zob. E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 
257.
46  Podaję za: E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 257.
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Podzielić należy zapatrywanie wyrażone w piśmiennictwie, iż swo-
bodny i nieodpłatny przedruk sprawozdań o aktualnych wydarzeniach jest 
spowodowany tym, iż element odautorski występuje w nich w stosunko-
wo niewielkim stopniu. Takie sprawozdanie zapoznaje czytelnika z faktami 
powszechnie znanymi, jak również z wydarzeniami, które miały miejsce47.

 4.1.2. Prawo przedruku sensu stricto

Jak stanowi art. 25 pkt 1 lit. b prawa autorskiego, wolno rozpowszech-
niać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione: 
aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że 
zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione.

Rozpowszechnianie utworu to jego udostępnienie – co należy przypo-
mnieć – bez konieczności utrwalenia na materialnych nośnikach. Ustawa 
o prawie autorskim wskazuje, iż utworem rozpowszechnionym jest utwór, 
który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony 
publicznie. Opublikowanie jest związane z nośnikami materialnymi, tak 
więc opublikowanym jest zatem utwór, który za zezwoleniem twórcy został 
zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie48.  

Podzielić należy pogląd wyrażony w piśmiennictwie, iż wprowadze-
nie obowiązku badania zgody uprawnionego wyłączyłoby w gruncie rzeczy 
możliwość szybkiego przepływu informacji w prasie i zaprzeczyłoby senso-
wi przepisów o dozwolonym użytku.

Wolności rozpowszechniania podlegają artykuły, tj. oryginalne utwo-
ry dziennikarskie. Zakazane jest skracanie i modyfikowanie materiału bę-
dącego przedmiotem prawa do przedruku. Dotyczy to także tytułu artykułu. 

Wolność przedruku dotyczy poszczególnych materiałów, zaś przedruko-
wywanie całej gazety stanowiłoby przekroczenie ram dozwolonego użytku. Usta-
wodawca nie przewiduje ograniczenia ich rozmiaru, jak w przypadku cytatu – do 
części (urywków dzieł) i drobnych utworów w całości, sygnalizując jednak do-
puszczalność krótszych form przekazu, jak wyciągi i krótkie streszczenia.

Ustawodawca dokonuje także tematycznego zawężenia artykułów, 
tak więc nie można dokonywać przedruku artykułów np. na tematy me-
dyczne, sportowe, prawne. W stosunku do poprzedniczki – ustawy z dnia 
10 lipca 1952 r. o prawie autorskim49– zawężono zakres podlegających 
przedrukowi artykułów. Nie należą do nich artykuły na tematy naukowe, 
techniczne i kulturalne50. Nie dotyczy omawiana instytucja sprawozdań 
czy recenzji. Aktualność, o której mowa w omawianym przepisie, odnosi 
47  K. Błeszyńska, Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich, 
s. 44; K. Gienias, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, s. 216.
48  E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 256 
i nast.; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 125.
49  Dz.U. Nr 34, poz. 234 ze zm.
50  L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, s. 418 i nast. W poprzednim stanie 
prawnym zob. B. Michalski, Przedruk prasowy w świetle prawa, Kraków 1972.
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się do konkretnych wydarzeń, gdyż uzasadnieniem dozwolonego przedru-
ku jest obieg informacji, a niektóre tematy z zakresu gospodarki, polityki 
i spraw społecznych są zawsze aktualne. Podkreślić należy, iż artykułów 
naukowych ze względu na sposób prezentacji tematu nigdy nie traktuje się 
jako aktualnych. Aktualne są artykuły o przedmiocie, który w danej chwili 
budzi zainteresowanie publiczne, porusza problemy „na czasie”, „wzięte 
ze współczesnego życia”. Materiał może mieć charakter informacyjny, jak 
również publicystyczny i polemiczny51.

Możliwość rozpowszechnienia artykułów w ramach prawa przedruku 
wyklucza zastrzeżenie, że dalsze rozpowszechnianie jest zabronione i dodać 
trzeba, iż jest to powszechna praktyka stosowana przez redakcje prasowe. 
Informacje dotyczące zakazu przedruku mogą być również umieszczone 
w impressum. W przypadku gdyby autor nie złożył zastrzeżenia w umowie 
z wydawcą, należy uznać, iż z prawa przedruku można skorzystać52. 

4.1.3. Autorski przegląd publikacji i utworów oraz krótkie streszczenia 
rozpowszechnionych utworów

Dozwolonej przez prawo informacji o zawartości innych czasopism, 
tzw. przeglądów prasy, dotyczy art. 25 ust. 1 pkt 3. Licencja ta znajduje za-
stosowanie w przypadku streszczeń mających formę dzieł zależnych i dzieł 
z zapożyczeniami. Zakazane byłoby na podstawie tego przepisu opublikowa-
nie czasopisma w całości opartego na przedruku artykułów lub znacznych 
ich fragmentów, natomiast dopuszczalne jest drukowanie artykułów w skró-
conej formie z oznaczeniem tego jako znak trzech kropek ujętych w nawias, 
co oznacza, iż w tym miejscu znajdowała się treść skrócona przez redakcję53. 
Jak się wskazuje w piśmiennictwie, w przeglądach prasy podstawowym two-
rzywem są materiały prasowe, ale zwiększa się częstotliwość reprodukcji pu-
blikowanych w prasie obrazów i fotografii. Ponadto także radiofonia i telewi-
zja wykazuje rosnące zainteresowanie utworami umieszczonymi w prasie54. 
Tutaj również podkreślenia wymaga wymóg aktualności55.

Streszczenie to skrót treści tego, co już zostało przedstawione w formie 
rozpowszechnionej56. Streszczenia, o czym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5, mogą 
obejmować wszelkie utwory rozpowszechnione, bez względu na miejsce rozpo-
51  J. Preussner-Zamorska, System prawa prywatnego, s. 405; E. Traple, Komentarz do 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , s. 257; K. Błeszyńska, Redakcja utworu 
w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich, s. 40 i nast. Na ten temat także: B. 
Michalski, Dziennikarstwo a ograniczenia praw autorskich, Łódź 1998, s. 57 i nast.
52  Zob. także: K. Błeszyńska, Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw 
autorskich, s. 38 i nast.
53  E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 259.
54  Szerz. zob. B. Michalski, Przedruk prasowy w świetle prawa, Kraków 1972, s. 275.
55  K. Błeszyńska, Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich, s. 
44; K. Gienias, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 215.
56  K. Błeszyńska, Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich, s. 45.
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wszechnienia. Warunkiem jest to, aby ich rozmiar nie był większy niż koniecz-
ny ze względu na potrzeby informacji o udostępnieniu określonego dzieła. 

Dodać przy tym należy, iż z omawianego upoważnienia ustawowego nie 
mogą korzystać wydawcy lektur szkolnych. Tak więc przygotowanie skróconej 
wersji lektury wymaga uzyskania zgody podmiotu praw autorskich57.

4.1.4. Rozpowszechnianie mów wygłoszonych na publicznych zebraniach 
i rozprawach

Artykuł 25 ust. 1 pkt 4 zezwala na rozpowszechnianie w prasie mów 
wygłoszonych na zebraniach publicznych i rozprawach (najczęściej sądo-
wych). Zebrania mają charakter publiczny wtedy, gdy do udziału w nich 
może być dopuszczony każdy, kto zechce. Będą to w praktyce najczęściej 
przemówienia wygłaszane w trakcie politycznych zgromadzeń, zebrań 
związkowych, stowarzyszeń i innych organizacji, czy też wykłady i odczy-
ty lub też poinformowanie publiczności o przebiegu rozprawy. Zakres za-
stosowania przepisu oczywiście jest ograniczony przez cel informacyjny58. 
Komentowany przepis upoważnia więc organizację radiowo-telewizyjną do 
nadawania np. przemowy polityka na wiecu na żywo. Ewentualne sprzeci-
wienie się emisji przez osobę występującą nastąpić może z uwagi na prawa 
osobiste, jakimi są prawo do głosu i wizerunku, nie zaś z uwagi na naru-
szenie praw majątkowych. Podkreślić również trzeba, iż na podstawie tego 
przepisu nie jest dopuszczalne publikowanie zbioru mów jednej osoby.

 4.2. Pozostałe licencje służące celowi informacyjnemu

Olbrzymie praktyczne znaczenie ma również art. 26 prawa autor-
skiego, zwłaszcza dla programów informujących o bieżących wydarzeniach, 
zwłaszcza programów radia i telewizji. Zgodnie z nim wolno w sprawozda-
niach o aktualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostępniane podczas 
tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. 

Relacjonowanie bieżących zdarzeń byłoby znaczenie uszczuplone, gdy-
by każdorazowo możliwość sięgania po utwory udostępnione w ich toku była 
uzależniona od konieczności wyrażenia zgody przez twórcę. Będą to sytuacje, 
gdy odtworzenie dzieła autorskiego lub wykonania artystycznego jest tłem dla 
innego wydarzenia, np. politycy parafują umowę na tle dzieła malarskiego, 
czy podczas sprawozdania z odsłonięcia pomnika ukazujemy rzeźbę. W pi-
śmiennictwie podkreśla się, iż fragmenty dzieła powinny być utrwalone „na 
żywo” w czasie kręcenia sprawozdania, nie zaś dodane dla upiększenia go. 

Zakres odtworzenia powinien być oceniany z punktu widzenia celu 
informacji. Cecha aktualności zależy od miejsca publikacji o określonym 
wydarzeniu59. 
57  E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 260.
58  Ibidem, s. 262 i nast.
59  Ibidem, s. 262.
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Artykuł ten nie rozstrzyga, w jakim medium ma zostać udostępnio-
na relacja ze zdarzenia, a więc chodzić może o sprawozdania prasowe, te-
lewizyjne i przekazy udostępniane na stronach internetowych. Techniczne 
sposoby przytaczania utworu nie doznają ograniczenia, tak więc będą to 
utwory radiowe, telewizyjne lub piśmiennicze wzbogacone o kilka zdjęć60.

Celowi informacyjnemu służy także art. 33 pkt 2 prawa autorskiego, 
stanowiący, że dzieła plastyczne nie umieszczone w tzw. przestrzeni wolnej, 
a wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale 
wystawowe, wolno rozpowszechniać tylko w katalogach i w wydawnictwach pu-
blikowanych dla promocji tych utworów, a także – co istotne z punktu widze-
nia prowadzonych rozważań – w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach 
w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji61.

 5. Podsumowanie

Jak starano się wykazać, to właśnie dostrzeżenie przez ustawodawcę 
potrzeb o charakterze ogólnospołecznym, w tym właśnie wymóg sprawnego 
przepływu informacji o istotnych, aktualnych wydarzeniach, był podstawą 
stworzenia regulacji ograniczających uprawnienia autora w zakresie wyko-
nywania autorskich praw majątkowych. 

Podstawą wykorzystania w mediach cudzych tekstów jest art. 25 prawa 
autorskiego. Celem opisanej konstrukcji jest spełnienie funkcji informacyj-
nej mediów, a wskazane uprawnienie służy szybkiemu obiegowi informacji. 
Wolno zatem rozpowszechniać (tak w  oryginale, jak i tłumaczeniu) w celach 
informacyjnych w prasie, Internecie, radiu i telewizji już rozpowszechnione: 
sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuły oraz aktualne 
wypowiedzi i fotografie reporterskie, ponadto krótkie wyciągi z tych sprawoz-
dań i artykułów, jak również przeglądy publikacji i utworów rozpowszech-
nionych; mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach oraz 
krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów. Przypomnieć jednak 
trzeba, iż autorzy aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze 
lub religijne mogą zakazać dalszego ich rozpowszechniania.
 Swoboda rozpowszechniania dzieł informacyjnych dotyczy prasy, 
przekazu radiowego (utwory słowne, słowno-muzyczne, muzyczne) i tele-
wizyjnego (utwory audiowizualne, fotograficzne, plastyczne). Dopuszczono 
w ramach licencji do rozpowszechniania utworów w tłumaczeniu, ale te-
matycznie ograniczono prawo przedruku.

Zgodnie z art. 26 prawa autorskiego wolno w sprawozdaniach o ak-
tualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostępniane podczas tych wy-
darzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. Przepis 
60  K. Gienias, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 218; L. Małek, Cytat 
w świetle prawa autorskiego, s. 425 i nast.
61  K. Gienias, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 240 i nast.; J. 
Marcinkowska, Dozwolony użytek w prawie polskim, s. 86.
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znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy zaprezentowanie utworu stanowi 
tło dla rozgrywających się wydarzeń, oraz gdy określone wydarzenie jest 
bezpośrednio związane z dziełem podlegającym zaprezentowaniu. Przed-
stawiona regulacja dopuszcza nieodpłatną eksploatację utworów, powią-
zanych z relacjonowanymi wydarzeniami.

Usprawiedliwienie celem informacji charakteryzuje także licencję 
z art. 33 pkt 2 prawa autorskiego, dopuszczającego rozpowszechnianie 
dzieł wystawionych w publicznie dostępnych zbiorach w sprawozdaniach 
o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji.

Jednocześnie podkreślić trzeba, iż – na pozór – swoboda w wykorzy-
staniu utworów poddana została ograniczeniom. Są nimi obowiązek wymie-
nienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła; warunek, by korzystanie nie 
naruszało normalnego korzystania z utworu lub godziło w słuszne interesy 
twórcy, jak również obowiązek uiszczania wynagrodzenia za niektóre sposo-
by eksploatacji utworu. Ponadto przypomnieć należy, iż opisywane uregulo-
wania mają charakter kazuistyczny i muszą być interpretowane ściśle.

Zasadnie autorskie prawa majątkowe doznają z mocy ustawy o prawie 
autorskim określonych ograniczeń, które spowodowane są istnieniem nadrzęd-
nych racji społecznych, jak również przejawem prowadzonej przez państwo po-
lityki informacyjnej i kulturalnej, zagwarantowanej obywatelom konstytucyjnie. 

BIBLIOGRAFIA

Antoniuk J.R. [w:] P. Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, 
Bydgoszcz – Opole –Gliwice 2011.
Barta J.,  Markiewicz R., Aktualne problemy prawa prasowego, Kraków 1997.
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2008.
Barta J., Markiewicz R. [w:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, 
red. J. Barta, Warszawa 2007.
Błeszyńska K., Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw 
autorskich, Warszawa 2011.
Błeszyński J., Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 11.
Gienas K. [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. 
E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011.
Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008.
Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011.
Grzesiok-Horosz A.,  Dyrektywa „kabel-satelita” a polskie prawo autorskie, 
„Rocznik Prasoznawczy” 2011, nr 5.
Grzesiok-Horosz A., Organizacje zbiorowego zarządzania jako stowarzyszenia, 
„Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2012, nr 1 (6).
Jastrzębska A., Organizacje zbiorowego zarządzania  prawami autorskimi a 
Creative Commons, „Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, z. 108.
Kępiński M. [w:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, 
Warszawa 2007.
Kosmus B., Kuczyński G., Prawo prasowe: komentarz, Warszawa  2011.
Machała W., Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim, Warszawa 2003.

127AGNIESZKA GRZESIOK-HOROSZ – DOZWOLONY UŻYTEK UTWORU W CELACH...



Małek L., Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011
Marcinkowska J., Dozwolony użytek w prawie polskim. Podstawowe zagadnienia. 
Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze 2004.
Matlak A. [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo mediów, Warszawa 2007.
Michalski B., Dziennikarstwo a ograniczenia praw autorskich, Łódź 1998.
Michalski B., Przedruk prasowy w świetle prawa, Kraków 1972.
Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010.
Późniak-Niedzielska M. [w:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, 
red. J. Barta, Warszawa 2007.
Preussner-Zamorska J. [w:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, 
red. J. Barta, Warszawa 2007.
Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej, Warszawa  2009.
Sikorski R., Ocena dozwolonego użytku w prawie autorskim w świetle kryteriów 
testu trójstopniowego, [w:] Granice prawa autorskiego, red. M. Kępiński, Warszawa 
2010.
Skubikowski J., Zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi: zakres 
udzielonego zezwolenia, ustawowa reprezentacja oraz właściwości organizacji 
zbiorowego zarządzania „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 11.
Sobczak J., Prawo prasowe, Warszawa 2008.
Stec P. [w:] P. Stec (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, 
Bydgoszcz – Opole – Gliwice, 2011. 
Szczotka J. [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, red. M. 
Poźniak-Niedzielska, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2007.
Ślęzak P., Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i 
artystycznych,  Katowice 2008.
Traple E. [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, 
E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.
Traple E. [w:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, 
Warszawa 2007.
Walerjan M., Zakres zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w polskiej 
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz znaczenie tego pojęcia, 
„Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2001, z. 78.
Wiśniewski  P. [w:] W. Lis, Z. Husak, P. Wiśniewski,  Prawo prasowe. Komentarz, 
Warszawa 2012.
Wojnicka E. [w:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, 
Warszawa 2007.
 

Wykorzystane akty normatywne:
Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz.U. Nr 34, poz. 234 ze zm.
Ustawa  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm. 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst 
jedn. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.

128 ROCZNIK PRASOZNAWCZY. ROK VI



PERMISSIBLE USE OF PROTECTED WORKS 
FOR INFORMATIVE PURPOSES

SUMMARY
The article shortly presents the issueof permissible use of protected works, 
which comes from the Act on Copyright and Related Rights. In author,s 
opinion it is useful solution, as informative purposes are required.
At the beginning the author describes work and author’s moral and eco-
nomics rights, then permissible use of protected works and its legal regula-
tions.
The next part of article said about permissible use of works which is justi-
fied by the purpose of the information. Some rules of broadcasting some 
materials through the press, radio and television and also quoting in the 
reports of current events and disseminating the works exhibited in com-
monly accessible public collections in press and television current event 
reports are described.

KEY WORDS: work, copyright, permissible use, informative purposes
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Katarzyna Walotek-Ściańska*

Spojrzenie Orfeusza

( ...) czytanie, im wyższych rzeczy
– tym indywidualniejsze jest1

STRESZCZENIE

 Artykuł „Spojrzenie Orfeusza” jest rodzajem protestu przeciw od-
rzucaniu przez czytelników tekstów poetyckich, które sprawiają 
trudności interpretacyjne. Autorka próbuje odnaleźć klucz do współ-
czesnych utworów metapoetyckich, by poznać nie tylko świat poety, 
ale także warunki decydujące o kształcie tego świata, czyli pewne 
praktyki pisarskie. Pokazuje, jak w procesie lektury wejść w role: 
czytelnika, wykonawcy i badacza.

SŁOWA KLUCZOWE: teoria literatury, poezja współczesna, utwory 
metapoetyckie

 Współczesny człowiek wybiera na rynku produktów kulturowych 
przekazy audiowizualne. Jeśli wybiera literaturę, to najczęściej tę łatwą, 
lekką i przyjemną. Odrzuca teksty wymagające od czytelnika współdziała-
nia, stwarzające trudności interpretacyjne. Nie podejmuje wysiłku uważ-
nej lektury, analizy i interpretacji poezji współczesnej, a przede wszystkim 
utworów metapoetyckich (tłumacząc to niewystarczającymi kompetencja-
mi komunikacyjnymi). Artykuł ten jest rodzajem protestu przeciw takiej 
rzeczywistości i próbą odnalezienia klucza do współczesnych utworów me-
tapoetyckich. Czytelnik tekstów metapoetyckich ma szansę bowiem po-
znać nie tylko świat poetycki, ale także warunki decydujące o kształcie 
tego świata, czyli pewne praktyki pisarskie. Może on skonfrontować dzie-
dzinę efektów tworzenia (gotowy utwór poetycki) z dziedziną świadomości 
źródeł i warunków pisania (której dotyczy treść wiersza)2. Utwór metapo-
etycki wymaga od nas wejścia w trzy role: czytelnika, wykonawcy i bada-
cza. Warto otworzyć się na ten niezwykły rodzaj komunikatu. Aby relacja: 
utwór metapoetycki, autotematyczny – ja była prawdziwa, musi być opar-
ta na autentycznej świadomości poetyckości (musimy rozumieć, że jest to 
komunikat nastawiony na samego siebie, na pokazanie swojej struktury 
w szczególny sposób uporządkowany, „zorganizowany”).
* dr; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w 
Sosnowcu.
1  C.K. Norwid, O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach, [w:] Idem: 
Pisma wybrane. Warszawa 1968, t. 4, s. 218. 
2  O konfrontowaniu tych dziedzin w trakcie odbioru powieści autotematycznych pisze Ewa 
Szary-Matywiecka w  Książka – powieść – autotematyzm, Wrocław 1979, s. 7.



 Analizowanie i  interpretowanie utworów metapoetyckich, odkry-
wanie warstwy metapoetyckiej pozwala zrozumieć, czym jest poetyckość, 
czym są sensy naddane, operacje poetyckie, co może poeta, jak projektuje 
przestrzeń, co go ogranicza. Mamy szansę zajrzeć do gabinetu poety, do 
miejsca, gdzie powstają utwory, zobaczyć poetę w trakcie pracy.
 Proponuję zwrócić szczególną uwagę na następujące utwory: Radość 
pisania Wisławy Szymborskiej, Studium przedmiotu Zbigniewa Herberta, Ars 
poetica? Czesława Miłosza, Moja poezja Tadeusza Różewicza, O mojej pu-
stelni z nawoływaniem Mirona Białoszewskiego. Mamy w nich bowiem do 
czynienia z autokreacją, z przekładem siebie w języku. Wiersze te stanowią 
próbę zdefiniowania poety, określenia jego statusu ontologicznego. Pokazu-
ją czytelnikowi, że poeta we współczesnym świecie bywa stwórcą (Studium 
przedmiotu), opętanym błaznem, natchnionym kapłanem, pustelnikiem, 
średniowiecznym ascetą lub romantycznym egotykiem (O mojej pustelni 
z nawoływaniem); twórcą świadomym, że granice jego władzy pokrywają się 
z  granicami kartki, że świat, nad którym panuje, to świat znaków, świat-
-zapis, a pisanie poezji to pozorne przezwyciężanie nieuchronnych praw (Ra-
dość pisania). Poeta w XX wieku bywa też szaleńcem z orszaku Dionizosa, 
szamanem, medium demonów, nosi w sobie niezliczoną ilość głosów; zdarza 
się, że utwory dyktuje mu dajmonion3 (Ars poetica?). Czasem jednak współ-
czesny poeta walczy po prostu o oddech, bo wojna „zaraziła” go śmiercią. 
Taki twórca niczego nie tłumaczy, nie zadziwia, nie ogarnia całości, nie mówi 
oryginalnie, nie wyjaśnia spraw ludzkich ani boskich. Jego wiersz jest nagi 
(Moja poezja). Ars poetica to dla niego ars vitae.
      

 Odbiorca – czytelnik4. Chce być sam na sam z dziełem. Rozumie, 
co chce zrozumieć. Nie poszukuje prawdy o tekście. Szuka tego, co spełni 
jego oczekiwania. Niszczy w swym odbiorze swoistość przekazu poetyc-
3  W  filozofii Sokratesa wewnętrzny głos, powstrzymujący ludzi od niegodnych czynów.
4  O czytelniku, wykonawcy i badaczu w procesie odbioru literatury pisze Edward Balcerzan 
w Przez znaki, Poznań 1972. 
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kiego. Obce są mu strategie poetyckie, „wypełnianie” miejsc niedookreślo-
nych. Nie odwołuje się do innych systemów znaków, nie traktuje utworu 
jako palimpsestu, nie prowadzi dialogu z innymi utworami, nie zauważa 
zanurzenia tekstu w istniejącym wcześniej dyskursie literackim, nie do-
strzega intertekstów, nie rozumie semiologicznych właściwości poezji. Czy-
ta dla własnej przyjemności, uważając, że istnieje tylko on i dzieło. Wraże-
nia, przeżycia wynikające ze spotkania z tekstem zostawia dla siebie. Nie 
potrafi mówić o poezji. Ale potrafi wnosić do utworu własne, indywidualne 
doświadczenia. W wyobraźni poetyckiej szuka miejsca dla siebie.
 Odbiorca – wykonawca. Wchodząc w tę rolę, dokonujemy transfor-
macji poezji, przenosimy ją do innego systemu znakowego, inscenizujemy 
sytuacje poetyckie w nowym świecie znaków. Edward Balcerzan wyróżnia 
trzy specjalizacje roli wykonawcy5 w procesie odbioru:

1. Rekonstrukcja utworu w nowym porządku reguł artystycznych, np. 
literacka adaptacja dzieła literackiego.

2. Wykonanie utworu w materiale „innego słowa”, np. słowa obcoję-
zycznego.

3. Wtopienie słów tekstu w jakiś system znaków nielingwistycznych, 
np. muzycznych czy wizualnych.  

 Warto w procesie odbioru utworów poetyckich stwarzać sytuacje, w któ-
rych jako odbiorcy staniemy się także wykonawcami. Przydatna może okazać 
się metoda przekładu intersemiotycznego, analizy wykonawczej, trawestacje, 
parodia (by dostrzec, co można z utworem zrobić, do czego może mu się on 
przydać). Gdy tłumaczymy dzieło, recytujemy, wygłaszamy komentarz, maluje-
my ilustrację utworu, stajemy się aktywnym partnerem gry transformacyjnej. 
Jako wykonawca zmieniamy utwór (bo wykonujemy go w nowym materiale), 
mamy możliwość kreacji. Ja – wykonawca łatwiej zrozumie poetę – wykonawcę   
i jego sztukę transformacji, dostrzeże, jak poeta toczy dialog z tradycją, z kon-
kretnymi utworami, jak je zmienia.
 Odbiorca – badacz. Dąży do zobiektywizowanej interpretacji sen-
sów utworu, bada plan treści i formę; dostrzega wyróżniki poetyckości, 
gatunki, konstrukcję podmiotu lirycznego, rozkład rymów, organizację 
brzmieniową i wersyfikacyjną. Uświadamia sobie istnienie różnych tropów 
poetyckich. Wie, jaki jest sens ich zastosowania.
 W procesie odbioru utworów metapoetyckich nie możemy pozostać 
jedynie czytelnikiem albo wykonawcą. Musimy stać się badaczem. Zwłasz-
cza że nadawca w utworze metapoetyckim też jest badaczem. Teoretyzuje 
w końcu na temat sposobu pisania, reguł języka poetyckiego, konstrukcji 
dzieła. Każdy utwór metapoetycki stanowi partyturę dla badacza i na tym 
polega właśnie trudność odbioru poezji autotematycznej. Wymaga ona wiele 
od czytelnika. Aby mógł zostać zrealizowany model komunikacji:

5  Ibidem, s. 60.
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   nadawca            komunikat                      odbiorca
   -badacz      --------  poetycka       --------- badacz, rozpoznający elementy
  teoretyk poezji        wypowiedź o poezji      języka metapoetyckiego
                                              
musimy znać cechy przekazu poetyckiego, kod, którym posługuje się nadaw-
ca. Naszym zadaniem jest przecież dokonanie dekodażu systemu w syste-
mie, języka w języku, kodu w komunikacji, poetyckości w wierszu – musi-
my zrozumieć operacje autotematyczne. Trzeba mieć świadomość, że tekst 
poetycki nie istnieje w izolacji, ale jest zanurzony w znakowej i wypowie-
dzeniowej makrostrukturze; że posiada strukturę palimpsestową6 (wchłania 
formy i sensy innych tekstów kultury). Utwór metapoetycki otwiera także 
wewnątrz swej struktury pozatekstową perspektywę, w której mieszczą się 
inne teksty kultury. Intertekstualność7 jest przecież fundamentalnym statu-
sem literatury. Aby tekst literacki zaistniał jako znaczący fakt kultury, musi 
zaistnieć w jakiejś przestrzeni intertekstualnej (relacja tekst – tekst lub zbiór 
tekstów ). Artysta – poeta zawsze podejmuje dialog z  tradycją, konwencjami, 
stylami. Zawsze albo przyjmuje, albo odrzuca określone wzorce, reguły, spo-
soby rozwiązania motywów poetyckich. Czasem język narzuca mu określone 
szkice fabuły, obrazy; próbuje nim rządzić8. 
 Zofia Mitosek wymienia trzy tendencje dotyczące ustanawiania ro-
dzajów i zakresów intertekstów (hipotek stów):

1. relacja tekst – zbiór konkretnych tekstów;
2. relacja strukturalistyczna tekst – system (styl, gatunek, tradycja; 
3. relacja tekst – nieograniczony horyzont kultury (orientacja dekon-

struktywistyczna)9. 
 W utworach metapoetyckich Szymborskiej, Herberta, Białoszew-
skiego, Miłosza i Różewicza mamy do czynienia zarówno z wyraźnymi 
związkami pomiędzy konkretnymi tekstami (hipertekstem i hipotekstem) 
– np. w Radości pisania dialog z odą 23 z ks. I Horacego, z wierszem Do pi-
szących Norwida – jak i delikatnymi napomknieniami czy aluzjami, czasem 
nieświadomymi. A my tyle odczytamy w tych utworach, ile pozwolą nam 
nasze doświadczenia lekturowe. Analizując i interpretując utwory meta-
poetyckie powinniśmy szukać dzieł, z którymi teksty metapoetyckie toczą 
dialog. W ten sposób dostrzeżemy pozatekstualne, kulturowe odniesienia. 

6  Zob. teoria palimpsestów Genette’a.
7  Termin ten wprowadziła w 1967 roku Julia Kristeva (pod wpływem lektury pism 
Bachtina, który głosił, że tekst jest tekstem, tzn. znaczącą strukturą znakową zanurzoną 
w znakowej i wypowiedzeniowej makrostrukturze, że jest zbudowany z mozaiki cytatów, 
jest wchłonięciem innego tekstu). Został on potem zmodyfikowany przez Derridę. Zob. J. 
Kristeva, Bachtin. Dialog – język – literatura, Warszawa 1983.
8  Według E. Sapira i B.L. Whorfa struktura języka determinuje myśli i wizje świata jego 
użytkowników; widzenie świata zależy od podziału rzeczywistości dokonanego przez dany 
język (hipoteza determinizmu i relatywizmu językowego). Por. teoria planu treści i planu 
wyrażania, sformułowana przez Hjemsleva.
9  Zob. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998, s. 323-339. 
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Bez tego autentyczny odbiór nie będzie możliwy. Utwory nie zostaną zrozu-
miane bez identyfikacji intertekstów. Warto wykształcić  w sobie umiejęt-
ność odkrywania w poezji znaków tradycji. 
 Twórczość metapoetycką trzeba poddawać dokładnym zabiegom ba-
dawczym, analitycznym, porządkującym. Należy więc odkrywać także płasz-
czyzny ujawniania się podmiotu, spróbować określić jego status ontologiczny. 
 Pisanie rozpoczyna się wraz ze spojrzeniem Orfeusza. Jest ono ru-
chem pragnienia niweczącym przeznaczenie i troskę o pieśń, ruchem, 
który dzięki tej natchnionej i beztroskiej decyzji osiąga początek, czyniąc 
z pieśni ofiarę. By jednak zstąpić do tego punktu, Orfeusz musiał posiąść 
moc sztuki. Oznacza to: pisze się tylko wtedy, gdy osiąga się moment, do 
którego dotrzeć można tylko w przestrzeni otwartej przez ruch pisania. 
Pisać możemy tylko wtedy, gdy już piszemy. W tej sprzeczności mieści się 
istota pisania, trudność doświadczania  i skok natchnienia10.
 Orfeusz zstąpił do królestwa cieni, by odzyskać ukochaną żonę. Sensem 
jego wędrówki była wielka namiętność. Ceną za tę namiętność, szaloną miłość 
było unicestwienie jego dzieła. Orfeusz jako poeta istniał w pieśni, to ona go 
ujawniała. Jego życie i prawda tworzyły się dzięki poematowi. Pragnął jednak 
Eurydyki bardziej niż pieśni, pragnął jej poza dziełem. Uśmiercił się jako poeta, 
by stać się kochankiem. Zapomniał o dziele. Od władcy Hadesu uzyskał zgodę 
na wyprowadzenie żony do świata żywych. Nie wolno mu było jednak odwracać 
się i patrzeć na ukochaną aż do momentu przekroczenia progu świata umar-
łych. Orfeusz zignorował ten nakaz. Odwrócił się. Swoim spojrzeniem uśmiercił 
nie tylko Eurydykę, ale i siebie jako kochanka. Dał sobie szansę przeniknięcia 
tajemnicy, spełnienia. „Błąd Orfeusza zdaje się tkwić w pragnieniu widzenia 
i posiadania Eurydyki, podczas gdy jego jedynym przeznaczeniem jest pieśń”11. 
Gest odwrócenia to wielka chwila wolności, przekroczenie samego siebie, uwol-
nienie dzieła. W momencie, w którym Orfeusz zdecydował się spojrzeć na Eury-
dykę, zmartwychwstał w nim poeta. Jego dzieło odzyskało podmiotowość.
 Historia Orfeusza i jego dzieła wskazuje na nierozerwalny związek, 
jaki zachodzi między podmiotem a wypowiedzią, pomiędzy autorem i jego 
dziełem. Analizując utwory metapoetyckie, mamy możliwość zaobserwo-
wania w poezji współczesnej dwóch równorzędnych, choć przeciwstawnych 
kierunków – odrodzenia indywidualizmu i kryzysu podmiotowości.
 

10  M. Blanchot, Spojrzenie Orfeusza, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 42. 
11  Ibidem, s. 37.
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 Przyjrzyjmy się płaszczyznom ujawniania się podmiotu w tekście li-
rycznym12.

1 Kategoria tożsama z podmiotem czynności twórczych u J. Sławińskiego. Zob. O kategorii pod-
miotu lirycznego, [w:] Wiersz i poezja, red. J. Trzynadlowski, Warszawa 1966.

12  W prezentowanym modelu odwołuję się do schematu modelu komunikacji, przedstawionym 
przez A. Okopień-Sławińską. Zob. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w komunikacji 
literackiej, [w:] Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Warszawa 1971.

                 

              KOMUNIKACJA  WEWNĄTRZTEKSTOWA 

 

INSTANCJE NADAWCZE                               INSTANCJE ODBIORCZE 

 

      

     BOHATER      --------        KOMUNIKAT  -------   BOHATER 

 

 

 

PODMIOT MÓWIĄCY -----  KOMUNIKAT -----  ADRESAT MONOLOGU  

(LIRYKA: PODMIOT       (monolog liryczny)            LIRYCZNEGO 

    LIRYCZNY )                           

  -BYT SUBSTANCJALNY       

 

PODMIOT  UTWORU1 ------   KOMUNIKAT – TEKST LIT.------ ADRESAT UTWORU 

( tzw. dysponent reguł                    ( cała pisana struktura utworu,         

 mówienia, charakterystycznych     tytuł, podtytuł, data pod utworem) 

 dla całości utworu literackiego, 

  uwidocznionych w systemie                                                                                                                        

  językowym i konwencjach 

  literackich. Rola autora w  

  przebiegu procesu twórczego 

– BYT FUNKCJONALNY ) 

 

                                                 
1 Kategoria tożsama z podmiotem czynności twórczych u J. Sławińskiego. Zob. O kategorii podmiotu 
lirycznego, [w:] Wiersz i poezja, red. J. Trzynadlowski, Warszawa 1966. 
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1 Termin, którym posługuje się Janusz Sławiński.
2 Kategorie – projekt nadawcy i odbiorcy nie występują w pracach badawczych, artykułach A. 
Okopień-Sławińskiej. Wydaje się jednak, że warto je wprowadzić. Specyfika komunikacji lite-
rackiej polega przecież na tym, że autor nie komunikuje się z czytelnikiem konkretnym, lecz z 
projektem odbiorcy. Czytelnik natomiast nie komunikuje się z autorem, ale projektem nadawcy.
3 Kategoria wprowadzona przez E. Balcerzana. Balcerzan wprowadza też kategorię czytelnika 
idealnego, rozumiejącego bezbłędnie autora i autorską wolę, oraz odbiorcy potencjalnego, imma-
nentnego, wirtualnego (może być produktem niezamierzonym). M. Głowiński natomiast określa  
projekt odbiorcy mianem adresata wirtualnego, czyli zaprojektowanego w tekście (z myślą o nim 
pisze autor).

 Niezwykle trudny jest do określenia status ontologiczny podmiotu w utwo-
rach metapoetyckich. Łatwo o pomieszanie pojęć. W tekstach tych bowiem 
nadawca-poeta istnieje nie tylko na zewnątrz tekstu, lecz staje się wewnętrznym 
(semantycznym) konstruktem utworu. Przyjrzyjmy się Radości pisania Wisławy 
Szymborskiej13. Podmiot mówiący w tym wierszu prezentuje się jako poeta, wy-
posażony jest w atrybuty twórcy mówiącego o sobie z punktu widzenia swej dzia-
łalności poetyckiej i procesu twórczego. Jest to swoista AUTOPREZENTACJA. 
Sposoby językowe takiej autoprezentacji podlegają konwencjonalizacji. Posługi-
wanie się określonym kodem literackim, wybór określonych słów na oznacze-
nie konkretnych czynności poetyckich staje się niezwykle ważne. Są to bowiem 
już ślady decyzji podmiotu czynności twórczych (utwór przenikają więc „głosy” 
dysponenta reguł i użytkownika). Podmiot czynności twórczych zostaje w wier-
szu Szymborskiej określony poprzez swój dialog z tworzywem, materiałem tema-
tycznym, z narzucającymi się schematami rozwiązań, z normami stylistycznymi 
i kompozycyjnymi, z dyrektywami tradycji, zwłaszcza z tradycją antyczną (Hora-
cy) i romantyczną, a także poprzez tytuł utworu. Jeśli w trakcie analizy mówię 
13  Szczególną uwagę poświęcam tu Radości pisania W. Szymborskiej, bo to utwór 
kanoniczny, obrosły w szereg interpretacji, obecny w programach nauczania liceum. 
Chciałam wskazać inne, możliwe drogi interpretacji. 

 

               KOMUNIKACJA   ZEWNĄTRZTEKSTOWA 

 

INSTANCJA NADAWCZA                                  INSTANCJA ODBIORCZA 

 

AUTOR ( OSOBA BIOGRAFICZNA1)                     CZYTELNIK KONKRETNY         

                                           

                                                      KOMUNIKAT  

 

PROJEKT NADAWCY2                                              PROJEKT   ODBIORCY 

                                                                                        ADRESAT HIPOTETYCZNY, 

                                                                                    założony, chciany przez   autora3                                                                             

                     

 

                                                 
1  Termin, którym posługuje się Janusz Sławiński.  
2 Kategorie – projekt nadawcy i odbiorcy nie występują w pracach badawczych, artykułach A. Okopień- 
Sławińskiej. Wydaje się jednak, że warto je wprowadzić. Specyfika komunikacji literackiej polega przecież na 
tym, że autor nie komunikuje się z czytelnikiem konkretnym, lecz z projektem odbiorcy. Czytelnik natomiast nie 
komunikuje się z autorem, ale projektem nadawcy. 
3 Kategoria wprowadzona przez E. Balcerzana. Balcerzan wprowadza też kategorię czytelnika idealnego, 
rozumiejącego bezbłędnie autora i autorską wolę oraz odbiorcy potencjalnego, immanentnego, wirtualnego 
(może być produktem niezamierzonym). M. Głowiński natomiast określa  projekt odbiorcy mianem adresata 
wirtualnego, czyli zaprojektowanego w tekście (z myślą o nim pisze autor). 
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o relacjach intertekstualnych, o użyciach tradycji, mam na myśli, oczywiście, 
podmiot czynności twórczych. 
 Przenieśmy się jednak na najniższy poziom komunikacji. W Radości pi-
sania na poziomie semiotyki poeta to zwyczajny znak językowy (nie jest waż-
niejszy od innych znaków, brak przeniesienia do rzeczywistości). Na poziomie 
semantyki jest reżyserem zdarzeń, wymusza uległość pozostałych partnerów gry 
komunikacyjnej, ma władzę nad sarną, myśliwymi, od niego zależy ich dalsze 
istnienie14. Poeta to bohater mówiący – a zatem zakłada się jego byt przedmiotowy 
jako składnika przekazywanej informacji. Posiada bierną egzystencję wewnątrz-
tekstową. Mamy więc do czynienia z AUTOKREACJĄ. „Ja” staje się bohaterem 
mojego tekstu. Jest to moja kreacja samego siebie w języku, przekład siebie na 
bohatera literackiego. Ale w wierszu Szymborskiej bohater bierze czynny udział 
w komunikowaniu, wchodzi więc w rolę nadawcy wypowiedzi. Podmiot liryczny 
opowiada o swych działaniach, mówi, jak układa litery, w jaki sposób pisze pió-
rem na papierze, czym jest dla niego poezja. Uświadamia, że pisanie to czynność, 
praca, a wiersz – byt reistyczny. Notuje stopniowo przebieg procesu tworzenia, 
pokazuje tym samym, jak rodzi się forma wiersza (bo nie jest ona gotowa). 
 Kształt świata zależy w największym stopniu od układu jednostek formal-
nych, zapis literowy wyznacza los bohaterów. Układ elementów świata podlega 
woli podmiotu piszącego. Osoba pisząca może w każdej chwili zawiesić swe dzia-
łanie, przerwać stwarzanie świata. Podmiot mówiący, świadomy tego, żongluje 
przyzwyczajeniami i  przekonaniami odbiorcy  (mającego określone nawyki czy-
telnicze). Adresat oczekuje, że usłyszy historię sarny. Nadawca rozpoczyna jednak 
tę szczególną opowieść od pytań: dokąd biegnie sarna? dlaczego łeb podnosi? czy 
coś słyszy? Perspektywę opowiadania otwiera tryb pytajny. Logika świata przed-
stawionego wskazuje, że podmiot liryczny nie panuje nad światem, nie posiada 
władzy absolutnej, nie jest wszechwiedzący. Adresat monologu odbiera więc su-
gestię, że zdarzenia – historia sarny i myśliwych – usamodzielniają się, toczą się, 
nie licząc się z podmiotem. Nadawca poprzez ten utwór chce coś uświadomić 
czytelnikowi, podejmuje pewien szczególny rodzaj współdziałania z nim. Dlatego 
w dalszej części wiersza adresat czyta:

Okamgnienie trwać będzie tak długo, jak zechcę
[ . . . ]
Na zawsze, jeśli każę, nic się tu nie stanie
Bez mojej woli nawet liść nie spadnie
ani źdźbło się nie ugnie pod kroplą kopytka.

 Przekonuje się tym samym, że podmiot-poeta potrafi jednak zmienić los 
bohaterów, że zatrzymuje czas; że na tym poziomie komunikacji jest reżyserem 
zdarzeń i czynności poetyckich. Podmiot mówiący wykazuje orientację dotyczącą 
zasad budowy wiersza, swojej siły kreacyjnej – nie może więc być traktowany jako 
14  O grach komunikacyjnych: J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982.
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semantyczny korelat jednej tylko wypowiedzi, ponieważ jego świadomość wykra-
cza poza ten tekst, w którym ów podmiot się realizuje.   
 Musimy pamiętać, że na każdym poziomie komunikacji w utworze 
metapoetyckim mamy do czynienia ze szczególnego rodzaju współdziałaniem 
pomiędzy określonym nadawcą i abstrakcyjnym odbiorcą. Role podmiotu mó-
wiącego i bohatera, o których pisałam, utrwalone w semantycznej strukturze 
tekstu zakładają aktywność zewnętrzną – dysponowanie  systemem norm li-
terackich, strategii poetyckich. Warto teraz odpowiedzieć na pytanie: kto pa-
nuje nad światem poetyckim? Poeta – znak? Poeta – bohater? Poeta – podmiot 
liryczny? NIE. To podmiot czynności twórczych potrafi grać z materią poetyc-
ką, udowadnia, że zna możliwości języka, panuje nad nim, podejmuje dialog 
z tradycją, konwencjami. Na poziomie literackości, gdzie najwyższą instancją 
nadawczą jest właśnie podmiot czynności twórczych, adresat obserwuje pa-
nowanie nad światem poetyckim, nad poetyckim dyskursem; pięknie, kunsz-
townie ułożone zdania. „Ręka śmiertelna” natomiast należy w rzeczywistości 
do poety – autora (osoby biograficznej), tym samym przechodzimy teraz na 
poziom komunikacji zewnątrztekstowej.
 W wierszu Wisławy Szymborskiej mamy do czynienia z kumulacją ról. 
X mówi o X do Y. Mój język mówi o mnie. Rola tego, który mówi, i rola bohatera 
mieszają się ze sobą. Poeta istnieje w tym tekście na wszystkich poziomach ko-
munikacji. Wyniki zaś wszystkich gier komunikacyjnych w obrębie tego utworu 
służą uogólnionej refleksji nad poezją. 
 Odbiorcy powinni mieć świadomość, że poeta ujawnia się na różnych 
płaszczyznach, zarówno na poziomie wydarzeń składających się na biografię, jak 
i na poziomie organizacji utworu, ukształtowań językowych.
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 Stawianie siebie – poety, w roli autora, podmiotu lirycznego, bohatera, a na-
wet odbiorcy15 w tekstach metapoetyckich to przykład wielkiej walki o podmiotowość16. 
Wiersz metapoetycki jest kluczem do poezji17. Wprowadza nas odbiorców w reguły 
szyfru. Zastępuje wykład akademicki. Stanowi też klucz do poezji konkretnego poety. 
Dzięki analizie takiego utworu otrzymujemy pogłębiony wizerunek autora. 

15  W Studium przedmiotu Zbigniewa Herberta poeta jest nie tylko bohaterem, ale także 
odbiorcą utworu (kumulacja ról).
16  Podobną walkę o podmiotowość, indywidualizm i przetrwanie w dziele toczył Witold 
Gombrowicz.
17  Nieco inaczej jest z autotematyzmem wierszy Różewicza. Wyrasta on raczej z negacji 
odbioru „badawczego”, nie pomaga czytelnikowi. „Ostrzega czytelnika przed mistyfikacją 
wartości wiersza, przed zaufaniem do poezji” Zob. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 
1939-1965, Warszawa 1982, s. 230.

 

                                                                      jest jednostką uczestniczącą w życiu społecznym                               

      (perspektywa zewnętrzna) 

                                      

      jest elementem sfery pośredniczącej między świa- 

      tem literackim a pozaliterackim (autor-poeta 

      zredukowany do funkcji tworzenia dzieła) 

 

POETA          jest podmiotem wypowiedzi literackiej,                 

                                                                       posiada  byt tekstowy ( można go poznać                  

                                                                       poprzez analizę języka dzieła, nie istnieje  

                                                                       poza językiem) 

 

  jest bohaterem, bierze udział w fikcyjnych  

   zdarzeniach (na przestrzeni tekstu) 

                            

  jest znakiem  (w obrębie wtórnego systemu  

      modelującego)  
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THE GAZE OF ORPHEUS
SUMMARY
The article ‘The Gaze of Orpheus’ is a form of a protest against the reader’s 
rejection of texts of poetry which generate interpretative dilemmas. The au-
thor attempts to find a key to contemporary metapoetic compositions not 
only to explore the poet’s universe but also in order to detect the conditions 
determining its nature, i.e. certain practices of composition. The author re-
veals how in the process of reading one may switch between the roles of the 
reader, maker and explorer. 
KEY WORDS: literary theory, contemporary poetry, metapoetic composi-
tion
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Paweł Sarna*

Aleksander Widera – dziennikarz, 
folklorysta. Szkic biograficzny

STRESZCZENIE
Artykuł przybliża postać Aleksandra Wiktora Widery (1917– 2002), 
dziennikarza, folklorysty, a także poety. Aresztowany za działal-
ność konspiracyjną i przynależność do Tajnej Organizacji Niepod-
ległościowej (TON) Widera więziony był najpierw w tak zwanym 
zastępczym więzieniu policyjnym w Mysłowicach, następnie prze-
bywał w obozach w Oświęcimiu oraz Mauthausen-Gusen. Po woj-
nie pełnił funkcję sekretarza redakcji pisma społeczno-literackie-
go „Odra”, a po likwidacji tytułu pracował jako redaktor literacki 
Polskiego Radia w Katowicach. W okresie pracy w redakcji Pol-
skiego Radia swoje zainteresowania kierował ku szeroko pojętej 
kulturze, w tym także ludowej. Zainteresowania folklorem, przede 
wszystkim Śląska i Śląska Cieszyńskiego, przełożyły się na po-
wstanie licznych audycji radiowych, ale także publikacji książko-
wych. Biografia Aleksandra Wiktora Widery, czytana przez autora 
artykułu pod kątem prasoznawczym, może stanowić przedmiot 
opracowań o innym charakterze.  

SŁOWA KLUCZOWE: Aleksander Wiktor Widera, czasopiśmien-
nictwo na Śląsku, prasa regionalna, kultura 

W swych młodzieńczych latach przyszły dziennikarz nie miał dyle-
matu związanego z wyborem zawodu, miał za to inny problem – jak uciec 
od pracy w kopalni, czyli jak mówią na Śląsku – „na grubie”, co nie było ani 
łatwe, ani, jak się miało okazać, tak do końca możliwe. Aleksander Wiktor 
Widera1 urodził się 8 grudnia 1917 roku w Rozbarku, obecnie dzielnicy By-
tomia, w rodzinie o górniczych tradycjach. Dobrze pamiętał o tragicznym 
wydarzeniu, które odwiodło wcześniej jego ojca od pracy pod ziemią – dzia-
dek zginął w wypadku górniczym. Rozbudzone w latach szkolnych zainte-
resowania literaturą i teatrem, a więc sztuką słowa, tym, co naprawdę go 
pochłaniało, miały się w pełni rozwinąć w późniejszym okresie. 

Rodzina Widerów wywodziła się z Piekar. W pamiętnikach ojciec Alek-
sandra, Ignacy, opisał ówczesne miasto, jak również zdał relację z częstych 
przeprowadzek. Był powstańcem śląskim, więc kiedy w 1922 r. dokonano 

* dr; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w So-
snowcu.
1  Przyjmowane pseudonimy – Wiktor Stanisławski, Andrzej Rozbarski, Alojzy Wieczorek. 
Szczegóły biograficzne odtwarzam na podstawie rozmów z dziennikarzem, synem Aleksan-
dra Widery, Bogdanem, i not biograficznych w: Kto jest kim w województwie katowickim 
‘93, Katowice 1994, s. 357; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach: Aleksander 
Widera. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, Katowice 1989.



podziału Śląska, w wyniku czego Rozbark znalazł się za niemiecką granicą, 
rodzina przeniosła się do Katowic. Tutaj Aleksander uczęszczał do liceum im. 
A. Mickiewicza i na tyle mocno czuł się związany z tą szkołą, że niemal do 
końca życia działał w stowarzyszeniu absolwentów. Jego kolegą szkolnym był 
późniejszy wybitny pisarz Jan Józef Szczepański. Obaj pisywali do szkolnej 
gazetki „Nasze Pisemko”. Przyjaźń z tamtych lat przetrwała. Gdy w latach 
80. Szczepański przyjeżdżał na Śląsk, kierował swe kroki do domu kolegi ze 
szkolnej ławy. Widera był krótkowidzem i najprawdopodobniej grzecznym 
uczniem, dzieci wychowywano zresztą w szacunku dla starszych. Dobrze grał 
w piłkę – jak prawie każdy chłopiec ze śląskiego podwórka. W liceum odebrał 
staranne klasyczne wykształcenie, znał łacinę, co przydawało się w później-
szej pracy, przede wszystkim w redakcji Polskiego Radia. Kiedy w audycjach 
radiowych pojawiały się słowa łacińskie, konsultowano z nim wymowę. 

Wojna przerwała jego edukację, dużą część okresu okupacji (od 1942 
roku) przebywał w obozach. Po maturze rozpoczął wprawdzie studia na Wydzia-
le Organizacji Przemysłu Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych 
w Katowicach, lecz szkoły tej nigdy nie ukończył. Jeszcze przed okresem okupa-
cji nawiązał kontakt z młodym środowiskiem literackim Katowic. W tym czasie 
poznał także Wilhelma Szewczyka, z którym bliską współpracę zawodową na-
wiązał w latach powojennych. Jak wspomina Bogdan Widera: „Gdy wybuchła 
wojna, ojciec z dziadkiem uciekali, bo dziadek powstaniec, ojciec też patriota, 
ale trzeba było wrócić, bo nie było dokąd uciekać po 17 września. Kiedy wrócili, 
trzeba było się zgłosić do pracy, czyli do arbeitsamtu”2. Aleksandra skierowano 
do pracy w kopalni „Katowice” (wówczas „Ferdynand”). 19 września 1942 roku 
został aresztowany w Katowicach za pracę konspiracyjną i przynależność do 
Tajnej Organizacji Niepodległościowej. Przebywał kolejno w więzieniu w Mysło-
wicach, następnie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie miał numer 
152 615, później w Mauthausen-Gusen. We wspomnieniu Nigdy tego nie za-
pomnę tak opisywał Widera pierwsze z miejsc pobytu: „Nawiązane kontakty 
spowodowały, że przy „wsypie” organizacji dostałem się do Mysłowic i do czasu 
przesłuchań przebywałem na „Jedynce”. Poza „Jedynką” wszystkie cele – także 
numerowane – stanowiły tutaj tzw. oddział „lekki”, składający się w zasadzie 
z pięciu cel. […] Więzienie w Mysłowicach, noszące oficjalną nazwę Ersatz-Po-
lizeigefängnis (a więc zastępcze więzienie policyjne), nazywano powszechnie la-
grem, bo stworzono tam w istocie warunki obozowe. Szczególnie groźnych dla 
hitlerowskiego reżimu więźniów politycznych umieszczano w bunkrze, gdzie 
spali bez okrycia, niekiedy przykuci łańcuchem do ściany, gdy zaś brak było 
miejsca w celach bunkra, musieli leżeć na kamiennej posadzce w przedsionku. 
Warunki pobytu w bunkrze były więc jeszcze gorsze niż na „Jedynce”, choć 
nam było dostatecznie ciężko”3. Do Katowic Widera powrócił dopiero w 1945 
2  Rozmowa autora z Bogdanem Widerą przeprowadzona 9 stycznia 2012 roku. 
3  Numery mówią: wspomnienia więźniów KL Auschwitz. Wyboru wspomnień dokonali Jan 
Przewłocki, Tadeusz Sobolewicz, Aleksander Widera. Oprac. Z. Stochowa, Katowice 1984, 
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roku. Zacytowany fragment został włączony do książki Numery mówią, zawie-
rającej wspomnienia więźniów KL Auschwitz, której Widera był nie tylko współ-
autorem, ale także uczestniczył w wyborze tekstów i zajmował się ich opraco-
waniem. Publikacja ukazała się w 35. rocznicę oswobodzenia oświęcimskie-
go obozu zagłady. W Katowicach, które obejmowały mecenat nad mniejszymi 
ośrodkami, już pod koniec 1945 funkcjonowała prasa, domy kultury, kluby, 
a nawet salon literacki mieszczący się przy ulicy Królowej Jadwigi – zaczyna-
ło się również kształtować nowe środowisko literackie. Lata powojenne to dla 
Widery praca w redakcji pisma społeczno-literackiego „Odra”4, w którym pełnił 
funkcję sekretarza redakcji od początku działalności do likwidacji tego tytułu 
(1945–1950)5. W założeniach „Odra” miała być pismem literacko-społecznym, 
zresztą taki kwalifikator widnieje na winiecie pierwszych numerów. Od same-
go początku można jednak zauważyć, że szczególnie w początkach ukazywa-
nia się periodyku dominowała publicystyka – w takiej kolejności – historyczna 
i aktualna. Problematyka literacka musiała często ustąpić dyskusjom nad roz-
wiązaniem problemów najbardziej wówczas palącym. W pierwszej kolejności, 
według zespołu skupionego wokół Wilhelma Szewczyka, należało się zająć trud-
nościami wynikającymi z różnic, które zaznaczały się pomiędzy tzw. Ziemiami 
Odzyskanymi a resztą kraju6. Jak ujął to Zbyszko Bednorz w wymownie zaty-
tułowanym artykule Jeszcze niewyzwolone: „Te ziemie dotąd w społeczeństwie 
nie są wyzwolone i nie są odzyskane w psychice, tj. w świadomości narodowej. 
[…] Oto alarm historii. Musimy nad Wisłą wyzwolić Ziemie Odzyskane, bo nad 
Odrą wyzwolił je żołnierz”7. 

Ze względu na pełnienie obowiązków sekretarza redakcji zajmo-
wał się głównie pracą organizacyjną, wymagającą dużego zaangażowania, 
a przy tym raczej mało eksponowaną. Widera był też stałym recenzen-
tem „Odry”, interesowały go sprawy związane z kulturą – literaturą i te-
atrem, czyli zajmujące miejsce stałe, lecz dla periodyku nie najważniejsze. 
W domu Widerów pojawiały się za to postacie znane i barwne, osobistości 
reprezentujące różne dziedziny nauki i sztuki, m.in.: kompozytor Bole-
sław Szabelski, artysta plastyk Paweł Steller, a także profesor Jan Wypler, 
z którym Widerę łączyły więzy przyjaźni. Wtedy wszyscy się spotykali, bo 
było ich mało, mieszkali niedaleko siebie. 

Po likwidacji „Odry”, przez prawie trzydzieści lat (1950–1978), aż do 
przejścia na emeryturę Aleksander Widera pracował w Rozgłośni Polskie-

s. 219-220.
4  „Odra” wychodziła najpierw jako dwutygodnik (pierwszy numer ukazał się 20 lipca 1945 
roku), a od 7 czerwca 1946 roku jako tygodnik (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”). 
5  Ukazujące się we Wrocławiu od 1958 czasopismo społeczno-kulturalne nawiązuje do 
swej katowickiej poprzedniczki tylko tytułem. 
6  Por. J. Kolbuszewski, Literatura wobec historii, Wrocław 1997, s. 220; P. Sarna, 
Działalność publicystyczna Wilhelma Szewczyka na łamach „Odry”, [w:] Wilhelm Szewczyk. 
Pisarz, publicysta, niemcoznawca. Materiały posesyjne, Katowice 2002, s. 23. 
7  „Odra” 1946, nr 1. 
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go Radia w Katowicach. Współpraca z radiem rozpoczęła się jeszcze przed 
wojną, najprawdopodobniej poprzez Wilhelma Szewczyka. W sposób niejako 
naturalny znalazł się w radiu. Początkowo pracował w redakcji audycji ma-
sowych, od roku 1952 w redakcji literackiej. Opracowywał przede wszystkim 
informacje kulturalne – kroniki wydarzeń z tygodnia, również adaptacje, au-
dycje poetyckie, przez wiele lat był recenzentem teatralnym. Związki z te-
atrem miały okazać się jeszcze bliższe – w latach 1962–1973 pełnił funkcję 
kierownika literackiego w Teatrze Lalek „Ateneum”. Zrealizował ponad 5000 
audycji radiowych, z których niestety tylko część pozostała w taśmotece. 
Najpopularniejszą z nich była niewątpliwie audycja folklorystyczna Od Cie-
szyna do Gogolina. Na tekstach, pierwotnie mówionych, przeznaczonych 
na antenę, opierały się kolejne zbiory książek, których zawartość stanowiły 
często nieuwiecznione wcześniej formy ludowe: Od Cieszyna do Gogolina – 
gawędy, baśnie, legendy (1978); Anegdoty, humoreski i żarty ludu śląskiego 
(1983); Śląskie bery i śmiech szczery (1985); Zemsta utopca – gawędy, legen-
dy, obrzędy (1988); Śląskie balakwasty (1998). Warto przytoczyć fragment 
odautorskiego wstępu ostatniej z wymienionych książek: „Dawno, dawno 
temu, w 1985 roku autor przygotował do druku zbiór śląskich anegdot i żar-
tów. Chciał go zatytułować „Śląskie balakwasty. I tu okazało się, że użyte 
w tytule słowo nie bardzo jest znane w środowisku autora. Nie słyszeli o nim 
również naukowcy, nie figurowało w słownikach gwary. Pomyślał więc sobie 
autor, że balakwasty wymyślił sobie jego ojciec, który tego wyrazu używał 
w znaczeniu: głupstwa, bzdury, brednie. Zamiast więc „Śląskich balakwa-
stów” ukazały się: Śląskie bery i śmiech szczery”. […] Leon Hupka bardzo 
żałował, że słowo „balakwasty” znikło z tytułu książki, bo jego zdaniem po-
winno zostać zapisane, utrwalone. Swój list zakończył apelem: „Życzę Alek-
sandrowi Widerze, by znalazł okazję i tym razem nie wycofał się”8. No i sta-
ło się. W nurcie zainteresowań regionalistycznych należy umieścić również 
dwie antologie poezji: Wierszem o Śląsku (1956) oraz Imię ziemi (1985). 

Aleksander Wiktor Widera zmarł 5 maja 2002 roku w Katowicach, 
pozostawiając po sobie bogaty dorobek, w którym prócz wymienionych po-
zycji należy przypomnieć też twórczość poetycką: Wiersze. Arkusz Śląski 
(1946), Stary humor nie rdzewieje (2002)9. Napisał także autobiograficzną 
powieść Jesteśmy tylko fabułą (1993), którą wydał pod pseudonimem Aloj-
zy Wieczorek. Był także społecznikiem, członkiem wielu organizacji, m.in. 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich RP, Towarzystwa Ludoznawczego, 
8  A. Widera, Poważnie o balakwastach, [w:] Tegoż, Śląskie balakwasty, Katowice 1998, s. 3-4.
9  Wystarczy spojrzeć na daty wydań tomików, by dostrzec, że dorobek własny mimo iż 
raczej szczupły, nie powinien być w tej biografii pomijany. Warto w związku z tym przyto-
czyć następujący fragment charakterystyki, która ukazała się na ostatniej stronie okładki 
tomiku Stary humor nie rdzewieje: „Literat i krytyk, recenzent teatralny, folklorysta, dzien-
nikarz radiowy, tłumacz itd. itp., jednym słowem człowiek poważny, a tu takie rzeczy… 
Nagle okazuje się, że ten nobliwy, starszy pan od czasów młodości zajmował się pokątnie 
pisywaniem różnych humorystycznych wierszyków, rymowanych drobiazgów i innych za 
przeproszeniem – fraszek. Trudnił się tym grubo ponad pół wieku. Tworzył te swoje prze-
śmiewcze rymy nawet jako więzień polityczny mysłowickiego lagru”.  
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Towarzystwa Kultury Teatralnej, Towarzystwa Przyjaciół Książki. O jego 
twórczości pisali: Jan Brzoza, Zdzisław Hierowski, Feliks Netz, Krystian 
Prynda, Włodzimierz Żelechowski i wielu innych. W ostatnich latach życia 
był uznawany za nestora, lecz mimo tego nie stał się żyjącym pomnikiem, 
był człowiekiem nadal ciekawym świata. 
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ALEKSANDER WIDERA – JOURNALIST, FOLKLORIST. 
A BIOGRAPHICAL SKETCH

SUMMARY
The article outlines the figure of Aleksander Wiktor Widera (1917-
2002), a journalist, folklorist and as well a poet. Arrested for the un-
derground activity and the membership of The Secret Pro-Independ-
ence Organisation (Tajna Organizacja Niepodległościowa - TON) 
Widera initially stayed in the so-called ‘temporary police prison’ 
in Mysłowice, next, he was imprisoned in concentration camps in 
Auschwitz and Mauthausen-Gusen. After War, he acted secretary 
in an editorial office of the social-literary magazine “Odra.”After its 
liquidation, he worked as a literary editor for the Polish Radio in 
Katowice. During his work in the Polish Radio, he was interested in 
broadly defined culture, including folk culture. His interest in folk-
lore, mainly of Silesia and Cieszyn Silesia regions, resulted in many 
radio broadcasts and literary publications. The biography of Alek-
sander Wiktor Widera, read by the author of the article from the 
media studies’ point of view, may constitute a subject of a different 
kind of study.

KEY WORDS: Aleksander Wiktor Widera, Silesian magazines/pe-
riodicals/journals, regional press, culture
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Iwona Łydek*

Polska prasa muzyczna i jej dziennikarze

STRESZCZENIE
Publikacja dotyczy polskiej prasy muzycznej i warsztatu rodzimych 
dziennikarzy muzycznych. Celem tekstu jest udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, jakie czynniki odróżniają publicystów muzycznych od innych 
przedstawicieli zawodu dziennikarskiego.
Artykuł rozpoczyna notka na temat historii prasy muzycznej w Polsce 
i na świecie. Autorka tworzy własną typologię polskich czasopism mu-
zycznych, dzieląc je na sześć kategorii: tematyka, częstotliwość ukazy-
wania się, zasięg, wydawca, nakład i forma. Następnie skupia się na 
analizie gatunków dziennikarskich, preferowanych w prasie muzycznej, 
podając przykłady zaczerpnięte z polskich magazynów muzycznych. 
Na przykładach tekstów źródłowych autorka analizuje i ocenia warsz-
tat wybranych polskich dziennikarzy muzycznych, takich jak: Wiesław 
Weiss, Wiesław Królikowski, Piotr Metz, Kuba Wojewódzki oraz Tomasz 
Beksiński. Na potrzeby artykułu przeprowadziła wywiad z jednym 
z czołowych polskich dziennikarzy muzycznych – Piotrem Metzem.

SŁOWA KLUCZOWE: polska prasa muzyczna, typologia polskich 
czasopism muzycznych, warsztat dziennikarza muzycznego, gatunki 
dziennikarskie w prasie muzycznej.

 1. Specyfika prasy muzycznej

Najbardziej wyczerpująco periodyki muzyczne są zdefiniowane w En-
cyklopedii wiedzy o prasie. Prasa muzyczna to „ogół czasopism poświę-
conych zagadnieniom muzyki i życia muzycznego o różnym poziomie 
i zakresie specjalizacji w zależności od kręgu czytelników”1. Początki 
tego typu periodyków przypadają na wiek XVIII, kiedy to ich ukazywa-
nie było związane z propagowaniem konkretnych utworów muzycznych. 
Pisma, przeznaczone dla znawców muzyki, pojawiły się w Niemczech 
również w XVIII wieku (np. Critica Musica). Pierwszym tygodnikiem, któ-
rego przeznaczeniem było dotarcie do szerszego kręgu odbiorców były 
Wochentliche Nachrichten u. Anmerkungen die Musik betreffend – wy-
chodzące od 1766 roku. Później czasopisma były związane z muzyką 
danego okresu, instytucjami muzycznymi i nauką o muzyce. Periody-
kiem inicjującym publikacje o charakterze ogólnomuzycznym była: All-
gemeine Musikalische Zeitung, wydawana od 1798 roku. Od lat 40. XIX 
wieku ukazywały się pisma poświęcone danej specjalności, np. dziełom 
* mgr; doktorantka w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1  Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Gdańsk 1976, s. 46. 



wielkich kompozytorów. Następnie pojawiły się pisma promujące muzy-
kologię2. 

 Pierwsze polskie czasopismo muzyczne to Tygodnik Muzyczny, ukazu-
jący się w Warszawie w latach 1820–1821 – założony przez K. Kurpińskiego. 
Następnie J. Cichocki wydawał Pamiętnik Muzyczny Warszawski (1835–1836). 
Powstało również pismo Ruch Muzyczny, które z przerwami ukazuje się do 
dziś w Warszawie. Pierwszym periodykiem dla muzykologów był Kwartalnik 
Muzyczny (Warszawa 1911–1914). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
ukazywało się 79 tytułów periodyków muzycznych. Od tego czasu odznaczały 
się one dużą różnorodnością3. W PRL wydawano 50 czasopism muzycznych4. 
Polski system prasowy, jaki ukształtował się w latach 1944–1989, był instru-
mentem sprawowania władzy przez rządzącą wówczas partię komunistycz-
ną. Podkreśla się jednak, że polskie periodyki wyróżniały się pozytywnie na 
tle pism pochodzących z innych państw bloku komunistycznego, jeśli chodzi 
o zakres tematyczny i poziom warsztatowy5. 

Wyjątkiem na polskim rynku w czasie PRL było pismo Non Stop, które po-
jawiło się w 1972 roku, początkowo jako dodatek do Tygodnika Demokratycz-
nego, związanego ze Stronnictwem Demokratycznym. Od 1983 roku, Wojciech 
Mann, jako redaktor naczelny sprawił, że w Non Stop, można było przeczytać 
o najważniejszych krajowych i zagranicznych zjawiskach muzycznych. W 1983 
roku powstał również konkurencyjny Magazyn Muzyczny. Do 1989 roku były 
to najpopularniejsze ogólnomuzyczne czasopisma w Polsce. Siłą wyżej wymie-
nionych tytułów było oparcie się na tekstach pisanych przez znanych i cenio-
nych dziennikarzy. Dla Non Stop pisali m.in.: Wiesław Weiss, Kuba Wojewódzki, 
Zbigniew Hołdys, a z Magazynem Muzycznym byli związani Wiesław Królikow-
ski i Tomasz Beksiński. Ostatni numer Non Stop ukazał się w lipcu 1990 roku6. 

Po 1989 roku liczba wydawanych tytułów prasy ogólnie wzrosła. Zaczę-
to redagować bardzo zróżnicowane czasopisma, zajmujące się rozmaitymi 
segmentami zjawisk muzycznych. W 1990 roku założono miesięcznik Roc-
k’n’Roll, pojawiła się również Fonorama (dziś ukazująca się jedynie w In-
ternecie). Jedno z najważniejszych muzycznych polskich czasopism, które 
znalazło stałe miejsce na rodzimym rynku prasowym, powołali do życia we 
wrześniu 1991 roku Wiesław Weiss i Wiesław Królikowski. Wtedy to powstał 
Tylko Rock (w 2003 roku zmieniono tytuł na Teraz Rock). W połowie 1993 
roku Kuba Wojewódzki wydał pierwszy numer magazynu Brum, gdzie po-
jawiały się publikacje dotyczące głównie polskiej i zagranicznej sceny nieza-
leżnej. W 1995 roku założono Machinę, która pretendowała do bycia pierw-
2  Ibidem, s. 46-47.
3  Ibidem.
4  Ibidem.
5  A. Kozieł, Część V. Prasa w latach 1944-1987, [w:] D. Grzelewska, R. Habielski, A. Kozieł, J. 
Osica, L. Piwońska-Pykało, Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 2001, s. 143.
6  D. Baran, Ogólnomuzyczne czasopisma rozrywkowe. Od Non Stopu do Teraz Rocka, 
„Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2005, nr 1-2 (181-182), s. 146.
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szym polskim opiniotwórczym magazynem kulturalno-muzycznym. Redak-
torami naczelnymi pisma byli kolejno Bogna Świątkowska i Marcin Prokop. 
Początkowo odniosło ono sukces wydawniczy (nakład 89 785 egzemplarzy), 
jednak w 2002 roku magazyn przestał istnieć, znikając z rynku w atmos-
ferze skandalu7. Nową odsłoną Machiny od 2006 roku do maja 2012 roku 
kierował Piotr Metz (od połowy 2011 roku jedynie w wersji online). Obecnie 
w związku z decyzją wydawcy – Platformy Mediowej Point Group, istnieje już 
tylko serwis internetowy Machina.pl8.

Wraz z transformacją ustrojową możemy mówić o ekspansji nowych 
technologii, które wpływają na stan mediów tradycyjnych. Stymulują one 
rozwój prasy internetowej9. Tytuły prasowe posiadają swoje strony inter-
netowe (np. Teraz Rock – www.terazrock.pl), ale mamy też do czynienia 
z rozwojem magazynów ukazujących się tylko i wyłącznie w Internecie, np. 
Brzmienia, czy Ruah. Pojawiły się tzw. fanziny – są to czasopisma two-
rzone przez fanów określonego gatunku muzyki, które są rozprowadzane 
poza oficjalnym obiegiem prasy, np. Pasażer (www.pasazer.pl).

 2. Typologia polskich czasopism muzycznych

Typologia „jest szeregowaniem i logicznym porządkowaniem elementów 
danego zbioru przedmiotów lub zjawisk, według porównywania ich cech 
z cechami elementów uznanych za typy w obrębie określonego zbioru. Pod-
stawowymi celami typologii jest systematyzacja zbiorów przedmiotów lub 
zjawisk należących do zakresu danej nauki”10. Widzimy, iż w przypadku tej 
definicji nie ma mowy o podziale wyczerpującym, co oznacza, że typologii 
możemy dokonać właściwie na każdym etapie kompletowania materiałów 
dotyczących danej dziedziny, którą zamierzamy badać. Nie mogę powiedzieć, 
iż dysponuję obecnie wykazem wszystkich tytułów czasopism muzycznych 
w naszym kraju, mogę jednak na podstawie zebranych danych dokonać 
typologii czasopism muzycznych. Nie mam natomiast możliwości dokona-
nia ich pełnej klasyfikacji. Typologia nie musi być rozłączna, co oznacza, 
że podczas podziału czasopism muzycznych na typy dany tytuł może zna-
leźć się w kilku kryteriach podziału. W Słowniku terminologii medialnej pod 
hasłem „typologia prasy” terminy „typologia” i „klasyfikacja” są stosowane 
zamiennie, przy podkreśleniu jednak na początku definicji, iż te dwa pojęcia 
krzyżują się ze sobą. Podane są propozycje typów, według których możemy 
podzielić prasę i są to m.in.: tematyka; częstotliwość ukazywania się oraz 
7  Ibidem, s. 147-150.
8  Dane za stroną internetową: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/machina-pl-bez-
redakcji-piotr-metz-odchodzi [dostęp: 8.11.2012].
9  A. Grzesik-Robak, Media tradycyjne wobec nowych rozwiązań technologicznych – szansa 
czy zagrożenie, [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, 
Internet, Toruń 2009, s. 30.
10  Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Bielsko-Biała 2007, s. 137.
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zasięg11. W swojej pracy postanowiłam wykorzystać ww. typy i według nich 
podzielić polskie czasopisma muzyczne. Dodałam jeszcze trzy kryteria, które 
moim zdaniem pomogą mi dokonać pełniejszej typologii periodyków o cha-
rakterze muzycznym, są to: wydawca, nakład i forma.

Gdyby zliczyć wszystkie tytuły pism popularyzujących w Polsce mu-
zykę, które regularnie ukazują się w naszym kraju, jest ich w sumie 3912. 
Poniżej przedstawiam analizę typologiczną, która najpełniej określi współ-
czesny stan rynku polskich czasopism muzycznych, a co za tym idzie – 
wskaże na specyfikę medium, którym zajmuję się w tym artykule.

A. Podział ze względu na tematykę
Najbardziej obrazowym kryterium podziału polskich czasopism muzycz-

nych jest tematyka, gdyż to ona różnicuje odbiorców poszczególnych tytułów.
•	 kategoria: czasopisma ogólnokulturalne, w których pojawia się 

znaczący dział muzyczny; tytuły: Aktivist, Machina, Magazyn Stu-
dencki Dlaczego, Hiro Free, Kolporter salon kulturalny, Ultramaryna;

•	 czasopisma ogólnomuzyczne: Hi Fi Muzyka, Live Sound, Twoja Muza, 
Brzmienia, Promusic, Sound Press, Codzienna Gazeta Muzyczna;

•	 informatory: Kolporter salon kulturalny, Ultramaryna, Pulp, Aktivist;
•	 czasopisma poświęcone muzyce gatunków rock i metal: Mystic Art, 

Teraz Rock, Metal Hammer, Gitarzysta, Elephant Shoe, Horna Zine;
•	 czasopisma poświęcone muzyce gatunku punk: Pasażer, Garaż 

(fanziny);
•	 czasopisma poświęcone muzyce gatunku reggae: Reggabeat, Free 

Colours;
•	 czasopisma poświęcone muzyce poważnej: Glissando, Muzyka 21, 

Twoja Muza, Ruch Muzyczny;
•	 czasopisma poświęcone muzyce gatunku jazz: Jazz forum;
•	 czasopisma poświęcone muzyce gatunku hip hop, rap, R&B: Maga-

zyn Hip Hop Rap Graffiti Break Dance;
•	 czasopisma poświęcone muzyce klubowej i elektronicznej: Laif;
•	 czasopisma poświęcone muzyce chrześcijańskiej: Ruah;
•	 czasopisma poświęcone muzyce gatunku blues: Twój Blues;
•	 czasopisma poświęcone muzyce alternatywnej: Liberatian, PopUp 

Music, Pulp;
•	 czasopisma fachowe/specjalistyczne zwłaszcza dla muzyków oraz 

poradniki: Gitarzysta, Estrada i Studio, Live Sound, Zagraj to sam, 
Perkusista, Fonorama, Top Drummer, Top Guitar.

11 Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 223-225.
12  Liczba ta to efekt kwerendy przeprowadzonej przez autora w 2010 roku.
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B. Podział ze względu na częstotliwość ukazywania się:
•	 dwutygodniki: Ruch Muzyczny;
•	 miesięczniki: Hi Fi i Muzyka, Kolporter salon kulturalny, Machina, 

Magazyn Studencki Dlaczego, Laif, Teraz Rock, Metal Hammer, Akti-
vist, Hiro Free, Ultramaryna, Glissando, Gitarzysta, Perkusista, Es-
trada i Studio, Live Sound, Muzyka 21, Jazz forum, Zagraj to sam, 
Pulp;

•	 dwumiesięczniki: Mystic Art, Twoja Muza, Top Drummer, Top Guitar;
•	 kwartalniki: Twój Blues, Free Colours.

C. Podział ze względu na zasięg terytorialny:
•	 czasopisma ogólnopolskie: Aktivist, Hi Fi i Muzyka, Kolporter salon 

kulturalny, Machina, Magazyn Studencki Dlaczego, Magazyn Hip 
Hop Rap Graffiti Break Dance, Teraz Rock, Metal Hammer, Gitarzy-
sta, Twój Blues, Estrada i Studio, Jazz forum, Perkusista, Free Co-
lours, Brzmienia, Ruah, Promusic, PopUp Music, Sound Press, Ele-
phant Shoe, Fonorama, Glissando, Live Sound, Muzyka 21, Jazz 
forum, Twoja Muza, Zagraj to sam, Horna Zine, Free Colours, Top 
Drummer, Top Guitar.

•	 czasopisma regionalne: Ruch Muzyczny (Warszawa), Pulp (Warsza-
wa), Ultramaryna (Śląsk), Hiro Free (9 miast polskich).

D. Podział ze względu na wydawcę:
•	 wydawcy prywatni: Zuza Ziomecka (Aktivist), Krzysztof Śmiałek (Maga-

zyn Hip Hop Rap Graffiti Break Dance), Tomasz Wróblewski Wydawnic-
two AVT (Gitarzysta, Estrada i Studio, Perkusista, Live Sound), Marcin 
Majewski (Pulp), Marek ZIMA Niewiarowski (Free Colours);

•	 spółki: Hi Fi i Muzyka Spółka z o.o. (Hi Fi i Muzyk”), PMPG S.A. (Ma-
china, Magazyn Studencki Dlaczego), Vindobona Development Pol-
ska Sp. z o.o (Laif), Wydawnictwo Orange Media S.C. (Teraz Rock), 
Ultramaryna (Ultramaryna), Work Hard Spółka z o.o. (Hiro Free), For 
Jazz Spółka z o.o. (Jazz forum), Twoje Zdrowie Spółka z o.o. (Twoja 
Muza), Wydawnictwo Studio Bis S.C. (Zagraj to sam), Wydawnictwo 
International Music Press (Top Guitar, Top Drummer);

•	 grupy kapitałowe: Grupa Kolporter (Kolporter salon kulturalny);
•	 wytwórnie płytowe i agencje koncertowe: Mystic Production (Mystic 

Art), Metal Mind Productions (Metal Hammer), Agencja Koncertowo 
Wydawnicza Delta (Twój Blues), Wydawnictwo Muzyczne Acte Pre-
alable (Muzyka 2);

•	 fundacje: Fundacja Pro Musica Viva (Glissando);
•	 wydawcy publiczni (państwowi): Biblioteka Narodowa (Ruch 

Muzyczny).
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E. Podział ze względu na nakład:
•	 czasopisma wysokonakładowe: od 50 000 egzemplarzy wzwyż: Akti-

vist (110 000 egz.), Kolporter salon kulturalny (113 500 egz.), Machi-
na (100 000 egz.), Magazyn Studencki Dlaczego (80 000 egz.), Laif 
(55 375 egz.), Teraz Rock (52 000 egz.), Hiro Free (60 000 egz.);

•	 czasopisma średnionakładowe: poniżej 50 000 egzemplarzy do 
10 000 egzemplarzy: Ultramaryna (10 000 egz.), Metal Hammer 
(30 000 egz.), Estrada i Studio (12 000 egz.), Gitarzysta (14 700 
egz.), Muzyka 21 (10 000 egz.), Twoja Muza (10 000 egz.), Zagraj to 
sam (10 000 egz.), Top Guitar (17 500 egz.);

•	 czasopisma niskonakładowe: poniżej 10 000 egzemplarzy: Hi Fi 
i Muzyka (5 943 egz.), Magazyn Hip Hop Rap Graffiti Break Dance 
(ok. 1 000 egz.), Glissando (1 500 egz.), Jazz forum (8 000 egz.), Pulp 
(2 000 egz.)13, Free Colours (3 000 egz.)14, Ruch Muzyczny (2 400 
egz.), Top Drummer (8 500 egz.)15.

F. Podział ze względu na formę:
•	 czasopisma tradycyjne – papierowe: Aktivist, Hi Fi i Muzyka, Kol-

porter salon kulturalny, Machina, Mystic Art, Magazyn Hip Hop Rap 
Graffiti Break Dance, Magazyn Studencki Dlaczego, Laif, Teraz Rock, 
Ultramaryna, Glissando, Hiro Free, Metal Hammer, Gitarzysta, Twój 
Blues, Estrada i Studio, Live Sound, Muzyka 21, Jazz forum, Twoja 
Muza, Zagraj to sam, Perkusista, Pulp, Free Colours, Ruch Muzyczny, 
Pasażer, Garaż, Reggabeat, Liberatian, Top Drummer, Top Guitar.

•	 czasopisma internetowe: Brzmienia, Ruah, Promusic, PopUp Music, 
Sound Press, Elephant Shoe, Fonorama, Horna Zine.

Dokonanie typologii w badanej przez nas dziedzinie pozwala na usystematy-
zowanie wiedzy na dany temat. Stanowi to dobry punkt wyjścia do prowadzenia 
bardziej szczegółowych analiz w obrębie sprecyzowanej problematyki. 

 3. Gatunki dziennikarskie preferowane w prasie muzycznej 

W dziennikarstwie inaczej definiuje się gatunki prasowe, inaczej radiowe. 
Nawet jeśli mówimy np. o wywiadzie czy felietonie, gatunki te różnią się od 
siebie w sposobie realizacji czy funkcjonowania w zależności od medium. 
13  Dane uzyskane dzięki korespondencji, przeprowadzonej drogą elektroniczną z redaktorem 
prowadzącym czasopisma „Pulp” – Piotrem Kowalczykiem dnia 29.11.2009.
14  Dane uzyskane dzięki korespondencji, przeprowadzonej drogą elektroniczną z redaktorem 
naczelnym czasopisma „Free Colours” – Markiem Niewiarowskim dnia 28.11.2009.
15  Dane uzyskane dzięki korespondencji elektronicznej ze Związkiem Kontroli Dystrybucji 
Prasy w dniach 21.11.2009 oraz 30.11.2009 odnośnie do tytułów: „Aktivist”, „Hi Fi i Muzyka”, 
„Kolporter Salon Kulturalny”, „Laif”, „Magazyn Studencki Dlaczego” oraz „Ultramaryna”. 
Pozostałe dane pochodzą z oficjalnych stron internetowych poszczególnych tytułów pism 
oraz witryn http://www.wirtualnemedia.pl; http://katalog.czasopism.pl oraz http://www.
yellowpages.pl [dostęp: 20.12.2009]. 
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 Zastanówmy się na początek, czym są gatunki prasowe. Maria Wojtak 
podaje, że to „upowszechniane za pomocą prasy w miarę trwałe pod względem 
struktury i formy językowej sposoby powiadamiania o aktualnych, społecznie 
ważnych faktach lub zdarzeniach, także sposoby interpretowania owych faktów, 
a więc wyrażania i kształtowania opinii”16. Gatunek to „utrwalony w świadomo-
ści twórców schemat określonego typu wypowiedzi. (…) W komunikacji medial-
nej funkcjonują wypowiedzi, które nie są prostymi replikami gatunkowych ka-
nonów”17. Trudno mówić o idealnym odzwierciedleniu tego kanonu, gdyż autor 
wypowiedzi prasowej może w pewien sposób modyfikować schemat gatunkowy. 
W prasie muzycznej pojawiają się gatunki informacyjne. Informacja „to pod-
stawowy, najbardziej rozpowszechniony w praktyce gatunek dziennikarski bę-
dący najczęściej prostym, nierozbudowanym sprawozdaniem lub zapowiedzią 
jakiegoś wydarzenia”18. Spośród znanych mi definicji informacji, ta, którą przyto-
czyłam, najlepiej odpowiada tekstom, które możemy znaleźć w prasie muzycznej. 
Przyjmują one najczęściej formę krótkich wzmianek, powiadamiających o wy-
darzeniu19. W czasopiśmie Metal Hammer pierwsze kilka stron każdego numeru 
zajmuje rubryka Hard fax, gdzie można przeczytać o najnowszych wydarzeniach 
w muzyce rockowej, metalowej i progresywnej20. W prasie muzycznej pojawiają 
się również notatki, czyli wzmianki uzupełnione o większą ilość szczegółowych 
faktów dotyczących danego zdarzenia21. Taką formułę przyjmują np. informacje 
w czasopiśmie Teraz Rock, wypełniające rubrykę ŁubuDubu22. 

Szczególnie ważnym gatunkiem informacyjnym, stosowanym w maga-
zynach muzycznych, jest relacja, czyli sprawozdanie z wydarzenia, którego au-
tor był świadkiem23. Definicyjna relacja powinna mieć formę przedstawienia 
czystych faktów, jednak w prasie muzycznej często ta konwencja jest łamana. 
Czytelnicy nie oczekują od autora podania suchego podsumowania koncertu, 
licząc, że w tekście pojawi się element oceny wydarzenia. W tej sytuacji niejako 
przenika się gatunek informacyjny z publicystycznym, gdyż mamy do czynienia 
z połączeniem relacji i recenzji. Tego typu relacje z wydarzeń muzycznych poja-
wiają się m.in. w rubryce Przepraszam, czy tu biją? w czasopiśmie Teraz Rock24. 

Bardzo rozpowszechniony w czasopismach muzycznych jest artykuł 
informacyjny – gatunek z pogranicza informacji i publicystyki. Odznacza 
się większą ilością szczegółów niż notatka, jest od niej dłuższy i bardziej 
wnikliwy. Nie ma konieczności zastosowania w nim zasady odwróconej pi-
ramidy25. Przykładem artykułu informacyjnego jest np. tekst omawiający 
16  M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 7.
17  M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008, s. 12.
18  M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006, s. 11.
19  M. Wojtak, Gatunki…, op. cit., s. 39.
20  Stała rubryka czasopisma „Metal Hammer”, wydawanego przez Metal Mind Productions 
w Katowicach. 
21  M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe…, op. cit., s. 15. 
22  Stała rubryka czasopisma „Teraz Rock”, wydawanego przez AD Music S.A. w Warszawie.
23  M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe…, op. cit., s. 15. 
24  Stała rubryka czasopisma „Teraz Rock”, wydawanego przez AD Music S.A. w Warszawie.
25  M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe…, op. cit., s. 16.
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i przybliżający czytelnikom zjawisko w muzyce zwane horrorcore, który po-
jawił się w Machinie w styczniu 2011 roku26. W niemal każdym magazynie 
muzycznym możemy znaleźć sylwetkę prasową. Jawi się ona „jako gatunek 
zasadniczo informacyjny, choć niepozbawiony akcentów publicystycznych, 
a więc elementów wartościowania”27. Jest to wypowiedź, która prezentuje 
osobę (w przypadku prasy muzycznej artystę muzyka lub zespół). Sylwet-
ka może przybierać różne formy, np. może to być sylwetka – wspomnienie 
– pojawiająca się najczęściej po śmierci artysty28 (np. po śmierci Michaela 
Jacksona w czerwcu 2009 roku); sylwetka w formie artykułu publicystycz-
nego – składa się z: części głównej, czyli artykułu publicystycznego; zdjęć 
z podpisami uzupełniającymi wizerunek; wypowiedzi osoby, o której mowa 
w tekście29; czy wypowiedzi osób związanych z portretowaną osobą. Co mie-
siąc w czasopiśmie Teraz Rock zamieszona jest wkładka, będąca sylwetką 
zespołu lub artysty30. Podobnie Machina w rubryce Środek, publikowała por-
trety m.in. znanych muzyków31.

Na pograniczu gatunków znajduje się także tzw. editorial, czyli ko-
mentarz redakcyjny. Pojawia się najczęściej na pierwszej stronie pisma, 
zapowiadając jego zawartość. Autorem wstępniaka jest zwykle redaktor 
naczelny danego tytułu32. Swoje editoriale w polskiej prasie muzycznej za-
mieszczali i zamieszczają m.in.: Wiesław Weiss (Teraz Rock), Wiesław Kró-
likowski (Teraz Rock) i Piotr Metz (Machina).

Cechy gatunku informacyjnego i publicystycznego ma również wywiad. 
Jest to „przeznaczona do publikacji rozmowa dziennikarza z osobą publicz-
ną”33, lub „sposób zbierania informacji przez dziennikarza”34. Sądzę, że to 
najprzydatniejszy gatunek dziennikarski, z którego korzystają publicyści 
muzyczni, zbierając materiały do swoich publikacji czy audycji i dlatego 
powinni bezustannie szlifować jego warsztat. Brendan Hennessy w swojej 
książce w całości mówiącej o dziennikarskim fachu, znaczącą jej część po-
święca przygotowaniu do wywiadu, jego przeprowadzeniu i późniejszemu 
opracowaniu35. Rick Karr podkreśla podstawowe różnice w przeprowadza-
niu wywiadu do prasy i do radia: „Kiedy robisz wywiad dla gazety, szukasz 
26  M. Flint, D. Węcławek, Nie ma radości bez ostrego bólu wątroby i kości, „Machina” 2011, 
nr 1 (58), s. 44-48.
27  M. Wojtak, Gatunki…, op. cit., s. 121.
28  Ibidem, s. 123.
29  Ibidem, s. 140-142.
30  Fani mogą zbierać kilkunastostronicowe materiały dotyczące gwiazd muzyki rockowej, 
zamieszczone w każdym numerze miesięcznika „Teraz Rock”, które są przeznaczone do 
wycięcia i segregowania. Np. w kwietniu 2010 r. pojawiła się sylwetka Jimiego Hendrixa, 
w grudniu 2010 r. Johna Lennona.
31  Sylwetki w „Machinie” pojawiają się w cyklu „Pomnik Machiny”, np. w numerze 
styczniowym 2011 r. zamieszczono szczegółowy portret Quincy Jonesa.
32  M. Wojtak, Analiza gatunków…, op. cit., s. 96-97.
33  M. Wojtak, Gatunki…, op. cit., s. 238.
34  Ibidem, s. 238.
35  B. Hennessy, Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009, s. 26.
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konkretnych informacji. W radiu starasz się od rozmówcy wydobyć emo-
cje”36. 

Publicysta muzyczny występuje w roli popularyzatora, ale i krytyka mu-
zyki, zatem bardzo ważnym i użytecznym gatunkiem jest dla niego recenzja. 
To ona omawia i ocenia dzieło37. Składa się zwykle z części opisowej – infor-
mującej o artyście i jego utworze, oraz oceniającej, która jest subiektywną 
prezentacją zdania autora tekstu na temat plusów i minusów recenzowanego 
albumu, koncertu czy płyty DVD. Powyższy schemat tworzenia recenzji sto-
suje Piotr Metz, pisząc do tygodnika Wprost, o czym zdecydował się mi opo-
wiedzieć: „Jeżeli piszę na przykład o Damonie Albarnie, to nie zakładam, że 
odbiorcy wiedzą, że on miał wcześniej zespół, potem miał inny zespół, a teraz 
jest w Gorillaz, w ogóle może ci ludzie nic nie wiedzą na jego temat, więc ja 
muszę spróbować im te zawiłości jakoś wyjaśnić. A mam do dyspozycji mini 
objętość słowną, bo tam jest 700 znaków (…) I tak w tych 700 znakach pró-
buję zrobić wstęp (…), podać kilka słów, o kim piszę i staram się skończyć 
jednym zdaniem, lub jednym słowem podsumowującym”38. Recenzent spełnia 
funkcję przewodnika dla odbiorcy, jego zadaniem jest podpowiedzieć, czy war-
to kupić daną płytę, czy nie jest ona godna uwagi. 

Felieton, czyli gatunek z pogranicza publicystyki i literatury, często 
pojawia się w prasie muzycznej. Charakteryzuje się subiektywnym uję-
ciem dowolnego tematu, kompozycją dygresyjną, wartościującą, zakłada-
jącą swoistą grę z czytelnikiem39. Aby móc podążać za tokiem rozumowania 
autora, często niezbędna jest szeroka ogólna wiedza odbiorcy. Zdarza się, 
że felietony w magazynach muzycznych piszą nie tylko dziennikarze, ale 
i muzycy. W historii czasopisma Tylko Rock zdarzył się wyjątkowy cykl fe-
lietonów Tomasza Beksińskiego pt. Opowieści z krypty, moim zdaniem do 
dziś niedościgniony pod względem kunsztu warsztatowego. 

4. Warsztat wybranych dziennikarzy muzycznych i jego ocena

Omówię warsztat prasowy wybranych przeze mnie dziennikarzy muzycz-
nych. Postaram się ukazać szerokie spektrum ich działalności, w związku ze 
stosowaniem przez nich różnorodnych gatunków dziennikarskich. 

Wiesław Weiss – polski dziennikarz muzyczny, którego kariera opiera 
się w przeważającej mierze na posługiwaniu się słowem pisanym. We wrze-
śniu 1991 roku wraz z Wiesławem Królikowskim założył „jedyne pismo 
rockowe w Polsce” – Tylko Rock40, przemianowane w 2003 roku na Teraz 
Rock. Jest to współcześnie miesięcznik, o najbardziej ugruntowanej pozycji 
36  P. Milewski, Wszystko jest kulturą, „Press” 2000, nr 6 (53), s. 41.
37  M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe…, op. cit., s. 57.
38  Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu.
39  M. Wojtak,Gatunki…, op. cit., s. 202.
40  D. Baran, Ogólnomuzyczne czasopisma rozrywkowe…, op. cit., s. 147.
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na krajowym rynku czasopism muzycznych. Świadczy o tym fakt, iż twórcy 
tytułu odnaleźli ściśle zdefiniowaną grupę odbiorców, która pozwala utrzy-
mywać nakład magazynu na poziomie 52 000 egzemplarzy, co jest wyso-
kim wskaźnikiem wśród pism specjalistycznych41. Co więcej, Tylko/Teraz 
Rock ukazuje się nieprzerwanie od 21 lat. 

Jako redaktor naczelny Wiesław Weiss w każdym numerze Teraz Rock, 
publikuje editorial, najczęściej pisany wspólnie z Wiesławem Królikowskim, 
sygnowany nazwiskami obu dziennikarzy. Wstępniaki przybierają formę wy-
ważonej reklamy zawartości bieżącego wydania czasopisma. Autorzy zwykle 
poświęcają sporo uwagi artyście, na temat którego czytelnicy mogą znaleźć kil-
kunastostronicową wkładkę wewnątrz magazynu. Zapraszają do zapoznania 
się z najciekawszymi ich zdaniem tekstami w numerze, uzasadniając swoje sta-
nowisko. Wiesław Weiss i Wiesław Królikowski nienachlanie, acz przekonująco 
przedstawiają zawartość aktualnego numeru pisma42.

Wiesław Weiss wychodzi poza schemat postępowania wielu redaktorów na-
czelnych. Nie jest osobą, która jedynie decyduje o tym, jakie teksty pojawią 
się w kolejnym wydaniu miesięcznika, lecz sam aktywnie udziela się na ła-
mach Teraz Rock. Wydaje się, że ulubionym gatunkiem dziennikarskim Weissa 
jest wywiad. Praktycy podkreślają, że w warsztacie wywiadu najważniejsze jest 
pierwsze pytanie. Dobrze, aby było ono specjalistyczne i od razu wskazywało 
na rozległą wiedzę dziennikarza muzycznego43. Wiesław Weiss rozpoczyna zaś 
rozmowy od kwestii, które mają za zadanie zbudowanie pozytywnej atmosfery 
między dziennikarzem i muzykiem. Nazwałabym je pytaniami wprowadzający-
mi. Na przykład rozmowę z Leszkiem Możdżerem zaczął od pytania: „Czy zanim 
doszło do pana współpracy z Davidem Gilmourem słuchał pan Pink Floyd?”44. 
Dziennikarz stosuje również wspomnianą zasadę „specjalistycznego pierwsze-
go pytania”. Na przykład w wywiadzie z Hansi Kurschem, wokalistą zespołów 
Blind Guardian oraz Demons & Wizards, tak rozpoczął rozmowę: „Postać Kar-
mazynowego Króla, którą umieściłeś w tytule, pojawiła się już wcześniej w twór-
czości King Crimson czy Bruce’a Dickinsona. Wywodzi się oczywiście z alche-
mii”45. Warsztat wywiadu, jaki prezentuje Wiesław Weiss, został uwypuklony 
w branżowym miesięczniku Press, dla którego dziennikarz przeprowadził kilka 
rozmów, m.in. z muzykami takimi jak np. Krzysztof Skiba46.

Charakterystyczne dla Weissa jest to, że publikuje teksty głównie na 
temat „legend” rocka47, zostawiając pole do popisu młodszym kolegom re-
41  Dane za stroną internetową: http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/media-prasa,teraz-
rock-zmienia-layout,3483,4,1,1.html [dostęp: 6.04.2011].
42  Komentarze wstępne są stałym elementem, pojawiającym się w każdym numerze 
czasopisma „Teraz Rock”, wydawanego przez AD Music S.A. w Warszawie.
43  Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu, op. cit.
44  W. Weiss, Miłość i szacunek, „Teraz Rock”, nr 4 (38), s. 35.
45  W. Weiss, Na dworze Karmazynowego Króla, „Teraz Rock” 2005, nr 7 (29), s. 39.
46  W. Weiss, Nie lubię skandali, „Press” 2002, nr 9 (80), s. 28-30.
47  Przykłady rozmów Wiesława Weissa z legendami muzyki rockowej, to m.in.: wywiady 
z Ianem Gillanem z Deep Purple – „Teraz Rock”, nr 4 (38); „Teraz Rock” 2009, nr 3 (73) 
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dakcyjnym, którzy z kolei omawiają najnowsze zjawiska muzyczne. Jeśli 
pojawiają się recenzje autorstwa Wiesława Weissa, czy artykuły informa-
cyjne bądź publicystyczne, to dotyczą one zdarzeń muzycznych szczególnie 
wysokiej rangi i dokonań artystów powszechnie uznawanych za kultowych 
– np. recenzja płyty Ringo Starra Liverpool 8 48, czy obszerna relacja z aku-
stycznego koncertu Kazika Staszewskiego i zespołu Kult, dokumentowane-
go wydawnictwem MTV Unplugged49.

Wiesław Weiss jest autorem wielu publikacji muzycznych. To dzienni-
karz z największym dorobkiem książkowym spośród wszystkich polskich 
publicystów muzycznych. Uważa się, że jego najważniejszym dokonaniem 
było wydanie w 1991 roku Rock. Encyklopedii. Jest to bogate, niezwykle 
szczegółowe kompendium wiedzy na temat solistów i zespołów rockowych. 
Zaletą notek zamieszczonych w książce jest to, iż autor poza podaniem 
odbiorcom faktów pokusił się również o omówienie i ocenę ich dokonań 
artystycznych. Przykładem może być cytat z zamieszczonej w Encyklopedii 
wypowiedzi o zespole The Beatles: „Zespół brytyjski. Jego dzieło jest znako-
mitą ilustracją rewolucyjnych przemian, jakie zaszły w muzyce popularnej 
w latach sześćdziesiątych. Wczesne piosenki The Beatles odbierano jeszcze 
jako naiwne i ulotne przeboje młodzieżowe, późniejsze miały coraz więcej 
cech dojrzałej, zindywidualizowanej wypowiedzi artystycznej”50. Autor nie 
opublikował w tym wydawnictwie informacji dotyczących polskich arty-
stów, skupiając się głównie na muzykach brytyjskich i amerykańskich. 
Jak dotąd wydano dwa tomy Wielkiej Rock Encyklopedii, będącej niejako 
reedycją omawianej przeze mnie książki, poszerzoną o dodatkowe dane. 
Wiesław Weiss jest również autorem wielu książek biograficznych, z cze-
go ostatnio szczególną popularnością cieszy się Kult. Biała księga, czyli 
wszystko o wszystkich piosenkach, stanowiąca lekturę obowiązkową dla 
fanów Kazika Staszewskiego i zespołu Kult. Warsztat Wiesława Weissa 
można określić słowami: dbałość o szczegóły, zaangażowanie w pracę, sze-
roka wiedza dotycząca różnorodnych aspektów muzycznych i chęć dziele-
nia się nią z odbiorcami. 

Wiesław Królikowski – jego debiut przypadł na 1973 rok. Wtedy to za-
czął publikować w czasopiśmie Jazz, gdzie stał się od 1977 roku etatowym 
pracownikiem, po czasie również sekretarzem redakcji. Był kierownikiem 
działu kultura w magazynie studenckim Nowy Medyk w latach 1976–1978. 
Pracował również w Magazynie Muzycznym między 1983 a 1991 rokiem51. 
2009; wywiad z Rogerem Gloverem z Deep Purple – „Teraz Rock” 2006, nr 2 (36); wywiad 
z Carlosem Santaną – „Teraz Rock”, nr 11 (33); wywiad z Mike’em Oldfieldem – „Teraz Rock” 
2005, nr 11 (33).
48  W. Weiss, Ringo Star – Liverpool 8, „Teraz Rock” 2008, nr 2 (60), s. 82.
49  W. Weiss, Żadnych uwag, „Teraz Rock” 2010, nr 12 (94), s. 22-29.
50  W. Weiss, Rock. Encyklopedia, Warszawa 1991, s. 50.
51 Dane za stroną internetową: http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/
wies%C5%82aw+kr%C3%B3likowski [dostęp: 30.03.2011].
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We wrześniu 1991 roku wraz z Wiesławem Weissem założył czasopismo 
Tylko Rock. Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Te-
raz Rock. Wspominałam, że wraz z Weissem jest autorem komentarzy re-
dakcyjnych w każdym numerze pisma. 

Królikowski to dziennikarz muzyczny, redagujący w Teraz Rock stałe ko-
lumny: Strip-tease, Przesłuchanie oraz Karuzelę. Nietrudno dostrzec, że jest 
publicystą, który nie boi się eksperymentować z formami dialogowymi w pra-
sie. Warto odnotować, że wprowadził do czasopisma nowatorskie formy wy-
powiedzi dziennikarskiej. Strip-tease to dział, którego bohaterami w poszcze-
gólnych numerach miesięcznika są różni artyści, najczęściej polskiej sceny 
rockowej. Kilka tygodni wcześniej w piśmie pojawia się zapowiedź, kto będzie 
uczestnikiem kolejnego Strip-teasu. Jest to znak dla czytelników Teraz Rock, 
aby nadsyłać na adres redakcji pytania skierowane do tego muzyka. Wiesław 
Królikowski przekazuje artyście pakiet pytań od fanów i to rockman decy-
duje, na które z nich odpowie. Zdarza się, że niektórzy muzycy odpowiadają 
na wszystkie zadane pytania, co pokazuje, że życzą sobie bliskiego kontaktu 
z fanami, którzy potrafią zadać trafne pytania, na które padają interesujące 
odpowiedzi i dzięki temu tekst zapada w pamięć. Na przykład na pytanie Ada-
ma Nikla: „Jesteś liderem szanowanego zespołu, pisząc teksty docierasz do 
tysięcy odbiorców – czujesz odpowiedzialność za to, co im przekazujesz?”52, 
Mariusz Duda – wokalista progmetalowego zespołu Riverside odpowiedział: 
„Czuję. Dlatego nie piszę tekstów o przestrzeni, która woła, woła nas, czy 
też o głębokim oddechu mrocznej otchłani płaczącej wspomnieniami resztek 
mgły otulającej zakamarki świadomości nikczemnego potępienia. Za bardzo 
szanuję swoich odbiorców”53. 

Przesłuchanie to rubryka, gdzie wybrani muzycy prezentują 10 ulubio-
nych płyt i uzasadniają swój wybór. Jej dużym plusem jest to, że każde 
wydanie różni się pod względem językowym, czy w kontekście przekazywa-
nia czytelnikom emocji związanych z muzyką54. W Karuzeli artyści mają za 
zadanie dokończyć zdanie. Na przykład: Bałbym się…; Mój muzyczny ideał 
to…; Najlepiej wypoczywam…; Pierwsze pieniądze zarobiłem…; Przyszłość 
rocka to…55 itp. Królikowski stosuje tu formę ankiety, która nie jest już tak 
nowatorska jak formuła działu Strip-tease, ale wciąż wyróżnia ją dynamika, 
jakiej często brakuje np. wielostronicowym artykułom publicystycznym. 
52  W. Królikowski, Strip tease Mariusza Dudy – Artystą się bywa, „Teraz Rock” 2009, nr 
12 (82). 
53  Ibidem, s. 47.
54  „Przesłuchanie” to stała rubryka w czasopiśmie „Teraz Rock”, aczkolwiek teksty pojawiają się 
nieregularnie (tzn. nie w każdym numerze miesięcznika znajdziemy kolejny tekst z cyklu). Jak 
dotąd bohaterami „Przesłuchania” byli m.in.: Marcin Pryt – „Teraz Rock” 2010, nr 12 (94) czy 
Jacek Chrzanowski – „Teraz Rock” 2006, nr 4 (38).
55  „Karuzela” to stała rubryka w czasopiśmie „Teraz Rock”. Pytania w formie ankietowej 
są podobne, bądź powtarzają się w każdej kolejnej edycji cyklu. Jest to zabieg świadomy 
i zamierzony. Jak dotąd bohaterami „Karuzeli” byli m.in. Darek Dudkiewicz (De Press) – 
„Teraz Rock”, nr 9 (79) Warszawa 2009, czy Robert Matera (Dezerter) – „Teraz Rock”, nr 
4 (86) Warszawa 2010.
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Wiesław Królikowski jest autorem kilku książek muzycznych, w większości 
dotyczących polskiej muzyki rockowej. Analizując jego teksty prasowe mogę 
stwierdzić, że jawi się on jako specjalista historii polskiego rocka. Świadczy 
o tym m.in. fakt, iż w 2009 roku opracował i opublikował obszerny materiał 
dotyczący rodzimej muzyki gitarowej z okazji jubileuszu polskiego rocka pt. 
1959–2009 Pięćdziesiątka56. Warsztat Wiesława Królikowskiego można określić 
słowami: dynamika wypowiedzi dziennikarskiej, wariacje nad formą wywiadu, 
zainteresowanie polskim rockiem.

Piotr Metz – wszechstronny dziennikarz muzyczny, który sprawdził 
swoje umiejętności właściwie w każdym medium. Jeśli chodzi o działal-
ność prasową, to od 2006 roku57 do maja 2012 roku58 był redaktorem 
naczelnym pisma Machina (dziś obecnego jedynie w Internecie), a od 2010 
roku do teraz jest recenzentem muzycznym tygodnika opinii Wprost59. 

Jako redaktor naczelny, jeszcze papierowej wersji Machiny (do maja 
2011), co miesiąc publikował Wstępniak Metza, który często odnosił się do 
występujących współcześnie zjawisk muzycznych i okołomuzycznych, np. 
wspominał o tym, iż do świetności wracają płyty winylowe, modne jest po-
siadanie gramofonu i jak największej ilości starych analogów. Tę prawidło-
wość opisał w komentarzu redakcyjnym Machiny w styczniu 2011 roku60. 
Nie odniósł się do zawartości czasopisma, jego tekst nie pełnił funkcji re-
klamy tego, co można było przeczytać w bieżącym numerze miesięcznika. 
Wstępniaki Metza miały charakter komentujący muzyczną rzeczywistość, 
przy założeniu że zawartość magazynu obroni się sama.

Dziennikarz przyznaje, że w Machinie pełnił rolę „narzekacza z góry, któ-
ry raczej kreśli i zmienia, niż sam tworzy”61. Jednak musimy zdać sobie 
sprawę, że tym cechuje się w dużej mierze funkcja redaktora naczelnego. 
To on odpowiada za całokształt pisma i jego charakter. Mimo że na ła-
mach Machiny raczej nie ukazywały się autorskie artykuły Metza, to wła-
śnie on podejmował decyzje dotyczące samej istoty czasopisma. Od 2006 
roku teksty w Machinie były utrzymane często w żartobliwym, można po-
wiedzieć – felietonowym tonie. Publicysta w rozmowie ze mną kilkakrotnie 
przyznawał, że nie jest „ze szkoły mówiącej o muzyce jak o trzeciej wojnie 
światowej”62, dlatego podkreślił, że „w [Machinie] staramy się przebić język 
rozumiany z przymrużeniem oka. (…) Przypuszczam, że nasze rzeczy są 
mniej, albo bardziej udane i śmieszne; ale generalnie odzieramy mit, że 
56  W. Królikowski, 1959–2009 – Pięćdziesiątka – Jubileusz polskiego rocka, „Teraz Rock” 
2009, nr 3 (73), s. 28-36. 
57  Dane za stroną internetową: http://muzyka.onet.pl/0,1254162,newsy.html [dostęp: 
6.04.2011].
58  Dane za stroną internetową: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/machina-pl-bez-
redakcji-piotr-metz-odchodzi [dostęp: 8.11.2012].
59  Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu, op. cit.
60  P. Metz, Wstępniak Metza, „Machina” 2011, nr 1 (58), s. 3. 
61  Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu, op. cit.
62  Ibidem.
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wiadomości o muzyce muszą być zawsze podane tak strasznie serio”63. 
Wraz decyzją wydawcy o tym, iż serwis internetowy Machiny nie będzie 
prowadzony przez odrębną redakcję, Piotr Metz zrezygnował z funkcji re-
daktora naczelnego pisma64.

Omawiając recenzję prasową, odwołałam się do działalności Piotra Metza 
jako recenzenta muzycznego tygodnika Wprost (od 2010 roku). Ówczesny 
redaktor naczelny pisma – Tomasz Lis, zaproponował Metzowi pisanie co-
tygodniowych opinii, dotyczących najświeższych wydawnictw muzycznych. 
Dziennikarz zgodził się, gdyż jak podkreśla, „dostał wolną rękę” od szefa 
tytułu. Mimo że na stanowisku redaktora naczelnego Wprost Tomasza Lisa 
zastąpił Michał Kobosko, Piotr Metz wciąż sam wybierał płyty, które ocenia, 
i nikt nie ingeruje w jego styl. Dziennikarz opowiedział mi o swoich doświad-
czeniach, związanych z warsztatem recenzenta. Po pierwsze, ma zadaną nie-
wielką objętość słów – jest to 700 znaków. Po drugie, zauważył, że czytelnik 
tygodnika nie jest z założenia fanem muzyki. Jest to najważniejsze spostrze-
żenie, gdy pisze się dla czytelnika „ogólnorozwojowego”65. Metz zakłada je-
dynie, że „z uwagi na profil czasopisma, jeżeli byśmy sobie zrobili skalę od 
1 do 100, to czytelnik [Wprost] jest powyżej 50, gdy chodzi o poziom intelek-
tualny, oczekiwania, ambicje, czytane książki, oglądane filmy. Właściwie on 
jest nawet na 65, albo 70 punktów co najmniej. W związku z tym staram się 
dobierać rzeczy wynalazkowe, a nie oczywiste, bo o nich nie trzeba specjal-
nie pisać. Czyli wymyślać dla takiego czytelnika coś, co mogłoby zwrócić jego 
uwagę”66. W prasie muzycznej dziennikarz może sobie pozwolić na skróty 
myślowe, zakładając pewną wiedzę odbiorców. W przypadku recenzji dla 
Wprost Metz nie może z góry sądzić, że czytelnik doskonale zna twórcę, któ-
rego album jest w danym numerze oceniany. Dlatego jego recenzje zawsze 
składają się z trzech części: krótkiego wstępu, dotyczącego artysty, korpusu 
recenzji, czyli omówienia albumu (jego plusów i minusów), oraz zdania bądź 
słowa podsumowującego. 

Recenzje Piotra Metza są dynamiczne, oparte na krótkich zdaniach. 
Przykładem może być opinia na temat płyty 21 brytyjskiej wokalistki Ade-
le: „Już otwierający płytę multigatunkowy singlowy [Rolling in the Deep] 
zapowiada wielkie rzeczy. Potem jest już tylko lepiej. Bardzo dobre, często 
znakomite, różnorodne piosenki i zdumiewająco dojrzały wokal. (…) Przed 
Adele wspaniała przyszłość. Amy Winehouse ma konkurentkę. Świetne. 
Dla wszystkich”67. Jak widzimy, dziennikarz zajmuje konkretne, jedno-
znaczne stanowisko. Nie potrzeba „gwiazdek”, aby być przekonanym, że 

63  Ibidem.
64  Dane za stroną internetową: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/machina-pl-bez-
redakcji-piotr-metz-odchodzi [dostęp: 8.11.2012].
65  Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu, op. cit.
66  Ibidem.
67  P. Metz, Adele – 21, „Wprost” 2011, 10-16 stycznia, nr 2, s. 95.
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album Adele uważa za bardzo dobry i poleca go słuchaczom. Warsztat Pio-
tra Metza można określić słowami: oryginalny, poszukujący nowości. Jest 
to dziennikarz zajmujący jasne, konkretne stanowisko w ocenie zjawisk 
muzycznych.

Kuba Wojewódzki – do czasu sukcesu programu Idol w stacji Polsat 
(2002 rok) sam mówił o sobie per dziennikarz muzyczny i za takiego był 
uważany. Wtedy to podjął decyzję, iż zrywa z wizerunkiem publicysty mu-
zycznego: „Zdjąłem krótkie spodnie dziennikarza rockandrollowego i zało-
żyłem ciut dłuższe dziennikarza rozrywkowego. Miałem gdzieś, co pomyślą 
o mnie ludzie z branży muzycznej”68. Kuba Wojewódzki bez wątpienia jest 
jedną z najbarwniejszych postaci polskich mediów, czasem także i show bu-
sinessu. Przeglądając internetowe fora, zauważyłam, że fani z sentymentem 
wspominają czasopismo Brum, którego Wojewódzki był naczelnym. Ludzie 
zamieszczają skanowane strony pisma i z zaangażowaniem się nimi wymie-
niają69. Z tego powodu postanowiłam przywołać, dziś już zapomnianą twarz 
Kuby Wojewódzkiego – wielkiego fascynata i popularyzatora muzyki. Spo-
strzegawczy odbiorcy zauważą, że w swojej aktualnej działalności showman 
nawiązuje do pasji, która kiedyś była jego zawodem.

We wrześniu 1993 roku na rynku ukazał się pierwszy numer Magazynu 
Młodych Bandytów – Brum70. Już sam pełny tytuł mógł wydać się kontro-
wersyjny, aczkolwiek adekwatny do treści, która była skierowana do mło-
dzieży, często zbuntowanej, szeroko zainteresowanej polską, ale i zagra-
niczną muzyką niezależną. Kuba Wojewódzki tak zachęcał do zapoznania 
się z pismem: „Czołem, dzikie dzieciaki. Proponujemy Wam drugie, jedyne 
swawolne pismo rockowe. Szukajcie, a znajdziecie, wczoraj w brumie, dzi-
siaj w brum gazecie…”71. Na okładce magazynu znalazł się Robert Gawliński 
– lider zespołu Wilki. Nie jest tajemnicą, że po wydaniu pierwszych dwóch 
płyt: Wilki (1992 rok) i Przedmieścia (1993 rok), grupa stała się objawieniem 
na polskiej scenie muzycznej, a dziennikarzem, który najgłośniej promował 
zespół w mediach, był właśnie Kuba Wojewódzki. To on przeprowadził wy-
wiad z Robertem Gawlińskim, który ukazał się w pierwszym numerze Brum. 
Mimo do dziś nieskrywanej sympatii do wokalisty Wilków, dziennikarz nigdy 
nie bał się zadawać odważnych pytań. Gawliński w 1993 roku, będąc gwiaz-
dorem, który z Wilkami sprzedał ok. miliona egzemplarzy pierwszej płyty72, 
musiał zmierzyć się z niewygodnymi pytaniami, np.: „Wiele kontrowersji od 
samego początku budzą wasze koncerty, nie zawsze sięgające wysokich lo-
tów…”73, czy: „Od jakiegoś czasu za Wilkami ciągnie się lekko gwiazdorska 

68  A. Sarzyńska, Piotruś Pan, „Press” 2006, nr 8 (127), s. 33.
69  Np. Forum Internetowe Slizg.eu
70  D. Baran, Ogólnomuzyczne czasopisma rozrywkowe…, op. cit., s. 147.
71  K. Wojewódzki, Komentarz Wstępny, „Brum” 1993, nr 1 (1), s. 3.
72  Dane za stroną internetową: http://www.wilki.com.pl/bio,wilki [dostęp: 7.04.2011].
73  K. Wojewódzki, Tylko jeden raz odwiedzamy świat, „Brum” 1993, nr 1 (1), s. 16.
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fama, która co tu ukrywać, nie przysparza wam popularności…”74. Dzięki 
kontrowersyjnym pytaniom wywiad jest ciekawy i nadal, po 19 latach od 
ukazania się, czyta się go z zainteresowaniem. 

Kuba Wojewódzki w 2000 roku napisał tekst pt. Wilcze echa, który znalazł 
się we wkładce do dwupłytowego wydawnictwa Największe przeboje Wilków 
i Roberta Gawlińskiego. Jest to sylwetka zespołu i jego lidera. Tekst przyku-
wa uwagę od pierwszego zdania: „Trudno wyobrazić sobie fenomen artysty 
bez fenomenu czasów, w których tworzył”75. Wojewódzki operuje w nim, zna-
nym nam, błyskotliwym poczuciem humoru, pisząc o muzyce pierwszych 
lat niekomunistycznej Polski: „Nowa Polska, nie odkryła jeszcze nowej mu-
zyki pop, nie było blitzkriegu Varius Manx, Reni Jusis lepiła babki na plaży 
w Mielnie, a Natalia Kukulska tkwiła w fazie [Puszka Okruszka]… Twardzi 
faceci walący w twardą ścianę życia, Kazik nieustępliwie walczący z Wałęsą 
o 100 milionów na statystyczną głowę, okupacja dusz przez Czarne Szeregi 
i Acid Drinkers wieszczący nadejście czasów spod znaku Dirty Money, dirty 
tricks, to był chleb codzienny rock fana. Pachniało stęchlizną i neurotyczną 
martyrologią”76. Dalej tekst opowiada historię grupy Wilki, wraz z nawiąza-
niem do losów jej frontmana. Mimo że jest to dziennikarska sylwetka, próż-
no w niej szukać bezstronności czy obiektywizmu. O muzyce Gawlińskiego 
pisał, iż jest ona „z dala od Irlandii, Seattle, czy innego aktualnego regionu 
inspiracji. Za to z nutą mistycyzmu, szamanizmu, z poetyckim oddechem 
i wyprawą w inne rejony wrażliwości. (…) Oto objawił się nam dowód, jak 
przewartościować można zdewaluowane przez festiwalową rozrywkę słowo 
piosenka, przywrócić mu styl, klasę i artystyczną wartość”77. Nie ukrywam, 
że i ja nie zachowam odpowiedniej dozy obiektywizmu, gdyż zawsze byłam 
zwolenniczką pisania o muzyce w sposób zaangażowany, gdzie autor ukazu-
je jej ducha, przekazując emocje odbiorcy. Takie bez wątpienia było dzienni-
karstwo Kuby Wojewódzkiego. 

 Wojewódzki w Brum przede wszystkim zajmował się przeprowadzaniem 
wywiadów z cenionymi muzykami. Jego warsztat cechowała nieustępliwość 
i odwaga w zadawaniu pytań. Po ukończeniu pracy nad szóstą płytą przez  
Kasię Nosowską w 1999 roku, Wojewódzki chciał się od niej dowiedzieć 
m.in.: „Czy to, że w Amsterdamie dobrze ci się pisze to kwestia nastroju 
czy słynnych amsterdamskich dopalaczy?”78, oraz wysnuł następującą tezę: 
„Wracając do płyty, to zgodzisz się ze mną, że piszesz songi w obronie ma-
łych, grubych i brzydkich?”79. Natomiast podczas rozmowy z Liroyem, który 
w 1995 roku, po wydaniu płyty Alboom był u szczytu popularności, Kuba 
74  Ibidem.
75  Artykuł znajdujący się w książeczce, dołączonej do płyty Wilków i Roberta Gawlińskiego 
pt. Największe Przeboje, 2000, Sony Music Entertainment Polska Sp. z. o.o.
76  Ibidem.
77  Ibidem.
78  Dane za stroną internetową: http://www.hey.pl/artykul.php?id=312 [dostęp: 7.04.2011].
79  Ibidem.
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pytał: „Utarło się stwierdzenie, że Liroy wykonuje gangsta rap. O co chodzi-
?”80, a po kilku latach znów na łamach Brum raper odpowiadał na zarzut: 
„Z lekkoducha i awanturnika stałeś się moralizatorem”81. Plusem fachu Wo-
jewódzkiego, jako dziennikarza muzycznego, było to, iż zawsze pozostawał 
w cieniu artysty, z którym przeprowadzał wywiad. Warsztat Kuby Wojewódz-
kiego można określić słowami: odważny, błyskotliwy. To publicysta stosu-
jący kontrolowany cynizm, zadający artystom trafne pytania, nieskrywający 
pozytywnych emocji, gdy pisał na temat ulubionej muzyki.

Tomasz Beksiński – tragiczna postać polskiego dziennikarstwa mu-
zycznego. W tym artykule omówię jego warsztat prasowy, aczkolwiek był to 
publicysta dzielący swoje zainteresowania między pracę w radiu i udziela-
nie się w magazynach muzycznych. Fach Beksińskiego można przywołać 
w kontekście wspomnienia barwnej, tajemniczej i bez wątpienia mrocznej 
osobowości melancholika, który pełnię swojej uwagi poświęcił pasjom – 
muzyce i filmowi. Gdy dziś rozmawiam z fanami muzyki, osobami z poko-
lenia trzydziesto- czy czterdziestokilkulatków, bardzo często pojawia się 
wspomnienie Tomasza Beksińskiego jako dziennikarza, który zapoznał ich 
ze szczególnymi meandrami muzyki rockowej, bo mowa tutaj o cold wave, 
rocku progresywnym, gotyckim, czy innym gatunkach, które często przy-
stają do tego, co mroczne, mistyczne, do tematyki egzystencjonalnej, ale 
i depresyjnej. Tego typu muzyka współgrała z usposobieniem samego To-
masza, który pochodził z domu, gdzie jego ojciec – wybitny malarz Zdzisław 
Beksiński, tworzył dzieła z pogranicza fantastyki82, wizjonerstwa, perfek-
cyjnie operując atmosferą grozy. Bez wątpienia wpłynęło to na charak-
ter młodego Beksińskiego, który przyjął pseudonim Nosferatu – od imie-
nia wampira, postaci filmowej (Nosferatu – symfonia grozy – tytuł jednego 
z pierwszych kinowych horrorów, 1922 rok83), ale i symbolicznej. 

Gdy mowa o karierze prasowej Tomasza Beksińskiego, należy zazna-
czyć, że pisał on głównie recenzje i relacje z koncertów dla Magazynu Mu-
zycznego i Tylko Rock. Ponadto w tym drugim czasopiśmie opublikował 
cykl 18 felietonów pt. Opowieści z krypty (Beksiński kryptą nazywał swoje 
własne mieszkanie). Studiował anglistykę, której nie ukończył, co jednak 
pozwoliło mu na tłumaczenie na język polski abstrakcyjnego humoru gru-
py Monty Pythona, serii filmów o Jamesie Bondzie, a w kontekście dzien-
nikarstwa muzycznego – tekstów piosenek84. 

Warsztat prasowy Beksińskiego to od strony technicznej – dbałość o szcze-
góły, wystrzeganie się błędów językowych, operowanie dygresjami oraz pełne 
80  K. Wojewódzki, Liroy czyli transmisja, „Brum” 1995, nr 9 (23), s. 22.
81  Dane za stroną internetową: http://www.slizg.eu/forum/viewtopic.php?t=13832 
[dostęp: 7.04.2011].
82  Dane za stroną internetową: http://www.beksinski.pl/ [dostęp: 7.04.2011].
83 Dane za stroną internetową: http://www.filmweb.pl/film/Nosferatu+-
+symfonia+grozy-1922-30700 [dostęp: 7.04.2011].
84  Dane za stroną internetową: http://krypta.whad.pl/html/index.php [dostęp: 7.04.2011].
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zaangażowanie emocjonalne. W recenzji dla Magazynu Muzycznego, gdzie 
wybrał 10, jego zdaniem, najlepszych płyt dekady lat 80., w opinii dotyczącej 
płyty Closer zespołu Joy Division, czytamy: „Po pierwszym przesłuchaniu 
urzekła mnie najsilniej strona druga, a szczególnie ostatnie trzy utwory. Po 
ich uważnym przesłuchaniu coś ulega zmianie w ludzkiej psychice, słońce 
świeci już inaczej, obiad smakuje nie tak samo. (…) [Closer] jest jednym 
z kamieni milowych w historii rocka i jedną z moich ulubionych płyt wszech-
czasów”85. Te słowa świadczą o zaangażowaniu bez reszty w opisywanie mu-
zyki, która była dziennikarzowi najbliższa i ulubiona. 

To, iż Beksiński był fanem mrocznych klimatów muzycznych, potwierdza 
podsumowanie recenzji albumu zespołu Lacrimosa pt. Inferno: „Obowiązko-
wy dodatek do kolekcji każdego ponurego posiadacza i mrocznie wyuzdanej 
posiadaczki czarnych pończoch. Słuchać przy czerwonym winie”86. Co wię-
cej, recenzował i analizował teksty m.in. zespołu Pink Floyd czy The Cure87, 
gdzie nawiązywał do melancholijnych aspektów, które odnalazł w słowach 
piosenek. Na przykład omawiając utwór Echoes (Pink Floyd) napisał: „To noc, 
ciemna i bezkresna, otaczająca bohatera, znajdującego się na krawędzi snu. 
W miarę pojawiania się innych dźwięków bohater zapada w sen, zamyka oczy, 
świetliki migające w mroku znikają, ustępując miejsca barwnym, trochę nie-
realnym wizjom, które pojawiają się w jego wyobraźni”88. W relacjach z kon-
certów, jakie dziennikarz publikował, dostrzegamy dużo więcej optymizmu 
i radości, jaką czerpał z muzyki, jako elementu codziennej rozrywki, który 
daje możliwość odprężenia, relaksu, czerpania satysfakcji z chwil obcowania 
z brzmieniem instrumentów czy wokalu na żywo. Można to dostrzec w relacji 
z koncertu grupy Porcuine Tree: „Znacznie lepiej brzmi ta muzyka >na żywo<; 
chwyta za serce, uderza swoją mocą w bebechy i radośnie nimi potrząsa, 
wzrusza do łez [Don’t Hate Me] (…). Było rockowo, gorąco, głośno...”89.

Na zakończenie artykułu chciałabym wspomnieć o cyklu felietonów 
Opowieści z krypty autorstwa Tomasza Beksińskiego. To 18 tekstów, poja-
wiających się regularnie w piśmie Tylko Rock od sierpnia 1998 do stycznia 
2000 roku. Dziennikarz pozornie chciał w nich pisać jedynie o swoim życiu 
codziennym; o tym, co go dotyka, bulwersuje, śmieszy w najbanalniejszych 
zdarzeniach, których był świadkiem. Jednakże nie udało mu się uciec od 
ukochanego świata, głównie muzyki, ale również filmu i literatury, czego 
przykładem są liczne dygresje pojawiające się w felietonach. Jednego nie 
można odmówić tym tekstom – są bardzo osobiste, na tyle, że Wiesław We-
iss odmówił opublikowania jednego z nich Beksińskiemu, za co felietonista 
po czasie mu podziękował90. 
85  Ibidem.
86  Ibidem.
87  Ibidem.
88  Ibidem.
89  Ibidem.
90  W. Weiss, Tomek Beksiński (1958–1999). „Teraz Rock” 2009, nr 12 (82), s. 114.
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Na przykładzie 16. tekstu z cyklu omówię ogólną specyfikę, jaką charak-
teryzują się Opowieści z krypty. Wybrałam felieton pt. Dyskretny urok kla-
sy robotniczej. Sam tytuł nawiązuje do surrealistycznego filmu z 1972 roku 
w reżyserii Luisa Buñuela pt. Dyskretny urok burżuazji91. Felieton można 
rozpatrywać na kilku poziomach. Po pierwsze – dosłownym, gdzie dowie-
my się, jak wiele robót w nowym mieszkaniu Beksińskiego zepsuła ekipa 
remontowa, a wszystko okraszone dozą humoru. Po drugie – tekst stanowi 
pewną przenośnię. Poprzez nawiązanie do zabawnych sytuacji Beksiński 
chciał pokazać, że chociaż formalnie zmienił się ustrój polityczny Polski 
(z komunistycznego na demokratyczny), wciąż nie uległa zmianie świado-
mość niektórych ludzi. Po trzecie – dygresja muzyczna – w całym tekście 
Beksiński często odwołuje się do twórczości Johna Lennona. Wszystkie 
trzy poziomy, na których możemy rozpatrywać tekst, łączy podsumowanie: 
„Doszedłem do wniosku, że kwestię klasy robotniczej w tym kraju roz-
wiązać może tylko pluton egzekucyjny. Co z tego, że teraz brudni pano-
wie mają jednakowe, kolorowe mundurki? Co z tego, że jest konkurencja? 
[You’re still fu**ing peasants as far as I can see] – śpiewał John Lennon 
w utworze [Working Class Hero]. Miał rację92. Na temat felietonów Tomasza 
Beksińskiego można napisać osobną, rozbudowaną pracę, ja często się-
gam do nich ze względu na typ humoru, jaki stosował w nich autor. Warsz-
tat Tomka Beksińskiego można określić słowami: emocjonalny, operujący 
dygresją i humorem na najwyższym poziomie. 
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POLISH MUSIC PRESS AND ITS JOURNALISTS 

SUMMARY
The article concerns a Polish music press and a job of Polish music 
journalists. The publication is an attempt to answer the question – 
which factors make music journalists different from other representa-
tives of this profession. 
The article starts with reference to the history of music press in the 
world, but particularly in Poland. The author builds the typology of 
Polish music magazines and divides them into six categories: subject 
matter, frequency of publishing, territorial range, publishing house, cir-
culation and form. Then, she focuses on analysis of journalism genres 
which are preferred in music press, together with giving examples 
of their application in Polish music magazines. Moreover, the author 
carries out job’s analysis of chosen Polish music journalists and she 
judges their achievements using their original press articles. 
The publication includes job’s analysis of music journalists such as: 
Wiesław Weiss, Wiesław Królikowski, Piotr Metz, Kuba Wojewódzki 
and Tomasz Beksiński. For this article, the author also conducted an 
interview with one of the most esteemed Polish music journalists – Pi-
otr Metz.

KEY WORDS: Polish music press, Typology of Polish music maga-
zines, Profession of music journalists, Journalism genres preferred 
in music press
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Geneza i rozwój prasy polonijnej 
oraz emigracyjnej

STRESZCZENIE

W artykule zostały zaprezentowane początki funkcjonowania prasy 
polonijnej oraz polskiej prasy emigracyjnej, z uwzględnieniem jej histo-
rycznego rozwoju. Autorka ukazała rozkwit polskiej prasy, wydawa-
nej poza granicami kraju na przykładzie kilku państw, m.in. Stanów 
Zjednoczonych, co pozwala na zestawienie i porównanie charakteru 
poszczególnych periodyków polskojęzycznych w różnych częściach 
świata. Ponadto polska prasa emigracyjna została ukazana w porząd-
ku chronologicznym. W opracowaniu odnajdziemy również różnorakie 
przykłady funkcji, jakie pełniła prasa polska na obczyźnie. Co więcej, 
autorka zaznaczyła różnicę pojęciową między prasą emigracyjną a pra-
są polonijną, podając wiele definicji. 

SŁOWA KLUCZOWE: prasa polonijna, polska prasa emigracyjna, 
funkcje prasy, polonijne ośrodki wydawnicze

 1. Uwagi wstępne

Tworzenie skupisk polonijnych w różnych częściach świata wiąza-
ło się bezpośrednio z falami wychodźstwa z Polski. Pierwsza fala emigracji 
miała związek z upadkiem powstań narodowych. Wówczas ojczyznę opu-
ściło kilkanaście tysięcy osób, głównie polityków, artystów i wojskowych. 
W latach 1870-1913 miała miejsce druga fala emigracji, tzw. emigracja 
ekonomiczna, która objęła 3,5 mln osób. Wychodźcy osiedlali się głównie 
w Europie Zachodniej oraz USA. W trakcie trzeciej fali emigracyjnej, pod-
czas dwudziestolecia międzywojennego, z Polski wyjechało 2,5 mln roda-
ków, z których większość była w wieku produkcyjnym. II wojna światowa 
przyniosła kolejną falę emigracji, która liczyła 3 mln Polaków. Uchodźstwo 
wojenne dotknęło zwłaszcza wybitne jednostki – artystów, naukowców, 
polityków i wojskowych. Zakończenie wojny nie powstrzymało procesu 
emigracyjnego. Głównie ze względów politycznych, w latach 1945-1955 oj-
czyznę opuściło 600 tysięcy obywateli, a w latach 1956-1979 kolejne 800 
tysięcy osób. Nieskrępowana pod względem prawnym możliwość opuszcza-
nia naszego kraju przyczyniła się do następnych fal emigracyjnych. Jak 
podają statystyki, w każdym roku ostatniej dekady XX w. z Polski wyjeż-
* mgr; doktorantka w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.



dżało 100 tysięcy obywateli. Ostatnia duża fala emigracji ma bezpośredni 
związek z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Wówczas 
z ojczyzny wyjeżdżali zwłaszcza ludzie młodzi, wykształceni, którzy poszu-
kiwali lepszych perspektyw życiowych, możliwości rozwoju oraz stabilizacji 
materialnej i socjalnej1.

Polonia zamieszkuje obecnie w ponad 40 państwach na całym świe-
cie, a najliczniejsze grupy emigrantów znajdują się w USA i republikach by-
łego ZSRR. Według danych szacunkowych z 2007 r. w USA zamieszkiwało 
ponad 10 mln 600 tysięcy Polaków oraz Amerykanów polskiego pochodze-
nia. Największe skupiska Polonii znajdowały się w Chicago, Nowym Jorku 
i Detroit. Poza USA wymienia się liczne zbiorowiska Polaków w: Brazylii (1 
mln 800 tysięcy), Kanadzie (900 tysięcy), Argentynie (450 tysięcy), Australii 
(200 tysięcy), Urugwaju (10 tysięcy) oraz Meksyku (10 tysięcy)2. Kolejnym 
miejscem ze znaczącą grupą Polonii są państwa byłego ZSRR. I tak dane 
z 2007 r. podają, że Białoruś zamieszkiwało ponad 900 tysięcy Polaków, 
Ukrainę – 900 tysięcy, Litwę – 300 tysięcy, Federację Rosyjską – 300 tysięcy, 
Kazachstan – 100 tysięcy, Mołdawię – 10 tysięcy3. W Europie Zachodniej Po-
lonia najliczniej zamieszkuje Niemcy – 2 mln osób, Francję – 1 mln 50 tysię-
cy oraz Wielką Brytanię, według różnych źródeł, od 500 tysięcy do 1,3 mln. 
Polaków nie brakuje także na kontynencie afrykańskim, gdzie najliczniejsze 
zbiorowisko Polonii znajduje się Republice Południowej Afryki (35 tysięcy). 
Statystki podają, iż poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mieszka obecnie 
około 21 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia4.

Bez względu na przyczyny opuszczenia kraju i nowe miejsce osiedle-
nia, Polacy wykazują chęć kultywowania dziedzictwa narodowego, pielęgno-
wania języka ojczystego oraz przekazywania kultury rodzimej kolejnym po-
koleniom, urodzonym już na obczyźnie. Dlatego naturalne wydaje się jedno-
czenie w organizacje i stowarzyszenia polonijne, zakładanie polskich szkół 
czy grup parafialnych. Wszystkie te środowiska pragną informować swoich 
członków i sympatyków o działalności, aktualnych wydarzeniach  w  „nowej 
ojczyźnie”, a przede wszystkim dążą do podtrzymywania polskości na ob-
czyźnie. Nie może zatem dziwić zakładanie biuletynów, informatorów zwią-
zanych z konkretną organizacją, jak również redagowanie ogólnoinformacyj-
nych dzienników bądź magazynów o stałej periodyczności. „Gazeta polska 
na emigracji to placówka polskiej kultury, to instytucja narodowa i dobro-
czynna. To jest ogniwo, które łączy różne osiedla polskie. Jest to centrum, 
z którego wychodzą: wiadomości, ostrzeżenia, rady i ogłoszenia różnych im-
1  K. Alberski, Z tradycji i współczesności gromadzenia bieżących czasopism polonijnych 
w Bibliotece Narodowej, [w:] Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe 
i światowe, red. M. Kalczyńska, D. Sieradzka, ks. Z. Małecki, Katowice 2009, s. 160-161.
2  Polonia w liczbach, [w:] Wspólnota Polska [online] [dostęp: 13 marca 20011]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=pwko00
3  Ibidem.
4  Ibidem.
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prez itp. Z tego tytułu gazeta polska jest wspólną własnością Polaków”5. Taki 
postulat, wysnuty przez redakcję jednego z australijskich pism polonijnych, 
ilustruje, jak istotną rolę pełni prasa polska na obczyźnie. Zdecydowana 
większość periodyków polonijnych ukazuje się w języku polskim (70%), jed-
nak część jest redagowana dwujęzycznie (9% tytułów w języku polskim i an-
gielskim; 3% – w języku polskim i szwedzkim), a inne drukowane są jedynie 
w języku kraju osiedlenia się (7% w języku angielskim; 4% – niemieckim; 
2% – francuskim; 5% – inne języki)6. 

Uszeregowanie, skategoryzowanie tytułów polonijnych jest zadaniem 
wyjątkowo trudnym, zwłaszcza jeśli dotyczy odległych czasów. Wiele tytułów 
polskiej prasy emigracyjnej oraz polonijnej ukazywało się nieregularnie, jedne 
zostały wznawiane pod zmienionym tytułem, kolejne przenosiły się do innych 
miast bądź krajów. Niestety, w większości przypadków brak danych, a te dostęp-
ne są niepełne. Jan Kowalik zauważa, iż „płynność szlaków uchodźczych, kon-
spiracyjny charakter wielu publikacji, prymitywizm i tymczasowość warunków, 
wśród których rozwijać się wypadło kulturze polskiej na obczyźnie, tłumaczą 
opłakany stan badań prasoznawczych Emigracji, naświetlając zarazem trudno-
ści, z jakimi walczyć musi zbieracz jej roczników i badacz jej dziejów”7. Nie ma 
bowiem inicjatyw odpowiednich instytucji, które zajęłyby się kompletowaniem 
spisu tytułów czasopism wychodźczych, stworzono zbyt mało bibliografii z ma-
teriałami do dziejów prasy, brakuje także monografii prasoznawczych. Jednak 
kilkoro naukowców podjęło się próby rejestracji polskich czasopism ukazują-
cych się na obczyźnie. Pionierem w tej dziedzinie jest Stanisław Zieliński, który 
opublikował w 1935 r. Bibliografię czasopism polskich zagranicą 1830-1934. 
Jan Kowalik jest autorem indeksu pt. Bibliografia czasopism polskich wyda-
nych poza granicami Kraju od września 1939 roku, wydanego w latach 1972-
1974. Skategoryzował w nim ponad 4000 polskich wydawnictw, rozpowszech-
nianych w latach 1939-1984 w 60 krajach świata. Szkic Czasopiśmiennictwo, 
zamieszczony w publikacji Literatura na obczyźnie 1940-1960, jest kolejnym 
kompleksowym opracowaniem, który obrazuje rozwój polskiej prasy emigracyj-
nej w ponad 30 krajach świata po 1939 r.8 Catalogue of Polish periodicals in Po-
lish or relating to Poland and other Slavonic countries published outside Poland 
since September 1st, 1939 to kolejna kompleksowa praca autorstwa Marii Da-
nielewicz, Genowefy Sadowskiej oraz Barbary Jabłońskiej, wydana w Londynie 
w 1964 r. oraz 1971 r. Do tego zbioru wypada zaliczyć także artykuł Andrzeja 
Paczkowskiego pt. Badania nad prasą polską za granicą w latach 1960-1980 
oraz Jerzego Myślińskiego pt. Polska prasa emigracyjna w latach drugiej wojny 
światowej9. 
5  J. Lencznarowicz, Prasa i społeczność polska w Australii 1928-1980, Kraków 1994, s. 94.
6  K. Alberski, Z tradycji..., op. cit., s. 163.
7  A. Bajor, Jan Kowalik – badacz i bibliograf prasy polonijnej, [w:] Kultura książki i prasy 
polonijnej..., op. cit., s. 148.
8  Ibidem, s. 152.
9  J. Kowalik, Bibliografia polskiej diaspory w ostatnim ćwierćwieczu: stan i zadania, [w:] 
Oświata, książka, prasa na obczyźnie, red. C. Czapliński, Londyn 1989, s. 98.
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 2. Prasa polonijna a prasa emigracyjna

 Encyklopedia wiedzy o prasie podaje, że prasa polonijna to „ogół 
gazet i czasopism redagowanych przez Polaków poza granicami kraju oj-
czystego”10. Są one kierowane głównie do polskich grup etnicznych, które 
zamieszkują poza ojczyzną. Prasa ta odznacza się stabilnością – nie jest 
wydawana okresowo, tak jak to ma miejsce w przypadku prasy emigracyj-
nej. Należy podkreślić, że prasa polonijna to zbiór tych gazet i czasopism, 
które są wydawane przez polskie grupy etniczne zamieszkujące obcy kraj 
na stałe (często od wielu pokoleń). Najistotniejszą rolą tego rodzaju pra-
sy jest podtrzymywanie więzi z narodem, pielęgnowanie historii i tradycji, 
a także integracja środowiska polonijnego.
 Inaczej uważa Jan Lencznarowicz, według którego prasa polonijna 
to wszelkie wydawnictwa periodyczne, drukowane poza granicami Polski 
w języku polskim lub obcym w celu zaspokojenia potrzeb czytelników pol-
skiego pochodzenia. Definicja ta uwzględnia zarówno czasopisma wydawa-
ne dla Polonii, jak i przez Polonię11.
 W wymienionej wyżej encyklopedii odnajdujemy definicję prasy emigra-
cyjnej, określoną jako zjawisko szersze od prasy polonijnej. Jest to prasa „wy-
dawana przez emigrantów i przeznaczona dla środowisk emigracyjnych, tym-
czasowo (w założeniu przynajmniej) osiadłych w obcym kraju”12. Podstawową 
różnicą między omawianymi typami prasy jest czas ukazywania się. Zatem pra-
sa emigracyjna ma charakter okresowy, ale może być wydawana nawet przez 
wiele lat (np. prasa Wielkiej Emigracji we Francji po 1831 r.).
 Natomiast Jan Kowalik, badacz prasy polonijnej, za prasę wychodźczą 
uważa „nie tylko wydawnictwa typograficzne o znacznych nakładach, ale rów-
nież wydawnictwa powielaczowe, ukazujące się w kilkudziesięciu egzemplarzach, 
a nawet gazetki ścienne, przepisywane ręcznie lub na maszynie (...). Zadania 
prasy spełniały, i do dziś spełniają, również biuletyny i komunikaty organizacji, 
agencji prasowych, gmin wyznaniowych, instytucji naukowych, kół pułkowych 
itp., które zwracają się wprawdzie do ograniczonego czy wybranego audytorium, 
niemniej docierają często tam, gdzie nie dochodzi żadna inna polska gazeta (...)”13.    

3.  Rozwój historyczny prasy polonijnej 

Początki prasy polonijnej są związane ze zbiorowym wychodźstwem 
ludności polskiej przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej oraz USA 
i Kanady w celach zarobkowych. Ta fala emigracyjna, która z założenia 
była sezonowa, przekształciła się w stały pobyt na obczyźnie. Chociaż licz-
10  Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 180-181.
11  J. Lencznarowicz, Prasa..., op. cit., s. 6.
12  Encyklopedia..., op. cit., s. 180-181.
13  A. Bajor, Jan Kowalik..., op. cit., s. 147.
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ba osób wyjeżdżających w poszukiwaniu lepszego życia stopniowo malała, 
to zjawisko wychodźstwa trwało nieprzerwanie także po I wojnie światowej. 
Druga duża fala emigracji pojawiła się w czasie II wojny światowej. Wów-
czas nawet małe skupiska Polaków na obczyźnie wydawały gazety i cho-
ciaż często było to wydawanie krótkotrwałe (np. związane z pobytem pol-
skich oddziałów wojskowych w danym miejscu), a koniec wojny oznaczał 
ich likwidację, to są zaliczane do grona prasy polonijnej w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Te gazety, którym udało się przetrwać, zostały „włączone” 
do zbioru tzw. normalnej prasy polonijnej14.

3.1. Ameryka Północna i Południowa

      Najdawniejsze pisma polonijne powstały w USA, kiedy do Nowego Świata 
przybyła pierwsza fala emigracji zarobkowej. Gazety były wydawane we wszyst-
kich skupiskach Polaków: w Nowym Jorku, Chicago, Detroit, Buffalo. Za pioniera 
uważa się nowojorskie Echo z Polski, którego pierwszy numer ukazał się w 1863 
r. Jednak dopiero założenie dwutygodnika Orzeł Polski w 1870 r. w Waszyngtonie 
rozpoczęło nieprzerwaną historię prasy polskiej w Ameryce. Następnie w 1872 r. 
powołano tygodnik Pielgrzym oraz Swoboda, w kolejnych latach pojawiły się pe-
riodyki pt. Gazeta Polska w Chicago, Przyjaciel Ludu; w 1887 r. rozpoczęły działal-
ność dwa dzienniki: Kurier Chicagowski i Kurier Polski w Chicago, zaś 1888 r. to 
początek wydawania Dziennika Polskiego w Milwaukee. Powstają ponadto gazety 
specjalistyczne, np.: zajmujące się muzyką i śpiewem Ziarno, humorystyczna Osa, 
poradnik medyczny Lekarz Domowy, czy magazyn literacki Tygodnik Naukowo-
-Powieściowy. Nie brakuje także gazet należących do organizacji społecznych i po-
litycznych, np.: Zgoda, Wiara i Ojczyzna, Kropidło15. 

Andrzej Paczkowski wskazuje na specyficzny styl panujący w po-
czątkowych latach wydawania prasy polonijnej w USA. Wypowiedzi dzien-
nikarskie były „amerykanizowane”, czyli miały ostry i personalnie pole-
miczny charakter. Ponadto utrwaliła się pewna struktura zawartości pism, 
tzn. występowały następujące działy: krótkie informacje ze świata, wiado-
mości ze Stanów Zjednoczonych, nowiny z życia Polonii, informacje lokal-
ne, powieści w odcinkach, opowieści z historii Polski16. 

Rozwój prasy polonijnej w USA następował systematyczne. I tak 
w połowie lat 80. XIX w. drukowano 4-5 tytułów. Badania prowadzone 
przez Jana Wepsięcia wykazują, że w latach 1870-1884 wydawano łącznie 
17 pism polonijnych, natomiast w 1887 r. na rynku funkcjonowały już 
22 czasopisma. W kolejnym przedziale czasowym, w latach 1885-1892, 
drukowano 80 pism, zaś w samym tylko 1892 r. redagowano 57 tytułów 

14  Encyklopedia..., op. cit., s. 180-181.
15  A. Paczkowski, Prasa polska na obczyźnie (1870-1918), [w:] Prasa polska w latach 1864-
1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 223-231.
16  Ibidem, s. 233-235.
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polonijnych w całych Stanach Zjednoczonych17. Natomiast dane zaprezen-
towane w Encyklopedii wiedzy o prasie mówią, że w 1900 r. drukowano 39 
pism polonijnych, w 1920 r. – 79, w 1939 r. – 108 (w tym 19 dzienników, 
70 tygodników, 19 miesięczników), natomiast jednorazowy nakład prasy 
wynosił ok. 2 mln egzemplarzy18. Inne dane podają ponadto, iż łączny na-
kład pism polskich w USA na przełomie XIX i XX w. wynosił 75-80 tysięcy 
egzemplarzy19. Ten skok ilościowy prasy na amerykańskiej ziemi wynikał 
z sytuacji wewnątrz grupy Polonii, jej rozbicia, sympatyzowania z różnymi 
grupami politycznymi czy narodowościowymi, które posiadały swoje or-
gany prasowe. Co więcej, Polacy ochoczo włączali się do działalności poli-
tycznej i publicznej w miejscu zamieszkania, a proces adaptacji do nowego 
środowiska kulturowego oraz życie w aglomeracjach miejskich przyczyniły 
się do popularyzacji czytelnictwa prasy w ogóle, a więc także periodyków 
polonijnych. Duża ilość tytułów wiązała się także z liberalnymi przepisa-
mi prawnymi oraz łatwością zakładania biznesu wydawniczego20. Chociaż 
większość wydawnictw miała efemeryczny żywot, wiele z nich prezentowało 
bardzo niski poziom edytorski, to jednak te, które przetrwały najgorsze 
czasy, służyły Polonii przez wiele lat. 

Prasa polonijna ukazująca się w USA wyróżniała się spośród tego typu 
wydawnictw powstałych w innych krajach. Przede wszystkim na charakter 
gazet wpłynęła liczebność emigrantów (najliczniejsza grupa osiadła właśnie 
w USA), którzy wręcz domagali się prasy polskiej. Po drugie, prasa polonijna 
w Ameryce jest najstarsza, najbardziej typowa. Powstała „z potrzeby utrzy-
mania poczucia narodowego, integracji skupisk polonijnych, pragnienia in-
formacji ze starego kraju oraz z konieczności szybkiego zaznajomienia się 
z warunkami życia w nowym miejscu osiedlenia”21. Początkowo inicjatorami 
powstania tej prasy były osoby prywatne, czasem związki religijne lub spo-
łeczne. Oznacza to, że poziom warsztatu dziennikarskiego był raczej marny, 
a sytuacja uległa poprawie dopiero w 1905 r., kiedy do USA przybyło wielu 
zdolnych polskich dziennikarzy. Mimo słabego poziomu edytorskiego wielu 
autorów podkreśla, że pisma polonijne na amerykańskiej ziemi były łączni-
kiem z ojczyzną, jednoczyły mieszkańców określonego regionu lub zwolenni-
ków opcji politycznej, a przede wszystkim były drukowane w języku polskim.     
      Rozwój prasy polonijnej w Kanadzie przypada na początki XX w. 
Pierwsza gazeta, Głos Kanadyjski, rozpoczęła działalność w 1904 r., kolej-
na Echo Kanadyjskie została założona w 1906 r., następnie powstały tytu-
ły: Prawda, Gazeta Polska. Jednak żadne z nich nie utrzymało się długo 
na rynku wydawniczym. Dopiero Gazeta Katolicka w Kanadzie przerwała 
17  A. Paczkowski, Prasa polska..., op. cit., s. 228-229, 232.
18  Encyklopedia..., op. cit., s. 181.
19  A. Paczkowski, Prasa..., op. cit., s. 237.
20  Ibidem, s. 232-233.
21  Encyklopedia..., op. cit., s. 180.
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złą passę i służyła Polonii aż do 1951 r. Monopol katolickiego wydawnictwa 
przerwał w 1915 r. świecki tygodnik Czas22.
 Ameryka Południowa jest kolejnym miejscem, gdzie dotarła emigra-
cja zarobkowa, więc i tutaj powstawały gazety polonijne. W 1892 r. rozpo-
częto kolportaż Gazety Polskiej w Brazylii. W kolejnych latach w Brazylii 
powstają m.in.: Polonia, Kurier Parański, Prawda. Należy podkreślić, że wy-
żej wymienione pisma, oprócz Gazety Polskiej w Brazylii, były krótkotrwałe, 
a jakość warsztatu dziennikarskiego daleko odbiegała od ideału. Dopiero 
w 1904 r. nastąpiła pewna zmiana jakościowa w wydawnictwach polskich. 
Wówczas bowiem rozpoczęto redagowanie tygodnika Polak w Brazylii, który 
pretendował do miana gazety „na wyższym poziomie”. Organizacje społeczne 
i polityczne starały się docierać do swoich sympatyków przez własne organy 
prasowe, przykładem może być Niwa – pismo reprezentujące nurt demokra-
tyczny, laicki i antyklerykalny. Z dostępnych danych wynika, że w latach 
1982-1918 na terenie Brazylii było redagowanych 25 pism polonijnych23.
 Polonia argentyńska ukształtowała się w tym samym czasie co Po-
lonia brazylijska, ale przez pewien czas nie zdecydowała się na założenie 
własnego pisma polonijnego. Początkowo Polacy mieszkający w Argenty-
nie korzystali z Gazety Polskiej w Brazylii, ale ostatecznie w 1913 r. po-
stanowiono wydać lokalną gazetę Echo Polskie, a parę lat później rozpo-
czął się druk Wiadomości Polskich. Jednak prężny rozwój prasy polonijnej 
w Argentynie przypada na okres międzywojenny24. 
 Według dostępnych statystyk w Brazylii, Argentynie i Urugwaju 
łącznie ukazało się ok. 80 pism polonijnych różnego rodzaju25.

3.2. Australia

 Na kontynencie australijskim prasa polonijna rozwinęła się dopiero 
po II wojnie światowej, a zatem jest zjawiskiem stosunkowo młodym w po-
równaniu z innymi ośrodkami polonijnymi. Nie oznacza to, że wcześniej 
nie ukazywały się polskie periodyki na tym kontynencie. Jan Lencznaro-
wicz dokonał kompleksowego opisu tytułów polonijnych, w odniesieniu do 
charakteru emigracji polskiej26. Wymienia 157 pism ukazujących się na 
przestrzeni lat 1928-1980. Wśród tytułów można wymienić: Stronicę Pol-
ską, periodyk, który rozpoczął historię prasy polskiej w Australii w 1928 
r., a także inne czasopisma, m.in: Wiadomości Polskie, Głos Polski, Echo, 
Nasza Droga, Polonia oraz Kurier Polski27.

22  A. Paczkowski, Prasa..., op. cit., s. 251-252.
23  Ibidem, s. 247-250.
24  Ibidem, s. 250.
25  Encyklopedia..., op. cit., s. 181.
26  Więcej informacji nt. prasy polskiej w Australii znajduje się w publikacji Jana 
Lencznarowicza pt. Prasa i społeczność polska w Australii 1928-1980.
27  J. Lencznarowicz, Prasa..., op. cit., s. 7, 221-233.
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3.3. Europa

 Duża część polskiej emigracji w latach 70. XIX w. zdecydowała się 
osiedlić w Europie Zachodniej. Pierwsze pismo, Gazeta Polska w Berlinie, 
zostało założone w 1890 r. Kolejne czasopisma drukowane w owym cza-
sie to: Dziennik Berliński, Gazeta Robotnicza, Tygodnik Berliński, Tydzień, 
Przewodnik Zdrowia, Robotnik. Liczne skupisko Polaków znajdowało się 
w niemieckiej Westfalii, gdzie w 1891 r. wydano pismo Wiarus Polski, które 
stało się jednym z ważniejszych i ciekawszych pism polonijnych w ogó-
le. Dopiero w 1909 r. Wiarusowi przyszło konkurować z innym pismem, 
a okazał się nim dziennik Narodowiec28. Prasa polonijna w Niemczech roz-
wijała się bardzo szybko i prężnie, o czym może świadczyć liczba 220 tytu-
łów ukazujących się na przestrzeni lat, do wybuchu II wojny światowej29.

We Francji sytuacja prasy polonijnej była odmienna. Emigracja 
zarobkowa do tego kraju rozpoczęła się późno, a powstająca prasa była 
kształtowana zwłaszcza przez członków dawnej emigracji politycznej oraz 
osoby (głównie artystów) przyjeżdżające do Francji w innych celach niż 
zarobkowe. Przykładem typowej gazety polonijnej jest Goniec Polski, uka-
zujący się w Paryżu od 1900 r.30

 We wschodniej części Europy, mimo nieufności i nienawiści do za-
borczej Rosji, Polonia osiedlała się i tam. Polacy, nie mając możliwości za-
kładania organizacji narodowych, kultywowania własnych tradycji na obcej 
ziemi, byli grupą rozbitą, która nie posiadała także własnej prasy. Taki stan 
rzeczy utrzymywał się od połowy XIX w. i dopiero początek XX w. przyniósł 
pewną zmianę na rynku wydawniczym, wówczas bowiem w Petersburgu 
ukazuje się Dziennik Petersburski oraz tygodnik Głos Polski. Skromną listę 
pism polskich dopełniają: Nowa Trybuna, Życie Kościelne i Wiadomości Ar-
chidiecezjalne. Podczas I wojny światowej wiele redakcji działających na tere-
nie Królestwa Polskiego przeniosło się do Petersburga, Moskwy oraz Kijowa, 
co zaowocowało wydawaniem w latach 1915-1918 około 150 pism polskich. 
Do najistotniejszych zalicza się m.in.: tygodniki Sprawa Polska, Echo Polskie, 
Dziennik Polski, Gazeta Polska, Głos Polski oraz miesięcznik Myśl Narodowa. 
Sytuacja zmienia się wraz z rewolucją październikową i wprowadzeniem De-
kretu o prasie, które przyczyniają się do likwidacji polskiej prasy, zwłaszcza 
należącej do ugrupowań liberalnych i prawicowych31. 

Prasa polonijna na wschodzie Europy napotyka obecnie na wiele 
trudności. Istnieją poważne problemy z dotarciem gazet do odbiorców, co 
jest rezultatem prowadzonej polityki przez władze kraju, jak również trud-
ności ekonomicznych i natury mentalnej. W 1989 r. wznowiono wydawa-
28  A. Paczkowski, Prasa..., op. cit., s. 261-264.
29  Encyklopedia..., op. cit., s. 181.
30  Ibidem.
31  A. Paczkowski, Prasa..., op. cit., s. 255-257, 260.
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nie niezależnych polskich gazet, takich jak.: Głos znad Niemna (tygodnik 
Związku Polaków na Białorusi), Nasza Gazeta (tygodnik Związku Polaków 
na Litwie). Wspólnota Kultury Polskiej w Kaliningradzie wydaje Głos znad 
Pregoły, którego głównym celem jest integrowanie Polonii, informowanie 
o jej działalności, a także pielęgnowanie języka polskiego. Na Białorusi Pol-
ska Macierz Szkolna redaguje czasopismo specjalistyczne Słowo Ojczyste. 
Swoje wydawnictwa posiadają stowarzyszenia, np.: Dziennik Kijowski, Po-
lak na Łotwie, Nasza Polonia, jak również wspólnoty parafialne, np.: Spo-
tkania, Wołanie z Wołynia, List do Ciebie. Istnieją także prywatne inicjaty-
wy wydające własne tytuły, np. Kurier Wileński32.

4. Rozwój historyczny polskiej prasy emigracyjnej
 
 Chronologicznie wcześniejsza od prasy polonijnej jest prasa emigra-
cyjna. Jej geneza związana jest z upadkiem powstań narodowych. Pojawiła 
się z tzw. Wielką Emigracją we Francji po upadku powstania listopadowego 
w 1830 r., a jej kolejne źródło to 1863 r., czyli klęska powstania styczniowe-
go33. Sławomir Kalembka podaje, że emigranci w latach 1832-1862 wydawali 
około 120 różnych czasopism, które w większości miały charakter organów 
społecznych określonych grup politycznych. Wydawnictwa najliczniej druko-
wano tam, gdzie skupiała się Polonia, a zatem w Paryżu (70 pism), Awinionie, 
Poitiers, Strasburgu, Wersalu, Brukseli i Londynie. Pisma starały się przybli-
żyć czytelnikom przyczyny upadku powstań narodowych, szeroko dyskuto-
wano możliwe drogi odzyskania niepodległości, informowano również o wy-
darzeniach w ojczyźnie i w całej Europie. Pierwsze tytuły Wielkiej Emigracji 
charakteryzowały się nieregularnością i małą częstotliwością wydawania34.
 Leksykon Media podaje, że poza granicami Polski „od XIX w. ukazywało 
się nie mniej niż 3,5-4 tys. tytułów”35. Liczby te rysują obraz polskiej emigracji 
w XIX w., która zmuszona do opuszczenia własnej ojczyzny, dążyła do podtrzy-
mania więzi z krajem poprzez tak liczne wydawanie tytułów prasowych. 
4.1. Okres do 1939 r.  

Edward Stańczak opublikował katalog polskich czasopism emigra-
cyjnych, które ukazywały się poza granicami Polski do czasu wybuchu II 
wojny światowej. Należy zwrócić uwagę na definicję czasopism emigracyj-
nych. Według Stańczaka są to „wydawnictwa periodyczne wydawane poza 
granicami państwa polskiego. Są to druki zarówno w języku polskim, jak 
i w językach obcych, dotyczące spraw polskich bądź przez Polaków wyda-
32  K. Alberski, Z tradycji..., op. cit., s. 167.
33  Więcej informacji o prasie Wielkiej Emigracji znajduje się w publikacji S. Kalembki pt. 
Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne koncepcje polityczne (1832-1863).
34  S. Kalembka, Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne koncepcje 
polityczne (1832-1863), Toruń 1977, s. 16, 21-22.
35  Media. Leksykon PWN, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 2000, s. 166.
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wane lub redagowane”36. Ponadto przez czasopismo autor rozumie „druk 
o periodyczności od dziennika do rocznika, a także dużą grupę dokumen-
tów wychodzących nieregularnie”37.
 W indeksie Edward Stańczak zamieścił 137 miejscowości, w któ-
rych ukazywały się polskie tytuły emigracyjne. Niezaprzeczalnym liderem 
wydawniczym był Paryż, gdzie drukowano aż 120 tytułów (czasopisma pol-
sko- i obcojęzyczne oraz sprawozdania). Kolejne miejsca zajmują: Wiedeń 
(30 tytułów), Kijów (28 tytułów), Chicago (24 tytuły)38. Różnorodność pol-
skich czasopism emigracyjnych zaprezentuję na podstawie określonych 
miejscowości. Za kryterium selekcjonujące ów katalog wybrałam miasta 
– największe ośrodki polonijne. Mój subiektywny wybór pomija czasopi-
sma obcojęzyczne, wspominające jedynie o aktywności Polonii. Dodatkowo 
przytoczyłam lata ukazywania się danych periodyków. 

Na kontynencie europejskim znaczącym ośrodkiem polonijnym był 
Paryż, gdzie ukazywały się następujące czasopisma: 

- Babin na obcej ziemi 1832 r.;
- Baczność 1862 r.;
- Biesiada krzemieniecka w Paryżu 1852 r., 1858-89 r., 1861 r.;
- Biuletyn Towarzystwa Pracy Społeczno-kulturalnej dla Wychodźstwa 

Polskiego we Francji 1926-29;
- Całoroczne Trudy Komitetu Narodowego Polskiego 1831-33;
- Demokrata Polski 1837-49;
- Dla Ojczyzny 1906-07;
- Dziennik Narodowy 1841-48;
- Echo Miast Polskich 1843-45;
- Emigracja Polska 1842 r.;
- Feniks 1833 r.;
- Francuska medycyna i kronika lekarska 1913-14;
- Gazeta Narodowa 1834 r.;
- Głos Polski 1917-18;
- Głos Polski we Francji 1929-31;
- Goniec Polski 1900-03;
- Jutrzenka 1853-54;
- Kopia Dziennika Rewolucyjnego 1846 r.;
- Kraj i Emigracja 1835-43;
- Kronika Emigracji Polskiej 1834-39;
- Kurier Paryski 1881-87;
- Młoda Polska 1838-40;
- Naród Polski 1836 r.;

36  Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do 
września 1939 r.), red. E. Stańczak, Warszawa 1983, s. 5-6.
37  Ibidem.
38  Ibidem, s. 212-215.
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- Nowa Polska 1833-37, 1839-45;
- Nowe rozrywki dla dzieci 1834 r.;
- Noworocznik Demokratyczny 1842-43;
- Ognisko 1922-38;
- Ojczyzna 1848 r.;
- Okólniki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1832-36;
- Pamiętnik Emigracji 1832-33;
- Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 1871-82;
- Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu 1844 r.;
- Panteon 1907-08;
- Pielgrzym Polski 1832-33;
- Piłsudczyk 1933-37;
- Pismo Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1840-41;
- Pobudka 1889-93;
- Polak 1837-39;
- Polak (dziennik) 1918-19;
- Polak we Francji 1924-40;
- Polonia 1914-18, 1920-26;
- Polska Chrystusowa 1842-43, 1846 r.;
- Pospolite ruszenie 1835 r.;
- Postęp 1834 r.;
- Północ 1835 r.;
- Prawo Ludu 1927-39;
- Przegląd Dziejów Polskich 1844 r.;
- Przegląd Rzeczy Polskich 1857-63;
- Przegląd Socjalistyczny 1892-93;
- Przyszłość 1834 r.;
- Pszonka 1841-44;
- Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1867-79;
- Rocznik Towarzystwa Paryskiego Lekarzy Polskich 1859-60, 1868 r.;
- Rocznik Towarzystwa Polskiego Literacko-Artystycznego w Paryżu 

1912 r.;
- Roczniki Polskie 1865 r.;
- Roczniki Polskiej Ligi Nauczania 1918 r.;
- Skarbiec 1918-19;
- Skarbiec Historii Polskiej 1839-42;
- Sokół Polski 1924-27;
- Sprawa Robotnicza 1893-96;
- Sybilla Tułactwa Polskiego 1833-35;
- Sztuka 1904-05;
- Sztuka Współczesna 1929-30;
- Teraźniejszość i Przyszłość 1842-45, 1847-48;
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- Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-33, 1836-41;
- Trybuna Polska 1915-19;
- Trzeci Maj 1899-48;
- Tygodnik 1886-87;
- Walka 1926-29;
- Wiadomości Krajowe i Emigracyjne 1837 r.;
- Wiadomości Polskie 1854-61;
- Wiara 1866-67;
- Wywód Słowny Rozpraw i Akta Publiczne Emigracji Polskiej 1843-46;
- Zbratnienie 1847-48;
- Zdanie Sprawy z Czynności Komitetu Narodowego Polskiego 1832 r.;
- Zdrowie 1925 r.;
- Zjednoczenie 1841-44;
- Życie Polskie 1923-2639. 

 W Ameryce Południowej, w argentyńskim Buenos Aires, były dru-
kowane poniższe czasopisma:

- Argentyna 1932-47;
- Gazeta Polska 1938-42, 1946 r.;
- Głos Polski (dwutygodnik) 1922-32, 1937 r.;
- Głos Polski (oficjalny organ Kolonii Polskiej w Argentynie) 1929-35;
- Goniec Polski 1930-31;
- Niezależny Kurier Polski w Argentynie 1928-47;
- Słowo Polskie 1919-21;
- Wiadomości Polskie 1917-1840.

 Natomiast w Ameryce Północnej, w Chicago autor odnotował niniej-
sze periodyki:

- Bicz Boży (tygodnik humorystyczny) 1909-18;
- Bicz Boży (tygodnik antypapieski, antyklerykalny, wolnomyślicielski) 

1927-29;
- Dziennik Chicagowski 1890-1971;
- Dziennik Ludowy 1907-25;
- Dziennik Narodowy 1898-1923;
- Dziennik Związkowy – Zgoda 1908-39;
- Głos Ludowy 1923-29;
- Głos Polek 1910-16;
- Komunista 1920 r.;
- Okólnik Wydziału Narodowego Polskiego 1919-22;

39  Katalog polskich czasopism..., op. cit., s. 19, 21, 25, 29, 32-33, 36-38, 40, 46-47, 51, 57, 
60, 62-63, 65, 72, 76, 82-84, 86, 88, 90-98, 103-105, 109-112, 115, 118, 123-124, 128-
132, 134-135, 139-142, 147, 149-150, 154, 156-158, 163.
40  Ibidem, s. 19, 41, 45-46, 50-51, 81, 129, 149.
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- Przebudzenie 1927-55;
- Robotnik Polski 1900-08, 1921-27;
- Sokół Polski 1896-1913;
- Weteran 1925-29;
- Wici 1913-21;
- Zgoda 1888-1931;
- Źródło Prawdy 1910-3741. 

W Londynie ukazywały się następujące wydawnictwa: 
- Demokrata Polski 1937-63;
- Gazeta Ludowa 1902-07;
- Głos Wolny 1863-70;
- The New Era 1920-30;
- The New Poland 1919-20;
- Okólniki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1832-59;
- The Polish Economic Bulletin 1919-23;
- The Polish Handbook 1925;
- The Polish Review 1917-18;
- Przedświt 1881-1920;
- Republikanin 1837;
- Światło 1898-190442.

4.2. Okres po 1939 r. 

 Po wybuchu II wojny światowej centrum polskiej emigracji politycz-
nej stał się Paryż. To tam z inicjatywy rządu rozpoczęto wydawanie Głosu 
Polski oraz tygodnika przeznaczonego dla wojska Polska Walcząca, nato-
miast Wiadomości Polskie i Słowo kontynuowały tradycję tytułów sprzed 
1939 r. Redagowano także następujące tytuły: Narodowiec, Zeszyty Lite-
rackie43, Kontakt, Tygodnik Paryski 44. Również w Paryżu od 1948 r. zaczęła 
się ukazywać Kultura (pierwszy numer wydano w Rzymie w 1947 r.). Je-
rzy Giedroyc, twórca czasopisma, założył Instytut Literacki, który stał się 
najbardziej zasłużoną instytucją wydawniczą na emigracji. Instytut objął 
swoim mecenatem polski dorobek literacki, wydawał wiele książek. Legen-
darnymi twórcami tego polityczno-społecznego wydawnictwa byli: Józef 
Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, a także współpracownicy z zagrani-
cy, min.: Sławomir Mrożek, Stefan Kisielewski, Leopold Unger, Zbigniew 
Byrski, Dominik Morawski. Każdy numer miał ok. 160 stron45. W 2000 r., 
zgodnie z wolą redaktora, magazyn przestał się ukazywać.
41  Ibidem, s. 20-21, 30-32, 34, 44-45, 59, 88, 111, 122, 130-131, 147, 151, 157, 160-161.
42  Katalog polskich czasopism..., op. cit., s. 29, 40, 48-49, 79, 88, 99-100, 111-112, 119, 137.
43  B. Wierzbiański, Prasa i książka o polskiej tematyce w Stanach Zjednoczonych, [w:] 
Oświata, książka, prasa ..., op. cit., s. 86, 89.
44  F.J. Wilk, Prasa polska na obczyźnie, [w:] Oświata, książka, prasa ..., op. cit., s. 147.
45  Ibidem, s. 149-150.
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 Ważną rolę pełniło centrum polonijne na Bliskim Wschodzie, gdzie 
wydawano przede wszystkim pisma przeznaczone dla żołnierzy i uchodź-
ców cywilnych, np.: Kurier Polski w Bagdadzie, tygodnik Orzeł Biały, Dzien-
nik Żołnierza. Natomiast we wschodniej części Europy, w trakcie II wojny 
światowej, polska emigracja była skupiona wokół wydawanych w Moskwie 
Nowych Widnokręgów46.
 Klęska Francji w II wojnie światowej zmusiła do przeniesienia ośrod-
ka prasy polskiej z Paryża do Londynu, gdzie kontynuowano wydawanie 
najważniejszych tytułów. W 1940 r. powstaje Dziennik Polski, a od 1944 r. ta 
ogólnoinformacyjna gazeta zmienia nazwę na Dziennik Polski i Dziennik Żoł-
nierza. Bolesław Wierzbiański w artykule Prasa i książka o polskiej tematyce 
w Stanach Zjednoczonych szeroko komentuje londyński tytuł, zauważając, że 
„gazeta organizacyjnie jest uporządkowana, ma podział na wiadomości i pu-
blicystykę oraz wiadomości lokalne”47. Jeden z zarzutów dotyczy słabo rozbu-
dowanego działu życia polskiego na świecie oraz braku jasno sprecyzowanych 
koncepcji politycznych czy gospodarczych, w odniesieniu do ojczyzny. 
 Środowisko władzy dobrze oceniło Nową Polskę, redagowaną przez 
Antoniego Słonimskiego. Rozpoczyna działalność pismo Lwów i Wilno, ka-
tolickie Życie oraz kilka periodyków naukowych, a w latach 70. polska 
emigracja zaczęła wydawać kwartalnik polityczny Aneks48.

Oprócz gazet o charakterze informacyjnym nie brak wydawnictw 
nacechowanych politycznie. Bolesław Wierzbiański odnotował następują-
ce tytuły: Jutro Polski, Myśl Polska, Trybuna, Robotnik, Rzeczpospolita49.

Polska kultura była szeroko promowana na łamach pisma Wiado-
mości, które początkowo ukazywało się w Warszawie w latach 1924-1939, 
a jego wydawanie zostało wznowione przez redaktora Mieczysława Gry-
dzewskiego w 1946 r. w Londynie. Ten tygodnik literacki, uważany za po-
ważne czasopismo społeczno-kulturalne, utrzymał się na rynku do 1974 
r. Kolejnym magazynem wspierającym polskie dziedzictwo kulturowe był 
Pamiętnik Literacki, należący do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. 
Redagowany przez dr. Józefa Garlińskiego był kompendium wiedzy o pol-
skiej prozie, poezji, prezentował recenzje książek, bibliografie literatury 
oraz informator na temat działalności polskiej emigracji50.

Do wyżej wymienionych wydawnictw emigracyjnych należy dodać 
publikacje specjalistyczne, tj.: Biuletyn Koła Lwowian, Biuletyn Informacyj-
ny AK, Dziatwa; ponadto wydawnictwa przeznaczone dla określonych grup 
społecznych, np.: Merkuriusz Polski – Życie Akademickie, Poseł Ewangelic-
ki, Głos Kobiet, Nowe Książki, Razem Młodzi Przyjaciele, Przegląd Zachod-
46  Media. Leksykon PWN..., op. cit., s. 163-166.
47  B.Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 85.
48  Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Bielsko-Biała – Warszawa, s. 90-92.
49  B. Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 87.
50  F.J. Wilk, Prasa polska..., op. cit., s. 149.

184 ROCZNIK PRASOZNAWCZY. ROK VI



ni, Wiadomości POSKu, Sodalis Marianus, Przegląd Powszechny (miesięcz-
nik katolicki), Wychowanie Ojczyste, Wiadomości Nauczycielskie (kwartal-
niki pedagogiczne). Różnorodności polskiej prasy emigracyjnej w Londynie 
dopełniają publikacje kombatanckie, często ukazujące się nieregularnie. 
Zalicza się do nich m.in.: Ku Wolnej Polsce (kwartalnik Brygady Strzelców 
Karpackich), Na Szlaku Kresowej (tytuł należący do Dywizji Kresowej), Go-
niec Karpacki, Orzeł Biały, Skrzydła (pismo Stowarzyszenia Lotników Pol-
skich), Rzeczpospolita Podchorążacka51.

Znaczną grupę wydawnictw stanowią pisma o charakterze religijnym. 
Za Franciszkiem Wilkiem można wymienić takie jak: Gazeta Niedzielna, Prze-
gląd Powszechny, Wiadomości PMK – Czyn Katolicki, Poseł Ewangelicki52.

Wypada również wspomnieć o licznej grupie, jaką stanowi prasa har-
cerska. Wiesław Kukla przybliża losy tych periodyków na całym świecie, dużą 
uwagę poświęcając tym redagowanym przez Naczelny Komitet Harcerski w Lon-
dynie. W latach 1939-1950 ukazywały się tam następujące tytuły: Ognisko 
Harcerskie – Listy Okólne, Harcerstwo, Zuch, Czuwaj, Słowo i Czyn, Wracamy53. 
Natomiast na terenie całej Wielkiej Brytanii były redagowane czasopisma takie 
jak: Życie Terenu, Harcerstwo, Ognisko Harcerskie. Kwartalnik Starszyzny Har-
cerskiej, Wiadomości Urzędowe, Świat Młodych, Ogniwa, Nowe Wiadomości dla 
Młodzieży i dla Dzieci, Nowiny Majowe dla Młodzieży, Nasze Sprawy, Nasze 
Nowiny, Harcmistrz, Wiadomości Starszego Harcerstwa, W Kręgu Rady54.

Istnieją wreszcie wydawnictwa w języku angielskim, stanowiące 
o Polsce. Do tego zbioru zalicza się m.in.: International Solidarity (wyda-
wany przez Biuro Informacyjne Solidarność)55, Voice of Solidarity (biuletyn 
o sprawach polskich przeznaczony dla prasy angielskiej), Uncensored Po-
land (Studium Spraw Polskich)56. 
 Wielka Brytania dominowała po zakończeniu wojny na mapie Eu-
ropy jako ośrodek wydawniczy prasy emigracyjnej. Do Londynu przeniosły 
się gazety wydawane wcześniej na Bliskim Wschodzie i we Włoszech. Taka 
sytuacja została utrzymana do połowy lat 50., kiedy ośrodek londyński 
zaczęła równoważyć paryska Kultura.

Literatura podaje także kilka polskich tytułów emigracyjnych reda-
gowanych w Rzymie. Są to:

- Kronika Rzymska – jest wydawnictwem należącym do Domu Polskie-
go Jana Pawła II w Rzymie. Jako publikacja specjalistyczna, odwołuje 
się najczęściej do polskiej problematyki kościelnej, religijnej; publika-
cje skupiają się wokół działalności Jana Pawła II.

51  B. Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 87.
52  F.J. Wilk, Prasa polska..., op. cit., s. 151.
53  W. Kukla, Z dziejów prasy harcerskiej na obczyźnie, [w:] Emigracyjna i polonijna prasa 
harcerska 1914-2003, red. W. Kukla, M. Miszczuk, Warszawa 2003, s. 8-9.
54  Ibidem, s. 13-14.
55  B. Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 88 .
56  F.J. Wilk, Prasa polska..., op. cit., s. 148.
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- Polska w Europie – tytuł wydawany przez Związek Federalistów Pol-
skich57.

- Osservatore Romano – polska edycja watykańskiego dziennika, wyda-
wanego pod tą samą nazwą.

- Duszpasterz Polski Zagranicą – ukazuje się jako dwumiesięcznik lub 
kwartalnik58.    

W Niemczech ukazywał się tygodnik Ostatnie Wiadomości, który został 
przekształcony z wydawnictwa założonego przez władze w amerykańskiej strefie 
okupacyjnej. Informacyjny charakter gazety pozwala na prezentowanie wiado-
mości z całego świata, bez nachyleń politycznych i opiniotwórczych komentarzy59.

 Prasa emigracyjna Polonii amerykańskiej informowała przede wszyst-
kim o działalności organizacji polonijnych i parafii, zamieszczała reklamy pol-
skich sklepów. Dostarczała wiadomości z ojczyzny, drukowała polskie powie-
ści i nowele – była łącznikiem z ojczyzną, przypominała o narodowej kulturze. 
Oprócz „spraw polskich” na łamach ówczesnych periodyków znajdowały się in-
formacje dotyczące najbliższej okolicy i wydarzeń ogólnoamerykańskich. Prasa 
starała się pomóc rodakom w zrozumieniu lokalnych praw, obyczajów, a przede 
wszystkim języka. Franciszek Wilk do najpopularniejszych czasopism emigra-
cyjnych redagowanych w Stanach Zjednoczonych zalicza następujące tytuły:

- Dziennik Chicagowski – wydawany przez Ojców Zmartwychwstańców 
od 1890 r., redagowany przez J. Białasiewicza, o nakładzie 20 000 
egzemplarzy.

- Nowy Świat – pierwszy numer tego czasopisma, będącego własnością 
Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, ukazał 
się w 1896 r. w Nowym Jorku. Od początku pismo walczyło o niepod-
ległość ojczyzny, nierzadko sprzeciwiając się polityce prezydenta F.D. 
Roosevelta.

- Wiadomości Codzienne – założone w 1915 r. w Cleveland.
- Dziennik Polski – redagowany w Detroit.
- Pittsburczanin – ukazujący się od 1924 r. w Pittsburghu60. 

 Bolesław Wierzbiański do tego spisu zlicza kolejne tytuły: Dziennik Związ-
kowy, Nowy Dziennik, Gwiazda Polarna, Dziennik Polski, Weteran, Pomost61.
 W USA nie brakuje także wydawnictw o tematyce polskiej, ale uka-
zujących się w języku angielskim. Należą do nich m.in.: New Horizon, Po-
lonia Voice – Polish American Journal, Polish Perspectives, Poland Watch 
(kwartalnik zajmujący się prawami człowieka w Polsce)62. 
 W Kanadzie w połowie lat 80. XX w. ukazywały się następujące 

57  B.Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 88.
58  F.J. Wilk, Prasa polska..., op. cit., s. 151.
59  B. Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 86.
60  F.J. Wilk, Prasa polska..., op. cit., s. 145.
61  B. Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 77-78, 81, 87, 89.
62  Ibidem, s. 82, 88.
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polskie magazyny emigracyjne: Głos Polski i Gazeta Polska, Słowo Polskie, 
Związkowiec, Czas63.

5. Rola prasy polonijnej 

Każda fala emigracji ma swoje cechy charakterystyczne. Innymi motywa-
cjami kierowali się ludzie opuszczając Polskę po upadku powstania listopado-
wego, innymi po II wojnie światowej. W konsekwencji różne były cele polskich 
skupisk emigracyjnych i wydawanej przez nie prasy. Wydawnictwa polonijne 
stawały się ważnym elementem życia społecznego, kulturalnego i politycznego, 
świadczyły o działalności Polaków na obczyźnie, były najbardziej aktualnym 
źródłem informacji.

Prasa Polaków migrujących w celach zarobkowych na Zachód miała jed-
noczyć grupę emigrantów. Interesowała się sprawami lokalnych społeczności, 
jednak najczęściej poruszaną kwestią była polskość, co objawiało się w powra-
cającym temacie niepodległościowym. To dzięki naciskom mediów polonijnych 
udało się utworzenie polskiej armii we Francji czy zebranie ogromnych sum 
pieniędzy na „sprawę narodową”. Misja mediów polonijnych w podtrzymywaniu 
więzi między Polonią a ojczyzną była niebagatelna. Prasa przyczyniała się do 
tworzenia etnicznych więzi, podtrzymywała pamięć o tradycjach, mobilizowała 
Polaków do działania na rzecz odzyskania niepodległości. Chociaż język używa-
ny na łamach gazet często był ubogi, to jednak bez rozwoju polskiej mowy nie-
możliwe byłyby występy polskich artystów na obczyźnie czy działania na rzecz 
odbudowy kraju64. 

Andrzej Paczkowski zauważa, iż deklarowane zadania prasy emigracyjnej 
kładły nacisk na różne sfery życia emigrantów. Na podstawie pism ukazują-
cych się we Francji w I połowie XX w. przytacza odrębne stanowiska. I tak Życie 
Polskie akcentuje fakt, że „prasa nasza tutejsza ma na celu, bardziej niż gdzie 
indziej, skupiać nas na obczyźnie (...) być mocnym i trwałym cementem, spaja-
jącym nas w jedną nierozerwalną całość między sobą z jednej strony, a między 
emigracją i krajem ojczystym z drugiej strony”65. Natomiast Głos Wychodźcy 
uważa, że „pierwszym obowiązkiem prasy jest obrona (...) wychodźstwa przed 
wyzyskiem pracodawcy (...) oraz obrona przed nadmiernym opodatkowaniem 
ze strony konsulatów polskich”66. Z kolei Narodowiec deklarował, iż prasa musi 
być łącznikiem między wychodźcą a krajem ojczystym i wychodźcą a krajem 
pobytu i pracy, i powinna mu zastąpić wiele narodowych i kulturalnych warto-
ści kraju ojczystego, który musiał opuścić67.
 
63  B. Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 84.
64  E. Orzechowski, Media polonijne a więź Polonii z krajem oraz promocja Polski w świecie, 
„Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1999, nr 1-2, s. 85.
65  A. Paczkowski, Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940, Wrocław 
1979, s. 182.
66  Ibidem, s. 183.
67  Ibidem.
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 Analiza deklaracji programowych pism emigracyjnych ukazujących 
się na terenie Francji pozwoliła Paczkowskiemu określić zadania prasy 
emigracyjnej. Przede wszystkim gazety kładły nacisk na obronę interesów 
materialnych emigrantów – robotników. Pomoc ta była udzielana w for-
mie porad prawnych, tłumaczenia pism urzędowych, objaśniania aktów 
prawnych regulujących pobyt Polaków na obczyźnie. Na drugim miejscu 
stawiano zadanie podtrzymywania łączności między wychodźcą a krajem. 
Nawiązywanie relacji między emigracją a społeczeństwem kraju osiedlenia, 
adaptacja na obcej ziemi oraz prowadzenie zbiórek pieniężnych to kolejne 
cele prasy wychodźczej. I wreszcie prasa stawiała sobie za cel kształtowa-
nie postaw i ustanawianie wzorców kulturowych68.
 Z kolei Jan Kowalik, ze względu na szeroki zakres zadań i celów, 
jakie przyświecają prasie emigracyjnej, uważa, iż jest ona „elementarzem, 
śpiewnikiem, katechizmem, kalendarzem, poradnikiem prawno-gospodar-
czym oraz dziennikiem >rozporządzeń licznych władz<”69. Kowalik rozpa-
truje znaczenie prasy emigracyjnej w czasie II wojny światowej pod róż-
nymi kątami. Od strony interesów Polski wymienia następujące zadania 
prasy na obczyźnie:

- walka o niepodległość ojczyzny, prowadzona za pomocą słowa pisa-
nego;

- dostarczanie wiadomości o sytuacji w okupowanej Europie;
- prowadzenie akcji charytatywnych, z których dochód był przezna-

czony dla ojczyzny;
- pomoc uchodźcom w podtrzymywaniu kontaktów z Polską;
- promocja artystów, pisarzy, naukowców polskich. Z punktu widze-

nia interesów polskiej emigracji, za Kowalikiem można wymienić 
następujące funkcje prasy:

- dostarczanie informacji o funkcjonowaniu Polonii;
- informowanie o sytuacji na froncie, a w szczególności polskich od-

działów; 
- pomoc w poszukiwaniach ludzi zaginionych podczas wojny;
- informowanie o wydarzeniach politycznych z całego świata;
- wychowywanie emigracji poprzez przybliżanie narodowej kultury70.

 Natomiast w stosunkach międzynarodowych prasa emigracyjna miała 
szczególne zasługi w dostarczaniu wiarygodnych informacji całemu światu o sytu-
acji w Europie oraz w propagowaniu sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. 
 W okresie powojennym nastąpił proces zmian w tradycyjnych czasopi-
smach polonijnych, podjęto próby przekształcania je w pisma w połowie tyl-
ko polskojęzyczne, albo nawet obcojęzyczne. Władze krajowe w okresie PRL 
nie doceniały potencjału mediów polskich poza granicami kraju, nie uczyniły 
68  Ibidem, s.184, 189-190, 193-202, 205-206.
69  Ibidem, s. 147.
70  A. Bajor, Jan Kowalik..., op. cit., s. 147.
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praktycznie nic, aby wesprzeć środowiska polonijne. Co więcej, niepotrzeb-
nie wtrącały się w wewnętrzne sprawy organizacji polskich oraz blokowały 
rozpowszechnianie gazet polonijnych w Polsce. Franciszek Wilk w artykule 
pt. Polska prasa na obczyźnie dodaje, że w okresie komunizmu tylko wydaw-
nictwom emigracyjnym przyświecała idea wolności słowa (nieskrępowanego 
systemem informowania), a także pokojowej walki o niepodległość71.

Bolesław Wierzbiański w artykule pt. Prasa i książka o polskiej te-
matyce w Stanach Zjednoczonych zauważa, że prasa polska na emigracji 
spełniała kilka funkcji:

- pielęgnowanie polskości pod względem językowym oraz kulturo-
wym;

- wspomaganie działań emigracji politycznej zmierzających do odzy-
skania niepodległości;

- informowanie o sprawach polskich, a także ogólnoświatowych;
- informowanie nowych emigrantów o warunkach życia w kraju osie-

dlenia się72.
 Współcześnie media polonijne często opiniują polskie wystawy, targi oraz 
inicjatywy promocyjne, „przygotowują odbiorców na występy krajowych polity-
ków, (...) przez media polonijne płynie coraz szersza informacja o sprawach krajo-
wych: ofertach gospodarczych, turystycznych, edukacyjnych”73. Agnieszka Bajor 
do tej listy dodaje jeszcze następujące cele: podtrzymywanie ducha polskości, 
promocja języka narodowego, pielęgnowanie kultury ojczystej, informowanie 
o wydarzeniach w Polsce, przybliżanie rzeczywistości kraju osiedlenia się74.
 Zaprezentowane powyżej funkcje prasy polonijnej ilustrują nie tylko 
bogactwo zadań, jakich podejmuje się omawiana prasa, ale przede wszyst-
kim unaoczniają, w jaki sposób określona sytuacja historyczna wpływała 
na wybór celów konkretnej gazety. Okazuje się bowiem, iż w dużym stop-
niu profil danego periodyku, w połączeniu z określoną sytuacją społeczno-
-polityczną w kraju emigracyjnym, determinują zakres i charakter podej-
mowanych zadań. Jednak zarówno w odniesieniu do prasy emigracyjnej, 
jak i polonijnej, występują pewne funkcje spełniane bez względu na okres 
historyczny, wydarzenia polityczne czy charakter pisma. W opracowaniach 
różnych autorów powtarzają się trzy poniższe cele:

- promowanie kultury polskiej;
- dostarczanie informacji o wydarzeniach z ojczyzny;
- pomoc emigrantom w przystosowaniu się do rzeczywistości kraju 

emigracyjnego.
 Emil Orzechowski spuentował powyższe zadania prasy polonij-
nej, stwierdzając, że „ułatwia proces adaptacji i asymilacji, jednocze-

71  F.J. Wilk, Prasa polska..., op. cit., s. 150.
72  B. Wierzbiański, Prasa..., op. cit., s. 77. 
73  E. Orzechowski, Media polonijne..., op. cit., s. 89.
74  A. Bajor, Jan Kowalik..., op. cit., s. 145.
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śnie zaś utrwala świadomość odrębności etnicznej i związki z narodem 
macierzystym”75. 
 Można zaryzykować stwierdzenie, iż poprzez funkcje, jakie spełnia, 
prasa polonijna jest doskonałym narzędziem w rękach Polonii. Nie tylko 
pełni misję informacyjną, wpływa na środowisko Polonii, ale także zacho-
wuje pamięć o ojczyźnie. Jednak to narzędzie nie zawsze jest przez emi-
grantów odpowiednio wykorzystane, wydaje się bowiem, że prasa polonijna 
mogłaby w większym stopniu promować kulturę polską. Brakuje popula-
ryzacji polskiej książki, teatru czy muzyki. Artykuły i recenzje dotyczące 
koncertów, premier teatralnych, filmowych czy nowych wydawnictw książ-
kowych mogłyby przyczynić się do propagowania wydarzeń kulturalnych, 
odbywających się w Polsce. Działania te, w połączeniu z reklamą księgarń 
wysyłkowych oraz sklepów muzycznych, mogłyby doprowadzić do zapo-
znania się z elementami polskiej kultury na większą skalę. 
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ORIGINS AND EVOLUTION OF POLISH 
EMIGRATIONAL PRESS

SUMMARY
The article tries to demonstrate situation of Polish emigrational press 
and Polish-language magazines, pointing out their historical evolu-
tion. Furthermore, the Polish emigrational press is arranged chronolo-
gically. Examples of this kind of press are mainly taken from different 
books and papers, written by well-known reserchers of Polish press. 
Their assignment was to illustrate variety of Polish newspapers, 
which were published for many years. In the article there are given 
many examples of functions, which Polish-language press ought to 
fulfil abroad. The author also highlights the difference between Polish 
emigrational magazines and Polish-language press, providing various 
definitions. 

KEY WORDS: Polish press abroad, Polish emigrational press, Press 
functions, Polish publishing centres abroad
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Rzecznicy prasowi w działalności media 
relations
STRESZCZENIE

Głównym celem niniejszego artykułu jest wszechstronne zbadanie 
roli rzecznika prasowego w ramach podejmowanych przez niego 
działań z zakresu media relations. Jak powinna kształtować się 
komunikacja między rzecznikiem prasowym a dziennikarzami, ja-
kie cechy powinien mieć dobrze przygotowany materiał prasowy 
oraz czym charakteryzuje się rzecznik prasowy dobrze realizujący 
powierzone mu zadania – o tym właśnie dowiemy się z tego opra-
cowania. Przedstawione treści są efektem badania ankietowego 
przeprowadzonego wśród dziennikarzy pracujących dla ogólno-
polskich i lokalnych gazet, radia oraz telewizji.

SŁOWA KLUCZOWE: rzecznik prasowy, media relations

1. Wstęp

Dostrzeżenie wagi kontaktów organizacji prowadzącej działalność z jej 
otoczeniem zaowocowało niezwykłym rozwojem dziedziny zajmującej się seg-
mentem wiedzy, jaką jest public relations, rozumiany jako „funkcja zarządza-
nia komunikacją między organizacją a jej otoczeniem (zarówno wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym), która ma służyć wypełnieniu misji organizacji”1.

Pociągnęło to za sobą konieczność zatrudnienia w firmie osoby odpo-
wiedzialnej za kontakty z mediami. Powszechnym stało się zatem zatrud-
nianie rzeczników prasowych, którzy w ramach media relations starają 
się zainteresować dziennikarzy działalnością reprezentowanej przez siebie 
firmy. W związku z tą pewnego rodzaju ekspansją rozwinęła się dziedzi-
na zwana media relations. Relacje z mediami, bo tak brzmi to w dosłow-
nym tłumaczeniu, odróżnia od innych działań podejmowanych w ramach 
public relations to, że czynności podejmowane w ramach media relations 
związane są zarówno z komunikacją wewnętrzną, jak i zewnętrzną przed-
siębiorstwa2. Rzecznik prasowy odpowiada zatem za kontakty z całym oto-
czeniem organizacji – zarówno z pracownikami, zarządem, klientami, jak 
i inwestorami i całym społeczeństwem, gdyż niejednokrotnie kampanie 
mają charakter globalny.

Za dodatkowy atut tej dziedziny uznaje się jej spektakularność i wido-
wiskowość3, które sprawiają, że media relations, zdaniem wielu, są najak-
tywniejszym z działań podejmowanych w ramach public relations. W Pol-
* mgr; absolwentka Politologii, specjalność dziennikarska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1  B. Rozwadowska, Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Warszawa 2006, s. 37.
2  S. Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Rzeszów 2006, s. 58.
3  Ibidem, s. 58.



sce funkcja rzecznika prasowego pojawiła się w 1971, kiedy to powołany 
został pierwszy rzecznik rządu PRL4. Dodatkowy rozkwit tego fachu ma 
związek z uchwaleniem konstytucyjnego zapisu gwarantującego dostęp 
obywateli do informacji.

Dobry rzecznik prasowy dba o wizerunek firmy, rozumiany jako:
−	 obraz organizacji ukształtowany w świadomości ludzi (zbiór sche-

matów myślowych, w tym stereotypów i uprzedzeń);
−	 zbiór znaczeń i symboli sprawiający, że organizacja jest rozpozna-

walna (zbiór wizualnych i niewizualnych znaków);
−	 sposób, w jaki ludzie opisują i odnoszą się do danej organizacji 

(wzór zbiorów zachowań wobec organizacji i jej pracowników)5. 
W związku z rosnącą wiedzą dotyczącą działań podejmowanych w ra-

mach media relations narodziło się pytanie o miejsce rzeczników praso-
wych w ramach prowadzonych przez nich działań z zakresu media rela-
tions. Przeprowadzone przeze mnie badania miały na celu wszechstronne 
zbadanie niniejszego zagadnienia, czyli znalezienie odpowiedzi na pytania: 
Czy zawód rzecznika prasowego jest zasadny z punktu widzenia działań 
podejmowanych w ramach media relations?; Jak powinna wyglądać ko-
munikacja między rzecznikiem a dziennikarzem?; Jakimi cechami winny 
wyróżniać się przygotowane przez rzeczników materiały prasowe?; Czym 
cechuje się dobry rzecznik?

Na te pytania można znaleźć odpowiedź w niniejszym opracowaniu, 
którego głównym założeniem było nie tyle, aby udowodnić, że funkcja 
rzecznika prasowego jest niezbędna, ile pokazać, iż to stanowisko znacznie 
wpływa na procesy zachodzące w ramach media relations.

2. Metodologia badań 

W badaniu próbę badawczą stanowili dziennikarze pracujący dla re-
dakcji mających swoje siedziby na Śląsku. W przypadku tej grupy zawodo-
wej bardzo trudno o reprezentatywną próbę badawczą, co jest ściśle zwią-
zane z brakiem wiarygodnych danych dotyczących chociażby liczby osób. 
Poczynione zostały jednak pewne kroki mające na celu zwiększenie wiary-
godności przebadanej grupy dziennikarzy. 

Jednym z takich elementów była troska o różnorodność we-
wnątrz kryterium typu mediów, w jakim pracują dziennikarze. Ba-
danie zostało zatem przeprowadzone w redakcjach prasowych o cha-
rakterze ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, a także w ogólno-
polskich, regionalnych i lokalnych oddziałach radia i telewizji. Po-
nadto przebadany został staż pracy oraz długość okresu, w jakim 
4  I. Martela, D. Rott, Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne – wybrane problemy 
i zagrożenia, Sosnowiec – Trnava 2011, s. 24.
5  A. Adamus-Matuszyńska, Rzecznik i wizerunek organizacji, [w:] K. Gajdka, Z. Widera 
(red.), Rzecznictwo prasowe: teoria, praktyka, konteksty, Katowice 2010, s. 11-12.
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dziennikarze współpracowali z rzecznikami. Czynniki te bezpośred-
nio wpływają na udzielone w ankiecie odpowiedzi. Ostatnim z wzię-
tych pod uwagę aspektów była przynależność dziennikarzy do orga-
nizacji zrzeszających tę grupę zawodową. W badaniu wzięło udział 
w sumie 74 dziennikarzy reprezentujących ogólnopolskie, regional-
ne i lokalne redakcje prasowe, telewizyjne i radiowe. W opracowa-
niu zadbano także o różnorodność ze względu na źródła finansowa-
nia mediów. Znalazły się w nim instytucje medialne finansowane  
ze środków samorządowych oraz prowadzone przez firmy niezależne.

Narzędziem badawczym, które posłużyło uzyskaniu odpowiedzi, 
dzięki czemu można było sprecyzować rolę rzeczników prasowych 
w działaniach podejmowanych w ramach media relations, był kwestio-
nariusz ankiety. Rola badającego w trakcie trwania procesu badaw-
czego polegała na: opracowaniu kwestionariusza ankiety, wyboru osób 
poddanych badaniu, rozpowszechnieniu ankiet oraz ich zebraniu.

Kwestionariusz ankiety składał się z dwudziestu pytań. W przy-
padku dziesięciu z nich można było zakreślić trzy bądź więcej odpowie-
dzi, natomiast w przypadku pozostałych dziesięciu można było wybrać 
wyłącznie jedną odpowiedź z podanej kafeterii.

Pytania można podzielić na kilka bloków tematycznych. Pierwsze 
pytanie – determinujące kwestionariusz – dotyczyło stosunku dzienni-
karza do funkcji rzecznika prasowego. Pierwszy blok tematyczny doty-
czył komunikacji odbywającej się między tymi grupami zawodowymi, 
drugi – organizacji konferencji prasowych, trzeci – oceny materiałów 
prasowych, czwarty – osoby rzecznika prasowego.

Pytania zawarte w ankiecie zostały podsumowane metryczką, 
w której zapytano o: rodzaj redakcji; wielkość miejscowości, w której 
siedzibę ma redakcja; płeć; staż pracy w charakterze dziennikarza; 
okres współpracy z rzecznikami prasowymi; typ wykształcenia i przy-
należność do organizacji zrzeszającej dziennikarzy.

Kwestionariusz ankiety jest zbliżony do tego, przy pomocy którego 
w 2004 roku przeprowadził badania Sławomir Gawroński – twórca mo-
delu współpracy dziennikarzy i specjalistów do spraw public relations. 
Dzięki temu możliwe jest odwołanie się we wnioskach do tego, jak po-
dobne relacje przebiegały kilka lat temu.

Badanie zostało przeprowadzone w podanych niżej redakcjach.

PRASA OGÓLNOPOLSKA I REGIONALNA

W badaniu wzięło udział 10 dziennikarzy reprezentujących 4 redakcje. 
Zostało ono przeprowadzone w następujących redakcjach: „Dziennik Za-
chodni”. Oddział Bytom; „Dziennik Zachodni”. Oddział Chorzów; „Dziennik 
Zachodni”. Oddział Gliwice; „Fakt”.
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 MEDIA ELEKTRONICZNE

W badaniu wzięło udział 28 dziennikarzy reprezentujących 9 redakcji. Spis 
redakcji, w których zostały przeprowadzone badania: Radio „Antyradio”; Radio 
CCM; Radio Katowice. Redakcja w Katowicach; Radio PLUS Gliwice; Radio RMF 
MAXXX; Telewizja Polska S.A. oddział w Katowicach; Telewizja SFERA w Ru-
dzie Śląskiej; Telewizja TVN. Oddział w Katowicach; Telewizja Zabrze w Zabrzu.

 PRASA LOKALNA

Przeankietowanych zostało 36 dziennikarzy pracujących dla 13 redak-
cji: „Bytomska Gazeta Miejska”; „Chorzowianin”; „Gazeta Gliwicka + Zabrze”, 
„Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”; „Goniec Górnośląski” w Chorzowie; „Gwarek” 
w Tarnowskich Górach; „Kurier Lokalny” w Knurowie; „Nasze Zabrze Samo-
rządowe”; „Nowiny Gliwickie”; „Nowiny Zabrzańskie”; „Serwis Informacyjny 
w Gliwicach”; „Wiadomości Rudzkie w Rudzie Śląskiej”; „Życie Bytomskie”.

 Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 2 kwietnia do 18 
maja 2012 roku metodą adresową. Ankiety zostały do wyżej wymienionych 
redakcji dostarczone osobiście, a następnie, po umówieniu określonego 
terminu, zostały z redakcji odebrane przez badającego. Wybór takiej meto-
dy zaowocował stosunkowo wysokim zwrotem. 

3. Rola rzecznika prasowego w media relations w świetle badań 
własnych

3.1. Formy komunikowania się rzeczników i dziennikarzy

Na początku dziennikarze zostali zapytani o to, jaki jest ich stosunek do 
rzeczników prasowych. Zdecydowana większość z nich (85,1%) jest świadoma 
konieczności utrzymywania kontaktów z rzecznikami prasowymi. Można jed-
nak wśród nich wyróżnić trzy podejścia. 32,4% uważa, że współpraca z rzecz-
nikami jest niezbędna w ich zawodzie, jedna czwarta ankietowanych (25,7%) 
przyznaje, że kontakty z rzecznikami ułatwiają im pracę, natomiast część 
(27%) deklaruje, że ich kontakty z rzecznikami są nieuniknione. Co dziesiąty 
ankietowany odpowiedział, że brak kontaktów z rzecznikiem nie wpływa na 
jego pracę, ale zdarza mu się z nim współpracować (12,2%). Tylko mały odse-
tek dziennikarzy (2,7%) neguje konieczność istnienia rzeczników prasowych.

Ponad połowa dziennikarzy uznała, że rzecznik prasowy powinien kon-
taktować się z mediami regularnie (54,1%). Drugą z najczęściej powtarza-
jących się odpowiedzi była głosząca, iż rzecznik powinien kontaktować się 
z dziennikarzem tylko wtedy, gdy ma do przekazania ciekawą informację 
(36,5%). Zdecydowanie rzadziej padały odpowiedzi pozostawiające inicjowa-
nie kontaktów po stronie dziennikarzy (5,4%) oraz nakazujące kontakt wy-
łącznie wówczas, gdy emitowany przez dziennikarza materiał dotyczy firmy 
reprezentowanej przez rzecznika (1,4%).
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Na pytanie, w jakim celu powinien kontaktować się z dziennikarzem 
rzecznik prasowy, dziennikarze najczęściej wskazywali, że powinno to mieć 
miejsce w celu poinformowania o akcjach organizowanych przez firmę na 
rzecz społeczności lokalnej (37,4%). Pożądane informacje przez dziennikarzy 
to te mówiące o przewidywanych kryzysach (16,6%), a także o sukcesach, 
rozpoczęciu nowej działalności itp. (19,1%). Nie bez znaczenia okazały się 
być także informacje o udziale firmy w akcjach charytatywnych na rzecz 
społeczności lokalnej (12,6%). Znacznie mniej interesują media dane o zmia-
nach strukturalno-finansowych spółki (8%) i danych finansowych (6%).

Prawie połowa dziennikarzy stwierdziła, że rzecznicy prasowi kontak-
tują się z nimi co najmniej raz w tygodniu (48,6%), co piąty ankietowany 
odpowiedział, że rozmawia z rzecznikiem prasowym codziennie. Spora była 
także liczba osób deklarujących kontakt z rzecznikami co najmniej raz 
w miesiącu (18,9%). Zdecydowanie mniej było takich pracowników me-
diów, z którymi rzecznicy kontaktują się co najmniej raz w ciągu roku 
(2,7%) albo wcale (5,4%).

Dziennikarze stwierdzili, że większość rzeczników kontaktuje się z nimi 
za pomocą e-maila (95,9%) bądź telefonu komórkowego (68,9%). Znacznie 
rzadziej kontakt ten ma miejsce na konferencjach prasowych (27,0%) lub 
przez spotkanie bezpośrednie (25,7%). Zdarzają się kontakty przy użyciu 
telefonu stacjonarnego (18,9%), jednak ze względu na pracę dziennikarzy 
w terenie nie jest to częsta forma kontaktu. Powoli do tego kanonu wkracza 
newsletter (12,2%), co jest efektem ekspansji nowych technologii. Bardzo 
rzadko do skontaktowania się używane są SMS-y (6,8%) i poczta trady-
cyjna (1,4%). Kompletnie z użytku wyszedł popularny przed laty faks. Nie 
używa się także przesyłek kurierskich (0%).

Stosowane formy kontaktu w dużej mierze pokrywają się z tymi prefero-
wanymi przez dziennikarzy. Zdecydowana większość z nich preferuje e-mail 
(85,1%) i telefon komórkowy (82,4%). Znacznie mniej wskazań uzyskały: 
spotkania bezpośrednie (37,8%), telefon stacjonarny (24,3%), konferencje 
prasowe (18,9%), SMS (13,5%). Tylko kilkoro dziennikarzy wskazało jako 
preferowaną formę kontaktu faks (5,4%), newsletter (1,4%) i pocztę tradycyj-
ną (14%). Żaden ankietowany nie wskazał natomiast przesyłki kurierskiej.

Dziennikarze zostali także zapytani o to, jak często inicjują kontakt 
z rzecznikiem prasowym. Prawie połowa ankietowanych (44,6%) deklaruje, 
że kontaktują się z rzecznikiem prasowym co najmniej raz w tygodniu. Nie-
mal co czwarty ankietowany czyni to codziennie (23%). Znaczna liczba jest 
także tych, którzy kontaktują się z rzecznikami co najmniej raz w ciągu mie-
siąca (17,6%). Ułamek stanowią zaś ci, którzy kontaktują się z rzecznikami 
co najmniej raz w ciągu roku (4,1%) bądź nie kontaktują się z nimi wcale 
(1,4%).
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3.2. Konferencje prasowe

Jedną z form kontaktów charakterystycznych dla komunikacji między 
dziennikarzem a rzecznikiem prasowym jest konferencja prasowa. Co trze-
ci dziennikarz bierze w niej udział co najmniej raz w tygodniu (36,5%), a co 
czwarty codziennie (27%). Znaczny jest także procent tych, którzy bywają 
na konferencjach co najmniej raz w miesiącu (17,6%). Zdarzają się w bran-
ży i tacy dziennikarze, którzy na konferencjach pojawiają się co najmniej 
raz w ciągu roku (9,5%) bądź nie biorą w nich udziału w ogóle (9,5%).

Najważniejszy z punktu widzenia organizacji konferencji prasowej jest 
dla dziennikarzy ciekawy temat konferencji (59,5%) oraz dogodny czas, 
w którym ma się ona odbyć (41,9%), a także możliwość uzyskania na niej 
informacji z pierwszej ręki (40,5%) oraz przeprowadzenie wywiadu z osoba-
mi zazwyczaj niedostępnymi dla mediów (40,5%). Nie bez znaczenia są tak-
że: aktualność poruszanego na konferencji tematu (37,8%), profesjonalnie 
i rzetelnie przygotowane materiały (24,3%), dogodna lokalizacja konferencji 
(24,6%) i jej sprawny przebieg (13,5%). Drugoplanowe pozostają takie kwe-
stie jak przygotowanie merytoryczne osób prowadzących konferencję (5,4%) 
i pozamerytoryczne elementy dodatkowe, np. bankiet czy upominki (5,4%).

Pomimo że konferencje prasowe są powszechnie znaną i stosowaną for-
mą komunikowania się rzeczników prasowych z dziennikarzami, to wciąż 
przy ich organizowaniu pojawia się wiele nieprawidłowości. Za największą 
uznawany jest temat niewart zwoływania konferencji (68,9%). Wśród naj-
częściej wymienianych wad pojawiają się także: zbyt długi czas trwania 
konferencji (50,0%), nudny przebieg konferencji (40,5%), złe godziny jej 
organizowania (36,5%), niesprawna organizacja (33,8%) oraz złe przygo-
towanie materiałów prasowych bądź ich brak (29,7%). Znacznie mniejszą 
wagę dziennikarze przykładają do takich rzeczy jak: nieaktualny temat 
konferencji (14,9%), zły dobór miejsca (9,5%), brak elementów pozamery-
torycznych takich jak bankiety czy wycieczki (2,7%).

3.3. Materiały prasowe

Na konferencję prasową chodzi się także po to, by zyskać specjal-
nie przygotowane materiały. Mogą one przybrać różną formę. Najbardziej 
pożądane przez dziennikarzy są informacje prasowe (85,1%). Dla części 
ankietowanych ważne są serwisy fotograficzne (40,5%). Dla dziennikarzy 
dość istotne są także: gotowe opracowania tematyczne (29,7%), materiały 
audio (24,3%) i wideo (21,6%). Dla mniej licznej grupy pracowników me-
diów istotne są wewnętrzne wydawnictwa prasowe (18,9%) oraz zewnętrz-
ne wydawnictwa prasowe (12,2%).

Zdecydowana większość ankietowanych uznaje materiały prasowe do-
starczone przez rzeczników prasowych za przydatne. W grupie tej moż-
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na wyróżnić dwa podejścia. Zdaniem większości ankietowanych (68,9%) 
materiały te są raczej przydatne. Co piąty ankietowany natomiast uznaje 
je za bardzo przydatne (21,6%). Bardzo jest mało tych, zdaniem których 
materiały te są raczej nieprzydatne (6,8%). Co ciekawe, nie pojawił się ża-
den dziennikarz, który określiłby takie materiały mianem zdecydowanie 
nieprzydatnych (0%).

Zdecydowana większość dziennikarzy wykorzystuje materiały prasowe 
otrzymane od rzeczników prasowych. Wśród ankietowanych nie znalazł się ani 
jeden pracownik mediów, który przyznałby się do tego, że nie skorzystał z wyżej 
wymienionych materiałów nigdy. Prawie połowa ankietowanych deklaruje, że 
używa tych materiałów czasem (44,6%). Niemal co trzeci ankietowany dekla-
ruje, że wykorzystuje dostarczane mu materiały prawie zawsze (29,7%). Tylko 
kilkoro dziennikarzy przyznało się do stałego wykorzystywania tego typu infor-
macji (4,1%). W mniejszości są także ci, którzy czynią to sporadycznie (13,5%). 
Ponownie nie znalazła się ani jedna osoba deklarująca, że nigdy nie wykorzy-
stała materiałów prasowych pochodzących od rzeczników prasowych.

Dobry materiał prasowy dostarczony dziennikarzom przez rzeczników 
prasowych powinien być przede wszystkim poprawny i kompletny mery-
torycznie (44,6%). Niezbędne jest, aby zawierał kontakt do osoby mogącej 
udzielić szerszej informacji (39,2%). Ważne jest także, by dotyczyły one ak-
tualnych wydarzeń (35,1%) i posiadały odpowiednie dane liczbowe (35,1%). 
Cenne są te przekazy, które są oparte na atrakcyjnych, ciekawych informa-
cjach (29,7%) oraz wolne od treści reklamowych (28,4%). W dalszej kolejno-
ści znalazły się takie cechy, jak: prosty język (14,9%), przygotowanie zgodne 
z warsztatem dziennikarskim (12,2%), umieszczenie kontaktu do autoryte-
tu w danej dziedzinie (10,8%), obecność w tekście opinii ekspertów (8,1%), 
zaopatrzenie materiału w ciekawe załączniki, np. zdjęcia (6,8%). Najmniej 
ważne z punktu widzenia dziennikarzy okazało się być to, aby dostarczane 
im materiały były zdatne do użycia bez konieczności wprowadzania do nich 
poprawek (4,1%), nieważny był też atrakcyjny tytuł notatki (0%).

Zdaniem dziennikarzy największym problemem, pojawiającym się przy 
organizowaniu konferencji prasowych, jest używanie języka przeładowa-
nego sformułowaniami branżowymi (52,7%). Oprócz tego najbardziej prze-
szkadza dziennikarzom brak szczegółów (47,3%) i zbyt duża ilość treści 
reklamowych w dostarczanych na konferencje materiałach (43,2%). Nie-
jednokrotnie zdarza się, że dostarczane materiały są zbyt obszerne (31,0%) 
bądź zawierają wyłącznie ogólnodostępne informacje (27,0%). Dziennikarze 
zwracają także uwagę na brak kontaktu do osoby mogącej udzielić szerszej 
informacji (24,3%), brak załączników takich jak zdjęcia (16,2%) i prezen-
towanie nudnych informacji (16,2%). Mniejszą wagę natomiast przywią-
zują do: błędów merytorycznych (9,46%), błędów językowych (6,76%), po-
dawania informacji nieaktualnych (4,1%), braku danych liczbowych (4%), 
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niewłaściwego układu prezentowanych treści (2,7%), nieprofesjonalności 
dostarczanych materiałów (1,4%).

3.4. Cechy dobrego rzecznika prasowego 

Niemal co drugi ankietowany określa rzeczników prasowych jako śred-
nio przygotowanych do wystąpień medialnych (47,3%), zaś co trzeci (35,1%) 
określa stopień ich przygotowania jako dobry. Mały jest odsetek tych, którzy 
oceniają rzeczników prasowych jako bardzo dobrze przygotowanych (1,4%) 
bądź źle przygotowanych (4,1%) do wystąpień medialnych. Nie znaleźli się 
dziennikarze oceniający stan owego przygotowania jako bardzo zły.

Odpowiedź na pierwsze pytanie pokazała, że dziennikarze zdają sobie 
sprawę z tego, iż kontakty z rzecznikami prasowymi są w mniejszym lub 
większym stopniu elementem pracy w tym zawodzie. Jak deklarują pracow-
nicy mediów, najbardziej utrudnia im współpracę z rzecznikami niedyspozy-
cyjność tych drugich (52,7%). Prezentowane wcześniej błędy, które zawiera-
ją przygotowane materiały prasowe bądź te pojawiające się przy organizowa-
niu konferencji prasowej, świadczą o tym, że rzecznicy często nie rozumieją 
potrzeb dziennikarzy (46%). Rzecznikom zdarza się także nie dbać o czas 
dziennikarzy i udzielać im informacji po kilku dniach od daty zadania pyta-
nia (36,5%). W dostarczanych przez rzeczników materiałach niejednokrotnie 
jest zbyt dużo treści reklamowych (25,7%). Często zdarza się także tak, że 
rzecznicy za bardzo ingerują w tekst dostarczony im do autoryzacji przez 
dziennikarzy (24,3%). Na współpracę na linii rzecznik – dziennikarz wpływa 
także niekompetencja rzecznika (21,6%) bądź chęć wymuszenia przez niego 
publikacji (21,6%). Co ciekawe, część dziennikarzy zauważa wśród rzeczni-
ków niechęć do wypowiadania się i przekierowywanie do innych (17,6%). Na 
dalszych miejscach znalazły się takie cechy utrudniające współpracę, jak: 
brak profesjonalizmu i nieznajomość swoich obowiązków (10,8%), niechęć 
do pomocy (10,8%) i nachalność (6,8%). O tym, że niedyspozycyjność rzecz-
ników jest problemem, z którym muszą się mierzyć dziennikarze, świadczy 
fakt, że jako najbardziej pożądaną cechę u rzeczników wskazują oni dostęp-
ność (86,5%). Połowa ankietowanych natomiast zwraca uwagę na fachowość 
rzeczników (55,4%) oraz ich rzetelność (50%). Co trzeci dziennikarz zwraca 
szczególną uwagę na szybkość reakcji rzecznika (37,8%). W dalszej kolejno-
ści wymieniono takie cechy, jak: otwartość (14,9%), punktualność (14,9%), 
wiarygodność (12,2%), obiektywizm (10,8%), życzliwość (8,1%), kreatywność 
(4,1%) i uczciwość (1,4%). 

Na koniec zapytano ankietowanych, jakim wykształceniem powinien 
legitymować się dziennikarz. Niektórzy spośród nich stwierdzili, że dzien-
nikarz powinien posiadać jakiekolwiek wykształcenie wyższe (36,5%), inni 
(31,1%), że wykształcenie jest nieistotne. Część ankietowanych opowie-
działa się za wykształceniem wyższym humanistycznym – niekoniecznie 
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dziennikarskim (14,9%). Swoich zwolenników znalazło także wykształcenie 
wyższe dziennikarskie (10,8%), wyższe w zakresie marketingu (4,1%) oraz 
ogólne wykształcenie średnie (2,7%). Co ciekawe, nie znalazł się nikt, kto 
optowałby za wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Wnioski

Jak pokazały badania, mimo że zarówno dziennikarze, jak i rzecznicy 
prasowi zdają sobie sprawę z tego, iż ich współpraca jest w pewnym stop-
niu nieunikniona, to w sferze działań podejmowanych między tymi grupa-
mi zawodowymi pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Dziennikarze stosunkowo często kontaktują się z rzecznikami i odwrot-
nie – kontakt ten inicjowany jest zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. 
Co ciekawe, w porównaniu do badań przeprowadzonych przez Sławomira 
Gawrońskiego zwiększył się odsetek dziennikarzy uznających swoje uzależ-
nienie od kontaktów z rzecznikami prasowymi. Może to być efektem coraz 
większej ilości wydarzeń, które codziennie mają miejsce – dziennikarz nie 
jest w stanie samodzielnie zapanować nad tym wszystkim, tak jak to działo 
się kiedyś, gdy konferencji prasowych i eventów odbywało się zdecydowanie 
mniej. Zwiększyła się także liczba dziennikarzy oczekujących regularnych 
kontaktów z rzecznikami, zmalała natomiast liczba tych, którzy oczekują 
kontaktu wyłącznie w przypadku chęci przekazania im ciekawej informa-
cji. Może to świadczyć o polepszającej się współpracy między tymi grupami 
i wierze w to, że rzecznicy powstrzymają się przed zawracaniem głowy dzien-
nikarzom błahymi tematami. Dziennikarze stosunkowo często sami inicjują 
kontakt z rzecznikami prasowymi, co świadczy o wadze tej relacji.

Najbardziej interesującymi informacjami z punktu widzenia dzienni-
karzy są te, które dotyczą społeczności lokalnej. Jest to ściśle związane 
z grupą odbiorców informacji, do jakiej kierowane są informacje medialne. 
Dziennikarze zainteresowani są także sytuacjami kryzysowymi mającymi 
miejsce w spółce. Tutaj dochodzi do pewnego rodzaju sprzeczności intere-
sów, gdyż tego typu danych nie chcą ujawniać rzecznicy.

Coraz więcej rzeczników kontaktuje się z dziennikarzami za pomocą e-
-maila i telefonu komórkowego, co jest ściśle związane z ekspansją nowych 
technologii. Do przeszłości należy za to faks, stający się powoli reliktem mi-
nionej epoki. Jak wynika z badań, rzecznicy prasowi wykorzystują właśnie 
takie sposoby kontaktu, jakich oczekują dziennikarze. W tym przypadku 
dochodzi do niemal pełnej zgodności. W porównaniu do badań z lat po-
przednich najważniejszy dla dziennikarzy jest ciekawy temat konferencji. 
Podobnie jak w poprzednich latach ważne są także: dogodny czas, w któ-
rym ma się odbyć konferencja; uzyskanie rzetelnych informacji z pierw-
szej ręki, możliwość porozmawiania z osobami zazwyczaj niedostępnymi. 
Niezmienność tych kwestii to w dalszym ciągu efekt specyfiki pracy dzien-
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nikarskiej, w której niezwykle istotny jest czas i uzyskanie rzetelnej infor-
macji z pierwszej ręki. Zmalała natomiast liczba osób zwracających uwagę 
na sprawny przebieg konferencji, co może sugerować, że ten element został 
przez rzeczników dopracowany.

Co ciekawe, wśród wad dotyczących organizowania konferencji praso-
wych najczęściej pojawia się temat niewart zwoływania konferencji, zbyt długi 
czas jej trwania i niesprawny przebieg. W tym przypadku dochodzi zatem do 
znaczącego rozminięcia pomiędzy oczekiwaniami a stanem faktycznym. Śro-
dowisko dziennikarskie zauważa liczne błędy przy organizowaniu konferencji.

Najważniejszymi materiałami dostarczanymi przez rzeczników dzien-
nikarzom są informacje prasowe. To pomimo upływu lat pozostaje nie-
zmienne, ponieważ na podstawie informacji prasowej dziennikarz może 
przygotować artykuł bez konieczności żmudnego poszukiwania materia-
łów. Wzrosła liczba dziennikarzy oczekujących serwisów prasowych, co 
jest ściśle związane z rozpowszechnieniem Internetu, w którym materiał 
nie powinien być opublikowany bez odpowiedniego zdjęcia.

Zdecydowana większość dziennikarzy uznała dostarczane im materia-
ły prasowe za przydatne, co pokazuje, że rzecznicy dosyć dobrze wyko-
rzystują narzędzia media relations. W stosunku do lat poprzednich nie 
znalazł się ani jeden dziennikarz, który zadeklarowałby, że nigdy nie sko-
rzystał z tego typu informacji, co każe przypuszczać, że coraz lepiej trafiają 
one w gusta dziennikarzy. Z drugiej zaś strony dziennikarz, który ma do 
napisania kilka relacji z odbywających się w ciągu jednego dnia spotkań, 
może być po prostu zdany na tego typu informacje.

Większość dziennikarzy korzysta dosyć często z przygotowanych przez 
rzeczników materiałów, co dodatkowo potwierdza tezę o konieczności dobrego 
ich przygotowania. Podobnie jak w badaniach przeprowadzonych przez Dariu-
sza Krawczyka większość osób oceniających materiały prasowe jako raczej nie-
przydatne pracuje w prasie lokalnej, co może świadczyć o złym przygotowaniu 
do wykonywanego zawodu rzecznika, którego pracodawcą jest urząd miasta.

Najważniejsze jest, aby dziennikarz przygotowywał materiały poprawne 
merytorycznie, zawierające wskazanie osoby, która może coś więcej powie-
dzieć w danej sprawie oraz dotyczące aktualnych wydarzeń. Mniej wska-
zań, w porównaniu do lat poprzednich, ma stwierdzenie, że nie powinny 
one zawierać wyłącznie charakteru reklamowego, co sądząc po dalszych 
wynikach może sugerować, że dziennikarze niejako przywykli do takiego 
charakteru dostarczanych im treści.

Co ciekawe, w stosunku do lat poprzednich zwiększyła się liczba wska-
zań na zbyt skomplikowany język opracowań dostarczonych przez rzecz-
ników prasowych. Być może ma to związek z nowymi technologiami, które 
są używane przez coraz większą liczbę firm. Dziennikarze narzekają także 
na nieatrakcyjność tych materiałów. W większości rzecznicy prasowi uzna-
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wani są za średnio bądź dobrze przygotowanych do wystąpień medialnych. 
W grupie oceniającej to przygotowanie jako złe w większości znaleźli się 
przedstawiciele mediów elektronicznych. Może to być zatem efektem tego, 
że – jak głosi znane w środowisku dziennikarskim powiedzenie – kamera 
nie wybacza błędów. Żeby zatem dobrze zaprezentować się w telewizji nie 
wystarczy wyłącznie dobrze wyglądać, trzeba jeszcze mówić składnie i z 
sensem oraz panować nad swoją gestykulacją i postawą. Taka liczba ele-
mentów do opanowania powoduje, że łatwo jest źle wypaść.

Najwięcej zastrzeżeń budzi niedyspozycyjność rzeczników prasowych. 
Jest to duży problem dla dziennikarzy, dla których czas jest na wagę złota. 
Problem ten z biegiem lat staje się coraz większy. Podobnie jak w bada-
niach z lat poprzednich, miejsce „na podium” zdobyło także niezrozumienie 
potrzeb dziennikarzy. Liczne wady, które zawierają materiały dostarczane 
przez rzeczników dziennikarzom, zdają się tę diagnozę potwierdzać, co cie-
kawe – dzieje się tak pomimo coraz lepszego wyszkolenia osób pracujących 
na stanowisku rzecznika. Być może mają oni problem z odpowiednim wy-
ważeniem między charakterem informacyjnym a reklamowym przygotowy-
wanych przez siebie tekstów. O randze czasu dla dziennikarzy świadczy 
także to, że zdaniem pracowników tego środowiska to dyspozycyjność jest 
podstawową cechą, jaką powinien legitymować się dobry rzecznik praso-
wy. To jednoznacznie wskazuje na pewien problem w tej dziedzinie. Na 
dalszych miejscach znalazły się cechy dosyć oczywiste, takie jak fachowość 
czy rzetelność, które mają ułatwić pracę dziennikarzowi chcącemu uzyskać 
wiarygodne informacje z pierwszej ręki. W porównaniu do lat poprzednich 
oczekiwania dziennikarzy pozostają pod tym względem takie same.

Co ciekawe, w badaniach D. Krawczyka szybkość reakcji zdecydowanie do-
minowała nad dostępnością. W aktualnie przeprowadzonych badaniach mamy 
sytuację zupełnie odwrotną, co może być skutkiem tego, że rzecznicy prasowi 
mają wiele obowiązków, przez co przez długi czas są oni nieuchwytni. 

Podobna liczba osób jak przed laty deklaruje, że wykształcenie rzeczni-
ka prasowego nie jest istotne. Wzrosła natomiast liczba tych, którzy twier-
dzą, że powinien on posiadać jakiekolwiek wykształcenie wyższe, co jest 
prawdopodobnie znamienne dla współczesnych czasów, kiedy to znaczny 
odsetek społeczeństwa legitymuje się wyższym wykształceniem. 

Podsumowanie

Pomimo stale zwiększającej się wiedzy na temat skuteczności działań 
podejmowanych w ramach media relations oraz powstania licznych szkół 
wyższych przygotowujących do wypełniania zadań związanych z pełnie-
niem funkcji rzecznika prasowego wciąż pojawiają się problemy. Za po-
zytywny aspekt można uznać to, że zarówno dziennikarze, jak i rzecznicy 
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prasowi są świadomi konieczności komunikowania się ze sobą, czynią to 
często i za pomocą odpowiadających sobie kanałów.

Problem rodzi się przy wykorzystaniu narzędzi związanych z media re-
lations. Dziennikarze narzekają na to, że rzecznicy prasowi nie rozumieją 
ich potrzeb. Może to wynikać z rozbieżności interesów. Dziennikarzowi za-
leży na tym, aby szybko przygotować rzetelną, ciekawą i aktualną informa-
cję, zaś rzecznikowi na tym, aby o reprezentowanej przez niego firmie było 
głośno z powodu pozytywnych aspektów jej działalności. Dlatego dzien-
nikarzom nie podobają się zbyt obszerne i posiadające znamiona krypto-
reklamy materiały prasowe oraz nudne i zwoływane z błahych powodów 
konferencje prasowe. Liczą oni na dostępność i fachowość ze strony rzecz-
ników, tym zaś nie zawsze udaje się te wymagania spełniać.
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THE ROLE OF SPOKESMAN IN MEDIA RELATIONS

SUMMARY
The aim of the following article is a comprehensive research of the role 
of spokesman within the scope of his actions taken in the field of media 
relations.
How should communication between the spokesman and the journalist 
develop? What feature should a well prepared press release have and 
characterizes spokesman who realizes tasks given to him correctly – 
these things we can get to know from this study. The shown content is 
a result of a survey performed amongst journalists working for nation-
wide and local Polish newspapers, radio stations and TV stations.

KEY WORDS: spokesperson, media relations
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RECENZJE I SPRAWOZDANIA





Międzynarodowa konferencja w Bonn 
na temat przyszłości prasy codzien-
nej (6-7 listopada 2011 roku)

Kryzys czytelnictwa dzienników i zwią-
zane z tym problemy ekonomiczne pra-
sy codziennej od lat zaprzątają uwagę 
wydawców, dziennikarzy, naukowców, 
a nawet polityków. Jednak niezmiernie 
rzadko przedstawiciele tych środowisk 
spotykają się przy jednym stole obrad. 
A tak się stało w Bonn (RFN), gdzie pod 
egidą Fundacji im. Konrada Adenauera 
odbyła się międzynarodowa konferencja 
pod znamiennym tytułem „Dzienniki 
bez przyszłości – przyszłość bez dzien-
ników?” (Zeitungen ohne Zukunft – Zu-
kunft ohne Zeitungen?).
    W toku dwudniowych obrad stara-
no się nakreślić istniejący stan rzeczy 
w prasie codziennej w Republice Fede-
ralnej Niemiec oraz zastanawiano się 
nad drogami wyjścia z kryzysu, mają-
cego ogólnoświatowy charakter. Konfe-
rencję otworzyło wystąpienie dr. Klausa 
Spachmanna z Uniwersytetu w Stutt-
garcie-Hohenheim, w którym zaprezen-
towane zostały wyniki badań przepro-
wadzonych w całych Niemczech w 2009 
roku wśród czytelników i dziennikarzy 
prasy codziennej. Gazety codzienne do-
cierają w RFN do ponad 60% obywateli, 
którzy szczególnie cenią sobie lokalne 
dzienniki, czytane przez blisko połowę 
mieszkańców. Jednakże dla szukania 
poprawy kondycji gazet codziennych 
szczególne znaczenia miały uwagi i pro-
pozycje dziennikarzy, a zwłaszcza re-
daktorów naczelnych, którzy w blisko 
90% uważają internetowe wydania ga-
zet za niezbędne uzupełnienie wydań 
„papierowych” oraz przeobrażenie się 
dzienników z mediów informacyjnych 
w media analityczne. W ich opinii na-
leży też utrzymać tygodniowy rytm wy-
dawania dzienników, włącznie z edycja-
mi niedzielnymi. Natomiast największe 

zagrożenie dla prasy codziennej stanowi 
internet jako źródło wszelkich informa-
cji (tak sądzi 66% redaktorów naczel-
nych) oraz gazety gratisowe (25%). Na 
podstawie badań można więc przyjąć, 
że dziennikarze i redaktorzy naczelni 
niemieckich dzienników patrzą w przy-
szłość z umiarkowanym optymizmem.
     Z kolei prof. dr Jürgen Wilke z Uni-
wersytetu w Moguncji przedstawił histo-
rię powstania i rozwoju gazet w Niem-
czech. Ich początki sięgają drugiej po-
łowy XVII stulecia, a ówczesny zwyczaj 
grupowego czytania stał się istotnym 
czynnikiem zwiększającym zaintere-
sowanie prasą codzienną. Stąd już 
w wieku XVIII wydawano ok. 250 gazet, 
a najbardziej znane z nich osiągały na-
kład 2-3 tys. egzemplarzy. Większość 
z nich miała lokalny charakter i ta lo-
kalność pozostała do dziś najbardziej 
charakterystyczną cechą niemieckiej 
prasy codziennej. W 1904 roku ukazała 
się pierwsza niemiecka gazeta sensa-
cyjna, a rynek prasy codziennej obej-
mował wtedy już blisko 4 tys. tytułów. 
Szczytowy okres rozwoju dzienników 
przypadł na lata 50-60. XX wieku, a od 
lat 80. ubiegłego stulecia można mówić 
o początkach kryzysu ich czytelnictwa. 
Obecnie maleje liczba prenumeratorów 
gazet i zaczyna przeważać czytelnictwo 
selektywne wybranych wydań, co osła-
bia społeczne i ekonomiczne znaczenie 
prasy codziennej w Niemczech.
   Drugi dzień obraz rozpoczął się od 
wystąpienia redaktora naczelnego nie-
mieckiego miesięcznika specjalistycz-
nego „politik&kommunikation” – Se-
bastina Lange, który nakreślił znacze-
nie dzienników jako ważnych instru-
mentów komunikowania politycznego 
w RFN. Prasa codzienna jest bowiem 
wykorzystywana przez niemieckich po-
lityków jako środek multiplikacji ich 
opinii i poglądów. Kryzysowa sytuacja 
gazet osłabia jednak ich możliwości 



w kontrolowaniu poczynań władzy po-
litycznej. Prasa codzienna współcześnie 
w Niemczech i w wielu innych krajach 
informuje, komentuje, analizuje wyda-
rzenia i sprawy, ale nie tworzy forum 
dyskusji i krytyki działań sfery polity-
ki. Dlatego medium rezonansu społecz-
nego staje się internet i w nim należy 
upatrywać przyszłości komunikowania 
politycznego.
     Kolejny referat, którego autorem była 
prof. dr Wiebke Möhring z Hannoweru, 
zwracał uwagę na rolę gazet w kształto-
waniu znaczenia czynnika przestrzen-
nego w komunikowaniu. Komuniko-
wanie masowe pod wpływem rozwoju 
mobilnych mediów elektronicznych sta-
je się coraz bardziej niezależne od prze-
strzeni, ale lokalność – co potwierdziły 
badania odbioru mediów lokalnych – 
pozostaje istotną wartością. Blisko 90% 
Niemców interesuje się bowiem wyda-
rzeniami i problemami o wymiarze lo-
kalnym. Co istotne – w poszukiwaniu 
informacji i opinii na lokalne tematy 
większość wybiera media tradycyjne (w 
tym zwłaszcza lokalne gazety), a jedynie 
15% korzysta w tym względzie z inter-
netu. Lokalność może przy tym zyskać 
na znaczeniu, gdy profesjonalne dzien-
nikarstwo podejmie szeroką współpracę 
z dziennikarstwem obywatelskim, które 
także może być istotne dla lokalnej pra-
sy codziennej.
    Inny wątek problemowy podjął red. 
Steffen Grimberg z berlińskiego dzien-
nika „taz”, który wskazał na potrzebę 
nowoczesnego zarządzania przedsię-
biorstwem prasowym jako na podsta-
wowy środek zaradczy w kryzysowej 
sytuacji prasy codziennej. Chodzi głów-
nie o pełne wykorzystanie możliwości 
internetowych wydań gazet, które mogą 
być atrakcyjne nie tylko wskutek sta-
łej aktualizacji swoich relacji, ale tak-
że poprzez bezpłatne udostępnienie 
swoich archiwów, mniejsze opłaty za 

ogłoszenia reklamowe on-line czy też 
ułatwianie dostępu dla użytkowników 
mobilnego internetu. Istotne znaczenia 
ma również liberalizacja przepisów o fu-
zji wydawnictw prasowych, gdyż duże 
i silne firmy mają większe możliwości 
przeciwstawienia się kryzysowi. Ozna-
cza to, że zmienić należy założenia po-
lityki medialnej tak, by łatwiejsza stała 
się współpraca federalnych i krajowych 
instytucji regulujących funkcjonowanie 
mediów masowych w RFN.
     Konferencję zakończyła ponad dwu-
godzinna dyskusja z udziałem naukow-
ców (w tym z Rosji i Polski), dziennika-
rzy, wydawców i polityków, którzy za-
stanawiali się nad sposobami wyjścia 
z kryzysu prasy codziennej w Niem-
czech, Europie i na świecie. Wymaga 
to – jak wielokrotnie akcentowano pod-
czas debaty – otwarcia się prasy na in-
ternet, zmian w zawodzie dziennikarza 
promujących dziennikarstwo obywatel-
skie, szerszego stosowania instrumen-
tów ekonomicznych wspomagających 
wydawców (zmniejszenie opłat, ulgi po-
datkowe, dotacje celowe), a także pro-
wadzenia polityki medialnej nastawio-
nej na współdziałanie instytucji krajo-
wych i unijnych w łagodzeniu skutków 
trudnej sytuacji ekonomicznej prasy 
codziennej.

Zbigniew Oniszczuk
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Międzynarodowa naukowo-praktycz-
na konferencja w Biełgorodzie (Rosja)

W dniach 24-27 września 2012 roku na 
Wydziale Dziennikarstwa Państwowego 
Badawczego Uniwersytetu w Biełgoro-
dzie odbyła się konferencja medioznaw-
cza na temat: „Dziennikarstwo postra-
dzieckich republik: 20 lat później”. 
Współorganizatorem konferencji był re-
gionalny oddział Związku Dziennikarzy 
Federacji Rosyjskiej.

Próby charakterystyki i podsumo-
wania sukcesów i porażek za ostatnie 
20 lat dziennikarstwa Rosji, Białorusi, 
Ukrainy i Kazachstanu podjęli się ba-
dacze z uniwersytetów z Mińska, Kijo-
wa, Charkowa, Sosnowca, Ługańska, 
Moskwy, Sankt-Petersburga, Czelabiń-
ska, Kazania i Biełgorodu. Ogółem było 
reprezentowanych ponad 20 ośrodków 
badawczych. 

Plenarne obrady konferencji roz-
począł prorektor do spraw nauki i in-
nowacji Biełgorodzkiego Uniwersytetu 
prof. Igor Konstantinow. Wskazał na ol-
brzymie zmiany, jakie dokonały się za-
równo w rosyjskim dziennikarstwie, jak 
i nauce poświęconej mediom masowym. 
Podkreślił szczególnie wpływ techno-
logii na funkcjonowanie dziennikarza 
i mediów masowych, jak również wzrost 
odpowiedzialności za każde opubliko-
wane w mediach słowo. 

Istotną cechą charakterystyczną 
biełgorodzkich medioznawczych konfe-
rencji jest to, iż w ich pracach aktyw-
nie uczestniczą dziennikarze-praktycy. 
Przewodniczący biełgorodzkiego regio-
nalnego oddziału Związku Dziennika-
rzy Federacji Rosyjskiej Aleksander 
Hodjew, wskazał, że zaletą tego typu 
spotkań jest nie tylko poznanie za-
chodzących zmian w dziennikarstwie 
i mediach, ale również zrodzenie się 
wniosków i postulatów pod adresem 
praktyki dziennikarskiej. 

Wystąpienia przedstawicieli ośrod-
ków medioznawczych rozpoczął prof. 
Aleksander Koroczyński referatem pt. 
Dziennikarstwo po ZSRR: zyski i straty. 
Był to analityczny przegląd podstawo-
wych tendencji rozwoju dziennikarstwa 
na obszarze postradzieckim. Autor 
szczególną uwagę poświęcił charakte-
rystyce olbrzymiej komercjalizacji sfe-
ry medialnej i  możliwościom przezwy-
ciężenia nieprawidłowości w rozwoju 
mediów masowych. Wskazał, iż abso-
lutyzacja rynkowych „reguł gry” w prze-
myśle medialnym prowadzi do zaniku 
wielu społecznie koniecznych segmen-
tów medialnych. Przykładem może być 
prasa lokalna, którą powinno się po-
strzegać nie tylko jako podmiot rynku, 
ale przede wszystkim jako społeczny 
przejaw aktywności. To powinno mieć 
odzwierciedlenie w sposobie jej finanso-
wania i funkcjonowania na rynku. 

Polskie spojrzenie na procesy 
transformacyjne zachodzące w mediach 
masowych Ukrainy przedstawił prof. 
Marian Gierula, reprezentujący Uni-
wersytet Śląski w Katowicach i Wyższą 
Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Jego 
wystąpienie na temat Transformacja 
systemu medialnego Polski i Ukrainy: 
próba komparatystycznego spojrze-
nia było analizą podstawowych podo-
bieństw i różnic zachodzących w ostat-
nich 20 latach w obu tych systemach 
medialnych. Referat spotkał się z du-
żym zainteresowaniem, czego odzwier-
ciedleniem były liczne pytania. 

Kolejnym wystąpieniem na plenar-
nych obradach był referat prof. Tatiany 
Lebiedowej z Uniwersytetu w Worone-
żu. Poświęcony był Rosyjskiemu radiu 
w światowym eterze. Autorka dokonała 
charakterystyki podstawowych zmian, 
jakie dokonały się w rosyjskim radiu 
zarówno w aspekcie tematycznym, jak 
i gatunkowo-stylistycznym. Materiałem 
empirycznym do rozważań były audy-



cje największych rosyjskich rozgłośni 
radiowych. Referentka zwróciła szcze-
gólną uwagę na tendencję wykorzysty-
wania zachodnich doświadczeń funk-
cjonowania radia i procesów adaptacji 
i transformacji tych doświadczeń w po-
stradzieckiej radiofonii. 

Wystąpienie prof. Andrieja Poloń-
skiego z Biełgorodzkiego Uniwersytetu 
dotyczyło Funkcjonowania kulturalno-ide-
ologicznych paradygmatów we współ-
czesnych rosyjskich mediach masowych. 
Autor skupił się na procesach rozwoju 
mediów prawosławnych oraz religijno-
-prawosławnego dyskursu w postra-
dzieckiej Rosji. Dokonana została cha-
rakterystyka funkcjonowania wypowiedzi 
poświęconych prawosławiu we współcze-
snym rosyjskim systemie medialnym oraz 
podkreślona wzrastająca komunikacyjna 
aktywność Cerkwi prawosławnej w nie-
tradycyjnych dla niej kanałach przekazu, 
jakimi są społeczne sieci i blogosfera. 

Dyskusja rozpoczęta na obradach 
plenarnych została przeniesiona do 
sekcji. Pierwszą prowadziła prof. Ma-
rina Zagidulina z Uniwersytetu w Cze-
labińsku. Koncentrowała się ona wo-
kół następujących problemów: analiza 
dziennikarstwa i kształcenia dzienni-
karskiego w postradzieckiej przestrzeni 
w kontekście politycznych i ekonomicz-
nych przemian; funkcjonowanie prasy 
lokalnej, młodzieżowej i kobiecej za-
równo w skali ogólnokrajowej, jak i re-
gionalno-lokalnej. Jedno z wystąpień 
było poświęcone analizie problematyki 
ekologicznej w rosyjskiej prasie. W ob-
radach sekcji podjęto także problemy 
funkcjonowania dziennikarstwa mię-
dzynarodowego. Doktorant Wydziału 
Dziennikarstwa Biełgorodzkiego, dzien-
nikarz adeńskiej telewizji (Jemen) Sza-
fiel Ali Szaif, poświęcił swoje wystąpie-
nie analizie funkcjonowania rosyjskiego 
programu informacyjnego „Rosja dzi-
siaj”, skierowanego do świata arabskie-

go w walce konkurencyjnej na rynku 
telewizyjnym tego obszaru. W kolejnym 
wystąpieniu poddana została analizie 
transformacja obrazu Japonii w twór-
czości znanego rosyjskiego dziennikarza 
W. Owczinnikowa, zajmującego się pro-
blematyką międzynarodową. Wskazano 
także na wzrastającą rolę przeglądów 
prasy zagranicznej we współczesnym 
rosyjskim dziennikarstwie. 

Druga sekcja, której przewodniczy-
ła prof. Jewgenia Kożemjakina, kon-
centrowała się wokół zagadnień kul-
turalno-narodowej specyfiki tekstów 
medialnych i dyskursu w mediach ma-
sowych, języka oraz stylu mediów ma-
sowych na obszarze postradzieckim. 

Specyfiką rosyjskich konferencji 
jest możliwość zaocznego uczestnictwa 
w  obradach. Wśród tego typu uczest-
ników poddano pod dyskusję następu-
jące problemy: wpływ prawodawstwa 
medialnego na praktykę funkcjonowa-
nia mediów masowych na Ukrainie; 
aksjologiczne aspekty funkcjonowania 
współczesnej rosyjskiej telewizji; nowe 
sposoby kształcenia dziennikarzy w Ro-
sji i na Białorusi; wpływ krytyki medial-
nej na rozwój komunikacyjnej kultury 
telewidzów na Ukrainie; specyfika roz-
woju prasy w Internecie na przykładzie 
Kazachstanu; rola społeczno-politycz-
nego i literackiego czasopisma „Drużba 
narodow” w komunikacji międzykultu-
rowej na obszarze postradzieckim. 

Dużą zaletą biełgorodzkiej konfe-
rencji był również fakt, iż jej uczestnicy 
otrzymali książkę z wszystkimi wystą-
pieniami, a wersja internetowa zosta-
ła opublikowana już następnego dnia 
w sieci. 

Aleksander Koroczyński
Marian Gierula
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Tomasz Mielczarek, Raport o śmierci 
polskich gazet, Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 240. 
ISBN 978-83-7545-337-9 

Kryzys czytelnictwa prasy stał się niezwy-
kle modnym tematem w ostatnich kilku 
latach1. Zajmują się nim nie tylko praso- 
i medioznawcy, ale też pozostali przedsta-
wiciele humanistyki i nauk społecznych. 
Nie wspominając już o całej rzeszy publi-
cystów, którzy z masochistycznym upodo-
baniem wielokrotnie już ogłaszali kres 
swojego zawodu. Wtórują im naukowcy. 
Chociaż stosują różny warsztat badaw-
czy, zazwyczaj dochodzą do tego samego 
wniosku, sprowadzającego się do stwier-
dzenia, że prasa drukowana skazana jest 
na wymarcie. Spór dotyczy jedynie tempa 
agonii. Niektórzy wieszczą koniec gazet już 
za kilka lat, co więksi optymiści dają pra-
sie dwie, trzy dekady. Bardziej ostrożny 
w swoich sądach jest natomiast Tomasz 
Mielczarek, który swoją najnowszą książ-
ką pt. Raport o śmierci polskich gazet za-
biera głos w tej ważnej debacie.

Osobom, które na co dzień zajmują 
się badaniem mediów, nie trzeba przed-
stawiać Tomasza Mielczarka. Publikacje 
profesora Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach wpisały się już w kanon 
rodzimej literatury praso- i medioznaw-
czej. Wśród jego najważniejszych książek 
należy wymienić: Od „Nowej Kultury” do 
„Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne 
i społeczno-polityczne w PRL, Prasa w sys-
temie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej 
(1918-1939), Między monopolem a plura-
lizmem. Zarys dziejów komunikowania 
w Polsce w latach 1989-1997 czy wreszcie 
Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki 
komunikowania masowego w Polsce w la-
tach 1989-2006. Zwłaszcza te dwie ostat-
nie pozycje oferują jak do tej pory najpeł-
niejszą analizę rozwoju krajowych mediów 
1  O problemach gazet pisał m.in. B. 
Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, 
Wołowiec 2011. 

w dobie transformacji systemowej. Nie-
wielu jest autorów, którzy tak precyzyj-
nie, a zarazem przystępnie potrafią opisać 
mnogość i złożoność procesów kształtu-
jących polski system medialny w minio-
nych dwóch dekadach. Warto podkreślić, 
iż prof. Mielczarek równie swobodnie czu-
je się pisząc o prasie, radiu czy telewizji. 
Jedynym mankamentem wspomnianych 
dwóch książek było pominięcie zagadnień 
związanych z Internetem2. Można jednak 
mieć nadzieję, że autor wkrótce nadro-
bi to niedociągnięcie.  W recenzowanej 
książce Tomasz Mielczarek zajmuje się 
przyszłością prasy drukowanej. Tym sa-
mym kontynuuje swoje zainteresowania 
sprzed kilku lat, kiedy opublikował gło-
śne artykuły na temat kryzysu polskich 
gazet: Gorzki smak wolności3 oraz Poże-
gnanie z prasą. Czy w Polsce kończy się 
era Gutenberga?4. Myli się jednak ten, 
kto w prof. Mielczarku widzi kolejnego 
„czarnowidza”, wieszczącego nieuchron-
ny koniec prasy. Jak bowiem pisze we 
wstępie do swojej najnowszej książki, 
jego rozumienie „klasycznych mediów 
drukowanych” różni się od powszechnie 
stosowanego. Zdaniem autora, przez ta-
kie media „rozumieć wypada taki środek 
komunikowania, który upowszechniał 
informacje, pełnił funkcje edukacyjne, 
a rozrywkę traktował jako jedno z wielu 
pól swej aktywności. Media te charakte-
ryzowały się zawartością będącą efektem 
intelektualnego lub artystycznego proce-
su twórczego. Klasyczne media miały sta-
tyczny charakter, a proces komunikowa-
nia przebiegał linearnie”5. Czas przeszły 
2  Z. Bajka, Od monopolu do koncentracji, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2007, nr 1/2, s. 170-173.
3  T. Mielczarek, Gorzki smak wolności. 
Degradacja polskiej prasy informacyjno-
politycznej w latach 1989-2000, „Studia 
Medioznawcze” 2000, nr 1.
4  Tenże, Pożegnanie z prasą. Czy w Polsce 
kończy się era Gutenberga?, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2007, nr 1-2.
5  Tenże, Raport o śmierci polskich gazet, 
Warszawa 2012, s. 13. 



nie jest użyty przez prof. Mielczarka przy-
padkowo. Już na pierwszych stronach 
recenzowanej pozycji pisze bowiem, iż 
„nadszedł czas pożegnania z prasą, a ra-
czej z tym, co za prasę Polacy dotychczas 
uważali”6. Chociaż więc nadchodzi kres 
pewnego modelu prasy i dziennikarstwa, 
zostanie on zastąpiony innym, nieko-
niecznie gorszym.

Raport o śmierci polskich gazet ma 
strukturę problemowo-chronologiczną. 
Tworzy ją osiem rozdziałów, w których au-
tor opisuje kolejne etapy rozwoju i kryzy-
su rodzimej prasy po 1989 r. Wyjątkiem 
są dwa ostatnie rozdziały, starające się od-
powiedzieć na pytanie o przyczynę spadku 
czytelnictwa gazet i ich przyszłość w dobie 
Internetu. Jak na swoje niewielkie rozmia-
ry (240 stron), książka posiada sporą bi-
bliografię, podzieloną na materiały źródło-
we, opracowania oraz artykuły prasowe. 
Te ostatnie stanowią najliczniejsze źródło 
informacji dla prof. Mielczarka. Ponad-
to wiele przypisów odwołuje się do źródeł 
internetowych. Jak zauważa autor, „w 
ostatnich latach równie ważnym zasobem 
informacji staje się Internet. Coraz częściej 
odnaleźć w nim można unikalne, a zara-
zem w pełni wiarygodne, informacje doty-
czące poszczególnych tytułów prasowych, 
wydawców czy różnorodnych organizacji 
zajmujących się produkcją i dystrybu-
cją prasy”7. Trudno nie zgodzić się z prof. 
Mielczarkiem. Przy korzystaniu z tego źró-
dła warto jednak pamiętać o wszystkich 
problemach z tym związanych, przede 
wszystkim zaś o efemeryczności niektó-
rych stron internetowych oraz wątpliwej 
jakości informacji w nich zawartej. 

Pierwszy rozdział pt. „Demonopoliza-
cja i dezideologizacja” dotyka pierwszych 
lat transformacji systemowej. Prof. Miel-
czarek skupia się na procesie likwida-
cji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
„Prasa-Książka-Ruch”, która zapocząt-

6  Ibidem, s. 13.
7  Ibidem, s. 14.

kowała proces pluralizacji prasy. Autor 
skupia się na przedstawieniu losów ty-
tułów prasowych kontrolowanych przed 
1989 r. przez Polską Zjednoczoną Partię 
Robotniczą i stronnictwa satelickie. Jak 
udowadnia prof. Mielczarek, takie gaze-
ty jak „Trybuna Ludu”, „Kurier Polski” 
czy „Dziennik Ludowy” choć uprzednio 
posiadały wielusettysięczne nakłady, nie 
potrafiły sobie poradzić na wolnym rynku. 
Najwymowniejszy był przykład „Trybuny”, 
której historii autor poświęca w rozdziale 
najwięcej uwagi. Jako dziennik SdRP pre-
zentowała jednoznacznie lewicowy cha-
rakter. Jej redakcję tworzyli dziennikarze, 
których przeszłość zamykała przed nimi 
łamy większości gazet. „Trybuna” przy-
ciągała uwagę głównie starszych czytelni-
ków, w czym można doszukiwać się przy-
czyn topniejącej sprzedaży. Zdaniem prof. 
Mielczarka był to także główny powód 
ostatecznego upadku „Trybuny”, która 
przestała się ukazywać 5 grudnia 2009 r.

Rozdział drugi został poświęcony pró-
bom podporządkowania gazet partiom wy-
rosłym na bazie „Solidarności”. Już sam 
tytuł – „Nieudane podboje” – wskazuje na 
stosunek autora do tego zagadnienia. Jak 
trafnie zauważa prof. Mielczarek, w więk-
szości tytułów istniejących przed 1989 r. 
dochodziło do sporów pomiędzy dawnymi 
redakcjami a nowymi właścicielami, po-
chodzącymi wpierw z nadania politycznego, 
a następnie reprezentującymi wielkie przed-
siębiorstwa krajowe i zagraniczne. Tak stało 
się chociażby w przypadku „Życia Warsza-
wy”, którego losy mogą symbolizować wzloty 
i upadki całego segmentu ogólnokrajowych 
dzienników w Polsce po 1989 r. Wypada 
pogratulować autorowi umiejętności syn-
tetycznego i przystępnego opracowania 
złożonych dziejów „Życia Warszawy” w jego 
wszystkich formach własnościowych.

Autor kontynuuje swoje rozważania 
na temat transformacji własnościowej 
dzienników w rozdziale trzecim, zatytuło-
wanym „Stare tytuły w nowych szatach”. 
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Prof. Mielczarek skupia się na opisie losów 
„Rzeczpospolitej”, która z organu rządowe-
go stała się gazetą przeznaczoną przede 
wszystkim dla przedsiębiorców. Drugim 
tytułem, którego historia zainteresowa-
ła autora, jest „Express Wieczorny” i jego 
następca „Super Express”. Obydwa dzien-
niki przeszły drogę podobną do wspo-
mnianego już „Życia Warszawy”, choć 
z lepszym rezultatem. Po likwidacji RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” zarówno „Rzeczpo-
spolita”, jak i „Express Wieczorny” stały 
się łupem partii i osób sympatyzujących 
z „Solidarnością”. Następnie zostały sprze-
dane przedsiębiorstwom prywatnym, dzię-
ki czemu uwolniły się od politycznej zależ-
ności. Słusznie pisze prof. Mielczarek, że 
w przeciwieństwie do innych wymienio-
nych wcześniej tytułów „te dwa dzienniki 
wyszły zwycięsko z okresu transformacji 
prasy polskiej”8. 

Odrębny rozdział prof. Mielczarek po-
święcił „Gazecie Wyborczej”. Nie ulega 
wątpliwości, że był to i nadal nim pozo-
staje najważniejszy dziennik na polskim 
rynku. Dotyczy to zarówno jego nakła-
du, jak i wpływu, który wywierał i wciąż 
wywiera na kierunek debaty publicznej 
w kraju. Autor dokładnie omawia historię 
gazety, począwszy od jej genezy w ustale-
niach Okrągłego Stołu, a na roku 2012 
skończywszy. Znacząca część rozdziału 
czwartego została poświęcona ponadto 
wydawcy „Gazety Wyborczej”, czyli Ago-
rze. Prof. Mielczarek przedstawia nie tyl-
ko dzieje przedsiębiorstwa, ale stara się 
wskazać na przyczyny jego początkowego 
rozwoju, a następnie problemów. Rozdział 
kończy konstatacja autora, że chociaż bez 
sukcesu „Gazety Wyborczej” nie byłoby 
sukcesu Agory, to w niedalekiej przyszło-
ści należy oczekiwać od niej koncentracji 
na segmencie mediów cyfrowych, kosztem 
dziennika. 

Rozdziały piąty i szósty poruszają pro-
blem ekspansji obcego kapitału na pol-

8  Ibidem, s. 91.

skim rynku mediów. Cytując za autorem, 
„statystycznie rzecz ujmując, co drugie 
polskie wysokonakładowe czasopismo 
jest własnością czterech koncernów: Bau-
era, Burdy, Gruner + Jahr i Axel Sprin-
ger”9. W rozdziale piątym prof. Mielczarek 
przedstawia tę kwestię na przykładzie 
„Faktu” oraz „Dziennika”. Pierwszy z wy-
mienionych tabloidów zafunkcjonował 
w październiku 2003 r. i od początku stał 
się najchętniej kupowanym dziennikiem. 
Co prawda w kolejnych latach jego na-
kład stopniowo malał – z ponad 700 tys. 
egzemplarzy do mniej niż 400 tys. w 2011 
r. – lecz obecnie „Fakt” nadal wyprzedza 
„Gazetę Wyborczą” i inne dostępne na 
polskim rynku tytuły. Mniej szczęścia 
miał drugi z dzienników Alex Springer, 
czyli „Dziennik”. Pomimo dobrego startu 
w 2006 r. kolejne lata przynosiły szybki 
spadek sprzedaży. Wymuszało to na wy-
dawcy kolejne zmiany zarówno w składzie 
redakcji, jak i zawartości samej gazety. 
Ostatecznie w 2009 r. „Dziennik” połączył 
się z „Gazetą Prawną”. 

Rozdział szósty – „Pożegnanie z regio-
nalnością” – opisuje dzieje prasy lokalnej 
po roku 1989. Był to najdynamiczniej 
rozwijający się rynek medialny w Polsce 
na początku lat 90. XX. Powstało wów-
czas setki nowych tytułów, które jednak 
w większości nie przetrwały dłużej niż kil-
ka lat. Ostatecznie utrzymały się przede 
wszystkim te dzienniki i tygodniki, które 
funkcjonowały jeszcze przed rozpoczę-
ciem transformacji systemowej. Co więcej, 
większość z nich została kupiona przez 
dwie zagraniczne grupy medialne: Mecom 
Europe (Media Regionalne) oraz Verlags-
gruppe Passau (Polskapresse). Kurczą-
cego się rynku lokalnego nie uratowało 
powołanie regionalnych dodatków do „Ga-
zety Wyborczej”, ani tym bardziej prasa 
samorządowa, która często miast źródłem 
informacji staje się tubą propagandową 
lokalnych władz. 

9  Ibidem, s. 113.
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Niezwykle ciekawie przedstawiają się 
rozdziały siódmy i ósmy. W pierwszym 
z nich autor zastanawia się, dlaczego Po-
lacy nie czytają gazet. Odpowiedzi prof. 
Mielczarek szuka w kilku powodach: 
uwarunkowaniach historycznych, komer-
cjalizacji rynku prasowego, w tym wpro-
wadzeniu gazet bezpłatnych i reklamo-
wych, oraz rosnącej popularności Inter-
netu. Właśnie Internetowi autor poświęcił 
ostatni rozdział swojej książki. Ciekawie 
prezentują się te akapity, w których To-
masz Mielczarek opisuje sposoby dys-
trybuowania e-prasy i jej wpływ na cały 
rynek prasowy. Jednocześnie podkreśla, 
że w Polsce wydania elektroniczne trady-
cyjnych gazet i czasopism nadal nie cieszą 
się dużym zainteresowaniem10. Dla przy-
kładu „Newsweek” upowszechnia tą dro-
gą ok. 700 swoich kopii, a wydanie „Po-
lityki” na iPada rozchodzi się zaledwie w 
500-600 egzemplarzach11. Z jednej strony 
Internet stanowi więc ciekawą alternatywę 
dla prasy drukowanej i może na nowo za-
interesować odbiorców słowem pisanym. 
Z drugiej, tytuły funkcjonujące wyłącznie 
w sieci są przeważnie słabej jakości i jedy-
nie powielają informacje dostępne w tra-
dycyjnych mediach. 

Raport o śmierci polskich gazet to lek-
tura obowiązkowa dla wszystkich zain-
teresowanych tematem rodzimej prasy 
drukowanej. Chociaż powtarza ona wiele 
sformułowań i tez zawartych w książce 
Monopol, pluralizm, koncentracja…, to nie-
które elementy zostały rozszerzone o nowe 
fakty i spostrzeżenia. Książka stanowi in-
teresujący i przede wszystkim szczegółowo 
przebadany materiał obrazujący początek, 
rozkwit i kryzys rodzimej prasy w minio-
nych dwóch dekadach.

Moje uwagi dotyczące książki są nie-
liczne i dotyczą rozmieszczenia akcentów. 
Według mnie zabrakło szerszego opisu 
10  Podobnie niewielki procent egzemplarzy 
dociera do czytelników w innych krajach, w tym 
Stanach Zjednoczonych. Por. J. Przybylski, 
Jak żyć, papierze?, „Press” 2012, nr 10.
11  Ibidem, s. 200.

środowiska dziennikarskiego na prze-
łomie dwóch epok – PRL i III RP. Można 
przecież mówić o dwóch grupach – oso-
bach związanych z upadłym systemem 
i tych powiązanych z „Solidarnością”. Obie 
były silnie upolitycznione i w pewien spo-
sób uzależnione od świata polityki. Czy 
nie warto byłoby poszukać odpowiedzi, 
na ile ówczesne upolitycznienie środowi-
ska dziennikarskiego doprowadziło do 
współczesnego kryzysu czytelnictwa prasy 
i nieufności odbiorców wobec faktów pre-
zentowanych przez media. Skromna obję-
tość książki z pewnością nie pozwoliła na 
szersze omówienie tego tematu, niemniej 
szkoda, że autor nie pokusił się o chociaż-
by krótką jego analizę. Zabrakło także od-
niesienia do tzw. prasy drugiego obiegu, 
która w latach 80. składała się z co naj-
mniej kilku tysięcy tytułów w skali kra-
ju12. Na przełomie lat 1989/1990 wśród 
jej twórców trwała debata na temat kon-
tynuowania działalności w warunkach 
demokratycznych. Jest wymownym fakt, 
że żadne z tych czasopism nie przetrwało 
pierwszych lat transformacji systemowej. 
Problem ten jak do tej pory nie doczekał 
się gruntownej analizy.

Sięgając po książkę Tomasza Mielczar-
ka liczyłem także na szersze omówienie 
ewenementu „Gazety Wyborczej”. Ten naj-
ważniejszy w ostatnich dwóch dekadach 
dziennik nie doczekał się bowiem ani jed-
nej szczegółowej monografii. Chociaż więc 
trudno zarzucić autorowi pominięcie naj-
ważniejszych wydarzeń z historii dzienni-
ka i jego redakcji, to spodziewałbym się 
większej uwagi poświęconej samej zawar-
tości „Gazety”. Prof. Mielczarek prawie 
tego nie czyni, skupiając się jedynie na 
aspekcie ekonomicznym dziennika. Tym-
czasem warto zastanowić się, na ile brak 
sprecyzowanego profilu politycznego ga-
zety doprowadził do załamania jej sprze-
daży, o którym można obecnie mówić. 
Trudno przywiązać do siebie czytelników, 
12  Por. M. Adamczyk, J. Gmitruk, Polska 
prasa niezależna (1976-1990). Bibliografia. 
Katalog, Kielce – Warszawa 2008, s. 9.
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jeśli jednego dnia sprzedaje się dodatek 
pt. „Nasz Święty Jan Paweł II”, a drugiego 
dnia promuje się akcję „Nie płakałem po 
papieżu”. Podobnych niejasności w przy-
padku profilu „Gazety Wyborczej” jest wię-
cej. W przypadku Raportu o śmierci pol-
skich gazet trudno mówić o mankamen-
tach czy błędach. Moje uwagi odnoszą się 
bowiem wyłącznie do takiego, a nie innego 
rozłożenia akcentów, które jest przecież 
indywidualną decyzją każdego autora. 
Bez wątpienia wśród atutów książki na-
leży wymienić doskonały warsztat autora, 
obszerną bibliografię oraz przystępny ję-
zyk, który sprawia, że czyta się ją z praw-
dziwą przyjemnością. Najnowsze dzieło 
Tomasza Mielczarka warto więc polecić 
nie tylko medioznawcom, historykom czy 
politologom, ale wszystkim zainteresowa-
nym najnowszymi dziejami polskiej prasy. 
Wbrew tytułowi Raport o śmierci polskich 
gazet nie jest kolejnym utyskiwaniem na 
stan rodzimego rynku prasowego, lecz 
próbą znalezienia źródła jego bolączek 
i wypracowania kuracji ratunkowej. Jak 
bowiem stwierdził autor, wraz ze śmiercią 
słowa drukowanego nie umrze słowo pi-
sane. W tej czy innej postaci prasa musi 
przetrwać. „Jeśli bowiem – pyta się w za-
kończeniu prof. Mielczarek – umrze gazeta 
jako miejsce pozyskiwania, analizowania 
i systematyzowania informacji, redakcja 
traktowana jako zespół ludzi nieustannie 
doskonalących swe kompetencje, posze-
rzających wiedzę i zadających pytania, 
to kto nam – czytelnikom przedstawi co-
dzienny bieg rzeczy?”13 

Krzysztof Wasilewski

13  Ibidem, s. 212.
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Marcin Florian Gawrycki, Podglądając 
Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce 
Łacińskiej, Wydawnictwa Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 
206.ISBN 978-83-235-0849-6

Podglądając Innego. Polscy trawelebry-
ci w Ameryce Łacińskiej Marcina Floria-
na Gawryckiego to kolejna książka tego 
autora – latynoamerykanisty, adiunkta 
w Instytucie Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Warszawskiego – po-
święcona polskiemu spojrzeniu na Ame-
rykę Łacińską. Jak sam autor wspomina 
we wprowadzeniu, nowa publikacja jest 
„kontynuacją rozważań na temat kre-
owania wizerunku latynoamerykańskiego 
Innego przez polskich podróżników, tym 
razem jednak już nie w literaturze, ale 
w programach podróżniczych”. Gawrycki 
szuka odpowiedzi na pytanie, jak kame-
ra filmowa pomaga w podglądaniu inno-
ści Ameryki Łacińskiej. Z drugiej jednak 
strony zastanawia się, czy w pogoni za po-
pularnością przekaz nie ulega spłyceniu, 
a nacisk na atrakcyjność nie zafałszowuje 
obrazu świata i ludzi z tego kontynentu.

Już na samym początku uwagę zwra-
ca intrygujący tytuł, w którym pojawia 
się określenie „trawelebryci”. Pierwszym 
skojarzeniem jest połączenie dwóch słów: 
„travel” (podróż, podróżowanie) i „cele-
bryci” (według Słownika języka polskiego 
celebryta to „osoba popularna, często po-
jawiająca się w środkach masowego prze-
kazu”). Sam autor w pierwszym rozdziale 
książki potwierdza, że kieruje się tym sko-
jarzeniem i przedstawia drogę przemiany 
celebryty w trawelebrytę. Idąc za Leo Brau-
dym, rodowodu celebrytów szuka w XVIII 
wieku, ale słusznie podkreśla, że dopiero 
wiek mediów wizualnych poprzez fotogra-
fię, kinematografię, telewizję przyczynił się 
do gwałtownego rozwoju tego typu posta-
ci ze świata ludzi powszechnie znanych. 
Gawrycki słusznie jednak zauważa, że nie 
należy utożsamiać gwiazdy filmowej i cele-

bryty – drugie pojęcie, według autora, jest 
zdecydowanie szersze – gwiazda filmowa 
może być celebrytą, podczas gdy celebry-
ta gwiazdą filmową niekoniecznie. W tym 
miejscu autor powołuje się na słowa Ry-
szarda Kapuścińskiego, który uważał, że 
media masowe z jednej strony kształtują 
celebrytę, ale z drugiej – odbiorca skaza-
ny na taką rzeczywistość, jaką poddaje 
mu telewizja, bezwiednie się jej poddaje. 
W takiej sytuacji trudno o obiektywizm 
i własny odbiór świata. Wpadamy w za-
mknięte koło: celebryci są potrzebni bran-
ży rozrywkowej, a odbiorcy coraz bardziej 
poszukują z nimi kontaktu. Oczywiście, 
zjawiska zachodzące na naszym polskim 
„podwórku” są nieporównywalne ze skalą 
ogólnoświatową, szczególnie w początkach 
rodzenia się celebrytyzmu w PRL (na po-
czątku tego typu osoby nazywano „oso-
bowościami telewizyjnymi”). Jak zauważa 
autor Podglądając Innego…, dość szyb-
ko za prezenterami wiadomości czy po-
gody pojawiły się inne osoby regularnie 
goszczące w różnorodnych programach 
telewizyjnych. Status „osobowości telewi-
zyjnych” przypadł w latach 80. XX wieku 
Elżbiecie Dzikowskiej i Tony’emu Haliko-
wi. To właśnie oni wprowadzili turystykę, 
podróżowanie do współczesnej kultury 
celebrity. Marcin Florian Gawrycki powo-
łuje się na słowa Daniela Boorstina, który 
stwierdził, że umasowienie turystyki zabi-
ło dawny sens podróżowania. Turysta sta-
je się bezmyślnym odwiedzaczem klimaty-
zowanych hoteli i zadowala się „specjalnie 
dla niego wyreżyserowanym pseudowyda-
rzeniem”. 

Marcin Florian Gawrycki, za Bar-
barą Koturbasz, przywołuje trafną kate-
gorię travelebrity. Zauważa, że tego typu 
podróżnicy „przywiązują wiele uwagi do 
rozgłosu towarzyszącemu ich wyprawie, 
która musi się stać sukcesem, zanim oni 
w ogóle ruszą się z domu”. A zatem trawe-
lebryta musi przeistoczyć się w bohatera 
masowej wyobraźni, ucieleśnienie marzeń 



zwykłych ludzi o dalekich, niezwykłych, 
czasami niebezpiecznych podróżach, zwa-
nych po prostu przygodami. Autor zwra-
ca uwagę, że ten nowy bohater szklanego 
ekranu staje się autorytetem i „specjalistą 
od wszystkiego: kuchni, sportu, wędko-
wania, cerowania, polowania na tygry-
sy…”. A zatem, dalej powołując się na 
zdanie Barbary Koturbasz, trawelebryta 
„to osoba, która z podróżowania uczyniła 
swój zawód i źródło dochodu, a za spra-
wą przekazywania swoich doświadczeń 
i opowieści za pomocą środków masowe-
go przekazu stała się osobistością znaną 
i podziwianą ze względu na swoje wypra-
wy”. Gawrycki szczegółowo rysuje postać 
tego żonglera doznań i emocji, który wy-
korzystuje wszystkie możliwe kanały ko-
munikacyjne, odchodząc coraz dalej od 
klasycznej literatury podróżniczej.

Autor do kategorii trawelebrytów 
zalicza: Martynę Wojciechowską, Wojcie-
cha Cejrowskiego i Roberta Makłowicza, 
którzy „konsekwentnie czynią ze swoich 
podróży medialne show, odpowiadające 
gustom masowego odbiorcy”. Zauważa, 
że w programach tego typu podróżników 
prawdę o świecie zastępuje wpisywanie się 
w oczekiwania telewidzów, dostarczanie 
atrakcyjności i egzotyki, jakiej się spodzie-
wają, a zarazem wszystko podszyte jest 
grubą warstwą uogólniania, „głoszenia 
prawd obiektywnych” i stereotypów. 

Na kartach książki Marcina Floriana 
Gawryckiego wielokrotnie goszczą, wspo-
mniani wcześniej, Elżbieta Dzikowska 
i Tony Halik. Autor przytacza historię ich 
osiągnięć podróżniczych, a także charak-
teryzuje prowadzone przez globtroterów 
programy telewizyjne. Przyznaje, że dla 
młodszego pokolenia ich programy z lat 
90. są dziś po prostu nudne. Brakuje im, 
tak typowej dla narracji XXI wieku, dy-
namiki i szybko zmieniających się ujęć, 
dominują natomiast długie sekwencje wy-
powiedzi i odwoływania się do podręczni-
kowych interpretacji zjawisk kulturowych 

i historycznych. Gawrycki nazywa ich spo-
sób komunikowania się z widzem strate-
gią „naukowców”, którzy nauczycielskim 
głosem tłumaczą „jak to jest naprawdę”. 
Współcześni trawelebryci nie pozostawia-
ją złudzeń, kto jest gwiazdą programu. To 
są filmy o ich wyczynach, zaś kraj, w któ-
rym akurat przebywają, jest jedynie tłem. 
Oczywiście, każdy z bohaterów prezentuje 
swój wyjątkowy, charakterystyczny i od-
różniający od innych „podróżników” styl. 
I tak, Cejrowski to arogancki, egocentrycz-
ny zwiedzacz Ameryki Łacińskiej, który 
pod pozorem upatrywania w niej praw-
dziwego raju na ziemi w rzeczywistości 
nieustannie pokazuje swoją (czyli białego 
człowieka z Zachodu) wyższość nad „dzi-
kimi”; Makłowicz to smakosz, czasem go-
tujący, czasem opowiadający, ale zawsze 
ujmujący wdziękiem europejskiego dżen-
telmena; Wojciechowska natomiast swą 
obecność w mediach oparła na strategii 
feministki-wędrowniczki. Autor analizu-
je sposoby podróżowania wspomnianych 
trawelebrytów: odziera z nimbu tajemni-
czości przekaz Elżbiety Dzikowskiej czy 
Tony’ego Halika, zwraca uwagę na men-
torski styl Wojciecha Cejrowskiego, dają-
cego bezużyteczne rady „kapciowym” tu-
rystom. 

Niezwykle interesującym rozdziałem 
jest „Rozumiejąc macho, (nie)rozumie-
jąc hembra”. Autor zwraca w nim uwagę 
na proces kolonizacji Ameryki Łacińskiej 
poprzez wchodzenie w kontakty seksu-
alne, a więc przywłaszczania sobie nie 
tylko ziemi, ale i kobiet. Pisze Gawrycki: 
„Zabierając tubylcom kobiety, koloniza-
tor wykazywał swoją wyższość, pozbawiał 
skolonizowanego jego męskości”. W re-
zultacie tego procesu narodził się Metys 
– jako produkt hiszpańskiej lub portugal-
skiej konkwisty oraz pojawiła się ideologia 
machismo, która jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych zjawisk związanych 
z krajami latynoamerykańskimi. Wokół 
niego narosło wiele mitów i opowieści. Au-

217AGNIESZKA SIKORA – MARCIN FLORIAN GAWRYCKI, PODGLĄDAJĄC INNEGO... 



tor przywołuje w tym miejscu postaci Ar-
kadego Fiedlera, Tony’ego Halika i Wojcie-
cha Cejrowskiego. Szczególnie ten ostatni 
często powołuje się na tę ideologię, choć 
czasami pokazuje ją poprzez pryzmat 
ironii. Z opowieści Cejrowskiego wyłania 
się obraz latynoamerykańskiego samca, 
konkwistadora podbijającego bezbronne 
kobiety, postrzegającego je jako własność 
prywatną, a przy tym odrzucającego znie-
wieścienie, charakterystyczne dla kultury 
Zachodu. 

Odpowiedzią na opowieści Cejrow-
skiego są programy Martyny Wojciechow-
skiej, ukazujące w krajach latynoskich, 
głównie Boliwii, dyskryminację i poniża-
nie kobiet. Gawrycki zauważa jednak, że 
w relacjach trawelebrytki pojawiają się 
wypowiedzi rażące banalnością. Jej opo-
wieść o kobietach w Boliwii, mająca prze-
cież pokazać je jako wyjątkowe osoby, 
które żyją w twardym i brutalnym świe-
cie mężczyzn, w rzeczywistości odbiera im 
ich podmiotowość i sprawstwo działania. 
Wojciechowska ma bowiem swoją wizję, 
wie lepiej, jak sportretować główną boha-
terkę filmu oraz ignoruje fakt, że kobieta 
sama wybrała swoją drogę życiową, a tym 
samym spycha ją do roli biednej kobiety 
z tzw. Trzeciego Świata. 

Innym przykładem realizacji ideologii 
machismo jest argentyński gaucho – pa-
sterz i hodowca bydła. Autor zwraca uwa-
gę, że już sam jego wygląd pokazuje jego 
miejsce w społeczeństwie – jest nieogolo-
ny, brudny, z nieodłącznym kapeluszem 
i nożem u boku. Jest szorstki w obyciu, 
dziki, a przy tym męski i twardy. Jest tak-
że zaprzeczeniem cywilizowanego miesz-
kańca Buenos Aires. Świat gauchów, 
pampa, to miejsce dla prawdziwych męż-
czyzn. W tym świecie prawdziwych macho 
Wojciechowska odkrywa jednak kobietę – 
gauchę. Ta okazuje się osobą równie silną, 
co jej koledzy, wie czego chce, potrafi 
bronić swoich poglądów i nie godzi się na 
podporządkowanie mężczyznom, a przy 

tym nie traci nic ze swej kobiecości. Au-
tor jednak zarzuca podróżniczce, że sku-
piła się tylko na jednym aspekcie – fakcie 
wykonywania męskiego zawodu w świecie 
mężczyzn przez kobietę, a nie pokusiła się 
o zaprezentowanie pełnego obrazu boha-
terki.

Marcin Florian Gawrycki przedsta-
wia wiele zagadnień poruszanych w pro-
gramach polskich trawelebrytów, których 
celem miało być pokazanie „prawdziwego” 
oblicza Ameryki Łacińskiej. Wymieńmy 
chociaż kilka: poszukiwanie dzikich ple-
mion Indian, wymierających kultur, biedę 
(szczególnie w dzielnicach biedy), kulina-
ria (czasami wzbudzające obrzydzenie), 
podróżowanie, świętowanie itp. Autor zna-
komicie wykazał, że biały podróżnik z Za-
chodu zazwyczaj nie rozumie i nie szanu-
je Inności oraz nie chce przyznać prawa 
do bycia mu równym. Filmy podróżnicze 
zamiast przybliżać kulturę danego kraju 
i jego mieszkańców, ugruntowują stereo-
typy, a przez to są bardziej szkodliwe niż 
pożyteczne. Dlatego nie należy bezreflek-
syjnie przyjmować tego, co pokazują. 

Na pewno książka, obnażająca me-
chanizmy stosowane przez polskich tre-
welebrytów w programach telewizyjnych, 
jest godna polecenia nie tylko pasjonatom 
dalekich i egzotycznych wypraw, ale i oso-
bom zainteresowanych innością Ameryki 
Łacińskiej. I na koniec wypada jeszcze po-
wrócić do samego początku – dedykacji: 
Jarosławowi Kretowi, w podziękowaniu, 
że nie nakręcił żadnego filmu o Ameryce 
Łacińskiej. Dopiero po przeczytaniu książ-
ki Gawryckiego możemy w pełni zrozu-
mieć te słowa. 

Agnieszka Sikora
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Andrzej Rozesłaniec, Przewodnik lite-
racki po Świecie. Śladami polskich pi-
sarzy-podróżników, Wydawnictwo Kar-
tograficzne DAUNPOL, Warszawa 2011, 
ss. 120, 
ISBN 978-83-7475-573-3

Pisarstwo podróżnicze stanowi rozległy 
i niezwykle zróżnicowany dział literatury, 
począwszy od najstarszych tekstów, któ-
rych czas powstania przypadał na okres 
starożytności, aż po współczesność. Pasja 
odkrywania nieznanych miejsc łączyła 
się ściśle z chęcią opisu przeżyć towarzy-
szących tym doświadczeniom, stąd też – 
w celu uatrakcyjnienia relacji z dalekich 
wypraw – autorzy dali początek różnorod-
nym formom deskrypcji, które, ulegając 
licznym przeobrażeniom, przybierały in-
dywidualne cechy gatunkowe. W związ-
ku z tym, tak literatura powszechna, jak 
i polska proponują bogaty zbiór tekstów 
nie tylko epickich, ale również lirycznych, 
wśród których na szczególną uwagę za-
sługują różne odmiany hodoeporikonów 
i eposów peregrynackich1. 

Wraz z rozwojem techniki podróżowanie 
staje się zjawiskiem powszechnym. Z tym 
także wiąże się weryfikacja celów doko-
nywanych eksploracji2 – od religijnych do 
handlowych i dyplomatycznych, wobec 
których wtórne stają się wyprawy nasta-
wione na czerpanie duchowej przyjemności 
wynikającej m.in. z odkrywania zabytków 
kultury materialnej. Ponadto predylekcja 
poznawcza gnała podróżników w niezna-
ne miejsca, dzięki czemu – niejednokrotnie 
– przyczyniali się oni do obalenia spetryfi-
kowanych wyobrażeń o świecie, wnosząc 
1  Szczegółowego omówienia tych gatunków 
dokonał Roman Krzywy w swojej książce Od 
hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. 
Studium z historii form literackich, Warszawa 
2001.
2  Klasyfikację celów podróży zaproponował 
Lionel Casson w pracy zatytułowanej 
O podróżach w starożytnym świecie, przeł. 
A. Flasińska, M. Radlińska-Kardaś, Wrocław 
1981.

znaczący wkład w rozwój innych dziedzin 
nauki. 

W odpowiedzi na niesłabnące zaintere-
sowanie literaturą podróżniczą – zarówno 
dawną, jak i współczesną – powstało wiele 
opracowań o charakterze krytycznym. Na 
szczególną uwagę zasługują publikacje 
autorstwa Stanisława Burkota, Andrzeja 
Cieńskiego, Romana Krzywego, Czesła-
wa Niedzielskiego oraz wydania zbiorowe 
pod redakcją Piotra Kowalskiego, Romana 
Pollaka czy Dariusza Rotta. Opracowania 
te w sposób szczegółowy omawiają wybra-
ne zagadnienia, proponując ponadto roz-
budowaną bibliografię podmiotową oraz 
przedmiotową. 

Książka Andrzeja Rozesłańca koncen-
truje się również wokół problemów literatu-
ry podróżniczej. Autor ten w tytule precyzuje 
kryteria gatunkowe swojej pracy, określając 
ją jako „przewodnik literacki”. Przewodniko-
wy charakter tekstu narzuca Rozesłańcowi 
konieczność wyboru syntetycznych form 
przekazu informacji, co widoczne jest w po-
szczególnych częściach poświęconych bio-
grafiom pisarzy-podróżników. 

Recenzowany tekst składa się z dwóch 
głównych rozdziałów, będących próbą 
chronologicznego uporządkowania wiedzy 
o życiu oraz twórczości dawnych i współ-
czesnych podróżników. Informacje te są 
jednak w wielu przypadkach bardzo ską-
pe i ograniczają się do wyliczenia najważ-
niejszych, znanych powszechnie, faktów 
biograficznych. 

W rozdziale wstępnym autor wymienia 
nazwiska „pierwszych polskich podróżni-
ków”, zaliczając do tej grupy takie postaci 
jak m.in. Jan Nepomucen Potocki, Joseph 
Conrad czy Jarosław Iwaszkiewicz. Naj-
starszy w tym gronie pisarz urodzony był 
jednak dopiero w XVIII wieku, co pokazuje, 
iż autor gromadzi informacje w sposób wy-
biórczy, bez uwzględnienia współczesnego 
stanu wiedzy na temat historii literatury 
polskiej, a dobór postaci jest dość przypad-



kowy3. Takie podejście wobec omawianych 
zagadnień nie jest dla czytelnika zadowala-
jące, a w konsekwencji wprowadza go błąd. 
Brak spójności między tytułem rozdziału 
a zawartymi w nim treściami powoduje, że 
nie wymieniono nazwisk szesnastowiecz-
nych lub siedemnastowiecznych podróżni-
ków, których działalność miała duży wpływ 
na charakter odbywanych i opisywanych 
później wypraw. Andrzej Rozesłaniec doko-
nuje więc w pierwszym rozdziale ogólnego 
przeglądu dorobku polskich pisarzy-po-
dróżników w wąskiej perspektywie czaso-
wej, co ma negatywny wpływ na wiarygod-
ność wyeksponowanych treści. 

Ponadto autor podjął nieudaną próbę 
zaprezentowania sylwetki jednego z najwy-
bitniejszych polskich eksploratorów – Ar-
kadego Fiedlera. W krótkim podrozdziale, 
którego założeniem miało być omówienie 
specyfiki podróży autora książki pt. Ka-
nada pachnąca żywicą, Rozesłaniec poło-
żył większy akcent na treści o charakterze 
antropologiczno-kulturowym, przytacza-
jąc m.in. opowieść o losach Indianina ze 
szczepu Nazpersów. W podobny sposób 
omówiono dokonania innych podróżników 
– Elli i Andrzeja Banachów. W kilku krót-
kich akapitach autor zamknął podstawowe 
informacje, które nie przekonują czytelni-
ka o niezwykłości wypraw organizowanych 
przez tę parę odkrywców. Rozesłaniec, wy-
bierając w tym przypadku enumeratyw-
ną formę prowadzenia narracji, informuje 
w sposób lapidarny o ich kolejnych podró-
żach. Te niezwykle oszczędne w treści fak-
ty biograficzne zamyka stwierdzeniem, iż 
„podróże odbywali wspólnie, i wspólnie pi-
sali o Amsterdamie, o czterech tygodniach 
w Japonii, o Sycylii, o szczęśliwej i kultu-
ralnej stronie świata” (s. 58).

Chociaż druga część recenzowanego 
tekstu została zatytułowana Najnowsze 
3 Wystarczyło zerknąć choćby do Słownika 
polskich podróżników autorstwa Wacława 
i Tadeusza Słabczyńskich (Warszawa 
1992), w  którym odnajdujemy ponad 600 
biogramów.

dzieje polskich podróży, to autor kontynu-
uje strategię opisu obecną w pierwszym 
rozdziale swojej pracy. Dokonuje tutaj 
krótkiego przeglądu działalności współ-
czesnych podróżników, m.in. Jacka Pał-
kiewicza, Marka Kamińskiego czy Wandy 
Rutkiewicz, przypisując wszystkim wy-
mienionym postaciom, co sugeruje tytuł 
książki, miano pisarzy. W tej grupie wy-
mienia również nazwisko jednego z naj-
bardziej znanych polskich reportażystów 
– Ryszarda Kapuścińskiego, formułując 
niesłuszną opinię, iż autor ten „w dojrzałej 
części swojej kariery zaczął krystalizować 
wiadomości w syntetyczne obrazy dużej 
wagi i urody. Ale zaczynał właściwie od 
uganiania się za informacjami doraźnymi. 
Zdobywał je najczęściej na wojnach, no – 
wtedy nazywano to rewolucjami. Z sym-
patii dla Autora nazwijmy to poszukiwa-
niem sprawiedliwości społecznej” (s. 71). 

Nadużyciem wydaje się także teza Ro-
zesłańca, że Kapuściński odwiedzał Indie 
i Chiny, nie znając języków obcych i nie 
mając wiedzy na temat kultury Orientu. 
O bezzasadności tej opinii można prze-
konać się, sięgając m.in. po książkę Wę-
drówki z Herodotem lub zbiór reportaży 
pt. Szachinszach ukazujących gwałtowne 
przemiany polityczne na tle problemów 
o charakterze społecznym i obyczajowym. 

Mimo że do grona pisarzy-podróżników 
Andrzej Rozesłaniec zaliczył autora Cesa-
rza, to nie uwzględniając nazwiska innego 
wybitnego twórcy – Melchiora Wańkowicza, 
zbagatelizował jego wkład w działania na 
rzecz ukonstytuowania poetyki gatunku re-
portażu, co potwierdza tezę o fragmentarycz-
ności tej publikacji i pewnej tendencyjności 
towarzyszącej strategii doboru informacji. 
W związku z brakiem określonych kryteriów 
doboru pisarzy-podróżników łatwo można 
zasugerować konieczność uzupełnień bio-
graficznych, choćby o takie postaci, jak: An-
drzej Bobkowski, Elżbieta Dzikowska, Tony 
Halik, Lucjan Wolanowski...  
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Inny dowód praktyki ukazującej nie-
konsekwencję działań autora recenzowa-
nej pracy można dostrzec w rozdziale po-
święconym biografii Marka Kamińskiego. 
We fragmencie tym Rozesłaniec szczegóło-
wo omawia starania zdobywcy biegunów 
zmierzające do przygotowania swojej eks-
pedycji, która miała odbyć się przy udziale 
niepełnosprawnego Jana Meli. Narracja 
zostaje jednak nieoczekiwanie zwieńczona 
lakonicznym stwierdzeniem „stąd ruszają 
na biegun południowy” (s. 107), stano-
wiącym zarazem niewystarczające podsu-
mowanie zasygnalizowanych treści. Taki 
układ kompozycyjny omawianego podroz-
działu rozbija wewnętrzną spójność całe-
go tekstu, uniemożliwiając autorowi osią-
gnięcie zamierzonego celu. 

Andrzej Rozesłaniec w swojej pracy 
prezentuje także sylwetki Wojciecha Cej-
rowskiego, Beaty Pawlikowskiej i Martyny 
Wojciechowskiej, czyli tych podróżników, 
którzy funkcjonują w masowej świadomo-
ści społecznej głównie za sprawą swojej 
obecności w mediach. Omawiając dzia-
łalność Cejrowskiego, zwraca uwagę na 
wyrazistość, jaką osiąga on podczas swo-
ich wystąpień telewizyjnych, co w znacz-
nej mierze przyczynia się do odnoszonych 
przez niego sukcesów. Rozesłaniec pisze 
dalej, że „Cejrowski jest lepszy (…), gdy 
opowiada na żywo, przed kamerą (…), a w 
druku traci (…). Matowieje gawęda, któ-
rej wciąż chce się słuchać przy stole, przy 
ognisku (…)” (s. 98). Trudno zgodzić się 
z tą opinią, wziąwszy pod uwagę fakt, iż 
publikacje Wojciecha Cejrowskiego cieszą 
się wśród czytelników uznaniem, o czym 
świadczy duża liczba sprzedanych egzem-
plarzy jego książek. 

Oprócz omówienia działalności znanych 
i popularnych współczesnych podróżników 
autor podejmuje także próbę przybliżenia 
sylwetek zapomnianych już eksplorato-
rów. W grupie tej wymienia Ferdynanda 
Ossendowskiego, Alinę i Czesława Cent-
kiewiczów, Olgierda Budrewicza, co może 

stanowić dla czytelnika zachętę do tego, 
by uzupełnić swą wiedzę, sięgając po ich 
twórczość i inne opracowania krytyczne. 
Mimo tego recenzowanej publikacji można 
zarzucić wiele braków o charakterze me-
rytorycznym. Trudno osiągnąć badawczą 
rzetelność, opisując biografie 20 podróżni-
ków na 120 stronach książki o kieszonko-
wym formacie (który – chyba jednak mi-
mowolnie – nawiązuje do tzw. elzewirów – 
publikacji o charakterze przewodnikowym 
wydawanych przez rodzinę niderlandzkich 
drukarzy i wydawców – Elzewirów), z wyko-
rzystaniem licznych fotografii i map ukazu-
jących szlaki wędrówek (co stanowi pewien 
walor publikacji). Ponadto autor w swoich 
krótkich komentarzach ma skłonność do 
gromadzenia informacji, które nie są spój-
ne i nie odpowiadają zamierzeniu sprecy-
zowanemu w tytule recenzowanej pozycji 
bibliograficznej. 

Osobnego komentarza wymaga również 
strona stylistyczna Przewodnika literackie-
go po Świecie, którego język stanowi dużą 
barierę we właściwym rozumieniu omawia-
nych zagadnień. Liczne usterki natury lek-
sykalnej, interpunkcyjnej oraz składniowej 
odbierają czytelnikowi prawdziwą przyjem-
ność obcowania z tekstem, co powoduje, że 
książka staje się mało przejrzysta i niezwy-
kle kłopotliwa w odbiorze. W związku z tym, 
iż Andrzej Rozesłaniec nie podaje adresów 
bibliograficznych fragmentów tekstów, które 
cytuje, jego książka nie ma charakteru na-
ukowego, przez co nie może być materiałem 
źródłowym przywoływanym w jakimkolwiek 
projekcie badawczym. Brak odniesień do 
innych opracowań krytycznych odbiera tej 
publikacji wiarygodność i bardzo utrudnia 
weryfikację zgromadzonych w niej informa-
cji. Wymienione powyżej elementy, składa-
jące się na układy kompozycyjny i rzeczowy 
recenzowanej książki stanowią o jej niskiej 
wartości merytorycznej, choć warto zauwa-
żyć jej popularyzatorski charakter. 

Monika Jacenik
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„Media w edukacji. Przestrzenie global-
ności – obszary lokalności” – ogólnopol-
ska konferencja Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach

19 listopada 2012 roku w gmachu Biblio-
teki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się 
konferencja pt. „Media w edukacji. Prze-
strzenie globalności – obszary lokalności”. 
Jej główną inicjatorką i organizatorką była 
dr Agnieszka Roguska, inne zaangażowa-
nie w wydarzenie podmioty to Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
– Instytut Pedagogiki – Pracownia Edu-
kacji Kulturowej i Animacji, Samorządo-
we Centrum Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach, Fundacja na 
rzecz dzieci i młodzieży „Szansa” i inne. 
W konferencji, pomyślanej jako swego 
rodzaju płaszczyzna dyskusji dla teore-
tyków i praktyków mediów oraz pracow-
ników związanych z szeroko pojmowaną 
edukacją, wzięli udział przedstawiciele 15 
ośrodków akademickich, nauczyciele oraz 
dziennikarze. 

Tematyka wystąpień na konferencji 
była skupiona na kilku głównych obsza-
rach, choć nie zostało to uwzględnione 
w kolejności wystąpień ani w podziale 
na sekcje, których organizacja wydaje się 
dość przypadkowa. Można wyróżnić na-
stępujące obszary:

•	 Media w edukacji – w tej tema-
tyce poruszano zarówno kwestie 
teoretyczne związane z możliwym 
wykorzystaniem mediów w edu-
kacji na różnych poziomach, jak 
i zagadnienia edukacji medialnej. 
Rozważano więc znaczenie me-
diów dla edukacji wczesnoszkol-
nej (dr Katarzyna Kochan), zagro-
żenia, jakie niesie działalność me-
diów masowych dla współczesnej 
rodziny (dr Sebastian Koczy), spo-
soby zapobiegania zachowaniom 
problemowym dzieci w Internecie 

(mgr Dorota Demel), historię pol-
skich programów edukacyjnych 
dla dzieci (dr Joanna Sosnowska). 
Przedstawiono też kilka ciekawych 
sposobów wykorzystania mediów 
masowych w edukacji różnego 
rodzaju, na przykład w edukacji 
społecznej (mgr Agnieszka Adam-
ska, mgr Kamila Kwasik), eduka-
cji finansowej (dr Agnieszka Łuka-
siewicz-Kamińska), czy też w na-
uce języków obcych (mgr Martyna 
Klejnowska-Borowska) i inne.

•	 Wykorzystanie mediów – zarów-
no z perspektywy działaczy różne-
go rodzaju organizacji, jak i bada-
czy komunikowania. Zaprezen-
towano tutaj znaczenie mediów 
w dialogu międzykulturowym (dr 
Paulina Olechowska), w integracji 
uchodźców na przykładzie działal-
ności mediów Lubelszczyzny (dr 
Wojciech Wciseł) czy też działal-
ności samorządów terytorialnych 
(dr Patrycja Szostok, dr Robert 
Rajczyk), ale także jako narzędzia 
wpływu na innych (mgr Karolina 
Komsta) oraz integrowania spo-
łeczności (mgr Joanna Szegda). 
Dokonano też próby odpowiedzi 
na pytanie, kto i na jakiej pod-
stawie decyduje o kształtowaniu 
agendy mediów lokalnych (mgr 
Agnieszka Sztajdel).

•	 Praktyka mediów lokalnych – 
w tej grupie wystąpień znalazły 
się nie tylko relacje z osobistych 
doświadczeń twórców mediów, ale 
też konstatacje dotyczące kondycji 
mediów lokalnych w ogóle, próba 
diagnozy powodów ich problemów 
oraz określenie ich znaczenia 
dla społeczeństwa. Dziennikarze 
i inni twórcy mediów lokalnych 
byłego województwa siedleckiego 
podzielili się z uczestnikami do-
świadczeniem w zakresie możli-



wych funkcji prasy lokalnej i ich 
praktycznej realizacji na przy-
kładzie „Tygodnika Siedleckiego” 
(mgr Mariola Zaczyńska), roli pra-
sy lokalnej w promowaniu i ini-
cjowaniu wydarzeń kulturalnych 
(mgr Agnieszka Janiszewska) oraz 
możliwości funkcjonowania sie-
dleckich mediów i ich przełoże-
niu na praktykę, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiaru eko-
nomiczno-towarzyskiego tego ro-
dzaju działalności (mgr Sławomir 
Kindziuk).

•	 Etyka w mediach w dobie ich 
globalizacji – oprócz inaugurują-
cego konferencję wystąpienia ks. 
prof. Michała Drożdża na temat 
prospektywnej roli etyki mediów 
znalazł się tu referat na temat 
prawnych podstaw etyki mediów 
i ich praktycznego zastosowania 
(mgr Marta Polaczek-Bigaj).

Obrady zakończyło i jednocześnie pod-
sumowało wystąpienie organizatorki dr 
Agnieszki Roguskiej na temat kierunku 
zmian, jakim ulegają współczesne media, 
który to kierunek nie jest wyłącznie zde-
terminowany tendencją do globalizacji, ale 
również jest naznaczony chęcią i potrze-
bą zachowania mediów lokalnych, jako 
szczególnie istotnych dla edukacji.

Chociaż główną osią i hasłem 
wywoławczym konferencji były media 
w edukacji, to edukacja ta nie została 
potraktowana wąsko, jako nauczanie na 
poszczególnych etapach realizowania obo-
wiązku szkolnego, ale znacznie szerzej, 
jako przekazywanie wiedzy, wychowywa-
nie, uświadamianie w celu kształtowania 
wartościowego młodego człowieka, ak-
tywnego obywatela korzystającego z dóbr 
kultury, członka lokalnych społeczności, 
świadomego i biorącego czynny udział 
w jej życiu i wreszcie – dobrze radzącego 
sobie w różnych dziedzinach życia doro-
słego.

Całość konferencji należy ocenić jako 
ważny głos na rzecz edukacji medialnej, 
która, jak wiadomo, jest zaniedbywana 
i traktowana jako niezbyt potrzebny ele-
ment kształcenia. Skutkiem tego zanie-
dbania jest społeczeństwo pozbawione 
kompetencji medialnych, co prowadzi nie 
tylko do braku umiejętności wykorzysta-
nia możliwości, jakie niosą środki maso-
wego komunikowania, ale także do zwięk-
szenia podatności na manipulację za ich 
pośrednictwem.

Szczególnie ważne w konferencji wyda-
je się być skupienie znacznej części obrad 
na znaczeniu mediów lokalnych, które nie 
są w ostatnich latach przedmiotem szcze-
gólnie dużego zainteresowania badaczy, 
nie tylko w aspekcie ich roli w edukacji, 
ale w ogóle. Media lokalne tymczasem, 
co starano się udowodnić na konferencji, 
będąc najbliżej człowieka, mają duży po-
tencjał, którego wykorzystanie w edukacji 
społeczności lokalnych wydaje się nie do 
przecenienia. 

Efektem konferencji ma się stać re-
cenzowana publikacja książkowa, zawie-
rająca pełne wersje przygotowanych wy-
stąpień. Organizatorzy zapowiedzieli już 
chęć zorganizowania podobnego spotka-
nia w przyszłym roku. 

Patrycja Szostok
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15 lat studiów nad mediami 
w Preszowie

Historia Katedry Komunikacji i Me-
diów (Katedra Komunikačných a Medi-
álnych Štúdií) na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Preszowskiego sięga 
1997 r., kiedy na jesieni tego roku w Ka-
tedrze Literatury i Języka Słowackiego 
zaczęto realizować koncepcję prof. J. 
Sabola i prof. D. Slančovej, obejmującą 
utworzenie jednostki zorientowanej na 
badania komunikacji masowej. Zakład 
rozpoczął działalność pod kierownic-
twem prof. D. Slančovej.

Przez pierwsze dwa lata na nowo 
akredytowanym kierunku Komuni-
kacja masowa prowadzono studia dla 
studentów zaocznych, a w kolejnych 
latach studia rozpoczęli również stu-
denci dzienni. Program już w trakcie 
pierwszych dwóch lat, wraz z szybkim 
rozwojem teorii i badań mediów, wyraź-
nie się zmieniał. Istotną rolę odgrywała 
również konieczność profilowania oferty 
ze względu na potrzeby rynku, aby mury 
uczelni opuszczali nie tylko posiadający 
przygotowanie teoretyczne i praktyczne 
przyszli dziennikarze, ale również pra-
cownicy agencji reklamowych, rzecznicy 
prasowi w firmach prywatnych i insty-
tucjach państwowych czy też kierownicy 
działów PR.

Efektem „dążeń emancypacyjnych” 
było powstanie w 2004 r. samodziel-
nej Katedry Komunikacji i Mediów oraz 
jej organizacyjne włączenie do Insty-
tutu Studiów Słowacystycznych, Me-
dioznawczych i Bibliotekoznawczych 
(Inštitút Slovakistických, Mediálnych 
a Knižničných Štúdií – ISMKŠ) jako jed-
nostki skupiającej wszelką aktywność 
naukową i pedagogiczną związaną z ba-
daniami mediów i komunikacją społecz-
ną. Profil naukowo-badawczy Katedry 
znacząco zmienił się w trakcie minio-
nych piętnastu lat, a zmiany te związa-

ne były ze wzmocnieniem jej potencjału 
personalnego i organizacyjnego. 

Wśród licznych przedsięwzięć na-
ukowo-badawczych Katedry należy wy-
mienić ponad trzydzieści zagranicznych 
wyjazdów badawczych (Wielka Bryta-
nia, Polska, Czechy), zorganizowanie 
czterech seminariów naukowych po-
święconych analizie tekstu medialnego 
pod nazwą „Médiá a text” (I – 2004, II 
– 2008, III – 2010, IV – 2012), a także 
warsztaty współorganizowane z regio-
nalnym oddziałem Słowackiego Sto-
warzyszenia Dziennikarzy, szkolenia 
i kursy zarówno na uczelni, jak i poza 
nią, np. „Media i młody człowiek w spo-
łeczeństwie informacyjnym” („Médiá 
a mladý človek v informačnej spolo-
čnosti”), liczne festiwale filmów doku-
mentalnych i animowanych, spotkania 
z osobistościami nauki i mediów.

Na dorobek pracowników Katedry 
składa się blisko sześćdziesiąt rozpraw 
naukowych wydanych w krajowych 
wydawnictwach na Słowacji, liczne 
wystąpienia na konferencjach nauko-
wych w kraju i za granicą. Pracownicy 
i studenci chętnie wyjeżdżają na poby-
ty stypendialne do jednostek o podob-
nym profilu (Praga, Ołomuniec, Brno). 
Wśród monografii naukowych znajdują 
się m.in. następujące istotne pozycje: 
Juraj Rusnák: „Správy z druhej ruky“. 
Komunikačné stereotypy a ich fungova-
nie v médiách. Prešov: Filozofická fakul-
ta Prešovskej univerzity 2002; Július 
Zimmermann: Spektrografická a škálo-
grafická analýza akustického rečového 
signálu. Prešov: Náuka 2002; Renáta 
Gregová, Juraj Rusnák, Ján S. Sabol: 
Interpretácia textov elektronických ma-
sových médií. Stručný terminologický 
slovník. Prešov: Filozofická fakulta Pre-
šovskej univerzity v Prešove 2004.

Wśród najbliższych zamierzeń na-
leży wymienić przedłożenie w ramach 
całościowej akredytacji Uniwersytetu 



Preszowskiego w 2013 r. dwóch nowych 
listów akredytacyjnych dla kierun-
ków: wychowanie medialne oraz umie-
jętności medialne. Przede wszystkim 
pierwszy z nich ma być odpowiedzią 
na współczesne potrzeby szkolnictwa. 
Problemy, z którymi spotyka się współ-
czesna szkoła i konkretny nauczyciel, 
powodują, że jak nigdy wcześniej ro-
śnie konieczność posiadania wyższych 
kompetencji komunikacyjnych i kultu-
rowych. Wobec instytucji szkoły mass 
media mogą się jawić jako konkurencja, 
a oddzielenie tego, co wartościowe, od 
tego, co bywa potencjalnie niebezpiecz-
ne, staje się coraz trudniejsze. Bardzo 
ważne jest więc, by młodzi użytkownicy 
nowych mediów wyposażeni byli w od-
powiednią wiedzę i umiejętności z za-
kresu edukacji medialnej. 

Czwarta edycja seminarium nauko-
wego „Médiá a text”, tym razem z pod-
tytułem „15 lat studiów nad mediami 
w Preszowie”, odbyła się 4 grudnia na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersyte-
tu Preszowskiego. Tematyka semina-
rium obejmowała takie problemy, jak: 
stereotypy poznawcze i ich funkcjo-
nowanie w mass mediach; literatura 
piękna i media; język nowych mediów; 
badania mass mediów – perspektywy 
rozwoju dziedziny. Udział w nim wzię-
ło kilkudziesięciu medioznawców oraz 
przedstawicieli innych dziedzin nauki. 
Z ośrodków naukowych na Słowacji 
z referatami wystąpili m.in.: prof. Jo-
zef Sipko, prof. Daniela Slančová, prof. 
Ján Sabol, doc. Juraj Rusnák, nato-
miast prelegentami zagranicznymi byli 
dr Aleksandra Sarna i dr Paweł Sarna.

Paweł Sarna
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Konferencja naukowa w mieście 
olimpijskim

  
W dniach 1-3 listopada 2012 roku w So-
czi, stolicy zimowych igrzysk olimpijskich 
w 2014 roku, odbyła się szósta Międzyna-
rodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja 
„Strategie medialne współczesnego świa-
ta”. To coroczne spotkanie medioznawcze 
organizowane jest przez Wydział Dzienni-
karstwa Kubańskiego Państwowego Uni-
wersytetu w Krasnodarze. 

W konferencji wzięło udział ponad 
70 uczestników z różnych krajów świata 
i miast Rosji. Stałymi partnerami w me-
rytorycznym dialogu stały się takie mia-
sta, jak: Kijów, Mińsk, Praga, Moskwa, 
Sankt-Petersburg, Stawropol, Rostów nad 
Donem, Wiedeń, Sofia, Kursk, Jekateryn-
burg, Katowice, Sosnowiec, Armawir, Maj-
kop, Suchumi, Władykaukaz, Ufa, Woro-
neż, Ankara i Astrachań. W tym roku na 
konferencję przyjechali naukowcy z Kali-
ningradu, Czelabińska, Damaszku oraz 
Konakri (stolica Gwinei).

Tematyka referatów, wykładów i dys-
kusji była bardzo różnorodna. Uczestnicy 
prezentowali nowe podejścia zarówno do 
tematów podejmowanych już wcześniej, 
jak i do pojawiających się nowych kwestii. 
Szczególnie ciekawie zaprezentowała się 
sekcja studencka, której jednym z celów 
było przedstawienie dorobku badawczego 
młodych naukowców. 

Wysoki poziom całej konferencji wy-
znaczyły wystąpienia na obradach plenar-
nych wygłoszone przez prof. J. Łuczyńskie-
go (Krasnodar) „Teoria politycznych pseu-
domitów a współczesna przestrzeń medial-
na”, prof. A. Richtera (Wiedeń) „Odpowie-
dzialność za ekstremistyczne wypowiedzi 
na forum mediów internetowych”, prof. I. 
Makarema (Syria, Damaszek) „Media ma-
sowe a wydarzenia na Bliskim Wschodzie: 
problem agresywnego kłamstwa”. 

Zainteresowaniem cieszyły się także 
opracowania katowickich autorów: P. Szo-

stok „Wykorzystanie możliwości miejskich 
i gminnych serwisów www na przykładzie 
Śląska”, J. Gieruli „Telewizja uniwersytec-
ka w Polsce” czy R. Rajczyka „Utrzymywa-
nie kontaktów samorządu ze społeczno-
ścią lokalną”.

Szósta konferencja charakteryzowała 
się także relatywnie dużym udziałem uty-
tułowanych naukowców – obecnych na 
niej było 25 samodzielnych pracowników 
nauki, 30 doktorów; pozostali uczestnicy 
to asystenci i studenci, a także dziennika-
rze kubańskich środków masowego ko-
munikowania. Przed rozpoczęciem konfe-
rencji organizatorzy wydali zbiór tekstów 
naukowych, w którym znalazło się 90 
opracowań. Książkę otrzymali wszyscy 
uczestnicy konferencji.

Konferencje w Soczi to, już tradycyj-
nie, nie tylko wysoki poziom naukowy wy-
stąpień, życzliwe relacje wzajemne, zasad-
niczość i poprawność oceniania, ale rów-
nież swego rodzaju specyficzna atmosfera 
twórcza, w której tworzone są związki i re-
lacje przyszłej współpracy naukowej. 

Aleksander Ostaszewski
Tłumaczenie: Patrycja Szostok






