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Od redakcji

Tegoroczny numer „Rocznika Prasoznawczego”, który oddajemy do rąk Czytelników, 
zawiera kilka materiałów poświęconych prasie jako medium masowemu. Mają one wymiar 
współczesny i  są zarazem spojrzeniem na społeczne funkcje prasy w aspekcie historycz-
nym. Uważamy bowiem, że trudno analizować aktualne przemiany systemu medialnego 
bez pogłębionej refleksji nad tym, co jeszcze niedawno stanowiło o jego istocie. „Rocznik 
Prasoznawczy” w założeniu ma pomóc w kształceniu dziennikarzy, wskazywać, iż dzienni-
karstwo, niezależnie od dominujcych nośników informacji, jest przede wszystkim służbą 
społeczną, a refleksja nad społecznymi aspektami funkcjonowania mediów masowych jest 
podstawowym zadaniem medioznawstwa.

Dział rozpraw i artykułów, podobnie jak w poprzednim numerze, otwiera publikacja 
Zofii Sokół. Tym razem ta niestrudzona badaczka prasy kobiecej w Polsce przybliża nam 
początki prasy tego typu na Śląsku. Jest to nie tylko krajobraz prasy kobiecej w tym regionie, 
ale także refleksja nad społecznymi aspektami działań tego typu wydawnictw w dobie od-
radzania się tożsamości polskiej na Śląsku. Ta bardzo dobrze udokumentowana praca może 
być interesująca nie tylko dla historyków prasy. 

Opracowanie Agnieszki Grzesiok-Horosz omawia prawo prasy do informacji w świetle 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Charakteryzuje podmioty i procedury z tym 
związane. To materiał ważny, gdyż nie jest to problematyka podejmowana często przez 
medioznawców. Autorka koncentruje się na stanie doktryny z pewnymi odniesieniami do 
praktyki dziennikarskiej. 

Krzysztof Wasilewski prezentuje interesującą analizę ilościowo-jakościową problematy-
ki lokalno-regionalnej w prasie centralnej poprzez charakterystykę materiałów w najważ-
niejszych dziennikach ogólnopolskich w ostatniej dekadzie PRL. Stosując metodę analizy 
zawartości, konstruuje  obraz prowincji w perspektywie centralnej prasy. 

Artykuł Lilianny i  Mirosława Lakomych jest próbą przedstawienia nowego zjawiska 
funkcjonującego w  mediach masowych, a  związanego z  nowymi formami pozyskiwania 
i  utrzymania odbiorców. Związane jest to z  konkursami organizowanymi przez media, 
a możliwymi dzięki technologii sms-ów. Autorzy nazywają to zjawisko hazardyzacją me-
diów i rozważają skutki takich praktyk redakcyjnych. 

Artykuł Damiana Guzka przedstawia i charakteryzuje wybrane czynniki rzetelności dzien-
nikarskiej, porównując zawód dziennikarski w Polsce i Hiszpanii. Dokonuje tego poprzez ana-
lizę obrazu Unii Europejskiej i jej członków w mediach masowych w obu krajach. Wskazuje na 
różnice wynikające zarówno ze specyfiki systemu medialnego, jak i kultury zawodowej.  

W  części poświęconej  materiałom i  komunikatom tym razem mamy dwie publika-
cje. Pierwsza z nich autorstwa Patrycji Szostok i Roberta Rajczyka  jest raportem z badań 
empirycznych nad polityką informacyjną oraz działaniami public relations realizowanymi 
przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Materiał dotyczy województwa śląskie-
go i jest częścią szerszych badań ogólnopolskich realizowanych przez autorów publikacji. 
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Jest on wart uwagi Czytelników ze względu na aktualność problematyki, ale także z powo-
du obszerności materiału empirycznego zrealizowanego na próbie wyczerpującej badanych 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Publikacja Jacka Bombera to studium medioznawczo-historyczne ukazujące historię 
„Dziennika Zachodniego” na tle zmian rynku prasowego na Górnym Śląsku. Autor koncen-
truje się na analizie zmian własnościowych tego tytułu po 1990 roku. Materiał jest niewątpliwie 
bogatym źródłem danych ilościowych dotyczących tej największej gazety regionalnej w Polsce. 

Warte uwagi Czytelników w  numerze są także   sprawozdania z  konferencji krajow-
ych i zagranicznych, dają bowiem pogląd na aktywność i kierunki zainteresowań badac-
zy mediów masowych. Warte przejrzenia są także recenzje książek medioznawczych 
dotyczących funkcjonowania systemu medialnego w  Polsce i  na świecie, a  także stanu 
badań nad komunikacją medialną w naszym kraju. 

Na koniec chciałbym się podzielić z Czytelnikami smutną wiadomością o śmierci Hen-
ryka Siwka z Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Można Go zaliczyć do twór-
ców i  najwybitniejszych przedstawicieli  metodologii badań odbioru mediów masowych 
w Polsce. Nie znam polskiego medioznawcy, którego wiedzę i doświadczenie w tym zakresie 
można porównać z dorobkiem Henryka Siwka. Jest to niewątpliwie duża strata dla naszego 
środowiska badaczy mediów masowych. 



ROZPRAWY I ARTYKUŁY





Zofia Sokół*        

Czasopisma dla kobiet na Śląsku w latach 1876–1939

Część I: Prasa w okresie zaboru pruskiego (1876–1918)

STRESZCZENIE       
Prezentowana pierwsza część pracy dotyczy powstania i  rozwoju czasopism dla kobiet na Śląsku, 
wydawanych w zaborze pruskim w latach 1876–1918. Obejmuje czasopisma samoistne, jak również 
dodatki do prasy lokalnej, dotyczące rodziny, wychowania dzieci, a przede wszystkim organizacji 
domowego nauczania języka polskiego, religii katolickiej i historii Polski, usuniętych z programów 
szkolnych w okresie „Kulturkampfu”. Wobec zagrożenia wynarodowienia młodego pokolenia Po-
laków na Śląsku wytworzyła się opozycja w obronie polskiej tożsamości narodowej, języka i mowy 
polskiej, religii katolickiej, kultury i obyczajów. Naukę przeniesiono do domów rodzinnych, gdzie 
matki – mające największy wpływ na wychowanie dzieci, realizowały domowe wychowanie dzieci 
w duchu patriotyczno-narodowym. Do tego były potrzebne czasopisma dla kobiet, które przejęły 
rolę podręczników. Władze pruskie prześladowały wydawców i redaktorów, nakładały na nich kary 
pieniężne i wyroki pozbawienia  wolności, a czasopisma zawieszano na okres stały lub czasowy, co 
było jednoznaczne z ich likwidacją, a mimo to ciągle się odradzały.    

SŁOWA KLUCZOWE: prasa kobieca,  tożsamość narodowa, rola i funkcje czasopism,  Karol Miarka 
– ojciec i syn,  świadomość narodowa

Prezentowana pierwsza część pracy dotyczy powstania i rozwoju czasopism dla kobiet 
na Śląsku wydawanych w czasie zaboru pruskiego w latach 1876–19181. Obejmuje czaso-
pisma samoistne, jak również dodatki do prasy lokalnej, dotyczące rodziny, wychowania 
dzieci, a przede wszystkim organizacji domowego nauczania języka polskiego, religii kato-
lickiej i historii Polski w okresie największego prześladowania Polaków na Śląsku. Dotyczy 
również wydawnictw organizacji kobiecych, którym władze pruskie zezwoliły na ograni-
czoną działalność. 

Chronologia pierwszej części pracy obejmuje lata 1876–1918, od ukazania się pierwsze-
go czasopisma dla kobiet pt. „Monika”, dodatku do miesięcznika „Katolik” w 1876 r., wy-
dawanego przez Karola Miarkę w Mikołowie. Końcowa data: 1918, to rok powstania Polski 
Niepodległej, wtedy to znaczna część Górnego Śląska została przyłączona do Polski. Na-
stąpił wówczas rozwój nowego systemu prasowego i nowej prasy według prawa polskiego. 
W pruskim zaborze czasopisma dla kobiet wychodziły w formie samoistnych wydawniczo 
dodatków do lokalnej prasy ogólnej, co było podyktowane oszczędnościami przy kolporta-
żu i jego organizacji. Prasa dla kobiet powstała i rozwinęła się na Śląsku w okresie najwięk-
szego prześladowania Polaków, po objęciu funkcji pierwszego kanclerza Rzeszy i premiera 

*  prof. dr hab.; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
1 Część II obejmować będzie dzieje prasy dla kobiet na Śląsku w niepodległej Polsce w latach 1918–1939.  
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pruskiego przez Ottona Bismarcka (1815–1898), zwanego „żelaznym kanclerzem”2. W tym 
czasie władze pruskie zaostrzyły politykę germanizacyjną w związku z rozpoczęciem poli-
tyki antykościelnej na Śląsku, zwaną „Kulturkampf ”, czyli wojną kulturalną3. Ruch ten był 
skierowany przeciwko polskiej ludności wyznania katolickiego zamieszkałej na Górnym 
Śląsku, która według spisu ludności z1890 r. liczyła jeden milion 577 tys. mieszkańców, 
stanowiącej wówczas jedną trzecią ogółu ludności Prus4. Głównym celem polityki rządu O. 
Bismarcka była germanizacja Śląska i utworzenie jednolitego narodowościowo cesarstwa 
niemieckiego. Za jego rządów wydalono około 30 tys. Polaków, niemających obywatelstwa 
pruskiego; były to tzw. „rugi bismarckowskie”. W 1886 r. utworzono Komisję Kolonizacyj-
ną, zwaną „Hakata”, dla wykupu z rąk Polaków gospodarstw rolnych i osadzania na nich 
kolonistów niemieckich5. Szkolnictwo zostało zgermanizowane, język polski wyrugowany 
z  administracji i  sądownictwa, niemczono nazwy miejscowości, nazwiska mieszkańców, 
szczególnie represjonowano polską prasę i stowarzyszenia6. W zaostrzającej się sytuacji po-
litycznej polska ludność na Śląsku utworzyła samoobronę, ruch przeciw germanizacyjnej 
i terrorystycznej polityce wobec Polaków. W tym ruchu wzięły udział także kobiety śląskie 
i do nich były adresowane rodzinne czasopisma dla kobiet. 

Wobec narastającego ucisku władzy pruskiej w stosunku do ludności polskiej wyznania 
katolickiego wytworzyła się na Śląsku opozycja w obronie polskiej tożsamości narodowej: 
języka i mowy polskiej, obyczajów, kultury, religii katolickiej oraz prześladowanych księży 
katolickich. W tym ruchu wzięły udział kobiety śląskie. Polska ludność na Śląsku przez dom 
rodzinny, matkę-Polkę, mającą największy wpływ na domowe wychowanie dzieci w duchu 
patriotycznym, utożsamiane z religią katolicką, starała się zachować odrębność i tożsamość 
narodową, zgodnie z tradycją przodków. Procesy zachodzące w rodzinie wpływały na ca-
łokształt życia społecznego ludności polskiej, a wydawnictwa prasowe stały się ogniwem 
łączącym teraźniejszość z przeszłością i wyznacznikiem przyszłości. Pierwszymi czasopi-
smami adresowanymi do kobiet były: „Monika. Tygodnik dla rodziców o chrześcijańskim 
wychowaniu dziatek”, „Rodzina” oraz inne czasopisma o tematyce domowego wychowywa-
nia dzieci, dodawane do prasy śląskiej.  W tym czasie w trzech polskich dzielnicach rozbio-
2  Otto Bismarck (1815-1898), książę, polityk, pierwszy kanclerz zjednoczonego cesarstwa niemieckiego, poseł 
pruski przy sejmie związkowym we Frankfurcie, poseł pruski w Rosji, ambasador we Francji. W 1862 r. po 
mianowaniu pruskim prezesem ministrów i ministrem spraw zagranicznych rozpoczął ostrą walkę z liberalną 
większością sejmową. W 1867 r. został kanclerzem Związku Północno-Niemieckiego pod hegemonią Prus, a w 
1871 r. po zjednoczeniu Niemiec – pierwszym kanclerzem I Rzeszy Niemieckiej. W polityce międzynarodowej 
wyrobił sobie olbrzymi autorytet i tytuł „żelaznego kanclerza”, zaś w polityce wewnętrznej miano „polityka 
krwi i żelaza”. Podjął walkę z katolikami, w których upatrywał przeciwników zjednoczenia Niemiec. Szcze-
gólnie wrogie stanowisko zajął wobec ludności polskiej na Śląsku, duchowieństwa katolickiego i Watykanu. 
W 1890 r. otrzymał dymisję udzieloną przez króla Wilhelma II (Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, 
Warszawa 1962, s. 821-822).    
3  Kulturkampf  (skrót od „Kampf für die Kultur”) – walka ideologiczna i polityczna rządu O. Bismarcka w latach 
1871-1887, której celem było zahamowanie wpływów papieskich, Kościoła katolickiego i podporządkowanie 
państwu wyznania katolickiego. W 1890 r. O. Bismarck otrzymał dymisję od króla pruskiego Wilhelma II, co 
zakończyło sprawę „Kulturkampfu”.
4  W. Janota, Wstęp, [w:] Górny Śląsk przed stu laty. Jak o nim gazety owoczesne pisały, Katowice 1984, s. 8.
5  „Hakata” – organizacja (nazwa pochodząca od pierwszych liter nazwisk założycieli: Hensenmanna, Ken-
nemanna i Tiedemanna) powstała w celu wykupu ziemi i germanizacji ludności polskiej w zaborze pruskim. 
Popierała politykę rugów ludności polskiej, zwalczała język polski w szkołach i urzędach. W 1896 r. „Hakatę” 
przeniesiono do Berlina, a w 1900 zmieniono nazwę na: Niemiecki Związek Kresów Wschodnich.   
6  W. Janota, Wstęp, [w:] Górny Śląsk przed stu laty…, s. 6.
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rowych: pruskiej, austriackiej, rosyjskiej oraz Królestwie Polskim, gdzie polityczna sytuacja 
polskiej ludności była podobna, powstały czasopisma rodzinne zwane familiarnymi lub famil-
listycznymi, adresowane do kobiet, poświęcone problematyce życia rodzinnego i domowego 
wychowywania dzieci. Wobec zagrożenia wynarodowienia młodego pokolenia Polaków stały 
się sposobem na zachowanie polskiej odrębności narodowej w trzech dzielnicach rozbioro-
wych. Ten sam rodzaj czasopism powstał na Śląsku, w części pruskiej i austriackiej. Katolic-
kie czasopisma dla kobiet na Śląsku były w opozycji wobec protestantyzmu, podobnie jak 
w zaborze rosyjskim i Królestwie wobec prawosławia. Religijność kobiet śląskich była żarliwa, 
nasycona wątkami narodowo-patriotycznymi; matki były przekonane, że wiara pomoże dzie-
ciom pokonywać trudności w ich dorosłym życiu. W okresie „Kulturkampfu” prasa w języku 
polskim stała się przedmiotem ostrych ataków i prześladowania ze strony pruskiej władzy. Na 
wydawców i redaktorów „posypały się kary pieniężne i wyroki pozbawienia wolności” oraz 
zawieszania tytułów prasowych na okres czasowy, trwały, bądź pozbawienia prenumeraty (de-
bitu prasowego) na zabór austriacki, Królestwa Polskiego, gdzie rozchodziła się znaczna część 
nakładu7.

Odrębnych publikacji na temat prasy kobiecej na Śląsku jest niewiele, gdyż kobiety nie 
brały udziału w życiu społecznym i politycznym. Zabraniało im tego zarządzenie z 1850 
r., zakazujące kobietom „zrzeszania się w organizacje polityczne, zwoływanie wieców i ze-
brań publicznych, a nawet zabaw z udziałem kobiet”8. Zezwalano jedynie na istnienie chrze-
ścijańskich kobiecych bractw religijnych. W 1878 r. z  inicjatywy Karola Miarki powstało 
w  Bytomiu pierwsze na Śląsku Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich, a  po ukazaniu 
się miesięcznika „Monika”, zachęcającego do zakładania takich organizacji, powstały one 
w Katowicach, Bytomiu, Lipinach, Piekarach, Mysłowicach, Bogucicach. Założono też licz-
ne towarzystwa charytatywne, których zadaniem było budzenie świadomości polskiej, jak 
również rozwijanie inicjatywy i opieki społecznej. Pierwsza organizacja kobieca o charak-
terze społeczno-politycznym „Towarzystwo Kobiet” powstała 25 lutego 1900 r. w Bytomiu 
z inicjatywy i starań Teodory Dombkowej. Celem tej organizacji było „budzenie i pogłę-
bianie świadomości narodowej, zaznajomienie z  kulturą i  literaturą polską, zamiłowanie 
do mowy polskiej i ziemi ojczystej, przeciwstawienie się nawałnicy germanizacyjnej”. Obok 
tego celem Towarzystwa było wzajemne kształcenie i doskonalenie się w sprawach gospo-
darstwa domowego, „zakładanie czytelni, udzielanie pomocy naukowej, wreszcie prowa-
dzenie działalności dobroczynnej” – jak to ujęto w  statucie organizacji9. Podobną orga-
nizację zorganizowała w Zabrzu w 1903 Karolina Hagerowa, gromadząc żony górników. 
W 1890 r. powstało pierwsze na Śląsku Towarzystwo Kobiet Polskich Towarzystwa Szkół 
Ludowych oraz szereg innych organizacji katolickich i oświatowych10. Najwięcej organizacji 
kobiecych powstało po 1902 r., gdy wybudowano w Cieszynie pierwsze polskie gimnazjum, 
a w Orłowej gimnazjum realne. Wówczas na Śląsku „napływ polskiej inteligencji był silniej-
szy, toteż i poczuła ona potrzebę skupiania się w jakąś organizację”11. Kobiece organizacje 
7  T. Cieślak, Prasa w zaborze pruskim (Śląsk, Pomorze, Warmia, Mazury) w latach 1871-1918, [w:] Prasa 
polska w latach 1864-1918. Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 210.   
8  S. Mazurek, Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Śląsku Górnym, Opole 1969, s. 20.
9  Tamże, s. 20-28.
10  O pracy kobiet polskich katolickich w Cieszynie, [w:] Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich w dniach 11-12 
maja 1913 roku, Kraków 1913, s. 154-160.
11  Działalność Koła Pań TSL na Śląsku, [w:] Pamiętnik Zjazdu Kobiet…,  s. 161-163.
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były prześladowane przez władzę pruską, rozpędzano zebrania i wiece, wymierzano wy-
sokie kary pieniężne. Mimo to Towarzystwa Kobiet powstawały coraz liczniej w różnych 
miastach Górnego Śląska. Hasłem Towarzystwa Kobiet stało się zawołanie: „Bóg, Rodzina, 
Ojczyzna”. W 1903 r. na Śląsk przybyła Janina Omańkowska, zjednoczyła istniejące Towa-
rzystwa Kobiet w Związek Towarzystw Kobiecych, którego kierownictwo przejęła i rozwija-
ła12. Miała z tym wiele problemów ze strony pruskiej władzy, która kilkakrotnie skazywała ją 
na więzienie lub kary pieniężne, przez co zyskiwała coraz większy szacunek wśród ludności 
śląskiej. „Wszystkie jej wyjścia z więzienia były kwitowane triumfalnymi owacjami, organi-
zowanymi przez redakcje polskich dzienników. W prasie pojawiły się artykuły przydające 
jej miano <Męczennicy sprawy polskiej>”13.   

Pierwszą wzmiankę o prasie dla kobiet na Śląsku zamieściła Zofia Zaleska w monogra-
fii „Czasopisma kobiece w Polsce”, przy charakterystyce dodatków skierowanych do kobiet 
w prasie dla mężczyzn14. Drugą była rozprawa Adama Bara poświęcona Karolowi Miarce 
i  jego działalności wydawniczej, zwłaszcza historii czasopisma „Monika” (1876–1878)15. 
W licznych współczesnych opracowaniach prasy śląskiej nie ma osobnej monografii prasy 
dla kobiet, mimo ważnej roli, jaką odegrały w budzeniu ducha polskiego i rozwijaniu toż-
samości narodowej oraz łączności z ziemiami polskimi. Jedyna wzmianka o czasopiśmie 
„Monika” znajduje się w kontekście prasy religijnej w rozprawie Tadeusza Cieślaka Prasa 
w zaborze pruskim, Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury w latach 1871–1919, zamieszczonej 
w Historii prasy polskiej w latach 1864–1918 pod redakcją Jerzego Łojka16. Inne monogra-
fie prasy śląskiej pomijały temat prasy dla kobiet jako mało istotny. Najwięcej informacji 
o prasie śląskiej, w tym także dla kobiet, dostarczają katalogi i bibliografie prasoznawcze 
opracowane przez: Józefa Londzina, Andrzeja Pilcha, Jadwigę Ignatowicz, Marię Przywec-
ką-Samecką i  Jana Reitera, Klarę Meixner i  Janusza Możdżyńskiego, Joachima Glenska 
oraz Aleksandrę Garlicką17. Na osobną uwagę zasługują rozprawy dotyczące prasy śląskiej, 
12  Janina Omańkowska (1859-1927), urodzona na Pomorzu, nauczycielka, dziennikarka i publicystka, dzia-
łaczka społeczna i polityczna, uczestniczka trzech powstań śląskich, brała udział w plebiscycie, posłanka na 
Sejm Śląski. Wniosła ogromny wkład w rozwój prasy polskiej i rozwój ruchu kobiecego na Śląsku. Jako dzien-
nikarka zadebiutowała w redakcji „Gońca Wielkopolskiego” w Poznaniu. Na Śląsk przybyła w 1903 r., do 
Bytomia, gdzie zorganizowała Towarzystwo Młodych Polek „Sobótka” i była jego pierwszą przewodniczą-
cą. Jednocześnie podjęła pracę dziennikarską w redakcji dziennika „Głos Śląski” w Gliwicach, w tygodniku 
„Gwiazda” w Bytomiu, oraz w „Rodzinie” – dodatku do „Katolika”. Pracowała również w redakcji czasopisma  
dla dzieci „Dzwonek”, dod. do „Katolika” w Bytomiu oraz w redakcji miesięcznika „Zdrój”, organie Związ-
ku Młodzieży Katolickiej w Opolu. Władze pruskie i polskie uważały ją za jedną z najbardziej radykalnych 
politycznie kobiet. W Polsce odrodzonej była pierwszą kobietą na Śląsku odznaczoną Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Polonia Restituta. Zmarła w Chorzowie w 1927 roku. (Z. Bednorz, Wokół spraw wydawniczych na 
Opolszczyźnie, „Katolik” 1957, nr 4; B. Malec-Masnyk, Janina Omańkowska (1859-1927), [w:] Tobie Polsko. 
Szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku, red. W. Lesiuk, W. Zieliński, 
Opole – Katowice 1981, s. 348- 349; Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. Zuchniewicz, dod. do 
„Prasy Polskiej” 1984, s. CIX; Chorzowski słownik biograficzny, red. R. Hanke, Chorzów 1997, s. 126).
13  B. Malec-Masmyk, Janina Omańkowska (1859- 1927, [w:] Tobie Polsko…, s. 349.
14  Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce. Materiały do historii czasopism. Rok 1818-1937, Warszawa 
1937.   
15  A. Bar, Karol Miarka. Studium z dziejów Górnego Śląska, Katowice 1938, s. 157- 160, tegoż, Prasa 
górnośląska w okresie plebiscytu i powstań, Katowice 1935; „Ksiądz” (J. Kudera), Dziennikarstwo polskie na 
Śląsku. Zarys historyczny, Bytom 1912, s. 28, 36.
16  Historia prasy polskiej. Prasa Polska w latach 1864-1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 208.
17  J. Londzin, Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim (od r. 1716  do r. 1904), Cieszyn 1904; J. 
Ignatowicz , Katalog czasopism śląskich, t. 1-2, Wrocław 1960; M. Przywecka-Samecka, J. Reiter, Bibliografia 
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w których czasami wymienia się, ale nie charakteryzuje, pojedyncze tytuły prasy dla kobiet, 
najczęściej „Monikę”, „Rodzinę”, „Przyjaciela Rodzinnego” lub „Przyjaciela Domowego” 
w publikacjach Zdzisława Hierowskiego, Stanisława Rosponda, Zbyszka Bednarza, Jerzego 
Ratajewskiego, Stanisława Wilczka oraz Stefanii Mazurek i innych autorów przytaczanych 
w tej pracy18.

Warunki powstania prasy na Śląsku

Czasopiśmiennictwo na Śląsku w języku polskim narodziło się w czasie Wiosny Ludów 
w 1848 r., i jak pisał o tym Władysław Floryan, „przyczyniło się do obudzenia narodowego 
Ślązaków i poczucia przynależności do narodu polskiego”19. Po Wiośnie Ludów powstały 
warunki dla rozwoju prasy: w Austrii i Prusach zniesiono cenzurę prewencyjną, zastępując 
ją kontrolą represyjną po wydaniu druku20. Pierwszym polskim pismem był „Dziennik Gór-
nośląski” pod redakcją Aleksandra Mierosławskiego, Józefa Lompy oraz nieznanych z imie-
nia Smołki i Łepkowskiego, utrzymany w duchu patriotycznym i uświadamiającym Śląza-
ków o ich łączności z innymi dzielnicami polskimi oraz historycznym rodowodem Śląska 
z państwem polskim. „Dziennik” był początkowo wydawany w Piekarach w 1848 r., potem 
przeniesiony do Bytomia, który obok Katowic stał się głównym ośrodkiem prasowo-wy-
dawniczym. Ośrodkami wydawniczymi polskiej prasy dla kobiet na Śląsku stały się także: 
Bielsko-Biała, Bielsko Cieszyńskie, Cieszyn, Gliwice, Głogów, Huta Królewska (Chorzów), 
Mikołów, Olesno, Opole, Piekary Śląskie, Racibórz i Rybnik. Do tych miejscowości prze-
noszono na pewien czas polskie tytuły prasowe, których druk lub kolportaż zostały przez 
władze pruskie wstrzymane za karę, w  przypadku aresztowania redaktora lub wydawcy. 
Przenoszenie redakcji do innej miejscowości łączyło się również z przeniesieniem dodat-
ków, jednocześnie często pod zmienionymi tytułami, podtytułami lub datami wydawniczy-
mi. Prasa w języku polskim na Śląsku powstała w opozycji do germanizacji polskiej ludno-
ści, rozpoczętej od czasu rządów króla pruskiego Fryderyka Wielkiego II Hohenzollerna 
(1712–1786), który przyłączył Śląsk do Prus w 1763 roku21. Następcy Fryderyka II, królowie 

polskich czasopism śląskich (do 1939 r.), Wrocław 1960; A. Pilch, Czasopisma na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1848-1920. „Studia i Materiały do Dziejów Śląska”, t. 3, Wrocław 1960; I. Turowska-Bar, Polskie czasopisma 
o wsi i dla wsi, Warszawa 1963; K. Meixner, J. Możdżyński, Katalog polskiej prasy na Śląsku do 1939 roku, 
Chorzów 1968; J. Glensk, Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t. 1: do 1945 roku; t. 2: 1945-1975, Opole 
1976; A. Garlicka, Spis tytułów prasy polskiej 1865-1918, Warszawa, PAN Instytut Badań Literackich XIX 
i XX wieku, 1978. 
18  Z. Hierowski, S. Rospond, Język i piśmiennictwo na Śląsku, Katowice – Wrocław 1948; Tegoż, Karol Mi-
arka – sylwetka polityczna i literacka, „Zaranie Śląskie” 1960, z. 3; Z. Bednorz, Wokół spraw wydawniczych 
na Opolszczyźnie, „Katolik” 1957, nr 4; J. Ratajewski, O dodatkach do czasopism śląskich od końca XIX w. 
do1939 roku. Szkic informacyjny, „Zaranie Śląskie” 1965 z. 4; Tegoż, Zarys dziejów dodatków do „Gazety 
Opolskiej”, Opole 1968, s. 26-30; S. Wilczek, Rozwój prasy na Śląsku do roku 1922 (próba syntetycznego 
spojrzenia), „Zaranie Śląskie” 1962, z. 3; S. Mazurek, Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Śląsku Górnym, 
Opole 1969, s. 20-31.
19  W. Floryan, W stulecie prasy polskiej na Śląsku, „Polska Zachodnia” 1948, nr 15/16, nr 18; Tegoż, 
Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich w okresie walki o narodowość (1845-1921), [w:] Oblicze 
Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, t. 2, Wrocław – Warszawa 1948, s. 619-706.
20  S. Wilczek, Rozwój prasy na Śląsku…
21  Fryderyk II Hohenzollern, zwany Wielkim (1712-1786), utalentowany w wielu dziedzinach, był starannie 
wykształcony; jako król wprowadził system rządów w duchu oświeconego absolutyzmu. Brał udział w I roz-
biorze Polski w 1772 r., i oprócz Śląska przyłączył do Prus znaczny obszar ziem polskich: Pomorze bez Gdańska 
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pruscy: Fryderyk Wilhelm II, Fryderyk Wilhelm III i Fryderyk Wilhelm IV, byli w różnym 
stopniu kontynuatorami polityki poprzednika. Na Śląsku żyły zwarte grupy ludności pol-
skiej, najczęściej zamieszkałej na wsiach lub w małych miastach.  Jak pisze Kazimierz Pi-
warski, „brak było trwalszych związków z macierzą, a poczucie łączności z całym narodem 
polskim mocno przytłumione (…) Polak śląski – to przede wszystkim chłop i robotnik, któ-
ry był w antagonistycznych stosunkach do ziemianina, fabrykanta, kupca i przemysłowca, 
Niemca”22. Systematyczną germanizację mniejszości polskiej na Śląsku prowadzono przez 
niemiecką szkołę, planowe osadnictwo niemieckie, szykanowanie przy zatrudnianiu osób 
nieznających języka niemieckiego. Polska ludność na Śląsku pragnęła zachować mowę, 
tradycję, obyczaj i wiarę katolicką swoich przodków, podczas gdy „szkoły były wyłącznie 
niemieckie, których celem było przerabianie Polaków na Niemców, zabijając w nich duszę 
polską”23. Budzenie świadomości narodowej na Śląsku dokonywało się stopniowo od czasu 
Wiosny Ludów, która wywołała wśród ludności polskiej falę wystąpień, domagając się rów-
nouprawnienia polskiej mniejszości narodowościowej, wprowadzenia języka polskiego do 
szkół i urzędów oraz swobodnego wyznania rzymsko-katolickiego. Pionierami odrodzenia 
narodowego na Śląsku byli: Karol Kosicki, Antoni Stabik, Emanuel Smołka, Józef Łepkow-
ski, Andrzej Cinciała i wielu innych zaangażowanych działaczy społecznych i oświatowych. 
W dziedzinie oświaty i szkolnictwa zasłużył się ks. biskup Józef Bernard Bogedain, długolet-
ni radca szkolny regencji opolskiej, późniejszy sufragan wrocławskiej diecezji oraz wydawca 
„Gazety Wiejskiej dla Górnego Śląska”, potem „Gazety Polskiej dla Ludu Wiejskiego”, w któ-
rych walczył o prawo ludności polskiej do mowy ojczystej w szkołach i urzędach. Dużą rolę 
w tej akcji odegrali nauczyciele po odkryciu swojej polskiej tożsamości: Józef Lompa, Paweł 
Stalmach, Józef Ligoń, Karol Fiedler i wielu innych, a przede wszystkim wydawcy prasy: 
Karol Miarka (starszy) i jego syn – Karol Miarka (młodszy), oraz kontynuatorzy ich działal-
ności: Adam Napieralski i Wojciech Korfanty. Wydawane przez nich czasopisma w języku 
polskim, czyli „swojskim – śląskim”, były dla wszystkich zrozumiałe i docierały do umysłów 
prostych mieszkańców. Do obudzenia narodowego Polaków na Śląsku przyczynili się na-
uczyciele, literaci, księża katoliccy, działacze oświatowi, dziennikarze, także światli uczeni 
niemieccy, którzy rozpoczęli publiczną dyskusję o warunkach życia mniejszości narodowo-
ściowych w Prusach. Uważano, że warunkiem podniesienia poziomu kulturalnego i eko-
nomicznego jest rozwój języków narodowych, w  tym języka polskiego. Sprawy te szcze-
gólnie nasiliły się w  okresie „Kulturkampfu”, kiedy rozpoczęły się prześladowania księży 
katolickich, co na kobiety śląskie wpłynęło aktywizująco i zmobilizowało do udzielania im 
pomocy. Kobiety mocno zaangażowały się w obronę wyznania i religii katolickiej w języku 
polskim, wychowania religijnego dzieci i zachowania tożsamości narodowej, gdyż kobiety 
na Śląsku były katoliczkami i jednocześnie patriotkami, dla których rodzina i religia miały 
najwyższą wartość. Na Śląsku Górnym, a zwłaszcza Śląsku Cieszyńskim był wyższy stopień 

i Torunia oraz część Wielkopolski. Zreorganizował autokratyczny system kierowania państwem, wprowadził 
centralną administrację, opierając się na zawodowej biurokracji. Popierał rozwój manufaktur, które za jego 
rządów przekształciły się w ośrodki przemysłowe. Zniósł wolność podatkową szlachty i ograniczył jej władzę 
nad chłopami.  Prowadził kolonizację niemiecką przez sprowadzanie osadników i rzemieślników z Niemiec na 
Śląsk. Starostwa i dobra kościelne poddał pod zarząd państwowy (Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 
4, Warszawa 1964, s. 42-42). 
22  K. Piwarski, Historia Śląska w zarysie, Katowice – Wrocław 1947, s. 299-305.
23  Tamże, s. 305.
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rozwoju umiejętności czytania i pisania niż w innych dzielnicach rozbiorowych. Sztuka czy-
tania, nie tylko po polsku, była rozwinięta także wśród prostych kobiet wiejskich. 

Po dymisji O. Bismarcka w 1890 r., nastąpiła na Śląsku częściowa liberalizacja stosun-
ków politycznych, kulturalnych i oświatowych, a polska ludność od 1906 r. wybierała już 
swoich przedstawicieli do Sejmu niemieckiego – Reichstagu. Te wydarzenia miały duży 
wpływ na kształtowanie się organizacji rodziny na Śląsku. Innymi ważnymi wydarzeniami, 
obok religijnych, mającymi wpływ na rozwój rodziny, były zmiany ekonomiczno-społecz-
ne, spowodowane przez tworzący się kapitalizm. W XIX wieku na Śląsku rozpoczął się in-
tensywny rozwój górnictwa i hutnictwa, tworzyły się ośrodki przemysłowe, które wpłynęły 
na zmiany w życiu ekonomiczno-społecznym mieszkańców Śląska. Jednym z wielu zjawisk 
było powstanie produkcji przemysłowej, przy jednoczesnym upadku rzemiosła, zwłaszcza 
włókiennictwa, spowodowane zamknięciem w 1821 r. polskich i rosyjskich rynków zbytu 
dla śląskiego sukiennictwa. Ginęło rzemiosło lniane i bawełniane, wykonywane dotąd przez 
polską ludność. Spowodowało to bezrobocie, obniżenie poziomu życia i wpłynęło na zmia-
ny w życiu polskiej rodziny, która jednocześnie przeżywała zmiany strukturalne i funkcjo-
nalne, wrastając w „nową, inną strukturę, klasowo-warstwową. Rodzina przeobrażała się 
przez zachodzące w niej procesy, wywołane przez zewnętrzne przyczyny”24. 

To wszystko wpłynęło na zmiany w organizacji rodziny, gospodarstwa domowego i na 
wychowywanie dzieci. Dotąd produkcję rzemieślniczą wykonywano w domu rodzinnym, 
pod kierunkiem ojca, który jednocześnie był głową rodziny i kierownikiem warsztatu. „Wy-
tworzyło to system patriarchalnej rodziny (…) spójnej, wielkiej, wielopokoleniowej, gdyż 
wpływały na nią stosunki materialno-rzeczowe, wyżej stawiane niż emocjonalno-osobi-
ste”25. W tym systemie mężczyźni dostarczali środków do życia, a kobiety zajmowały się do-
mem i rodziną. Dzieci były podwójnie podporządkowane ojcu, który był równocześnie gło-
wą rodziny i szefem warsztatu. Rodzący się kapitalizm odłączył produkcję przemysłową od 
domu i rodziny. Dotychczasowy szef i głowa rodziny – ojciec został zredukowany do pozycji 
najemnego robotnika. Dzieci, które podrastały, również wynajmowały się do pracy, szybko 
stawały się samodzielnymi pracownikami, niezależnymi od woli ojca. Dotychczasowy kie-
rownik produkcji domowej, szef i głowa rodziny – ojciec, kierujący wychowaniem dzieci, 
stracił autorytet „jedynego i  szanowanego kierownika”. Te zjawiska, z  różną intensywno-
ścią, wystąpiły w całej Europie, jak również na ziemiach polskich, w trzech dzielnicach roz-
biorowych, ale najwyraźniej są widoczne na Śląsku. Rodzina, dotąd powiązana wspólnotą 
mieszkania, produkcji i majątku, zaczęła funkcjonować własnym życiem. Zjawisko to przy-
brało na sile, gdy do pracy poza domem poszły również kobiety: żony, matki i córki, które 
w okresie bezrobocia mężczyzn stanowiły tańszą siłę roboczą, były chętniej zatrudniane. 
Kobiety stopniowo przejmowały rolę mężczyzn, stając się jedynymi żywicielkami rodzi-
ny. Zatrudnianie kobiet w hutach, kopalniach i  fabrykach szczególnie zwalczał „Katolik” 
w latach 1883–1885 ze względów zdrowotnych i  licznych nieszczęśliwych wypadków, jak 
również z powodu spraw społecznych, gdyż „praca kobiet w fabrykach nie tylko szkodzi 
duszom, nie przynosi korzyści pieniężnych, lecz ujmuje zarobku mężczyznom. Gdyby nie 
było wolno przyjmować kobiet do prac fabrycznych, toby na ich miejsce musiano przyjmo-
24   Z. Tyszka, Rodzina w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. 
Komorowska, Warszawa 1975, s. 362-379.
25   Tamże. 
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wać mężczyzn i musiano by im więcej zapłacić” i nie byłoby wśród mężczyzn bezrobocia 
– czytamy w nr 42 „Katolika” z 1887 roku.  

Rodzaje prasy dla kobiet na Śląsku

Wychodzące na Śląsku od 1876 r. czasopisma dla kobiet pod względem formy wydawniczej były 
dodatkami do prasy ogólnej, skierowanej do mężczyzn. Podyktowane to było patriarchalnym oby-
czajem głowy rodziny: męża i ojca, jak również kosztami kolportażu. Mężczyzna – głowa rodziny 
na Śląsku – miał obowiązek znać, jakie treści zawierały te dodatki, ponieważ był odpowiedzialny za 
moralność i poziom umysłowy kobiet w swojej rodzinie: żony, matki, córki. Miał również obowiązek 
zachęcać je do podnoszenia świadomości polskiej i ogólnej orientacji kobiet w sytuacji polityczno-
-społecznej w okresie prześladowania Polaków. Do tego dochodziły trudności z kolportażem i sprze-
dażą prasy, gdyż „ulicznych sprzedawców ośmieszano, gdy sprzedawali babską gazetę”26. Dodatki do 
prasy ogólnej, tak bujnie rozwinięte na Śląsku, podzielały losy tytułu głównego, gdy zawieszano lub 
likwidowano pismo macierzyste, zawieszaniu ulegały także dodatki, które wraz z tytułem macierzy-
stym były przenoszone do innej miejscowości. W nowym miejscu kontynuowano wydawanie dodat-
ku, często pod nieco zmienionym tytułem, podtytułem, częstotliwością, co utrudniało pruskiej policji 
kontrolę polskiej prasy. Trudno było urzędnikom pruskim, nieznającym języka polskiego, odróżniać 
takie tytuły, jak: „Przyjaciel Rodziny”, od „Przyjaciela Rodzinnego”, czy „Przyjaciela Domowego” od 
„Opiekuna Domowego”, na dodatek wydawanych coraz to w innych miejscowościach, co sugerowa-
ło, że są to nowe pisma, podczas gdy były kontynuacją zawieszonego tytułu. Stąd też powstała duża 
liczba tytułów dodatków kobiecych do prasy ogólnej, wykazanych w cytowanych bibliografiach prasy 
śląskiej. Treść dodatków mimo różnych tytułów była identyczna, zmieniał się tylko tytuł, jak pisał 
o tym Jerzy Ratajewski, badający ich zawartość treściową. Ustalił się schemat budowy treści tych do-
datków: na początku „zamieszczano lekcję lub ewangelię, potem szedł kolejny odcinek powieści czy 
opowiadania, nowelka, wiersze o treści umoralniającej, ciekawostki ze świata nauki i techniki, treści 
rozrywkowe: fraszki, zagadki, rebusy itp.”27. Tematyka dodatków dotyczyła głównie wychowywania 
dzieci w domu, w języku polskim, także wychowania religijnego w duchu katolickim, toteż często są 
zaliczane do czasopism religijnych. Były one adresowane do obojga rodziców jako wychowawców 
następnego pokolenia, ale jak wykazały badania listów do redakcji, czytane były głównie przez kobie-
ty. Treść dodatków dotyczyła rodziny w kontekście ogólnej historii narodu, jego tradycji, religii, oby-
czajów i przemian społecznych. Duże znaczenie dla kobiet miały zamieszczane porady praktyczne: 
kulinarne, dotyczące organizacji i funkcjonowania gospodarstwa domowego, które przydały Ślązacz-
kom opinii zaradnych, pracowitych i oszczędnych gospodyń oraz dobrych matek, a Śląsk zyskał mia-
no regionu „pracowitości i rodziny”. Dodatki kobiece zostały wynalezione i wprowadzone na Śląsku 
Górnym w okresie „Kulturkampfu”, natomiast w Królestwie Polskim zaczęły wychodzić dopiero po 
I wojnie światowej28.

Czasopisma rodzinne to rodzaj prasy dla kobiet, powstały w Królestwie w czasie manifestacji 
patriotycznych przed wybuchem powstania styczniowego w Warszawie, a rozwinięty jednocześnie 
26  D. Kłuszyńska, Przed 30-ma laty, „Głos Kobiet” 1937, nr 1, s. 1.
27  J. Ratajewski, O dodatkach do czasopism śląskich od końca XIX wieku do roku 1939. Szkic informacyjny, 
„Zaranie Śląskie” 1965, z. 3, s. 881-888; Tegoż, Dodatki do czasopisma „Nowiny”(Opole 1911-1939),
„Kwartalnik Opolski”, 1966, nr 1, s. 23-43; Tegoż, Zarys dziejów dodatków do „Gazety Opolskiej”, Opole 
1968, Instytut Śląski, s. 24 i nast.
28  Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce,  s. 217.
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w trzech dzielnicach rozbiorowych po jego stłumieniu. Najwięcej powstało ich w Warszawie, stoli-
cy Królestwa Polskiego, jak również w głównych ośrodkach dzielnic rozbiorowych: w austriackiej – 
w Krakowie i Lwowie, w pruskiej – w Poznaniu, Wrocławiu, Bytomiu i Katowicach. Po stłumieniu 
powstania styczniowego zlikwidowano autonomię Królestwa, wprowadzono rusyfikację admini-
stracji i szkolnictwa, nasiliły się prześladowania wobec uczestników powstania i ich rodzin, zsyłki 
na Sybir, wywłaszczania z majątków i inne dotkliwe represje, co wpłynęło na szukanie nowego 
sposobu na istnienie społeczeństwa bez państwa. W Królestwie ludność polska straciła nadzieję 
na odzyskanie niepodległości drogą zbrojną, dlatego szukała innej możliwości zachowania tożsa-
mości narodowej. Znaleziono ją w domu polskim i w rodzinie, która stała się twierdzą polskości, 
szkołą patriotycznego i narodowego wychowania nowego pokolenia. W domu rodzinnym, kobie-
cie-matce, mającej największy wpływ na wychowanie dzieci, w kultywowaniu pracy organicznej, 
nauce religii katolickiej zaczęto pokładać nadzieje na odbudowanie państwa. Zadaniem czasopism 
rodzinnych było budowanie historii własnej rodziny w kontekście historii ojczystej, a rolą budzenie 
patriotyzmu i poczucia dumy narodowej. Po ten wypróbowany wzór sięgnęli również działacze 
oświatowi na Śląsku, gdy w okresie prześladowań powstały podobne warunki polityczne i społecz-
ne. Czasopisma rodzinne wyodrębniły się z czasopism kobiecych jako osobny gatunek i tak zostały 
potraktowane w publikacjach Zofii Zaleskiej, Marii Zawialskiej, Zenona Kmiecika, Krystyny Lu-
tyńskiej i innych autorów, przytaczanych w pracy29. 

Okresy rozwojowe prasy dla kobiet na Śląsku w czasie zaboru pruskiego

Wraz z rozwojem ogólnej prasy na Śląsku w okresie prześladowania ludności polskiej 
powstała prasa dla kobiet śląskich. Zadaniem tej prasy było uświadomienie zagrożenia pol-
skiej tożsamości narodowej na Śląsku. Kobiety uświadamiano i zachęcano do oporu, wyja-
śniano ich rolę i zadania w przeciwstawianiu się zarządzeniom zaborcy.

 W dziejach prasy dla kobiet na Śląsku można wyodrębnić trzy okresy rozwojowe, wynika-
jące z ważnych wydarzeń organizacyjnych i politycznych. Pierwszy obejmuje lata 1876–1882, od 
ukazania się czasopisma „Monika”, które rozpoczęło ciąg wydawniczy prasy dla kobiet, do czasu 
śmierci Karola Miarki (st.) w roku 1882 i sprzedaży pisma „Katolik” wraz z dodatkiem „Monika”. 
Drugi okres obejmuje lata 1883–1912, od przejęcia firmy wydawniczej przez syna Karola Miarki, 
również Karola i utworzenia nowoczesnego koncernu wydawniczo-księgarskiego oraz rozszerze-
nia oddziaływania na cały Śląsk. W 1890 r. po dymisji O. Bismarcka z urzędu kanclerza  nastąpi-
ła pewna liberalizacja polityczna i od 1906 r. mniejszość polska miała już swoich przedstawicieli 
w Reichstagu, co wpłynęło na rozwój i swobodniejsze funkcjonowanie polskiej prasy. Trzeci okres 
obejmuje lata 1912–1918, od zakupu „Katolika” przez ks. Stanisława Radziejewskiego, do powsta-
29  Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce…; Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), 
Warszawa 1971; Tegoż, Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium rosyjskim 1865-1904, [w:] Prasa polska 
w latach 1864-1918, Warszawa 1976; Z. Lewartowska, Prasa kobieca i rodzinna, „Zeszyty Prasoznawcze” 1975, nr 
4, s. 65-70; M. Zawialska, „Świt” Marii Konopnickiej. Zarys monograficzny tygodnika dla kobiet, Wrocław 1978; 
tejże, Prasa kobieca, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 172-173; K. Lutyńska, 
Ideologia czasopism rodzinnych Królestwa Polskiego 1860-1880, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, t. 
7, Warszawa 1956, s. 305-310; Rozprawy w dziełach zbiorowych: A. Smołalski, Kobiety jako działaczki socjalisty-
czne w Polsce, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. 
K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000; Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, red. W. Jamrożek i D. Żołądź-
Strzelczyk, t. 1-2, Poznań 2001; Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze eu-
ropejskiej i amerykańskiej,  red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa 2007.
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nia niepodległego Państwa Polskiego. W pierwszym podokresie wychodziło 8 tytułów dla kobiet 
w postaci dodatków do prasy ogólnej, w tym jeden zatytułowany „Anioł Stróż”, skierowany do 
dzieci i przeznaczony do głośnego czytania przez matki małym dzieciom lub do samodzielnego 
czytania przez starsze dzieci.

Pierwszy okres: lata 1876–1882    

Lata 1876–1882 to szczytowy okres działalności „Kulturkampfu”, najtrudniejszy dla polskiej 
prasy na Śląsku. Władze pruskie przeprowadzały u wydawców polskiej prasy częste rewizje, pod 
pretekstem „objawiania wrogich dla rządu dążności”, bądź za „wzniecanie nienawiści narodo-
wej” zawieszano wychodzące tytuły na okres czasowy, odbierano debit pocztowy, wymierzano 
wysokie kary pieniężne, a  częste aresztowania wydawców-nakładców lub odpowiedzialnych 
redaktorów powodowały przerwy w działalności wydawniczej i kolporterskiej. W tym okresie 
rozpoczęło się wydawanie dodatków rodzinnych o życiu społecznym, politycznym i religijnym 
Polaków na Śląsku, które dostarczały również „informacji o świecie, Polsce, kościele i jego uro-
czystościach i tych, które najbardziej ludowi są potrzebne” – jak ocenił je Henryk Syska w swojej 
monografii30. Dodatki dla kobiet były czasopismami samoistnymi wydawniczo, dotyczyły do-
mowego wychowywania dzieci, organizacji życia rodzinnego, jak również porad praktycznych 
z zakresu gospodarstwa domowego, kulinarnego i racjonalnego odżywiania dzieci. Dołączane 
do prasy ogólnej nosiły podtytuły: „Pismo poświęcone oświacie religijnej, umoralnieniu i roz-
rywce umysłowej”, „Pismo religijne obrazkowe dla oświaty ludu”, „Pismo z obrazkami dla kato-
lickich rodzin polskich”, lub „Ilustrowany tygodnik dla ludu poświęcony nauce, rozrywce i zaba-
wie”. Szczegółowa analiza treści wskazuje, że było to jedno, to samo czasopismo, wydawane pod 
zmienionym tytułem lub podtytułem, zmienioną częstotliwością i układem treści, dodawane do 
innego pisma macierzystego. Przyczyną takiego postępowania były obostrzenia władz pruskich, 
jakie wprowadzono wobec prasy polskiej w okresie „Kulturkampfu”. Z dokumentacji bibliogra-
ficznej wynika, że tych tytułów dodatków było dużo, co wprowadza w błąd dokumentalistów 
i badaczy prasy śląskiej. Jan Ratajewski, na podstawie Bibliografii polskich czasopism śląskich (do 
1939 r.) M. Przyweckiej-Sameckiej i J. Reitera, ustalił 74 dodatki, ale spostrzegł, że jeżeli chodzi 
o treść, były to te same pisma, różniące się „tylko określeniem, do jakiej gazety były dołączane”. 
Natomiast Aleksandra Garlicka w Spisie tytułów prasy polskiej 1865–1918 potwierdziła to spo-
strzeżenie. Dodatki te wychodziły pod zmienionymi tytułami, ale z taką samą treścią, dołączane 
do coraz innych czasopism macierzystych, też zmieniających tytuły, ukazujących się w coraz in-
nych miejscowościach. Utrudniało to administracji pruskiej kontrolę polskiej produkcji wydaw-
niczej na Śląsku31. Żadna z dużych bibliotek w Polsce nie ma kompletu dodatków do prasy, nie 
tylko dla kobiet, co utrudnia badanie zawartości prasy śląskiej okresu prześladowania Polaków.

Działalność wydawnicza Karola Miarki (ojca i syna)

Wydawanie czasopism dla kobiet na Śląsku w 1876 r. rozpoczął Karol Miarka (starszy) i konty-
nuował jego syn i spadkobierca – Karol Miarka (młodszy). Działalność wydawnicza Karola Miarki 
(st.), jego talent literacki, dziennikarski, wydawniczy i organizacyjny oraz autorytet, jaki zdobył 

30  H. Syska, Od <Kmiotka> do <Zarania>, Warszawa 1949, s. 76. 
31 J. Ratajewski, O dodatkach do czasopism śląskich…, przypis 27.  
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na Śląsku, waga, jaką przywiązywał do roli kobiet-matek w procesie wychowania domowego jako 
wyrazu oporu przeciwko germanizacji ludności polskiej, wpłynęły na rozwój prasy dla kobiet na 
Śląsku32. Pierwszym czasopismem dla kobiet, jak już wspomniano, była „Monika. Tygodnik dla 
rodziców o chrześcijańskim wychowaniu dziatek”, dodatek do „Katolika”, wydawanego przez firmę 
Karola Miarki33. W tym czasie było to największe polskie wydawnictwo na Śląsku, które wydawało 
i upowszechniało w języku polskim książki, prasę i czasopisma. K. Miarka poprzez druk książek 
i czasopism obudził i podtrzymywał polską świadomość i tożsamość narodową. 

Działalność wydawniczą rozpoczął w 1869 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzowie), 
gdzie utworzył prężny ośrodek drukarsko-wydawniczy i księgarski. W 1869 r. w Królewskiej 
Hucie założył Kasyno Katolickie – stowarzyszenie kulturalno-oświatowe i rozpoczął starania 
o zezwolenie na wydawanie czasopisma. Prawdopodobnie nie otrzymał od władz pruskich 
zgody na pismo w języku polskim, toteż nabył od Józefa Chociszewskiego z Chełmna koło 
Bydgoszczy, już istniejące, ilustrowane czasopismo „Katolik” i  przeniósł je do Królewskiej 
Huty. Była to dość często stosowana forma wydawania nowego czasopisma w zaborze pru-
skim – zakup już istniejącego tytułu. Wydawca K. Miarka powiązał prawa ludności polskiej 
z obroną katolicyzmu i prawami Kościoła. Wobec braku nauki języka polskiego i religii w ję-
zyku polskim w niemieckich szkołach zadanie to przeniósł do domów rodzinnych, podobnie 
jak to uczyniono w Królestwie Polskim. W okresie nasilającego się „Kulturkampfu” wydawca 
tworzył różne dodatki do pisma macierzystego – „Katolika” i zyskał przeszło 6 tysięcy prenu-
meratorów, przez co „naraził się na procesy sądowe i kary aresztu”34. 

Dużą wagę K. Miarka ojciec, a potem syn, przywiązywali do rodziny, jako „bastionu 
polskości”, ośrodka wychowania religijnego, utożsamianego z wychowaniem patriotycznym 
i narodowym. Dom rodzinny stawał się twierdzą walczącą z germanizacją. Karol Miarka 
(st.) poprzez książki i czasopisma skierowane do kobiet wskazywał im kierunek i sposób 
obrony polskiej mowy, religii i tożsamości narodowej, jak również prześladowanych w tym 
czasie księży i duchowieństwa katolickiego. Narzędziem oddziaływania stał się dodatek dla 
kobiet w „Katoliku” pt. „Monika. Tygodnik dla rodziców o chrześcijańskim wychowaniu 
dziatek”, wydawany w Mikołowie, w każdy czwartek od 5 kwietnia 1876 do jesieni 1880 
roku. O tym piśmie ks. Jan Kudera napisał, że celem „Moniki” było „niewiasty polskie za-
32  Karol Miarka (st.) ur. 22 października 1885 r. w Pielgrzymowicach, zm. 15 sierpnia 1882 r. w Cieszynie. 
Działacz społeczny odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku, zwany „Apostołem znad Odry”. Z wykształcenia 
i zawodu: nauczyciel, wydawca, publicysta, literat, autor powieści „Górka Klemensowa”, sztuki scenicznej 
„Kultura” i opowiadań drukowanych w „Gwiazdce Cieszyńskiej”. Po odkryciu swojej polskiej tożsamości 
narodowej rozpoczął działalność polityczną – obronę śląskich Polaków. W 1865 r. rozprawą Głos wołającego 
na puszczy górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu polskiego na Śląsku poddał ostrej krytyce politykę rządu 
pruskiego wobec Polaków. Publikował w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, Katoliku”, „Monice” i „Zwiastunie 
Górnośląskim”. Wielokrotnie był aresztowany i więziony, stracił zdrowie. Po ostatnim uwięzieniu w 1880 
sprzedał pismo „Katolik” wraz z dodatkami ks. Stanisławowi Radziejewskiemu, a sam przeniósł się do Cieszy-
na, gdzie schorowany wkrótce zmarł (A. Bar, Karol Miarka. Studium z dziejów Górnego Śląska, Katowice 
1938; J. Maciszewski, Poglądy społeczne Karola Miarki, [w:] Szkice z dziejów Śląska, t. 2, Katowice, 1956; Z. 
Hierowski, Karol Miarka – sylwetka polityczna i literacka, „Zaranie Śląskie” 1960, nr 3, s. 383-404; Pisarze 
śląscy XIX i XX wieku, red. Z. Hierowski, Wrocław 1963, s. 8; Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 7, 
Warszawa 1966, s. 249; I. Homola, Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Kraków 1975, s. 529-531; Słownik 
Śląski, t. 1, Katowice 1977.
33  Tytuł pisma zaczerpnięto od imienia świętej Moniki (332-387), patronki rodzin, która urodziła się 
i wychowała w środowisku chrześcijańskim. Była matką św. Augustyna, który poświęcił jej w swoich Wyzna-
niach wiele miejsca, uznania, synowskiej miłości i wspomnień. Została patronką matek.
34  T. Cieślak, Prasa w zaborze pruskim…, s. 208. 
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interesować dla życia narodowego i  społecznego”35. Pismo wychodziło nakładem Karola 
Miarki (st.), pod odpowiedzialną redakcją Adolfa Hytreka, bo wydawca był zajęty „kon-
trowersją z Bismarckiem”, czyli „procesami prasowymi”, „odsiadywaniem kar więziennych” 
oraz licznymi obowiązkami społecznymi36. 

Ukazanie się „Moniki” K. Miarka poprzedził artykułem w  nr 13 „Katolika”(1876 r.), 
w którym wyjaśnił program i cel czasopisma dla rodziców, a zwłaszcza matek. Do nich też 
zwracał się z apelem: „Matki polskie czuwajcie nad tym, aby dzieci wasze nie zapominały 
swej mowy ojczystej”. W czasie prześladowania katolików wyjaśniał, że „walka kulturalna 
ma również swoje dobre strony, bowiem obudziła lud z gnuśnego snu i nauczyła go bro-
nić swoich praw. Ona także przypomniała, jak wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach 
w wychowaniu dzieci”. Dobre wychowanie wymaga jednak znajomości pedagogiki, historii 
ojczystej, literatury i wielu innych dziedzin wiedzy, dlatego „powziąłem myśl założenia pi-
sma, w którym będę starał się pouczyć rodziców, jak mają własne dzieci wychowywać na 
Polaków, bo kto ma młodzież, tego jest przyszłość”. 

Wydawca już w pierwszym numerze „Moniki” rozpoczął druk swojego wieloodcinko-
wego popularnego pedagogicznego opowiadania pt. „Piotr Korzeń, przestroga dla rodzi-
ców”, napisanego językiem zrozumiałym dla prostych kobiet, posłużył się „najprostszymi 
środkami technicznymi”, przy zaniedbaniu „potrzeby artystycznej” – jak ocenił to opowia-
danie Adam Bar37. Oprócz tego zamieszczał informacje o  działalności nowo założonego 
w Bytomiu „Towarzystwa Matek Chrześcijańskich”, „Listy <Moniki> do Matek Chrześcijań-
skich”, „Rady lekarskie i domowe”, „Fundamenty wychowania”, „Dla rodziców o domowej 
nauce religii” i inne z tego zakresu. 

Wydawca unikał tematów politycznych, mimo to w nr 46 „Moniki” (1877) zamieścił pod 
pseudonimem <Władysław Ostrokolski> odezwę „Do matek polskich górnośląskich”, gdzie po-
ruszył pilną sprawę udzielania pomocy prześladowanym księżom katolickim, którzy, jak pisał 
W. Floryan, „po drakońskich ustawach antykościelnych Bismarcka, przewiezieni byli w  głąb 
Niemiec”38. Księża przyjeżdżali nielegalnie na Śląsk, konspiracyjnie odprawiali nabożeństwa ka-
tolickie, udzielali posług religijnych, toteż chodziło o udzielanie im opieki w czasie pobytu na 
Śląsku. Apelował również o nauczanie dzieci w domu czytania, bo „skoro zaginie w Górnym 
Śląsku umiejętność czytania po polsku, wtenczas nastąpi smutny czas dla ludu; stracą się z ludu 
obyczaje starodawne, kolędy i pastorałki, a polski lud sam sobie będzie obcym”. Obok tematyki 
wychowawczej tygodnik zamieszczał powieści, opowiadania K. Miarki, także przedruki książek 
innych autorów: Klementyny z Tańskich Hoffmanowej „Pamiątki po dobrej matce”, „Żywoty 
świętych niewiast” i „Wykład apostolski”. Obok tego drukowano w „Monice” poezje, modlitwy, 
wiersze dotyczące rozwoju dzieci i wychowania, nauki moralne, religijne, przykłady wzorowej 
rodziny katolickiej i inne z tego zakresu. Ponieważ pismo było skierowane do kobiet, zawierało 
również wskazówki praktyczne dotyczące porad kulinarnych, przyrządzania potraw, zwłaszcza 
regionalnych, racjonalnego odżywiania, czystości osobistej, w rodzinie i w obejściu, organizacji 
gospodarstwa domowego, budżetu domowego i zasad oszczędzania oraz  artykuły obyczajowe, 
korespondencje, rozmaitości, humor i rozrywki. 

35  „Ksiądz” (J. Kudera), Dziennikarstwo polskie na Śląsku. Zarys historyczny, Bytom 1912, s. 35-36. 
36  Z. Hierowski, Karol Miarka – sylwetka polityczna i literacka, „Zaranie Śląskie” 1960, nr 3, s. 389.
37  A. Bar, Karol Miarka. Studium z dziejów Górnego Śląska, Katowice 1938, s. 157.
38  W. Floryan, Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich…, t. 2, s. 660. 
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Czasopismo, jak pisał K. Miarka, zostało przyjęte przez kobiety „ze łzą radości w oku”, 
pierwsze numery rozchodziły się w nakładzie kilkuset, potem tysiąca egzemplarzy, ale to 
nie zadowoliło wydawcy, gdyż na rynku wydawniczym niemiecka „Monika” wydawana 
przez Auera w Donauwörth w Bawarii wychodziła w nakładzie 40 tys. egzemplarzy39. Licz-
ba prenumeratorów polskiej „Moniki” wzrastała stopniowo i w czerwcu 1877 r. liczyła 2300 
prenumeratorów, zaś M. Patera podał, że 4000 abonamentów40. Karol Miarka, podsumo-
wując rok 1877, w numerze 52 „Moniki” napisał, że „liczne grono przyjaciół sobie zjedna-
ła i gościnnego przyjęcia doznała nie tylko na Górnym Śląsku, ale i w innych dzielnicach 
wspólnej ojczyzny naszej”, chociaż była pod kontrolą władzy pruskiej. 

W  ciągu niespełna pięciu lat, ukazywania się „Moniki”, kilka razy zmieniał się skład 
redakcji, jak to odnotował ks. Rufin Słabek, kolejno w redakcji „Moniki” byli zatrudnieni: 
ks. Wawrzyniec Szajkowski, Adolf Hytrek, Jan Borówka, K. Madałkiewicz, W. Dałkowski, 
J.N. Białoszyński, F. Suchy, W. Jasik41. Roczna prenumerata „Moniki” wynosiła 2 marki, dla 
mieszkańców Austrii 40 centów, dla abonentów „Katolika” – 1 złoty. 

Tygodnik wraz z  rosnącą popularnością stał się niewygodny dla pruskiej policji, był 
konkurencją dla niemieckiej „Moniki”, toteż był zwalczany. K. Miarka w swoich wydawnic-
twach wyznaczył kobietom śląskim zadanie wychowywania dzieci w duchu patriotycznym, 
katolickim i wiele razy przypominał, że Ślązaczka to „Matka-Polka, kocha swój kraj ojczy-
sty – Śląsk i winna tego samego nauczyć swoich dzieci”, a przede wszystkim zalecał czytanie 
w  domu polskich książek i  czasopism. Kobieta-Matka powinna też „wychowywać swoje 
dzieci po polsku i wpajać im miłość do ojczystego kraju i rodaków”, jak czytamy w wielu 
artykułach zamieszczonych w „Monice”. 

Wydawca K. Miarka zauważył, że w czasie „Kulturkampfu” rozszerzyła się bezbożność 
i przestępczość wśród młodzieży, a nawet dzieci, toteż apelował do rodziców, żeby dokłada-
li wszelkich starań, aby „domowe wychowanie było religijne, utożsamiane z wychowaniem 
patriotycznym i narodowym”. Ponieważ duchowieństwu katolickiemu zamknięto dostęp do 
szkół, rodzice nie mogli polegać na szkole pozbawionej nadzoru kościelnego i nauczania reli-
gii katolickiej. Polskie dzieci były nauczane religii w obcym i niezrozumiałym dla nich języku 
niemieckim. Oprócz publikowania tekstów dotyczących wychowania dzieci pismo zalecało 
i popierało zakładanie kobiecych organizacji charytatywnych, bo tylko takie mogły funkcjo-
nować w zaborze pruskim. W „Monice” drukowano wzorcowe statuty organizacji religijnych 
i charytatywnych, informowano, jak i gdzie należy je rejestrować, jak organizować zebrania, 
aby uniknąć kłopotów z administracją pruską. Wydawca K. Miarka prosił również organiza-
torów o nadsyłanie do druku w „Monice” sprawozdań z działalności istniejących organizacji. 

W czasie redagowania przez K. Miarkę treść „Moniki” była bogata, żywa, urozmaicona i wie-
lotematyczna. Wydawca był jednak zajęty sprawami wydawniczymi, walką z „Kulturkampfem”, 
a  zwłaszcza licznymi sprawami sądowymi, aresztowaniami i  odsiadywaniem wyroków, które 
podkopały jego zdrowie; nie miał czasu ani sił na osobiste kierowanie pismem. Dlatego też od-
dał redakcję „Moniki” zespołowi w składzie: Adolf Hytrek, Jan Borówka Franciszek Gylnek, Karol 
Madałkiewicz i ks. Wawrzyniec Szajkowski, którzy stopniowo zmieniali zakres tematyczny i treść 
39  K. Miarka, Odezwa <Moniki>, „Monika” 1876, nr 2, s. 1.
40  Ks. R. Słabek, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej wg tygodnika „Monika”(1876-1880), „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne” 1982 (1988), s. 103-123. Według M. Patera „Monika” miała około 4000 abonamentów, 
M. Pater, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893, Wrocław 1969, s. 108.
41  W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1946, s. l64.
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„Moniki” według własnych upodobań i przeświadczenia, czym powinny interesować się kobiety. 
Był okres, za czasu redakcji A. Hytreka, że pismo dla kobiet było wręcz adresowane do mężczyzn. 
Usunięto z niego wszystkie porady praktyczne: kulinarne, lekarskie, pedagogiczne i wychowawcze, 
a zastąpiono je artykułami umoralniającymi, napisanymi zawiłym, hermetycznym językiem. Miej-
sce porad praktycznych zajęła publicystyka polityczna niezrozumiała dla prostych kobiet. W tym 
samym czasie zaczęła być rozpowszechniana na Śląsku niemiecka „Monika” wydawana przez 
Auera w Donauwört42. Niemieckojęzyczna „Monika” wychodziła w nakładzie 40 tysięcy egzem-
plarzy, pod względem doboru tematyki i opracowania ustępowała polskiej, ale zawierała porady 
praktyczne, kulinarne i gospodarskie, usunięte z polskiej „Moniki”, toteż prenumerata polskiego 
pisma spadała z każdym numerem, a gdy obniżyła się do tysiąca egzemplarzy – granicy kosztów 
własnych, wydawca postanowił pismo zawiesić. W numerze z 28 marca 1878 r. K. Miarka zamie-
ścił artykuł „Ostatni głos <Moniki>”, informując, że od 1 kwietnia 1878 r. zamyka czasopismo. Ale 
idea i treść poradnika była kontynuowana przez czasopismo „Katolik”, do którego odsyłał ostatni 
numer „Moniki”. Był to dział zatytułowany „Rodzina”, wychodził z przerwami, do 1880 roku. K. 
Miarka udręczony procesami, wyrokami sądowymi, karami więziennymi, stracił zdrowie i w 1882 
r., sprzedał „Katolika” wraz z dodatkami ks. Stanisławowi Radziejewskiemu.

Karol Miarka (st.) zmarł w Cieszynie w 1882 roku. Po jego śmierci przedsiębiorstwo 
prasowo-wydawnicze przejął syn – Karol Miarka (mł.)43. Działalność syna przypadła na lata 
szczególnie ostrej antypolskiej polityki rządu pruskiego w stosunku do ludności polskiej: 
rugów bismarckowskich, działalności Komisji kolonizacyjnej i Hakaty. Niemniej, odziedzi-
czone po ojcu przedsiębiorstwo wydawnicze K. Miarka (mł.) przekształcił w nowoczesny 
koncern prasowo-wydawniczy. W 1894 wybudował nowe zakłady drukarskie, z maszynami 
o napędzie elektrycznym, z kanalizacją wodną i centralnym ogrzewaniem. W koncernie za-
trudnionych było ponad 90 osób, różnych specjalności, związanych z procesami drukarsko-
-wydawniczymi książek, prasy i czasopism. Koncern oddziaływał na cały Górny Śląsk, jak 
również na Wielkopolskę i Galicję. Obok prasy wydawał kalendarze, śpiewniki, katechizmy 
i powieści w języku polskim, które znajdowały swoich czytelników. 

Reaktywowaniem „Moniki” zajął się proboszcz z Mysłowic, potem z Kórnicy – ks. Antoni Sar-
nes, który powołał skład redakcyjny złożony z ks. Franza, ks. Phillipiego i ks. Widery oraz Wiktora 
Lessa i w listopadzie 1885 r. zaczęto wydawać „Monikę”(II). Wznowiona „Monika. Pismo poświę-
cone chrześcijańskiemu wychowaniu dziatek” i dodatek „Anioł Stróż. Tygodnik dla dzieci” wycho-
dziły pod redakcją ks. Antoniego Sarnesa jako dodatki do „Kuriera Górnośląskiego”, początkowo 
w Katowicach, a potem w Raciborzu w latach 1885–1888. Nowy wydawca wyciągnął wnioski z za-
wieszenia poprzedniej „Moniki”, toteż starał się pozyskać duchowieństwo dla propagowania pisma 
polskiego w duchu katolickim. Postarał się o aprobatę biskupa wrocławskiego – Herzoga, który wy-
stosował list polecający do odczytania z ambony w kościołach w czasie nabożeństwa. List ten został 
opublikowany w listopadowych numerach „Katolika” i „Moniki” w 1885 r. i zaczynał się od słów: 
42  Z. Sokół, Karol Miarka i jego „Monika”, „Moja Rodzina” 1996, nr 11, s. 46. 
43  Karol Miarka (młodszy) (1856-1919), drukarz i wydawca. Ur. 11 czerwca 1856 r. w Pielgrzymowicach, zm. 
12 maja 1919 r. w Raciborzu. Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie praktykował w drukarni i wydawnictwie 
ojca w Mikołowie. Odbył praktyki drukarskie w wydawnictwach w Lipsku, Pradze i Szwajcarii. W 1882 r. 
przejął po ojcu drukarnię i księgarnię. W 1910 r. sprzedał swój koncern prasowy A. Napieralskiemu, następnie 
przeniósł się do Wrocławia, potem do Raciborza, gdzie przebywał do końca życia (WEP PWN, t. 13, Suple-
ment, Warszawa 1970, s. 284; Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. Zuchniewicz, dod. do „Prasy 
Polskiej” 1984, s. CIII; M. Pater, Polski Słownik Biograficzny, t. 20, s. 531-2; Z. Sokół, Karol Miarka młodszy, 
„Moja Rodzina” 1996, nr 12, s. 46).
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„Na doniesienie z dnia 4 bm. odpowiadam Wielebnemu księdzu Antoniemu Sarnesowi i księżom 
wespół podpisanym: ks. Franzowi, ks. Phillipi i ks. Widera, że założenie obu pism familijnych (tj. 
„Moniki” i „Anioła Stróża”) napełnia mnie żywą radością. Proszę Boga, żeby to przedsięwzięcie 
błogosławić raczył. Nie omieszkam je polecić Wielebnemu Duchowieństwu mojej diecezji. Wie-
lebnego księdza proszę, wyrazić moje podziękowanie i moje uznanie tym Księżom, którzy wniosek 
podpisali, również, jak wszystkim tym, którzy to przedsięwzięcie popierają”. 

Okoliczności powstania wznowionej „Moniki”(II) opisał Jan Kasprowicz – wówczas 
student Uniwersytetu Wrocławskiego i  jako korespondent lwowskiej prasy opublikował 
w „Przeglądzie Społecznym” w 1886 roku44. Autor pisał, że wraz z ukazaniem się pierw-
szego numeru podjęto „agitację na wszystkie strony, na przykład, że księża na kolędę nie 
przyjdą, jeśli ktoś <Moniki> nie zaabonuje, o  czym informował <Dziennik Poznański>”. 
Także „ks. Sarnes redaktor < Moniki> napisał list do Towarzystwa Górnośląskiego przy 
Uniwersytecie Wrocławskim, polecając swoje wydawnictwo”. Wydrukowano „Prospekt” 
wydawniczy, gdzie nie ukrywano, że polska „Monika” będzie rywalizować z niemieckim 
tygodnikiem o tej samej nazwie, wydawanym w Donanwőrth w Bawarii, „który katolikom 
mówiącym po niemiecku, jak najbardziej polecamy. Nasza <Monika> ma zawierać nauki 
dla wszystkich wychowawców, na pierwszym zaś miejscu dla rodziców ludu śląskiego, po 
polsku mówiącego, omijając wszelkich spraw publicznych, szczególnie zaś politycznych”, 
czytamy w „Prospekcie”, załączonym do „Przeglądu Społecznego”. Nie znamy efektu popar-
cia biskupa i „jego agitacji”, ponieważ biskup wkrótce zmarł. 

Mieczysław Pater w  swojej pracy Ruch polski na Górnym Śląsku w  latach 1879-1893 
pisał, żeby tego pisma nie mylić z „Moniką” wydawaną przez Karola Miarkę w latach 1876–
1880. Wydawcą „Moniki”(II) z lat 1886–1888 był A. Kraus zamieszkały w Katowicach, a re-
daktorem – Antoni Sarnes z Mysłowic. M. Pater ostrzegał, że zadaniem „Moniki”(II) z lat 
1886-1888, było popieranie działalności germanizacyjnej, zwalczanie polskiego ruchu opo-
ru i wpływów „Katolika”. Oskarżał wręcz „Monikę”(II) o dywersję ideologiczną, uznając to 
pismo za „antypolskie i <gadzinowe>, popierające politykę germanizacyjną rządu pruskie-
go”, tym samym działające na szkodę Polaków na Śląsku45. 

W piśmiennictwie historycznym można spotkać opinie, jakoby „Monika”(II) stanowiła 
przeciwwagę dla „Katolika” ks. Stanisława Radziejewskiego i zwalczała jego wpływy, o czym 
wspominał również J. Kasprowicz. Niewykluczone, że nastąpiła pomyłka i być może cho-
dziło tu o niemieckie pismo pod takim samym tytułem „Monika”, wydawane w Bawarii, 
która faktycznie zwalczała wpływy „Katolika” i rywalizowała z polską „Moniką”(II). 

Inne okoliczności zawieszenia podał ks. Jan Kudera, który upadku polskiego pisma do-
patrywał się w słabym poparciu przez duchowieństwo katolickie. „Brakowało dla <Moniki> 
krzewienia i zachęty ze strony duchowieństwa, chociaż sam książę – biskup Herzog w osob-
nym okólniku polecał to pismo – <Monikę> i <Anioła Stróża>. Ale Herzog wkrótce zmarł, 
a Sarnes przeszkadzał w Mysłowicach swojemu konfratrowi, ks. Klaszce, który postarał się 
u władzy, że Sarnesa uznano za chorego i przeniesiono na odległe probostwo w Kórnicy 
pod Głogówkiem. Redagowanie <Moniki> stało się uciążliwe z powodu wielkiej odległości 
i dlatego też po 2 latach pismo upadło”46. 
44 Szyba Fr.”(J. Kasprowicz) Kronika Śląska, „Przegląd Społeczny” 1886, s. 392.
45 M. Pater, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1873-1893, Wrocław 1969, s. 176.
46  „Ksiądz”(J. Kudera), Dziennikarstwo polskie na Śląsku. Zarys historyczny, Bytom 1919, s. 36.
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Kontynuacji wydawniczej tygodnika „Monika. Pisma religijno-wychowawczego”, dodatku 
do „Kuriera Górnośląskiego” w Raciborzu, podjął się w 1894 r. ks. Wiktor Less – proboszcz 
w Dziergowicach, ale wobec małej liczby prenumeratorów zamiar nie doszedł do skutku.

Drugi okres: lata 1883–1912 

Nowy okres rozwoju prasy dla kobiet rozpoczął się, gdy Karol Miarka (mł.) w 1883 r. objął 
kierownictwo wydawnictwa po ojcu i przekształcił je w nowoczesny koncernu wydawniczo-pra-
sowy, gdzie obok książek i prasy codziennej wydawał ilustrowane czasopisma, co wówczas było 
nowością. Do takich wydawnictw należy zaliczyć tygodnik „Rodzina”, bezpłatny dodatek do „Ka-
tolika” pod redakcją Wiktora Nowakowskiego oraz Adolfa Ligonia. „Rodzina” była wydawana 
w Bytomiu, o częstotliwości: tygodniowej, dwutygodniowej lub miesięcznej i zmieniającymi się 
podtytułami, jako: „Pismo religijne, obrazkowe, dla oświaty ludu” lub „Pismo poświęcone wycho-
waniu i nauce domowej”. Nowe pismo było wydawane także w Królewskiej Hucie, kolportowane 
w Bytomiu, Mikołowie i Rozbarku. Dodawano je do wielu czasopism śląskich, a mianowicie do 
„Katolika” i „Dziennika Śląskiego” wydawanych w Bytomiu (1898–1918), do „Głosu Śląskiego” 
w Gliwicach (1903–1916 i dalej), do „Górnoślązaka” w Katowicach (1907–1916), do „Kuriera Ślą-
skiego” i „Polaka” w Katowicach (1911–1916), do „Gazety Opolskiej” (1890–1916) oraz do „Nowin 
Codziennych” (1911–1918) w Opolu. „Rodzina” stała się najbardziej poczytnym i najdłużej wy-
chodzącym magazynem rodzinnym na Śląsku: ukazywała się od 1883 do 1933 r., z przerwą wo-
jenną od 15 sierpnia 1914 do grudnia 1917 roku. W latach 1906–1914 „Rodzinę” redagował sam 
Wojciech Korfanty47.  W ostatnich latach XIX wieku, obok „Rodziny”, K. Miarka (mł.) wydawał 
w Mikołowie tygodnik pt. „Przyjaciel Rodzinny. Ilustrowany tygodnik dla ludu poświęcony nauce, 
rozrywce i zabawie” (1894–1896), dodatek do „Kroniki Tygodniowej”. W. Floryan wysoko ocenił 
„Przyjaciela Rodzinnego”, jako pismo „redagowane starannie i bogato ilustrowane, ale było zbyt 
drogie dla ubogiej ludności śląskiej”48. Był to prawdopodobnie ten sam tekst, co „Przyjaciela Do-
mowego”, „Ogniska Domowego” i „Opiekuna Domowego”, dołączanych do „Nowin Raciborskich”. 
Obok „Rodziny” wychodziły inne czasopisma dla kobiet: „Ognisko Domowe. Miesięcznik ilustro-
wany poświęcony ludowi polskiemu”, dodatek do „Nowin Raciborskich” – ukazywał się z przerwa-
mi w latach 1894–1903 pod red. D. Kowalika. Wydawcą i redaktorem „Ogniska Domowego” oraz 
„Rodziny Chrześcijańskiej” (1902–1905) dod. do „Dzwonu Polskiego”, „Górnoślązaka” i „Straży 
47  Wojciech Korfanty (1873-1939), polityk, radykalny działacz śląski, dziennikarz, senator, publicysta. Urodzony 20 kwi-
etnia 1873r. w Siemianowicach, zm. 17 sierpnia 1939 r. w Warszawie. Studiował w Berlinie i Wrocławiu nauki prawno-
ekonomiczne. W czasie studiów działał w organizacji „Zet”, następnie w Lidze Narodowej. Za swoje radykalne wystąpienia 
i publikacje prasowe był wielokrotnie aresztowany i więziony. Pełnił wiele ważnych funkcji politycznych: poseł do Reich-
stagu i pruskiego Landtagu, 25 października 1918 r. wystąpił z żądaniem przyłączenia do tworzącej się Polski Śląska Gór-
nego, Średniego oraz innych, historycznych ziem polskich. Od 1919 r. był komisarzem plebiscytowym i jednym z przy-
wódców powstań śląskich. W latach 1919-1930 poseł do Sejmu RP, jak również do Sejmu Śląskiego (1922-1935), a w 1923 
– wicepremier rządu RP. Od 1922 związany z Chrześcijańską Demokracją, stał się jednym z czołowych jej przywódców. 
Wydawał prasę codzienną: „Rzeczpospolita” (Warszawa) i „Polonię” (Katowice). Na Śląsku pracował w redakcji „Kuriera 
Śląskiego” i „Polaka”. Od 1901 r. redaktor „Górnoślązaka” w Katowicach. Zwalczał J. Piłsudskiego po zamachu 1926 roku. 
W 1934 r., wobec groźby aresztowania, wyjechał do Czechosłowacji, potem do Francji. W 1939 r. potajemnie wrócił do 
Polski, został aresztowany, a w kilka dni po zwolnieniu zmarł w Warszawie (M. Tobiasz, Wojciech Korfanty. Odrodzenie nar-
odowe i polityczne Śląska, Katowice 1947; WEP PWN, t. 6, Warszawa 1963, s. 54; Śląski Słownik Biograficzny, red. J. Kantyka 
i W. Zieliński, t. 3, Katowice 1981, s. 124-131; Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. Zuchniewicz, dod. do „Prasy 
Polskiej” 1983, s. LXV; Polski Słownik Biograficzny, t. XIV/1, s. 67-70. Bogatą bibliografię osobową W. Korfantego zamieścił 
J.F. Lewandowski [w:] Wojciech Korfanty, Warszawa 2013, w serii Biografie Sławnych Ludzi).  
48  W. Floryan, Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich, t. 2, s. 680.
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nad Odrą” był Adolf Ligoń49. „Ognisko Domowe” było dodatkiem także do „Dzwonu Polskiego” 
w Cieszynie (1902), zaś w Katowicach był dodawany do „Górnoślązaka”, a w Opolu do „Straży 
nad Odrą”(1903). W 1891 wydano zeszyt poświęcony Juliuszowi Ligoniowi, dlatego też w biblio-
grafiach jest oznaczony rok 1891, jako początek ukazywania się tego tytułu. Prawdopodobnie 
ten sam tekst był wydawany pod tytułem „Opiekun Domowy” w Raciborzu i Piekarach w latach 
1894–1895. W latach 1888–1900 wychodził dwutygodnik „Przyjaciel Domowy. Pismo poświę-
cone oświacie religijnej, umoralnieniu i rozrywce umysłowej”, dodatek do „Gwiazdy Piekarskiej”, 
wydawanej w latach 1888–1891. Wznowiony pod redakcją Jana Hupy i Józefa Bednorza w 1907 r. 
„Przyjaciel Domowy” zawierał dział „Porady dla gospodyń domowych”, był dodatkiem do „Gazety 
Opolskiej”. Dodatek ten wychodził również w Bytomiu i Królewskiej Hucie pod redakcją Stanisła-
wa Czerniejewskiego. Na początku XX wieku ukazało się kilka nowych czasopism adresowanych 
do kobiet. Najważniejszym pismem był „Poradnik dla Kobiet”, następnie pod zmienionym tytu-
łem, jako „Dodatek dla Kobiet”, wydawany w Opolu razem z „Gazetą Opolską” i „Tygodnikiem 
Polskim” w latach 1912–1916. Obok tego wydawano również „Rodzinę Chrześcijańską. Pisemko 
tygodniowe, poświęcone sprawom religijnym, nauce i zabawie” pod redakcją Wojciecha Korfante-
go, w Katowicach i Lublińcu, w latach 1902–1916/1918, dodawane do „Dzwonu Polskiego”, „Gońca 
Śląskiego, „Górnoślązaka”, Katolika Śląskiego”, „Katolika Polskiego” i „Straży nad Odrą” w Opolu. 

W ostatnich latach XIX wieku wychodził „Przyjaciel Rodzinny. Ilustrowany tygodnik 
dla ludu poświęcony nauce, rozrywce, zabawie” (1894–1896), dodatek do „Kroniki Tygo-
dniowej” w Mikołowie, wydawanej przez K. Miarkę (mł.) Tytuł ten wysoko ocenił ks. Jan 
Kudera, pisząc, że „było to pismo pożyteczne i dobrze redagowane”, ale po dwóch latach 
przez władze pruskie zostało zawieszone50. Na przełomie wieków obok „Rodziny” wycho-
dziły inne, nowe pisma dla kobiet: w Królewskiej Hucie „Gospodarz i Gospodyni” (1903–
1904) i dodatek do „Gazety Katolickiej” w Bytomiu (1903–1906).

 Nowy okres prasy dla kobiet na Śląsku zaczął się w 1903 r., gdy przybyła tam Janina 
Omańkowska, działaczka społeczna i oświatowa, z wykształcenia nauczycielka, z zawodu 
literatka i  pierwsza kobieta dziennikarka na Śląsku. Nadała ona nowy kierunek rozwoju 
ruchowi kobiecemu i prasy dla kobiet na Śląsku. W 1906 r. objęła redakcję samodzielnego 
tygodnika „Rodzina. Czasopismo ilustrowane dla ludu” i razem z Józefem Ujejskim, od-
powiedzialnym redaktorem tego pisma, opracowała nowy program i  tematykę, a  przede 
wszystkim rozpowszechnianie „Rodziny”. W Krakowie utworzono ośrodek kolportażu na 
Austrię i Królestwo Polskie, gdzie rozchodziło się najwięcej egzemplarzy tego czasopisma.

W pierwszym numerze z 1906 r., w odezwie „Do szanownych Czytelników <Rodziny>” 
redakcja zapowiedziała: „W każdym numerze znajdą, Szanowni Czytelnicy, bogatą treść 
pouczającą, historyczną, beletrystyczną, nie braknie też humoresek wesołych, a wszystko 
– w duchu czysto katolicko-narodowym (…). Pismo ma służyć za dobrego doradcę i przy-
jaciela, lecz również za pożyteczną po pracy rozrywkę”. 

Pismo dla rodzin stoi „na straży ogniska rodzinnego, broniąc go przed napływem wszel-
kiego zła, które pod jakąkolwiek bądź formą wdziera się doń i czyni moralne spustoszenie”. 
49  Adolf Ligoń (1855-1931) ur. w Zawadzkiem pow. Strzelce (Opolskie). Pisarz ludowy, redaktor. Po osiedleniu się 
na Śląsku zamieszkał w Królewskiej Hucie, gdzie zajął się działalnością społeczną, wydawniczą i pisarską. Wydawał 
„Gazetę Katolicką”, „Rodzinę Chrześcijańską”, Straż znad Odry”, „Opiekuna Katolickiego” i „Ognisko Domowe”. Brał 
udział w pracach Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu. Zmarł w 1931 r. w Katowicach (Słownik dzien-
nikarzy polskich 1661-1945, pod red. W. Zuchniewicz, dod. do „Prasy Polskiej” 1983, s. LXXXII.
50  „Ksiądz” (J. Kudera), Dziennikarstwo polskie…, s. 42. 
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Zmodernizowana ilustrowana „Rodzina” miała charakter magazynu kulturalnego, nowe-
go rodzaju periodyku, które w tym czasie weszły na rynki prasowe, zamieszczała powieści 
w odcinkach, a także „opisy i obrazy krajów, miast i  ludów, artykuły z czasów współcze-
snych i naukowe, ciekawe i wesołe opowiadania”. 

Nowa „Rodzina” zawierała kilka działów. Dział I „Powieści historyczne i obyczajowe”, 
gdzie publikowano w odcinkach „Quo vadis” H. Sienkiewicza, „Zaklęty dwór” W. Łoziń-
skiego, „Pojatę, córkę Lezdejki” F. Bernatowicza, „Wierność nagrodzoną” K. Miarki (st.) 
i inne, oraz nowości literackie. Dział II obejmował opisy i obrazy krajów, miast i ludów, jak 
na przykład: „Wyprawa naukowa odbyta w głąb Tybetu”, „Muzeum Narodowe w Rapper-
svilu”, „Albania i jej mieszkańcy” i inne. W dziale III: „Artykuły z czasów współczesnych 
i naukowych” publikowano w odcinkach: „O stanowisku kobiety w społeczeństwie”, „Żona 
– Pani – Małżonka”, „Królowe polskie z domu Habsburskiego”, „Socjalizm i wojna” itp. Nie 
brakowało informacji o najnowszych wynalazkach: „Telefon bez druku”, „Poczta pneuma-
tyczna”, „Złoto jako lekarstwo”, „O elektryczności” i wiele innych z zakresu nowości tech-
nicznych. Dział IV obejmował „opowiadania związane z obrzędowością” świąt katolickich: 
„Adwent”, „Boże Narodzenie”, „Wielki Post”, „Wielkanoc” – jak są obchodzone na Śląsku i w 
innych regionach Polski. Nie brakowało poezji, tekstów pieśni i wierszy religijnych, okolicz-
nościowych i związanych z porami roku, do wykorzystania w nauczaniu domowym. 

Magazyn „Rodzina” miał zastąpić „Monikę”, był jakby jej kontynuacją dostosowaną do 
zmieniających się czasów i tak był postrzegany przez niektórych ówczesnych historyków51. „Ro-
dzinę” już wcześniej dodawano do „Prawdy” ukazującej się w Krakowie – Mikołowie w 1905 
roku. W latach 1906–1910 „Rodzina” wychodziła jako samodzielny tygodnik pod red. J. Omań-
kowskiej w Mikołowie, Krakowie, Katowicach i Lublińcu. Ukazywała się też jako dodatek i była 
dołączana do innych czasopism, wydawanych na Śląsku w różnych miejscowościach. 

Ostatnimi tytułami prasowymi końca XIX wieku był „Poradnik dla Kobiet”, dodatek do 
„Gazety Opolskiej”, wydawany w 1890 r., następnie wznowiony w latach 1912–1914 i jako 
„Dodatek dla Kobiet” był dołączany do „Gazety Opolskiej”. W latach 1910–1911, gdy nieco 
zelżała cenzura, wznowiono kilka zawieszonych tytułów: „Przyjaciela Domowego”, dodat-
ku do „Gazety Opolskiej” i „Tygodnika Polskiego” (1912-1914), jak również wydawanego 
wspólnie z czasopismem „Robotnik” pod redakcją Stefana Globisza pisemka pt. „Dla Domu 
i Gospodarstwa”, dodatku do Prawdy” wydawanego w Oleśnie (1911–1913). 

 Na przełomie XIX i XX wieku rynkiem prasowym na Śląsku zainteresował się ks. Stani-
sław Stojałowski, który wyszedł ze swoimi czasopismami dla ludu: „Wieniec” i „Pszczółka”, 
z dodatkiem  „Niewiasta”52. Pisma ks. S. Stojałowskiego wychodziły na Śląsku z przerwami 
w latach 1885–1910, początkowo w Cieszynie, a od 1898 w Bielsku-Białej53. „Niewiasta” była 
adresowana do kobiet wiejskich, napisana gwarą przyjętą w Galicji, mało zrozumiałą dla Ślą-
zaczek, toteż pismo nie przyjęło się na Śląsku, zwłaszcza że redaktor i wydawca był bardziej 
pochłonięty działalnością polityczną, odsiadywaniem wyroków sądowych niż redakcją prasy. 
51  Tamże, s. 36-42.
52  Stanisław Stojałowski (1845-1911), jezuita, publicysta, redaktor, poseł na Sejm Krajowy w zaborze austriac-
kim, inicjator ruchu ludowego w Galicji. Działał również na Śląsku w Bielsku i Cieszynie. W 1875 r.
53 Nabył dwa pisma: „Wieniec” i „Pszczółkę”, do których dodawał nieregularny miesięcznik – „Niewiastę” 
dla kobiet. Głosił solidaryzm społeczny, organizował wiece chłopskie, kółka rolnicze, czytelnie. Założył Stron-
nictwo Chrześcijańsko-Ludowe. Był wielokrotnie więziony (Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. 
Zuchniewicz, „Prasa Polska” 1983, s. CXL, oraz WEP PWN,  t. 11, Warszawa 1968, s. 22). 
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W tym okresie na śląski rynek prasowy wszedł nowy miesięcznik pt. „Głos Kobiet. Pi-
smo Organizacji Kobiet Pracujących”, wydawany przez Polską Partię Socjalno-Demokra-
tyczną Galicji i Śląska. Numer okazowy ukazał się 27 grudnia 1907 roku. Było to pierwsze 
polityczne pismo skierowane do kobiet polskich wszystkich trzech dzielnic rozbiorowych, 
wydawany pod redakcją Tadeusza Regera i Piotra Cingera54. Miesięcznik był dodatkiem do 
„Robotnika Śląskiego” wychodzącego kolejno w Cieszynie, Boguminie i Krakowie. 

Na Śląsku Cieszyńskim, wchodzącym w skład Galicji, która od 1867 r. rządziła się własną kon-
stytucją, ruch robotniczy działał swobodnie. Tam też powstała Socjalistyczna Organizacja Kobiet, 
która firmowała „Głos Kobiet”, zaś działaczka tego ruchu – Dorota Kłuszyńska kierowała tym pi-
smem55.  „Głos Kobiet” był kolportowany w całej Galicji, na Śląsku Cieszyńskim oraz nielegalnie 
w Królestwie Polskim, gdzie również powstawały komitety i sekcje kobiece. Jeżeli chodzi o dobór 
tematyki i treści, „Głos Kobiet” niewiele odbiegał od zreformowanej „Rodziny”, ale zawierał mate-
riały adresowane do kobiet na wyższym poziomie wykształcenia i świadomości społecznej, pierw-
szych absolwentek studiów wyższych zamieszkałych nie tylko na Śląsku. Pismo zawierało dział 
literacki, wychowawczy, higieny, zdrowia i życia kobiety i dziecka, oraz dział gospodarczy – porady 
praktyczne i kulinarne. Na Śląsku „Głos Kobiet” wychodził do roku 1910, potem został przeniesio-
ny do Krakowa, a następnie w 1919 r. do Warszawy, gdzie stał się centralnym organem Wydziału 
Kobiecego PPS  i kobiecego ruchu socjalistycznego w Polsce do 1939 roku.

Trzeci okres: lata 1912–1918 

Nowy okres dziejów koncernu prasowo-wydawniczego zaczął się w 1912 r., kiedy K. 
Miarka sprzedał wydawnictwo ks. Stanisławowi Radziejewskiemu, od niego zaś nabył je 
młody i zdolny dziennikarz poznański, wydawca i redaktor – Adam Napieralski56.
54  E. Chobot, Wspomnienia sprzed 25 laty. Powstanie i rozwój Organizacji Kobiet i „Głosu Kobiet” na Śląsku 
Cieszyńskim, „Głos Kobiet” 1933, styczeń-luty, s. 3-4; T. Reger, Dwudziestolecie „Głosu Kobiet”, tamże 1927, 
grudzień, s. 2-3.
55  Dorota Kłuszyńska (1876-1952), urodzona w Tarnowie, zmarła w Warszawie. Działaczka ruchu robot-
niczego, członkini PPSD Galicji i Śląska, wchodziła w skład Zarządu Partii oraz Komitetu Wykonawczego 
1918-1919. Od 1919 r. wchodziła w skład Rady Naczelnej PPS. Od 1919 r. w Warszawie kierowała Centralnym 
Wydziałem Kobiecym PPS. W czasie pobytu na Śląsku redagowała „Głos Kobiet”. W latach 1928-1935 była 
senatorką. Działała w Lidze Prawa Człowieka i Obywatela, Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, 
Towarzystwie Uniwersytetów Robotniczych, jak również w społecznym ruchu walki z alkoholizmem.  Po II 
wojnie sprawowała wiele funkcji społecznych i politycznych: prezeska Zarządu Głównego TPD, posłanka do 
Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy (WEP PWN, t. 5, Warszawa 1965, s. 669).
56  Adam Napieralski (1861-1928), ur. w Kluczewie (Poznańskie), działacz polityczny, narodowy i społeczny, 
publicysta, redaktor, wydawca. Od 1887 prowadził księgarnię w Barczewie na Warmii. Potem, jako dzienni-
karz  publicysta, pracował w prasie na Pomorzu i w Poznaniu. Młody i zdolny dziennikarz przybył na Śląsk do 
Bytomia, gdzie objął redakcję „Katolika”, którą zreorganizował, unowocześnił i wkrótce został współwłaści-
cielem tytułu. Przedsiębiorczy organizator, wykupił lub podporządkował sobie prawie całą prasę na Górnym 
Śląsku, toteż otrzymał przydomek „króla prasy śląskiej”. Związany z katolicką partią Centrum prowadził walkę 
polityczną z W. Korfantym i prasą socjalistyczną. Jako działacz polityczny był posłem do sejmu pruskiego, 
jako społecznik założył Związek Wzajemnej Pomocy, odpowiednik związku zawodowego. Rozwijał wśród 
ludności śląskiej poczucie przynależności do narodu polskiego. Brał aktywny udział w akcji przyłączenia Ślą-
ska do Polski. Okres powstań, plebiscytu i mediacji, w latach 1919-1922, odbił się niekorzystnie na działalno-
ści koncernu prasowego, którego po podziale Śląska część pozostała w Niemczech, a część polską zniszczyły 
niemieckie bojówki. W 1925 r. właściciel sprzedał „Katolika” Związkowi Polaków w Niemczech. Koncern 
stopniowo rozpadał się i w 1927 r. przestał istnieć.  Zmarł 24 października 1928 r. w Karlovych Varach, dokąd 
udał się na kurację (WEP PWN, t. 7, Warszawa 1966, s. 610; Słownik Śląski, t. 1, Katowice 1977, s. 192-197; 
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Odmiennym rodzajem pisma dla kobiet, o  charakterze poradnikowym, był wydawa-
ny w  Oleśnie w  latach 1911–1913 tygodniowy dodatek do „Prawdy”, zatytułowany „Dla 
Domu i Gospodarstwa”, adresowany do wiejskich kobiet. Podobny charakter popularnego 
poradnika, ale dla kobiet na wyższym poziomie wiedzy, miał „Skarbiec Domowy. Czasopi-
smo popularne dla rodzin polskich”, dwutygodnik wydawany od 1912 r. w Cieszynie przez 
Towarzystwo Domu Narodowego pod kierunkiem P. Mitręgi, pod redakcją Bolesława Lon-
dyńskiego, przy współpracy Edwarda Święcickiego – redaktora odpowiedzialnego i współ-
wydawcy57. „Skarbiec Domowy” wydawniczo był pismem samoistnym, załączał dodatek 
„Skarbiec Powieści i Nowin”, ale wychodził tylko od 15 stycznia do 31 sierpnia 1912 r. Został 
zawieszony przez władze pruskie i ogółem wyszło 16 numerów58. 

Wraz z wybuchem wojny w lipcu 1914 r. władze pruskie zawiesiły działalność wszystkich 
polskich organizacji społeczno-oświatowych, zlikwidowały wszystkie czasopisma dla kobiet 
i dzieci, gdyż reglamentowany papier był i przeznaczony na potrzeby wojenne.  Wprowadzono 
cenzurę wojskową, prewencyjną kontrolę druków59. Utworzono Zarząd Prasowy, początkowo 
pod kierownictwem Georga von Cleinowa, potem dra Martina Mohra. W tym czasie maszyny 
drukarskie, farby, papier itp. zostały zarekwirowane na potrzeby wojny, a wydawcy, dziennika-
rze i drukarze znaleźli się na trzech frontach wojennych w wyniku powszechnego poboru do 
wojska. Ukazujące się w tym czasie tytuły prasowe – biuletyny wojenne, zawierały wyłącznie 
informacje z frontów wojennych oraz zalecenia i rozkazy władz wojskowych skierowane do 
ludności cywilnej. Po zakończeniu działań wojennych na Śląsku nadal działała administracja, 
policja i sądy pruskie, do czasu, gdy kontrolę nad obszarem plebiscytowym objęła Międzyso-
jusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa w lutym 1920 roku.

Zamykając epokę zaboru pruskiego, okres prześladowania Polaków na Śląsku, należy 
przedstawić opinię Otto von Bismarcka o kobietach na Śląsku. „Żelazny kanclerz”, ustępując 
z funkcji politycznych, oświadczył, że „walkę kulturalną podjąłem nie tyle przeciw kościoło-
wi, ile przeciw panoszącym się coraz bardziej żywiołom polskim”. Po klęsce polityki „Kultur-
kampfu” wyraził się, „że dawno już dałbym sobie radę z eksterminacją Polaków, gdyby nie ich 
kobiety (…), które ze swoich domów uczyniły twierdze narodowe”60. Jest to oddanie hołdu 
polskim kobietom na Śląsku przez najbardziej zaciętego wroga Polaków i polskości. Ważną 
rolę w budzeniu się świadomości narodowej odegrały czytane przez nie czasopisma rodzinne.                                 

A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939. Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, Warszawa 1980, s. 
50-59, s. 371-372; Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. Zuchniewicz, dod. do „Prasy Polskiej” 
1984, s. CIII).    
57   A. Pilch, Czasopisma na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920. „Studia i Materiały do Dziejów Śląska”, 
t. 3, Wrocław 1960, s. 477.
58  J. Londzin, Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1904.
59  R. Godlewska, Prasa warszawska w pierwszym roku I wojny światowej (1. VIII 1914-5. VIII 1915), „Rocznik 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1961, t. 1, s. 246-168; A. Garlicka, Prasa w Królestwie Polskim pod oku-
pacją niemiecką i austriacką (1915-1918), [w:] Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976, s. 272-291.
60  A. Winiarz, Wpływ kobiety – matki na życie polskiej rodziny ziemiańskiej doby niewoli narodowej (1795-
1918), [w:] Partnerka, matka, opiekunka… Podobną opinię o Polkach wyraził car Mikołaj I po stłumieniu 
powstania listopadowego: „Lękam się kobiet, ten szatański naród zawsze działał przez nie”, tamże, s. 151.
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WOMEN’S MAGAZINES IN SILESIA (YEARS 1876-1939)
Part I: Press during the Prussian domination (1876-1918)

SUMMARY
The article is related to the establishment and the development of women’s magazines which were 
published in Silesia during the Prussian regime (years 1876-1918). Author shows the  independent 
titles of the women’s magazines as well as the supplements to the local press that were focused on 
cases of family, education of children, home teaching of Polish language, Roman Catholic faith and 
affairs of Polish history, which was banned by the Prussian government during the persecution called 
‘Kulturkampf ’.
The author presents the women’s magazines as unofficial handbooks of Polish language and national 
identity. She shows that at the historical moment of the threat of denationalization of young gene-
ration the most important part of the transfer of the Polish national identity were on the one hand 
the Silesian press editors (repressed by the Prussian government), on the other hand  the Silesian 
mothers with their usage of women magazines.

KEY WORDS: women’s press, national identity, functions of the  magazines,  Karol Miarka – father 
and son, national consciousness
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Prawo prasy do informacji publicznej

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia prawo prasy do informacji w świetle prawa prasowego oraz ustawy o dostę-
pie do informacji publicznej. Ta ostatnia zmieniła przepisy prawa prasowego, pozbawiając prasę jej 
uprzywilejowanej pozycji w  tym zakresie. Autorka omawia podmioty zobowiązane do udzielenia 
informacji, jak również tryby udostępnienia informacji publicznych na podstawie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. W myśl polskiej regulacji,  zakładającej szeroki dostęp do publicznych in-
formacji, każdy ma prawo do informacji publicznej, które realizuje się poprzez Biuletyn Informacji 
Publicznej, udzielenie informacji na wniosek, jak również możliwość wstępu na posiedzenia orga-
nów kolegialnych władzy publicznej. Artykuł kończy ocena regulacji.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa, prawo do informacji, informacja publiczna

Uwagi wprowadzające

Prasie, rozumianej jako poszczególne zespoły ludzkie i osoby zajmujące się działalnością 
dziennikarską1, ustawodawca nadał istotne uprawnienia, stwierdzając w art. 1 ust. 1 ustawy 
z 1984 r. – Prawo prasowe2, że korzysta ona z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo 
obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i kry-
tyki społecznej. Artykuł 6 prawa prasowego stanowi, iż prasa jest zobowiązana do praw-
dziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Przedmiotem prowadzonych rozważań jest 
niezwykle ważna dla dziennikarza wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, 
określana mianem „prawa do informacji”3.

Do czasu uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.4 dzien-
nikarze korzystali z szerszego dostępu do informacji niż pozostali obywatele. Podzielić na-
leży zapatrywanie, iż dostęp do informacji przewidziany dla dziennikarzy w prawie pra-
sowym był w czasie uchwalenia tej ustawy instytucją nowatorską, podyktowaną istniejącą 
w kraju sytuacją polityczną5. Sytuacja ta zmieniła się po wejściu w życie Konstytucji RP, 
która w art. 54 ust. 1 stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów 
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, natomiast w art. 61 zapewnia każdemu 
obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej 
oraz osób pełniących funkcje publiczne. 

* dr; Uniwersytet Śląski.
1 Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. P. Wiśniewski  [w:] W. Lis, Z. Husak, P. Wiśniewski,  Prawo prasowe. Ko-
mentarz, Warszawa 2012, s. 172 i nast.; Ł. Syldatk [w:] B. Kosmus, G. Kuczyński [w:] Prawo prasowe. Komentarz, 
Warszawa  2011, s. 114 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2008, s. 312 i nast.
2  Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm., dalej jako prawo prasowe.
3  I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 179; tejże, [w:]  Prawo mediów,  red. J. Barta, R. Markiewicz, A. 
Matlak, Warszawa 2008, s. 236 i nast.
4  Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej jako Konstytucja RP.
5  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 180 i nast.
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Ustawową realizacją wskazanego w art. 61 Konstytucji prawa było uchwalenie ustawy z 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej6, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2002 r. Artykuł 24 ustawy o dostępie do informacji publicznej dodał do prawa prasowego art. 3a, 
który stwierdza, że prawo dostępu do informacji publicznej ma być odtąd zasadniczo realizowa-
ne na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. Nie wyprzedzając dalszego toku rozważań, już w tym 
miejscu wskazać można, iż jej przepisy wpłynęły na regulacje prawne dotyczące pozyskiwania 
informacji przez „czwartą władzę”7. Wskazać również trzeba, iż  nie wszystkie przepisy ustawy 
z 26 stycznia 1984 r. regulujące dziennikarski dostęp do informacji zostały uchylone, a prawo 
prasowe nadal stanowi „ustawę matkę” w stosunku do szeroko pojętej działalności wydawniczej 
i dziennikarskiej, mając zasadniczy wpływ na kształt działalności informacyjnej mediów8.

Ponieważ prawo do informacji posiada fundamentalne znaczenie dla działalności dziennika-
rzy, w artykule przedstawiono podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej, 
jak również zasady funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, umieszczania informacji 
publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych, prawa uzyskania informacji na 
wniosek podmiotu zainteresowanego, jak również dostępu do posiedzeń organów władzy publicz-
nej. Wzmiankowane również zostanie prawo prasy z art. 11, skonkretyzowane – nieco niekonse-
kwentnie – już w art. 4 prawa prasowego. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania pominięto 
omówienie okoliczności uzasadniających odmowę udostępnienia  informacji publicznych oraz 
zaskarżenia nieudzielenia informacji do sądu administracyjnego, cywilnego i karnego. 

Międzynarodowe standardy ochrony prawa do informacji 

Początków prawa do informacji należy poszukiwać w szwedzkiej ustawie konstytucyjnej o wol-
ności prasy z 1766 r., która zawierała rozdział dotyczący dostępu do dokumentów urzędowych9. 
Także francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. przewidywała, że społeczeństwo 
ma prawo żądać sprawozdania z wykonywania zadań od każdego z pracowników publicznych10.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10 grudnia 1948 r.11 zawiera w art. 
19 regulacje odnoszące się do wolności informacji w ogólności, zaś art. 19 Międzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.12 przyznaje każdemu człowiekowi 
prawo do swobodnego poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich infor-
macji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w po-
staci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

Zgodnie z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 
r.13 każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, które obejmuje prawo otrzymywania i przeka-
6  Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako ustawa o dostępie (do informacji publicznej).
7  M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002, s. 268.
8  Tamże.
9  Szerz. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 11; 
K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, „Casus” 2003, nr 28, s. 26 i nast.
10  A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji od podmiotów wykonujących administrację publiczną w polskim porządku 
prawnym, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 7-8, s. 88 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…,  s. 28.
11  J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 197.
12  Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167. Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji…, s. 
93 i nast.; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 27 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 197.
13  Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm. Szerz. zob. A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji…, s. 93 i nast.; J. Sobczak, 
Prawo prasowe, s. 198.
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zywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
Wydana w dniu 25 listopada 1981 r. dyrektywa Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (81) 

19 w sprawie dostępu do informacji posiadanej przez władze publiczne sformułowała osiem pod-
stawowych zasad: na obszarze państw członkowskich każdy ma prawo do otrzymywania informa-
cji znajdującej się w posiadaniu władzy publicznej; prawo to ma być w sposób skuteczny zagwa-
rantowane; brak interesu prawnego nie może stanowić powodu odmowy dostępu do informacji; 
dostęp do informacji jest równy; ograniczenia w dostępie do informacji mogą wynikać jedynie 
z konieczności ochrony uzasadnionego interesu publicznego oraz interesu jednostki w przypad-
ku informacji bezpośrednio jej dotyczących; żądanie udzielenia informacji musi być rozpatrzone 
w rozsądnym terminie; odmowa udzielenia informacji musi być wyczerpująco uzasadniona i bę-
dzie mogła być skontrolowana. Gwarancje prawa dostępu do informacji mają przyczyniać się do 
pełnego informowania społeczeństwa o wszystkim, co dotyczy życia publicznego14.

Standardy postępowania w sprawie dostępu do informacji zostały także wykształcone 
w prawie wspólnotowym w rozporządzeniu z dnia 30 maja 2001 r. nr 1049/2001 w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europej-
skiej15, wskazującym, że zasadniczo wszelkie dokumenty powinny być publicznie dostępne. 
W wyraźnie określonych wypadkach potrzeba ochrony interesu prywatnego i publicznego 
może jednak – na zasadzie wyjątku – uzasadniać ograniczenie dostępu.

Ponadto prawa do informacji dotyczy art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej z 13 grudnia 2007 r.16 stanowiący, iż każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo 
to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji 
i  idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe; szanuje się 
wolność i pluralizm mediów.

Dostęp do informacji w Konstytucji RP
Przed wejściem w życie Konstytucji prawo obywatela próbowano wywodzić z zasady demo-

kratycznego państwa prawnego, zasady wolności słowa i druku17. Obecnie kwestie dostępu pra-
sy do informacji należy rozpatrywać z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego 
państwa prawnego, jaką jest zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji) i wolności 
prasy (art. 14 Konstytucji), ponadto prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji), a także wolności wyrażania swoich poglądów 
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji), określanej jako 
wolność wypowiedzi. Artykuł 74 ust. 3 reguluje prawo do informacji o środowisku, zaś art. 51 
ust. 3 przewiduje prawo dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych osobowych18.

14  J. Sobczak, Prawo prasowe,  s. 198; K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego, s. 26 i nast.
15  Dz. Urz. UE L 2001.145.43. Na ten temat zob. E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, [w:] 
Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2005, s. 97 i nast.
16  Dz. Urz. UE 2007/C 303/01. Szerz. zob. J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 197 i nast.; P. Wiśniewski [w:] Prawo prasowe…, s. 80.
17  A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji…, s. 90 i nast.
18  J. Jędrośka, M. Stoczkiewicz, Ustawa o  dostępie do informacji publicznej a  regulacje szczególne, „Państwo 
i Prawo” 2003, nr 6, s. 91 i nast.; A. Niżnik-Mucha, Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa 
do informacji publicznej, „Casus” 2008, nr 48, s. 15 i nast.; K. Tarnacka, Prawo do informacji w Polsce, „Państwo 
i Prawo” 2003, z. 5, s. 69 i nast.; S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu do informacji publicznej, 
„Rejent” 2006, nr 1, s. 69 i nast.
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Zgodnie z  art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP każdy ma prawo do uzyskiwania informacji 
o działalności organu władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to 
obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego 
i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wy-
konują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem 
Skarbu Państwa19. Jak widać, Konstytucja RP nie precyzuje pojęcia „informacja publiczna” 
i terminem tym się nie posługuje, akcentując kryteria podmiotowe. Prawo do informacji jest 
publicznym prawem podmiotowym, zapewniającym obywatelom możliwość żądania od or-
ganów władzy publicznej określonych informacji. Prawem tym, także ze względu na jego po-
lityczny wymiar, objęte są jednak, co do zasady, wyłącznie informacje o charakterze publicz-
nym, a więc przede wszystkim informacje o działalności władz publicznych, a warunkowo 
również informacje, które są w posiadaniu tych władz. Nie każda bowiem informacja, która 
zgodnie z wolnością ujętą w art. 54 Konstytucji RP może być pozyskana i rozpowszechniona20, 
w tym także odnosząca się do sfery prywatnej osoby, może być uznana za informację, co do 
której istnieje po stronie danego organu władzy publicznej obowiązek ujawnienia, skonkrety-
zowany w ustawie o dostępie do informacji. Artykuł 61 Konstytucji RP dotyczy jedynie pew-
nego „wycinka” prawa do pozyskiwania informacji, którego korelatem jest zawsze obowiązek 
ujawnienia istniejący po stronie odpowiedniego organu władzy publicznej. Obowiązek ten 
nie rozciąga się więc na wszelkie dane osobowe osoby pełniącej funkcję publiczną, a jedynie 
na te, które pozostają w związku z pełnieniem funkcji21. Konstytucja RP w treści art. 61 ust. 
2 przewiduje dwie formy udostępniania informacji publicznych – prawo wglądu do doku-
mentów oraz wstęp na posiedzenia organów kolegialnych. 

Informacje publiczne – pojęcie i charakterystyka

Informacja publiczna została w art. 1 ustawy o dostępie zdefiniowana jako każda infor-
macja o sprawach publicznych22.

Prawo do informacji jest prawem o charakterze politycznym, ograniczonym w Konsty-
tucji RP do obywateli polskich, zaś zgodnie z zasadą dostępności, wyrażoną w ustawie o do-
stępie, każdy ma dostęp do informacji publicznej23.

Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej ma, zgodnie z intencją ustawodawcy, dzia-
łać niezależnie od tego, czy osoba zwracająca się po informację ma w tym jakikolwiek interes24. 
Od tej reguły ustawodawca przewiduje wyjątek. Jeśli osoba występuje o udzielenie informacji tzw. 

19  Szerz. R. Socha, Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy, Warszawa 2008, s. 40 i nast.; 
S. Czarnow, Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego, „Samorząd Terytorialny” 
2007, nr 4, s. 23.
20  P. Sarnecki [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s. 25 i nast.
21  J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 187.
22  Zasadnie w piśmiennictwie dokonuje się krytyki tej definicji jako tautologii. Zob. A. Niżnik-Mucha, Problema-
tyka zakresu przedmiotowego, s. 17; K. Tarnacka, Prawo do informacji, s. 71; S. Czarnow, Prawo do informacji, s. 30; 
tegoż, Wybrane zagadnienia prawne dostępu…, s. 74 i nast.; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 185; I. Kamińska, M. Roz-
bicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2012, s. 11 i nast.
23  Zarówno obywatel państwa obcego, jak i bezpaństwowiec, podkreślić przy tym należy także brak wymogu 
domicylu, czyli zamieszkiwania w Polsce. Zob. P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej, „Jurysta” 2002, nr 1, s. 5 i nast.
24  S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu..., s. 83.



37PRAWO PRASY DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

przetworzonej, należy uzasadnić, że dostęp do takiej informacji jest „szczególnie istotny dla inte-
resu publicznego”, ponieważ  wymaga to nakładu pracy intelektualnej przekraczającego zwykłe 
mechaniczne czynności związane z przeniesieniem informacji na określony nośnik materialny25.

Przepis art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r., zgodnie z zasadą jawności przedmioto-
wej26, zawiera przykładowe wyliczenie informacji o sprawach publicznych. Najogólniej rzecz 
ujmując, są to informacje odnoszące się do polityki wewnętrznej i zagranicznej, informacje 
o podmiotach władzy publicznej, podmiotach wykonujących zadania publiczne i zasadach 
ich funkcjonowania, jak również informacje o danych publicznych oraz majątku publicznym.

Informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej to informacje o zamierzonych dzia-
łaniach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej; o projektowaniu aktów normatywnych27 
oraz programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykony-
waniu i skutkach realizacji tych zadań28.

Informacje o podmiotach władzy publicznej oraz wykonujących zadania publiczne to 
przykładowo informacje o  ich statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przed-
miocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich 
kompetencjach, strukturze własnościowej  i majątku, którym dysponują29.

Pod pojęciem „informacje o   zasadach  funkcjonowania podmiotów władzy publicz-
nej oraz wykonujących zadania publiczne” należy rozumieć informacje o trybie działania 
władz publicznych i  ich jednostek organizacyjnych, państwowych osób prawnych i osób 
prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich dzia-
łalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów 
publicznoprawnych oraz przyjmowania i załatwiania spraw, jak również informacje o stanie 
przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania; prowadzonych reje-
strach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich 
zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska oraz konkursie na 
wyższe stanowisko w służbie cywilnej30.

Ustawa nie zawiera definicji danych publicznych, wyjaśniając jedynie, iż informacje o nich 
to przykładowo: treść i postać dokumentów urzędowych, dokumentacja przebiegu i efektów 
kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających; 
stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjo-
nariuszy publicznych;  treść innych wystąpień i  ocen dokonywanych przez organy władzy 
publicznej; informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych31.

Pod pojęciem „informacje o majątku publicznym” rozumieć należy przykładowo infor-
macje o majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz  innych prawach mająt-
kowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialne-
25  M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej..., s. 32 i nast.; J. Sieńczyło-Chlabicz  
(red.), Prawo mediów, Warszawa 2013, s. 77 i nast.
26  P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 7.
27  Tryb udostępniania informacji o obowiązującym prawie został uregulowany w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dz.U. 2011, Nr 197, poz. 1172 ze zm., 
stanowiącej lex specialis wobec ustawy o dostępie.
28  Szerz. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 73.
29  Szerz. M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej…, s. 147 i nast.; J. Sieńczyło-Chla-
bicz, Prawo mediów, s. 73 i nast.
30  Szerz. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 74.
31  Szerz. M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 149 i nast.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 74 i nast.
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go oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu 
terytorialnego; długu publicznym; pomocy publicznej oraz ciężarach publicznych32.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23 października 
2012 r.33, informacja prasowa, a zatem i prośba o jej udzielenie musi odnosić się do faktów rozu-
mianych jako podjęte czynności faktyczne lub działania podmiotu upoważnionego do jej udzie-
lenia. A contrario charakteru informacji prasowej nie mogą mieć wnioski o wyrażenie opinii na 
dany temat oraz dokonanie interpretacji dokumentu znanego wnioskodawcy. Tym samym nie 
można również wymagać od podmiotu zobowiązanego odniesienia się do przyszłych zamierzeń 
czy postulować realizację oznaczonych działań. Informacja prasowa podobnie jak informacja 
publiczna nie jest bowiem informacją abstrakcyjną ani też urzędową wykładnią prawa. 

Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie prawo do informacji publicznej podlega ogranicze-
niu, co przewidują przepisy o ochronie informacji niejawnych; przepisy o ochronie innych 
tajemnic ustawowo chronionych,  prywatności osób i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych34 dzieli informacje 
na zastrzeżone, poufne, tajne oraz ściśle tajne. Zgodnie z  zasadą ograniczonego dostępu 
informacje niejawne mogą być udostępnione jedynie osobie dającej rękojmię zachowania 
tajemnicy w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby35.

Ograniczenie dostępu do informacji przewidują także przepisy o ochronie innych ta-
jemnic, określone w kilkudziesięciu ustawach36.

Ratio legis dla wyłączenia ze względu na prywatność osób jest okoliczność, iż celem 
rozwiązań prawnych nie jest zaspokajanie ludzkiej ciekawości, ale dostęp do informacji 
o stanie spraw publicznych. Prawo do prywatności jest prawem konstytucyjnym, zagwaran-
towanym w art. 47 Konstytucji, jak również w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego37.

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji38. W  piśmiennictwie wyrażono pogląd, iż odpowiedzial-
ność dziennikarzy (i prasy) będzie uzależniona od wykazania, że ujawnienie tajemnicy 
zagraża istotnemu interesowi przedsiębiorcy lub go narusza39. W tym miejscu zasygnali-

32  Szerz. zob. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 200 i nast.
33  II SA/Lu 372/12, System Informacji Prawnej, LEX nr 1234349.
34  Dz.U. Nr 182, poz. 1228.
35  Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 95 i nast.
36  M.in. handlowa, bankowa, publicznego obrotu papierami wartościowymi, zamówień publicznych, statystyczna, 
Najwyższej Izby Kontroli, geologiczna, wynalazcza, skarbowa, czynności operacyjno-rozpoznawczych, postępowania 
administracyjnego, sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna, komornika sądowego, rzeczo-
znawców majątkowych, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, lekarska, geodezyjna czy ubezpieczeniowa. Szerz. 
zob. E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2010, s. 55 i nast.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo me-
diów, s. 97 i nast.; R. Socha, Piórem i paragrafem, s. 46 i nast.; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 59 i nast.
37  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. Szerz. na temat tej przesłanki 
wyłączenia dostępu zob. P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 8; E. Góral, Prawo 
dostępu do informacji i jego ograniczenia …, s. 114; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów, s. 99 i nast.
38  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy są to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, tech-
nologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dz.U. 2003, Nr 153, poz.  1503 ze 
zm. Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. szerz. P. Horosz [w:] Podstawy ochrony własności intelektualnej, red. M. 
Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Gliwice 2013,  s. 158 i nast. Na temat ograniczeń tajemnicy jako ogranicze-
nia dostępu zob. także P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 8.
39  Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 192.
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zować tylko można niezwykle ciekawe zagadnienie dostępu prasy do akt sprawy40. Ustawa 
o dostępie do informacji publicznej przewiduje w art. 5 ust. 3 obowiązek udzielania prasie 
informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cy-
wilnym, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonu-
jących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań 
lub funkcji, który jednakże może być ograniczony z uwagi na prawnie chronione tajemnice 
oraz prywatność osoby fizycznej41. Prasie zapewniono natomiast swobodny dostęp do in-
formacji o toczących się postępowaniach w sprawach publicznych, w szczególności o czasie, 
trybie, miejscu oraz kolejności ich rozpatrywania. Zapewnia się także dostęp do informacji 
o organizacji i pracy organów prowadzących te postępowania42.

Jak stanowi § 30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r.  –
Regulamin urzędowania sądów powszechnych43, zadania związane ze współpracą sądu ze 
środkami masowego przekazu wykonuje prezes lub wiceprezes sądu. W sądzie apelacyjnym 
i okręgowym do wykonywania tych zadań może być powołany rzecznik prasowy, który w  
zakresie działalności informacyjnej podlega bezpośrednio prezesowi sądu.

Podobnie, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 
r. Regulamin urzędowania powszechnych jednostek prokuratury44, zadania związane ze 
współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ze środkami masowe-
go przekazu wykonują: w Prokuraturze Generalnej – jej rzecznik, w prokuraturach apela-
cyjnych i okręgowych – kierownicy tych prokurator i rzecznicy prasowi, w prokuraturach 
rejonowych –prokurator rejonowy lub jego zastępca. Rzecznicy prasowi kierują także odpo-
wiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania wypowiedzi nieprawdziwych lub nieścisłych.

Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej

Krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji jest szeroki i otwarty45. Pod-
miotami zobowiązanymi do udzielenia informacji, zgodnie z art. 4 ustawy są bowiem wła-
dze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, które ustawa wylicza 
w sposób przykładowy46, wskazując organy władzy publicznej, organy samorządów gospo-
darczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb 
Państwa47, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorzą-
du terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organiza-
cyjne samorządu terytorialnego48, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki orga-

40  Zob. R. Socha, Piórem i paragrafem, s. 43.
41  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 188.
42  Tamże, s.188.
43  Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.
44  Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.
45  Szerz. P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 6 i nast.; A. Knopkiewicz, Tryby 
udostępnienia informacji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 4, s. 98; S. Czar-
now, Prawo do informacji, s. 23.
46  Zob. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 134; S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu, s. 72 i nast.
47  Szerz. zob. I. Dobosz [w:]  Prawo mediów, s. 242 i nast.
48  Jak przykładowo przedsiębiorstwa państwowe czy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Szerz zob.  I. Do-
bosz [w:]  Prawo mediów, s. 243 i nast.
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nizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym49 oraz 
osoby prawne, w  których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samo-
rządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą50. Ponadto podmiotami 
zobowiązanymi do udzielania informacji są także reprezentatywne51 organizacje związków 
zawodowych i organizacje pracodawców oraz partie polityczne52.

Ustawodawca, nakładając obowiązek udostępniania informacji publicznej na związki 
zawodowe i ich organizacje, nie przyznał jednak prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych 
organów tych podmiotów. Tym samym możliwe jest odmówienie wstępu dziennikarzom na 
salę obrad konwentu bądź zjazdu jakiejś partii – i to niezależnie od tego, czy będzie to zgro-
madzenie ogólnokrajowe, czy też lokalne. Brak także podstaw do przyjęcia, iż dziennikarze 
mogą uczestniczyć w obradach klubów poselskich. Oczywiście, nie ma przeszkód, aby na 
tego typu zgromadzenie zostali zaproszeni, jednak ustawa nie daje możliwości wystąpienia 
z roszczeniem o dopuszczenie do udziału w takim spotkaniu53.

Obowiązek udzielania informacji dotyczy informacji znajdujących się w posiadaniu podmiotu, 
zatem zarówno takich, jakie zostały przez niego wytworzone, jak również otrzymane od innych pod-
miotów54. Jak się wskazuje w piśmiennictwie55, w konkretnych wypadkach może to rodzić dla przed-
stawicieli prasy utrudnienie polegające na dokonaniu wstępnego założenia, czy dany podmiot mieć 
będzie żądaną informację, gdyż w przeciwnym razie dojść może do odmowy jej udzielenia.

Prawo do informacji uregulowane w prawie prasowym 

W piśmiennictwie wskazuje się, iż do wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej dostęp dziennikarzy do informacji, określony w art. 4 i 11 prawa prasowego, miał 
charakter ograniczony. Obowiązek udzielania informacji prasie, a zatem i kontaktów z nią 
stanowił wyjątek od zasady swobody wypowiedzi56.

Podkreślić trzeba w tym miejscu odmienny charakter informacji, o których mowa 
w  art. 4  ust. 1  prawa prasowego57, niebędącej informacją publiczną. Chodzi tu wy-

49  Szerz. I. Dobosz [w:]  Prawo mediów, s. 245 i nast.
50  Szerz. na temat jawności informacji dotyczących aktywności państwa i związków publicznoprawnych w sfe-
rze gospodarczej i majątkowej zob. A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 98.
51  W rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego, Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm. Do 23 listopada 2004 r. były to  wszystkie związki zawodowe 
i zawiązki pracodawców, podaję za: S. Czarnow, Prawo do informacji, s. 25. Na ten temat zob. także: T.R. Aleksandrowicz, 
Komentarz do ustawy…, s. 136 i nast.; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 182; tejże, [w:]  Prawo mediów, s. 247 i nast.
52  Zob. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 134 i nast.; A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia infor-
macji publicznej, s. 98 i nast.; I. Dobosz [w:]  Prawo mediów, s. 247 i nast.
53  Szerz. J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 400.
54 A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 102; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego 
ograniczenia,  s. 105; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej…, s. 50.
55  Klauzula taka jest z pewnością wygodna dla organów i instytucji, które w stosunkowo łatwy sposób mogą 
manipulować informacjami przekazywanymi prasie, zasłaniając się swoją niekompetencją. Szerz. I. Dobosz, 
Prawo prasowe, s. 188.
56  Jak również swobody kontaktów, gdyż nie była możliwa zarówno interpretacja usiłująca narzucić obowiązek 
kontaktów z prasą podmiotOm niewymienionym w art. 4 prawa prasowego, jak przykładowo partiom politycz-
nym, Kościołowi katolickiemu czy innym kościołom i związkom wyznaniowym, jak również interpretacja po-
szerzająca treść wypowiedzi, które podmioty zobowiązane do kontaktów z prasą miały obowiązek przekazywać 
dziennikarzom. Szerz. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 181.
57  M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej…,  s. 273.
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łącznie o  informację o  faktach, nie zaś oceny, opinie czy przemyślenia podmiotów 
obowiązanych.

Omówiony w pkt 5 artykułu krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji zo-
stał poszerzony – wraz z wejściem w życie  art. 4 ust. 1 znowelizowanego prawa prasowego – 
o przedsiębiorców i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, jak na przykład stowarzyszenia, organizacje społeczne czy Kościoły 
i związki wyznaniowe58. Może się bowiem zdarzyć, że np. fundacja czy stowarzyszenie będzie 
posiadać zarówno informacje należące do sfery publicznej, np.  dotyczące podpisania umowy na 
wykonanie prac służących interesowi publicznemu, jak i niezwiązane ze sferą publiczną. I w tym 
drugim przypadku widać uprzywilejowanie mediów, które mają ustawowo zagwarantowane 
prawo żądania tego typu informacji. Możliwa jest odmowa udzielenia informacji w przypadku, 
gdy jest ona objęta tajemnicą lub których udzielenie naruszałoby prawo do prywatności59.

Prawo prasowe w art. 4 nie określa szczegółowo trybu prowadzącego do zapoznania się 
z tego rodzaju informacjami, może to nastąpić w formie ustnej lub pisemnie, w sposób odfor-
malizowany. Zgodnie z art. 4 ust. 3, w przypadku odmowy udzielenia informacji na żądanie 
redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej w ter-
minie trzech dni. Prawo prasowe wskazuje, iż odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, 
jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której 
dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy60.

Odmowę udzielenia informacji, nieprzekazanie pisemnej odmowy w ciągu 3 dni, lub 
przekazanie odmowy, która nie zawiera wszystkich wymienionych wyżej elementów, moż-
na zaskarżyć do sądu administracyjnego61.

Prawo prasowe w art. 11 ust. 2 dość precyzyjnie wymienia osoby, na których spoczywa 
obowiązek udzielenia informacji. Są to: kierownicy jednostek organizacyjnych, ich zastępcy, 
rzecznicy prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach obowiązków powierzonych im 
w tym zakresie62. Oznacza to, że pozostałe osoby zatrudnione w zakładach pracy, instytucjach, 
organach nie mogą być zmuszane do jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami prasy63. 
W konkretnych wypadkach może istnieć problem ze zidentyfikowaniem „kierownika” pod-
miotu zobowiązanego do udzielenia informacji, ponadto częstym zjawiskiem w różnych in-
stytucjach jest odsyłanie poszukującego informacji dziennikarza do organu wyższego szczebla 
czy organu założycielskiego. Takie postępowanie nie ma uzasadnienia w przepisach prawa, 
gdyż wynika z nich obowiązek zapewnienia dziennikarzowi możliwości uzyskania ważnej dla 
niego informacji bez zbędnej zwłoki, a wszystkie osoby wymienione w art. 11 ust. 2 prawa 
prasowego są w  jednakowym stopniu zobowiązane do udzielenia informacji. Nie powinny 
mieć miejsca sytuacje, w których brakowałoby w danym momencie osoby kompetentnej czy 
58  Szerz.  R. Socha, Piórem i paragrafem, s. 42; P. Wiśniewski  [w:] Prawo prasowe, s. 112 i nast.; J. Sieńczyło- 
Chlabicz, Prawo mediów,  s. 102; A. Augustyniak [w:] B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo prasowe: komen-
tarz, Warszawa  2011, s. 73 i nast.
59  J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo mediów,  s. 103.
60  P. Wiśniewski  [w:] Prawo prasowe, s. 119 i nast.
61  W pierwszej instancji postępowanie toczy się przed wojewódzkim sądem administracyjnym, w trybie ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2012, poz. 270.
62  Szerz. na ten temat zob. A. Augustyniak [w:] Prawo prasowe, s. 159 i nast.; P. Wiśniewski  [w:] Prawo prasowe, 
s. 206 i nast.
63  Z drugiej strony nie można takich kontaktów zabronić. Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 182; tejże [w:]  
Prawo mediów, s. 248 i nast.



42 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK VII

upoważnionej do oficjalnych kontaktów z prasą64. Z drugiej zaś strony wyliczenie podmiotów, 
o których mowa w art. 11 ust. 2 prawa prasowego, nie może być jednak rozumiane w taki spo-
sób, że dziennikarzowi wolno jedynie kontaktować się z jedną spośród wymienionych osób65. 

Na podstawie delegacji zawartej w art. 11 ust. 4 prawa prasowego w brzmieniu ustalonym przez 
art. 24 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wydano rozporządzenie Rady Ministrów 
z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów 
administracji rządowej66. Rzecznicy mają wykonywać zadania z zakresu polityki informacyjnej 
rządu, a zwłaszcza publicznie prezentować działania organów administracji rządowej przez wystą-
pienia na konferencjach prasowych, przesyłanie stosownych informacji prasie, udzielanie wywia-
dów prasowych; ponadto mają za zadanie organizować kontakty publiczne organów administra-
cji rządowej, realizowane z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu. Mają 
również współdziałać w realizacji obowiązków nałożonych przez ustawę o dostępie do informacji 
publicznej67. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań rzecznicy mogą żądać informacji od 
kierowników podległych lub nadzorowanych przez dany organ jednostek organizacyjnych oraz od 
kierowników wszystkich komórek organizacyjnych urzędu, w którym działa rzecznik.

Rozporządzenie w szczególny sposób określa pozycję Rzecznika Prasowego Rządu, któ-
ry jest  organem koordynującym pracę rzeczników prasowych w aparacie rządowym, a nad-
to pełnić może różne zadania, jak wyjaśnianie polityki rządu, w tym wydawanie oświadczeń 
i  publiczne prezentowanie działań Rady Ministrów; komentowanie wydarzeń zagranicz-
nych i  krajowych, udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe dotyczące działalności 
organów administracji rządowej oraz na krytykę i  interwencję prasową w  tym zakresie; 
przekazywanie komunikatów urzędowych oraz koordynowanie działalności służb infor-
macyjnych, odpowiedzialnych za realizację zadań rządowych. Podobne funkcje wykonują 
rzecznicy prasowi ministrów i wojewodów w zakresie należących do nich działań. 

Przypomnieć w tym miejscu należy, iż omawiany akt dotyczy jedynie rzeczników praso-
wych w urzędach organów administracji rządowej, a nie wszystkich rzeczników prasowych, 
co do których brak uregulowań prawnych. Zgodzić się wypada z wypowiedziami piśmien-
nictwa68, iż coraz popularniejszą praktyką staje się zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za 
kontakty z mediami. Rzecznik prasowy odpowiada za kontakty z otoczeniem szeroko rozu-
mianej organizacji – pracownikami, zarządem, klientami, inwestorami i społeczeństwem.

64  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 182.
65  Zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 182; tejże [w:]  Prawo mediów,  s. 249. Zdaniem autorki nie można zaakcep-
tować poglądu, iż kontakty dziennikarza z rzecznikiem prasowym jakiejś instytucji nie pozwalały na domaganie 
się rozmowy z  jej kierownikiem, zwłaszcza że często działalność rzeczników prasowych pozostawia wiele do 
życzenia. Tak: J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 220.
66  Dz.U. Nr 4, poz. 36. Z  wypowiedzi piśmiennictwa zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 183 i nast.; P. Wiśniewski [w:] 
Prawo prasowe, s. 215 i nast. Na podstawie przepisów prawa prasowego w brzmieniu pierwotnym wydano rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 9 lipca 1984 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań 
rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej (Dz.U. Nr 40, poz. 209); zmienione następnie 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz orga-
nizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. Nr 132, poz. 642 ze zm.).
67  M.in. w przygotowywaniu i uaktualnianiu stron BIP, w odpowiadaniu na wnioski w sprawie udzielania infor-
macji, czy w podejmowaniu decyzji o odmowie udzielenia informacji.
68  Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 
2009, s. 527 i nast.; S. Hajduk, Rzecznicy prasowi w działalności media relations, „Rocznik Prasoznawczy” 2012, 
nr 6, s. 193 i nast.



43PRAWO PRASY DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Tryby udostępniania prasie informacji

Uzyskiwanie informacji przez prasę zostało szczegółowo uregulowane w ustawie o do-
stępie do informacji publicznej. Obligatoryjne tryby udostępniania informacji  (tzn. ścieżki 
dostępu) to: ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP) 
oraz centralnym repozytorium,   udostępnianie na wniosek oraz prawo wstępu na posiedzenia 
organów władzy publicznej i udostępnienie materiałów dokumentujących te posiedzenia69.

Dodatkowo, jako fakultatywny sposób, ustawodawca przewidział w art. 11 ustawy udo-
stępnienie informacji publicznej w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie 
dostępnych lub przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia (urzędomatu, infomatu) 
umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją70.

Procedura umieszczania informacji publicznych w BIP została przez ustawodawcę uznana 
za podstawową71. BIP – urzędowy publikator teleinformatyczny – ma postać ujednoliconego sys-
temu stron w sieci teleinformatycznej. Składa się ze strony głównej, prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji, oraz stron podmiotowych, prowadzonych przez podmioty 
zobowiązane do udzielenia informacji72. Ogólne wymogi techniczne stawiane stronom BIP oraz 
obowiązki podmiotów je tworzących określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej73. 

Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez pod-
mioty do tego zobowiązane. Mają one obowiązek: oznaczenia informacji danymi określa-
jącymi podmiot udostępniający; podania w  informacji danych określających tożsamość 
osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść; dołączenia do informacji 
danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła ją do BIP; oznaczenia czasu wy-
tworzenia informacji i czasu jej udostępnienia oraz zabezpieczenia możliwości identyfikacji 
czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Umieszczenie informacji publicznych w centralnym repozytorium jako sposób dostępu 
do informacji publicznej zostało wprowadzone mocą ustawy z  dnia 16 września 2011 r. 
o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw74. Do-
tyczy to informacji publicznych o szczególnym znaczeniu dla innowacyjności w państwie 
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przy czym ustawodawca zawęził krąg podmiotów 
zobowiązanych do przekazywania zasobu informacyjnego75.

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek pisemny (tzn. bierne udostępnianie76), je-
żeli nie została zamieszczona w Biuletynie lub nawet bez pisemnego wniosku, jeśli istnieje możli-

69  A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 97.
70  Zob.  E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, s. 109; S. Czarnow, Prawo do informacji pu-
blicznej, 29; tegoż, Wybrane…, s. 87; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 217 i nast.
71  A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 97 i nast.; S. Czarnow, Prawo do informacji, s. 
27 i nast.; tegoż, Wybrane…, s. 87; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 172 i nast.
72  A. Piskorz-Ryń, Prawo do informacji, s. 37; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, s. 107; I. Dobosz, 
Prawo prasowe, s. 184. Według poglądu K. Tarnackiej, Prawo do informacji…, s. 71 jest to tzw. udostępnianie czynne.
73  Dz.U. Nr 10, poz. 68. Wskazany akt zastąpił rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 17 maja 2002 r.  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619).
74  Dz.U. Nr 204, poz. 1195.
75  Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o dostępie są to m.in. organy administracji rządowej, fundusze celowe, ZUS, 
KRUS, NFZ, państwowe instytuty badawcze.
76  K. Tarnacka, Prawo do informacji...,  s. 71.
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wość jej niezwłocznego udostępnienia, jak stanowi art. 10 ustawy77. O zakwalifikowaniu informacji 
jako możliwej do udostępniania niezwłocznie decyduje podmiot, który informacje udostępnia78, 
i taki sposób z pewnością zmniejsza formalizm utrudniający kontakt z aparatem urzędniczym.

Dla funkcjonowania prasy istotne znaczenie ma fakt, że uzyskanie informacji oficjalną 
drogą może obecnie znacznie się wydłużyć. Wprawdzie przekazywanie informacji ma się do-
konywać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, termin 
ten jednak może zostać przedłużony aż do 2 miesięcy, jeśli informacja publiczna nie może być 
udostępniona w krótszym czasie, lub jeśli udostępnianie informacji wiąże się z dodatkowymi 
opłatami i pociąga za sobą konieczność ich pobrania od wnioskodawcy. Wątpliwości doktry-
ny dotyczyły także tego, jaka jest forma prawna rozstrzygnięć kończących postępowanie79.

Informacje publiczne udostępniane na wniosek oraz rozpowszechniane w  miejscach 
ogólnie dostępnych są oznaczane danymi umożliwiającymi identyfikację podmiotu udo-
stępniającego informację, określającymi tożsamość osoby, która taką informację wytworzy-
ła lub odpowiada za jej treść, jak również tożsamość osoby udostępniającej informację oraz 
datę udostępnienia. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za informację publiczną udostęp-
niane informacje przestają być anonimowe i jasno określono, kto odpowiada za ich wytwo-
rzenie i udostępnianie80. Ponadto podmiot udostępniający informację ma również zapew-
nić możliwość skopiowania informacji albo sporządzenia jej wydruku, a także jej przesłania 
albo przeniesienia na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 

Ostatnim z podstawowych trybów udzielania informacji publicznych jest możliwość wstępu 
przedstawicieli prasy na posiedzenia rozmaitych gremiów, gdyż przewiduje się jawność i dostęp-
ność posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wybo-
rów81, a także kolegialnych posiedzeń ich organów pomocniczych (pod pewnymi warunkami), jak 
również pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych 
jednostek samorządu terytorialnego i  ich kolegialnych organów pomocniczych82. Ograniczenie 
dostępu do posiedzeń nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wy-
branym podmiotom, co dla prasy oznacza realizację zasady pluralizmu przewidzianej w art. 2 pra-
wa prasowego83. Prawo prasowe nie przewiduje jednak prawa udziału dziennikarzy w obradach 
ciał kolegialnych takich jak związki zawodowe, partie polityczne, organizacje społeczne.

Przewiduje się także „w miarę potrzeby” transmisje audiowizualne lub teleinformatycz-
ne z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych 
wyborów84. O przeprowadzaniu zatem stosownych transmisji radiowych czy telewizyjnych 
77  E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 108; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 184 i nast.; 
K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego, s. 32 i nast.; S. Czarnow, Prawo do informacji pu-
blicznej…, s. 31 i nast.
78  A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji publicznej, s. 101. Zob. także T.R. Aleksandrowicz, Komen-
tarz do ustawy…,  s. 238 i nast.
79  Część przedstawicieli doktryny jest zdania, iż udostępnienie informacji publicznej następuje w formie decyzji (T.R. 
Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 161), zaś zdaniem innych jest to czynność materialno-techniczna (M. Ja-
błoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 55; A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji…, s. 108 i nast.).
80  E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 109.
81  Organów samorządu terytorialnego – rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw; Sejmu, Senatu. Szerz. 
E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 107; I. Dobosz, Prawo prasowe,  s. 185.
82  E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia…, s. 109 i nast.
83  Za szczególnie naganne uznać należy praktyki uniemożliwiania uczestniczenia w obradach dziennikarzom 
prasy opozycyjnej. J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 410.
84  A. Knopkiewicz, Tryby udostępnienia informacji…, s. 111; E. Góral, Prawo dostępu do informacji i jego ograni-
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będą decydować same organy, uznając, że taka potrzeba zachodzi. Sposób utrwalania nie 
może jednak zakłócać toku obrad, a o utrwalaniu uczestnicy ich powinni zostać poinfor-
mowani. Zobowiązano także organy do sporządzania i udostępniania protokołów lub ste-
nogramów swoich obrad85.

Zgodzić się wypada z poglądem J. Sobczaka, iż zupełnie niedopuszczalne i naruszające 
samą istotę wolności wypowiedzi są praktyki cenzurowania utrwalanych treści bądź uza-
leżniania wstępu na salę obrad od przedstawienia po ich zakończeniu materiałów mających 
być podanymi do publicznej wiadomości. Warunkiem dostępu do posiedzeń kolegialnych 
organów władzy publicznej pochodzących z wyboru jest dysponowanie wiedzą o miejscu 
i czasie takich posiedzeń. Informacja taka powinna być znana wszystkim potencjalnie zain-
teresowanym z odpowiednim wyprzedzeniem86. 

Artykuł 16 stanowi, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie po-
stępowania o udostępnienie informacji publicznej przez organ władzy publicznej następuje 
w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego87, 
z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie decyzji o od-
mowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły 
stanowisko w toku postępowania o udostępnieniu informacji, jak również oznaczenie pod-
miotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Jako odmowę dostępu do informacji publicznej ustawodawca traktuje uniemożliwienie 
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszech-
nych wyborów, jako że posiedzenia te są jawne i dostępne. 

Formą nieudostępnienia informacji publicznej jest także odmowa wglądu do protoko-
łów i stenogramów obrad, które podmioty wyżej wymienione mają obowiązek sporządzić, 
chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrują-
ce w pełni te obrady.

Podsumowanie

Podzielić należy zapatrywanie, iż jednym  z największych osiągnięć początku lat 90. XX 
wieku było zniesienie cenzury, które wszak zasadniczo dotyczyło mediów, zaś władza i admi-
nistracja nadal pozostawały poza sferą dostępu przeciętnego obywatela, i to właśnie ustawa z 6 
września 2001 r. uczyniła prawo do informacji realnym, wpływając na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego88. Z drugiej jednak strony ustawa ta zmieniła sytuację prasy na niekorzyść, gdyż 
pozbawiła ją swoistego przywileju, jakim był dostęp do informacji, w kształcie przewidzianym 
w prawie prasowym z 1984 r. W zakresie dostępu prasy do informacji publicznej prawa dzienni-
karza zostały zrównane z prawami każdego podmiotu, który o taką informację może się ubiegać.

Informacją publiczną, jakiej można się domagać, jest informacja pozostająca w posiada-
niu władz publicznych i dotycząca spraw publicznych. Zatem informacja, która jest w po-

czenia…, s. 110; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie…, s. 254; I. Dobosz, Prawo prasowe,  s. 185.
85  I. Dobosz, Prawo prasowe,  s. 185.
86  Oczywiście wyjątkiem muszą być posiedzenia nadzwyczajne, zwoływane w ostatniej chwili. J. Sobczak, Pra-
wo prasowe, s. 415.
87  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.
88  K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicznego…, s. 33.
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siadaniu władz publicznych, ale dotyczy spraw prywatnych, nie jest informacją publicz-
ną. W konsekwencji nie można uznać za sprawy publiczne danych osobowych, informacji 
o życiu prywatnym i rodzinnym, a także takich, które naruszałyby dobra osobiste w postaci 
godności lub czci. Informacja ma charakter informacji publicznej (prasowej) tylko wtedy, 
gdy jest to informacja istniejąca i będąca w posiadaniu organu, od którego wnioskodawca 
żąda jej udostępnienia.

Omówiona w opracowaniu ustawa o dostępie do informacji publicznej reguluje kwestie: 
kto od kogo (zakres podmiotowy), w jakiego typu sprawach (zakres przedmiotowy), z ja-
kimi ograniczeniami (tajemnice prawnie chronione) i w jaki sposób (warunki formalne) 
może żądać udzielenia informacji określonej jako publiczna. Wskazuje też tryb postępo-
wania w przypadku odmowy udzielenia informacji. Podsumowując, należy uznać, że wraz 
z wejściem w życie ustawy o dostępie do informacji dziennikarze utracili swą wyjątkową 
pozycję, pozwalającą dopominać się o informacje skuteczniej niż inni obywatele, ale i uzy-
skali dostęp do informacji, o które uprzednio nie mogli się ubiegać. Niepokojący może być 
jednak fakt, że braki ustawy wykorzystywane bywają jako pretekst do nieudzielania infor-
macji dziennikarzowi, zatem w tej sytuacji znacząca rola przypada sądom, które poprzez 
orzeczenia ustalają praktykę korzystania z ustawy.

Szczególne uprawnienia dla prasy przewiduje także omówiony w  opracowaniu art. 
4 ust. 1 ustawy Prawo prasowe, stanowiący rozszerzenie uprawnienia wynikającego z art. 
61 Konstytucji oraz z ustawy o dostępie do informacji publicznej, dokonane ze względu na 
szczególne zadania, jakie pełni prasa w demokratycznym społeczeństwie.
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THE RIGHT OF PRESS FOR PUBLIC INFORMATION 

SUMMARY
This article is concerned withthe press’s right forinformation under thePress Lawand the Act onAc-
cess to Public information, which amended the provisions ofthe press law, depriving the pressof 
itsprivileged position.The author discusses theentities obliged toprovide information, as well asmo-
desof publicaccess to informationunder the Act onAccess to Public Information. Polishregulatio-
ninvolvesa broadaccess to publicinformation, everyone has the rightto public information, whichis 
carried outbythe PublicInformation Bulletin, providinginformation on request, as well asthe possi-
bility ofaccessto meetings ofcollegial bodiesof public authority.The article concludes withratingadju-
stments.

KEY WORDS: press, right for information, public information
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Polska lokalna w prasie centralnej ostatniej 
dekady PRL

STRESZCZENIE
Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie dotyczące stopnia informowania przez prasę centralną 
o wydarzeniach rozgrywanych na prowincji. Pod tym pojęciem rozumie się te regiony, które pozosta-
wały poza centrum wiodących wydarzeń politycznych, społecznych czy kulturalnych w kraju. W tym 
celu zbadano teksty dotyczące woj. gorzowskiego, drukowane na łamach trzech wiodących wówczas 
dzienników, czyli „Słowa Powszechnego”, „Gromady – Rolnika Polskiego” i „Trybuny Ludu”. Analiza 
zawartości wykazała, iż w relacjach dominowały zagadnienia gospodarcze (przemysł miejski i rolni-
czy) i polityczne. Marginalnie natomiast traktowano takie tematy jak historia regionu, sport i turystyka 
oraz ochrona środowiska. Sztampowość relacji, a także zdominowanie prasy centralnej przez politykę 
wewnętrzną kraju uniemożliwiło lepsze poznanie woj. gorzowskiego przez szersze grono czytelników. 

SŁOWA KLUCZOWE: prasa centralna, prowincja, analiza zawartości, Gorzów, dzienniki, polityka 
lokalna, propaganda

Wstęp

Ostatnia dekada Polski Ludowej to okres przełomowych w dziejach państwa i narodu 
wydarzeń. Wśród nich narodziny „Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego, zmaga-
nia z reformą finansów publicznych, obrady Okrągłego Stołu i wreszcie częściowo demo-
kratyczne wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 r. zajmowały główną pozycję na łamach 
wszystkich gazet centralnych. Nic więc dziwnego, że dla informacji płynących z prowincji1, 
a niezwiązanych bezpośrednio z aktualną sytuacją w kraju pozostawało niewiele miejsca. 
Jak wykazał Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce, zrealizowany przez Ośrodek 
Badań Prasoznawczych, w okresie od sierpnia 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. wśród dzien-
ników ogólnopolskich polityka wewnętrzna zajmowała średnio 30 proc. ich powierzchni2. 
„Wydaje się – pisano – że najistotniejszą zmianą w zakresie tematyki prasy oficjalnej było 
znacznie większe niż dotychczas zainteresowanie polityką wewnętrzną kraju, w niektórych 
przypadkach handlem, sprawami wsi i rolnictwa oraz problematyką prawa i przestępczo-
ści”3. Można przyjąć, że powyższy trend utrzymał się aż do końca 1989 r.4 

* dr; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.
1  Prowincja w niniejszym tekście rozumiana jest jako „część kraju, nieduże miasto, wieś itp. oddalone od 
stolicy” (Źródło: Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1989, s. 609). Jest ono wolne od pejoratywnych 
konotacji, a zarazem jednoznacznie wskazuje na odległość (zarówno geograficzną, jak i poznawczą) danego 
obszaru od centrum politycznego, kulturalnego i gospodarczego kraju.  
2  Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980 – 13 grudnia 1981, red. W. Pisarek, Kraków 
2007, s. 61.
3  Tamże, s. 63.
4  Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym polski system prasowy lat 80. jest spadek zaufania do gazet 
i czasopism oficjalnych. Por. L. Wojtasik, Partia a środki masowej informacji, „Życie Partii” 1981, nr 10 (353).
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Rodzi się więc pytanie o to, jak często i w jaki sposób prasa centralna informowała swo-
ich czytelników o wydarzeniach z głębi Polski. Od odpowiedzi na nie zależy odpowiedź na 
kolejne pytanie: co odbiorcy gazet wiedzieli o  miastach i  województwach pozostających 
na obrzeżach krajowej polityki? Skoro dzienniki pozostawały głównym źródłem wiedzy 
o sprawach krajowych dla większości jej mieszkańców, były także podstawowym źródłem 
wiedzy o  sprawach lokalnych. Zważywszy na dominację na łamach prasy polityki we-
wnętrznej, uprawomocniona wydaje się teza, iż wiedza ogółu czytelników na temat mniej-
szych ośrodków utrzymywała się na niskim poziomie. Weryfikacja tak postawionej tezy 
będzie zadaniem niniejszego artykułu.  W celu odpowiedzi na powyższe pytania zdecydo-
wano się przeprowadzić analizę zawartości trzech ogólnopolskich dzienników – „Trybuny”, 
„Gromady – Rolnika Polskiego” i „Słowa Powszechnego” – pod kątem zamieszczanej przez 
nie informacji na temat województwa gorzowskiego. Zarówno same gazety, jak i region wy-
brano nieprzypadkowo. Województwo zostało utworzone w wyniku reformy administra-
cyjnej z 1975 r.5 W jego skład weszło miasto Gorzów Wielkopolski6, dotychczas pełniące 
funkcję miasta powiatowego, oraz obszary, które wcześniej znajdowały się w  wojewódz-
twach poznańskim, szczecińskim i zielonogórskim7. Pod względem obszaru geograficznego 
i potencjału ludnościowego województwo prezentowało się w skali kraju przeciętnie8. Mię-
dzy innymi z tych powodów region ten nie zaistniał wcześniej w świadomości społecznej. 
Z kolei wybrane dzienniki odzwierciedlają – przynajmniej formalnie – szerokie spektrum 
światopoglądowe obecne w Polsce Ludowej. W tym też okresie cieszyły się największą po-
pularnością wśród czytelników9. Ponadto wszystkie one posiadały w Gorzowie własnych 
korespondentów, a „Słowo Powszechne” nawet własny oddział terenowy. Skierowane zaś 
były do różnych grup odbiorców, co znajdowało swoje przełożenie w poruszanych na ich 
łamach tematach.  W przeprowadzeniu analizy zawartości trzech dzienników wykorzystano 
wycinki prasowe z lat 1978–1990, zgromadzone dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gorzowie Wlkp. przez Biuro Wycinków Prasowych „Glob”, działające w ramach 
Prasowego Wydawnictwa Dokumentacyjnego RSW „Prasa–Książka–Ruch”. W okresie tym 
zebrano wycinki dotyczące różnych aspektów funkcjonowania województwa gorzowskiego 
i jego mieszkańców. Wobec nich zastosowano podział tematyczny przy użyciu zmodyfiko-
wanego klucza autorstwa W. Masłowskiego oraz A. Skowrońskiego10. Na potrzeby niniejsze-
go artykułu wykorzystano kategorie: gospodarka (w tym przemysł, a także wszystkie infor-
macje związane z inwestycjami lub ich brakiem), problematyka społeczna (służba zdrowia, 
pomoc społeczna, szkolnictwo), kultura, nauka i  sztuka (wernisaże, repertuar teatralny, 
profesjonalna i amatorska działalność kulturalna), działalność partii i organów samorządo-
wych (w tym Wojewódzkiej Rady Narodowej, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodo-
5  Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy  
o radach narodowych, „Dziennik Ustaw” 1975, nr 16, poz. 91.
6  W niniejszym artykule nazwy Gorzów Wielkopolski oraz Gorzów stosuje się zamiennie.
7  K. Kozłowski, O uwarunkowaniach społecznych dotyczących dziejów regionu. Wybrane elementy na tle 
sytuacji w kraju (1945-2005), [w:] Gorzów Wielkopolski w 60-leciu 1945-2005, red. D.A. Rymar, J. Sikorski, 
Gorzów Wielkopolski 2005, s. 34.
8  H. Bogacka, Charakterystyka demograficzna województw, „Rada Narodowa – Gospodarka – Administracja” 
1976, nr 13, s. 36-37.
9  Z. Bajka, Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej, Kraków 1976, s. 196.
10  W. Masłowski, A. Skowroński, Klucz kategoryzacyjny do tematu „Selekcja czytelnicza dzienników”, [w:] 
W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 190-195.
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wego i związków zawodowych), religia i Kościół, sport i turystyka, ochrona środowiska oraz 
problemy rolnictwa i wsi (w tym teksty informujące zarówno o Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych, jak i indywidualnych rolnikach). Poza tym dla „Słowa Powszechnego” oraz 
„Gromady – Rolnika Polskiego” utworzono kategorię „sprawy organizacyjne”, w  których 
znalazły się relacje z działalności Stowarzyszenia PAX oraz Zjednoczonego Stronnictwa Lu-
dowego. Za jednostkę miary przyjęto całą wypowiedź tekstową.

Województwo gorzowskie z perspektywy „Słowa Powszechnego”

Pierwszy numer „Słowa Powszechnego” ukazał się 22 marca 1947 r. Razem z uruchomio-
nym dwa lata wcześniej tygodnikiem „Dziś i Jutro” wchodził w skład konsorcjum prasowego 
Stowarzyszenia PAX Bolesława Piaseckiego11. Początkowo wydawany był w nakładzie 14 tys. 
egzemplarzy, by stopniowo przekroczyć liczbę stu tys. egzemplarzy12. Ze względu na swoją 
politykę współpracy z władzami „Słowo Powszechne” nie posiadało oficjalnej akceptacji hie-
rarchii kościelnej. Jednakże w praktyce znaczna część kleru zezwalała na kolportaż dzienni-
ka w swoich parafiach13. Nierzadko też, zwłaszcza w późniejszym okresie, biskupi gościli na 
łamach gazety. „Słowo Powszechne” miało rozbudowaną sieć oddziałów terenowych, które 
pokrywały się z Oddziałami Wojewódzkimi Stowarzyszenia „PAX”. Dziennik prowadził do-
datki regionalne – „Słowo na Warmii i Mazurach”, a także „Słowo na Śląsku”, przekształcone 
w styczniu 1955 r. w odrębny tygodnik pt. „Katolik”14. Oddział „Słowa Powszechnego” w Go-
rzowie powstał w wyniku reformy administracyjnej z 1975 r. Wcześniej sprawy regionu opisy-
wały oddziały w Zielonej Górze i Szczecinie.   W badanym okresie zgromadzono 182 wycinki 
prasowe. Zostały one podzielone według przyjętego klucza kategoryzacyjnego. Najwięcej ar-
tykułów – aż 43 (niemal 24 proc. całego materiału) – dotyczyło szeroko rozumianych inwe-
stycji, 40 (ok. 22 proc. wszystkich tekstów) spraw religijnych. Niemal co szósty tekst (prawie 
16,5 proc.) poruszał zagadnienia związane z kulturą. Czternaście tekstów opisywało sprawy 
środowiska, sześć koncentrowało się na historii całego regionu i poszczególnych miast. Naj-
mniejszym zainteresowaniem dziennikarzy „Słowa Powszechnego” cieszyły się wydarzenia 
sportowe – zaledwie trzy teksty (ok. 1,6 proc. całego materiału) i problemy wsi, które poru-
szono w sześciu artykułach (ok. 3,3 proc. wszystkich tekstów). Najwięcej relacji z woj. gorzow-
skiego opublikowano w 1980 r. (26 tekstów). Niewiele mniej, bo 21 i 20 pojawiło się w „Słowie 
Powszechnym” odpowiednio w 1986 r. i 1987 r. Zaledwie sześć artykułów ukazało się w 1981 
r. oraz 1982 r. Jeszcze mniej – cztery – wydrukowano w 1990 r. 

Teksty dotyczące inwestycji czy też życia gospodarczego regionu przeważnie miały wy-
dźwięk pozytywny. Autorzy starali się podkreślać rozwój młodego województwa, które choć 
nie bez przeszkód, to systematycznie wzmacniało swój potencjał. „Każdego roku przekracza-
ne są plany, a zadania bieżącej pięciolatki wykonane zostaną już w tym roku” – pisano w 1979 

11  Początkowo grupa prasowa nazywała się „Dziś i Jutro”. Od powstania „Słowa Powszechnego” prasę wyda-
wała spółka „PAX”, a od października 1956 r. Instytut Prasy „PAX”. J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje 
prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 171.
12  R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009, s. 144-145.
13  J. Dobraczyński, Początki, [w:] 40 lat ze „Słowem”, red. J. Wójcik, Warszawa 1987, s. 13.
14  E. Tryniszewski, Dodatek tygodniowy „Słowo na Warmii i Mazurach”, [w:] Tamże, s. 62-73; S. Drozdow-
ski, Gazetowa rodzina, czyli „Słowo na Śląsku”, [w:] Tamże, s. 74-81.
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r.15 Ten optymistyczny ton został nieco wyciszony w latach 1980-1982. Zamieszczane wówczas 
w „Słowie Powszechnym” relacje z woj. gorzowskiego nabrały bardziej krytycznego stosunku 
do sytuacji w regionie. Wskazywano w nich m.in. na marnotrawstwo pieniędzy, niezrealizo-
wane inwestycje i marazm wśród lokalnych przedsiębiorstw16. Zastanawiające, że w burzli-
wym politycznie 1981 r. nie pojawił się żaden tekst dotyczący spraw gospodarczych w woj. 
gorzowskim. Z kolei w wydaniach z 1982 r. ukazał się zaledwie jeden artykuł, w którym au-
tor zastanawiał się nad zasadnością likwidacji Ochotniczego Hufca Pracy w Międzyrzeczu17. 
Zresztą temat ten kontynuowany był także w kolejnym roku18. Od połowy lat 80. do tekstów 
powrócił optymizm. Ponownie akcentowano rosnącą liczbę inwestycji, a także wskazywano 
na szybką modernizację całego regionu19. Tendencja ta utrzymała się aż do 1990 r.20

Jak już wspomniano, znacznym zainteresowaniem dziennikarzy „Słowa Powszechnego” cie-
szyło się życie religijne w woj. gorzowskim. Nie może to dziwić ze względu na charakter dzien-
nika, który mimo braku oficjalnej akceptacji hierarchii kościelnej uważał się za gazetę katolicką. 
Uwaga dziennikarzy koncentrowała się przede wszystkim na wydarzeniach w kurii diecezjalnej. 
W 1983 r. wiele miejsca poświęcono jubileuszowi 25-lecia kapłaństwa biskupa Wilhelma Pluty21. 
Z kolei trzy lata później wszystkie teksty związane z życiem religijnym regionu dotyczyły tra-
gicznej śmierci bp. Pluty i uroczystego ingresu jego następcy, bp. Józefa Michalika22. W obszarze 
zainteresowań „Słowa Powszechnego” znajdowały się także sprawy związane z powstawaniem 
nowych świątyń i miejsc kultu23. Tematy religijne obecne były ponadto w tekstach historycz-
nych, akcentujących związki woj. gorzowskiego i Ziem Zachodnich z Polską24.

Zaskakująco niewiele miejsca dziennikarze „Słowa Powszechnego” poświęcili lokalnej 
polityce. Przy czym do tej kategorii przypisano wszystkie teksty, w których poruszano tema-
ty związane z wyborami, funkcjonowaniem lokalnych struktur partyjnych czy innych orga-
nizacji25. Obydwa artykuły zamieszczone w dzienniku w 1980 r. dotyczyły działalności go-
rzowskich struktur NSZZ „Solidarność”26. Podobnie w 1981 r. „Solidarność” była tematem 
dwóch artykułów. Kolejne dwa krytykowały funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Narodo-

15  S. Sokulski, Gorzowskie równa do najlepszych, „Słowo Powszechne” z 8-9 V 1979 r. 
16  M. Matusiak, Z Gorzowa – dla „Ursusa”, „Słowo Powszechne” z 22 II 1980 r.; Z. Skrzypkowski, Czy dro-
gi mogą być lepsze?, „Słowo Powszechne” z 3 III 1980 r.; A.W. Kaczorowski, Sam entuzjazm nie wystarczy, 
„Słowo Powszechne” z 4 VI 1980 r.
17  M. Władimirow, Komu potrzebne są OHP?, „Słowo Powszechne” z 15 III 1982 r.
18  Tenże, Zawieszeni w próźni, ale…, „Słowo Powszechne” z 18 VII 1983 r.
19  W.T. Piątek, Od taśm magnetofonowych po… dywany i rajstopy, „Słowo Powszechne” 22 XI 1985 r.
20  Por. Dynamiczny „Wartex” z Gorzowa, „Słowo Powszechne” z 7 III 1990 r.
21  25-lecie pasterskiej posługi bpa W. Pluty, „Słowo Powszechne” z 7 IX 1983 r.
22  Śmierć biskupa gorzowskiego ks. dr. Wilhelma Pluty, „Słowo Powszechne” z 23 I 1986 r.; Uroczystości pogrzebo-
we śp. bpa W. Pluty, „Słowo Powszechne” z 28 I 1986 r.; Z. Szuba, Ostatnia droga zasłużonego Kapłana i Biskupa, 
„Słowo Powszechne” z 29 I 1986 r.;  Ks. J. Michalik nowym biskupem, „Słowo Powszechne” z 6 X 1986 r.; Bp J. 
Michalik objął rządy nad diecezją gorzowską, „Słowo Powszechne” z 21 X 1986 r.; Ojciec św. udzielił sakry bisku-
piej ordynariuszowi gorzowskiemu bpowi Józefowi Michalikowi, „Słowo Powszechne” z 28 X 1986 r.; Uroczystości 
ingresu nowego biskupa gorzowskiego ks. dra Józefa Michalika, „Słowo Powszechne” z 1 XII 1986 r.
23  J. Sokołowska-Czerska, Nowe świątynie, „Słowo Powszechne” z 4 X 1983 r.
24  J. Olejnik, 40-lecie odbudowy polskiego życia religijnego na Pomorzu Zachodnim, „Słowo Powszechne” z 23 
VI  1985 r.
25  Teksty na temat działalności lokalnych struktur Stowarzyszenia PAX zostały przypisane do oddzielnej katego-
rii „sprawy organizacyjne”. Temat ten poruszało 16 artykułów wydrukowanych w dzienniku w latach 1978-1990.
26  Ad, Spotkanie NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. z wojewodą, „Słowo Powszechne” z 28 X 1980 r.; Ad, Wizyta 
członków MKZ NSZZ „Solidarność” u Ordynariusza diecezji gorzowskiej, „Słowo Powszechne” z 22 XII 1980 r.
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wej27. Następne lata przyniosły regres w  informacjach politycznych z woj. gorzowskiego. 
Pewnym wytłumaczeniem może być kryzys w gorzowskim Oddziale Wojewódzkim PAX, 
a zarazem oddziale terenowym „Słowa Powszechnego”, gdzie za zaangażowanie w działal-
ność NSZZ „Solidarność” wymieniono m.in. przewodniczącego28. 

Województwo gorzowskie na łamach „Gromady – Rolnika Polskiego”

Gazety i czasopisma wiejskie należały do tego segmentu prasy, który był w Polsce Lu-
dowej rozwijany najmocniej. Przy czym pod tym pojęciem rozumie się tytuły „poświęcone 
zagadnieniom rolniczym, służące podnoszeniu kultury rolnej, upowszechnianiu postępu 
w rolnictwie oraz rozwojowi nauki w tej dziedzinie”29. Wiodącym przedstawicielem tego 
segmentu prasy była bez wątpienia „Gromada – Rolnik Polski”. Dziennik ten powstał w 1952 
r. z połączenia „Gromady” i „Rolnika Polskiego”. Jak wskazuje autor monografii gazety, była 
ona przeznaczona „dla wsi i rolników, ale nie ograniczała się jedynie do rolnictwa i spraw 
wiejskich. Odpowiednią pozycję zajmowały w gazecie i inne problemy, jak np. gospodarka 
i kultura kraju czy polityka krajowa i zagraniczna. Zamieszczano również na jej łamach ru-
bryki adresowane do dzieci i młodzieży oraz specjalną rubrykę dla kobiet. Była więc w pew-
nym sensie pismem uniwersalnym”30. Wzorem swoich poprzedników, „Gromada – Rolnik 
Polski” ukazywała się trzy razy w  tygodniu, a  jej początkowy nakład przekraczał milion 
egzemplarzy. Pomimo znacznej poczytności, nakład gazety został odgórnie obniżony, by 
w latach 80. sięgnąć średnio 445 tys. egzemplarzy31.

Województwo gorzowskie cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem „Gromady – 
Rolnika Polskiego”. W analizowanym czasie, a więc w latach 1978–1990, zgromadzono 288 
wycinków prasowych. Zostały one następnie przyporządkowane do poszczególnych kategorii, 
zgodnie z przyjętym kluczem. Średnia liczba tekstów w jednym roku wyniosła 22. Jeśli jednak 
bliżej przyjrzeć się poszczególnym latom, okaże się, że między nimi występowały dość znacz-
ne różnice. W roku 1981 ukazały się zaledwie trzy artykuły odnoszące się do wydarzeń z woj. 
gorzowskiego. Podobnie było w kolejnym przełomowym roku – 1990 – kiedy zamieszczono 
jedynie pięć takich tekstów. Na przeciwległym biegunie znalazła się druga połowa lat 80. Śred-
nia liczba drukowanych w tym okresie tekstów wyniosła niemal 34. Najwięcej – 41 – opubli-
kowano w 1985 r. i 1987 r. Najmniej, zaledwie 15, w 1989 r. Drastyczny spadek obecności woj. 
gorzowskiego na łamach dziennika w latach 1981, 1989 i 1990 należy zapewne wiązać w wy-
darzeniami politycznymi, które spychały doniesienia z prowincji na dalszy plan. 

Zakres tematów poruszanych na łamach „Gromady – Rolnika Polskiego” był szeroki, co 
bez wątpienia wiązało się z profilem gazety. Największą atencją redakcji dziennika cieszyły 
się teksty przypisane do kategorii „problemy rolnictwa i wsi”. Spośród ogółu 288 wycinków 
prasowych ten temat poruszało 88, czyli ponad 30,5 proc. Kolejną grupę artykułów stanowiły 
doniesienia odnoszące się do życia gospodarczego woj. gorzowskiego i  realizowanych (lub 
27  W. Szczepanowski, Radny siedzący okrakiem, „Słowo Powszechne” z 8 X 1981 r.; W. Szczepanowski, Na-
rodziny samorządu albo… obrona bastionu biurokracji, „Słowo Powszechne” z 17 XI 1981 r.
28  Por. M. Marcinkiewicz, Nieudana reforma Stowarzyszenia PAX i próby utworzenia Konfederacji Polski 
Niepodległej w Gorzowie Wielkopolskim, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 1, s. 167-194.
29  Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 52.
30  J. Grzybczak, „Gromada – Rolnik Polski” 1952-1995, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1.
31  Tamże, s. 159.
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nie) na jego terenie inwestycji. W latach 1978–1990 odnotowano 63 takie teksty, a więc niemal 
22 proc. całego zbioru. Trzecią pod względem występowania kategorią była „działalność partii 
i organów samorządowych”, na którą złożyły się 42 teksty (ok. 14,6 proc.). Niewiele mniej, 
bo 39 zgromadzonych wycinków, podejmowało temat spraw społecznych. Ważne miejsce na 
łamach gazety zajmowały ponadto informacje z zakresu „kultury i sztuki” (30 tekstów, 10,4 
proc.). O wiele mniejszym zainteresowaniem „Gromady – Rolnika Polskiego” cieszyły się do-
niesienia z woj. gorzowskiego dotyczące pozostałych tematów. Zaledwie osiem artykułów (2,7 
proc.) podejmowało temat sportu i turystyki. Przy czym należy zaznaczyć, iż dotyczyły one 
sportu amatorskiego, realizowanego na terenie wiejskim. Jeszcze mniej, bo jedynie cztery, in-
formowały o aktywności lokalnych struktur Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Warto 
jednak pamiętać, że gazeta donosiła o działalności innych partii, w tym PZPR i Stronnictwa 
Demokratycznego. Z kolei sprawom środowiska i ekologii poświęcono trzy teksty.

Obraz gorzowskiej wsi wyłaniający się z łam „Gromady – Rolnika Polskiego” nie był jedno-
lity. Cechą wspólną drukowanych tekstów było koncentrowanie się dziennikarzy na rolniczych 
spółdzielniach, Państwowych Gospodarstwach Rolnych i  innych zorganizowanych strukturach 
wiejskich. Wzorem innych tytułów starano się akcentować pozytywne osiągnięcia tamtejszych 
rolników w zwiększaniu produkcji, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii32. Nie 
uciekano jednak od wytykania problemów i zaniedbań. Jeszcze pod koniec lat 70. zamieszczano 
teksty piętnujące biurokrację i nieprawidłowości na rynku zaopatrzeniowym. „Jednak ani warunki 
klimatyczne, ani żadne inne względy nie usprawiedliwiają bałaganu organizacyjnego, jaki u nas 
panuje” – żalili się rolnicy w artykule z 10 września 1978 r.33  Lektura kolejnych tekstów, począw-
szy od 1982 r., wskazuje, iż według dziennikarzy przynajmniej części z tych problemów udało się 
zaradzić. W 1983 r. gazeta przeprowadziła akcję pn. Dziennikarze „GRP” w Gorzowskiem34. Z „re-
porterską wizytą” odwiedzono niektóre spółdzielnie i Państwowe Gospodarstwa Rolne. Bolączek 
było wiele (choć nie tak piętrzących się jak wcześniej), jednak wiele nadziei pokładano w zapowia-
danej reformie gospodarczej35. Ten stonowany optymizm przebijał z większości tekstów z drugiej 
połowy lat 80. Zwracano uwagę na znaczny potencjał gorzowskiej wsi i rolników, podkreślając ich 
liczne inicjatywy i zdolność dostosowania się do nowych warunków36. Jako główną przeszkodę 
w pełnym rozwoju dziennikarze wskazywali przede wszystkim niewłaściwą politykę władz woje-
wódzkich, które preferowały ośrodki miejskie37. Temat ten stał się z kolei dominujący w relacjach 
z roku 199038. W podobnym tonie utrzymane były teksty dotyczące zagadnień gospodarczych re-
gionu. Gorzowskie przedsiębiorstwa spotykały się z pochwałą dziennikarzy, głównie za wdrażanie 
nowych technologii i otwartość na nietypowe pomysły, a co się z tym wiązało – wysoką jakość pro-

32  Np.: Pszenżyto w uprawie polowej, „Gromada – Rolnik Polski” z 31 X 1978 r.; M. Maciejewski, Mocne 
ogniwo naszego rolnictwa, „Gromada – Rolnik Polski” z 27 III 1979 r.; M. Bucholski, Gorzowscy naukowcy 
rolnikom, „Gromada – Rolnik Polski” z 24 VII 1980 r.
33  Jak do boju…, „Gromada – Rolnik Polski” z 10 IX 1978 r.; Czuję się pokrzywdzony, „Gromada – Rolnik 
Polski” z 22 X 1978 r.
34  Reporterska wizyta dziennikarzy „GRP” w woj. gorzowskim, „Gromada – Rolnik Polski” z 1 II 1983 r.
35  J. Cieślak, Gigant, który stąpa lekko, „Gromada – Rolnik Polski” z 3 III 1983 r.
36  Np.: M. Bucholski, Spojrzenie na Santocko, „Gromada – Rolnik Polski” z 11 II 1987 r.; tenże, Czy do końca 
uwierzono w reformę?, „Gromada – Rolnik Polski” z 14 VIII 1986 r. 
37  Np.: M. Bucholski, Dotacje utrudniają życie, „Gromada – Rolnik Polski” z 13 V 1986 r.; tenże, Cenowy kołowrotek, 
„Gromada – Rolnik Polski” z 7 VI 1988 r.; tenże, Wojna o kołduny, „Gromada – Rolnik Polski” z 9 VIII 1988 r.
38  M. Bucholski, Kto wyżywi kraj?, „Gromada – Rolnik Polski” z 4 I 1990 r.; tenże, Wyrzynanie krów rozpoczęte, 
„Gromada – Rolnik Polski” z 25 I 1990 r.; Protest rolników z Krzeszyc, „Gromada – Rolnik Polski” z 11 III 1990 r.



55POLSKA LOKALNA W PRASIE CENTRALNEJ OSTATNIEJ DEKADY PRL

duktów39. Jednak – jak wskazywano – ich pełny potencjał pozostawał niewykorzystany z powodu 
braku odpowiednich środków, nadmiernej biurokracji itp.40 Jako przykład nietrafionych inwestycji 
przedstawiano budowę gorzowskiej filii „Ursusa”. Do tematu tego wracano niezwykle często w la-
tach 80. Dziennikarze informowali o opóźnieniach najpierw w powstawaniu samych hal fabrycz-
nych, a następnie w ich właściwym wyposażeniu41. Krytykowano także lokalizację filii, wskazując, 
że nie prowadzą do niej środki komunikacji miejskiej42. Jak pisał w 1985 r. gorzowski korespondent 
gazety: „Przez ostatnie lata uważnie obserwowałem zmagania z potężną inwestycją licencyjnego 
ciągnika w Gorzowie. (…) Najpierw ślamazarne tempo budowy, potem przyszły lata głębokiego 
kryzysu i zatrzymanie budowy. Gdy wreszcie ruszyła, okazało się, że będzie budowana… własnymi 
siłami województwa”43. Problemy starano się tłumaczyć krajowym kryzysem, choć przyznawano, 
że mniejsze województwa tracą na nim podwójnie44. 

Łamy dziennika pozostawały otwarte na doniesienia z funkcjonowania lokalnych struktur 
partyjnych. „Gromada – Rolnik Polski” chętnie informował nie tylko o wydarzeniach związa-
nych ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym (ZSL). W orbicie jego zainteresowań znaj-
dowały się ponadto gorzowskie instancje Stronnictwa Demokratycznego i, naturalnie, PZPR. 
W okresie stanu wojennego łamy gazety udostępniano ponadto na doniesienia z działalno-
ści komisarzy wojskowych w województwie45. Co interesujące, w burzliwym okresie sierpień 
1980 – grudzień 1981 r. nie odnotowano ani jednej relacji z tej kategorii. Z kolei w równie 
gorącym 1989 r. pojawił się zaledwie jeden taki tekst, omawiający konferencję wojewódzką 
PZPR w Gorzowie. Przy czym tytuł, Nowe myślenie i… stare nawyki, sugerował pewną dozę 
krytycyzmu wobec sytuacji w partii i obranego przez nią kierunku działania46. 

Mocną stroną „Gromady – Rolnika Polskiego” były teksty z kategorii „sprawy społecz-
ne”. Na łamach gazety przybliżano sylwetki mieszkańców woj. gorzowskiego, począwszy od 
rolników, przez robotników i nauczycieli, na artystach skończywszy47. Wiele miejsca po-
święcano problemom szkolnictwa, zwłaszcza wiejskiego48. Uwadze dziennikarzy nie uszły 
także sprawy służby zdrowia czy zaopatrzenia lokalnych sklepów49. Dziennik ponadto ak-
centował pozostawanie Gorzowa i całego województwa na uboczu krajowej polityki. Jako 
przykład podawano fatalny stan połączeń kolejowych miasta ze stolicą. Informację o uru-
chomieniu pierwszego (!) pospiesznego pociągu do stolicy w  1987 r. korespondent sko-
mentował w następujący sposób: „Lepiej późno niż wcale i należy sądzić, że jest to pierwszy 
krok PKP, aby wyprowadzić województwo z kolejowego zaścianka. Następny, sądzę, będzie 
niedługo – za drobne 40 lat”50.

39  Mają się czym pochwalić, „Gromada – Rolnik Polski” z 31 I 1980 r.
40  Bez importu – krach, „Gromada – Rolnik Polski” z 22 IX 1981 r.
41  Gorzowski „Ursus” woła o ratunek, „Gromada – Rolnik Polski” z 10 II 1983 r.
42  M. Bucholski, Wiele koncepcji a rozwiązań brak, „Gromada – Rolnik Polski” z 3 III 1983 r.
43  M. Bucholski, Wieści z „Ursusa”, „Gromada – Rolnik Polski” z 16 IV 1985 r.
44  M. Bucholski, Stawiam na rok 2000!, „Gromada – Rolnik Polski” z 22 V 1988 r.
45  M. Bucholski, Oficerowie z ISZ w woj. gorzowskim, „Gromada – Rolnik Polski” z 22 VII 1982 r.
46  M. Bucholski, Nowe myślenie i… stare nawyki, „Gromada – Rolnik Polski” z 7 III 1989 r.
47  Np.: E.I., Uchwycić kolce róży, „Gromada – Rolnik Polski” z 7 I 1979 r.; M. Bucholski, Leczą i budują, 
„Gromada – Rolnik Polski” z 8 V 1984 r.
48  Np. M. Bucholski, Pomoc potrzebna od zaraz, „Gromada – Rolnik Polski” z 13 V 1986 r.
49  Np.: M. Bucholski, Zapał – lek nie na wszystko, „Gromada – Rolnik Polski” z 7 IV 1988 r.; tenże, Oranżada 
jest dobra na wszystko?, „Gromada – Rolnik Polski” z 25 VI 1987 r.
50  M. Bucholski, Kara dla niepokornych?, „Gromada – Rolnik Polski” z 17 II 1987 r.
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Zaskakująco niewiele miejsca dziennik poświęcał kulturze i sztuce, sportowi, historii re-
gionu oraz sprawom ochrony środowiska. Jedynym znaczącym tekstem w ostatniej kategorii 
był artykuł lokalnego korespondenta pt. Czy będzie las w Gorzowskiem?51. Autor wskazywał 
na znaczny ubytek terenów leśnych w województwie, co spowodowane było zarówno czyn-
nikami naturalnymi (szkodniki), jak i nieprzemyślaną działalnością człowieka. Z kolei teksty 
historyczne pojawiały się sporadycznie, zazwyczaj z okazji rocznicy wyzwolenia określonego 
miasta z rąk niemieckich lub jako wspomnienia pionierów52. 

Województwo gorzowskie w „Trybunie Ludu”
Pierwszy numer „Trybuny Ludu”, jako centralnego pisma codziennego, ukazał się 16 grudnia 

1948 r. Jej powstanie było bezpośrednią konsekwencją zjednoczenia ruchu robotniczego i powo-
łania w miejsce Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej jednej Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. „Trybuna Ludu” zastąpiła dwa dzienniki – „Głos Ludu” i „Robotnik” 
– wydawane do tej pory odpowiednio przez PPR i PPS53. Początkowo w skład redakcji weszli 
dziennikarze wywodzący się z obu tytułów, choć z czasem dominację zdobyli byli pracownicy 
„Głosu Ludu”54. Jako oficjalny organ prasowy PZPR, gazeta służyła partii rządzącej do komuniko-
wania się ze społeczeństwem. Z tego powodu „Trybuna Ludu” posiadała największy nakład wśród 
dzienników, sięgający średnio 1,5 mln egzemplarzy. Zakres tematyczny poruszany na jej łamach 
był szeroki i dotykał większości sfer życia państwa i społeczeństwa. 

Wśród trzech omawianych dzienników „Trybuna Ludu” poświęciła sprawom woje-
wództwa gorzowskiego największą liczbę tekstów – 632. Przy czym warto podkreślić, iż 
w przeciwieństwie do „Słowa Powszechnego” i „Gromady – Rolnika Polskiego”, okres ba-
dawczy dla „Trybuny Ludu” nie uwzględniał roku 1990. Samorozwiązanie PZPR w styczniu 
1990 r. pociągnęło za sobą także zmiany w jej organie prasowym, którego sytuacja ustabi-
lizowała się dopiero po kilku miesiącach. Wymianie uległa pokaźna część składu redakcji. 
Sama zaś gazeta musiała stawić czoła nowym realiom, co z kolei wiązało się ze znacznym 
obniżeniem nakładu i liczby korespondentów terenowych55. 

Najwięcej tekstów (131) związanych z woj. gorzowskim pojawiło się w 1979 r. Zaledwie 
rok później ich liczba spadła o ponad połowę – do 60. W następnych latach liczba tekstów 
ustabilizowała się na średnim poziomie 40. Wyjątek stanowił rok 1989, kiedy „Trybuna 
Ludu” zamieściła zaledwie 19 relacji z woj. gorzowskiego. Ze zbioru wszystkich zbadanych 
artykułów najwięcej, bo aż 234 (37 proc.), podejmowało tematykę gospodarczą, a więc do-
tyczącą realizowanych inwestycji, problemów przedsiębiorstw itp. Niemal o połowę mniej 
– 135 (21 proc.) – poświęcono zagadnieniom funkcjonowania lokalnych struktur partii po-
litycznych, organów samorządowych czy związków zawodowych. Z kolei co szósta kore-
spondencja z woj. gorzowskiego dotyczyła problematyki społecznej. Sprawy wsi poruszały 
72 teksty, a więc 11 proc. całego zebranego materiału. Niespełna 8 proc. zamieszczonych 
relacji dotyczyło kultury i sztuki. Na łamach „Trybuny Ludu” marginalnie zaistniały lokalna 
51  M. Bucholski, Czy będzie las w Gorzowskiem?, „Gromada – Rolni Polski” z 15 V 1983 r.
52  M. Bucholski, Była tu polska Hiroszima, „Gromada – Rolnik Polski” z 20 V 1984 r.; tenże, Tamte pionier-
skie lata, „Gromada – Rolnik Polski” z 4 IV 1981 r.
53  R. Habielski, Polityczna historia mediów…, s. 213.
54  A. Kłyszyński, Czterdziestolecie „Trybuny Ludu” 1948-1988, „Prasa Polska” 1988, nr 11 (472).
55  T. Mielczarek, Monopol – pluralizm – koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 
1989-2006, Warszawa 2007, s. 118.
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historia, sport i sprawy ochrony środowiska. Z wyjątkiem trzech artykułów gazeta nie po-
dejmowała tematyki religijnej56.

„Trybuna Ludu” jako oficjalny organ prasowy partii rządzącej realizowała jej politykę 
informacyjną. Zapewne dlatego na jej łamach dominowały teksty związane ze sprawami 
gospodarczymi, także w skali lokalnej. Koniec lat 70. nie tylko w przypadku relacji z woj. 
gorzowskiego charakteryzował się więc podkreślaniem dynamicznego rozwoju kraju i jego 
poszczególnych regionów57. Błędem byłoby jednak sądzić, iż korespondenci gazety nie za-
uważali problemów. Obok relacji z  uruchomienia kolejnych fabryk czy też rozszerzenia 
działalności już istniejących, można było odnaleźć wcale niemało tekstów piętnujących 
rozbudowaną biurokrację, nieprzemyślane decyzje czy prozaiczny brak środków finanso-
wych na realizację planów58.  Tendencja ta nasiliła się w  latach 1980–1981. Jednocześnie 
obok słów krytyki ze strony dziennikarzy padały propozycje przezwyciężenia trudności. 
Stąd też na łamach „Trybuny Ludu” teksty o wymownych tytułach: Lepsza organizacja pracy 
łagodzi deficyt mocy, Przezwyciężać trudności – zapewnić wysoki rytm produkcji, Rachunek 
nie kończy się u nas itp.59

Teksty postulatywne pojawiały się na łamach „Trybuny Ludu” w okresie stanu wojen-
nego i  bezpośrednio po jego zniesieniu. Dziennikarze wzywali robotników gorzowskich 
zakładów do wytężonej pracy dla dobra regionu60. Przewagę artykułów o pozytywnym wy-
dźwięku można zaobserwować od początku drugiej połowy lat 80., co zapewne wiązało się 
z wdrażaniem kolejnych etapów reformy gospodarczej61. W relacjach z woj. gorzowskiego 
więcej uwagi poświęcano „Mistrzom gospodarności”, a także doniesieniom o przekrocze-
niu przez lokalne przedsiębiorstwa planów produkcyjnych62. Początek prywatyzacji, której 
pierwsze próby rozpoczęto już w 1988 r., spotkał się z niejednoznaczną oceną gazety. Z jed-
nej strony podkreślano gotowość gorzowskich zakładów do rywalizacji na zagranicznych 
rynkach, z drugiej wskazywano na wysokie koszty społeczne całej operacji63.

Wysoka liczba tekstów poświęconych funkcjonowaniu lokalnych instancji partyjnych 
nie dziwi z  racji statusu „Trybuny Ludu”. Na jej łamach gościły więc relacje z  kolejnych 
obrad Komitetu Wojewódzkiego PZPR czy Komitetów Zakładowych, a także innych kon-
cesjonowanych stronnictw politycznych64. Poczytne miejsce zajmowały ponadto doniesie-
56  Owe trzy artykuły dotyczyły spotkań gorzowskich hierarchów z przedstawicielami władz partyjnych i rządowych. 
57  Np.: Nog, Różne barwy stylonu, „Trybuna Ludu” z 30 VIII 1978 r.; tenże, Gorzowska „Fabryka pod parasolem”, 
„Trybuna Ludu” z 1 IX 1978 r.; tenże, Rozruch nowych zakładów odzieżowych, „Trybuna Ludu” z 11 IX 1978 r.
58  Nog, Kłopoty na półmetku, „Trybuna Ludu” z 13 VI 1978 r.; J. Nogieć, Oszczędzać muszą wszyscy, „Trybu-
na Ludu” z 21 XII 1978 r.; I. Marcisz, Pokonywanie przeszkód, „Trybuna Ludu” z 12 III 1979 r.; L.I., W trud-
nych warunkach troska o lepsze rezultaty, „Trybuna Ludu” z 4 IV 1979 r.; Nog, Nie dotrzymane obietnice, 
„Trybuna Ludu” z 9 IV 1979 r.
59  Nog., Lepsza organizacja pracy łagodzi deficyt mocy, „Trybuna Ludu” z 28 I 1980 r.; niem, Przezwyciężając 
trudności – zapewnić wysoki rytm produkcji, „Trybuna Ludu” z 2-3 II 1980 r.; J. Nogieć, Rachunek nie kończy 
się u nas, „Trybuna Ludu” z 4 III 1980 r.
60  Em, Nic nie może się zmarnować, „Trybuna Ludu” z 18 IV 1982 r.
61  Por. D.T. Grala, Reformy gospodarcze PRL (1982-1989). Próba ratowania socjalizmu, Warszawa 2005.
62  Np.: J. Nogieć, Choszczno: To wszystko dla siebie, „Trybuna Ludu” z 24 VII 1985 r; tenże, Słubice: Sukces 
zwieńczył upór, „Trybuna Ludu” z 6 VIII 1985 r.; Nog, Rekordowa ilość tkanin w gorzowskiej „Silwanie”, 
„Trybuna Ludu” z 24 IX 1985 r.
63  J. Nogieć, Dżinsowe przeboje z „Komesu”, „Trybuna Ludu” z 24 IV 1989 r.; tenże, Kwadratura maślanego 
rynku, „Trybuna Ludu” z 2 XI 1989 r.
64  Np.: J. Nogieć, Nie chcą maszerować obok, „Trybuna Ludu” z 6 XI 1984 r.; Chrześcijanie wobec polityki 
reform i demokratyzacji, „Trybuna Ludu” z 16 XI 1987 r.
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nia z działalności gorzowskich struktur Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego65. 
Część publikowanych tekstów była autorstwa korespondentów, inne stanowiły przedruki 
przemówień polityków. Gazeta starała się organizować czytelników wokół problemów par-
tii, o czym świadczą chociażby liczne teksty poprzedzające X Zjazd PZPR w 1986 r.66 Także 
gorący okres przedwyborczy w 1989 r. nie umknął uwadze gazety, która starała się przybli-
żyć sylwetki kandydatów z listy PZPR. Informacje o lokalnych strukturach partyjnych po-
jawiały się także w relacjach z podróży do ziemi gorzowskiej członków rządu lub Komitetu 
Centralnego rządzącej partii67.

Istotną część relacji z Gorzowskiego stanowiły teksty podejmujące tematykę społeczną. 
Także w tej kategorii dziennikarze opisywali trudności spotykające mieszkańców młodego 
województwa. Z pewnością za wiodący temat można uznać sprawy szkolnictwa, co wiąza-
ło się ze zmianami w systemie oświaty. Jak przekonywał jeden z korespondentów, „budo-
wa i  rozbudowa licznych obiektów szkolnych wymaga uruchomienia wszystkich rezerw, 
jeśli reforma systemu edukacji narodowej ma przynieść oczekiwane efekty w  nauczaniu 
i wychowaniu”68. Kolejnym powtarzającym się w tekstach motywem była służba zdrowia. 
„Trybuna Ludu” wspierała budowę, a następnie rozbudowę nowego szpitala w Gorzowie, 
wskazując na rosnącą populację stolicy województwa69. Z kwestią tą związana była kolejna, 
a mianowicie palący problem niedostatku mieszkań70. 

Obraz woj. gorzowskiego w relacjach prasowych

Relacje z województwa gorzowskiego zajmowały marginalne miejsce na łamach zba-
danych gazet. Potwierdziły się wnioski Raportu o  stanie komunikacji społecznej w Polsce, 
wskazujące, iż prasa centralna zdominowana została przez tematy związane z polityką we-
wnętrzną kraju. Trend ten, rozpoczęty w 1980 r., utrzymał się aż do końca dekady. W każ-
dym z przebadanych tytułów liczba relacji z woj. gorzowskiego drastycznie malała w tych 
latach, w których miały miejsce przełomowe wydarzenia polityczne. Dotyczyło to zarówno 
okresu 1980–1981, kiedy łamy zostały zdominowane wpierw przez powstanie NSZZ „So-
lidarność”, a następnie konflikt między związkiem a stroną partyjno-rządową, jak również 
lat 1989–1990, a więc początku transformacji systemowej Polski. Wzrost korespondencji 
z prowincji można z kolei odnotować w latach 1985–1988.  Był to okres tzw. stabilizacji sys-
temu oraz ostatnich prób jego ratowania71. „Dalsze działania partyjno-rządowe – pisał hi-
storyk – miały tylko ten proces przyspieszyć i doprowadzić kraj do powrotu do stanu sprzed 
sierpnia 1980 r.”72. Liczniejsze niż zwykle relacje z prowincji umacniały wizerunek kraju 
podnoszącego się z kryzysu. Z wyjątkiem „Słowa Powszechnego” na łamach prasy central-
65  Prezydium KW RK PRON, „Trybuna Ludu” z 27 XI 1987 r.
66  M. Bacharczuk, Plenarne obrady komitetów wojewódzkich PZPR, „Trybuna Ludu” z 16 I 1986 r.; J. Nogieć, 
Trybuna Zjazdowa, „Trybuna Ludu” z 18 II 1986 r.; Przed X Zjazdem, „Trybuna Ludu” z 22 V 1986 r.
67  PAP, P. Jaroszewicz i E. Babiuch w woj. gorzowskim i poznańskim, „Trybuna Ludu” z 3 VIII 1978 r.
68  J. Kwaśniewski, Szkoły nie mogą czekać, „Trybuna Ludu” z 5 IX 1978 r.; Nog, Nasza jest szkoła i nasze jest 
miasto, „Trybuna Ludu” z 15 II 1978 r.; tenże, Nowe przedszkola, „Trybuna Ludu” z 22 II 1979 r.
69  G. Smulska, Jestem im potrzebna…, „Trybuna Ludu” z 18 VI 1980 r. 
70  Np.: Nog, Mieszkania dla nauczycieli w Gorzowskiem, „Trybuna Ludu” z 21 VIII 1984 r.; J. Nogieć, „Po-
móż sobie sam”, „Trybuna Ludu” z 5 X 1984 r.
71  Por. A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011, s. 558-641.
72  Tamże, s. 558.
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nej najczęściej poruszano tematy związane z przemysłem i gospodarką oraz problemami 
wsi. Istotną ich część stanowiły także teksty odnoszące się do spraw społecznych. Natomiast 
marginalnie traktowano takie zagadnienia jak historia, kultura i sztuka (z wyjątkiem „Słowa 
Powszechnego”) czy ochrona środowiska.

Jaki zatem był obraz województwa gorzowskiego w prasie centralnej? Z pewnością nie 
był to obraz czarno-biały. „Tak jak każde nowo powstałe województwo – przekonywano na 
łamach „Słowa Powszechnego” pod koniec lat 70. – również gorzowskie ma swoje proble-
my, które rzutują na rozwój i przyszłość regionu oraz gospodarki na tym terenie”73. Biorąc 
pod uwagę częstotliwość pojawiania się w korespondencjach takiej, a nie innej tematyki, 
trzeba uznać, iż wszystkie badane gazety traktowały ten region jako rolniczy, o znacznym 
– choć niewykorzystanym – potencjale przemysłowym. Z kolei samo miasto Gorzów jawi-
ło się jako ośrodek o charakterze regionalnym. Zapewne wszystkie redakcje podzieliłyby 
zdanie korespondenta „Trybuny Ludu”, który pisał: „Województwo należy do słabiej zur-
banizowanych, słabiej uprzemysłowionych, odległych od kulturalnych metropolii, a mimo 
to na kulturalnej mapie kraju bardzo znaczących”74. Trudno nie zgodzić się z powyższym 
zdaniem, chociaż niewielka liczba tekstów na temat lokalnych wydarzeń kulturalnych prze-
czy opinii o istotnym wkładzie tego miasta w powszechną kulturę. W tym przypadku bli-
żej prawdy była raczej „Gromada – Rolnik Polski”, która wskazywała Gorzów jako ośrodek 
kulturalny, lecz o  zasięgu regionalnym. Na przeszkodzie w  pełnym rozwinięciu swojego 
potencjału stały tak prozaiczne problemy jak np. brak pieniędzy na paliwo, aby lokalny 
zespół taneczny mógł występować w całym województwie75. Z podobnymi trudnościami 
musiały sobie radzić zarówno przemysł, jak i wieś. Wszystkie tytuły zgodnie przyznawały, 
że największą przeszkodą niemal w każdym aspekcie funkcjonowania województwa były 
sprawy finansowe. Winą za taki stan rzeczy obwiniano nie tyle władze wojewódzkie, co 
czynniki centralne. Symbolem trudności, z którymi borykał się region, stały się dwie sztan-
darowe budowy lat 80.: nowego szpitala oraz filii „Ursusa”. Zbadane tytuły zgodnie poświę-
cały im sporo miejsca w swoich relacjach. W przypadku szpitala korespondent „Trybuny 
Ludu” zwracał uwagę, iż wykonawca „nie może zdobyć wielu materiałów wykończenio-
wych, głównie kabli, pomp, farb i lakierów. Ma też zdecydowanie za mało ludzi do robót 
wykończeniowych, a jak wiadomo, w budownictwie szpitalnym muszą one być wykonane 
szczególnie starannie”76. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja gorzowskiej filii „Ursusa”. 
Od samego początku krytycznie o jej realizacji pisały wszystkie zbadane gazety. Najmocniej 
zaangażowała się w sprawę „Gromada – Rolnik Polski”, która stworzyła nawet specjalny cykl 
pn. Wieści z Ursusa. Zainteresowanie gazety wynikało ze znaczenia fabryki dla lokalnego 
(i nie tylko) przemysłu rolnego. Gorzowski „Ursus” woła o ratunek, W Gorzowie – źle – lek-
tura samych tytułów w pełni wystarczy, by poznać stosunek redakcji do sposobu budowy 
fabryki77. Nieco bardziej optymistyczna była „Trybuna Ludu”, chociaż i  jej korespondent 
zauważał piętrzące się problemy78.
73  S. Sokulski, Gorzowskie równa do najlepszych, „Słowo Powszechne” z 8-9 V 1979 r.
74  J. Nogieć, Inauguracja roku kulturalnego, „Trybuna Ludu” z 4 X 1985 r.
75  M. Bucholski, Na miarę swoich sił, „Gromada – Rolnik Polski” z 7 V 1985 r.
76  Nog, Jeszcze jeden poślizg, „Trybuna Ludu” z 9 III 1984 r.
77  M. Bucholski, Gorzowski „Ursus” woła o ratunek, „Gromada – Rolnik Polski” z 10 II 1983 r.; W Gorzowie 
– źle, „Gromada – Rolnik Polski” z 17 I 1985 r.
78  J. Nogieć, Po trzecim trzęsieniu ziemi, „Trybuna Ludu” z 7 I 1982 r.



60 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK VII

Błędem byłoby jednak sądzić, iż czytelnicy otrzymywali jedynie krytyczny obraz woje-
wództwa gorzowskiego. Owszem, region przeżywał problemy, lecz zbadane gazety przykła-
dały wielką wagę, aby przekazywać przede wszystkim pozytywne wiadomości. Informowały 
więc o „mistrzach gospodarności”, wdrażaniu do produkcji nowych technologii, owocnej 
współpracy z Niemiecką Republiką Demokratyczną czy licznych wernisażach i premierach 
teatralnych. Budowie dobrego wizerunku województwa służyły ponadto teksty przybliża-
jące jego mieszkańców. Byli to przede wszystkim robotnicy i rolnicy. Jedynie „Słowo Po-
wszechne” preferowało osoby duchowne i  inteligencję. Relacje z prowincji wpisywały się 
więc w szerszy kontekst całościowej linii programowej każdej ze zbadanych gazety. Jako ty-
tuły funkcjonujące w oficjalnym obiegu, zarówno „Trybuna Ludu”, jak i „Słowo Powszech-
ne” oraz „Gromada – Rolnik Polski” musiały poddać się rygorowi cenzury. Trudno więc 
odnaleźć na ich łamach teksty piętnujące działalność partii i lokalnych struktur samorzą-
dowych. Zapewne nie bez znaczenia był również fakt, że korespondenci terenowi działali 
w lokalnych strukturach partii i organizacji wydających tytuły. Za zawodowego dziennika-
rza można uznać jedynie Jerzego Nogiecia z „Trybuny Ludu”, choć pozostałym trudno od-
mówić doświadczenia w tym zawodzie79. Nie oznacza to jednak, aby korespondencje z woj. 
gorzowskiego były jednowymiarowe. Można wręcz zaryzykować tezę, iż często były one 
bardziej krytyczne niż teksty działu krajowego. Czy taka była celowa polityka redakcji, która 
zdawała sobie sprawę, iż cenzura w mniejszym stopniu ingerowała w doniesienia z prowin-
cji niż w ważne artykuły podejmujące tematy krajowe? Trudno na to pytanie jednoznacznie 
odpowiedzieć80.

Relacje z woj. gorzowskiego można uznać za obiektywne, oczywiście na tyle, na ile było 
to wówczas możliwe (drażliwych tematów zwyczajnie nie poruszano). Mimo to jedynie 
w  niewielkim stopniu przybliżały ten obszar czytelnikom z  innych części kraju. Skupia-
nie uwagi na zagadnieniach gospodarczych (miejskich i  wiejskich) było cechą charakte-
rystyczną wszystkich korespondencji terenowych, bez względu na to z jakiego pochodziły 
one regionu. Województw podobnych do gorzowskiego było po reformie administracyjnej 
z 1975 r. wiele. Trudności finansowe, niesprawna biurokracja czy marginalizowanie przez 
władze centralne widniały na liście problemów większości małych i średnich województw 
bez silnych ośrodków miejskich. Znikoma liczba tekstów poruszających zagadnienia hi-
storii regionu, jego kultury i odrębności uniemożliwiała czytelnikom lepsze poznanie pro-
wincji. Charakterystyczne, że z wyjątkiem „Słowa Powszechnego” zbadane tytuły pomijały 
cały bagaż doświadczeń województwa jako części Ziem Zachodnich. Prawie też wcale nie 

79  Od 1981 r. stałym korespondentem „Gromady – Rolnika Polskiego” był Marek Bucholski. Karierę zawodową 
rozpoczynał w „Samopomocy Chłopskiej”, następnie pracował jako radca prawny w Państwowym Przedsię-
biorstwie Gospodarki Rolnej. Źródło: Z. Bara, Piszę to co myślę, „Gromada – Rolnik Polski” z 29 VII 1984 r. 
Stabilizacji z kolei zabrakło w gorzowskim oddziale „Słowa Powszechnego”. Od momentu jego powołania, czyli 
1975 r., na jego czele stał Wojciech Szczepanowski, absolwent studiów prawniczych oraz działacz Stowarzysze-
nia PAX, który wcześniej zbierał doświadczenie w oddziale w Zielonej Górze. W wyniku jego zaangażowania 
w NSZZ „Solidarność” został usunięty zarówno ze stowarzyszenia, jak i ze „Słowa Powszechnego”. Źródło: Roz-
mowa autora z Wojciechem Szczepanowskim z dnia 12 listopada 2012 r. Nagranie i transkrypcja w zbiorach au-
tora. Największym doświadczeniem wśród gorzowskich korespondentów mógł się pochwalić Jerzy Nogieć, eta-
towy publicysta „Trybuny Ludu”, członek PPS, a po zjednoczeniu ruchu robotniczego PZPR. Źródło: Archiwum 
IPN Oddział w Szczecinie, Akta personalne funkcjonariusza ORMO: Nogieć Jerzy, sygn. IPN  Sz 352/27794.
80  Na temat polityki redakcyjnej prasy oraz prowadzonych na jej łamach kampanii propagandowych patrz: M. 
Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980, Warszawa 2003.
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pisano o walorach turystycznych tego obszaru. Powyższe ograniczenia utrudniały lub wręcz 
uniemożliwiały czytelnikom bliższe poznanie regionów pozostających z dala od centrum 
wydarzeń krajowych.

Podsumowanie

Województwo gorzowskie, powstałe w wyniku reformy administracyjnej w 1975 r., na-
leżało do regionów niewyróżniających się w skali kraju. Nie występował tu żaden wiodący 
ośrodek miejski, brak również było znaczących osiągnieć gospodarczych, sportowych czy 
kulturalnych. Dla większość mieszkańców Polski był to więc teren mało znany lub w ogó-
le nieznany. Na pytanie, czy wiedza ta została w  jakiś istotny sposób wzbogacana przez 
korespondencje terenowe drukowane w prasie centralnej, należy odpowiedzieć przecząco. 
Analiza wycinków prasowych z lat 1978–1990 trzech wiodących w tamtym czasie dzienni-
ków, a więc „Słowa Powszechnego”, „Gromady – Rolnika Polskiego” i „Trybuny Ludu” po-
twierdziła, że doniesienia z woj. gorzowskiego zajmowały niewiele miejsca na ich łamach. 
Same zaś relacje trudno uznać za odbiegające – tak pod względem tematycznym, jak i styli-
stycznym – od podobnych tekstów z innych regionów kraju. Wśród przyczyn takiego stanu 
rzeczy za najważniejszą trzeba uznać zdominowanie dekady lat 80. przez krajową politykę, 
co m.in. skutkowało w niedostatecznym informowaniu na łamach prasy o problemach pro-
wincji.

BIBLIOGRAFIA

Bajka Z., Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej, Kraków 1976.
Grzybczak J., „Gromada – Rolnik Polski” 1952-1995, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1.
Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.
Kłyszyński A., Czterdziestolecie „Trybuny Ludu” 1948-1988, „Prasa Polska” 1988, nr 11 (472).
Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
Maślanka J. (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976.
Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980, Warszawa 
2003.
Mielczarek T., Monopol – pluralizm – koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w la-
tach 1989-2006, Warszawa 2007.
Pisarek W. (red.), Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980 – 13 grudnia 1981, 
Kraków 2007.
Rymar D.A., Sikorski J. (red.), Gorzów Wielkopolski w  60-leciu 1945-2005, Gorzów Wielkopolski 
2005.
Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1989.
Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie 
ustawy o radach narodowych, „Dziennik Ustaw” 1975, nr 16.
Wójcik J. (red.), 40 lat ze „Słowem”, Warszawa 1987.



62 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK VII

LOCAL POLAND IN THE CENTRAL PRESS IN THE LAST DECADE 
OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC

SUMMARY
The article attempts to answer the question about the degree of information in the Polish central 
press of various events in the province. By this term it is understood those regions that remained 
away from the center of the leading political, social or cultural events in the country. To achieve that 
goal a research was conducted on the texts on the Gorzow Province printed in three leading dailes at 
that time, “Słowo Powszechne”, “Gromada – Rolnik Polski” and “Trybuna Ludu”. The content analysis 
proved that it those texts dominated economic (urban as well as agricultural industry) and political 
issues. Of marginal meaning were articles on history, sport and tourism and environment protection. 
The banality of the reports as well as domination of domestic politics in the central press made it 
impossible for a great number of readers to learn more about the Gorzow Province.

KEY WORDS: central press, province, content analysis, Gorzow, dailies, local politics, propaganda
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Hazardyzacja mediów

STRESZCZENIE
Artykuł odnosi się do nowego zjawiska, które zaistniało w sferze społeczno-medialnej dzięki tech-
nologii sms-ów. Zjawisko to scharakteryzowano jako hazardyzację mediów. Jest ono stosunkowo 
nowe i polega na roztaczaniu przed publicznością medialną mirażu wygrania nagrody pieniężnej 
lub rzeczowej o dużej wartości z wykorzystaniem technologii sms Premium. Tym samym  odbiorcy 
mediów konsumują zawartość już nie tylko dla informacji czy rozrywki, lecz przede wszystkim dla 
możliwości uczestniczenia w grze. Właściwy przekaz staje się jedynie tłem dla rozgrywanej w me-
diach gry o charakterze masowym.

SŁOWA KLUCZOWE: sms, reklama, hazardyzacja, media, marketing

Wstęp

Od początku istnienia media elektroniczne poszukiwały najwłaściwszego modelu finansowa-
nia swojej działalności. Czynnik ten obok techniki i technologii decydował o architekturze tego 
rynku. Środki na działalność pierwszych stacji radiowych pochodziły z produkcji radioodbior-
ników. Tak było w przypadku pionierskiej stacji KDKA z Pittsburgha (Stany Zjednoczone), która 
jako pierwsza rozpoczęła regularne nadawanie programu radiowego. Została ona zorganizowana 
przez Franka Conrada, radioamatora zajmującego się transmisją muzyki, zatrudnionego w firmie 
Westinghouse Electric Company (WEC). Przedsiębiorstwo to, obecne na rynku amerykańskim od 
1886 roku, założone przez George’a Westinghousa, zatrudniało m.in. Nikolę Teslę czy Vladimira 
Zworykina. Stąd zapewne obszar zainteresowań oscylował wokół energetyki i mediów. W 1920 
roku WEC założyło stacje radiowe w Pittsburghu i Pensylwanii, a w 1926 – NBC Broadcasting. 
Poziom zamożności założyciela, działającego na wielu rynkach, wystarczał na finansowanie racz-
kujących wówczas nadawców radiowych. Jednakże model ten w niedługim czasie uległ zmianie. 
W tamtym czasie  radio było medium dość tanim. Rozwijało się zatem niezwykle szybko. Do 1922 
roku funkcjonowało tam już około 400 stacji. W 1922 roku nowojorska stacja „Wind & Earth & 
Air & Fire” (WEAF) zaistniała jako pierwsza na rynku reklamy1. W radiu WEAF zaproponowa-
no sprzedaż czasu antenowego słuchaczom, co spotkało się z ogromną aprobatą. Udowodniono 
bowiem w ten sposób symbiotyczność biznesu i radia. Od tej chwili mówiąc o rynku medialnym, 
mamy na myśli złożony rynek dualny obecny zarówno na rynku przekazów, jak na rynku reklam. 
Rynek reklam „to wydzielone w ofercie programowej mediów czas i powierzchnia, które media 
sprzedają rozmaitym firmom i instytucjom, by te mogły dotrzeć ze swoimi reklamami lub ogło-

* dr; Instytut Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie.
** dr; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
1 http://wiedzaiedukacja.eu/archives/23356 [dostęp: 27.07.2013].
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szeniami do określonego kręgu odbiorców”2. W ten sposób radio wniosło swój wkład w rozwój 
amerykańskiej, a później światowej gospodarki.  W Polsce radio zaistniało w 1925 roku, kiedy to 
spółka dra Zygmunta Chamca otrzymała jedyną koncesję. Model biznesowy oparto na abona-
mencie. Posiadacze odbiorników radiowych zobowiązani byli płacić 3 złote miesięcznie. W 1928 
roku Zarząd Polskiego Radia wystąpił z inicjatywą produkcji polskiego radioodbiornika detektoro-
wego, który skonstruowano w Państwowej Wytwórni Łączności w Warszawie (dzieło inż. Wilhel-
ma Rotkiewicza)3. Ta niezwykle prosta i tania konstrukcja sprawiła, że radio przeszło z etapu elitar-
nego do popularnego. Dla posiadaczy Detefonu obniżono bowiem cenę abonamentu do 1 złotego. 
Ten model finansowania działalności radia na terenie II Rzeczpospolitej dominował do początku 
wojny, jednakże podjęto wzorem USA próbę zarabiania na rynku reklamy. W 1927 roku w od-
dziale poznańskim Polskiego Radia nadano pierwszą w Polsce reklamę radiową. Wpływy te nie 
stanowiły jednak znaczącego udziału w przychodach spółki jako całości. Pamiętać należy, że okres 
międzywojenny to czas podnoszenia gospodarki z ruiny spowodowanej  działaniami zaborców. 
W 1929 roku ponadto rozpoczął się Wielki Kryzys, który trwał aż do 1935 roku. Po odzyskaniu 
niepodległości Polska odziedziczyła kapitalistyczny system produkcji, choć na jej stanie odbiły się 
dotkliwe spustoszenia dokonane w czasie wojny. „Przemysł utracił nie tylko bazę w postaci parku 
maszynowego, ale i niezwykle chłonne rynki zagraniczne (rosyjski dla Królestwa Polskiego  i nie-
miecki dla Górnego Śląska). Zmalał również popyt wewnętrzny ze względu na ubóstwo chłopów 
i robotników”4. 

Po zakończeniu II wojny świat podzielił się na dwa konkurujące ze sobą systemy: kapi-
talistyczny i komunistyczny. W Stanach Zjednoczonych ukonstytuował się system liberalny, 
komercyjny oparty na rynku reklamy. W zachodniej części Europy z kolei postawiono na 
system dualny: państwowo-komercyjny. Stąd zapewne model finansowania mediów opierał 
się tam zarówno na abonamencie, jak i  na przychodach z  rynku reklamy. W  państwach 
o  socjalistycznym modelu gospodarki media finansowano zarówno  z  abonamentu, jak 
i budżetu państwa. Pełniły one bowiem rolę instrumentalną wobec polityki. 

Po upadku systemu komunistycznego, w okresie transformacji ustrojowej, Polska przejęła 
europejski model dualny oparty na abonamencie i rynku reklamy. Dodać należy, iż reklamę 
obwarowano szeregiem uregulowań prawnych, dzięki czemu spełnia ona swoją rolę związaną 
z finansowaniem działalności mediów i nie jest jednocześnie nazbyt uciążliwa dla odbiorców.

Od czasu kiedy Anglik John Logie Baird w 1927 roku opatentował wynalazek, który na-
zwał telewizorem, minęło wiele lat, zanim się on upowszechnił. We wszystkich jednak kra-
jach gdzie funkcjonowało już radio, podejmowano próby stworzenia medium przenoszą-
cego obrazy na odległość. Zaawansowane próby z telewizją odbywały się już w 1939 roku, 
jednakże wybuch wojny w Europie przerwał te prace. Kontynuowano je w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie już w 1940 roku funkcjonowało 9 stacji telewizyjnych, a w 1941 roku w stacji 
WNBT pojawiła się pierwsza reklama. W  1946 roku wyemitowano tam pierwszą rekla-
mę ogólnokrajową. Od początku istnienia telewizja amerykańska była podporządkowana 
w organizacji swojej ramówki reklamie, co świadczyło o całkowitej komercji tego medium. 
W Europie natomiast zakładano, wzorem BBC, że telewizja będzie wolna od reklam. Roz-
wiązanie takie przyjęto w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Skandy-
2  M. Lakomy, Rynek medialny, Tychy 2009, s. 22.
3  M. Lakomy, Rynek radiowy w Polsce, Kraków 2012, s. 49.
4  M. Lakomy, Rynek – istota, geneza, Tychy 2009, s. 41.
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nawii, gdzie uznano, że telewizja ma pełnić ważną misję publiczną. We Włoszech problem 
ten rozwiązano w ten sposób, że reklamy emitowano w nocy na kanale „Carosello”. Niemcy 
zezwolili na 20 minut reklam na dobę. W Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Japonii, Kanadzie 
reklamę nadawały wyłącznie stacje komercyjne. Z czasem jednak koszty funkcjonowania 
telewizji rosły. Stanowiły je przede wszystkim składniki związane z produkcją coraz droż-
szych programów. Zaspokojenie rosnących oczekiwań telewidzów wymagało zwiększonych 
przychodów. To w końcu doprowadziło do wejścia wszystkich telewizji (także publicznych) 
na rynek reklam. Pamiętać należy także, że współcześnie ogromne koszty pochłania pro-
ces modernizacji technologicznej nadawców związanych z cyfryzacją, co sprawia, że media 
znacząco się komercjalizują. 

Mechanizm pozyskiwania przychodów z rynku reklam opiera się na zależności popytu 
i podaży. Na rynku reklamy podażą jest czas, jaki medium może przeznaczyć na reklamę po 
określonej cenie w zależności od parametrów uzyskiwanych na rynku przekazów. Popyt z ko-
lei reprezentowany jest przez reklamodawców, którzy są zainteresowani w dotarciu ze swoją 
ofertą do potencjalnych klientów stanowiących publiczność medialną. Oba rynki mocno ze 
sobą korelują. Im mocniejsza pozycja medium na rynku przekazów (duży zasięg), tym więk-
szy udział w rynku reklamy oznaczający duże wpływy ze sprzedaży czasu reklamowego. 

Rosnące koszty utrzymania mediów sprawiają, że trwają gorączkowe poszukiwania do-
datkowych przychodów z  innych źródeł. Jednym z  nich jest technologia sms-ów, dzięki 
której media odnotowują zwiększone dochody ze swojej działalności.

SMS
SMS (ang. short message service – serwis krótkich wiadomości) jest usługą polegającą 

na przesyłaniu za pomocą telefonii komórkowej krótkich wiadomości tekstowych nie dłuż-
szych niż 160 znaków. Obecnie jest jedną z najbardziej popularnych form zapośredniczonej 
komunikacji interpersonalnej. „Według Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Pol-
sce w  2012 roku, przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w  ubiegłym 
roku Polacy wysłali 52,7 mld krótkich wiadomości tekstowych, czyli 1,1 mld sms-ów więcej 
niż rok wcześniej. Oznacza to, że na jedną osobę w 2012 roku przypadło średnio 1381 wia-
domości. Według szacunków SerwerSMS.pl w 2012 roku co najmniej 800 milionów SMS-
-ów zostało wysłanych w ramach masowej wysyłki”5. Dla porównania w 2009 roku liczba 
ta oscylowała wokół 48 miliardów. Ponadto według danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego „na koniec marca 2013 roku w Polsce funkcjonowało ponad 54 milionów kart SIM”6. 
Oznacza to, że penetracja telefonii komórkowej w Polsce wynosi 142,39%. Dodać należy, że 
zgodnie z danymi uzyskanymi w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku licz-
ba ludności Polski wynosiła 38 538 447 mieszkańców7. Wnioskować zatem należy, że wielu 
Polaków posiada przynajmniej dwa telefony komórkowe. Dane te dowodzą, że telefonia 
komórkowa jest doskonałym narzędziem marketingu. Za jej pośrednictwem można do-
trzeć do znacznej części populacji mieszkańców Polski. Rynek ten ponadto jest podzielony 

5 http://www.serwersms.pl/biuro_prasowe/inf-471-W_2012_roku_Polacy_wyslali_52,7_mld_SMS_ow-0.
html, [dostęp:17.07.2013].
6  http://media2.pl/telekomunikacja/102310-GUS-Juz-ponad-548-mln-kart-SIM-w-Polsce.-Wzrost-o-prawie-
06-mln.html [dostęp:17.07.2013].
7  http://www.eurofundsnews.pl/content/view/19598 [dostęp: 17.07.2013].
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pomiędzy kilku operatorów, którzy tworzą oligopol, dzięki czemu usługi te są stosunkowo 
tanie. Daje to podstawy do budowania mechanizmów tzw. masowej komunikacji zindywi-
dualizowanej8. Na tej bazie możliwe stało się także tworzenie nowych modeli biznesowych, 
które coraz śmielej wykorzystywane są przez media elektroniczne.

Historia sms-ów jest stosunkowo krótka i ściśle powiązana z rozwojem i ewolucją telefo-
nii komórkowej. Technologię tę zaprojektowano w celu przesyłania do klientów informacji 
o awariach, zmianach w cennikach itp. Po raz pierwszy do celów prywatnych zastosował tę 
technologię Neil Papworth z Vodafone w Wielkiej Brytanii, który 3 grudnia 1992 roku tą 
drogą przesłał swoim kolegom życzenia świąteczne. Niebawem okazało się, że sms-y stały 
się niezwykle popularne wśród młodzieży. Generacja C jest bowiem głównym beneficjen-
tem tej technologii. Na podstawie badań japońskiej młodzieży Ichiyo Habuchi ukuł nawet 
termin tele-cocooning, który oznacza permanentne dzielenie się informacjami w  małych 
grupach rówieśniczych za pośrednictwem telefonów komórkowych (sms, mms, ems). Ta 
cecha interaktywności technologii telefonii mobilnej została zauważona przez nadawców. 
Dnia 1 marca 2001 roku po raz pierwszy w Polsce wprowadzono na tej bazie nową usługę 
– sms premium. Jest to usługa o podwyższonej opłacie, dzięki czemu media zyskały moż-
liwość dodatkowych dochodów. Mechanizm funkcjonowania wiadomości „sms premium 
bazuje na skróconej cztero- lub pięciocyfrowej numeracji zaczynającej się od cyfry siedem 
lub dziewięć. Kolejne cyfry informują o koszcie wysyłanej wiadomości sms. Dla 7000-7099 
to 0,50 PLN + 23% VAT, wyjątkiem jest sieć Plus, gdzie: dla 7050-7099 – 0,75 PLN + 23% 
VAT. Dla kolejnych rozpoczynających się od 7, druga cyfra jest to ilość złotych netto. Tak 
więc: 71xx opłata wynosi 1 PLN + 23% VAT, 72xx – 2 PLN + 23% VAT itd. W przypadku 
SMS Premium rozpoczynających się cyfrą 9, opłata jest określona przez drugą i trzecią cy-
frę, np. SMS wysłany pod numer 913xx kosztuje nadawcę 13 PLN + 23% VAT, a na 925xx 
— 25 PLN + 23% VAT”9. Dane te prezentują tabele numer 1 i 2. 

Tabela 1. Aktualna cena sms Premium rozpoczynającego się od numeru 7
Numer SMS Premium Cena netto Cena brutto

70XX(X) 0,5 zł 0,62 zł
71XX(X) 1 zł 1,23 zł
72XX(X) 2 zł 2,46 zł
73XX(X) 3 zł 3,76 zł
74XX(X) 4 zł 4,92 zł
75XX(X) 5 zł 6,15 zł
76XX(X) 6 zł 7,38 zł
77XX(X) 7 zł 8,61 zł
78XX(X) 8 zł 9,84 zł
79XX(X) 9 zł 11,07 zł

Źródło: http://ilekosztuje.pl/sms/#.UebLBKzyfMw [dostęp: 17.07.2013].

8  Por. M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013.
9  http://pl.wikipedia.org/wiki/SMS [dostęp:17.07.2013].



67HAZARDYZACJA MEDIÓW

Tabela 2. Aktualna cena sms Premium rozpoczynającego się od numeru 9
Numer SMS Premium Cena netto Cena brutto

910XX(X) 10 zł 12,30 zł
911XX(X) 11 zł 13,53 zł
912XX(X) 12 zł 14,76 zł
913XX(X) 13 zł 15,99 zł
914XX(X) 14 zł 17,22 zł
915XX(X) 15 zł 18,45 zł
916XX(X) 16 zł 19,68 zł
917XX(X) 17 zł 20,91 zł
918XX(X) 18 zł 22,14 zł
919XX(X) 19 zł 23,37 zł
920XX(X) 20 zł 24,60 zł
925XX(X) 25 zł 30,75 zł

Źródło: http://ilekosztuje.pl/sms/#.UebLBKzyfMw [dostęp: 17.07.2013].

Jak wynika z  powyższych danych, usługi te są stosunkowo drogie w  porównaniu             
z  usługami standardowymi. Zwłaszcza sms-y rozpoczynające się od cyfry 9. Dają więc 
znaczne możliwości pozyskiwania przychodów, a  także zwykłego naciągania naiwnych 
klientów telefonii mobilnej. 

Usługa sms Premium po raz pierwszy została wykorzystana przez polskie media         w 2001 
roku. Pionierem w tym względzie była telewizja TVN. Komunikację interaktywną z telewidzami 
wprowadzono przy okazji bijącego rekordy oglądalności programu Big Brother (BB) w formacie 
reality show. Licencję zakupiono od producenta – firmy Endemol – Neovision. W Holandii pro-
gram ten funkcjonował od 16 września 1999 roku i cieszył się tam ogromną popularnością. Fakt 
ten zwrócił uwagę właścicieli TVN-u, dzięki czemu afiliowano go w polskich warunkach i eks-
ploatowano aż do roku 2008. Idea programu odwoływała się do ludzkiej ciekawości. Uczestników 
programu lokowano w Domu Wielkiego Brata, gdzie umieszczano kamery, poprzez które telewi-
dzowie podglądali ich życie. Model biznesowy opierał się na wywoływaniu emocji, które skłaniały 
publiczność do głosowania na osoby przeznaczone ich zdaniem do usunięcia z gry. Wyjątkiem od 
tej reguły był finał, podczas którego głosowano na zwycięzcę. Format ten spotkał się z niebywałym 
aplauzem. Emitowano go w 44 krajach, a w Wielkiej Brytanii aż w 22 seriach. Jeśli chodzi o rachu-
nek ekonomiczny pierwszej edycji BB w TVN, to okazał się on doskonałą inwestycją. Z danych 
AGB Polska wynika, że dochody z reklam emitowanych podczas programu wyniosły netto 43,1–
48,5 miliona złotych. Ponadto program  miał dwóch sponsorów: Idea POP i Sprite, którzy zapłacili 
po 3,5 miliona złotych. Wykorzystano także product placement – Nescafe. Ciekawostką jest to, że 
dla potrzeb programu wydawano „Tygodnik BB” w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy. Wpływy 
z jego sprzedaży osiągnęły poziom 8,1 miliona złotych. Jednakże przebojem okazała się techno-
logia sms. Koszt jednej wiadomości ustalono na 2,44 zł. Niestety, TVN nie ujawnił przychodów 
z tego tytułu. Z doniesień medialnych można jedynie wnioskować, że były to duże sumy, bowiem 
sieć w czasie głosowania tak się przeciążała, że była czasami blokowana (DDoS)10. 
10 http://forum.gazeta.pl/forum/w,45,218885,218885,Ile_tvn_zarobil_na_pierwszej_edycji_Big_Brother_.
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Doświadczenia telewizji TVN wykorzystały także inne media. Pomysł wykorzystania sms 
Premium rozprzestrzenił się do innych mediów. W sferze finansowej okazał się sukcesem, jed-
nakże w sferze społecznej zainicjował nowe zjawisko, które można scharakteryzować jako ha-
zardyzację mediów.

Hazardyzacja
Termin „hazard” wywodzi się z  języka arabskiego. „Az-zahr” oznacza kostkę do gry 

w  kości. „Hasard” po francusku to przypadek, zaś w  języku angielskim znaczy: traf, los 
szczęścia, niebezpieczeństwo, ryzyko11. Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego defi-
niuje to pojęcie podobnie, jako „przypadek, traf, wyzywanie przypadku, ryzykowanie”12. 
Cechą wspólną tych definicji jest zależność inicjowanych działań od ślepego losu, przy-
padku. Wiąże się to także z pewnym ryzykiem utraty środków podejmowanym dla mira-
żu wygranej. Spośród gier hazardowych najpowszechniej znane są poker i ruletka. W obu 
czynnik losowy odgrywa zasadniczą rolę. Mimo to wielu ludzi podejmuje ryzyko, uczest-
nicząc w grach ze zmiennym szczęściem. Powszechność tego zjawiska sprawiła, że hazard 
stanowi dziś jedną z najbardziej dochodowych dziedzin gospodarki. Jest najważniejszym 
źródłem dochodów dla  Monte Carlo czy Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to 
wynalazek współczesnych. Gra w  karty funkcjonowała już bowiem w  starożytnych Chi-
nach, skąd przywędrowała do Europy (Włochy i Hiszpania). Ciekawostką jest to, że jednym 
z pierwszych wydruków Gutenberga w 1440 roku były właśnie karty do gry z wizerunkami 
królów i dam. W okresie nowożytnym największą rolę w popularyzacji hazardu odegra-
ły Stany Zjednoczone w początku XX wieku. Dochody kasyn i  loterii zaprzęgnięto wów-
czas do finansowania inwestycji publicznych. Podobnie uczyniono w Europie, gdzie hazard 
przynosi znaczne dochody do budżetów państw. W wielu regionach jest jednak zabroniony. 
Dotyczy to szczególnie państw arabskich. Negatywne doświadczenia, które nawarstwiły się 
przez wieki, sprawiły, że obecnie hazard jest obwarowany przepisami prawnymi. W Pol-
sce jego funkcjonowanie reguluje ustawa z 2009 roku o grach i zakładach wzajemnych. Na 
marginesie należy także wspomnieć o tzw. aferze hazardowej, w którą zamieszani byli tacy 
politycy, jak: szef klubu PO Zbigniew Chlebowski,  minister sporu Mirosław Drzewiecki 
oraz Ryszard Sobiesiak – właściciel sieci Casino Polonia Wrocław i firmy Golden Play13. 
W kontekście medialnym pojęcie hazardu należy rozumieć w nieco innym ujęciu, jako pro-
ces społecznej hazardyzacji mediów. Hazardyzacja mediów rozumiana jest tutaj zatem jako 
stosunkowo nowe zjawisko polegające na roztaczaniu przed publicznością medialną mirażu 
wygrania nagrody pieniężnej lub rzeczowej o dużej wartości z wykorzystaniem technologii 
sms Premium. Tym samym  odbiorcy mediów konsumują zawartość już nie tylko dla infor-
macji czy rozrywki, lecz przede wszystkim dla możliwości uczestniczenia w grze. Właściwy 
przekaz staje się jedynie tłem dla rozgrywanej w  mediach gry o  charakterze masowym. 
Powszechność telefonii mobilnej, łatwość stosowania technologii sms w komunikacji inter-
personalnej i odroczona płatność za usługę sprawiły, że proces hazardyzacji mediów nabrał 
tempa. Rośnie liczba nadawców, którzy w tego rodzaju działaniach szukają dodatkowych 
html?wv.x=1 [dostęp:17.07.2013].
11  Pl.pans.eu/dict/serach/results/?q=hazard [dostęp:19.07.2013].
12  Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1927, Wydawnictwo „KWE” Sp. 
z o.o., Reprint.
13  http://www.tvn24.pl/raporty/afera-hazardowa,239 [dostęp:19.07.2013].
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źródeł przychodów. Kryzys mobilizuje także odbiorców do poszukiwania szansy dodatko-
wego, łatwego zarobku. Tym bardziej że niemal codziennie (szczególnie w radiu) prezen-
towani są zwycięzcy, którzy swoim przykładem mobilizują innych do gry. Realia jednak są 
twarde. Na wygraną, która zwykle stanowi zaledwie małą część wpływów, muszą się zło-
żyć przegrani. Tysiące sms-ów wysyłanych codziennie przez publiczność mediów świadczy 
o wierze w łut szczęścia, ślepy traf, przypadek. Najczęściej jednak efektem gry jest rozgo-
ryczenie, rozczarowanie, pogłębienie depresji i  strach przed rachunkiem za telefon. Brak 
badań w tym względzie nie uprawnia do postawienia tezy o stopniu uzależnienia odbiorców 
mediów od gier medialnych, aczkolwiek należy przypuszczać, że wzorem hazardu tradycyj-
nego z pewnością z takim zjawiskiem w jakiejś mierze mamy do czynienia. 

Proces ten umiejscowiony w ustrojach kapitalistycznych nie odpowiada ludzkiej oso-
bowości; prowadzi do powstania lęków, neuroz, narcyzmu, depresji i uzależnień14. Miro-
sław Zabierowski pisze nawet: „Wydaje się mi, że media wyrządziły prawdzie wielką szkodę 
gloryfikując Wielką Ruletkę Wolnego Rynku jako logiczną konieczność”15. Wolny rynek 
poprzez media dotknął odbiorców mediów, wciągając ich w grę. 

Przykłady

Pionierem wykorzystania technologii sms Premium jest – jak wcześniej wspomniano 
– telewizja TVN. Wzorem Big Brothera nadawca ten wprowadził do swojej ramówki wiele 
programów interaktywnych, które z jednej strony dostarczają rozrywki, rozgrzewają emo-
cje, bawią, a z drugiej nastawione są na pozyskiwanie przychodów. 

Format „Taniec z  Gwiazdami” na licencji BBC (angielski tytuł: „Strictly Come Dan-
cing”) obecny był na antenie TVN od 2005 roku przez 13 edycji. Okazał się prawdziwym hi-
tem, dzięki czemu oglądalność tego nadawcy osiągała rekordy. Organizatorzy starali się za-
trudniać najlepszych polskich artystów zarówno jako prowadzących, jak i jako uczestników. 
Wśród prowadzących pracowali: Piotr Gąsowski, Hubert Urbański, Magda Mołek, Kata-
rzyna Skrzynecka, Natasza Urbańska. Członkami jury byli: Iwona Pavlović,  Piotr Galiński, 
Jolanta Fraszyńska, Beata Tyszkiewicz, Zbigniew Wodecki, Janusz Józefowicz. W konkursie 
tanecznym wzięła udział cała plejada polskich aktorów znanych z seriali i filmów. Taka ob-
sada gwarantowała rekordowe wskaźniki oglądalności, co przekładało się na takież same 
przychody. Udział widzów w  plebiscycie polegał na wysłaniu wiadomości tekstowej pod 
numer 7326 o treści odpowiadającej numerowi startowemu wybranej pary. Koszt wysłania 
jednego sms-a wynosił 3,66 zł brutto. Możliwe było także łączenie się z numerem 0 704. 
Koszt połączenie ustalono na 3,89 zł brutto. Ranking par ustalano ze względu na ilość otrzy-
manych sms-ów (tzw. duże punkty). Można powiedzieć, że za pośrednictwem technologii 
sms publiczność „lajkowała” uczestników programu. 

Innym niezwykle popularnym formatem TVN-u był program „You Can Dance – po pro-
stu tańcz” adresowany do młodej widowni. Program produkowano na amerykańskiej licencji 
Mastiff Media. Oryginalny tytuł:  „So You Think You Can Dance”. Emisja programu odbywała 
się w latach 2007–2012. W jury zasiadali: Michał Piróg, Weronika Marczuk, Agustin Egurrola, 
14  http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_4_2007_p.pdf [dostęp:19.07.2013].
15  M. Zabierowski, Ile dobra ma najlepsza współczesna ideologia dobrej gospodarki? Wolnorynkowa hazar-
dyzacja (online), http://fn.mojeforum.net/temat-vt198.html [dostęp:19.07.2013)].
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Anna Mucha i Kinga Rusin. Program prowadziły Kinga Rusin i Patrycja Kazadi. Uczestni-
kami konkursu byli młodzi tancerze koncentrujący się na tańcach współczesnych. Nagrodą 
dla zwycięzcy stał się wyjazd na stypendium i 100 tysięcy złotych. Widownia, podobnie jak 
poprzednio, partycypowała w programie za pośrednictwem technologii sms Premium. Ran-
king uczestników dokonujący się w ten sposób decydował o awansie i wygranej w plebiscycie. 
Koszt wysłania jednego sms-a z numerem tancerza ustalono na 3,66 zł brutto. 

Trzecim formatem wykorzystanym przez telewizję TVN do organizacji plebiscytu sms-owe-
go jest program „Mam talent”. Licencję zakupiono tym razem u brytyjskiego właściciela, który 
w wersji oryginalnej funkcjonował pod nazwą „Got Talent”. Celem programu jest wyłonienie 
zwycięzcy, który oceniony zostanie zarówno przez jury, jak i widownię jako największy talent. 
Nagrodą w konkursie jest 100 tysięcy euro lub 300 tysięcy zł. Polska premiera programu miała 
miejsce w 2008 roku. Wśród członków jury wymienić można: Agnieszkę Chylińską, Małgorza-
tę Foremniak, Agustina Egurrolę, Roberta Kozyrę i Kubę Wojewódzkiego. Program prowadzili 
Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Udział widowni sprowadzał się do wysyłania sms-ów z po-
parciem dla faworyta na numer 7424. Koszt sms-a ustalono na 4,88 zł brutto.

Czwartą produkcją TVN-u o charakterze komercyjnym jest „X Faktor”. Jest to polski 
program telewizyjny o charakterze rozrywkowym typu talent show, będący adaptacją mię-
dzynarodowego formatu „The X Factor”, który został stworzony w 2004 roku w Wielkiej 
Brytanii przez Simona Cowella16. Członkami jury byli: Kuba Wojewódzki, Tatiana Okup-
nik, Czesław Mozil. Program prowadzili: Jarosław Kuźniar i Patricia Kazadi. Premiera show 
miała miejsce 6 marca 2011 roku. Program ten okazał się najbardziej dochodowym projek-
tem TVN-u w historii tej telewizji. Koszt sms-a ustalono na 3,69 zł. 

Konkurencyjny Polsat również umieścił na antenie program typu „talent show”. Pierw-
szym stał się „Idol” produkowany na licencji brytyjskiej sieci ITV. Premiera miała miejsce 
w  2002 roku. Członkami jury byli: Elżbieta Zapendowska, Jacek Cygan, Robert Leszczyń-
ski, Kuba Wojewódzki, Maciej Maleńczuk i Marcin Prokop. Program prowadził Maciej Rock. 
Konstrukcja audycji oparta była na plebiscycie popularności wykonawców piosenek za po-
średnictwem sms-ów. Koszt jednego sms-a ustalono na 2,44 zł brutto. Inną produkcją Polsatu 
o charakterze talent show jest program „Got to Dance. Tylko Taniec”. Premiera miała miejsce 
w 2012 roku. Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy użyto serwisu Facebook do głosowania 
na faworytów (lajkowanie). Program prowadzili Maciej Dowbor i Anna Głogowska. Obok 
głosowania na Facebooku funkcjonuje także ranking sms-owy. Koszt sms-a wysyłanego na 
numer 7113 wynosił 1,23 zł i był najtańszym sms-em w historii programów tego typu. 

Także telewizja publiczna podjęła się realizacji programu zasilającego budżet tej insty-
tucji poprzez technologię sms Premium. „Tak to leciało” to program rozrywkowy prowa-
dzony przez Macieja Miecznikowskiego, w którym zadaniem uczestników jest zaśpiewanie 
brakującego wersu piosenki, od momentu kiedy zespół przestaje grać. Istotną jego częścią 
jest konkurs sms-owy przeznaczony dla widzów. Prowadzący program wciela się w znanych 
wykonawców, śpiewając utwór, którego dalszą część uzupełniają widzowie z 3 możliwych 
do zagłosowania opcji. Jak wynika jednak z opinii internautów, program okazał się nietra-
fiony, a widzowie poczuli się oszukani17. 

16  http://xfactor.tvn.pl/ [dostęp: 20.07.2013].
17  Por. http://forum.tvp.pl/index.php?topic=26799.0 [dostęp: 20.07.2013].
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Podobne programy organizowane są także przez TV Puls. W konkursie LATO można 
wygrać ekskluzywną wycieczkę na Kretę dla dwóch osób lub jeden z 30 zestawów plażo-
wych po wysłaniu sms-a o treści LATO pod numer 72120 (2,44 zł brutto). Ponadto w kon-
kursie pojawiło się do wygrania: 10 blenderów Triblade, 5 kompletów sztućców w drewnia-
nej kasecie oraz 5 apteczek samochodowych. Można także tą drogą ściągnąć dzwonki na 
komórkę za 6 złotych + VAT. 

Przekaz hazardyzują również stacje radiowe. Radio „Złote Przeboje” organizowało 
m.in. konkursy: „Gwiazdy mówią Złote Przeboje” (sms na numer 72007 o wartości 2,44 zł), 
„Grillmania” (sms na numer 71007 o wartości 1,22 zł), „Zostań znawcą bocianów” (numer 
71007 – 1,22 zł), „Wyjazd do Chin” (nr 72007 – 2,44 zł), „Zgadnij co to” (nr 71007 – 1,22 zł).

Radio Eska oferowało m.in. następujące konkursy: „Jankes Przygodożerca” (nr 7142 – 
1,22 zł – nagrody: konsole, aparaty, iPody, telefony, zestawy gier), „Wygriluj sobie nagrody” 
(aparat Canon, konsola Sony, odtwarzacz iPod, nawigacja Mio; „Eska na Ibizie” (wyjazd 
na Ibizę, imprezy w klubie Pacha, zestaw letnich smaków TIC TACa); „Bal czy szmal” (ro-
mantyczna kolacja dla dwojga lub 50 zł); „Poranne budzenie (płyty); „Dźwięki ściśle tajne” 
(wielka kasa, nawet 100 tysięcy złotych).

Największe wygrane jednakże w  codziennych konkursach zapewniają Radio Zet           
i RMF FM. W puli nagród można znaleźć samochody osobowe oraz wygrane od kilkuna-
stu do kilkuset tysięcy złotych. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wysłanie sms-a Pre-
mium. W stacji RMF FM aktualnie prowadzonym konkursem jest „Słoneczna Trzynastka 
– zagraj o swoje marzenia w RMF FM”. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie swo-
jego imienia pod numer sms 7252 (koszt: 2,46 zł z VAT). Tym sposobem słuchacz kupuje 
dzwonek RMF FM i jak twierdzą sami organizatorzy, wchodzi „do gry o naprawdę wielkie 
pieniądze”18. Potem pozostaje już tylko słuchać radia i czekać na telefon. I tu zaczyna się 
prawdziwy hazard. Słuchacz w finale wybiera jeden z trzynastu sejfów, w którym ukryta jest 
nagroda. Zadania nie ułatwiają emocjonalne komunikaty padające na antenie: „Pamiętaj, 
w każdym czeka na Ciebie gotówka. Najmniejsza wygrana to 3000 złotych, ale możesz wy-
grać więcej: 5000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000! Masz oczywiście szansę na nagrodę 
główną: to aż 360 000 zł!”. Co gorsza, prowadzący program w RMF FM proponuje finaliście 
odkupienie dopiero co wybranego sejfu. Jeśli słuchacz zdecyduje się przyjąć zaproponowa-
ne przez prowadzącego pieniądze, wybrany sejf przepada, a słuchacz otrzymuje wynegocjo-
waną kwotę. A ponieważ emocje powinny sięgać zenitu, następuje jeszcze sprawdzenie, co 
było w wybranym sejfie. Z kolei Radio ZET prowadzi zabawę sms pod hasłem „Wygrywasz 
bez gadania!”19. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie swojego imienia pod numer 
sms 7223 (koszt: 2,46 zł z VAT). W tym przypadku słuchacz kupuje tapetę i bierze udział 
w losowaniu  nagród przewidzianych w rundzie, w trakcie której zostało dokonane zgło-
szenie. A jest o co grać, bo nagrody to 100 000 zł, Citroen DS3 Cabrio, rodzinne wakacje, 
laptopy, kamery, telewizory, tablety i smartfony. Finał konkursu zawsze odbywa się na żywo 
na antenie Radia ZET. 

18  http://www.rmf.fm/f/sloneczna-13.html [dostęp: 28.07.2013].
19  http://www.radiozet.pl/Konkursy/Zabawa-SMS [dostęp: 28.07.2013].
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HASARDISATION OF MEDIA

SUMMARY
This articlerefers to anew phenomenonthat occurredin the socio-media area, throughSMStechnolo-
gy. This phenomenon hasbeen characterizedas a hazardization of themedia.It isrelativelynew andin 
front of a  media audience it offersa mirage of winning the high-value prize, using PremiumSMS 
technology. Thus,receiversare consuming the mediacontentnot onlyforinformationandentertain-
ment, but most of allforthe opportunity of participatingin the game. The real message becomes only 
a background for the game played out in the world of a mass media.

KEY WORDS: SMS, advertising, hazardization, media, marketing
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Wybrane aspekty rzetelności dziennikarskiej 
w Polsce i Hiszpanii – perspektywa porównawcza

STRESZCZENIE
Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach rzetelności dziennikarskiej w perspektywie porów-
nawczej Polski i Hiszpanii. Jego celem jest zestawienie wybranych aspektów praktycznego wymiaru 
„rzetelności dziennikarskiej” w dwóch odrębnych systemach społecznych – w Polsce oraz Hiszpa-
nii. Na początku autor analizuje pojęcie rzetelności jako wartości etycznej oraz rzetelności dzienni-
karskiej, która stanowi jeden z nakazów dziennikarskiej deontologii. Po tym następuje przybliżenie 
kontekstu uprawiania  zawodu dziennikarza w  Polsce oraz w  Hiszpanii. Wskazane zostają cechy 
specyficzne obu zbiorowości oraz ich obecna sytuacja. Kluczowym elementem artykułu jest analiza 
porównawcza wybranych czynników poziomu rzetelności.
Na podstawie danych z analiz zawartości mediów obu krajów na temat obrazu Unii Europejskiej 
i jej członków przedstawione zostają wnioski na temat różnego poziomu dziennikarskiej rzetelności, 
wynikające ze znaczących różnic w podejściu do źródeł informacji.

SŁOWA KLUCZOWE: rzetelność dziennikarska, etyka mediów, polscy dziennikarze, hiszpań-
scy dziennikarze, analiza porównawcza

Dynamiczne zmiany społeczne w  warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 
oraz postępy cyfrowej rewolucji nie pozostają bez wpływu na dziennikarzy mediów periodycz-
nych. Medioznawcy dostrzegają, że profesja dziennikarska ulega znaczącym przeobrażeniom1, 
które wyrażają się m.in. przyspieszeniem tempa pracy oraz brakiem ekonomicznej stabilności2. 
W sytuacji zmieniających się warunków uprawiania dziennikarstwa tradycyjne kodeksy etyki 
tracą swoją doniosłą rolę. Zasady takie jak dążenie do prawdy, obiektywizm czy szacunek i tole-
rancja poddawane są przez dziennikarzy reinterpretacji.

Niniejszy tekst przyjmuje za swój przedmiot analizę jednego z podstawowych postula-
tów dziennikarskiej deontologii, jakim jest rzetelność. Zadaniem artykułu jest porównanie 
wybranych aspektów praktycznego wymiaru tej wartości w dwóch odrębnych systemach 
społecznych – w Polsce oraz Hiszpanii. Rzetelność należy do wartości wspólnych dzien-
nikarzom obu krajów, zbadanie jej w aspekcie porównawczym posiada zatem sporą wagę.

Postawiony problem badawczy sytuuje analizę w obszarze badań nad deontologią me-
diów, która stanowi jeden z rodzajów etyk profesjonalnych; rozpatrywany jest jednak z wy-
korzystaniem badań empirycznych metodą analizy zawartości mediów.

* mgr; Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1  Zob. T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011, s. 
477; Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia – teoria – praktyka, Kraków 2009, s. 44-48.
2  Zob. M. Głowacki, Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów 
w Europie, „Studia Medioznawcze” 52 (2013) nr 1, s. 35.
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Artykuł posiada charakter porównawczy – dane empiryczne pochodzą z badań przeprowa-
dzanych na trzech segmentach mediów periodycznych w Polsce i Hiszpanii3. Analiza zawartości 
mediów przeprowadzona była w okresie od 21 stycznia do 21 lutego 2013 r. i objęła łącznie sześć 
tytułów mediów o wysokich wskaźnikach czytelnictwa oraz oglądalności. W Polsce badanie prze-
prowadzono w oparciu o dziennik „Gazetę Wyborczą”, główne wydanie serwisu informacyjnego 
Fakty telewizji TVN oraz główny serwis informacyjny stacji radiowej RMF FM. Badanie w Hiszpa-
nii objęło wydawany w Madrycie ogólnokrajowy dziennik opiniotwórczy „El País”, główne wyda-
nie wiadomości w publicznej telewizji TVE1 oraz serwis informacyjny publicznej rozgłośni RNE.

Zawartość wskazanych środków przekazu została poddana analizie o charakterze jako-
ściowym w oparciu o autorskie klucze kategoryzacyjne, w których skupiono się na obrazie 
Unii Europejskiej oraz jej poszczególnych krajów członkowskich. Wśród podjętych kluczy 
pojawiły się kategorie, których analiza pozwoliła na wnioskowanie w odniesieniu do podej-
mowanej w niniejszym artykule dziennikarskiej rzetelności. Dotyczyły one przede wszyst-
kim kwestii takich, jak:
•	 autorstwo materiałów dziennikarskich wyrażone w  inicjałach lub imionach i  nazwi-

skach dziennikarzy;
•	 liczba przywoływanych źródeł informacji – czy było tylko jedno, czy więcej źródeł in-

formacji;
•	 typ źródeł informacji – czy były to źródła oficjalne (politycy piastujący funkcje pań-

stwowe, urzędnicy), czy też osoby nieoficjalne (np. osoby prywatne).

Rzetelność jako wartość deontologii mediów

Niezależnie od tego, czy traktujemy etykę dziennikarską jako dyscyplinę swoistą, odróżniającą 
się swoim przedmiotem od etyki ogólnej, czy też za M. Ossowską zniesiemy rozdział pomiędzy 
etyką ogólną oraz etykami szczegółowymi, rozpatrując cnotę rzetelności dostrzeżemy elementy 
wspólne wielu zawodom i profesjom4. W istocie rzetelność należy do wartości, które składają się 
na kanon deontologii. Okazuje się jednak, że „rzetelność” jest terminem wieloznacznym, częściej 
traktowanym intuicyjnie niż tłumaczonym z wykorzystaniem specjalistycznych definicji. Ponadto 
gdy zwiążemy rzetelność z profesją dziennikarską, okaże się, że konotacje ze sferą informacji będą 
determinowały jej specyficzne rozumienie. Konieczne jest zatem doprecyzowanie, jak należy ro-
zumieć „rzetelność” oraz jej szczególny przypadek, jakim jest „rzetelność dziennikarska”. W języku 
mówionym częściej spotykamy się z przymiotnikiem „rzetelny” niż z rzeczownikiem „rzetelność”. 
Jeszcze większa dysproporcja występuje w leksykonach i słownikach języka polskiego, w których 
pojawia się jedynie wspomniany przymiotnik. Wskazując cechę specyficzną, oddającą istotę rze-
telności, należy zatem przybliżyć dostępne nam wyjaśnienia językowe. Najkrótsze z nich podaje 
jedynie, że „rzetelny” to „uczciwy, sumienny”5. Obszerniejsze definicje „rzetelności” eksponują wy-

3  Projekt „European Union through media: true or lie?” obejmujący badania porównawcze obrazu Unii Eu-
ropejskiej w polskich, hiszpańskich i rumuńskich mediach realizowany jest pod kierownictwem prof. dr María 
Ángeles López Hernández oraz mgra Rubéna Domíngueza Delgado z Universidad de Sevilla. W skład zespołu 
badawczego, który analizował tytuły w  Hiszpanii, weszła również Miriam Suárez Romero z  Universidad de 
Sevilla. Zespół badawczy analizujący tytuły w Polsce tworzyli dr hab. Ilona Biernacka-Ligęza z Uniwersytetu 
Opolskiego oraz mgr Damian Guzek i mgr Radosław Aksamit z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
4  Zob. M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994, s. 338-343.
5  Słownik języka polskiego, red. E. Polański, T. Nowak, M. Szopa, Katowice 2004, s. 488.
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pełnianie obowiązków w określony sposób – Nowy słownik języka polskiego mówi o obowiązkach 
wypełnianych należycie6, natomiast Inny słownik języka polskiego kładzie nacisk na dobre ich wy-
konywanie wraz z możliwością polegania na osobie wykonującej7. Rzetelność nieodłącznie wiąże 
się zatem z wykonaniem pracy w sposób staranny, sumienny, dokładny8.

Spoglądając na rzetelność w perspektywie przedmiotowej, odkrywamy, że to, co jest rze-
telne, w pierwszym rzędzie jest „dokładne i zgodne z prawdą”, a następnie „takie jak według 
nas powinno być, lub nawet większe, intensywniejsze”9. Słowniki etymologiczne języka pol-
skiego podają, że „rzetelny” wywodzi się od XVII-wiecznego źrzetelny, czyli „przejrzysty”10, 
„widoczny”11. Nie jest więc przesadą przyjęcie, że rzetelność oznacza dokładne i staranne 
wykonywanie obowiązków wraz z  towarzyszącą temu świadomością, iż rezultaty pracy 
powinny być widoczne i transparentne. W przestrzeni komunikacji społecznej rzetelność 
związana jest przede wszystkim z atrybutami pracy dziennikarza. Stanowi jedną z podstaw 
warsztatowych, przybiera również rangę postulatu etycznego (obecna jest w większości ko-
deksów deontologicznych mediów)12 oraz nakazu prawa (w ustawie Prawo prasowe pojawia 
się pod postacią kategorii szczególnej staranności i rzetelności).

Nie sposób przedstawić definicji, która oddaje w pełni znaczenie dziennikarskiej rzetel-
ności, możliwe jest jednak wskazanie cech specyficznych, przybliżających jej rozumienie. 
Postulat rzetelności odnosi się do całego procesu powstawania informacji. Na etapie zbiera-
nia i selekcji rzetelność dziennikarska oznacza przestrzeganie reguł warsztatowych, na które 
składają się sprawdzenie wiarygodności źródła, weryfikacja prawdziwości informacji, lojal-
ność wobec kolegów oraz dotrzymywanie zobowiązań względem informatorów – zwłaszcza 
zachowanie w tajemnicy źródeł informacji.

Na etapie przygotowania materiału prasowego rzetelność oznacza stałą dyspozycję dzien-
nikarza do oddzielania sfery faktów od komentarza, oceny, krytyki13, wiąże się z solidnością, 
obowiązkowością, konkretnością oraz odpowiedzialnością za słowo14. Natomiast w momencie 
publikacji rzetelność polega na trosce o odpowiedni porządek informacji, a nawet czynienie 
zabiegów na rzecz jej widoczności w przekazach. Nie jest to jednak zadanie łatwe: „Wymóg rze-
telności informacyjnej czy wyraźne oddzielenie informacji od komentarza jest bardzo trudne, 
skoro swoistym komentarzem jest już sam dobór informacji, a nawet układ w ciągu informacyj-
nym (np. dzienniku telewizyjnym), nie mówiąc o samym sformułowaniu wiadomości”15.

Rzetelność dziennikarska polega również na poinformowaniu odbiorcy o brakach pre-
zentowanego materiału, w tym zwłaszcza o ubóstwie źródeł czy odmowie wypowiedzi jed-
nej ze stron sporu.
6  Zob. Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 891.
7  Zob. Inny słownik języka polskiego P–Ż, red. M. Bańko, Warszawa 2000, s. 535-536.
8  Dla odmiany w  języku hiszpańskim „rzetelny” czyli honesto pozostaje w  związku z  łacińskim honestum, 
czyli „godziwy”. Niniejszy artykuł podąża tropem intuicji języka polskiego, nie ulega jednak wątpliwości, że 
hiszpański termin dodatkowo poszerza możliwość rozumienia samej „rzetelności”.
9  Inny słownik..., s. 535-536.
10  W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 534.
11  A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 476.
12  Zob. Código deontológico Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Kodeks Etyki Dziennikar-
skiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
13  Zob. I. Dobosz, Prawo i  etyka w  zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008, s. 60; M. Iłowiecki, Pilnowanie 
strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012, s. 165.
14  J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik Akademicki, Warszawa 2000, s. 267.
15  M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników…, s. 165.
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Nakaz dziennikarskiej rzetelności podyktowany jest kilkoma znaczącymi powodami, 
które wpływają na postrzeganie tego zawodu jako profesji. Po pierwsze, dziennikarze po-
siadają dostęp do szerszej wiedzy na temat zjawisk społecznych, w tym aktualne informacje 
o działaniach z pola polityki. Odwołując się do słynnego zwrotu Francisa Bacona „know-
ledge is power”16, powiemy, że to właśnie dziennikarze rządzą uniwersum wiedzy dostępnej 
w  mediach. Jest to o  tyle ważne, że informacja produkowana i  rozpowszechniana przez 
media periodyczne stanowi podstawę naszej wiedzy o świecie.

Po drugie, dziennikarze obcują ze szczególnej rangi wartością społeczną, czyli informacją. 
B. Michalski dostrzega, że posiadają przy tym możliwość wyrządzenia komuś krzywdy, której 
nie sposób zatrzeć żadnym z działań naprawczych, np. sprostowaniem, przeprosinami17.

Po trzecie, sama informacja wpływa na jakość naszej demokracji oraz decyduje o stanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Niestety, nie jest łatwo konstruować rzetelną informację w sytuacji, 
w której stosuje się dość powszechnie manipulację. Postulat mediów wolnych od różnych form 
cenzury wyraźnie współgra z odpowiedzialnością dziennikarzy za przekaz oraz z tym, jaka bę-
dzie treść mediów. Rzetelność dziennikarska występuje zatem w związku z innymi powinno-
ściami w sferze komunikacji: „jest też podstawą naszych osądów tego, co się dzieje, a w kon-
sekwencji naszych wyborów, decyzji, zachowań. Dlatego właśnie dobra informacja (mówimy 
o codzienności medialnej, a nie raportach ekspertów) przesądza o stanie demokracji i poziomie 
obywatelskiego społeczeństwa. Tymczasem niesłychanie trudno jest konstruować rzetelną in-
formację i niesłychanie łatwo jest dokonywać manipulacji informacją”18.

Przedstawione argumenty na rzecz szczególnego znaczenia dziennikarskiej rzetelności 
znajdują potwierdzenie w polskim prawie. Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo prasowe stano-
wi, iż „dziennikarz jest zobowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbie-
raniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą 
uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło”. Ustawodawca zobowiązał zatem dzienni-
karzy do staranności i  rzetelności kwalifikowanej, tj. rzetelności niezwykłej, wyższej od 
normalnej19. Ten drugi w pięciostopniowej skali poziom rzetelności20 oznacza, że działania 
dziennikarzy muszą być bardziej dokładne niż działania innych zawodów medialnych. Jak 
wskazuje też I. Dobosz, w sytuacji procesu, dziennikarz, który nie wypełnił nakazu szcze-
gólnej staranności i rzetelności, może zostać potraktowany przez sąd w sposób analogiczny 
do lekarza dopuszczającego się błędu w sztuce21.

J. Sobczak zauważa, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego szczególna staran-
ność i rzetelność jest zaleceniem, które wskazuje sądom, jak oceniać działania dziennikarzy: 
„Wymóg ten zakłada każdorazową potrzebę konstruowania modelu o szczególnie surowych, 
wymagających kryteriach, stanowiących wzorzec, z którym porównywać należy kwestiono-
wane zachowanie dziennikarza podczas wykorzystywania zebranych informacji”22.

Na styku nakazów prawa oraz praktyki dziennikarskiej pojawiają się znaczące rozbież-
ności. Chodzi o wyraźny rozdźwięk między literą prawa a rzeczywistością pracy w mediach. 
16  Zob. T. Harcup, The Ethical Journalist,  London Thousand Oaks New Deli 2007, s. 22.
17  B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, s. 83. 
18  M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników…, s. 165.
19  J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik..., s. 269.
20  Zob. I. Dobosz, Prawo i etyka..., s. 59.
21  Zob. I. Dobosz, Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975, Kraków 1979, s. 109.
22  J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 409.
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W kontekście problemu niniejszego artykułu różnice tego typu okazują się pomocne w ziden-
tyfikowaniu, a następnie wyeksponowaniu kolejnych składowych dziennikarskiej rzetelności.

Po pierwsze, atrybuty dziennikarskiej rzetelności pojawiają się wraz z prawnymi wyznacz-
nikami cytowania źródła informacji. Art. 12 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego zawiera alternaty-
wę: „sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło”. Jak podkre-
śla I. Dobosz, dziennikarze interpretują ten zwrot jako alternatywę wyłączną: „albo podać ich 
źródło”. W praktyce cytują źródło, np. inną gazetę, bez uprzedniej weryfikacji prawdziwości 
wiadomości23. W istocie rzetelność dziennikarska winna zawsze opierać się na sprawdzeniu 
prawdziwości informacji i publikacji źródła. Zwolnienie z  tego obowiązku dotyczy jedynie 
materiałów uzyskanych z Polskiej Agencji Prasowej oraz komunikatów urzędowych.

Po drugie, o zachowaniu dziennikarskiej rzetelności możemy mówić wówczas, gdy na-
stępuje rezygnacja z niedozwolonych środków pozyskiwania informacji. Stosowanie przez 
dziennikarzy metod wywiadowczych (ukryta kamera, podsłuch, prowokacja, wprowadza-
nie rozmówców w błąd) traktowane jest z aprobatą. Działania samoregulacyjne środowiska 
przyzwalają na stosowanie tych metod zwłaszcza w dziennikarstwie śledczym. Nie repre-
zentują one jednak rzetelnego modelu tego zawodu. Dziennikarze „stawiają się ponad obo-
wiązującym prawem w imię bliżej nieokreślonej wartości «dobra publicznego»”24.

Orzecznictwo sądów wskazuje na masowość zasięgu danego medium jako powód 
zwiększania rzetelności. W przypadku przekazów telewizyjnych oraz tytułów prasy, które 
docierają do ogromnych zbiorowości, szczególna staranność i rzetelność oznacza działanie 
ze zwiększoną ostrożnością i gwarantuje wystrzeganie się naruszania czyjejś czci25.

Jakie zatem istnieją znaczące przesłanki, świadczące o zaniechaniu szczególnej staranności 
i rzetelności? J. Sobczak wymienia ich kilka: zaniechanie przez dziennikarza rozmów z wszyst-
kimi osobami, które posiadają wiedzę na dany temat, brak stanowiska strony przeciwnej, nie-
pełne przedstawienie kontekstu sprawy, brak weryfikacji informacji, brak krytycznej oceny 
zebranego materiału, brak obiektywizmu, stronniczość, tendencyjność, niedokładność26.

Dziennikarstwo w Polsce i Hiszpanii 

Patrząc na dziennikarstwo w perspektywie historycznej, łatwo dostrzec, że w poszczególnych 
krajach posiada ono odrębną naturę: raz spotykamy się z „liberalnym” modelem dziennikarstwa 
angloamerykańskiego, kiedy indziej mamy do czynienia z dziennikarstwem europejskim, nace-
chowanym rysem literackim, politycznością oraz intelektualnym zacięciem27. Niniejszy artykuł 
skoncentrowany jest na analizie rzetelności dziennikarskiej w perspektywie porównawczej Pol-
ski i Hiszpanii. Punktem wyjścia do refleksji jest zatem ogólny stan dziennikarstwa w przywoła-
nych systemach medialnych oraz specyficzne zjawiska, które mu towarzyszą.

Hiszpania oraz Polska reprezentują stosunkowo odmienne modele demokracji, które 
wiążą się również z różnicami w sferze ustawodawstwa medialnego oraz praktyki medial-
nej. Wspólne dla obu systemów jest jednak rozumienie dziennikarskiego profesjonalizmu. 
Waga tego faktu jest znacząca, jak zauważa bowiem A. Jaskiernia, nie tylko ramy prawa, lecz 
23  Zob. I. Dobosz, Prawo i etyka..., s. 60-61.
24  Tamże, s. 62.
25  Zob. J. Barta, I. Dobosz, Prawo prasowe, Kraków 1989, s. 46-47.
26  J. Sobczak, Prawo prasowe..., s. 410.
27  Zob. K. Williams, Media w Europie, Warszawa 2008, s. 85. 
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także standardy środowiska dziennikarskiego podczas relacjonowania bieżących wydarzeń 
politycznych decydują o poziome pracy mediów28.

Obciążone doświadczeniami socjalizmu dziennikarstwo w Polsce posiada bogatą, chociaż 
zaburzoną przez zmiany ustrojowe po 1989 r. tradycję. W ostatniej dekadzie coraz częściej czer-
pie też z nowinek i wzorców amerykańskich29. Dziennikarstwo hiszpańskie kultywuje tymcza-
sem silne tradycje rodzime30. Co więcej, hiszpański system medialny stanowi przykład mode-
lu spolaryzowanego pluralizmu31, o czym świadczy wysoki stopień paralelizmu politycznego32 
utrwalony w procesie przejścia od dyktatury Franco do systemu demokratycznego. D.C. Hallin 
i P. Mancini piszą o tym w sposób następujący: „Z powodu braku w pełni wykształconych in-
stytucji demokratycznych „media pełniły funkcje źródła informacji na temat strategii zmian 
politycznych wprowadzanych przez reformatorski rząd Suáreza oraz platformy artykulacji żą-
dań politycznych dla nowo powstałych organizacji politycznych i związków zawodowych”. Ta 
nowa prasa pluralistyczna, zwana Papierowym Parlamentem (Parlamento del Papel), powstała 
już w otoczeniu komercyjnym, ale wciąż ważną rolę odgrywały w niej powiązania polityczne33.

Sytuacja Polski wyglądała zgoła odmiennie. W początkach przemian ustrojowych nasz 
kraj – jako jeden z  wielu w  byłym bloku wschodnim – doświadczył tzw. „italianizacji” 
mediów wyrażającej się w silnych związkach ze światem polityki34. O  ile jednak systemy 
polityczne krajów śródziemnomorskich cechowała względna stabilność poziomu upoli-
tycznienia, o tyle w Polsce należało mówić o pewnej zmienności. Model spolaryzowanego 
pluralizmu jako narzędzie wyjaśniania zjawisk medialnych okazał się zawodny35.

Konieczne jest spojrzenie na etykę dziennikarską obu krajów w perspektywie instytucjo-
nalnej. W Polsce możemy mówić o kilku znaczących stowarzyszeniach dziennikarskich, które 
skupiają przedstawicieli zawodu. Najbardziej prężne są Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Dzienni-
karzy. Nad działalnością mediów czuwa Rada Etyki Mediów. Istnieje również szereg kodeksów 
deontologii mediów, które wskazują kierunki postępowania. Ponadto niektóre z instytucji me-
dialnych wypracowały własne rozwiązania w zakresie etyki mediów – przykładem jest wprowa-
dzany w trakcie kampanii prezydenckiej w 2010 r. Kodeks Etyki Dziennikarzy TVP36.

Wypowiedzi samego środowiska wskazują jednak, że dziennikarze w Polsce mają problem 
z wykonywaniem pracy zgodnie z etyką i dziennikarską rzetelnością37. Podstawowym powodem 
28  Na temat profesjonalizmu jako elementu warunkującego pracę dziennikarza zob. A. Jaskiernia, Media masowe w de-
mokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Warszawa 2008, s. 153.
29  Najbardziej charakterystycznym przykładem jest zjawisko dziennikarskich celebrytów.
30  A. Jaskiernia, Media masowe…, dz. cyt.
31  Zob. D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i  polityki w  ujęciu porównawczym, 
Kraków 2007, s. 89.
32  Autorzy traktują paralelizm jako „stopień i charakter powiązań pomiędzy mediami i partiami politycznymi 
lub w szerszym znaczeniu, stopień, w jakim dany system medialny odzwierciedla główne podziały polityczne 
w społeczeństwie”, cyt. za: D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne…, dz. cyt., s. 22.
33  Tamże, s. 104.
34  A. Školkay, Research on Mass Media in Central/Eastern Europe and Southern Europe in Comparative Analysis, 
[w:] Comparing Media Systems in Central Europe. between Commercialization and Polticization, red. B. Dobek-
Ostrowska, M. Głowacki, Wrocław 2008, s. 31. 
35  A.W. Wyka, In Search of the East Central European Media Model – The Italianization Model? A Comparative Perspec-
tive in the East Central European and South European Media Systems, [w:] Comparing Media Systems in Central..., s. 67.
36  Zob. http://old.sdp.pl/wirtualne-media-o-etyce-dziennikarskiej [dostęp: 11.06.2013].
37  Zob. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jak-sie-ma-etyka-wsrod-polskich-dziennikarzy-raport [dostęp: 
11.06.2013].
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tego stanu jest niewiedza na temat zasad profesjonalnego działania. Dziennikarze coraz silniej 
wiążą się ze sferą polityki, wynika to jednak bardziej z ich niewiedzy niż z celowego działania. 
Utrwalający się prymat ekonomii nad etyką również nie jest entuzjastycznie przyjmowany przez 
środowisko, stanowi jednak wynik decyzji wydawców, a nie samych dziennikarzy38.

Na Półwyspie Iberyjskim praktyka tworzenia kodeksów etyki dziennikarskiej należy do stosun-
kowo młodych. Hiszpania jest jednym z ostatnich państw demokratycznych, w którym wytworzono 
dziennikarskie kodeksy etyczne39. Jest to o tyle dziwne, że największe ze stowarzyszeń zrzeszających 
żurnalistów Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) funkcjonuje w kraju już od 
1922 r. Sytuację naświetla J.V. García-Santamaría: „W takim środowisku dziennikarze wierzą, że kry-
teria etyczne nie nadają się do tego, aby przenieść je do rzeczywistego funkcjonowania, mogą powo-
dować bowiem niekonkurencyjność i prowadzić dziennikarzy do utraty pracy”40.

Zmieniający się krajobraz mediów Hiszpanii i  Polski nie może być wyjaśniany jedy-
nie przez ekonomikę koncernów medialnych stosowaną w dobie kryzysu gospodarczego. 
Zwłaszcza w Hiszpanii, gdzie epoka ostrych cięć w sektorach mediów masowych nastąpiła 
jeszcze przed pierwszą falą kryzysu i dotyczyła głównie mediów elektronicznych. Wynikało 
to z narastających trudności mediów publicznych, powodowanych brakiem opłat abona-
mentowych. Hiszpańska telewizja publiczna jest tylko w części finansowana z krajowych 
i regionalnych budżetów. Resztę środków musi pozyskać, jak stacje komercyjne, z wpływów 
z reklamy41. W ostatniej dekadzie za sprawą postępującej konkurencji telewizja publiczna 
opierała swoje działania na programowej i technologicznej elastyczności. W efekcie z oferty 
jej ramówek zaczęły znikać treści ambitne – wypierały je programy dla szerokiej publiczno-
ści42. Ponadto wzrost konkurencyjności mediów wpłynął na ich przeorientowanie z zaanga-
żowania politycznego właśnie na zaciekawienie publiczności43.

Jak podaje M. Mauri, kryzys, który dotknął hiszpańskie media po 2008 r., posiada wiele cech 
wspólnych z sytuacją po śmierci generała Franco w 1975 r.44 Przede wszystkim postępuje obawa 
o miejsca pracy w mediach. W połowie 2012 r. stowarzyszenie dziennikarzy FAPE informowało 
o ponad sześciu tysiącach dziennikarzy zwalnianych podczas kryzysu, zamknięciu co najmniej 
pięćdziesięciu siedmiu instytucji medialnych oraz znaczących cięciach w kolejnych dwudziestu 
trzech45. Codziennym elementem pracy dziennikarzy stało się oczekiwanie na zwolnienie. Pogłę-
bianie się sytuacji kryzysu sprawiło, że nastąpił spadek profesjonalizmu pracy w newsroomach 
oraz związany z tym gorszy poziomu szkolenia młodych dziennikarzy46.
38  Zob. Tamże.
39  H. Aznar, Ética y periodismo, Barcelona 2000, s. 61.
40  J.V. García-Santamaría, The crisis of investigative Journalism in Spain. The journalism practice in the Spanair 
accident, „Revista Latina de Comunicación Social” 65 (2010), s. 525 [tłumaczenie własne].
41  Zob. A. Jaskiernia, Publiczne media elektroniczne w Europie, Warszawa 2006, s. 163-164; M. Kuś, System me-
dialny Hiszpanii, [w:] Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, red. B. 
Dobek-Ostrowska, Wrocław 2007, s. 273-274.
42  Zob. R. Sajna, Telewizja w Hiszpanii – tendencje ogólne i wymagania rynku, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 
4, s. 122-123.
43  K. Churska-Nowak, M. Kuś, Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpa-
nii, Poznań 2011, s. 145.
44  Zob. http://www.iamcr2013dublin.org/content/journalism-crisis-and-change-spain-beginning-democracy-
1975-1978-current-situation-2008-2012 [dostęp: 12.06.2013].
45  Zob. http://www.sfnblog.com/2012/05/02/spanish-journalists-prepare-to-protest-as-media-suffers-from-
economic-crisis [dostęp: 12.06.2013].
46  Zob. García-Santamaría, The crisis of investigative…, dz. cyt., s. 517.
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Analiza porównawcza wybranych aspektów rzetelności

Po wyjaśnieniu znaczenia terminów „rzetelność”, „rzetelność dziennikarska” oraz przy-
bliżeniu kontekstu uprawiania zawodu dziennikarza w  Polsce i  Hiszpanii docieramy do 
omówienia głównego problemu podobieństw i  różnic podjętego zjawiska w obu krajach. 
Należy zadać przy tej okazji pytanie o to, jaki jest poziom rzetelności dziennikarskiej w obu 
systemach oraz jakie są tego konsekwencje.

Pierwszym z elementów świadczących o poziomie rzetelności dziennikarzy jest przej-
rzystość autorstwa. Pojawienie się sylwetki dziennikarza na końcu telewizyjnego newsa lub 
podanie jego imienia i nazwiska w otoczeniu materiału prasowego decyduje o jego wiary-
godności. Dziennikarz „wiarygodny” to w istocie postać, która ręczy swoim nazwiskiem za 
zebraną i opracowaną informację. W konsekwencji to również adresat wszelkich możliwych 
komentarzy czy np. żądań sprostowania przekłamań.

Dostrzegana jest znacząca asymetria przejrzystości autorstwa w materiałach hiszpańskich 
oraz polskich mediów. Spośród objętych badaniem materiałów prasowych z Polski zaledwie 
6,38 proc. pozbawione było autorstwa, tymczasem w materiałach hiszpańskich mediów było 
to już 30,34 proc. Ta prawie pięciokrotna dysproporcja okazuje się jeszcze większa w poszcze-
gólnych sektorach mediów, a zwłaszcza w telewizji47. Podczas gdy analizowane materiały TVN 
zawsze zawierały sylwetki dziennikarza odpowiedzialnego za całą informację, w serwisie in-
formacyjnym hiszpańskiej TVE1 prawie co czwarty materiał nie posiadał reprezentacji.

Tabela 1. Brak autorstwa w badanych materiałach prasowych dzienników z Hiszpanii i Polski. Dane 
w procentach.

Sektor mediów Hiszpania Polska
Prasa 36,9 5,88
Radio 25,27 20

Telewizja 26,06 0

Źródło: opracowanie własne.

Brak autorstwa uniemożliwia świadomemu odbiorcy regularne śledzenie artykułów 
konkretnego dziennikarza w danej tematyce. Owszem, żywotność newsów jest ograniczo-
na, a tematyka mediów nieustannie się zmienia48, w przypadku zaistnienia u odbiorcy po-
trzeby, aby uzyskać kolejną informację z danej tematyki, na dodatek od dziennikarza, który 
jest w niej biegły, może nastąpić informacyjny deficyt. Brak autorstwa przemawia za bra-
kiem specjalizacji ludzi mediów. Co zatem powoduje w hiszpańskich mediach tak znaczący 
procent materiałów bez autorów? Rodzimi badacze tamtego systemu medialnego wskazują 
przede wszystkim na brak poczucia solidarności z odbiorcami, niedbalstwo podczas wyko-
nywanych czynności oraz niechęć do wiązania własnej osoby z konkretnym materiałem49.

Następnym z czynników świadczących o stopniu profesjonalizmu oraz poziomie dzien-
nikarskiej rzetelności jest przejrzysta prezentacja źródeł informacji (wyłączając sytuacje 
47  Zob. tabela 1.
48  Zob. Goban-Klas, Wartki nurt mediów…, dz. cyt., s. 67-69.
49  Zob. M. Ángeles López-Hernández, R. Domínguez Delgado,  M. Suárez Romero, Spanish Media Report, 
Project “European Union through media: true or lie?”, Sevilla 2013 [maszynopis].
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szczególne, np. dziennikarstwo śledcze). W  analizowanym materiale z  Polski zazwyczaj 
można było łatwo zidentyfikować źródła informacji – zaledwie 11,54 proc. materiałów nie 
wskazywało źródła. W mediach hiszpańskich, podobnie jak w przypadku autorstwa, poja-
wiło się więcej materiałów pozbawionych źródła (28,95 proc.). W konsekwencji odbiorcy 
tych mediów pozbawieni zostali możliwości oceny wiarygodności informacji. Uprawnione 
stają się wówczas pytania adresatów przekazów: kto stoi za daną informacją? czy nie stano-
wi ona jednego z wielu przejawów manipulacji opinią publiczną?

Jasność źródła informacji pozostaje w  ścisłym związku ze sztuką wykorzystania wie-
lu źródeł. Dostrzegamy tutaj potrzebę uwiarygodnienia informacji przez jej sprawdzenie 
w drugim niezależnym źródle. Chodzi również o realizację prawa do wypowiedzenia się 
każdej ze stron sporu w celu dotarcia do prawdy.

Okazuje się, że znacząca większość badanych informacji z Polski opierała się na wię-
cej niż dwóch źródłach (50,59 proc. całości badanego materiału), a  tylko 11,54 proc. na 
jednym. Tymczasem w Hiszpanii materiały oparte na jednym źródle wyniosły 27,77 proc. 
całości. Dwie trzecie badanych materiałów prasowych z Półwyspu Iberyjskiego nie wskazy-
wało na swoje źródło lub korzystało zaledwie z jednego źródła informacji50. Dla porównania 
w Polsce wskaźnik ten wyniósł niespełna jedną trzecią (23,08 proc. badanych materiałów).

Przejawem rzetelności, widocznym w  momencie oceny materiałów prasowych, jest 
rodzaj źródeł informacji. W  przypadku dziennikarstwa obarczonego niskim poziomem 
rzetelności informacje opierają się z reguły tylko na jednym typie źródeł, np. na źródłach 
oficjalnych. Identyfikację tego czynnika w podjętym badaniu zawartości umożliwiło roz-
różnienie właśnie na źródła oficjalne (politycy piastujący funkcje państwowe, urzędnicy, 
przedstawiciele instytucji społecznych i fundacji) oraz źródła nieoficjalne (osoby prywat-
ne). W toku analizy starano się uchwycić znaczenie obu kategorii. W efekcie okazało się, że 
zarówno w Hiszpanii, jak też w Polsce źródła oficjalne stanowiły zdecydowaną większość 
w całości analizowanych materiałów.

Należy jednak pamiętać, że specyfika tematyki analizy – wizerunek Unii Europejskiej 
oraz należących do niej państw członkowskich – narzucała niejako dominację źródeł ofi-
cjalnych. Stan idealny oznaczałby zatem znaczące uzupełnienie źródeł oficjalnych przez 
te nieoficjalne. Badanie wskazało jednak, że aż 76,92 proc. materiałów z polskich mediów 
opierało się w całości lub części na źródłach oficjalnych, podczas gdy w mediach hiszpań-
skich było to o wiele mniej (44,8 proc.).

Procent, który wystąpił w przypadku polskich materiałów, budzi swoisty dysonans. O ile 
bowiem wcześniejsze kategorie świadczyły o profesjonalizmie dziennikarzy, o tyle rodzaj źró-
deł sugeruje zawężoną perspektywę. Podjęty materiał wskazał, że tematyka dotycząca Unii 
Europejskiej pozostaje w polskich mediach prawie w całości zagarnięta przez polityków i in-
stytucje państwowe. Relatywnie lepiej wygląda to w Hiszpanii, która zapewniła szerszą per-
spektywę. Postulat rzetelności, który wiąże się z obowiązkiem zapewnienia szerokiej perspek-
tywy danych faktów, okazał się nie w pełni realizowany przez rodzime środki przekazu.

50  Problem braku źródeł informacji pojawił się w również w hiszpańskich badaniach na temat tamtejszych dzien-
nikarzy. Więcej na ten temat zob. J. Chicote Lerena, Los enemigos del periodismo de investigación, „Estudios sobre 
el Mensaje Periodístico” 12 (2006), s. 71-90.
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Podsumowanie

We wspomnianych na wstępie słownikach etymologicznych języka polskiego termin „rze-
telny” wywodzono z XVII-wiecznego rzetelny, czyli „przejrzysty”, „widoczny”. Spoglądając na 
wybrane aspekty rzetelności dziennikarskiej w  Polsce i  Hiszpanii, dostrzegamy, że stopień 
przejrzystości okazuje się różny. W omówionych kwestiach autorstwa oraz źródeł informacji 
dostrzegamy dysproporcję stopnia dziennikarskiej rzetelności z wyraźną przewagą na korzyść 
Polski. Czy zatem dziennikarze hiszpańscy są mniej rzetelni od swoich polskich kolegów?

Nie ulega wątpliwości, że efekty pracy hiszpańskich dziennikarzy budzą zastrzeżenia. 
W materiałach prasowych brakuje elementów, które dostarczają każdemu świadomemu od-
biorcy subiektywnej pewności, że dana informacja została przygotowana zgodnie ze sztu-
ką zawodu. Na efekt finalny niezaprzeczalnie wpływają warunki ekonomiczne. Hiszpania 
zdecydowanie bardziej nastawiona jest na utrzymanie niż polepszanie pracy. Dziennikarzy 
potrzeba coraz mniej. Ci, którzy utrzymują się na rynku, zmuszeni są do coraz szybszej pra-
cy. Wzrasta ich mobilność, wraz z nią spada jednak jakość przygotowywanych materiałów.

BIBLIOGRAFIA

Aznar H., Ética y periodismo, Barcelona 2000.
Barta J., Dobosz I., Prawo prasowe, Kraków 1989.
Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia – teoria – praktyka, Kraków 2009.
Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985.
Chicote Lerena J., Los enemigos del periodismo de investigación, „Estudios sobre el Mensaje Periodístico” 
12 (2006).
Churska-Nowak K., Kuś M., Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hisz-
panii, Poznań 2011.
Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008.
Dobosz I., Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975, Kraków 1979.
García-Santamaría J.V., The crisis of investigative Journalism in Spain. The journalism practice in the Spanair 
accident, „Revista Latina de Comunicación Social” 65 (2010).
Głowacki M., Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów 
w Europie, „Studia Medioznawcze”52 (2013) nr 1.
Goban-Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011.
Harcup T., The Ethical Journalist, SAGE Publications, London Thousand Oaks New Delhi 2007.
Hallin D.C., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, tłum. 
M. Lorek, Kraków 2007.
Iłowiecki M., Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012.
Inny słownik języka polskiego P–Ż, red. M. Bańko, Warszawa 2000.
Jaskiernia A., Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarun-
kowania ich realizacji, Warszawa 2008.
Jaskiernia A., Publiczne media elektroniczne w Europie, Warszawa 2006.
Kuś M., System medialny Hiszpanii, [w:] Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i  ich 
dynamika rozwojowa, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2007.
Michalski B., Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998.
Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003.



83WYBRANE ASPEKTY RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ W POLSCE I HISZPANII...

Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994.
Sajna R., Telewizja w Hiszpanii – tendencje ogólne i wymagania rynku, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 4.
Słownik języka polskiego, red. E. Polański, T. Nowak, M. Szopa, Katowice 2004.
Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.
Sobczak J., Prawo prasowe. Podręcznik Akademicki, Warszawa 2000.
Školkay A., Research on Mass Media in Central/Eastern Europe and Southern Europe in Comparative Anal-
ysis, [w:] Comparing Media Systems in Central Europe. between Commercialization and Polticization, red. 
B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Wrocław 2008.
Williams K., Media w Europie, tłum. A. Piwnicka, Warszawa 2008.
Wyka A.W., In Search of the East Central European Media Model – The Italianization Model? A Compara-
tive Perspective in the East Central European and South European Media Systems, [w:] Comparing Media 
Systems in Central Europe. between Commercialization and Polticization, red. B. Dobek-Ostrowska, M. 
Głowacki, Wrocław 2008.

SELECTED ASPECTS OF JOURNALISTIC RELIABILITY IN POLAND AND SPAIN 
– COMPARATIVE PERSPECTIVE

SUMMARY
The article presents a comparative analysis of selected aspects of journalistic reliability in two differ-
ent social systems Poland and Spain.
At the beginning the author analyses an ethical virtue of reliability and a concept of journalistic reli-
ability which is one of the most important standards of media deontology.
Afterwards, the author presents two different contexts of journalistic work both in Polish and Span-
ish media. He indicates specific features of Polish and Spanish journalists and the current affairs of 
media. The key concept of the text is the comparative analysis of the selected factors that shows the 
level of journalistic reliability.
The data about the sources of information in the media materials which present the image of Euro-
pean Union give the conclusions about different level of journalistic reliability in Poland and Spain.

KEY WORDS: journalistic reliability, media ethics, Polish journalists, Spanish journalists, compara-
tive analysis
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Lokalne komunikowanie publiczne 
w województwie śląskim – komunikat z badań

STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł stanowi komunikat z badań przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie 2878 jed-
nostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej – 
profilu zaufanego i poczty elektronicznej. Celem było stworzenie mapy komunikowania lokalnego 
w Polsce oraz diagnoza problemów tego procesu. Artykuł prezentuje wyniki uzyskane w wojewódz-
twie śląskim na podstawie kwestionariusza ankiety obejmującego pytania z zakresu polityki informa-
cyjnej oraz prowadzonych działań public relations.

SŁOWA KLUCZOWE: profil zaufany, ePUAP, komunikowanie publiczne, województwo śląskie, 
samorząd terytorialny

Wstęp

Badania nad komunikowaniem samorządowym w  Polsce, których fragment stanowi 
niniejsze opracowanie, zrealizowano z  wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej1 poprzez profil zaufany w  okresie od czerwca do grudnia 2011 
roku na ogólnopolskiej populacji 2878 jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na 
charakter wspólnoty samorządowej wybrano jednostki samorządu terytorialnego o statusie 
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich, miast na prawach powiatu oraz powiatów. 
Zaznaczyć należy jednak, że dla uproszczenia procedury kodowania ankiet nie wydzielono 
osobnej kategorii – miasto na prawach powiatu. W całej Polsce taki status posiada zaledwie 
sześćdziesiąt sześć miejscowości, a w okresie realizacji badania sześćdziesiąt pięć. Zdaniem 
badaczy taka niewielka próba nie zapewnia reprezentatywności, zwłaszcza przy uwzględ-
nieniu ewentualnego poziomu zwrotów. Miasta na prawach powiatu to w  istocie gminy 
miejskie i  stąd też takie gminy realizujące zadania powiatu włączono do kategorii gmin 
miejskich. Samorządowe województwa nie zostały natomiast objęte badaniem ze względu 
na regionalny charakter więzi, jaka cechuje te jednostki samorządu terytorialnego. Przyjęto 
również założenie, iż dane badawcze z  terenu województwa (powiatów i gmin) stanowić 
będą ekwiwalent danych uzyskanych z urzędów marszałkowskich. System prawny podmio-
* dr; Uniwersytet Śląski.
** dr; Uniwersytet Śląski.
1 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej definiowana jest jako system informatyczny, poprzez 
który obywatele mogą realizować sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, a  podmioty publiczne 
bezpłatnie i bezpiecznie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej przy pomocy Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej. W tym celu utworzono katalog usług – narzędzie standaryzowania prezentacji usług administracji 
publicznej oraz Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów – bazę obowiązujących formularzy i wniosków,  
www.epuap.gov.pl (dostęp on-line 09.07.2013). 
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tów samorządowych w Polsce wyraźnie wskazuje, że gminy oraz powiaty pełnią utylitarną 
rolę w odniesieniu do członków tych wspólnot samorządowych, podczas gdy samorządo-
we województwa funkcjonują jako podmioty polityki regionalnej, a ich zadania ustawowe 
związane są z rozwojem regionalnym2.

Celem dociekań było między innymi skonstruowanie mapy komunikowania lokalnego oraz 
diagnoza problemów towarzyszących temu procesowi. Dla pełnego zobrazowania zjawisk zwią-
zanych z lokalnym komunikowaniem publicznym zdecydowano się zrezygnować z doboru próby 
i przeprowadzić badania na wszystkich jednostkach samorządu lokalnego. Wybór metody dys-
trybucji kwestionariusza badawczego miał związek z implementacją nowego wówczas (rok 2011) 
rozwiązania technologicznego – profilu zaufanego – do katalogu usług informatycznych realizo-
wanych przez administrację publiczną, a popularnie określanych mianem e-administracji3. Inten-
cją badaczy, którzy dla realizacji procesu badawczego utworzyli własne profile zaufane w ePUAP, 
było ponadto przeanalizowanie reakcji zwrotnej ankietowanych na wykorzystanie nowego kanału 
komunikacji, gdyż zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami skuteczność 
prawna korespondencji kierowanej do organów administracji oraz jednostek organizacyjnych ad-
ministracji publicznej drogą elektroniczną jest tożsama z korespondencją kierowaną pocztą tra-
dycyjną4. Jednakże w toku realizacji badania wskutek pojawiających się problemów technicznych 
wynikających z  braku dostępności w  niektórych jednostkach samorządu terytorialnego usługi 
korespondencji świadczonej poprzez profil zaufany, podjęto decyzję o dystrybucji części kwestio-
nariuszy poprzez ogólnodostępne adresy poczty elektronicznej, uzyskując przy tym interesujący 
materiał badawczy, który przedstawia reakcję zwrotną odbiorców. Nadmienić należy ponadto, iż 
ewentualne przesyłanie kwestionariusza ankiety na imiennie dedykowane adresy poczty elektro-
nicznej ze względów formalnych wymagałoby przede wszystkim uzyskania zgody na dystrybucję 
realizowaną taką metodą. Pytanie badawcze, jakie towarzyszyło wprowadzeniu nowego kanału 
dystrybucji kwestionariusza ankiety, w opinii badaczy pozwala na ekwiwalentną ocenę informacji 
zwrotnej w kwestii wykorzystania komunikacji elektronicznej. Podkreślić należy także, że część 
jednostek samorządu terytorialnego dysponowała systemem elektronicznej skrzynki podawczej 
funkcjonującym w oparciu o kwalifikowany podpis elektroniczny lub też podpis bezpieczny. Wy-
generowanie bezpiecznego podpisu kwalifikowanego certyfikatem wiązało się z  ponoszeniem 
pewnych kosztów finansowych przez właściciela podpisu oraz powodowało niewielką popular-
ność takiego rozwiązania. Jego stosowanie dotyczyło w głównej mierze realizowanej regularnie 
przez przedsiębiorców comiesięcznej korespondencji z administracją skarbową oraz ubezpiecze-
niem społecznym. Ponadto specyfikacja techniczna podpisu kwalifikowanego wymagała posiada-
nia specjalnego oprogramowania kryptograficznego oraz urządzenia do składania bezpiecznego 
podpisu za pośrednictwem mechanizmu podpisu cyfrowego [klucz prywatny na karcie elektro-
nicznej – przyp. aut.]. Bezpieczny podpis elektroniczny identyfikowany certyfikatem kwalifikowa-
2  Przykładem jest między innymi sposób prowadzenia komunikacji społecznej przez powiatowe i wojewódzkie 
urzędy pracy, który uwzględnia odmienne grupy docelowe determinowane zakresem działalności w różnych 
obszarach rynku pracy. Por. ustawa o samorządzie województwa, Dz.U.1998.91.576. 
3  Prawne podstawy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej w działalności administracji publicz-
nej określają: ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, Dz.U.2005.64.565 z późn. zm. oraz rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad po-
twierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej, Dz.U.2011.93.547.
4  Podpis elektroniczny nie jest traktowany tożsamo z podpisem własnoręcznym na przykład przy sporządzaniu 
testamentu lub też notarialnego poświadczenia podpisu.
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nym posiada tożsame skutki prawne z oświadczeniem woli wyrażonym w postaci własnoręcznego 
podpisu pod dokumentem. Z powodu powyżej scharakteryzowanego stosunkowo kosztownego 
dostępu do usługi podpisu elektronicznego (kilkaset złotych rocznie), ustawodawca polski pod-
jął działania zmierzające do utworzenia ekwiwalentnego rozwiązania teleinformatycznego dla 
zwiększenia zasięgu społecznego usług e-administracji. Funkcjonujące obok kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego systemy identyfikacji petenta – między innymi SEKAP5 – miały charak-
ter zamknięty i związane były z jednostronną weryfikacją przez emitenta podpisu6. Rozwiązania 
podobne do SEKAP sprzyjały popularyzacji usług e-administracji, ale charakteryzowały się ogra-
niczonym zasięgiem zarówno technicznym, jak i społecznym, a ponadto uzależnione było od sta-
nu infrastruktury teleinformatycznej i jej możliwości technicznych, jak również od priorytetów 
inwestycyjnych w dokumentach strategicznych oraz aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych 
źródeł finansowania. Grono użytkowników systemu obejmowało zazwyczaj członków wspólnoty 
samorządowej, czyli osoby zameldowane lub zamieszkujące obszar jednostki samorządu teryto-
rialnego, gdyż właśnie wobec takich osób lokalna administracja publiczna dysponowała możliwo-
ściami w pełni wiarygodnej identyfikacji, między innymi na podstawie danych meldunków oraz 
identyfikacyjnych dostępnych w prowadzonych rejestrach. Profil zaufany wyeliminował wady do-
tychczas istniejących rozwiązań. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej7 profil zaufany można 
kwalifikować jako bezpieczny podpis elektroniczny8. Jego weryfikacja wymaga wyłącznie obecno-
ści w punkcie autoryzacji oraz posiadania adresu poczty elektronicznej. Sieć punktów potwierdza-
nia profilu zaufanego obejmuje jednostki organizacyjne administracji publicznej.  Z formalnego 
punktu widzenia kwestia dystrybucji kwestionariusza ankiety została przez badaczy potraktowana 
w kategoriach przysługującego obywatelom prawa do korzystania z trybu skarg i wniosków, prze-
widzianych przez Kodeks postępowania administracyjnego9. Spośród zwróconych do nadawców 
arkuszy tylko w jednym przypadku zakwestionowano przyjętą przez badaczy podstawę prawną 
dystrybucji kwestionariusza. Urząd Miejski w Bytomiu odmówił wypełnienia ankiety, podnosząc 
w uzasadnieniu odmowy, przesłanym poprzez platformę ePUAP, iż kwalifikacja prawna przyjęta 
w odniesieniu do wniosku o wypełnienie ankiety badawczej nie spełnia wymogów przewidzianych 
w kodeksie dla trybu skargowo-wnioskowego i tym samym kwestionariusz nie został wypełniony.

Ankieta dotyczyła zagadnień z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej, jak również 
wykorzystania metod i technik promocji i public relations10. Dwie trzecie ogólnej ilości kwe-

5   System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej zrealizowany został w  latach 2005-2008 na 
terenie kilkudziesięciu gmin województwa śląskiego. Szerzej na temat projektu - https://www.sekap.pl/content.
seam?id=1&cid=17218 (dostęp on-line 09.07.2013).
6   Obecnie istnieje technologiczna możliwość integracji skrzynki kontaktowej SEKAP z  profilem zaufanym 
w  ramach ePUAP. Podkreślenia wymaga też fakt, iż SEKAP w  porównaniu z  ePUAP oferuje rozliczanie 
niektórych należności pieniężnych względem administracji publicznej.
7  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 w sprawie wspólnotowych warunków 
ramowych dotyczących podpisu elektronicznego (1999/93/EC),   Dz.U.L13/2000, polskie wydanie specjalne: 
Rozdział 13, tom 24, str. 239 – 248.
8  „Profil zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Profil 
zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to 
odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując 
profil zaufany, obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektro-
niczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.”,  www.epuap.gov.pl (dostęp on-line 09.07.2013).
9  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm., Dz.U.1960.30.168.
10  W  niniejszym artykule dla uproszczenia analizy w  miejsce szczegółowego omówienia kwestionariusza 
ankiety badawczej zastosowano metodę prezentacji pytań poprzez ukazanie ilościowej interpretacji wyników.
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stionariuszy wysłano z  wykorzystaniem platformy ePUAP, a  37% poprzez ogólnodostępne 
adresy poczty elektronicznej. Spośród 2878 wysłanych kwestionariuszy ankiety zwrot wyniósł 
19,85%. Zwroty ankiet w zależności od kanału komunikacyjnego kształtowały się na następu-
jącym poziomie: 51% udziału ePUAP oraz 23% wiadomości poczty elektronicznej (e-mail). 
26% zwróconych ankiet trafiło do badaczy w formie listów poleconych lub zwykłych i były to 
zarówno wnioski przesłane do adresatów poprzez ePUAP, gdzie wyraźnie zaznaczono akcep-
tację dla korespondencji realizowanej drogą elektroniczną, jak i ankiety dystrybuowane po-
przez e-mail, gdzie takiego zastrzeżenia nie poczyniono. Interesującym aspektem związanym 
ze zwrotami otrzymywanymi pocztą tradycyjną jest fakt przesłania ankiet na adresy pocztowe 
miejsca zatrudnienia badaczy, co wiązało się z koniecznością samodzielnego ustalenia takiego 
adresu przez nadawców lub też na adres pocztowy miejsca zamieszkania badaczy. W związku 
z tym, że potwierdzenie profilu zaufanego wiąże się z okazaniem dowodu tożsamości, widnie-
jący tam adres zameldowania podlega migracji do profilu zaufanego i tym samym automa-
tycznie sygnowany jest nim każdy wniosek przesłany poprzez platformę ePUAP. 

Instrumenty polityki komunikacyjnej samorządów 
w województwie śląskim

Na prośbę o wypełnienie ankiety na temat sposobów komunikowania się na poziomie 
lokalnym odpowiedziało ponad 30% miast, gmin i powiatów z województwa śląskiego. Był to 
jeden z najwyższych poziomów zwrotów w całej Polsce, średnia wynosiła bowiem niespełna 
20%. Już na tej podstawie można wysnuć wstępną hipotezę na temat relatywnie dużej wagi 
przywiązywanej w  województwie śląskim do kwestii komunikowania społecznego, lub, co 
równie prawdopodobne, do realizowania ustawowego obowiązku udzielania informacji, tak-
że za pośrednictwem platformy ePUAP oraz korespondencji tradycyjną pocztą elektroniczną.

Rysunek 1. Poziom zwrotów ankiet w województwie śląskim

Źródło: opracowanie własne.

Poziom zwrotów okazał się różny w poszczególnych rodzajach miejscowości. Zdecydo-
wanie najbardziej zadowalająco przedstawiał się w przypadku miast na prawach powiatu, 
z których ponad 60% odesłało ankietę. Zadziwiająco dobrze, bo również znacznie powyżej 
średniej krajowej przedstawia się poziom zwrotów z gmin wiejskich, które w ogólnej skali 
nie odpowiadały aż tak chętnie11. Nieco mniej odpowiedzi otrzymano z  gmin miejskich 
11  Dane na temat wyników badania w skali ogólnopolskiej dostępne w: P. Szostok, R. Rajczyk, Komunikowanie 
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niebędących miastami na prawach powiatu. Jeśli zaś chodzi o poziom zwrotów z gmin miej-
sko-wiejskich oraz powiatów, mając na uwadze małą liczbę jednostek tego rodzaju, trudno 
wnioskować o jakiejś ogólnej tendencji w tym zakresie.

Rysunek 2. Procent zwrotów ankiet z miejscowości różnego rodzaju w województwie śląskim

Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa badanych jednostek samorządu lokalnego w województwie śląskim dekla-
ruje brak specjalnej komórki zajmującej się kwestiami komunikowania społecznego w swoich 
strukturach organizacyjnych. Można więc powiedzieć, że zaledwie połowa z nich przywiązu-
je do kwestii komunikacji na tyle dużą rolę, by powołać dla jej potrzeb specjalne struktury. 
Tam, gdzie ma to miejsce, najczęściej przyjmują one formy wydziału promocji i informacji 
lub biura prasowego. Zadania tego rodzaju łączy się czasem z zadaniami związanymi z kulturą 
i sportem lub pozostawia w gestii gabinetu starosty.

Rysunek 3. Występowanie komórek do spraw komunikacji społecznej

Źródło: opracowanie własne.

Wydziały czy też komórki do spraw komunikowania są pewnymi strukturami, które 
mają dość szeroko nakreślone zadania, związane z komunikacją wewnętrzną, czyli obsługą 
informacyjną mieszkańców, a także zewnętrzną, rozumianą jako szeroko pojmowany dia-
log z otoczeniem zewnętrznym, czyli inwestorami, turystami czy też potencjalnymi nowymi 
mieszkańcami. Niezależnie od nich w niektórych miejscowościach powołuje się rzeczników 
prasowych jako osoby wyspecjalizowane w reprezentowaniu miejscowości czy też jej władz 
przed środkami komunikowania masowego. W województwie śląskim rzeczników praso-
wych powołano w 33% miejscowości. Najczęściej są to rzecznicy urzędu miasta, pojawiają 
samorządowe w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej miast, gmin i powiatów, Katowice 2013.
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się także rzecznicy prezydentów miast, w niektórych przypadkach kontaktami z mediami 
zajmuje się pracownik wydziału promocji lub inna powołana do tego osoba.

Rysunek 4. Rzecznicy prasowi w województwie śląskim

Źródło: opracowanie własne.

Wśród niewielkiej liczby rzeczników tylko połowa pełni tę funkcję w ramach jedynego przy-
dzielonego stanowiska, 47% z nich zajmuje się dodatkowo innymi kwestiami. Najczęściej funkcja 
rzecznika prasowego jest łączona ze stanowiskiem naczelnika wydziału promocji, co jest rozwią-
zaniem dość naturalnym, ponieważ oba stanowiska wiążą się z informacyjną obsługą samorządu. 
Rzecznicy prasowi bywają również asystentami na różnych poziomach władzy oraz sekretarzami  
miasta czy powiatu i tu, niewątpliwie, może dochodzić do konfliktu zadań czy kompetencji.

Rysunek 5. Dodatkowe funkcje rzecznika prasowego

Źródło: opracowanie własne.

Rzecznicy prasowi to w zdecydowanej większości osoby relatywnie młode. Prawie 70% 
z nich nie przekroczyła 40. roku życia. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że 56% z nich znajduje 
się w przedziale wiekowym 30-39 lat, co oznacza, że  funkcję tę powierza się relatywnie mło-
dym, jednak już doświadczonym pracownikom. Zaledwie 13% to osoby z najmłodszej grupy 
wiekowej. W województwie śląskim nie ma rzeczników, którzy przekroczyliby 60. rok życia.

 

Nie ma rzecznika
67%

Tak, jest Rzecznik 
Prezydenta Miasta

7%

Tak, jest Rzecznik 
Urzędu Miasta

12%

Naczelnik (lub 
inny pracownik) 

Wydziału 
Promocji

7%

starosta osobiście
2%

inna osoba
5%

 

 

 

 

sekretarza 
Miasta/Powiatu

6%

Pełni tylko funkcję 
rzecznika

53%

Naczelnika Wydziału 
Promocji

29%

Asystenta
12%



93LOKALNE KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE W WOJEWÓDZTWIE...

Rysunek 6. Wiek rzeczników prasowych

Źródło: opracowanie własne. 

Stanowisko rzecznika prasowego jest obsadzane równie chętnie przez osoby obojga płci. 
Różnica kilku procent pomiędzy mężczyznami i kobietami pełniącymi tę funkcję wynika tak na-
prawdę z różnicy jednoosobowej. Trzeba więc uznać, że nie ma tendencji do powierzania repre-
zentowania samorządów w kontaktach z mediami masowymi przez pracowników którejś płci.

Rysunek 7. Płeć rzeczników prasowych

Źródło: opracowanie własne.

W województwie śląskim rzecznicy wszystkich miejscowości, jakie wzięły udział w ba-
daniu, mogą się pochwalić ukończeniem szkoły wyższej. W 41% przypadków nie określono 
rodzaju ukończonych studiów, natomiast w odniesieniu do pozostałych 59% wiadomo, że 
są to studia humanistyczne, z czego 35% to absolwenci studiów dziennikarskich. Pozwala to 
stwierdzić, że śląscy rzecznicy to osoby dobrze (przynajmniej od strony formalnej) przygo-
towane do pełnienia powierzonych im funkcji.

Rysunek 8. Wykształcenie rzeczników prasowych

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując sposoby komunikowania, jakie wykorzystują samorządy, trudno nie zwrócić 
uwagi na fakt, że wszystkie zadeklarowały wykorzystywanie własnych stron internetowych. 
Wśród innych, deklarowanych przez większość samorządów sposobów komunikowania się, 
znalazły się spotkania z  mieszkańcami, dyżury przedstawicieli władz, imprezy miejskie oraz 
ogłoszenia i afisze. Warto się przyjrzeć nieco bliżej tym sposobom, które są właściwe dla ponad 
80% analizowanych jednostek. Poza obwieszczeniami i afiszami, które należy uznać za formę 
obowiązkową, regulowaną odpowiednim prawodawstwem, na uwagę zasługuje fakt, że do naj-
chętniej deklarowanych sposobów porozumiewania się zaliczono trzy umożliwiające bezpo-
średni, pozamedialny kontakt z mieszkańcami. Do najmniej chętnie używanych form należą ta-
blice (ekrany) LED, wizyty przedstawicieli władz u mieszkańców oraz portale społecznościowe. 
Jest to wynik o tyle zaskakujący, że zdecydowana większość miejscowości posiada swoje konta 
na Facebooku czy NK.pl. Można tylko przypuszczać, że konta te albo są prowadzone przez oso-
by niezwiązane z przedstawicielami władz i urzędami, albo też ta forma komunikacji wydaje się 
na tyle mało oficjalna, że nie uznaje się jej za element polityki komunikacyjnej.

Rysunek 9. Instrumenty komunikowania społecznego

Źródło: opracowanie własne.

Badania społeczne jako jedna z możliwości uzyskania informacji zwrotnej od społeczności lo-
kalnej są używane przez zaledwie 35% śląskich samorządów. Połowa z nich stosuje to rozwiązanie 
rzadziej niż raz w roku. Okazuje się, że ta forma dialogu jest mało popularna w województwie 
śląskim. Być może zastępuje się je konsultacjami społecznymi w trakcie spotkań z przedstawiciela-
mi lokalnych społeczności, których używanie zadeklarowało niemal 93% jednostek.

Rysunek 10. Badania społeczne jako narzędzie komunikacji z mieszkańcami

Źródło: opracowanie własne.

Tam, gdzie badania są prowadzone, zazwyczaj dotyczą one oceny działalności urzędów miast 
i gmin, poziomu obsługi interesantów, opinii na temat pracy poszczególnych urzędników. Relatywnie 
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często przeprowadza się też takie badania przed planowanymi zmianami w miastach i gminach ce-
lem skonsultowania ich z mieszkańcami. Najrzadziej pytani są oni o poparcie dla urzędujących władz 
– najwidoczniej nie potrzebują one dodatkowej, poza wyborami – legitymizacji dla swoich działań.

Rysunek 11. Tematyka badań społecznych

Źródło: opracowanie własne.

Oprócz sposobów komunikacji z mieszkańcami przedmiotem badania stały się także 
instrumenty zewnętrznej polityki komunikacyjnej. Jest wiele powodów, dla których promo-
cja gmin na zewnątrz nie powinna być zaniedbywana – to od niej zależy przyciągnięcie do 
miejscowości inwestorów, turystów, a także potencjalnych przyszłych mieszkańców. W wo-
jewództwie śląskim najczęściej wybieraną opcją stała się kategoria „inne” – te miejscowości, 
które zdecydowały się określić, jakie działania mają na myśli, najczęściej deklarowały, że są 
to gadżety promocyjne oraz udział w różnego rodzaju targach. Najchętniej wybieraną formą 
promocji zewnętrznej pozostają jednak materiały drukowane (foldery, broszury, wydaw-
nictwa okolicznościowe), mniej niż połowa jednostek decyduje się na reklamy w mediach.

Rysunek 12. Promowanie miejscowości na zewnątrz

Źródło: opracowanie własne.

Narzędziem, które może być wykorzystywane zarówno w wewnętrznej, jak i zewnętrznej poli-
tyce komunikacyjnej, są różnego rodzaju imprezy. Dla mieszkańców stanowią okazję do spotkania 
się ze sobą oraz z władzami, zamienienia kilku słów w nieoficjalnej atmosferze, sprzyjają integracji 
oraz budowaniu poczucia tożsamości. Jeśli ich program jest atrakcyjny, przyciągają także osoby z ze-
wnątrz, które poszukują rozrywki, ale także możliwości zaprezentowania swojej twórczości lub to-
warów. Najczęściej wykorzystywaną formą imprez cyklicznych są w województwie śląskim imprezy 
tematyczne – związane z ważnymi dla miejscowości rocznicami, mieszkańcami, ich twórczością albo 
innymi okazjami, znaczącymi dla lokalnej społeczności. Organizuje się także dni miast oraz dożynki 
czy festyny gminne. Warto dodać, że zaledwie 5% miejscowości deklaruje brak tego rodzaju imprez. 
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Rysunek 13. Imprezy cykliczne jako element polityki komunikacyjnej

Źródło: opracowanie własne.
Zdecydowanie mniej popularne okazały się imprezy doraźne – na pytanie o nie pozy-

tywnie odpowiedziało zaledwie 19% gmin województwa śląskiego, deklarując przy tym, że 
są one związane z bieżącymi wydarzeniami w mieście.

Rysunek 14. Imprezy doraźne jako element polityki komunikacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Dla nawiązania różnego rodzaju współpracy jednostki samorządu terytorialnego podpisują 
porozumienia z miastami czy gminami w  innych częściach Polski bądź za granicą. Niektóre 
„chwalą się” tym nawet na powitalnych tablicach przy wjeździe do miasta. Najczęściej wybiera 
się miasta podobne pod różnymi względami – wielkością, położeniem geograficznym, profilem 
gospodarczym lub turystycznym itd. Okazuje się, że znacznie chętniej podpisuje się tego rodzaju 
umowy z miastami zagranicznymi – swoje miasta partnerskie poza Polską posiada ponad 70% 
jednostek samorządu lokalnego w województwie śląskim, podczas gdy współpracę z miastami 
polskimi deklaruje niewiele ponad 30%12. Czy miejscowości z naszego kraju są mało atrakcyjny-
mi partnerami? A może są postrzegane raczej jako konkurencja?
Rysunek 15. Współpraca z innymi miastami i gminami

Źródło: opracowanie własne.

12  Odpowiedzi nie są rozłączne, możliwe było zadeklarowanie współpracy z miastem w Polsce i za granicą.
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Odpowiedzią na wyżej zadane pytania wydają się działania, jakie podejmuje się w ramach 
współpracy z innymi miastami. Otóż okazuje się, że współpraca ta ma wymiar głównie tury-
styczny. Polega ona przede wszystkim na wzajemnych wizytach władz, wymianach uczniow-
skich i wymianie kulturalnej. Można więc przypuszczać, że odwiedziny u polskich partnerów 
byłyby najzwyczajniej mało atrakcyjne. Oczywiście, nie ma nic złego w poznawaniu kultur 
innych krajów i wzajemnym odwiedzaniu się, jednak pozostałe możliwości, jakie dają umo-
wy podpisywane z innymi miastami, szczególnie wspólne przedsięwzięcia (tak intratne z per-
spektywy możliwości pozyskiwania funduszy z UE) wydają się słabo wykorzystane.

Rysunek 16. Formy współpracy z miastami partnerskimi

Źródło: opracowanie własne.

Media w polityce komunikacyjnej samorządów województwa śląskiego 

W miejscowościach województwa śląskiego bardzo chętnie wydaje się prasę samorządową. 
Wśród jednostek, jakie wzięły udział w badaniu, zaledwie 17% deklaruje, że nie wydaje takiego 
pisma13. Wśród wydawanych periodyków zdecydowanie przeważają te wydawane bezpośrednio 
przy urzędach miast i gmin, sporą część stanowią również wydawane przez ośrodki kultury, na-
tomiast stosunkowo niechętnie tworzy się na potrzeby przygotowywania pisma specjalne spółki 
z udziałem miasta, raczej nie praktykuje się także zlecania tego rodzaju działalności na zewnątrz. 

Rysunek 17. Wydawcy prasy samorządowej

Źródło: opracowanie własne.

13  Z alternatywnych badań nad stanem prasy samorządowej w województwie śląskim, obejmujących wszystkie 
jednostki samorządu lokalnego, wynika, że wydawanych jest 131 tytułów prasy samorządowej, co oznacza, że 
prawie 70% z  nich czasopismo takie wydaje. Oznacza to pewną nadreprezentację miejscowości wydających 
periodyki samorządowe w prezentowanym badaniu. Zob. P. Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samo-
rządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów, Katowice 2013.
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Prasa samorządowa, choć stosunkowo chętnie wydawana, nie charakteryzuje się zbyt dużą 
periodycznością. Tygodniki i dwutygodniki stanowią zaledwie 15% wydawanych tytułów. Po-
zostałe ukazują się zbyt rzadko, by stanowić wiarygodne źródło bieżącej informacji lokalnej, 
którą mieszkańcy są zmuszeni pozyskiwać z alternatywnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł. 
Rysunek 18. Periodyczność prasy samorządowej

Źródło: opracowanie własne.

Nie zachwycają również nakłady prasy samorządowej. Najwięcej z  nich ukazuje się 
w  liczbie 1000-2000 egzemplarzy, jednak spotykane są i  takie tytuły, których nakład nie 
przekracza 1000 egzemplarzy (17%). Wynik ten jest o tyle uzasadniony, że większość gmin, 
które wzięły udział w badaniu, stanowiły gminy wiejskie o niedużej liczbie mieszkańców. 
Pojawiły się jednak również pisma o nakładach przekraczających 5000 i było ich 19%.
Rysunek 19. Nakłady prasy samorządowej

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość periodyków samorządowych jest kolportowana bezpłatnie. 
Zaledwie 17% jest rozprowadzanych za opłatą, przy czym większość z  nich nie kosztuje 
więcej niż 2 złote. Na pewno nie jest to kwota umożliwiająca, nawet przy sprzedaży reklam, 
samofinansowanie się pism, zresztą nie taka jest idea wydawania prasy samorządowej.
Rysunek 20. Odpłatność za periodyki samorządowe (w zł)

Źródło:  opracowanie własne.
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Tytuły prasy samorządowej w województwie śląskim charakteryzują się dość dużym zróż-
nicowaniem, można jednak wskazać na częściej pojawiające się w nich słowa. I tak, najczęściej 
prasę samorządową nazywa się różnego rodzaju „wieściami”, nieco rzadziej używa się (błędnej 
zresztą) nazwy „gazeta”. Wśród częściej pojawiających się znalazł się także „biuletyn”, niekiedy 
błędnie sugerujący, że pismo ma charakter drukowanej wersji BIP oraz „informator”.

Rysunek 21. Tytuły prasy samorządowej

Źródło: opracowanie własne.

Aż 60% wydawanych tytułów prasy samorządowej ma mniej niż 20 stron objętości. Do zupeł-
nej rzadkości należą czasopisma zawierające więcej niż 30 stron. Mając na uwadze ich jednocze-
sną niewielką periodyczność, należy stwierdzić, że ich funkcja informacyjna nie może być duża. 
Zrozumiała jest bowiem mała objętość periodyków ukazujących się raz na tydzień lub raz na dwa 
tygodnie, jednak wydaje się, że w każdej lokalnej społeczności dzieje się na tyle dużo, by było czym 
zapełnić większą ilość stron w miesięcznikach i czasopismach ukazujących się jeszcze rzadziej.

Rysunek 22. Objętość prasy samorządowej

Źródło: opracowanie własne.

Redaktorami naczelnymi samorządowych periodyków najczęściej są urzędnicy miejscy 
lub inni urzędnicy. Zdarzają się też pisma kierowane przez pracowników (najczęściej kie-
rowników) ośrodków kultury. Do rzadkości zaś należą tytuły, których redaktorem naczel-
nym jest specjalnie do tych celów zatrudniona osoba, stanowią one 1/3 wydawanych tytu-
łów. Większość tych redaktorów może się jednak pochwalić dyplomem ukończenia studiów 
dziennikarskich.
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Rysunek 23. Redaktorzy naczelni prasy samorządowej

Źródło: opracowanie własne.

Wśród osób piszących do prasy samorządowej znajdują się przede wszystkim różne-
go rodzaju urzędnicy (prawie 90% tytułów), pracownicy ośrodków kultury oraz przedsta-
wiciele władz. Relatywnie wiele tytułów deklaruje także współpracę z nauczycielami. Do 
zatrudniania dziennikarzy na etatach przyznaje się niewiele ponad ¼ czasopism. W połą-
czeniu z wiedzą o tym, komu powierza się kierowanie redakcjami, należy stwierdzić, że bli-
sko ¾ pism samorządowych jest realizowanych niejako „przy okazji”, z wykorzystaniem już 
posiadanych pracowników. Ma to swoje dobre i złe strony. Pozytywem jest, niewątpliwie, 
oszczędność pieniędzy oraz fakt, że przygotowaniem materiałów zajmują się osoby dobrze 
zorientowane w bieżących wydarzeniach oraz działalności urzędów. Są to jednak osoby nie-
koniecznie dobrze przygotowane dziennikarsko i pozostające w bezpośredniej zależności 
od władz, co sprawia, że wiarygodność prasy samorządowej ze względu na realizowany mo-
del zależności od władz jest niewielka14.

Rysunek 24. Osoby piszące do prasy samorządowej

Źródło: opracowanie własne. 

W  kwestionariuszu zadano także pytanie o  inne tytuły ukazujące się na terenie miasta, 
gminy czy powiatu. Pozytywnie odpowiedziało na nie zaledwie 35% jednostek. Najczęściej 
spotykanymi tytułami prasy niezależnej okazały się te zawierające nazwę miejscowości lub 
regionu albo człon „gazeta”. 

14  Więcej na temat modeli relacji między władzą samorządową a pismami w: S. Michalczyk, Prasa samorządo-
wa. Szkice prasoznawcze, Katowice 1996.

 

 
 

 

osoba pełniąca funkcję...
9%

urzędnik miejski
41%

osoba specjalnie zatrudniona z 
wykształceniem dziennikarskim

28%

osoba specjalnie zatrudniona bez 
wykształcenia dziennikarskiego

4%

kierownik ośrodka kultury
11%

rzecznik prasowy
7%

 

 
 

 

0
10
20
30
40
50
60

2,13

23,40

4,26
17,02

55,32

4,26

55,32
42,55

6,38
17,02

4,26 2,13

36,17



101LOKALNE KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE W WOJEWÓDZTWIE...

Rysunek 25. Inne tytuły lokalne w miejscowości

Źródło: opracowanie własne.

Wymienione periodyki niezależne najczęściej swoim zasięgiem obejmują teren miasta 
albo powiatu. Pojawiły się też tytuły ukazujące się na terenie dzielnicy czy gminy. Szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na fakt, że tak niewiele niezależnej prasy ukazuje się w gminach 
(wiejskich). Wydaje się, że jednostki te są zbyt małe, by móc „utrzymać” komercyjnie wyda-
wane pismo i dlatego jedyną szansą na prasowe obsłużenie ich mieszkańców pozostaje, ze 
wszystkimi swoimi wadami i zaletami, prasa samorządowa.

Rysunek 26. Zasięg niezależnej prasy lokalnej

Źródło: opracowanie własne.

Periodyczność prasy niezależnej wydaje się bardziej zadowalająca z perspektywy możli-
wości zaspokojenia potrzeb informacyjnych społeczności lokalnych. Nie pojawiają się tu co 
prawda dzienniki, jednak aż 65% tytułów ukazuje się częściej niż raz w miesiącu, dając realną 
szansę na bieżące informowanie mieszkańców o wydarzeniach w ich najbliższym otoczeniu. 

Rysunek 27. Periodyczność prasy lokalnej

Źródło: opracowanie własne.
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Około 2/3 samorządów decyduje się na współpracę z niezależnymi tytułami prasy lokal-
nej, jednak jest to współpraca dość ograniczona. Polega ona na przesyłaniu gotowych ma-
teriałów na temat działalności władz i urzędów oraz na płatnym zamieszczaniu materiałów 
zleconych (ogłoszeń urzędowych, materiałów informacyjnych, promocyjnych itd.). Brakuje 
bardziej osobowych form współpracy, jak na przykład obecność przedstawicieli urzędu na 
kolegiach redakcyjnych czy też przyjmowanie wizyt dziennikarzy. 

Rysunek 28. Formy współpracy samorządu z niezależną prasą

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym z  województwa 
śląskiego, jakie wzięły udział w badaniu, deklarują prowadzenie własnego serwisu interneto-
wego. Przypomnijmy, że forma taka nie jest obowiązkowym sposobem prowadzenia polityki 
informacyjnej – obowiązkowe jest jedynie prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Rysunek 29. Nazwy serwisów internetowych samorządów

Źródło: opracowanie własne.

Administrowanie serwisami internetowymi samorządów jest obowiązkiem pracowni-
ków samorządowych. Zaledwie w 10% przypadków zlecono je prywatnym firmom. Pozo-
stałe 90% jest obsługiwane przez osoby zatrudnione bądź w  samych urzędach, bądź też 
w  instytucjach kultury. Szczególną wątpliwość wzbudza administrowanie stronami przez 
informatyków, którzy, choć niewątpliwie doskonale orientują się w kwestiach technicznych 
z  tym związanych, to raczej nie są osobami dobrze przygotowanymi do koordynowania 
działań komunikacyjnych.
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Rysunek 30. Administrowanie samorządową stroną internetową

Źródło: opracowanie własne.

Mimo braku specjalnie powołanych do tego osób w zdecydowanej większości jednostek 
informacje na stronach są bardzo często aktualizowane. Ponad połowa z  nich deklaruje 
nawet kilkakrotne w ciągu dnia wprowadzanie informacji na stronę, kolejne 30% robi to raz 
dziennie. Można więc powiedzieć, że strony internetowe, przynajmniej potencjalnie, mają 
szansę być realnym źródłem bieżącej informacji.

Rysunek 31. Częstotliwość aktualizowania informacji na samorządowych stronach internetowych

Źródło: opracowanie własne.

Serwisy internetowe samorządów mimo technicznej możliwości bardzo rzadko wyko-
rzystują funkcję interakcji z użytkownikami. Najczęściej spotykaną formą są ankiety on-
-line, które trudno uznać za prawdziwą formę dialogu. Niewiele ponad 12% witryn zawiera 
forum, na którym można się wypowiedzieć, kilka procent oferuje możliwość czatu z przed-
stawicielami władz. Wśród „innych form” wymieniano najczęściej kontakt mailowy, co 
jeszcze trudniej uznać za prawdziwą możliwość interakcji.

Rysunek 32. Możliwość interaktywnego kontaktu poprzez strony internetowe samorządu

Źródło: opracowanie własne.
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Zdecydowana większość serwisów samorządowych proponuje odwiedzającym stronę galerię 
zdjęć. Znacznie rzadziej spotykane formy promocji miejscowości to materiały wideo i audio. Poza 
tym chętnie zamieszcza się linki do innych stron i serwisów. Ze zdecydowanej większości stron 
można także pobrać dokumenty w formie elektronicznej. Unika się reklam i innych form płatnej 
promocji, blisko połowa serwisów daje jednak możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń.

Rysunek 33. Elementy stron internetowych samorządu

Źródło: opracowanie własne.

Istnienie radia lokalnego na terenie miejscowości deklaruje zaledwie 18% jednostek i w zdecy-
dowanej większości są to rozgłośnie prywatne. Stwierdzono istnienie jednego radia wyznaniowe-
go. Nie ma natomiast radiostacji prowadzonych lub współprowadzonych przez lokalne samorządy. 

Rysunek 34. Lokalne rozgłośnie radiowe

Źródło: opracowanie własne.

Spośród 10 wykazanych w ankiecie lokalnych stacji radiowych 8 nadaje na własnej często-
tliwości, pozostałe 2 to rozgłośnie internetowe. Oferta lokalna proponowana przez omawianą 
kategorię stacji radiowych to przede wszystkim własny serwis informacyjny oraz audycje kul-
turalne. Z perspektywy realizowania polityki komunikacyjnej samorządów szczególnie istot-
na wydaje się kategoria rozmów z przedstawicielami władz, które emituje 60% stacji. Niewiele, 
bo zaledwie 40% z nich decyduje się emitować muzykę lokalnych zespołów.
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Rysunek 35. Materiały emitowane w lokalnych rozgłośniach

Źródło: opracowanie własne.

Wśród osób przygotowujących materiały radiowe nie ma przedstawicieli władz ani in-
stytucji kultury. Zajmują się tym przede wszystkim etatowi pracownicy radia oraz wspoma-
gający ich amatorzy – wolontariusze.

Co ciekawe, częstszym zjawiskiem niż lokalna radiofonia, bo właściwym dla ¼ jedno-
stek, jest lokalna telewizja. Wiąże się to zapewne z wielością możliwości nadawania mate-
riałów audiowizualnych, jakie stwarza rozwój internetu oraz sieci kablowych. Rzeczywiście, 
najczęściej spotykanym zjawiskiem jest lokalna telewizja kablowa, choć pojawia się także 
telewizja internetowa oraz nadająca na własnej częstotliwości. 

Rysunek 36. Telewizja lokalna

Źródło: opracowanie własne.

Telewizje, o których mowa, rzadko nadają w pełnym wymiarze. Najczęściej jest to nada-
wanie nieregularne – zależne od  wydarzeń lokalnych, ewentualnie są to emitowane raz 
dziennie serwisy informacyjne. Zdarzają się jednak również telewizje nadające całodobowo 
lub przynajmniej w kilkugodzinnych pasmach.
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Rysunek 37. Zawartość lokalnej telewizji

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski 

Z analizy zgromadzonych danych na temat komunikowania samorządowego w woje-
wództwie śląskim można wysnuć kilka zasadniczych wniosków na temat realizowanych 
polityk komunikacyjnych jednostek samorządu terytorialnego na tym obszarze:

•	 Poziom zwrotów ankiet w  badaniu (choć niezadowalający, to jednak najwyższy 
w  Polsce) oraz deklaracje na temat używania poszczególnych narzędzi komunikowania 
z lokalnymi społecznościami pozwalają na stwierdzenie, że w województwie śląskim zada-
nia komunikowania publicznego są realizowane relatywnie dobrze, w sposób wykraczający 
znacznie poza ustawowe obowiązki w tym zakresie;

•	 Wśród preferowanych sposobów komunikacji na szczególną uwagę zasługują te prze-
widujące bezpośredni kontakt z  mieszkańcami, a  mianowicie konsultacje społeczne, dyżury 
przedstawicieli władz, imprezy miejskie itd., które są preferowane przez ponad 80% samorzą-
dów. Są to kontakty oficjalne i nieoficjalne, dające możliwość bezpośredniej artykulacji ewentu-
alnych potrzeb, uwag czy też skarg od mieszkańców. Jednocześnie nieszczególnie chętnie pro-
wadzi się w województwie badania społeczne, do ich organizowania przyznaje się zaledwie 1/3 
jednostek samorządu terytorialnego. Wydawałoby się, że przy mnogości form bezpośredniego 
kontaktu nie jest konieczne prowadzenie dodatkowej ewaluacji społecznego odbioru prowadzo-
nych badań, trzeba jednak zauważyć, że ze względu na anonimowość takiego rodzaju działań, ja-
kiej nie gwarantuje osobisty kontakt, należałoby jednak badania tego rodzaju włączyć w politykę 
komunikacyjną tam, gdzie nie są prowadzone, jako istotny element umożliwiający uzyskanie 
informacji zwrotnej na temat prowadzonej polityki;

•	 Istotny element lokalnych polityk komunikacyjnych stanowi prasa samorządowa. 
W województwie śląskim wydawanie tego rodzaju periodyków deklaruje aż 83% jednostek, 
co jest wynikiem znacznie wyższym od średniej. Zważywszy, że zaledwie w 1/3 miejscowo-
ści jest wydawana prasa niezależna, należałoby jednak w wielu gminach rozważyć zarówno 
zwiększenie częstotliwości ukazywania się tego rodzaju periodyków, jak i ich objętości;

•	 Choć wszystkie samorządy, które wzięły udział w badaniu, deklarują wykorzystanie w po-
lityce informacyjnej własnych stron internetowych, to poziom tego wykorzystania nie jest zado-
walający. W większości jednostek stanowią one bowiem elektroniczną wersję dostępnych innymi 
kanałami materiałów, niewykorzystana pozostaje zaś możliwość interakcji za ich pośrednictwem.
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Ogólnie rzecz ujmując, komunikowanie publiczne na poziomie lokalnym w wojewódz-
twie śląskim mimo wielu mankamentów i niewykorzystanych możliwości wydaje się rozwi-
jać we właściwym, zbliżonym do dialogicznego, kierunku. Szczególnie widoczne jest to na 
tle innych województw, które wykorzystują znacznie mniej narzędzi komunikacji.

Podsumowanie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jako system informatyczny ma cha-
rakter otwarty, który podlega rozbudowie o nowe funkcjonalności. Modernizacja serwisu ePUAP 
obejmuje także interfejs użytkownika, który w okresie badawczym nie był ujednolicony w zakre-
sie katalogu usług15, nie oferował możliwości wykonania korespondencji seryjnej czy też wymagał 
autoryzowania  każdej operacji specjalnym kodem aktywacyjnym przesyłanym na zintegrowany 
z profilem zaufanym adres poczty elektronicznej właściciela podpisu elektronicznego. Sukcesyw-
nie zwiększa się też liczba zarejestrowanych właścicieli profilu zaufanego [ponad 143 tys. – stan 
na 10.07.2013 – przyp. aut.], rośnie także ilość udostępnianych usług i formularzy w porównaniu 
z okresem badawczym. Zamierzeniem badaczy było jednak uchwycenie zjawisk charakterystycz-
nych dla okresu implementacji rozwiązania do praktyki funkcjonowania urzędów jednostek sa-
morządu terytorialnego. Struktura zwrotów pozwala na konstatację, iż komunikowanie się urzęd-
ników z otoczeniem społecznym za pośrednictwem narzędzi elektronicznych nie stanowi wciąż 
dominującej cechy tego procesu pomimo funkcjonowania odpowiednich podstaw prawnych. 
Przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być: niski poziom kompetencji technologicznej urzęd-
ników oraz brak wystarczającej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Potwierdze-
nie tej tezy stanowi między innymi problem terminowości zwrotów oraz ich wielkość. Kwestia 
ta nie znalazła się w kręgu zainteresowań badawczych autorów kwestionariusza ankietowego, ale 
zaledwie część ankiet została przesłana w trzydziestodniowym terminie oznaczonym w Kodeksie 
postępowania administracyjnego na prowadzenie korespondencji urzędowej. Około dwudzie-
stoprocentowy wolumen poziomu zwrotów można traktować jako niekorzystny prognostyk dla 
klientów urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że czterem wnioskom na pięć 
przesłanych nie nadano biegu służbowego w systemach obiegu dokumentacji, czy to coraz bar-
dziej powszechnych elektronicznych, jak i tych tradycyjnych opartych o dziennik podawczy. Warto 
wskazać, iż przepisy dotyczące postępowania administracyjnego eliminują z obiegu kancelaryjne-
go jedynie pisma, których nadawca jest nieokreślony, nieujawniony lub też nie ma możliwości jego 
identyfikacji w celu prowadzenia korespondencji. W zakresie dostarczania przez adresata Urzędo-
wego Poświadczenia Doręczenia także nie przeprowadzono badań ilościowych, niemniej jednak 
generowanie takowych nie było powszechną praktyką. Nie można oczywiście w powyższym wy-
wodzie całkowicie pomijać kwestii niechęci urzędników do wypełniania kwestionariusza ankiety, 
zwłaszcza w kontekście możliwości samodzielnego uzyskania danych badawczych przez autorów 
kwestionariusza z  ogólnodostępnych źródeł. Tego rodzaju możliwość wskazano w  odpowiedzi 
udzielonej na ankietę badawczą przez Urząd Miejski w Bytomiu. W odniesieniu do zagadnienia 
komunikowania się urzędów jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem społecznym za 
pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej należy zwrócić uwagę na to, iż nawigacja na 
witrynach internetowych oraz architektura informacji, a także niejednolita forma kształtowania 
15  Poszczególne urzędy jednostek samorządu terytorialnego różniły się w kwalifikowaniu możliwości przesy-
łania skarg i wniosków w zakresie menu przedmiotowego. 
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adresów ogólnodostępnych stanowić mogą odrębne zagadnienie badawcze. W obecnym stanie 
prawnym istnieje jedynie obowiązek utrzymywania i prowadzenia urzędowego publikatora elek-
tronicznego – Biuletynu Informacji Publicznej, niemniej jednak część badanych jednostek samo-
rządu terytorialnego pomimo dysponowania własnymi domenami internetowymi posługuje się 
bezpłatnymi adresami poczty elektronicznej oferowanymi przez ogólnodostępne portale interne-
towe. Ogólnodostępne adresy poczty elektronicznej nierzadko także miały postać adresów e-mail 
należących do wójtów, a funkcjonujących bądź to w darmowych, bądź też gminnych domenach 
internetowych. W świetle aktualnego stanu prawnego skierowanie wniosku nieobjętego zakresem 
rzeczowym kodeksu postępowania administracyjnego wymagałoby każdorazowo uzyskania ak-
ceptacji adresata.

Dla uchwycenia tendencji w lokalnym komunikowaniu publicznym z wykorzystaniem 
profilu zaufanego celowym jest prowadzenie ewaluacji procesu badawczego. 
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LOCAL COMMUNICATION IN SILESIA PROVINCE – RESEARCH

SUMMARY
The working paper consists of the research’s results concerning the process of local communi-

cation in Poland. The questionnaires were being distributed via e-mail and secure-qualified digital 
signature through 2878 town, city and district halls in entire state. Due to the results the map of 
local communication in Poland is being prepared as well as the list of obstacles in that process. The 
issues of local mass communication and Public Relations in Silesia province were involved in the 
questionnaire. 
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67 lat na rynku – zarys historii „Dziennika 
Zachodniego”, największej gazety regionalnej 
w Polsce

STRESZCZENIE
Opracowanie stanowi zarys historii „Dziennika Zachodniego”, wydawanego od 67 lat. Autor łączy 
początki gazety z historią przedwojennej „Polonii”, przy okazji analizując śląski rynek prasowy okre-
su międzywojennego i powiązania polityczne pomiędzy tytułami. Praca przedstawia wyliczenia na-
kładów gazety w latach powojennych, sposoby organizacji tytułu, poznajemy kulisy pracy i postaci 
najważniejszych naczelnych tytułu. Poznajemy proces zmian własnościowych od 1945 roku do roku 
2012 (na tle historii prasy regionalnej PRL) i kulisy zmian własnościowych tytułu po 1990 roku aż do 
czasów współczesnych i sytuację polskich mediów w związku z ekspansją niemieckich wydawnictw.

SŁOWA KLUCZOWE: rynek dzienników, historia, wydanie, dzienniki regionalne, historia prasy, 
prasa śląska, „Dziennik Zachodni”, „Polonia”, Stanisław Ziemba, Wojciech Korfanty

Tytułem wstępu

Stworzenie historii „Dziennika Zachodniego” nie jest zadaniem prostym: brakuje naukowych 
i  dziennikarskich publikacji na temat historii tego tytułu, ukazującego się na rynku nieprzerwanie 
od 1945 roku, czyli już od 67 lat. Z tego powodu podstawowym źródłem są wspomnienia dawnych 
dziennikarzy i redaktorów, m.in. pierwszego redaktora naczelnego Stanisława Ziemby, opublikowane 
w książce „Czasy Przełomu”, analiza materiałów źródłowych: archiwalnych, jubileuszowych dodatków 
i codziennych wydań „Dziennika Zachodniego” z lat 1945, 1955, 1965, 1960-1989, 1995, 1999, 2005, 
2006, 2007, 2011, 2012. Oczywiście w nakreśleniu realiów sytuacji wydawniczej i prasowej w Polsce i na 
Śląsku, gdzie funkcjonuje rozpatrywany tytuł, pomocne były dostępne publikacje naukowe.

Czasy „Polonii”. Geneza powstania „Dziennika Zachodniego”

Aby poznać historię „Dziennika Zachodniego”– którego pierwszy numer ukazał się 
w Katowicach 6 lutego 1945 roku – należy cofnąć się jeszcze do czasów przedwojennych, by 
wejść w środowisko, które współtworzyło pierwszą powojenną gazetę na Śląsku. „Dziennik 
Zachodni” uchodzi bowiem za bezpośredniego spadkobiercę przedwojennego tytułu „Po-
lonia”, wydawanego przez rodzinę Wojciecha Korfantego w Katowicach od 1924 roku.

„Polonia” to ważny przedwojenny dziennik – uznawany za organ opozycyjnej, przed-
wojennej chadecji, później Stronnictwa Pracy. Była składana i drukowana w Katowicach 
w gmachu przy ulicy Sobieskiego 11, który po drugiej wojnie światowej stał się także pierw-
* mgr; dziennikarz “Dziennika Zachodniego”.
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szą siedzibą „Dziennika Zachodniego”. Ale siedziba to niejedyna nić, łącząca przed- i po-
wojenne czasy tytułów. To w „Polonii” pracował m.in. Stanisław Ziemba, później pierwszy 
redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”, a także m.in. Bolesław Surówka – wieloletni 
dziennikarz i redaktor DZ.

Właścicielem Zakładów Graficznych Polonia w Katowicach była spółka akcyjna, której ak-
cje znajdowały się wyłącznie w rodzinie Korfantych. Szczegóły pracy i stosunki w niej panują-
ce barwnie opisuje Stanisław Ziemba w książce „Czasy Przełomu. Wspomnienia dziennikarza 
z lat 1944-1946”: „Po wyjeździe na emigrację Wojciecha Korfantego administrację przejął z nie-
udolnych rąk wodza śląskiej chadecji Franciszek Olszewski (…). Postawił on przedsiębiorstwo 
na wysokim poziomie, uzupełnił park maszynowy drukarni, dobudował nową halę maszyn, 
uczynił ją dochodowym (…)1. Jednak to „Polonia” w ówczesnym czasie uchodziła za niezwykle 
ważny tytuł. Jego pierwszy numer ukazał się 24 września 1924 roku. Już samo pojawienie się 
tytułu w okresie międzywojennym na Śląsku było niezwykle istotne. Bolesław Surówka, znany 
przedwojenny publicysta, pisał nawet w swoich wspomnieniach „o trzęsieniu ziemi”2. Dlaczego? 
Warto dodać, że cechą niemal wszystkich wydawnictw w okresie międzywojennym było jawne 
zaangażowanie polityczne i  państwowe. Rozbudowaną działalnością wydawniczą zajmowały 
się główne partie polityczne i władze samorządowe3. A jak wyglądała ówczesna sytuacja gazet 
w części Śląska przyłączonej do Polski w 1922 roku? „Swoje” gazety miały wówczas wszystkie 
reprezentacje politycznego świata: opozycja, ludowcy, komuniści, sanacja. Ale śląski rynek pra-
sowy, choć podzielony, był niezwykle silny. W latach 1923-1927 ukazywało się od 60 do 107 
tytułów, ale tylko około 30 tytułów utrzymywało się przez cały okres dwudziestolecia między-
wojennego. W latach 1928-1935 na Śląsku wychodziło od 143 do 185 pism4.

W Katowicach ukazywały się wówczas polskie gazety powiązane z partiami politycznymi: 
„Goniec Śląski” (Stronnictwo Narodowe), „Polak” (Narodowa Partia Robotnicza), „Gazeta Ro-
botnicza” – PPS , „Górnoślązak” i „Katolik” – grupa Napieralskiego, „Gazeta Ludowa” – PSL, 
„Grenzzeitung”, jako jedna z ostatnich polskich gazet w języku niemieckim5. No i były bardzo 
silne finansowo niemieckie pisma: „Kattowitzer Zeitung” i „Oberschlesischer Kurier”, a w Biel-
sku „Volksstimme”. Niemiecka prasa była potęgą, polskie tytuły wątłe i niedofinansowane. 

Sieć korespondentów lokalnych, jaką oba najważniejsze niemieckie dzienniki („Kattowitzer 
Zeitung” i „Oberschlesischer Kurier”) posiadały, była bardzo gęsta. „Po prostu nie było takiej 
zapadłej dziury w żadnym z ośmiu powiatów polskiego Górnego Śląska, gdzie by nie funkcjono-
wał jakiś korespondent, dobrze zresztą opłacany z Katowicerki czy z Oberschlesischer Kurier” 
– pisze barwnie Surówka6. „Polonia” wystartowała z dużym nakładem 40 tysięcy egzemplarzy. 
Grubsza, inaczej ilustrowana. Codziennie 16 stron, w niedzielę 24, plus dodatek ilustrowany, 
cena 20 groszy. W czasie świąt objętość wzrastała nawet do 64 stron. Najpopularniejsze dzien-
niki miały wówczas od kilkunastu do kilkuset tysięcy egzemplarzy. Na przykład nakład „Polski 
Zachodniej” wynosił 10-20 tys., „Siedem Groszy” – 6-12 tys.7 „Polonia” szybko się rozwijała i zy-

1 S. Ziemba, Czasy Przełomu. Wspomnienia dziennikarza z lat 1944-1946, Kraków 1975, s. 91.
2 B. Surówka, Było, minęło, Katowice 1980, s. 5.
3 M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005, s. 45.
4 A. Mielczarek-Bober, Prasa polska w województwie śląskim w latach 1922-1926, [w:] J. Gołębiowska, M. Kaga-
niec, Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996, Katowice 1999, materiały sesyjne, s. 77 i 107.
5 B. Surówka, Było, minęło…, s. 7.
6 Tamże, s. 13.
7 A. Mielczarek Bober, Prasa polska…, s. 78.
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skała rzesze czytelników. Numer noworoczny z 1 stycznia 1925 roku w nakładzie 75 tysięcy (60 
kolumn) był wydarzeniem w regionie8. Warto zaznaczyć, że w pierwszym składzie redakcyjnym 
znalazł się nie tylko Bolesław Surówka – uznany wieloletni powojenny publicysta, ale także m.in. 
Ludwik Wieczorek – jeden z pierwszych dziennikarzy DZ w 1945 roku. 

Po 1926 roku Korfanty tracił na politycznej scenie, pismo było zwalczane na wszelkie 
możliwe sposoby przez sanację. Ostatnie numery „Polonii” i  „Siedmiu Groszy” wyszły 
2 września rano, a wieczorem „Kurier Wieczorny”, ostatnia gazeta na Śląsku. Tą ostatnią 
sam w całości zredagował Stanisław Ziemba. Wybuch wojny spowodował, że dziennikarze 
– w tym Stanisław Ziemba9 – uciekli do Warszawy, gdzie działali przez lata w konspiracji. 

Organizacja nowej gazety. 1-3 lutego 1945 roku

Pierwszy naczelny „Dziennika Zachodniego” – Stanisław Ziemba – przyjechał do Katowic 
z Krakowa, przerzucony ciężarówką z wojskowymi grupami operacyjnymi 1 lutego 1945 roku. 
Z  dziennikiem podjęło współpracę wielu dziennikarzy pochodzących z  Ziem Odzyskanych10. 
2 lutego z samego rana – dokładnie po 5 latach i 5 miesiącach od wrześniowej ucieczki – trafił 
do siedziby generała Aleksandra Zawadzkiego, pełnomocnika rządu na Śląsk11. Stanisław Ziemba 
otrzymał tego dnia zaświadczenie potwierdzające, iż został pełnomocnikiem ds. zorganizowania 
gazety codziennej województwa śląskiego12. Dokument, datowany na 2 lutego, został podpisany 
przez gen. brygady Aleksandra Zawadzkiego. W narodzinach „Dziennika Zachodniego” aktywnie 
uczestniczył także Józef Renik. Jak sam o sobie mówił, uczestniczył jako „akuszer” przy narodzi-
nach wielu nowych gazet – zwłaszcza w okresie międzywojennym (m.in. „Polska Zachodnia”). 

2 lutego Stanisław Ziemba stanął pod bramą gmachu i drukarni dawnej „Polonii” przy ulicy 
Sobieskiego 11. Historia zatoczyła koło, bo stamtąd uciekał dokładnie w nocy z 2 na 3 września 
1939 roku „wprost po złamaniu ostatniej kolumny gazety na 3 września”, wraz z kolegami redak-
cyjnymi: Augustem Grodzickim, Stanisławem Nogajem i adwokatem Władysławem Dębką. Re-
dakcyjnym samochodem ruszyli do Warszawy. 3 lutego Ziemba spotkał się z gen. Zawadzkim, 
pełnomocnikiem rządu na Śląsk. Zapowiedział, że gazeta będzie gotowa w ciągu dwóch, trzech 
dni. Ustalono, że pierwszy numer będzie jednokartkowy. „Bardzo zależy nam na szybkim wyda-
niu dziennika, niech pan przy uzyskiwaniu informacji korzysta z pomocy mojego sztabu” – miał 
stwierdzić generał13. I poprosił, aby gazeta nie stała się organem chadecji, nawiązując do „polo-
nijnej” historii wydawnictwa. Trzon redakcji miał się składać z dawnych publicystów „Polonii”: 
Ziemba, Bytomski, Grodzicki, Ruda, Surówka, Wieczorek, Wydra i inni. Część z nich ukrywała 
się w czasie okupacji na Śląsku14. Stanisław Ziemba rozpoczął pracę nad pierwszym numerem 
8 J. Ratajewski, Śląskie dzienniki Polonia i Polska Zachodnia w latach 1924-1939, [w:] J. Gołębiowska, M. Kaga-
niec, Regionalna prasa polska..., s. 134.
9 B. Surówka, Było, minęło…, s. 88.
10 A. Słomkowska, Prasa w PRL. Szkice historyczne, Warszawa 1980, s. 178. 
11 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 143.
12 Dokument zawiera jeszcze nazwisko Szczerbiński, którym Ziemba posługiwał się w latach okupacji.
13 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 151.
14 Co ważne – choć Stanisław Ziemba o tym nie wspomina – uczestnikiem pierwszego spotkania u gen. Za-
wadzkiego w sprawie pierwszego numeru „Dziennika Zachodniego” był również Józef Renik. Być może dlatego, 
że Renik był skonfliktowany z nim, pokłócili się o linię programową i wstępniak pierwszego numeru gazety. 
Renik szybko też związał się – jeszcze w marcu 1945 roku – z „Trybuną Śląską”. Zob. J. Renik, Od kaszty do pióra. 
Wspomnienia starego dziennikarza, Katowice 1967, s. 7. 
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gazety w gmachu przy ul. Sobieskiego kilka dni wcześniej. 
Jako drugi w pracy pojawił się tajemniczy Julian Janiewski, który przez wiele lat mienił 

się redaktorem nowej gazety. Co ciekawe, zdaniem Ziemby Janiewski wyłudził od władz 
stosowne pismo z nominacją na to stanowisko15. Tymczasem z nową gazetą nie miał nic 
wspólnego, przez kilka tygodni bezskutecznie próbował uzyskać jakąś funkcję w wydaw-
nictwie, ale po zdecydowanej interwencji Ziemby u gen. Zawadzkiego zniknął tak szybko, 
jak się pojawił. Trzecią osobą, która przyczyniła się do zorganizowania pierwszego nume-
ru, był młody dziennikarz Zbigniew Grosser. Grosser w „Czasach Przełomu” zawarł swoje 
wspomnienia z pierwszych dni pracy zespołu. Od Ziemby usłyszał: „Ganiaj pan do miasta 
i opisz, jak się budzi do życia. No i tak się zaczęło, byłem pierwszym pracownikiem redakcji 
– wspomina Grosser”16. Jeszcze tego samego dnia zapadła decyzja, że 4 lutego z rana mate-
riały pójdą do druku, a w południe 5 lutego wyjdzie pierwszy numer gazety, antydatowany, 
czyli z datą 6 lutego. Nakład: 20 tysięcy egzemplarzy. Pierwszy numer „pisma dla wszyst-
kich”, jak głosił nadtytuł „Dziennika Zachodniego”, ukazał się 6 lutego 1945 roku. 

Nadanie tytułu. „Dziennik Zachodni”, „Śląsk”, „Gazeta Katowicka” 
a może „Polonia”?

Pierwsze w historii „Dziennika Zachodniego” zebranie redakcyjne odbyło się 4 lutego o godzi-
nie 14. Wzięli w nim udział: Stanisław Ziemba, Julian Janiewski, Zbigniew Grosser. Skład uzupełnił 
w ostatniej chwili Józef Renik, skierowany przez wydział propagandy Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. „Poinformowałem go o konspiracyjnych kolegach, jak Wydra, Surówka, Grodzicki, Ruda 
i inni, oraz że trzon zespołu redakcyjnego jest właściwie gotowy (…)” – pisze Ziemba17.

Renik twierdzi, że 4 lutego z Ziembą siedział nad adiustacją materiałów dostarczonych przez 
pierwszych współpracowników redakcji: Zbigniewa Grossera, Ludwika Wieczorka, Bolesława 
Piątka. Wieczorek i Piątek obsługiwali Zagłębie Dąbrowskie18. Na pierwszym kolegium zapadła 
decyzja o przyszłym tytule. Nazwę „Dziennik Zachodni” przypisuje się Grosserowi. Co ciekawe, 
ówczesny wydział propagandy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wymyślił tytuł: „Śląsk”, tymcza-
sem samozwańczy naczelny – wspomniany wcześniej Janiewski – dostał nawet pozwolenie na inny 
tytuł, wymyślony przez siebie – „Gazeta Katowicka”. Gen. Zawadzki zaaprobował tytuł: „Dziennik 
Zachodni”. Okazało się, że po paru miesiącach pojawiła się koncepcja zmiany tytułu. W drugiej po-
łowie kwietnia przyjechała do Katowic Zofia Dembińska, wiceprezes Czytelnika (śląska delegatura 
spółdzielni od 31 numeru – 13 marca 1945 r.), i została oficjalnym wydawcą DZ)19.

Przedstawiciele Czytelnika zaproponowali niespodziewanie zmianę tytułu pisma na… 
„Polonię”. Redakcja się nie zgodziła. Argumenty były takie, że nowe pismo ma odmienne 
założenia programowe, ale różni się też tym, że nie jest pismem lokalnym, bowiem poświę-
ca dużo miejsca Opolszczyźnie20. „Sprawa zmiany tytułu upadła i już nigdy nie wracano” 

15 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 142.
16 Tamże, s. 154.
17 Tamże, s. 156.
18 J. Renik, Od kaszty do pióra..., s.155.
19 R. Hancko, Dzienniki Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” w latach 1944-1945, [w:] Rocznik Historii Czasopi-
śmiennictwa Polskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962-1976, s. 254.
20 A. Słomkowska, Prasa w PRL…, s. 180.
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– wspomina potem Ziemba21.
Warto wspomnieć, że sam tytuł – „Dziennik Zachodni” – na Śląsku był już znany w okresie 

międzywojennym czytelnikom. Właśnie pod takim tytułem ukazywał się w latach 1926-1929 
cotygodniowy popularny dodatek „Kuriera Zachodniego”. Mutacja ukazywała się w Sosnow-
cu22. Dzisiaj wielu publicystów zastanawia się, dlaczego w tytule pojawia się słowo „zachodni”? 
Odpowiedź jest prosta – w pierwszych miesiącach działalności redakcja podążała za wojskami 
wyzwalającymi kolejne tereny. Wiosną 1945 roku DZ był obecny nie tylko w Sosnowcu i Ka-
towicach, ale również w Opolu, Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Zgorzelcu, 
a nawet w Szczecinie. Dopiero po zakończeniu działań wojennych wydawnictwo postanowiło 
wrócić do Macierzy – na Śląsk. W latach powojennych – jak przypominają byli pracownicy DZ 
– nazwa powodowała czasami spore komplikacje – nie podobała się władzom komunistycz-
nym, cenzurze. Sami dziennikarze również mieli problemy z tego powodu. Barwnie jedną sytu-
ację opisuje red. Stanisław Bubin, w latach 80. i 90. publicysta, opisując swój wyjazd do Berlina 
w latach 80. z okazji 750-lecia miasta. „To było już po doświadczeniach pierwszej Solidarności, 
Polska była dla enerdowców podejrzanym krajem, więc redaktor podający, że jest z zachodniego 
dziennika musiał być dla Niemca typem mocno podejrzanym. Z trudem (…) wytłumaczyłem 
mu, o co chodzi z tym Zachodem. Od tej pory już nigdy w kontaktach zagranicznych nie tłuma-
czyłem nazwy «Dziennika Zachodniego»” – czytamy w tekście Stanisława Bubina „Dziennik to 
Dziennik”23, opublikowanym w okolicznościowym dodatku gazety z okazji 60. urodzin tytułu.

Pierwszy numer „Dziennika Zachodniego”. Początki tworzenia zespołu

W pierwszym numerze nie ukazał się zaproponowany przez redaktora Józefa Renika 
artykuł, który miał się stać programowym wstępniakiem. Dowodził w swym artykule, że 
społeczeństwu nie powinno być obojętne, kto w Polsce rządzi, powinno się zainteresować 
tym, jak rządzi i patrzeć temu rządowi na ręce. Ziemba, po konsultacji ze sztabem gene-
rała Zawadzkiego, odrzucił pomysł i  stworzył swój wstępniak. „Zdawałem sobie sprawę, 
że nowy wstępniak musi być wyznacznikiem nowej sytuacji polityczno-społecznej w kraju. 
Zwłaszcza że w początkowym okresie będziemy w pewnym sensie organem urzędowym” 
– tłumaczy24. W dzisiejszych archiwach „Dziennika Zachodniego” zachował się pierwszy 
numer gazety, choć już mocno sfatygowany. Artykuł wstępny Ziemby nosi tytuł „Rzeczy-
wistość dnia” i jest podpisany małą literką „z”. Redaktor robi ukłon w stronę wschodniego 
mocarstwa. Pisze: „Polskę wyzwoliła potęga sąsiada ze Wschodu, z  którym przed wojną 
nie mieliśmy wspólnego języka. Nowa Polska wyzbędzie się ujemnych wpływów mniejszo-
ści narodowych, stając się państwem jednolicie narodowym, złożonym jedynie z Polaków, 
państwem, którego granice dotrą do historycznych słupów nad Odrą i Nysą, na terytoriach 
rdzennie polskich”25. W pierwszym numerze ukazała się m.in. relacja Grossera z przybycia 
wojsk polskich do Katowic, tekst Renika dotyczy odezwy PKWN, odnajdujemy także garść 
informacji, zebranych przez przybyłych w ostatniej chwili do redakcji kolejnych dziennika-
rzy: Ludwika Wieczorka i Bolesława Piątka z Zagłębia. Nowa gazeta nie miała być gazetą 
21 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 204.
22 R. Hancko, Dzienniki Spółdzielni…, s. 271.
23 S. Bubin, Dziennik to Dziennik, „Dziennik Zachodni” nr 29, 4 II 2005, s. 18.
24 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 159.
25  „Dziennik Zachodni” nr 1, 6 II 1945, s. 1.
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podporządkowaną organom władzy, ale „gazetą przeznaczoną dla ogółu mieszkańców”26. 
Z kolei „Trybuna” została organem partii (pierwszy numer TŚ ukazał się z datą 1  lutego, 
następny pojawił się dopiero o skompletowaniu redakcji – 7 lutego, a kolejne 11 i 15 lutego). 

Drugi numer „Dziennika Zachodniego” miał już 4 strony, choć trzy następne znowu po dwie. 
Redakcja dysponowała bogatym materiałem dotyczącym Śląska, gromadzonym w okresie oku-
pacji przez konspiracyjne Zrzeszenie Dziennikarzy Ziem Zachodnich. Ich zadaniem było m.in. 
demaskowane fałszerstw niemieckich historyków, którzy dowodzili, że Polska nie miała praw do 
Śląska27. 9 lutego skład redakcji zasilili: Bolesław Surówka, Marek Wydra i Tadeusz Sroka. 

Tworzenie oddziałów, rozwój pisma. Lata 50.
Od samego początku DZ chciał być obecny w najważniejszych wydarzeniach dla woje-

wództwa i całej wyzwalanej Polski. Ważną w historii dla gazety datą był 18 lutego 1945 roku. 
Wówczas DZ zaczął poświęcać jedną kolumnę sprawom kultury i literatury. Nadano jej ty-
tuł „Życie literackie nowej Polski” (od nr. 12). Wówczas lawinowo zaczęły spływać do gaze-
ty wiersze nadsyłane przez czytelników. „Często, zupełnie niesłusznie pokpiwaliśmy z nich, 
a ktoś w redakcji ukuł stwierdzenie, że w redakcji mamy najwięcej po wojnie poetów – wspo-
mina Ziemba28. Począwszy od numeru 31, w rubrykach „Kronika Śląska i Zagłębia”, „Kronika 
Śląska”, z „Województwa Śląsko-Dąbrowskiego” ukazywały się krótkie informacje społeczne29. 
18 marca Opolszczyzna wróciła do Macierzy. DZ z 17 marca witał mieszkańców słowami: 
„Wracają do nas nasi najbliżsi, bracia, rodacy, z Opola, Bytomia czy Zabrza. Są nam przecież 
najbliżsi, duchem i mową30. 6 sierpnia 1945 roku zaczęto wydawać cotygodniowy, czterostro-
nicowy dodatek DZ (od nr 171), „Wiadomości sportowe Dziennika Zachodniego”31.

21 marca otwarto odział DZ w  Bytomiu, niebawem w  Zabrzu i  Gliwicach (połączo-
ne z redakcją w Katowicach dalekopisami). Wcześniej otwarto oddział zagłębiowski w So-
snowcu, następnie oddział w Chorzowie, a później w Bielsku. 25 marca powstał oddział DZ 
w Opolu, który uruchomił w ciągu kilku dni księgarnię Czytelnika. Otwarto także oddziały 
w Wałbrzychu, Kłodzku, Jeleniej Górze. 

Początkowy nakład szybko rósł, by w połowie marca osiągnąć 30 tysięcy. 25 marca dzie-
sięciostronicowy dodatek poświęcony ziemi opolskiej miał 100 tysięcy nakładu. Natomiast 
następne numery gazety od 60 do 80 tysięcy32. DZ przeniósł więc redakcję do dawnego loka-
lu „Kattowitzer Zeitung” przy ulicy 3 Maja 12. Zmiana siedziby redakcji nastąpiła 1 stycznia 
1946 roku – jest to ważna data w historii tytułu. Rok później – dokładnie 11 listopada 1947 
roku redakcję przeniesiono na ulicę Młyńską 9. Pierwszym poważnym jubileuszem gazety 
było wydanie 100 numeru, który ukazał się 6 maja 1945 roku. W 1945 roku wydano 315 nu-
merów DZ w układzie pięcioszpaltowym, od 4 do 8 stron33.

Nowy rok 1946 to okres olbrzymiego rozwoju pisma. Od 1 stycznia dziennik wycho-
dził już dwa razy dziennie. Rozpoczęto wydawanie drugiej edycji, „Dziennik Zachodni 
26 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 144.
27 J. Centkowski, Prasa Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej „Czytelnik” 1944-51, [w:] Prasa Polski Ludowej, Zeszyt 
V, 1962-1976, Ośrodek Dziennikarstwa przy Stowarzyszeniu Dziennikarstwa Polskiego, Warszawa 1971, s. 5.
28 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 166.
29 R. Hancko, Dzienniki Spółdzielni…, s. 256.
30 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 186.
31 R. Hancko, Dzienniki Spółdzielni…, s. 257.
32 Tamże, s. 255.
33 Tamże, s. 254.
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Wieczór”, redagowanego przez ten sam zespół34. W 1947 roku DZ wydawał osiem mutacji 
terenowych35. W  siłę rósł zespół, wzbogacony o  stałych korespondentów zagranicznych. 
W  1967 roku redakcja DZ przeniosła się do wzniesionego u  zbiegu Młyńskiej słynnego 
Domu Prasy (dawniej Domu Sportu) z lokalu zajmowanego od 1946 roku przy ul. 3 Maja. 
W Domu Prasy „Dziennik Zachodni” funkcjonował do 2008 roku. Wówczas gazeta prze-
niosła się do nowej siedziby, biurowca Media Centrum, budowanego od podstaw przy ulicy 
Baczyńskiego 25 A w Sosnowcu-Milowicach. 

Sprzedaż, kolportaż, nakłady. Trudności w latach powojennych 

6 lutego 1945 roku na ulicach pojawił się pierwszy numer DZ. Pierwsze numery sprze-
dawano zazwyczaj z ręki, albo wprost z wojskowych ciężarówek. Historię pierwszych rozno-
sicieli przywołuje gazeta w urodzinowym wydaniu gazety z okazji 65 lat36, w którym przed-
stawia sylwetkę Stefana Dąbrowiaka. 

„Rozdawaliśmy Dziennik Zachodni, jedyną wtedy gazetę w naszym regionie. Szybko 
zabrakło egzemplarzy. Ludzie prosili o więcej. Stali w grupkach i czytali od razu, na ulicy”. 
6 lutego 1945 roku Dąbrowiak miał 13 lat, był gimnazjalistą37. „Ktoś podskoczył z gazetami 
do Sosnowca, ktoś inny do Chorzowa i Siemianowic” – wspomina Ziemba38. Przejęciu kol-
portażu przez Czytelnika gazeta stworzyła szybko własne kanały przerzutowe i sieć sprze-
dażową. Cena gazety wynosiła od 1 do 2 złotych, w zależności od ilości stron39.

  Od 28 maja 1945 roku czynnych było na Opolszczyźnie kilka tras samochodowych 
Czytelnika, którymi kolportowano DZ, inne gazety katowickie, a także centralne, tzn. war-
szawskie. „Główne punkty przerzutowe utworzono najpierw w  Gliwicach, Pyskowicach, 
Toszku, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach, Kędzierzynie” – wspomina Ziemba40. Czy-
telnikowski kolportaż wzrastał mimo olbrzymich trudności technicznych. Trasy samocho-
dowe z  Katowic na Opolszczyznę przez Dolny Śląsk docierały do najdalszych zakątków, 
niejednokrotnie trasa w obie strony przekraczała 1200 km. W czasie takich podróży często 
ginęły paczki z gazetami, a także ciężarówki. Były wypadki, że ekspedycja z gazetami docie-
rała do całkiem innych zakątków, niż planowano41. W okresie wzmożonego szabrownictwa 
DZ dociera na Rzeszowszczyznę i Kielecczyznę42. 

O kłopotach kolportażowych w pierwszych latach pisano w wielu dodatkach urodzinowych 
gazety, choćby 2007 roku. Piotr Ligarski przytacza wypowiedź Jerzego Borejszy, szefa Czytelnika, 
który podczas zorganizowanego w dniach 17-18 listopada 1945 roku zjazdu przedstawicieli te-
renowych agend kolportażu stwierdził, iż „najłatwiej jest napisać tekst, trudniej go wydrukować, 
a najtrudniej sprzedać. Pod koniec 1945 roku spółdzielnia dysponowała setką kiosków kolejowych, 
a pod koniec 1946 roku miała ich 260. W tym samym czasie Czytelnik zorganizował 42 rozdzielnie 
34 Z czasem przekształconego na odrębny tytuł, zlikwidowany z przyczyn ekonomicznych w latach 90.
35 J. Centkowski, Prasa Spółdzielni…, s. 5
36 P. Sobierajski, Takie były początki, „Dziennik Zachodni” nr 29, 4 II 2005, s. 18.
37 W pierwszych tygodniach cała redakcja, łącznie z naczelnym, wybiegała z redakcji, by zajmować się wynajdy-
waniem pierwszych ulicznych kioskarzy, wyprawiali ich w teren, sami również sprzedawali tytuł.
38 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 160.
39 R. Hancko, Dzienniki Spółdzielni…, s. 255.
40  S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 232.
41 Tamże, s. 233.
42 R. Hancko, Dzienniki Spółdzielni…, s. 255.   
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gazet i rozprowadzał prasę do 17 680 punktów sprzedaży oraz miał 46 własnych księgarń i 10 dru-
karń – czytamy w tekście Piotra Ligarskiego43. Dowiadujemy się również o niekonwencjonalnych 
metodach kolportażu. Wydawnictwo kupiło na przykład 4 tysiące rowerów, które w systemie ra-
talnym udostępniano listonoszom, dbając w późniejszych latach nawet o takie drobiazgi jak opony 
czy dętki. A na przykład w Toszku i Gliwicach DZ był kolportowany razem w z mlekiem.

Praca w redakcji. Sposób dostarczania informacji

W latach 50. i 60. XX wieku najczęściej teksty, które miały ukazać się w gazecie, trze-
ba było przynieść do gazety – wspominają pierwsi pracownicy. Grosser tak oto wspomina 
pracę w  redakcji: „Latać po terenie uczył nas Ziemba. (…) Szturchał słowami, rugał na 
cały regulator, wykrzesywał zamarłe podczas okupacyjnego letargu punktualność, nieza-
wodność (…)”44. „Wieczorami, nieraz do późnych godzin nocnych, adiustowało się mate-
riały, pisało artykuły i opracowało materiały z nasłuchu radiowego”45. Co ciekawe, „Dzien-
nik Zachodni” już w latach 50. miał codzienny dostęp do fotografii najsłynniejszej agencji 
amerykańskiej – Associated Press – za pośrednictwem Polskiej Misji Wojskowej. „Przez nią 
otrzymywaliśmy codziennie serwis fotograficzny amerykańskiej agencji Assosiaced Press, 
z jego europejskiej filii we Frankfurcie nad Menem. 30 zdjęć dziennie, wysokiego poziomu, 
o jakim polska fotografia prasowa mogła pomarzyć, ze względu na brak sprzętów, filmów, 
papierów”46. Prenumeratę załatwiał Jan Rakoczy, co ciekawe, kosztowała ona miesięcznie… 
5 kilogramów dobrej polskiej słoniny. Odpowiadano też na zapotrzebowanie rynku i brak 
periodyków skierowanych do młodych ludzi. W 1950 roku 17 stycznia DZ wydał pierwszy 
numer „Dziennika Młodych”. A to za sprawą naczelnego Stanisława Mojkowskiego i jego 
zastępcy Stanisława Sokołowskiego. „Uczyliśmy się od takich dziennikarzy jak Bolesław Su-
rówka, Bogumił Miklica, Marian Sarama czy Stanisław Broszkiewicz (…)”– wspomina były 
dziennikarz Stefan Dąbrowiak w tekście „Miłość na całe życie”47. Lata 60. i 70. to dwojaki 
tor przekazywania informacji. Depesze dyktowano przez telefon maszynistkom. Natomiast 
maszynopisy były wysyłane tzw. listami dworcowymi. Tak w  latach 80. wspomina wysy-
łanie materiałów Stanisław Bubin48: „Wystukiwaliśmy na maszynie firmy Zbrojovka Brno 
kilometry taśm perforowanych i  stąpając na palcach, żeby ich nie podrzeć, wysyłaliśmy 
wiadomości do centrali, gdzie adiustator mozolnie nanosił na papier znaki korektorskie 
i diakrytyczne oraz duże litery, bo teleks dużych liter nie uznawał”. Jednak prawdziwa re-
wolucja techniczna nadeszła w połowie 1995 roku, gdy ukazał się pierwszy numer „Dzien-
nika Zachodniego” w  pełnym kolorze, wydany w  technice offsetowej, bez użycia ołowiu 
i  linotypów. Na biurkach dziennikarzy zagościły pierwsze komputery MacIntosh Classic. 
Na kolejnych wersjach urządzeń tej firmy pracowano aż do 2010 roku. Od dwóch lat są 
sukcesywnie wymieniane przez produkty Microsoftu. Obecnie każdy z ok. 40 dziennika-
rzy posiada laptopa, smartfona, połączone systemem edycyjnym, który pozwala z każdego 
miejsca wrzucać teksty wprost na poszczególne strony lub fragmenty stron wydania.
43 S. Ligarski, Perypetie kolportażowe, „Dziennik Zachodni”, 1 II 2007, wydanie urodzinowe (62 lata DZ), s. 16.
44 S. Ziemba,Czasy Przełomu…, s. 169.
45 J. Renik, Od kaszty do pióra..., s. 155.
46 S. Ziemba, Czasy Przełomu…, s. 317 i 318.
47 P. Sobierajski, Miłość na całe życie, „Dziennik Zachodni” nr 29, 4 II 2005, s. 18.
48 S. Bubin, Dziennik to..., s. 18.
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Najważniejsze nazwiska „Dziennika Zachodniego”

DZ w ciągu ostatnich 67 lat wykształcił cztery pokolenia publicystów, redaktorów, auto-
rów. W swojej dotychczasowej historii miał 13 redaktorów naczelnych. W pierwszych latach 
największy wpływ na kształt gazety miał Stanisław Ziemba (1908-1972), związany z katowic-
ką „Polonią”, w czasie okupacji związany z podziemną działalnością AK49. Był odpowiedzialny 
za pierwszy skład redakcji, organizację wydawnictwa. Zaczynał od 20-tysięcznego nakładu 
DZ, a gdy rezygnował ze stanowiska w 1947 roku, dzienny nakład gazety wynosił już ponad 
115 tysięcy. Kolejną ważną postacią był Bolesław Surówka, także niegdyś związany z kato-
wickim dziennikiem „Polonia”, którego felietony „Pod włos” przez lata przysporzyły tytułowi 
tysiące czytelników. Podpisywał się „Niejaki X”, rozpoczął pracę dokładnie 7 lutego 1945 roku. 
Był uważany za wychowawcę kolejnych pokoleń dziennikarzy. „Felietony pisał do lat 70-tych, 
już jako staruszek, będąc na emeryturze, przynosił nam do redakcji. Przy okazji wytykał nam 
błędy językowe” – wspomina Jadwiga Jenczelewska, wieloletnia publicystka DZ50.

Od 1947 roku w „Dzienniku Zachodnim” ukazują się satyryczne rysunki Gwidona Mikla-
szewskiego. W 1948 roku na szpaltach pojawiały się kolejne ważne nazwiska: Julian Przyboś, Sta-
nisław Jerzy Lec, Julian Tuwim, Wilhelm Szewczyk, Zbyszko Bendorz. Warto przywołać nazwisko 
trzeciego redaktora naczelnego, Bogusława Reinharta (1953-55), nie ze względu na zasługi dla 
tytułu, ale ze względu na okoliczności polityczne, w których go przejmował. Było to kilka dni po 
śmierci Stalina, Katowice przemianowano na Stalinogród51. Kolejnym ważnym naczelnym, który 
miał największy wpływ na pismo, był Bronisław Schmidt-Kowalski – fotel naczelnego zajmował 
niemal 25 lat – od 1957 roku aż do 1981. Zmarł 3 czerwca 2000 roku. W czasie stanu wojennego 
– od 14 grudnia 1981 roku – „Dziennik Zachodni” przestano wydawać – taka była decyzja władz. 
Na rynek wrócił, podobnie jak i wiele innych śląskich tytułów lokalnych (na przykład „Nowiny” 
czy „Echo”), 19 stycznia 1982 r.52 W nowe czasy – po 1989 roku – „Dziennik Zachodni” wprowa-
dzał Włodzimierz Paźniewski (1990-1995. Spośród naczelnych w ostatnich 20 lat warto przywołać 
nazwisko Marka Chylińskiego (piastował funkcję od 1997 roku do 2004). Stracił stanowisko w ko-
lejnej historycznej chwili – gdy właściciel „Dziennika Zachodniego” – niemiecki koncern Polska-
presse – połączył tytuł z „Trybuną Śląską” (6 grudnia 2004). Z kolei w kwietniu 2005 roku nastąpił 
na wysokich szczeblach gazety kolejny przełomowy moment – po raz pierwszy w historii naczel-
nym została kobieta, Elżbieta Kazibut-Twórz. Od 1 sierpnia 2010 roku – redaktorem naczelnym 
„Dziennika Zachodniego” jest Marek Twaróg, wywodzący się z oddziału lokalnego w Rybniku.

Wydawcy „Dziennika Zachodniego”, nakłady (lata 1945-2012) 

W pierwszym miesiącu istnienia DZ w 1946 roku gazeta nie miała oficjalnego wydawcy. 
Pierwsze dwa numery „Dziennika Zachodniego” podpisano Wydawnictwo Śląsk, a do 30 

49 Działał w konspiracyjnym Zrzeszeniu Dziennikarzy Ziem Zachodnich, a w powstaniu warszawskim uczest-
niczył jako kierownik zespołu Polskiej Agencji Telegraficznej.
50 W rozmowie z autorem niniejszej pracy.   
51  M. Smolorz, Poczet redaktorów naczelnych (seria artykułów „Dziennika Zachodniego” publikowana w 2010 
roku), „Dziennik Zachodni”, 19 lutego, s. 24.
52 M. Twaróg,  „Dziennik Zachodni” wtedy zamilkł, lecz władza potrzebowała mediów, http://www.dziennikza-
chodni.pl/artykul/482960,dz-wtedy-zamilkl-lecz-wladza-potrzebowala-mediow,id,t.html, 14 XII 2011.
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numeru Wydawnictwo Katowice53. Brak wydawnictwa rodził jednak wiele organizacyjnych 
problemów.

W  fazie budowania prasy olbrzymią rolę odegrała Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa 
Czytelnik. Została założona 22 października 1944 roku. W statucie z 1946 roku czytamy, iż „ce-
lem spółdzielni jest działalność wydawnicza, oświatowa i propagandowa, oparta na zasadach 
demokratycznych, dla podnoszenia ogólnego poziomu wiedzy społeczno-politycznej w Polsce 
oraz udostępniania jak najszerszym masom obywateli RP korzystania z pism codziennych, pe-
riodycznych i wszelkiego rodzaju wydawnictw”54. Szefem Czytelnika został Jerzy Borejsza, Zofia 
Dembińska – dyrektorem naczelnym. Powołano też 21-osobową radę nadzorczą55. 

Spółdzielnia skupiała pisma, które – według szefa – miały być pomostem między daw-
nym a nowym dziennikarstwem56. Na początku marca 1945 roku do Katowic przyjechał 
Borejsza, proponując szefom „Dziennika Zachodniego” członkostwo w  tej instytucji wy-
dawniczej. Tak więc od numeru 31 (13 marca 1945 roku) gazeta oficjalnie podaje, że stoi 
za nią wydawnictwo Czytelnik. Pierwszy numer DZ z 1946 roku miał 20 tysięcy nakładu. 
Gdy przejmował go Czytelnik, pod koniec marca 1945 drukowano 40 tysięcy egzemplarzy 
wydania codziennego, a wydanie niedzielne dochodziło do 50 tysięcy egzemplarzy57.

Tabela 1. Nakłady DZ w latach 1945-1951
Średnie jednorazowe nakłady wynosiły:
ROK 1945 53 000
ROK 1946 93 000
ROK 1947 115 000
ROK 1948 94 700
ROK 1949 100 400
ROK 1950 76 300
ROK 1951 75 500

 
Źródło: A. Słomkowska, Prasa w PRL Szkice historyczne, Warszawa 1980, s. 216. 

W ciągu kolejnych lat nakład sukcesywnie wzrastał. W latach 50. zlikwidowano Instytut 
Prasy Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik – spółdzielnia musiała zniknąć, bo władze ko-
munistyczne rozpoczęły centralizację rynku prasowego, podporządkowując go powstałej 
PZPR. O losach spółdzielni zdecydowano w październiku 1947 roku w specjalnej uchwale 
KC PPR, w której zarzucono Czytelnikowi „pseudoneutralizm i pseudoobiektywizm”58. 

1 marca 1951 roku został przejęty przez RSW Prasa. Oficjalnie tłumaczono, iż „Czy-
telnik spełnił swoje zadanie jako pomost między przeszłością a przyszłością prasy”59. Tym 

53 R. Hancko, Dzienniki Spółdzielni…, s. 254.
54 A. Słomkowska, Prasa w PRL …, s. 215.
55 J. Centkowski, Prasa Spółdzielni…, s. 3.
56 M. Jachimowski , współp. D. Guzek, M. Raszka, Media periodyczne w przestrzeni województwa śląskiego, 
Katowice 2010, s. 14 .
57 G. Sztoler, Dziennik jest zachodni, „Dziennik Zachodni” (dod. urodzinowy), 6 II 2007, s. 6.
58 A. Słomkowska, Prasa w PRL…, s. 224.
59 Tamże, s. 230.
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samym RSW Prasa stała się największym wydawnictwem prasowym w Polsce, a „Dziennik 
Zachodni” stał się pismem PZPR – tak jak „Trybuna Robotnicza”. Dzienniki będące or-
ganami terenowymi partii (na przykład „Trybuna Robotnicza”) czy pismami terenowymi 
(„Dziennik Zachodni”) miały wysokie nakłady, co w połączeniu z prenumeratą zakładową 
czyniło z tej prasy poważne narzędzie propagandy ówczesnej władzy60. Rozpoczął się proces 
centralizacji prasy w całym kraju, liczba tytułów spadła. Dość powiedzieć, że w 1948 roku 
było ich 880, a w 1953 roku już tylko 54661. 1 sierpnia 1957 roku powstało z kolei Śląskie 
Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”, które przejęło obowiązki wydawcy nad dotychczaso-
wymi periodykami na Śląsku, także nad „Dziennikiem Zachodnim”.

PZPR-owski koncern był wydawcą DZ aż do 1990 roku. Wówczas – 22 marca w 1990 roku 
– przyjęto ustawę o  likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch. 
Jego część – Śląskie Wydawnictwo Prasowe – należało do największych w Polsce. W pierw-
szym półroczu 1990 roku łączny średni jednorazowy nakład dzienników wynosił 602 tys. 
egzemplarzy, „Panoramy” – 250 tys., a 11 tygodników lokalnych – 378 tys. egzemplarzy62.

Rozpoczęto sprzedaż gazet. Z 200 tytułów komisja pozostawiła zespołom redakcyjnym 
71 gazet i  czasopism, 78 sprzedała w drodze przetargu, 8 przeszło na własność państwa. 
Na 20 tytułów nie znaleziono chętnych, 21 zawieszono. Spośród 41 tytułów lokalnych 23 
sprzedano, a 18 przekazano spółdzielniom dziennikarskim63. „Dziennik Zachodni” przy-
nosił największe zyski – w ciągu czterech miesięcy pierwszego półrocza 1990 roku wynosiły 
one 2 mld starych zł.64 

Gazetę przejął francuski Hersant (likwidator zgodził się sprzedać tytuł za 40 mld złotych 
spółce Prasa Śląska Polska Presse, należącej do koncernu)65.

Komisja Likwidacyjna miała za zadanie skończyć z państwowym monopolem, ale jej 
praca nie przyniosła skutku. Dlaczego? Bo gazety przejęły w większości dwa zagraniczne 
koncerny – Passauer Neue Presse i norweski Media Orkla66. W 1994 roku Hersant wycofał 
się z rynku polskiego z powodów ekonomicznych – jego udziały przejął niemiecki holding 
Verlagsgruppe Passau (grupa medialna obecna w  Niemczech, Czechach i  Polsce), który 
w Polsce stworzył grupę wydawniczą Polskapresse67, posiadającą na Śląsku już największego 
konkurenta DZ – „Trybunę Śląską”. Hersant sprzedał niemieckiemu koncernowi za 100 mln 
marek 8 dzienników polskich. Po tej transakcji w spółce „Prasa Śląska” początkowo głów-
nymi udziałowcami zostały „Polska Press” (Passauer Neue Presse) – udziały większościowe 
oraz Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. Byli też nimi pracownicy (udziały tych ostat-
nich wynosiły około 8 proc.). Szybko jednak niemiecki koncern przejął wszystkie udziały68.

60 M. Jachimowski, Media periodyczne…, s. 18.
61 A. Słomkowska, Prasa w PRL…, s. 73.
62 M. Jachimowski, Media periodyczne…, s. 25.
63 M. Gierula, Polska prasa…, s. 64.
64 M. Jachimowski, Media periodyczne…, s. 26.
65 Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w polskich mediach, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 1-2 (137).
66 M. Gierula, Polska prasa…, s. 65.
67 Polskapresse wydaje 10 dzienników regionalnych, w tym 8 połączonych wspólną marką „Polska” („Dziennik 
Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wrocławska”, „Głos Wielko-
polski”, „Kurier Lubelski”), „Express Ilustrowany”, „Dziennik Polski”, a także 90 tygodników lokalnych oraz 
bezpłatną gazetę miejską „Nasze Miasto”. Średnia dzienna sprzedaż wszystkich dzienników to prawie 320 tys. 
egzemplarzy. Zob. http://www.polskapresse.pl/kat/10.html, Polskapresse.pl, marzec 2012.
68 M. Jachimowski, Media periodyczne…, s. 34.
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Już od dekady na rynku wydawniczym trwała zażarta walka o rynek, która powodo-
wała w efekcie likwidację wielu tytułów – fuzje i konsolidacje. Dość powiedzieć, że w 1998 
roku istniały 44 dzienniki, natomiast w 2007 tylko 24. Zniknęły m.in. „Gazeta Poznańska”, 
„Słowo Ludu”, „Słowo Polskie”, „Wiadomości Dnia”, „Wieczór Wybrzeża”, „Życie Częstocho-
wy”69. Tej tendencji nie oparł się również wydawca „Dziennika Zachodniego”. W 2004 roku 
niemieccy właściciele postanowili połączyć „Trybunę Śląską” z „Dziennikiem Zachodnim” 
(6 grudnia), co było de facto likwidacją tej pierwszej70. W nowej historii tytułu warto od-
notować rok 2007 – wówczas niemiecki wydawca Polskapresse związał tytuły swoich gazet 
regionalnych z nową gazetą ogólnokrajową: „Polska”, przygotowanej we współpracy z „The 
Times”. W poniedziałek 15 października 2007 r. ukazało się pierwsze wydanie „Dziennika 
Zachodniego” jako „Polska Dziennik Zachodni”, z delikatnie zmienioną szatą graficzną.

Tabela 2. Nakłady DZ w latach 1994-2012

Średni dzienny nakład „Dziennika Zachodniego” w latach 1994-2012 
Rok 1994 221 765
Rok 1995 174 056
Rok 1996 158 158
Rok 1997 125 654
Rok 1998 131 541
Rok 1999 131 378
Rok 2000 130 951
Rok 2001 122 862
Rok 2002 116 978
Rok 2003 108 194
Rok 2004 97 444
Rok 2005 128 916
Rok 2006 122 758
Rok 2007 118 273
Rok 2008 107 002
Rok 2009 103 931
Rok 2010 91 790
Rok 2011 76 662
Rok 2012 74 223

Źródło: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.

69 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, tom II, Poznań 2008, s. 59.
70 Winietę „Trybuny Śląskiej” zachowano jedynie jeszcze przez kilka lat na okładkach wydawanych od 1998 
roku dodatkach lokalnych, by później – bez zbędnych tłumaczeń – całkowicie pozbyć się nazewnictwa przy 
kolejnej zmianie szaty graficznej.
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W  ciągu ostatnich pięciu lat nakłady spadały rocznie o  10-12 procent. Polskapresse 
nadal jest wydawcą „Dziennika Zachodniego”, który jest wciąż największą i najważniejszą 
gazetą dla tej grupy. Średnia sprzedaż ogółem tego tytułu w sierpniu 2012 roku wyniosła 
56 775 egz., czyli o 0,80 proc. więcej niż rok wcześniej. To dało mu pierwsze miejsce w ze-
stawieniu 15 dzienników regionalnych71. „Dziennik Zachodni” w obecnej formie to gazeta 
wydawana przez sześć dni w tygodniu, dołączająca do 31 tygodników lokalnych do piątko-
wego wydania magazynowego.
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67 YEARS ON THE MARKET – AN OUTLINE OF THE HISTORY 
OF “THE DZIENNIK ZACHODNI” – THE LARGEST REGIONAL NEWSPAPER IN POLAND

SUMMARY
Jacek Bombor’s publication is the outline of the history of Dziennik Zachodni, the newspaper 

which has been publishing for the last 67 years. The author associates the start of this newspaper with 
the history of the pre-war newspaper Polonia, by the by, the author analyses the interwar Silesian 
publishing market and the political involvement between these two titles.

This work presents the recitation of editions of the post-war period, the ways of organization of 
the titles, the backroom of the work and the most important editors–in–chief. The author analyses 
the process of changing the ownership since 1945 to 1990 (against the history of the regional new-
spapers during the People’s Republic of Poland period), the changing of the ownership after 1990 
until contemporary times. There is the outline of the situation of the Polish media according to the 
German publishers’ expansion.

KEY WORDS: publishing market,history, issue, regional daily papers, the history of the press, Sile-
sian press, “Dziennik Zachodni”, “Polonia”, Stanislaw Ziemba, Wojciech Korfanty



RECENZJE I SPRAWOZDANIA





Transdyscyplinarność badań nad komunika-
cją medialną. T. 1:  Stan wiedzy i postulaty ba-
dawcze,  pod red. Małgorzaty Kity, Magdaleny 
Ślawskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 2012, ss. 328 

Przedstawiany tu tom stanowi zapowiedź 
całej serii publikacji medioznawczych. Po wstęp-
nych zakreśleniach domeny dociekań nastąpią – 
drukowane w tym roku i kolejnych latach – książ-
ki, w których głównym tematem będą zagadnienia 
prywatności w  przestrzeni publicznej (t. 2) oraz 
problem tożsamości dziennikarza (t. 3). Wszyscy 
autorzy, zabierający głos w pierwszym segmencie 
większej sekwencji edytorskiej, związani są z Uni-
wersytetem Śląskim – albo pracują tu, albo pra-
cowali (prof. Władysław Lubaś), albo otrzymali 
z  rąk rektora tej uczelni doktorat honoris causa 
(prof. Walery Pisarek). W kolejnych tomach będą 
prezentować się zapraszani goście spoza Katowic. 

Generalnie rzecz ujmując, w  poszczegól-
nych rozdziałach omawianej monografii bohate-
rem głównym są tzw. nowe media, czyli Internet 
i  telewizja, podczas gdy stare media, obejmują-
ce „te wszystkie przekaźniki kultury, które tra-
dycyjnie wnoszą przekaz jednokierunkowy, ale 
obywają się bez technicznego zapośredniczenia” 
(Jerzy Mikułowski Pomorski, s. 75) przybliżane 
są rzadziej. Wyjątkowym tekstem jest rozdział 
cytowanego profesora Akademii Ekonomicznej 
w  Krakowie i  zarazem Uniwersytetu Śląskiego, 
zatytułowany Muzeum: charakterystyka i  ewo-
lucja medium na tle procesów konwergencji (s. 
72-94). Żeby zachęcić wirtualnych czytelników 
do lektury tego fascynującego eseju, przytaczam 
dwa fragmenty dotyczące muzeów w  ZSRR 
i  parku tematycznego wytwórni filmowej War-
ner Brothers w Niemczech: 

„Każda sala w  muzeum rewolucji w  Mo-
skwie miała swój syntetycznie objaśniający ją 
obraz. Co istotne, obrazy te były w  odpowied-
nim czasie przemalowywane! Usuwano z  nich 
postacie politycznie niepoprawne, aby w  miarę 
potrzeby zastąpić je bohaterami właściwego cza-
su, gdy takich brakowało, miejsce pozostawało 
wolne” (s. 87). 

„Przebywanie w Cafe Rick z Casablanki wśród 
zielonych pól Westfalii przekazuje atmosferę kul-
towego filmu jego niegdysiejszym widzom. Co 
interesujące, odwiedzają ją w  większości dzieci, 
którym podaje się lody, a nie koniak. Stąd w Cafe 
Rick  z pól niemieckich może być pochwałą do-
brych lodów, a  nie miłości Bergman i  Bogarta. 
Medium wyzwalające się od pierwotnego przeka-
zu nabiera nowego kontekstu” (s. 81-82). 

Cała monografia składa się z 21 rozdziałów, 
umieszczonych w 4 częściach: Media i teorie me-
diów (s. 33-109); Badania nad językiem w  me-
diach (s. 111-189); Zjawiska językowe w mediach 
(s. 191-237); Kreowanie wizerunku w mediach (s. 
239-318). Zajmę się tekstami od stronicy 111, 
gdyż pierwsza część książki przynosi przede 
wszystkim rozprawy teoretyczne, które mogą nie 
być interesujące dla realnego odbiorcy „Rocz-
nika Prasoznawczego”, znajdującego się przecie 
w  paradoksalnej sytuacji: czyta recenzję po-
święconą niszowej publikacji w  niszowym (eli-
tarnym!) periodyku! Ale na wszelki wypadek 
wyliczę tytuły tych teoretycznych czy też futury-
stycznych (zapowiadają tematykę przyszłych do-
ciekań) rozdziałów. Zaczyna się od konfrontacji 
dotychczasowej metody badań interdyscyplinar-
nych z powoływaną do istnienia szerszą formułą 
naukową, czyli transdyscyplinarnością (Małgo-
rzata Kita, RAZEM. Konsiliencja, interdyscypli-
narność, transdyscyplinarność, s. 11-30) – jest to 
ujęcie metateoretyczne i zarazem skierowane do 
pokoleń przyszłych badaczy. Ale czy oni ulegną 
tej perswazji? Wątpię, gdyż nie tyle spójność i ze-
spolenie różnych dziedzin wiedzy (nazywane tu 
konsiliencją) jest wygodne dla początkujących 
(a także doświadczonych weteranów Pani Na-
uki) amatorów-poszukiwaczy nowych zjawisk 
w  „apokalipsie informacji” (wyrażenie filozofa 
Paula Virilio, s. 47), ile raczej wąska specjaliza-
cja i ograniczony horyzont bibliograficzny (jako 
wspomniany weteran widzę, że młodzi poloniści 
– pisujący czy to o Żeromskim, czy to o Beren-
cie – zupełnie nie znają moich artykułów sprzed 
zaledwie 40 lat!). 

Stanisław Michalczyk (Teorie mediów w na-
uce o  komunikacji, s. 33-51) wylicza aż 10 kie-
runków w  badaniach medioznawczych: teorie 
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ekonomiczne, technologiczne, krytyczne (szkoła 
frankfurcka: „Masy są zwodzone przez media”, 
s. 37), semiotyczne, konstruktywistyczne („od-
biorca aktywnie konstruuje ‘swoją’ rzeczywistość 
na podstawie rzeczywistości medialnej”, s. 40),  
kulturowe („analizy dotyczące oper mydlanych 
czy opracowania poświęcone estetyce komuni-
kowania”, s. 41), systemowe (Niklas Luhmann 
omawia takie podsystemy społeczne, jak „go-
spodarka, polityka, religia, sztuka, prawo, nauka, 
wychowanie, rodzina oraz media masowe”, s. 
43), feministyczne, psychoanalityczne, medial-
no-filozoficzne. Zbigniew Oniszczuk (Współcze-
sne oblicze niemieckiej nauki o komunikowaniu, 
s. 63-71) charakteryzuje 9  wymiarów poszuki-
wań medioznawczych w  pracach niemieckich 
uczonych: 1. „główne obszary badawcze” (np. 
badania nad nadawcą i odbiorcą mediów maso-
wych), 2. „dyscypliny cząstkowe” (np. polityka 
komunikowania, psychologia mediów, prawo 
medialne), 3. „historia nauki o komunikowaniu”, 
4. „metody badawcze”, 5. „nauka o  komuniko-
waniu publicznym”, 6. „teoria komunikowania”, 
7. „pojęcia komunikowania”, 8. „możliwości stu-
diowania nauki o komunikowaniu” na 100 nie-
mieckich uniwersytetach, 9. „literatura i  źródła 
nauki o komunikowaniu” (s. 63-64).  

Studium Bożeny Witosz, jak świadczy sam 
nagłówek (O potrzebie perspektywy multimedial-
nej w badaniach stylistycznych, s. 154-166), jest 
wychylone w  przyszłość, acz nie wspomina się 
w nim o monografii słowackiego uczonego, Joze-
fa Mistrika (Sztylistika, Bratislava 1985), w której 
była już mowa o tektonice  i atektonice tekstu czy 
nawet architektonice tekstu; autor ten wyzyskał 
też teorie zaczerpnięte z gestyki (mowa ciała), by 
wykazać, jak zmienia się wypowiedź w zależno-
ści od umiejscowienia mówcy i słuchacza. 

Tak samo przyszłościowy charakter mają roz-
działy autorstwa Krystyny Doktorowicz (Medio-
znawstwo jako przedmiot badań w zakresie nauk 
o polityce, s. 52-62) i Stanisława Juszczyka (Prze-
strzeń wirtualna w procesie komunikacji młodzie-
ży – ujęcie socjopedagogiczne, s. 95-109). Myślę, 
że  do tej grupy tekstów futurystycznych da się 
dorzucić także dwa rozdziały z  końcowej części 
omawianej monografii: Krzysztofa Łęckiego (Co 

można zrobić z polityka? Co można zrobić z poli-
tykiem? Kilka uwag socjologa o wizerunku medial-
nym (i nie tylko medialnym), s. 241-249) oraz Ewy 
Biłas-Pleszak (Pomiędzy autoprezentacją a  auto-
kreacją – sposoby (za)istnienia w sieci, s. 310-318). 

Walery Pisarek w  zwięzłym artykule Język 
w mediach, media w języku (s. 113-125) zauważa, 
iż obecnie, po roku 1989, „gazeta-agitator ustąpi-
ła miejsca gazecie-komiwojażerowi” (s. 116), czy-
li że prasa teraz porzuciła – dominującą niegdyś 
w krajach obozu socjalistycznego (jak to dziwnie 
brzmi! – mówię o 3 ostatnich słowach) – funkcję 
propagandową na rzecz dokładniejszej i  praw-
dziwszej informacji o dookolnym świecie, a w tym 
również o prawdziwym nakładzie danego czaso-
pisma. „Potencjalnego reklamodawcę kusi gazeta 
sugestią, że jej dajmy na to milion czytelników 
może oznaczać milion odbiorców przekazu re-
klamowego” (s. 118). Twórcy sloganów reklamo-
wych chorują – wedle Pisarka – na „filologozę”, 
czyli wyszukują intertekstualne powiązania mię-
dzy znanymi fragmentami poezji (np. w balladzie 
Adama Mickiewicza Pani Twardowska czytamy: 
„Jedzą, piją, lulki palą”) a  hasłem reklamowym; 
tym razem chodzi o  reklamę papierosów lucky 
strike: „Jedzą, piją, lucky palą” (s. 119). 

Pisarek, cytując pracę Melvina DeFleura, 
stwierdza, iż w mediach pojawia się 5 sposobów 
wykorzystania słów do kreowania nowej rzeczy-
wistości lub informowania o niej (5. sposób jest 
autorstwa krakowskiego lingwisty i prasoznaw-
cy): 1. „wprowadzanie nowych wzorów myśle-
nia” (np.  falandyzacja prawa, gimbus), 2. „roz-
szerzanie tradycyjnych znaczeń” (np. lustracja), 
3. „podstawianie nowych znaczeń do lub zamiast 
znaczeń starych” (np. Magdalenka, teczki), 4. 
„utrwalanie i umacnianie dotychczasowych zna-
czeń wyrazów i wyrażeń” (np. brutalność policji, 
starsza osoba), 5. dodawanie do zadomowionych 
w polszczyźnie zwrotów „wartościujących skoja-
rzeń”, czego przykładem są „losy takich słów, jak 
socjalizm, partia, prywatyzacja” (s. 117). 

Martwi się Pisarek (na s. 122) – podobnie jak 
Lubaś (s. 199) – że w gazetach zagościł na dobre 
styl odwołujący się do języka potocznego, w któ-
rym – o zgrozo! – wyzyskuje się także gry słów: 
„Swobodne słownictwo, potoczna frazeologia 
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opuściły już dawno granice felietonu, a  gry ję-
zykowe, także w złym (według mego smaku) gu-
ście […] nie omijają nagłówków informacji (np. 
Bój w hucie – to nagłówek wiadomości o prote-
stach robotniczych w hucie im. T. Sendzimira”). 
Myślę, że językoznawcy, piszący częstokroć pięk-
nie o bogactwach leksykalnych polszczyzny czy 
śląszczyzny, nie lubią kalamburów, palindromów 
czy metagramów (tzw.  gra półsłówek).  Jest to 
dziwne zjawisko, bardzo na mój gust staroświec-
kie, demonstrowane już w klasycznej monogra-
fii polskiego dowcipu, która jest stale wznawia-
na1. Bo dla mnie reklama piwa Okocim, zaklęta 
w nieśmiertelną formę (przypominam: „Mariola 
ma oczy piwne, Mariola o  kocim spojrzeniu”2) 
przez duet tekściarzy Iwo Zaniewski, Kot Przy-
bora (syn genialnego Jeremiego), jest posągowa 
i – jak twierdzę wyżej – wiecznotrwała… 

Tak samo dziwię się Pisarkowi, gdy nadmienia, 
że w pracy naukowej nie da się zacytować słów Jana 
Chryzostoma Paska, opisujących przygodę tego rę-
bajły w Gdańsku, w których użyto synonimu okre-
ślenia „gazety” – „awiza” (był rok 1683): „Chłop 
z wielką ochotą spuścił spodnie, golusieńką panew-
kę wytarł owymi awizami i cisnął do Motławy”3. 

Małgorzata Kita zadaje pytanie Czy istnieje 
medialna odmiana językowa (s. 126-141) i  od-
powiada twierdząco, wskazując na 9  elementów, 
leżących u podstaw tego zjawiska: 1. „wielopozio-
mowy układ nadawczo-odbiorczy”, 2. medialne 
„pododmiany – prasowa, radiowa, telewizyjna, in-
ternetowa”, 3. wpływ mediów na powstanie „kilku 
1  D. Buttler, Polski dowcip językowy, PWN,Warszawa 
1968, s. 127: „Kalambur w czasach nowszych przeży-
wa wyraźny kryzys, jest jedną z  najniżej ocenianych 
form żartu słownego”. Buttler nie brała pod uwagę, 
że Finnegans Wake (1939) Jamesa Joyce’a jest całko-
wicie oparty na kalamburach, a dorównuje mu Vladi-
mir Nabokov w swych powieściach (np. Lolita, Ada), 
o czym piszę w 3. tomie omawianej serii.
2  Zob. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate 
słowa. Seria druga, PIW, Warszawa 1998, s. 664.
3  J.  Pasek, Pamiętniki, oprac. W. Czapliński, Osso-
lineum, Wrocław 1979, s. 541. Nie pominąłem tego 
rubasznego opisu w artykule pt. Poetyckość „Pamięt-
ników” Paska, zamieszczonym w  tomie zbiorowym 
Dzieło literackie i  książka w  kulturze. Studia i  szkice 
ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w  czterdzie-
stolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 346. 

profesjolektów (np. komputerowców, dziennikar-
skiego)”, uprawianie „polityki w  przestrzeni spo-
łeczeństwa spektaklu: poppolityki/postpolityki”, 
4. „tyglowość językowa/stylowa (lub: eklektyzm 
językowy, stylowy)”, 5. „gatunki medialne, powsta-
jące na potrzeby komunikacji medialnej”, 6. „stwo-
rzenie nowej formy tekstowości, czyli hipertekstu” 
(chodzi o to, iż w Internecie czytając książkę mo-
żemy jednocześnie poszukiwać w  innych plikach 
ilustracji bądź wyjaśnień trudniejszych wyrazów 
i zrozumienia odległych wydarzeń historycznych), 
7. „grzeczność (netykieta, nowy typ etykiety po-
wołany do życia na potrzeby CMC)”, 8. „ekspansja 
potoczności w mediach”, 9. „postaci z mediów jako 
nowy typ wzorców językowych” (s. 133-134). 

Tajemnice wspomnianego hipertekstu 
(punkt 6. wywodów Kity) szczegółowo wyjaśnia 
Urszula Żydek-Bednarczuk w fundamentalnym 
w tym zakresie studium pt. Hipertekst w perspek-
tywie lingwistycznej, komunikacyjnej i kulturowej 
(s. 167-177), natomiast o zalewie frazeologii po-
tocznej w naszej prasie mówi redaktor wieloto-
mowego (aktualnie 5 tomów) Słownika polskich 
leksemów potocznych, Władysław Lubaś (por. s. 
193-209 i 321-322). 

Dwójka autorów obserwuje wpływy języków 
obcych na współczesną polszczyznę: Iwona Lewe 
w tekście Globalizacja kulturowa a  język w me-
diach stwierdza, że „nie istnieje wszak globaliza-
cja bez lokalizacji” (s. 144), więc powstało nawet 
słowo-kalambur „glokalizacja”; Marcin Zabawa 
przedstawia Przemiany współczesnej polszczyzny 
w  mediach elektronicznych: internacjonalizacja 
znaczeń polskich wyrazów (na przykładzie tek-
stów zaczerpniętych z sieci Internet), podając jako 
dowód  semantyczne metamorfozy zdrobnienia 
„ciasteczko” („Dzięki ciasteczkom użytkownik 
[komputera] nie musi np. ponownie wpisywać 
swojego loginu i hasła, a także może otrzymywać 
spersonalizowane informacje”, s. 232). 

Czwarta część publikacji pokazuje intere-
sujące doniesienia naukowe dotyczące naszego 
codziennego kontaktu z  mediami – telewizją 
i prasą. Dariusz Rott w najdłuższym artykule pt. 
Badania strategii autoprezentacyjnych we współ-
czesnym polskim reportażu (na przykładzie Woj-
ciecha Cejrowskiego) (s. 250-278) cytuje reporta-
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że celebryty Cejrowskiego pod takim kątem, by 
wyszły na jaw zabiegi podróżnika o to, by wypaść 
przed czytelnikiem jak najlepiej. Powstaje „por-
tret niezwykle dowcipnego i  kompetentnego 
reportera, który świadom jest walorów swojego 
warsztatu pisarskiego i z lubością je uwydatnia” 
(s. 276). 

Ciekawie o  wizerunku Ryszarda Kapuściń-
skiego w świetle wydanej – kontrowersyjnej dla 
wielu – biografii Artura Domosławskiego (Ka-
puściński non-fiction, Świat Książki, Warszawa 
2010) opowiada Beata Nowacka, autorka dwu 
tomów o  Kapuścińskim. Zarzuca Domosław-
skiemu, że kosztem swojego bohatera i kosztem 
prawdy chce mieć 5 minut na targowisku dzien-
nikarskiej próżności. 

Omawiana książka wspomina o nowych wy-
miarach medialnej etykiety (netykiety), a  także 
o  gościnności, związanej chociażby z  nazwi-
skiem Jacques’a Derridy. Uważam, że ten pierw-
szy tom większej całości byłby bardziej przyjazny 
i gościnny w stosunku do czytelników, gdyby nie 
pominięto tłumaczeń obcych przytoczeń (s. 12-
13: język francuski; s. 121-122: język niemiecki; 
s. 116-117: język angielski). Nie każdy Polak 
i nawet dziennikarz zna wszystkie najważniejsze 
języki Europy, więc nie należy wirtualnego czy-
telnika zrażać wielojęzycznym gwarem i tumul-
tem (cytowana „apokalipsa informacji). Zamiast 
gościnności ktoś dopatrzyć tu mógłby się kalam-
burowej „gość-inności”4. 

Prof. Andrzej Gwóźdź, filmoznawca, redak-
tor „Kultury Współczesnej”, na pamiętnym po-
siedzeniu katowickiego Wydziału Filologiczne-
go, aby ośmielić kolegów do dyskusji na temat 
prezentowanej przez habilitantkę z  Krakowa 
tezy o  strukturze telematycznej (komputer po-
prawia mi na: telepatycznej!) kontaktu między 
telewizją a odbiorcą – zaapelował: „Wszyscy je-
steśmy medioznawcami!”. Po przeczytaniu tomu 
o Transdyscyplinarności badań nad komunikacją 

4  Zob. T. Kitliński, Wszyscy jesteśmy – piratami. Kto/
co w performatywności przeciw ACTA i za Pussy Riot? 
Jakie „socjologie literatury” (zawsze powszechnej)? Czy 
po-etyka po…?, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, s. 407: „po-
łączenie gościnności z innością, gość-inność”. Numer 
czasopisma nosi podtytuł Kultur@ literacka i przynosi 
wiele artykułów o Internecie.

medialną mógłbym odpowiedzieć śląskiemu 
medioznawczy w  stylu biblijnym: wielu bywa 
wezwanych, lecz mało bywa wybranych. Czytel-
niku, chcąc uczestniczyć świadomie w manipu-
lacjach mediów masowych – studiuj publikacje 
medioznawców, a rzadziej będziesz zawiedziony 
(na manowce!). 

      
      

Jerzy Paszek



Media religijne i  wyznaniowe w  polskim sys-
temie medialnym, pod redakcją Jana Kani 
i Zdzisława Kroplewskiego, Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2013, ss. 180 

Polska literatura przedmiotu dotycząca prasy 
wyznaniowej i  religijnej, zwłaszcza Kościoła ka-
tolickiego, nie jest zbyt obszerna. Dlatego każdą 
inicjatywę naukową opisującą ten podsystem pol-
skiego systemu medialnego w Polsce należy uznać 
za wskazaną i cenną. Ważny jest również fakt, iż 
media te kierują się odmienną doktryną medial-
ną, w znacznej mierze opozycyjną wobec doktry-
ny dominującej, jaką jest doktryna liberalna. 

Zbiór artykułów wskazuje, w  jakim miejscu 
opisu mediów wyznaniowych i religijnych jesteśmy 
w  naszym czasopiśmiennictwie medioznawczym. 
Można stwierdzić, iż tom dzieli się zasadniczo na 
dwie części. Pierwsza z  nich to próba ogólnego 
spojrzenia na system mediów wyznaniowych i reli-
gijnych w Polsce zarówno przez pryzmat współcze-
sności, jak i przeszłości. Autorzy w  tym względzie 
starają się ukazać zależności, funkcje i specyfikę tego 
typu prasy w przestrzeni komunikacyjnej mediów 
periodycznych w  Polsce. Druga, znacznie obszer-
niejsza ilościowo część artykułów, to egzemplifikacja 
poszczególnych części tego podsystemu medialnego 
w Polsce. Omawiane są tutaj zarówno poszczególne 
grupy typologiczne, jak i konkretne media masowe. 
W  większości jednak materiały te mają charakter 
informacyjno-przedstawiający. Tylko częściowo wy-
kazują cechy materiałów problemowo-oceniających. 
To wskazuje, iż badacze zajmujący się mediami re-
ligijnymi i wyznaniowymi w Polsce są w znacznej 
mierze na początku rekonstrukcji znaczenia tego 
podsystemu medialnego i  jego wieloaspektowego 
znaczenia w  komunikacji społecznej. Dużą zaletą 
tomu jest fakt, że wiele artykułów dotyczy poziomu 
lokalno-regionalnego mediów religijnych i wyzna-
niowych. Jest to ważne, gdyż te media, mimo ilo-
ściowej dominacji, niezbyt często są przedmiotem 
naukowej refleksji. Materiały zawarte w  tomie do-
tyczą kilku obszarów (diecezji), mogą się zatem stać 
podstawą szerszych, uogólniających  refleksji. Pew-
ną ułomnością tego typu rozważań jest brak szer-

szej analizy społecznego funkcjonowania tego typu 
periodyków. Podjęte próby w tym względzie oparte 
są jedynie na analizie nakładów, ilości prenumera-
torów, a więc danych formalnych, które dają tylko 
ogólne rozeznanie w społecznych funkcjach, zada-
niach i opiniach. Nie jest to jednak zarzut, gdyż wiele 
publikacji medioznawczych dotyczących innych 
grup typologicznych mediów w Polsce cechuje po-
dobny brak. Wynika to z faktu, iż w polskim medio-
znawstwie mało jest badań nad skutkami społeczne-
go funkcjonowania mediów periodycznych w dobie 
transformacji i  konwergencji systemu medialnego. 
Dostępne dane w  tym zakresie, realizowane przez 
firmy komercyjne, mają w  zdecydowanej mierze 
wymiar danych marketingowych realizowanych na 
potrzeby rynku reklamowego. 

Tekst Jana Kani wprowadza nas w publikacje ca-
łego tomu w sposób najbardziej ogólny. Autor przy-
jął perspektywę funkcjonowania całego systemu 
medialnego i w analizie cech polskiego systemu me-
dialnego umiejscawia media katolickie. Jest to próba 
udana, gdyż pozwala ocenić znaczenie, funkcje i za-
dania tego podsystemu medialnego w polskiej prze-
strzeni komunikacyjnej mediów periodycznych. 

Materiał Michała Urbasa nie jest typowym 
artykułem problemowym, gdyż ma charakter 
przeglądu źródeł do badania mediów religij-
nych i  wyznaniowych w  Polsce. Trzeba jednak 
stwierdzić, iż Autor zadał sobie dużo trudu, aby 
wykazać,  jakim zapleczem dysponują badacze 
zajmujący się tego typu prasą. Publikacja ta jest 
bardzo istotnym wzbogaceniem recenzowanego 
tomu. Trzeba podpowiedzieć Autorowi, biorąc 
pod uwagę, iż wskazuje na pojedyncze katalogi 
medialne, że w Katowicach w latach 1991–1996 
(ukazało się 4 roczniki) był wydawany „Katalog 
prasy, radia i  telewizji województw: bielskiego, 
częstochowskiego, katowickiego, opolskiego” 
(ostatni rocznik pod tytułem „Śląski Przegląd 
Medioznawczy”). Odnotowano w  nim bardzo 
dużo,  zwłaszcza początkowych inicjatyw, z  za-
kresu prasy parafialnej. Wydaje się, iż warto 
o nim wspomnieć, gdyż była to pierwsza próba 
w  polskim medioznawstwie systematycznego 
odnotowywania zmian rynku prasowo-wydaw-
niczego po 1989 roku na poziomie lokalno-re-
gionalnym.
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Publikacja Krzysztofa Łukaszczyka jest interesu-
jąca, chociaż w pierwszej części dość pobieżnie przy-
tacza dokumenty Kościoła katolickiego dotyczące 
mediów masowych. Ten aspekt był już wielokrotnie 
podejmowany w polskiej literaturze medioznawczej. 
Zaletą jest dość szczegółowe przedstawienie, jak Ko-
ściół katolicki wykorzystuje w  swojej działalności 
tzw. nowe media i odnajduje się w epoce cyfrowej. 

Artykuł Macieja Szczepaniaka można uznać 
za udaną próbę ukazania funkcjonowania doktry-
ny medialnej Kościoła katolickiego w odniesieniu 
do nowych mediów poprzez funkcjonowanie die-
cezjalnej strony internetowej. Wskazuje bowiem, 
jak w  praktyce świata wirtualnego realizuje się 
nową ewangelizację, dostosowaną formą i treścią 
do nowego odbiorcy. Publikacja zwraca uwagę, 
co jest bardzo istotne, jak Kościół powinien wy-
korzystywać naturę i specyficzne cechy Internetu, 
aby w dobie współczesnej skutecznie docierać do 
wiernych. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych, 
dla których wirtualny świat jest naturalnym śro-
dowiskiem, i  dlatego Kościół powinien w  nim 
szukać sposobów dotarcia do tej części wiernych. 

W  publikacji Pauliny Olechowskiej została 
podjęta próba ukazania stanu aktywności praso-
wej kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 
z  wyłączeniem Kościoła katolickiego. Otrzymali-
śmy statystyczny obraz tego typu aktywności, który 
mając walory porównawcze, może się stać podsta-
wą do dalszych analiz. Materiał wskazuje także na 
fakt, iż ilość wyznawców nie zawsze ma odzwier-
ciedlenie w ich aktywności wydawniczo-prasowej. 
Egzemplifikacją może być w tym względzie porów-
nanie przejawów tego typu działalności wyznaw-
ców prawosławia i protestantów. Autorka powinna 
pójść dalej i w kolejnych publikacjach podjąć pro-
blem zawartości najbardziej reprezentatywnych 
tytułów i ich społecznego funkcjonowania. Wtedy 
bowiem będzie mogła rozważać jakościowe aspek-
ty miejsca tego typu prasy w  podsystemie prasy 
wyznaniowej i religijnej w Polsce. 

Artykuł Aleksandra Woźnego jest próbą no-
wego odczytania relacji między mediami Kościo-
ła katolickiego a systemem medialnym w schył-
kowym okresie Polski Ludowej. Paradoksalnie, 
co wykazał  słusznie Autor, była to swoista kon-
wergencja obiegów informacyjnych kierujących 

się różną logiką funkcjonowania, gdzie odbiorca 
stał się kluczowym elementem zmian w związku 
z jego oczekiwaniami i potrzebami odbiorczymi. 

Publikacja Grzegorza Wejmana to typowy ma-
teriał statystyczno-informacyjny odzwierciedlają-
cy stan prasy kościelnej na terenie diecezji. Autor 
jedynie sygnalizuje problemy jakościowej analizy 
tejże prasy, co może być podjęte w dalszych bada-
niach. Zaletą materiału jest przedstawienie, jak Ko-
ściół katolicki buduje diecezjalną przestrzeń komu-
nikacyjną mediów periodycznych. Brakuje w nim 
jednak elementów porównawczych, co sprawia, iż 
jest to tylko przedstawienie bieżącego stanu. 

Marek Truszczyński w  swoim materiale do-
konuje próby rekonstrukcji funkcji prasy katolic-
kiej przez pryzmat zawartości pisma diecezjalne-
go. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dość rzadko 
podejmowana jest tak szczegółowa analiza treści, 
chociaż Autor nie wykorzystuje tutaj narzędzi 
metody analizy zawartości prasy. Można jednak 
z  dokonanej analizy wnioskować o  zadaniach 
i funkcjach pełnionych przez pismo, które Autor 
sygnalizuje, chociaż bardzo ostrożnie. 

Recenzowany tom kończy publikacja Piotra 
Ostrowskiego, która jest statystyczno-opisowym 
przedstawieniem mediów diecezjalnych. Autor 
charakteryzuje przede wszystkim stan formal-
no-organizacyjny mediów tego obszaru. Jedynie  
w przypadku dwutygodnika „Pielgrzym” jest pró-
ba jakościowej analizy treści pisma przez pryzmat 
spełnianych funkcji. Niepodjęta została taka ana-
liza w przypadku diecezjalnej rozgłośni radiowej. 
Odnośnie do tej ostatniej można by skomentować 
jej ramówkę, a nie zamieszczać ją w pełnym wy-
miarze, co rozbija strukturę publikacji. 

Dobrze się stało, iż literatura przedmiotu po-
święcona prasie religijnej i  wyznaniowej wzbo-
gaci się o nową pozycję. Chociaż większość ma-
teriałów tomu ma charakter wstępnych ustaleń 
badawczych, to jednak w sposób istotny przybli-
ża nas do całościowego opisu podsystemu pra-
sy religijnej i  wyznaniowej w  polskim systemie 
medialnym. 

Marian Gierula



Ogólnopolska konferencja Polski system me-
dialny. Migracje do cyberprzestrzeni. 
Kielce 21–22 maja 2013 r.

W dniach 21–22 maja 2013 r. w Uniwersyte-
cie Jana Kochanowskiego w  Kielcach odbyła się 
druga edycja konferencji Polski system medialny. 
Tym razem tematem dyskusji były Migracje do cy-
berprzestrzeni. To naukowe przedsięwzięcie zor-
ganizował Instytut Bibliotekoznawstwa i  Dzien-
nikarstwa, a honorowy patronat nad konferencją 
sprawowali JM Rektor UJK prof. dr hab. Jacek 
Semaniak oraz prezes TVP S.A. dr Juliusz Braun. 

Witając gości i  uczestników, przewodniczący 
Komitetu Naukowego konferencji prof. dr hab. To-
masz Mielczarek poinformował, że pierwotnie do 
udziału w obradach zgłosiło się blisko 50 osób, z cze-
go zaproszono do wygłoszenia referatów 24 uczo-
nych  reprezentujących 12 ośrodków akademickich. 

Po uroczystym otwarciu obrad dokonanym 
przez rektora UJK prof. dra hab. Jacka Semaniaka 
i  odczytaniu okolicznościowego przesłania preze-
sa TVP S.A. dra Juliusza Brauna obrady plenarne 
rozpoczął prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek 
reprezentujący Instytut Dziennikarstwa UW. Te-
matem jego wystąpienia był Informacyjny poten-
cjał rafinacji zasobów sieciowych. Referent zwrócił 
uwagę na ogrom danych zgromadzonych w  sieci, 
których znaczenie nie wynika tylko z ich ilości, ale 
nieodkrytej jeszcze jakości. Dla nauk społecznych 
ważnym wyzwaniem jest doskonalenie metodologii 
przeszukiwania tych zasobów oraz opracowanie sto-
sownych narzędzi do rafinacji informacji sieciowej,  
dostarczania wyników użytkownikom, a co najważ-
niejsze – przekonania o użyteczności tego nowego 
źródła informacji.

Kolejny referent – prof. dr hab. Kazimierz 
Wolny-Zmorzyński z  Instytutu Dziennikarstwa 
i  Komunikacji Społecznej UJ skoncentrował 
uwagę słuchaczy na Nowych formach reportażu 
w internecie. Według jego opinii nowy kanał ko-
munikacji, jakim jest internet, ma istotny wpływ 
na współczesny reportaż. Z  jednej strony skraca 
jego objętość, upraszcza język i  używane formy 
stylistyczne, z drugiej zaś – poprzez wykorzysta-
nie różnorodnych funkcjonalności internetu –  
wzbogaca o  treści audiowizualne, odwołania do 

baz danych, możliwość komentowania treści itp. 
Na koniec swego wystąpienia referent podjął pró-
bę określenia definicyjnych ram współczesnego 
reportażu internetowego, zaznaczając przy tym, 
że mamy do czynienia z dynamicznym medium, 
które nieustannie modyfikuje zarówno samo sie-
bie, jak i wykorzystywane gatunki prasowe.

Prof. AGH dr hab. Ignacy Fiut zaprezento-
wał Migrację prasy bezpłatnej do internetu. Wy-
stąpienie rozpoczął od zarysowania ewolucji 
prasy bezpłatnej wydawanej w Polsce, by następ-
nie przedstawić przykłady jej obecności w  cy-
berprzestrzeni.

Referat Nowe technologie w  służbie nowej lewi-
cy. „Dziennik Opinii” w  cyberprzestrzeni środowiska 
„Krytyki Politycznej” wygłosił prof. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego dr hab. Zbigniew Ancule-
wicz.  Według referenta „Dziennik Opinii”, ukazujący 
się w sieci od 8 listopada 2012 r., jest jednym z naj-
ciekawszych pomysłów tworzenia gazety codziennej 
przeznaczonej tylko do rozpowszechniania w  sieci. 
Dziennik ten jest pozbawiony newsów oraz materia-
łów o  charakterze rozrywkowym. Skupiony jest na 
prezentowaniu opinii, a gazeta ta ma charakter hy-
brydowy: obok tekstów pisanych integralną częścią 
dziennika są multimedia. 

Obrady plenarne zakończył referat dra Woj-
ciecha Lisa (KUL) zatytułowany Bezpieczeństwo 
w  cyberprzestrzeni na gruncie normatywnym. Dr 
Lis stwierdził, że skala przestępstw popełnianych za 
pośrednictwem internetu jest szeroka i  niezwykle 
zróżnicowana. Wiele z nich zostało przeniesionych 
do cyberprzestrzeni bezpośrednio z życia codzien-
nego, inne są ściśle związane ze specyfiką internetu. 
Te najbardziej niebezpieczne zostały sklasyfikowane 
w kodeksie karnym z 6 czerwca 1997 r. 

Po przerwie uczestnicy konferencji obrado-
wali w dwóch sekcjach. Pierwsza z nich koncen-
trowała się na szeroko pojmowanych problemach 
dziennikarstwa internetowego, druga zaś na kwe-
stiach funkcjonowania mediów w cyberprzestrze-
ni. Podczas obrad sekcji pierwszej wygłoszono 
następujące referaty: dr Wojciech Jabłoński (In-
stytut Dziennikarstwa UW) – Polityczne dzien-
nikarstwo wirtualne. Ucieczka w  cyberprzestrzeń 
jako odejście od standardów uprawiania zawodu; 
dr Izabela Bogdanowicz (Instytut Dziennikarstwa 
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UW) – Dziennikarstwo w portalu – nowe medium, 
nowa etyka komunikowania się?; dr Adam Ja-
chimczyk  (IBiD UJK) – Dziennikarstwo oparte na 
bazie danych. Casus polskiej prasy online; dr Rena-
ta Piasecka (IBiD UJK) – Biuletyn prasowy w cy-
berprzestrzeni. Analiza zjawiska na przykładzie 
ewolucji agencji informacyjnych w Polsce po 1989 
roku; dr Tomasz Chrząstek (IBiD UJK) – Twitter 
jako kanał komunikacji politycznej na przykładzie 
wykorzystania serwisu przez polskich parlamen-
tarzystów; mgr Mateusz Zapała (doktorant UJK) 
– Zjawisko churnalismu w  największych polskich 
internetowych portalach ogólnoinformacyjnych; dr 
Judyta Perczak (IBiD UJK) – www.hokuspokus.
pl. Polskie portale ezoteryczne: próba klasyfikacji 
i charakterystyki.

W  sekcji drugiej wygłoszono następują-
ce referaty: dr Jolanta Dzierżyńska (IBiD UJK) 
– Opłacalność migracji do sieci wydawców pra-
sowych; dr Magdalena Piłat-Borcuch, dr Artur 
Borcuch (Instytut Zarządzania UJK) – Finansja-
lizacja mediów elektronicznych; mgr Agnieszka 
Garcarek-Sikorska (Uniwersytet Łódzki)  – RMF 
FM, www.rmf.fm [1], RMFon.pl, www.rmf24.
pl [2] – migracja treści w ramach tej samej gru-
py medialnej; mgr Małgorzata Cieślik-Florczyk 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – Telewi-
zja internetowa jako nowa forma oddziaływania 
politycznego; mgr Ilona Dąbrowska  (Zakład 
Dziennikarstwa UMCS) – Podaj dalej. Konwer-
gencja w  serwisach społecznościowych; lic. Ali-
na Jaworska  (UMK  w Toruniu) – PDF, EPUB, 
MOBI. Digitalizacja prasy w Polsce.

W  drugim dniu konferencji, pod kierunkiem 
prof. Uniwersytetu Śląskiego dra hab. Mariana 
Gieruli, obradowała sekcja zajmująca się Mediami 
regionalnymi i lokalnymi w cyberprzestrzeni. Wygło-
szono pięć referatów: dr Justyna Lehun (Uniwersytet 
Opolski) – „Usieciowienie” prasy lokalnej. Przymus 
cyberkulturowy czy możliwość poszerzania oferty 
wydawniczej?; dr Jolanta Kępa-Mętrak (IBiD UJK) 
– Media lokalne o zasięgu globalnym?;  dr Krzysztof 
Wasilewski  (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.) 
– Wpływ nowych mediów na lokalny rynek prasy, 
radia i  telewizji. Przykład subregionu gorzowskiego; 
dr Katarzyna Bernat  (Szkoła Ekonomii i Prawa  im. 

prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Radio Plus 
Kielce) – Prasa, radio, telewizja w internecie na przy-
kładzie mediów regionalnych w Kielcach; mgr Grze-
gorz Gielniewski, mgr Magdalena Wojtoń (UMCS) 
– Kres mediów tradycyjnych? – czytelnictwo nowych 
mediów a  czytelnictwo prasy na przykładzie woje-
wództw świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

Po przerwie odbył się panel z udziałem rekto-
rów naczelnych mediów kieleckich, którzy zastana-
wiali się nad konsekwencjami, jakie niesie internet 
dla regionalnego i lokalnego dziennikarstwa, kon-
wergencją treści medialnych oraz potrzebami edu-
kacyjnymi związanymi z migracją mediów do sieci. 
Podczas dyskusji prowadzonej przez prof. dra hab. 
M. Gierulę dało się zauważyć dwa dość wyraźnie 
zakreślone stanowiska. Pierwsze z nich można ująć 
w syntetycznej formie jako broniące dotychczaso-
wych, ale gruntownie zmodyfikowanych mediów. 
Dla przykładu przytoczmy zgodne opinie redaktor 
naczelnej „Gazety Wyborczej – Kielce” Aliny Ja-
nusz oraz szefowej działu informacji OT TVP S.A. 
Kielce Urszuli Drukały, które doszły do wniosku, 
że tradycyjne media charakteryzowały się wysoką 
rzetelnością oraz stanowiły przewodnik dla opinii 
publicznej. Nowe media nie zawsze potrafią spro-
stać takim wymaganiom.

Inni dyskutanci patrzyli na funkcjonowanie 
nowych mediów ze znacznie większym entuzja-
zmem. Redaktor naczelny „Echa Dnia” Stanisław 
Wróbel i  szef działu internetowego tej gazety 
Miłosz Skiba oraz Radosław Podsiadły z  Radia 
Kielce podkreślali np. niemal niegraniczone moż-
liwości nowych mediów. Zaliczali do nich nieline-
arność, nieograniczoną pojemność, a  zwłaszcza 
interaktywność. Różne formy aktywności odbior-
ców, przeradzające się niekiedy w dziennikarstwo 
obywatelskie, to – w zgodnej opinii dziennikarzy 
kieleckich – najbardziej obiecująca i znakomicie 
uzupełniająca profesjonalistów forma pozyskiwa-
nia i dystrybucji informacji.

Nowe media – mówili niemal jednym gło-
sem Stanisław Wróbel i  Radosław Podsiadły 
– zmuszają dziennikarzy do przekraczania gra-
nic, które określały klasyczne formy przekazu. 
Współczesne dziennikarstwo wymaga wszech-
stronnego warsztatu zawodowego. „Cyberdzien-
nikarz” to profesjonalista, który powinien kre-
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ować zarówno materiały zapisane w  klasycznej 
formie, jak i materiały audiowizualne. I właśnie 
takie kompetencje powinni nabywać studenci 
dziennikarstwa.

Podsumowując dwudniowe obrady, prof. dr 
hab. Tomasz Mielczarek podkreślił, że intencją 
organizatorów konferencji było skonfrontowanie 
teoretycznych modeli medioznawczych i rozwa-
żań teoretycznych z  praktyką dziennikarstwa. 
Uczestnikom konferencji w  znacznej mierze 
udało się zrealizować te cele, choć żałować trze-
ba, że dwudniowym obradom przysłuchiwała się 
zaledwie garstka studentów dziennikarstwa i ko-
munikacji społecznej kształcących się w UJK.

Jolanta Dzierżyńska



(Ko)media w Katowicach

W dniach  18–20 września 2013 roku odbyła 
się w Katowicach Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa (Ko)media. Objęta została honoro-
wym patronatem przez ambasadora Republiki 
Słowackiej Vasila Grivnę,  ambasadora Republiki 
Czeskiej Jana Sechtera oraz prezydenta Katowic. 

Pierwsza edycja konferencji odbyła się 
w  2006 roku w  Uniwersytecie Konstantyna Fi-
lozofa w Nitrze. Pomysłodawcami nazwy i kon-
cepcji są Katarína Fichnová i Janka Satková. Ter-
min „(Ko)media” miał zachęcać do refleksji nad 
rzeczywistością współczesnego świata,   uobec-
niającego się w  przestrzeni medialnej. Trzema 
głównymi hasłami stały się: komunikacja – ko-
operacja – kontestacja. 

Od  trzeciej edycji konferencja naprzemiennie 
odbywa się na Słowacji i w Czechach. W tym roku 
do organizatorów dołączył także Zakład Dzienni-
karstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, dziekan Wy-
działu Informatyki i  Komunikacji UE w  Katowi-
cach, oraz prof. dr hab. Józef Olejniczak, kierownik 
Zakładu Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych 
Mediów, otworzyli obrady następującymi pytania-
mi: Czy komunikacja, rozumiana jako porozumie-
nie, jest w  świecie współczesnym, pełnym chaosu, 
konfliktów jeszcze możliwa? Czy możliwa jest efek-
tywna kooperacja między podmiotami działającymi 
w  przestrzeni komunikacji społecznej? Czy obo-
wiązkiem mediów jest kontestacja ośrodków władzy 
(politycznej, samorządowej, sądowej, finansowej)? 
Na czym polega działalność ponowoczesnych „bun-
towników” – efektownie wykorzystujących możli-
wości stwarzane przez nowe media?

W roli prelegentów oprócz naukowców wy-
stąpili także praktycy – dziennikarze „Dzienni-
ka Zachodniego”, „Gościa Niedzielnego” oraz 
Telewizji Katowice.  Pytano przede wszystkim 
o  rolę mediów, próbowano określić specyfikę 
komunikowania się w ponowoczesności. Zwra-
cano uwagę na kontestację władzy w  mediach 
tradycyjnych i nowych mediach, na strategie ko-
munikacyjne liderów polskiej sceny politycznej 
w internecie. Sporo uwagi poświęcono tabloidy-

zacji mediów. Podkreślano znaczenie mediów 
społecznościwych i blogosfery.

Prof. UE dr hab. Krzysztof Gajdka dokonał 
wnikliwej analizy strategii, taktyki oraz manier  
rzeczników prasowych rządu w  latach 1989–
2013, prof. UP dr hab. Bogusław Skowronek 
wskazał natomiast na relację między komunika-
cją medialną a językoznawstwem.

Wystąpienia słowackich badaczy wsparte 
zostały projektem Vega 1/0195/11|10: Stereo-
typed genderization of media space. Duże zain-
teresowanie wzbudził referat dr hab. Katariny 
Fichnovej dotyczący genderowej stereotypizacji 
w wizualnej sferze opiniotwórczych słowackich 
dzienników, w którym próbowała określić, w jaki 
sposób  rozwijała się prezentacja mężczyzn i ko-
biet w  dziennikach „Pravda” i  „Sme” w   pięciu 
ostatnich latach. Dr hab. Fichnova wykazała wy-
raźną genderową stereotypizację. Jej wystąpienie 
sprowokowało dyskusję o stereotypizacji w pol-
skich dziennikach. 

Dr Łukasz Wojciechowski odniósł się do 
koncepcji nekromarketingu i stereotypów w me-
dialnej i marketigowej komunikacji.  Do kwestii 
stereotypów odwołały się także dr Lucia Spálová 
oraz mgr Veronika Ružičková. Poruszyły  proble-
matykę tradycyjnej i nowej formy męskości w sfe-
rze prasy drukowanej. Jako przykład posłużyły im 
komunikaty reklamowe w męskich lifestylowych 
czasopismach. Psychosemantycznymi metodami 
badały, w  jaki sposób postrzegane są typy mę-
skości: typ tradycyjnego mężczyzny – macho, typ 
metroseksualisty i  typ biznesmana (przez grupę 
docelową do lat 35). Zaprezentowane wyniki ba-
dań potwierdziły  preferencje prezentacji trady-
cyjnej męskości w słowackich mediach oraz ste-
reotypową nietolerancję wobec innych wzorców.

Mgr Magdaléna Kačániová  wygłosiła refe-
rat pt. Aplikacja Repertory Grid w marketingowej 
komunikacji: koncentracja na postrzeganiu re-
klamy i  gender stereotypów. Celem wystąpienia 
było zaznajomienie publiczności z  mało znaną 
psychosemantyczną metodą badań – jej tłem, 
postaciami i  przykładami wykorzystania. Mag-
daléna Kačániová  udowadniała potencjał meto-
dy Repertory Grid w sferze badań komunikacji 
marketingowej, konkretnie możliwości takiego 
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podejścia w badaniu postrzegania reklamy i gen-
derowych stereotypów.  

Rozważania dr Edity Štrbovej dotyczyły na-
tomiast eventu oraz  happeningu w komunikacji 
marketingowej. Analizowała pojęcia: interakcji 
i interaktywnej publiczności, emocji estetycznych, 
przeżywania i zachowania konsumenckiego.

Dyskusje w  międzynarodowych grupach 
oscylowały wokół następujących zagadnień: 
prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funk-
cjonowania mediów; analizy dyskursu medial-
nego; komunikacji marketingowej; odpowie-
dzialności dziennikarzy i  mediów; kooperacji 
i kontestacji w sieciach społecznościowych.

Oprócz wymiany doświadczeń, promocji 
wyników badań i  analiz uczestnicy konferencji 
mogli wziąć udział specjalnym pokazie filmo-
wym, zorganizowanym przez partnera projektu 
– Instytucję Filmową „Silesia-Film”.

Efektem konferencji będzie publikacja mo-
nografii naukowej (KO)media. Konteksty dyskur-
su medialnego: (KO)munikacja, (KO)operacja, 
(KO)ntestacja.

 Katarzyna Walotek-Ściańska



Przodownicy prasy, pod redakcją Rafała Wie-
toszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2013, ss. 178

Recenzowaną pracę należy uznać za niezwy-
kłą z kilku powodów. Po pierwsze ze względu na 
zawartość. Jej przedmiotem jest bowiem historia 
Ośrodka Badań Prasoznawczych w  Krakowie 
– jednostki badawczej zajmującej się analizami 
funkcjonowania mediów masowych w  Polsce 
przez ponad 50 lat, niezależnie od zawirowań 
i zmian politycznych. Wykrystalizował się w niej 
polski model uprawiania prasoznawstwa (me-
dioznawstwa) jako  nauki interdyscyplinarnej. Po 
drugie ze względu na osoby tworzące Ośrodek. 
Dotyczyło to zwłaszcza skali i wszechstronności 
programu badawczego nad prasą i  dziennikar-
stwem lokalnym w  Polsce. To, co stworzyliśmy 
w Katowicach, było twórczo inspirowane wizyta-
mi w Krakowie studentów dziennikarstwa, któ-
rzy poprzez wywiady z pracownikami OBP nie 
tylko odtwarzają historię tej placówki naukowej, 
ale także poznają losy i kulisy życia naukowego (i 
nie tylko) swoich mistrzów i nauczycieli. Po trze-
cie, książka ma niejako dwa wymiary. Z  jednej 
strony to poznawanie, iż tworzenie nauki wyma-
ga połączenia indywidualności i pracy zespoło-
wej, z drugiej zaś, że muszą być więzi nie tylko 
naukowe, aby stworzyć coś, co da ponadczaso-
wy efekt. Warstwa informacyjno-opisowa jest 
tworzona zarówno przez pracowników Ośrodka 
(głównie dra Z. Bajkę), jak i  odtwarzana przez 
samych autorów poszczególnych tekstów. Po 
czwarte, sam autor recenzji ma do OBP stosu-
nek emocjonalny, bo jest z  nim związany od 
ponad 30 lat i  wielu bohaterów książki zna od 
dziesięcioleci. Po piąte, sama konstrukcja książki 
jest nietypowa, ale dobrze odzwierciedla wie-
lowymiarowość OBP jako jednostki naukowej 
i  ludzi go tworzących. Czyta się ją dobrze, bo 
napisana jest żywym językiem, bez niepotrzeb-
nej naukowej terminologii. Jest wiele uzupełnień 
przy poszczególnych wywiadach. To powoduje 
jednakże, iż jest ona trochę hermetyczna i może 
być trudna w odbiorze dla ludzi, którzy nie mieli 
z przedstawionymi osobami kontaktu. Może być 
zarazem pouczająca dla  wielu środowisk nauko-

wych i  dziennikarskich kierujących się zasadą 
egoizmu i indywidualizmu. 

Można powiedzieć, iż chwała inspiratorom 
tej książki. Był to chyba ostatni moment, by 
można było tak wiernie odtworzyć dzieje OBP, 
zwłaszcza z  punktu widzenia ludzi go tworzą-
cych, którzy osobiście opowiadali o przygodzie 
naukowej spędzonej w Ośrodku. W tym kontek-
ście pewien niedosyt musi wzbudzać wspomnie-
nie o Pawle Dubielu.  Jeżeli jednak  dodamy, iż 
jest ona uzupełniona wieloma rzeczowymi in-
formacjami związanymi z   funkcjonowaniem 
OBP jako struktury organizacyjnej (czuję wpływ 
faktograficznego zmysłu dra S. Dzikiego), to 
uzyskujemy pełny, wielowymiarowy jego obraz. 
W  książce jest także wiele elementów anegdo-
tycznych czy wręcz humorystycznych, co czyni 
ją atrakcyjną pod względem marketingowym. 

Książka jest także bardzo dobrym przykładem 
losów placówek naukowych, które nawet przejęte 
przez szacowne instytucje, w konfrontacji z zasada-
mi wolnego rynku mają trudności, bo częściej jest 
zapotrzebowanie na elementarne, marketingowe 
dane niż pogłębione refleksje naukowe.

Wydaje się, iż książka może spełniać funk-
cję dydaktyczną w procesie kształcenia dzienni-
karzy nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Jest bowiem dowodem, iż nawet w  trudnych 
warunkach można stworzyć coś wartościowego. 
Można zaobserwować to już u samych autorów 
i ewolucji ich stosunku do samego udziału napi-
sania tej książki i w czasie jej tworzenia.  

Myślę, że książka znajdzie swoich czytelni-
ków w wielu środowiskach, nie tylko związanych 
z  badaniem mediów masowych i  kształceniem 
dziennikarzy w  Polsce. Jest bowiem dowodem, 
że tworzenie zespołów twórczych nie jest ani ła-
twym, ani prostym, ale zawsze ciekawym proce-
sem. 

Marian Gierula



Ilona Biernacka-Ligięza, Lokalna prasa nor-
weska w dobie globalizacji, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2012, ss. 486

Zagraniczne lokalne systemy medialne rzadko 
znajdują zainteresowanie polskich medioznawców. 
Trudno mieć o  to pretensje. Specyfika lokalnych 
rynków radia, prasy i  telewizji – nawet w  ska-
li poszczególnych regionów, a  co dopiero państw 
– sprawia, że badania takie wymagają znacznych 
nakładów czasowych i finansowych. Dodatkowego 
problemu nastręczają występujące niuanse kultu-
rowe, które często determinują stan miejscowych 
mediów, a  które dla zewnętrznego obserwatora 
mogą być trudne, lub wręcz niemożliwe do uchwy-
cenia. Zapewne kolejnym wytłumaczeniem tego 
stanu rzeczy jest także postępująca globalizacja 
nauki, powodująca wzrost zainteresowania proble-
mami ponadnarodowymi, kosztem tematyki re-
gionalnej i lokalnej. Jest to zresztą trend dający się 
zauważyć nie tylko w polskim medioznawstwie1. 

 Z wielkim uznaniem trzeba odnotować więc 
fakt, że na polskim rynku pojawiła się publika-
cja łącząca zainteresowanie mediami lokalnymi 
z  procesami globalizacyjnymi. Z  jednej strony 
Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji pió-
ra dr Ilony Biernackiej-Ligięzy wypełnia istotną 
lukę w  rodzimych badaniach skandynawskich 
systemów medialnych – zarówno w ich aspekcie 
narodowym, jak i lokalnym2. Z drugiej, wartym 

1  Por. M. Aldridge, Understanding the Local Media, 
New York 2007, s. 1. We wstępie do swojej książki 
autor pisze: „Obecnie praca na uniwersytecie w Wiel-
kiej Brytanii prawie nie różni się od pracy dla dużej 
firmy – z jednym wyjątkiem. We wszystkich dziedzi-
nach nauki, każdy – bez względu na jego tytuł nau-
kowy czy doświadczenie – działa na globalnej scenie. 
Wyjazdy na międzynarodowe konferencje i mobilność 
etatów stały się normą. Możliwe, że właśnie z tego po-
wodu wszyscy naukowcy bez wyjątku tak mało uwagi 
poświęcają lokalnym i regionalnym gazetom i nadaw-
com. Jednak musi dziwić, że tak samo postępują ci, dla 
których punktem odniesienia są media”.
2  Nie oznacza to bynajmniej, że media norweskie 
w ogóle nie zostały opisane przez polskich medio-
znawców. Pewne zainteresowanie tym rynkiem wy-
nika po części z zaangażowania norweskiego kapitału 
w polski rynek prasy. Warto wymienić najbardziej 
udane: U. Srebrowska, Media w Norwegii: historia 

podkreślenia i  uznania jest umieszczenie przez 
autorkę swoich rozważań w  perspektywie glo-
balnej, która coraz bardziej determinuje rynek 
lokalnych i  regionalnych mediów. Przy czym – 
co zaznacza dr Biernacka-Ligięza – współczesne 
badania wskazują na współistnienie procesów 
globalizacji i  regionalizacji, przy czym ta ostat-
nia ma często decydujące znaczenie dla lokalne-
go rynku mediów3.

Autorka omawianej pracy jest adiunktem 
w  Zakładzie Komunikacji Społecznej i  Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Opolskiego. Wśród jej zain-
teresowań naukowych znajdują się m.in. nowe me-
dia, komunikacja międzykulturowa, język mediów 
oraz prasa alternatywna4. Jednak głównym obsza-
rem badań dr Ilony Biernackiej-Ligięzy pozostają 
media lokalne, czego efektem jest omawiana praca. 
Powstała ona dzięki grantowi przyznanemu autor-
ce w ramach EEA/EOG Grants (fundusze norwe-
skie) na zbadanie mediów lokalnych w Norwegii.

Lokalna prasa norweska w  dobie globalizacji 
została podzielona na cztery części, poprzedzo-
ne obszernym wstępem. Jak stwierdza w nim dr 
Biernacka-Ligięza, „głównym celem pracy jest 
ocena wpływu procesów globalizacyjnych i świa-
towych trendów widocznych w  rozwoju dzisiej-
szych mediów na rynek lokalnej prasy drukowa-
nej w Norwegii”5. Wśród powodów, dla których 
wybór padł na Norwegię, autorka wymienia 
ugruntowaną kulturę czytelniczą społeczności 
norweskiej, wysokie wskaźniki czytelnictwa oraz 

rozwoju, struktura i norweska obecność w Polsce, 
[w:] Media masowe na świecie. Modele systemów 
medialnych i ich dynamika rozwojowa, red. B. Do-
bek-Ostrowska, Wrocław 2007; P. Szostok, Środki 
masowego komunikowania na przykładzie systemów 
medialnych Szwecji i Norwegii, [w:] Z. Oniszczuk, 
M. Gierula (red.), Mało znane systemy medialne, So-
snowiec 2007; I. Biernacka-Ligięza, What will be the 
future for Local Broadcasting in Norway?, „Central 
European Journal of Communication” 2010, nr 1.
3  Por. A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia 
mediów. Od Gutenberga do Internetu, Warszawa 
2010, s. 358-359.
4  Informacje o autorce dostępne na stronie inter-
netowej Uniwersytetu Opolskiego (wersja online: 
http://dziennikarstwo.uni.opole.pl/show.php?id=32 
[dostęp: 1 VII 2013].
5  I. Biernacka-Ligięza, Lokalna prasa norweska 
w dobie globalizacji, Lublin 2012, s. 10.
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zdecentralizowaną strukturę rynku prasowe-
go. Trudno polemizować z  tymi stwierdzenia-
mi, zważywszy, że w  2009 r. codzienny kontakt 
z gazetą miało 65 proc. Norwegów, podczas gdy 
w Polsce liczba ta jest o wiele niższa6. Zastrzeżeń 
nie budzą także zastosowane metody badawcze. 
Obok analizy zawartości prasy, która objęła 1128 
artykułów, autorka wykorzystała metodę ankie-
tową (telefoniczną), uzupełnioną o  pogłębione 
wywiady z dziennikarzami prasy lokalnej, a także 
z norweskimi badaczami mediów. Zwłaszcza od-
powiedzi tej ostatniej grupy dają ciekawe spojrze-
nie na współczesny stan mediów w Norwegii.

Część pierwsza omawianej pracy zosta-
ła zatytułowana „Wpływ globalizacji na media 
i społeczeństwo”. W składających się nań sześciu 
rozdziałach autorka przedstawia m.in. teorie 
globalizacji i  glokalizacji. Tę ostatnią dr Bier-
nacka-Ligięza rozumie jako oddziaływanie na 
środowiska lokalne procesów globalizacyjnych 
przy jednoczesnym współudziale tych środo-
wisk w tworzeniu globalnej sieci7. Kolejne roz-
działy autorka poświęciła wpływowi globalizacji 
na komunikowanie masowe, lokalne społeczno-
ści i ich media. Słusznie przy tym zauważyła, że 
te ostatnie są „jedną z głównych sił napędowych 
globalizacji oraz kluczowym czynnikiem organi-
zacyjnym codziennego życia ludzi w dzisiejszym 
świecie”8. O  ile pierwsze cztery rozdziały mają 
charakter ogólny, o  tyle piąty („Rola mediów 
w  integracji społeczności lokalnych Norwegii”) 
i  szósty („Zależność między mediami a kulturą 
6  Jak pisze autorka omawianej pracy, „w 2009 roku 
80% Norwegów oglądało telewizję przez około 2,5 
godziny dziennie, 65% czytało gazetę przez około 25 
minut dziennie, 73% korzystało z Internetu przez około 
73 minuty dziennie (około 95% miało do niego dostęp 
w domu), 53% słuchało radia przez około 82 minuty 
dziennie, a każdy Norweg prenumerował średnio dwie 
gazety rocznie”. Według badań PBC General, przepro-
wadzonych od września 2012 do lutego 2013 r., z naj-
poczytniejszą „Gazetą Wyborczą” miało kontakt zale-
dwie 11,23 proc. ankietowanych, co oznaczało spadek 
o niemal 2 proc. w skali rok do roku. Źródło: Spada 
czytelnictwo dzienników, „Gazeta Wyborcza” liderem 
[wersja online: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
spada-czytelnictwo-dziennikow-gazeta-wyborcza-
liderem_1 [dostęp: 23 VII 2013 r.].
7  I. Biernacka-Ligięza, Lokalna prasa norweska…, s. 29.
8 Tamże, s. 85.

tradycyjną w Norwegii”) już bezpośrednio doty-
kają problematyki pracy. 

Część druga książki nosi tytuł „Krajobraz lokal-
nych mediów w Norwegii”. Rozpoczyna ją rozdział, 
w którym autorka przedstawia rozwój lokalnych sta-
cji radiowych i  telewizyjnych. Kolejne dwa zostały 
poświęcone domom mediowym w  Norwegii oraz 
kwestii własności na tamtejszym rynku prasy, radia 
i telewizji. Tak szerokie omówienie norweskiego sys-
temu medialnego jest jak najbardziej uzasadnione, 
zważywszy na jego strukturę. „Jej podstawę – pisze 
dr Biernacka-Ligięza – stanowią: po pierwsze, me-
dia lokalne (obejmują swoim zasięgiem jedną lub 
kilka gmin); po drugie, media regionalne (obejmu-
jące wiele gmin, województwo lub cały region) i po 
trzecie, media o zasięgu krajowym. O dominującej 
roli lokalnych mediów w  Norwegii poza  »blisko-
ścią informacji« świadczy także «bliskość klienta«”9. 
W powyższych faktach znajdują potwierdzenie sło-
wa autorki, iż „w Norwegii nie dziwi stwierdzenie, 
że jeśli chcesz być częścią swojej społeczności i wpły-
wać na jej kształt, to musisz czytać lokalną gazetę (w 
sieci lub papierową) lub możesz ewentualnie śledzić 
lokalne serwisy radiowe bądź telewizyjne”10. Ich 
dalszym uzupełnieniem są rozdziały czwarty, piąty 
i szósty, w których autorka kompleksowo przedsta-
wia szczegółowe dane dotyczące korzystania z me-
diów przez Norwegów, a także omawia rolę prasy lo-
kalnej w budowaniu sfery publicznej oraz jej wpływ 
na kształtowanie tożsamości lokalnej.

„Prasa lokalna w Norwegii – struktura, ry-
nek, społeczeństwo” – to tytuł trzeciej części. 
Składa się ona z  pięciu rozdziałów. Pierwszy 
z  nich przedstawia kształtowanie się współcze-
snego systemu medialnego w  Norwegii, w  któ-
rym dominacja prasy partyjnej była stopniowo 
zastępowana przez niezależne gazety i  czasopi-
sma. Dzięki temu procesowi – co szczegółowo 
zostało omówione w rozdziale drugim – dzisiej-
sza norweska prasa lokalna i regionalna charak-
teryzuje się znaczną różnorodnością tematycz-
ną i  własnościową. Kryzys czytelnictwa prasy 
drukowanej, który nie ominął Norwegii, a także 
wzrost konkurencji (pojawienie się tzw. gazet nr 
2) wymógł na poszczególnych tytułach poszuki-

9  Tamże, s. 133.
10  Tamże.
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wanie nowych możliwości przetrwania. Wśród 
nich autorka wyszczególniła trzy najpowszech-
niejsze strategie: przejęcie czołowej pozycji w re-
gionie lub zmniejszenie różnicy w  wysokości 
konkurencyjnych nakładów, utrzymanie statusu 
największej gazety oraz „wyprofilowanie działal-
ności”, często z naciskiem na materiał sensacyj-
ny11. Rozdział trzeci autorka poświęciła sferze 
oddziaływania prasy lokalnej i  jej wielopozio-
mowości. Z  kolei w  rozdziale czwartym czytel-
nik dowiaduje się o  wpływie podziału admini-
stracyjnego na przekształcenia lokalnej prasy. 
Ostatni, piąty rozdział, przedstawia współczesny 
stan norweskich tytułów lokalnych, w tym poja-
wienie się na rynku darmowych gazet. 

Część czwarta pt. „Lokalne dziennikarstwo pra-
sowe” wieńczy omawianą książkę. W składających 
się na nią czterech rozdziałach autorka szczegółowo 
omawia m.in. pozycję dziennikarzy zarówno w ich 
redakcji, jak i otoczeniu społecznym. Dr Biernacka-
-Ligięza trafnie zauważa, że „wyzwaniem dla lokal-
nych mediów jest zachowanie równowagi pomiędzy 
budowaniem lokalnej tożsamości a byciem krytycz-
nym i  nieprzejednanym obserwatorem lokalnego 
społeczeństwa”12. Powołując się na norweskie bada-
nia, autorka wskazuje na znaczne różnice pomiędzy 
pracą i pozycją dziennikarza prasy ogólnokrajowej 
i lokalnej. Podczas gdy ten pierwszy nie tylko zarabia 
więcej i cieszy się wysokim prestiżem, ale także ma 
większe szanse na zdobycie prestiżowych nagród, 
dziennikarz lokalny musi funkcjonować w  coraz 
trudniejszych warunkach. Z tego powodu ciekawie 
prezentują się wypowiedzi samych dziennikarzy 
norweskiej prasy lokalnej. Większość z nich postrze-
ga swój zawód jako swoistą misję. Polega ona na 
byciu „krytycznym dozorcą”, który ma obowiązek 
koncentrować uwagę odbiorców na ważnych, a nie 
jedynie sensacyjnych wydarzeniach, który także po-
trafi przeciwstawić się swoim czytelnikom, jeśli wy-
maga tego sprawa13.

Istotnym elementem uzupełniającym treść 
książki jest załączona bibliografia. Na 40 (!) stro-
nach autorka zamieściła wykorzystaną literaturę, 
przy czym dominują tutaj książki i  czasopisma 
norweskie i anglojęzyczne. Znajdują się tu także 
najważniejsze rodzime pozycje dotyczące me-
11  Tamże, s. 288-289.
12  Tamże, s. 331.
13  Tamże, s. 377-379.

diów lokalnych, m.in. prace prof. prof. Mariana 
Gieruli, Ryszarda Kowalczyka czy Stanisława 
Michalczyka. Ten ostatni podjął się zresztą re-
cenzji książki, co stanowi gwarancję jej wysokie-
go poziomu merytorycznego i edytorskiego.

Trudno wskazać na słabe strony książki. 
Autorka w pełni zrealizowała postawiony sobie 
cel, wyczerpująco przedstawiając wyniki swoich 
badań. Pewne utrudnienie dla odbiorcy, poja-
wiające się zwłaszcza w pierwszej, teoretycznej, 
części, stanowią akademicki język oraz nadmiar 
definicji, na które powołuje się dr Biernacka-Li-
gięza. Chociaż świadczą one o jej imponującym 
oczytaniu i erudycji, dla czytelnika mogą stano-
wić przeszkodę w  prawidłowym zrozumieniu 
wywodu. Tymczasem można by oczekiwać, iż 
autorka uzupełni cytowaną literaturę o ich bar-
dziej osobistą i autorytarną ocenę. 

Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji 
z pewnością jest pozycją wartą polecenia wszyst-
kim zajmującym się mediami. Dotyczy to nie 
tylko naukowców, lecz także samych dzienni-
karzy, którzy mają możliwość skonfrontowania 
własnych problemów z realiami norweskimi. Jest 
to także wartościowe uzupełnienie wciąż niewy-
starczającej rodzimej literatury na temat globali-
zacji i jej wpływu na współczesny świat.

Krzysztof Wasilewski



Sprawozdanie z  międzynarodowej konferen-
cji naukowej pt. Radio: The Resilient Medium 
w Londynie (11-13 września 2013 r.)

11-13 września 2013 r. w Londyńskim Kam-
pusie Uniwersytetu w  Sunderland odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ra-
dio: The Resilient Medium” („Radio – żywotne 
medium”). Konferencję wspólnie zorganizowali: 
Sekcja Badań nad Radiem (Radio Research Sec-
tion), działająca w  ramach European Commu-
nication Research and Education Association 
(ECREA) oraz Centrum Badań nad Mediami 
i  Studiów Kulturowych (Centre for Research 
in Media and Cultural Studies) Uniwersytetu 
w  Sunderland. Konferencja poświęcona była 
problematyce radioznawczej i  koncentrowała 
się z  jednej strony na teoretycznych i praktycz-
nych aspektach funkcjonowania nadawców 
i  systemów radiowych na świecie, a  z drugiej 
– na zachowaniach odbiorczych audytoriów 
radia.  W pierwszym dniu, przed właściwą czę-
ścią obrad, odbyły się dwa równoległe panele 
o charakterze warsztatowym. Pierwszy, przezna-
czony głównie dla najmłodszych badaczy radia 
(Youth ECREA), zatytułowany „Broadcasting, 
Podcasting, Streaming?” dotyczył nowych form 
rozpowszechniania muzyki w dobie radia cyfro-
wego i internetu oraz zmian nawyków słuchania 
muzyki przez młode pokolenie. Prelegentami byli 
przedstawiciele internetowych serwisów muzycz-
nych: David Cooper, dyrektor serwisu Spotify 
UK, Andrea Magdalina, manager z serwisu Mixc-
loud, Mark Rock, założyciel i prezes serwisu Au-
dioboo oraz Brett Spencer, dyrektor ds. cyfryzacji 
Radia BBC 2, Radia BBC 6  Music i  BBC Asian 
Network. Patronem drugiego panelu, zatytułowa-
nego „Community Radio, Education and Inno-
vative Pedagogies” („Radio społeczne, edukacja 
i  innowacyjna pedagogika”), było międzynaro-
dowe towarzystwo Media, Communication and 
Cultural Studies Association (MeCCSA). W pan-
elu udział wzięło wielu praktyków i  teoretyków 
radia: prof.  Janey Gordon (Radio LaB,  Univer-
sity of Bedfordshire),  Andrew David (Radio Si-
ren FM, University of Lincoln), mgr Tiziana Ca-
vallo (IULM University of Milan, Włochy), Peter 

Gordon, dyrektor programowy Eagle Radio Ltd, 
a także Fred Marden (Radio Spark FM, University 
of Sunderland). Opowiadali o  doświadczeniach 
związanych z  prowadzeniem różnych rozgłośni 
radiowych, także uniwersyteckich, oraz o sposo-
bach szkolenia zawodowego prowadzonego dla 
młodych adeptów radia, w  tym studentów kie-
runków dziennikarskich. 

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali dr 
Claudia Alvares Prezes ECREA, prof. Guy Starkey, 
członek Zarządu ECREA, a  zarazem przewodni-
czący Sekcji Radiowej ECREA, oraz prof. John Sto-
rey, dyrektor Centrum Badań nad Mediami i Stu-
diów Kulturowych (Centre for Research in Media 
and Cultural Studies) Uniwersytetu w Sunderland. 

Obrady plenarne konferencji zatytułowane 
„The Resilience of Radio” („Żywotność radia”), 
rozpoczął Andy Cartwright, brytyjski producent 
radiowy, m.in. Radia BBC, a zarazem wykładowca 
na Uniwersytecie w Sunderland, który w wystąpie-
niu Radio is Dead. Long Live Radio (Radio nie żyje. 
Niech żyje Radio) opowiadał o wyzwaniach współ-
czesnej produkcji radiowej oraz o  możliwościach 
warsztatowego kształcenia nowych pokoleń radiow-
ców. Następnie głos zabrała dr Kate Lacey (Universi-
ty of Sussex), która w wystąpieniu pt. Overpowering 
passivity: radio’s resilient refrain (Obezwładniająca 
bierność: odporny refren radia) skupiła się na pa-
sywności odbiorców radia tradycyjnego, ale także 
dowodziła, że radio cyfrowe może dawać tylko złu-
dzenie aktywności odbiorców. 

Drugą część obrad plenarnych, zatytułowaną 
„The Radio Feature” („Reportaż radiowy”), stano-
wiła dyskusja pomiędzy dwoma znawcami radia: 
brali w  niej udział Piers Plowright – trzykrotny 
zwycięzca Prix Italia, reportażysta i producent ra-
dia BBC, oraz Peter Lewis z London Metropolitan 
University. Dyskusja dotyczyła reportażu radiowe-
go, jego cech gatunkowych i zasad tworzenia. 

Po sesji plenarnej pierwszego dnia rozpoczęły 
się obrady w  ramach sesji równoległych, podzie-
lonych na panele tematyczne. Przez wszystkie dni 
konferencji odbyło się 6 sesji równoległych, w każdej 
sesji dyskutowano w trzech panelach tematycznych, 
w których zaprezentowano łącznie 80 wystąpień. 

Panel 1a: „History and documentary” („Hi-
storia i dokument”) poświęcony był zagadnieniom 
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związanym z historią radia oraz specyfice gatunku 
dziennikarskiego, jakim jest dokument radiowy, 
przy uwzględnieniu zagadnień warsztatowych oraz 
właściwego uchwycenia zdarzeń, a także zastosowa-
nym dźwięku jako narzędziu kształtowania u  słu-
chaczy światów wyobrażonych. W panelu wystąpili: 
prof. Rogério Santos (Catholic University of Portu-
gal, Portugalia) – Always in the Air. Always with You 
(Sempre no Ar. Sempre Consigo) (1963) (Zawsze 
w  eterze. Zawsze z  tobą); dr Andrea Hanáčková 
(Palacky University w Ołomuńcu, Czechy) – Cae-
rus – radio document in time (Kairos – dokument 
radiowy na czas); dr Kinga Klimczak (Uniwersytet 
Łódzki) – The power of reality. How radio documents 
stimulate listeners’ imagination (Siła realności. Jak 
dokument radiowy pobudza wyobraźnię słucha-
czy).  W Panelu 1b: “Research challenges” („Wy-
zwania badawcze”) wskazywano na wyzwania, jakie 
stawia radio przed badaczami i  zwracano uwagę 
na wielość obszarów badawczych w kontekście ko-
munikowania radiowego. Pod uwagę wzięto także 
analizę semantyczną przekazu radiowego oraz eks-
peryment radiowy w procesie integracji społecznej. 
W  panelu wystąpili: prof. Elżbieta Pleszkun-Olej-
niczakowa (Uniwersytet Łódzki) – What is over is 
(not) over – research on radio as an artist in Poland 
and its audience from the beginning to present day 
(Co jest skończone (nie) jest skończone – radio jako 
artysta i  jego publiczność od jego początku aż po 
współczesność w Polsce); mgr Magz Hall (Canter-
bury Christ Church University, Wielka Brytania) – 
Expanded radio art as PhD practice (Rozszerzająca 
się forma sztuki radiowej z perspektywy dysertacji 
doktorskiej); mgr Roisin Boyd – ’Having Your Voice 
Heard’: a broadcast documentary radio – mentoring 
project with migrant women in Ireland (Aby usłysza-
no wasz głos – program dokumentalny o projekcie 
warsztatów radiowych dla imigrantek w  Irlandii); 
prof. Jan Pinseler (University of Applied Sciences 
Magdeburg-Stendal, Niemcy) – Analysing meanings 
on radio programmes – a  comprehensive approach 
(Analiza znaczeń w programach radiowych – ujęcie 
kompleksowe).  

W Panelu 1c: „Policies, regulation and su-
stainability” („Polityka, prawo i finansowanie”) 
badacze skoncentrowali się na zagadnieniach 
polityki medialnej, sytuacji prawnej nadawców 

radiowych oraz źródłach finansowania działal-
ności radiowej, także w obszarze radia społecz-
nego. Z referatami wystąpili: mgr Lawrie Hallett 
(University of Bedfordshire, Wielka Brytania) 
– ‚Pirate’ radio & broadcast enforcement policies 
(Radio pirackie i  nadawcza strategia nacisku); 
dr J. Ignacio Gallego (Carlos III University of 
Madrid, Hiszpania), dr Manuel Fernández San-
de (The Compplutense University of Madrid, 
Hiszpania) – Crowd funding of audio and radio 
contents: sustainability and viability of this fi-
nance concept (Finansowanie społecznościowe 
produkcji radiowej i audialnej – trwałość i wy-
konalność nowej koncepcji finansowania); prof. 
Pierre C. Bélanger, mgr Geoffrey Manchester 
(University of Ottawa, Kanada) – Moving mo-
untains: the regulatory trails to becoming Cana-
da’s „broadestcaster” (Poruszyć góry: regulacyjne 
szlaki by zostać kanadyjskim nadawcą); dr Phi-
lip Savage (York University, Wielka Brytania) 
– A tale of two radio cities (Opowieść o dwóch 
radiowych miastach); prof. Andrew Ravenscroft 
(University of East London, Wielka Brytania), 
Alex Murphy, Casey Edmonds, James Dellow – 
RadioActive101: rethinking radio as radical pe-
dagogy for inclusion, engagement and informal 
learning for social impact (Radioactive101: nowe 
myślenie o radiu jako radykalnej pedagogice na 
rzecz wpływu społecznego poprzez włączenie, 
zaangażowanie i nieformalne uczenie się). 

Drugi dzień konferencji 12 września roz-
począł się od sesji równoległej. W  Panelu 2a: 
„Radio, Web 2.0 and the Internet” omawiano 
zagadnienia związane z istnieniem radia w świe-
cie cyfrowym, sposobami adaptacji do wymiaru 
Web 2.0 oraz reakcjami odbiorców i   zmianami 
nawyków słuchania radia. W panelu wystąpili: dr 
Andreas Veglis, mgr Ioannis Angelou (Aristotle 
University of Thessaloniki, Grecja) – Greek radios: 
benefiting from the use of Web 2.0 tools (Greckie 
stacje radiowe – korzyści z użycia narzędzi Web 
2.0); dr Pascal Ricaud (François Rabelais Univer-
sity, Francja) – The perspectives of the radio 2.0: 
new practices and participation of the public (Per-
spektywy radia 2.0: nowe nawyki i uczestnictwo 
publiczności); prof. Nuria Lloret Romero, dr Raúl 
Terol Bolinches, dr Carlos Hernández Franco 
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(Polytechnic University of Valencia, Hiszpania) – 
Radio and the Internet: threats and opportunities 
(Radio i Internet: zagrożenia i możliwości).

Po sesji równoległej odbyła się sesja plenar-
na, pomyślana jako „Industry Panel: The View 
from the Inside” („Panel branżowy: spojrzenie 
od środka”), podczas której profesjonaliści bran-
ży radiowej dyskutowali o przyszłości radiofonii, 
o tendencjach rozwojowych i kierunkach zmian, 
o  wyzwaniach wobec dziennikarzy radiowych. 
Swoje przemyślenia zaprezentowali Ben Cooper, 
kontroler BBC Radio 1 and BBC Radio 1Xtra, Si-
mon Cole, naczelny dyrektor UBC Media Group 
oraz James Cridland, radiofuturolog i  naczelny 
dyrektor w Media UK. Moderatorem dyskusji był 
John Myers, dyrektor naczelny MYERSMEDIA.

Gościem honorowym kolejnej, popołudnio-
wej sesji plenarnej była Francesca Panetta, wydaw-
ca w dziale multimediów wydania internetowego 
dziennika „The Guardian”, niezależna i nagradzana 
brytyjska producentka radiowa, która w rozmowie 
z Caroline Mitchell, badaczką radia z Uniwersytetu 
w Sunderland, opowiadała o swojej radiowej twór-
czości w obszarze sztuki dźwięku.  

W drugiej części drugiego dnia obrad odbywały 
się sesje równoległe. Panel 2b: „News, documenta-
ries and features” („Informacja, dokument i repor-
taż”) poświęcony był warsztatowi dziennikarskiemu 
w  kontekście tworzenia serwisów informacyjnych; 
omawiano zagadnienia związane z  reportażem in-
terwencyjnym, a także dokumentem radiowym; za-
stanawiano się nad rolą elementów fikcyjnych stoso-
wanych w dokumentach i reportażach, analizowano 
zawartość informacyjnych przekazów radiowych. 
Wystąpienia: dr Aurora García González, mgr Be-
atriz Feijóo Fernández (University of Vigo, Hiszpa-
nia) – The informative bulletin at network: RFI, BBC 
and RNE, convergence and divergence (Biuletyny 
informacyjne w sieci: RFI, BBC i RNE, konwergen-
cja i dywergencja); dr Monika Białek (Uniwersytet 
Gdański) – Radio document in the times of media co-
nvergence (Dokument radiowy w erze konwergencji 
mediów); Natalia Kowalska (studentka, Uniwersytet 
Łódzki) – Truth is not enough. The role of fictional 
parts in radio features (Prawda to za mało. Rola fik-
cji w reportażu radiowym); prof. Avelino Amoedo 
(University of Navarra, Hiszpania) – The develop-

ment of the news strategies of radio in the UK: an 
analysis of the news content on-line and on-air of BBC 
Radio 4 and LBC (Rozwój strategii newsowych w ra-
diu brytyjskim: analiza porównawcza zawartości 
przekazów informacyjnych on-line i  na antenie 
rozgłośni BBC 4 i LBC).  

W  Panelu 2c: „Radio between commercial 
and public broadcasting” („Radio pomiędzy 
nadawaniem komercyjnym i publicznym”) zainte-
resowanie badaczy koncentrowało się na kwestiach 
relacji pomiędzy nadawcami a rynkiem, komercja-
lizacją mediów publicznych, różnicami w  strate-
giach i ofertach programowych nadawców publicz-
nych i  prywatnych. Wystąpienia: Patrycja Malik 
(studentka, Uniwersytet Łódzki) – Comparison of 
the morning show in commercial and public radio on 
examples of ‘The morning of Second Program’ and 
‘Szymorning’ (Porównanie poranków radiowych 
w radiu komercyjnym i publicznym na przykładzie 
programów ‘Poranek Dwójki’ i  ‘Szymorning’); 
prof. Sílvio Correia Santos, prof. Carlos Camponez 
(University of Coimbra, Portugalia) – Will my 
hometown come up on the national radio? Constra-
ints on the public service radio’s proximity coverage 
(Czy moje rodzinne miasto zaistnieje w radiu kra-
jowym? Ograniczenie informacji lokalnych w ra-
diu publicznym); prof. Carlos Eduardo Esch, prof. 
Nélia Del Bianco (University of Brasilia, Brazylia) – 
Public broadcasting in Brazil: challenges to overcome 
the ‘symbolical liabilities’ (Media publiczne w Bra-
zylii: apel do przezwyciężenia ‘symbolicznej odpo-
wiedzialności’); mgr Paulina Czarnek (Uniwersytet 
Łódzki) – Radio entertainment in the perspective 
of convergence. The case of Polish commercial radio 
stations (Rozrywka radiowa z perspektywy konw-
ergencji. Na przykładzie polskiego radia komer-
cyjnego); mgr Ana Milojević, Aleksandra Ugrinić 
(University of Belgrade, Serbia) – The perspective 
of local commercial radio stations in Serbia (Perspe-
ktywy lokalnych rozgłośni prywatnych w Serbii). 

Panel 3a: „Radio, new audiences and youth” 
(„Radio, nowi odbiorcy i młodzież”) poświęcony 
był nowym formom odbioru radia w kontekście 
cyfryzacji i konwergencji, przemianom nawyków 
odbiorczych i motywacjom najmłodszych słucha-
czy w  wyborze rozgłośni radowej. Głos zabrali: 
prof. MariLuz Barbeito, mgr Anna Fajula Payet, 



143RECENZJE I SPRAWOZDANIA

mgr Maria Blanca Perona, dr Juan José Perona 
(Autonoma University of Barcelona, Hiszpania) 
– The sound preferences of Spanish youth within 
the digital sonosphere (Upodobania dźwiękowe 
hiszpańskiej młodzieży w  cyfrowej fonosferze); 
mgr Diego Weigelt, mgr Brenda Parmeggiani 
(University of Lisbon, Portugalia) – Radio in new 
media: a new way of young people listening to the 
radio (Radio w nowych mediach – nowe sposoby 
słuchania radia przez młodych ludzi); prof. Sonia 
Regina Soares Da Cunha (Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Brazylia) – UFRN We-
bradio: a  pedagogical tool improving quality of 
Brazilian radiojournalism education (UFRN (uni-
wersyteckie) radio internetowe jako narzędzie 
poprawiające jakość kształcenia dziennikarzy ra-
diowych w Brazylii); mgr António Mendes (Radio 
RFM, Portugalia) – Brand communities and love 
brands: why people fall in love with radio stations 
(Markowe społeczności i  miłość do marek: dla-
czego ludzie zakochują się w stacjach radiowych). 

Panel 3b: „Sound, visibility and invisibility” 
(„Dźwięk, widzialność i  niewidzialność”) poświę-
cony był immanentnym cechom radia, jakimi są 
audialność, niewidzialność i cisza. Podczas sesji za-
stanawiano się, czy hipertrofia wizualności zmieni 
istotę radia. Wystąpienia: mgr Karolina Albińska 
(Uniwersytet Łódzki) – Breaking the taboo of avi-
suality. When a  pure audio theatre is not enough 
(Przełamać tabu awidzialności. Kiedy czysty audio 
teatr to za mało); mgr Ania Mauruschat (University 
of Basel, Szwajcaria) – Radiophony & noise (Radio-
fonia i hałas); mgr Teresa Costa Alves (Minho Uni-
versity, Portugalia) – Silence in radio: is it just sound 
absence or a way to increase listener’s attention? (Ci-
sza w radiu: czy to po prostu nieobecność dźwięku 
czy raczej sposób na przykucie uwagi słuchacza?); dr 
Blanka Jergović, dr Jelena Jurišić (University of Za-
greb, Chorwacja) – The visibility of the radio: friend 
or foe? (Widzialność radia: przyjaciel czy wróg?); 
Ana Isabel Reis – Radio news on Internet: is sound 
still dominant? (Informacyjny serwis radiowy w In-
ternecie: czy dźwięk nadal dominuje?). 

W  Panelu 3c: „Radio and multicultura-
lism” („Radio i wielokulturowość”) zastanawia-
no się nad rolą radia w upowszechnianiu wzorów 
kulturowych w  społeczeństwie i  wykorzysta-

niem radia w procesie komunikacji międzykul-
turowej oraz jako narzędzia integracji. Wystąpie-
nia: prof. Graciela Martinez Matias (Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Meksyk) – 
La radio intercultural: un medio que dialoga con 
‘el otro’ (Radio międzykulturowe: medium, które 
rozmawia z  ‘innym’); dr Mirosława Wielopol-
ska-Szymura (Uniwersytet Śląski) – The radio 
as the old and the new medium and its ability to 
sustaining cultural identity of the listeners (Radio 
jako stare i jako nowe medium i jego zdolność do 
podtrzymywania tożsamości kulturowej słucha-
czy); dr Katie Moylan (University of Leicester, 
Wielka Brytania) – Combating multiculturali-
sm’s compromises: migrant representation and the 
value of voice in radio (Pokonać wielokulturo-
we kompromisy: reprezentacja migrantów oraz 
wartość głosu w radiu); dr Irati Agirreazkuena-
ga, dr Ainara Larrondo, dr Koldo Meso (Uni-
versity of the Basque Country, Hiszpania) – The 
strengths of radio journalists working in minority 
languages: specialization and convergence proces-
ses in Basque and Scottish-Gaelic public radios 
(Wysiłek dziennikarzy radiowych mówiących 
w  językach mniejszości: specjalizacja i  procesy 
konwergencji w baskijskich i szkocko-gaelickich 
stacjach publicznych); mgr Eleanor Shember-
-Critchley (Manchester Metropolitan University, 
Wielka Brytania) – Reaching their communities: 
the participatory nature of ethnic minority radio 
(Dotrzeć do swojej społeczności: natura uczest-
nictwa a radio mniejszości etnicznych). 

Panel 4a: „Production practices, audio 
aesthetics and arts” („Zwyczaje produkcyjne, es-
tetyka i sztuki audialne”) poświęcony był prakty-
kom produkcji radiowej ze szczególnym uwzględ-
nieniem utworów audialnych w radiu. W panelu 
udział wzięli: prof. Mauro Sá Rego Costa, Adriana 
Gomes Ribeiro, Pedro de Albuquerque Araujo 
(Universidade Federal da Bahia, Brazylia) – The 
arts on the radio and radio art in Brazil (Sztuka 
w  radiu i  sztuka radiowa w  Brazylii); dr Helen 
Wolfenden (University of the West of Scotland, 
Wielka Brytania) – Presenting producers – the 
unsung role of radio producers in creating the radio 
connection (Prezentując producentów – niedoce-
niana rola producentów radiowych w tworzeniu 
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więzi z radiem); mgr Kathryn McDonald (Bour-
nemouth University, Wielka Brytania) – Broadca-
sting behind bars: exploring prison radio in the UK 
(Nadawanie zza krat: odkrywanie radia więzien-
nego Wielkiej Brytanii).

Podczas Panelu 4b: „Radio: an established but 
resilient medium” („Radio: ustalone, ale prężne 
medium”) omawiano wątki związane z przyszłością 
radia w zmieniającym się świecie mediów i nawy-
ków odbiorczych, zadawano sobie pytanie, czy radio 
nadal jest ważne w systemie komunikacji społecz-
nej. W  panelu udział wzięli: dr Dominique Nor-
bier (University of Nice Sophia Antipolis, Francja) 
– The resilience of radio: exploring possible reasons 
(Odporność radia: odkrywanie możliwych przyc-
zyn); mgr Esther Dorn-Fellermann (University of 
Bonn, Niemcy) – The participative medium: radio in 
democratization processes (Uczestniczące medium: 
radio w  procesie demokratyzacji); dr Solveig Ott-
mann (Ruhr-Universität Bochum, Niemcy) – The 
resilience of crudity: (German) radio art back then 
and now (Odporność surowości: (niemiecka) sztuka 
radiowa wtedy i teraz); dr Eryl Price-Davies (Impe-
rial College London, Wielka Brytania) – ‘Radio’ – an 
ontological enquiry (revisited) (’Radio’ – ontolog-
iczne dociekania (rewizja)); mgr Rob Watson (De 
Montfort University, Wielka Brytania) – Allow for 
uncertainty (Pozwolić na niepewność). 

Panel 4c: „New media and convergence” 
(„Nowe media i konwergencja”) poświęcony był 
głównie radiu z  perspektywy nowych mediów 
i procesu konwergencji, nie zabrakło także omó-
wień radiofonii w konkretnych regionach świata. 
Wystąpienia: dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Aka-
demia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – Ra-
dio and new media uses in everyday life (Radio 
i  użytkownicy nowych mediów w  codziennym 
życiu); dr Paula Cordeiro (University of Lisbon, 
Portugalia) – Radio becoming r@dio: convergence, 
interactivity and broadcasting trends in perspecti-
ve (Radio staje się r@diem: konwergencja, inte-
raktywność i trendy nadawcze w przyszłości); dr 
Urszula Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie), mgr Larisa Ranković (Serbia) 
– Time for community media in the Central and 
Eastern Europe (Czas na media społecznościowe 
w Europie Środkowej i Wschodniej); dr Ratnesh 

Dwivedi (Amity University, Delhi, Indie) – Radio 
revolution in India: the story of phenomenal me-
dium and its challenges (Radio-rewolucja w  In-
diach: historia fenomenalnego medium i  nowe 
wyzwania); mgr Richard Berry (University of 
Sunderland, Wielka Brytania) – Radio’s future is 
NOT ON the Internet, radio’s future IS the Internet 
(Przyszłość radia nie jest w Internecie, przyszłość 
radia jest Internetem). 

W trzecim dniu Konferencji Radio: The Resil-
ient Medium, specjalny wykład wygłosił wybitny 
brytyjski praktyk i teoretyk mediów, szczególnie 
radia, prof. Andrew Crisell (University of Sun-
derland), autor uznanych na świecie monografii, 
m.in.: „Understanding Radio” (1994), „An Intro-
ductory History of British Broadcasting” (2002), 
„A Study of Modern Television: Thinking Inside 
the Box” (2006) czy „Liveness and Recording 
in the Media” (2012), a  także redaktor mono-
grafii zbiorowej „More Than a Music Box: Radio 
Cultures and Communities in a  Multi-Media 
World” (2006). Trzeciego dnia konferencji od-
były się ponadto dwie sesje równoległe paneli 
tematycznych. 

Uczestnicy Panelu 5a: „Community radio 
and cultural opportunities” („Radio społeczne 
i  kulturowe możliwości”) skupieni byli na omó-
wieniu przykładów funkcjonowania rozgłośni 
społecznych (środowiskowych) w  różnych czę-
ściach świata – koncentrowano się na aspektach 
prawnych, organizacyjnych i  finansowych ich 
funkcjonowania, a  także na społecznym od-
działywaniu radia. Głos zabrali: mgr Catherine 
Wilkinson – Connecting communities through 
youth-led radio (Łączenie społeczności dzięki 
prowadzeniu radia przez młodzież); mgr Aude 
Jimenez (Montreal University, Kanada) – Com-
munity radio: a developmental tool for women in 
Africa? (Radio społeczne: narzędzie rozwoju dla 
kobiet w  Afryce?); prof. Carmen Penafiel (Uni-
versity of the Basque Country, Hiszpania) – Free 
and community radio in Spain: waves in a global 
village (Wolne i społeczne radio w Hiszpanii: fale 
w globalnej wiosce); dr Simon Order (Murdoch 
University, Australia) – Volunteering for thy self: 
narcissistic participation in Western Australia’s 
community radio sector (Wolontariat dla swojego 
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własnego ‘ja’: narcystyczne uczestnictwo w  sek-
torze radia społecznego w Zachodniej Australii); 
prof. Janey Gordon (University of Bedfordshire, 
Wielka Brytania) – The tensions of funding for 
community radio broadcasters (Wymóg finanso-
wania społecznych nadawców radiowych). 

Panel 5b: „Digital and online content” 
(„Zawartość cyfrowa i zawartość online”) poświę-
cony był analizie zawartości mediów cyfrowych 
i  treści radiowych zamieszczanych w  Internecie. 
Wystąpili: prof. Luis Miguel Pedrero Esteban 
(Pontifical University of Salamanca, Hiszpania) 
– Music radio challenges on the digital scene (Ra-
dia muzyczne wobec wyzwań sceny cyfrowej); 
dr Josep Maria Martí, dr Belén Monclús, mgr 
Iliana Ferrer, dr Maria Gutiérrez, dr Xavier Ribes 
(Autonoma University of Barcelona, Hiszpania) 
– How do broadcasters face the digital challenge 
in the current context of economic crisis? An ap-
proach to the Spanish and Catalan cases (W jaki 
sposób nadawcy radiowi radzą sobie z cyfryzacją 
w kontekście kryzysu ekonomicznego? Spojrzenie 
na przykłady hiszpańskie i katalońskie); mgr Evi 
Karathanasopoulou (University of Sunderland, 
Wielka Brytania) – Ex-static but not ecstatic: di-
gital radio and the end of interferencje (Nie-sta-
tyczny ale nie ekstatyczny: radio cyfrowe i  ko-
niec interferencji); prof. Hans-Jorg Stiehler, mgr 
Saskia Albert-Hauck, mgr Benjamin Bigl, mgr 
Markus Schubert (University of Leipzig, Niemcy) 
– Blackbox German webradio: program structures 
of online radio stations in Saxony and its listeners 
(Blackbox niemieckie radio online: struktura pro-
gramowa internetowych stacji radiowych w Sak-
sonii i ich słuchacze); dr Elsa Moreno, prof. María 
del Pilar Martínez-Costa, prof. Avelino Amoedo 
(University of Navarra, Hiszpania) – News and 
information production and the online and on-
-air narrative models of Spanish radio networks: 
an analysis of the news narrative on the killing of 
Osama Bin Laden (Produkcja newsów i informa-
cji a  modele narracyjne serwisów nadawanych 
w eterze i online w hiszpańskich sieciach radio-
wych: analiza typów narracji na temat zabicia 
Osamy Bin Ladena). 

Panel 5c: „Radio and social media” („Radio 
i  media społecznościowe”) dotyczył konwergen-

cji stacji radiowych z  mediami społecznościowy-
mi i  wykorzystania mediów społecznościowych 
w komunikacji ze słuchaczami. Głos zabrali: prof. 
Susana Herrera Damas, prof. José Luis Requejo 
Alemán (Universidad Carlos III de Madrid, Hisz-
pania) – Comparative study on how main Spanish 
music radio stations are using Twitter (2010-2013) 
(Studia porównawcze nad sposobami użycia ser-
wisu Twitter przez główne hiszpańskie rozgłośnie 
muzyczne); prof. E. Özlem Ataman (Andalou Uni-
versity, Hiszpania) – Is your favorite radio station in 
social media? Use of radio broadcasting by Twitter 
(Czy twoje ulubione radio istnieje w mediach spo-
łecznościowych? Nadawcy w  serwisie Twitter); 
prof. Toni Sellas (University of Girona, Hiszpania), 
prof. Tiziano Bonini (IULM University of Milan, 
Włochy) – Social media management for public se-
rvice radio: the case of RNE and RAI (Zarządzanie 
mediami społecznościowymi w radiu publicznym 
– przykłady RNE i RAI); Tanja E. Bosch (Univer-
sity of Cape Town, Republika Południowej Afryki) 
– Social media and radio journalism in South Africa 
(Media społecznościowe a dziennikarstwo radiowe 
w Południowej Afryce”; dr Stephen Lax (Universi-
ty of Leeds, Wielka Brytania) – Radio stations, the 
audience and social media (Rozgłośnie, odbiorcy 
i media społecznościowe).  

Panel 6a: „Radio innovation: platforms 
and technology” („Innowacje radiowe: platfor-
my i  technologia”) obejmował rozważania nad 
technologią produkcji radiowej, przesyłem sy-
gnału i nowymi nośnikami treści i ich wpływem 
na zmianę zawartości radia oraz nawyki słu-
chaczy. Paneliści: prof. Lars Nyre (University of 
Bergen, Norwegia) – Amplifon, or how to make 
a sound medium for the mobile phone (’Amplifon’, 
czyli jak stworzyć medium dźwiękowe z telefonu 
komórkowego); mgr Cornelia Wolf, dr Alex-
ander Godulla (University of Passau, Niemcy) 
– Digital didn´t kill the radio star. How German 
radio stations reinvent themselves on mobile plat-
forms (Cyfryzacja nie zabiła gwiazdy radia – 
w  jaki sposób niemieckie radiostacje redefiniują 
się w  urządzeniach przenośnych); mgr Peter 
Mhagama (University of Malawi, Republika Ma-
lawi) – How the combination of community radio 
and mobile phones is giving marginalised people 
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a voice to bring about social change and develop-
ment (Jak połączenie radia społecznego i telefonu 
komórkowego dopuszcza do głosu ludzi margin-
alizowanych, przynosząc zmianę społeczną i roz-
wój); prof. Susana Herrera Damas, dr Eva Ma Fer-
reras (University of Navarra, Hiszpania) – What 
do Spanish talk radio stations offer in their apps 
for mobile devices? (Co oferują hiszpańskie radia 
formatu ‘talk’ w swoich aplikacjach na urządzenia 
mobilne?); dr Joanna Bachura-Wojtasik (Uniwer-
sytet Łódzki) – Radio Days (are now). Essentials 
on the radio market place of innovation in the 
background of audio-visual culture (Dni Radia są 
teraz). Zagadnienia innowacyjności rynku radio-
wego w kontekście kultury audiowizualnej). 

Podczas Panelu 6b: „Drama and humour 
on the air” („Teatr i  humor na antenie”) sku-
piano się na rozrywkowej i artystycznej funkcji 
radia, ze szczególnym naciskiem na obecność 
humoru i programów satyrycznych w audycjach 
radiowych. Wzięli udział: prof. Emma Rodero 
(Universitat Pompeu Fabra, Hiszpania), dr Lluís 
Mas (Autonoma University of Barcelona, Hisz-
pania), mgr Olatz Larrea (Universitat Pompeu 
Fabra, Hiszpania), dr María Blanco (University 
Pontifical of Salamanca, Hiszpania) – Narrative 
elements in The Archers: the oldest become the 
newest (Elementy narracyjne w noweli radiowej 
‘Archerowie’: najstarsze staje się najnowszym); 
prof. Martin Shingler (University of Sunder-
land, Wielka Brytania) – Exploiting invisibility: 
contemporary BBC radio drama (Wykorzystując 
niewidzialne: współczesny teatr radiowy radia 
BBC); prof. Madalena Oliveira (Minho Univer-
sity, Portugalia) – Comedy shows: humour, crisis 
and the resilience of radio (Audycje satyryczne: 
humor, kryzys i odporność radia); mgr Aleksan-
dra Pawlik (Uniwersytet Łódzki) – Radio series 
in Poland – specificity, forms, tendencies (Seriale 
radiowe w Polsce – specyfika, formy i tendencje).  

W  Panelu 6c: „Radio and participation: 
getting listeners involved” („Radio i partycypa-
cja – zaangażować słuchaczy”) koncentrowano 
się na sposobach przyciągnięcia przez radiosta-
cje uwagi słuchaczy i utrzymania ich jako stałego 
audytorium. Wystąpienia: mgr Daithi McMahon 
(Radio Kerry, Irlandia) – The role of social media 

in audience engagement with Irish radio (Użycie 
mediów społecznościowych przez irlandzkie 
radio w  przyciąganiu uwagi odbiorców); prof. 
Rosa Franquet, dr Antoni Pérez-Portabella (Au-
tonoma University of Barcelona, Hiszpania) – 
Cross-media production: an opportunity to mo-
tivate radio audience participation (Współpraca 
producencka: okazja by pobudzić uczestnictwo 
publiczności radiowej); dr Grażyna Stachyra 
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
– Talking for the prize. The listeners’ talk on game-
shows (Rozmowa dla nagrody. Słuchacze mówią 
w  konkursach); mgr  Vinciane Votron (Ecole 
de Journalisme de Louvain, Belgia) – The radio 
interaction: the word to the ‘users’ (Interakcja 
w radiu: słowo do ‘użytkowników’); mgr Verena 
Molitor (University of Bielefeld, Niemcy) – New 
audience of diasporic radio? Re-orienting Ger-
man-speaking diasporic radio content from „Kaf-
feklatsch“ to „Mittendrin“ (Nowa publiczność 
radia diaspory? Przedefiniowanie zawartości 
programów niemieckojęzycznych w  radiu dia-
spory od ‘Kaffeklatsch’ to ‘Mittendrin’). 

Konferencja zakończyła się sesją plenarną, 
na której podsumowano przebieg trzydniowych 
obrad, wręczono także dwie główne nagrody 
w konkursie na najlepsze wystąpienie doktoran-
ta, jedno z nich otrzymała mgr Paulina Czarnek 
z  Uniwersytetu Łódzkiego. Po obradach chętni 
uczestnicy konferencji zwiedzili siedzibę Tele-
wizji i  Radia BBC. Planowana jest monografia 
zbiorowa jako pokłosie konferencji. 

Mirosława Wielopolska-Szymura



Strategie medialne współczesnego świata – 
sprawozdanie z konferencji 

W  dniach 1–3 listopada 2013 r. odbyła się 
siódma międzynarodowa konferencja „Strategie 
medialne współczesnego świata” organizowa-
na przez Wydział Dziennikarstwa Kubańskiego 
Uniwersytetu w  Krasnodarze oraz Instytut Ba-
dań nad Mediami (Rosja). Konferencja, której 
organizatorami są od siedmiu lat profesorowie J. 
Łuczyński i A. Ostaszewski, tradycyjnie już od-
była się w  Soczi, przygotowującym się obecnie 
do mających się odbyć początkiem 2014 roku 
zimowych igrzysk olimpijskich. W  konferencji 
wzięli udział badacze i praktycy mediów z Rosji, 
Polski, Bułgarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz 
Abchazji. Na konferencji były reprezentowane 
wszystkie ważne ośrodki dziennikarskie w Rosji, 
a  mianowicie uniwersytety z: Astrachania, Ka-
liningradu, Krasnodaru, Kurska, Majkopu, Mo-
skwy, Piatigorska, Rostowa nad Donem, Sankt-
-Petersburga, Stawropolu, Taszkientu, Tomska, 
Wołgogradu, Władykaukazu, Woroneża.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się ob-
rady plenarne. Uczestników w  imieniu rektora 
Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego przywi-
tał prof. J. Łuczyński, który odczytał także słowa 
pozdrowienia dla uczestników, skierowane przez 
metropolitę jekaterynburskiego i  kubańskiego 
Izydora. Metropolita zwrócił uwagę, że należy 
pamiętać o wyjątkowej „strategii medialnej” Ro-
syjskiej Prawosławnej Cerkwi, która, stosowana 
w jednym państwie przez setki narodów, pozwo-
liła na kształtowanie ich w duchu tolerancji i wza-
jemnego szacunku. Wyraził również przekonanie, 
że główna strategia medialna współczesnej Rosji 
powinna być ukierunkowana na jedność, bez któ-
rej nie da się osiągnąć ani stabilności, ani równo-
ści w szerokim znaczeniu tego słowa.

Profesor J. Łuczyński wygłosił referat na 
temat początków cenzury w  prasie kaukaskiej 
i  jej pierwszego przedstawiciela W. Siemieno-
wa. Przypomniał, że pierwszy komitet cenzury 
powstał na tych terenach w  roku 1849, a  jego 
pierwszy kierownik miał zasadniczy wpływ na 
ówczesne życie literackie i kulturalne, choć kie-
rował nim zaledwie do roku 1850.

Wątek historii dziennikarstwa był kontynu-
owany przez profesora E. Achmadulina z Rosto-
wa nad Donem, który mówił o  pismach kozac-
kich Donu wydawanych w XIX i na początku XX 
wieku. Miały one duży wpływ na kształtowanie 
się tożsamości Kozaków w  tym czasie. Przypo-
mniał, że kwestia kozacka stała się znów aktualna 
ze względu na odrodzenie zainteresowania Koza-
ków ich historią, kulturą i tradycjami duchowymi.

Prof. T. Alientiewa mówiła o chwytach psy-
chologicznych i  mechanizmach wpływania na 
masy, wykorzystywanych w kampaniach prezy-
denckich lat 20. i 30. XIX wieku w Stanach Zjed-
noczonych. Zaprezentowała zebranym wyniki 
swojej analizy politycznego dyskursu i  strategii 
public relations obecnych w  działaniach poli-
tycznych kandydatów na fotel prezydenta, ele-
menty wojny propagandowej prowadzonej przez 
wigów i demokratów oraz rolę taniej prasy ma-
sowej w  tej walce. Przypomniała, że już na po-
czątku XIX wieku kandydaci koncentrowali się 
na przeciętnych wyborcach, do których docierali 
w trakcie kampanijnych podróży po kraju.

Prof. M. Gierula, reprezentujący Uniwer-
sytet Śląski w  Katowicach oraz Wyższą Szkołę 
Humanitas, przybliżył zebranym zagadnienia 
związane z  polską polityką medialną, wskazu-
jąc na jej aspekty polityczne i społeczne od po-
czątku transformacji ustrojowej. Omówił czyn-
niki wpływające na kształtowanie się polityki 
medialnej, wydarzenia temu towarzyszące 
oraz akty prawne, jakie ostatecznie określiły 
współczesny jej kształt.

Wystąpienie prof. W. Tułupowa z Woroneża 
zostało poświęcone klasyfikacji ról zawodowych 
pracowników środków masowego komunikowa-
nia. Typologię skonstruowano w oparciu o takie 
kryteria, jak: funkcje przez nich spełniane, misje 
dziennikarstwa, kanały dystrybucji treści me-
dialnych, forma własności mediów, tematyka, 
używane gatunki dziennikarskie. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęły obrady 
okrągłego stołu poświęconego relacjonowaniu 
wydarzeń religijnych w  mediach, które odby-
ły się z  okazji 1025-lecia chrztu Rusi. Okrągły 
stół prowadzili dr hab. M. Szachbazian z  Ku-
bańskiego Państwowego Uniwersytetu i  Jekate-
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rynodarskiego Seminarium Duchownego oraz 
szef Stowarzyszenia Ekspertów i  Korporacji 
Prawosławnych do Spraw Edukacji o Kwestiach 
Kanonicznych K. Frołow. Wzięli w  nim udział 
liczni duchowni prawosławni, w  tym również 
reprezentujący duchowieństwo abchaskie, dlate-
go rozważania były prowadzone przez pryzmat 
relacjonowania przez różne media rozłamu ko-
ścielnego w  Abchazji. Aktywny udział w  dys-
kusji wzięła także prof. E. Bebia z Abchaskiego 
Uniwersytetu Państowego w  Suchumi. Właśnie 
ze względu na ten wątek obrady okrągłego sto-
łu cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tyl-
ko wśród uczestników konferencji, ale również 
wśród miejscowych mediów.

Po południu obradowano w sekcjach.
Połączone posiedzenie sekcji public relations 

oraz globalizacji i  glokalizacji mediów zostało 
zdominowane przez wystąpienia poświęcone 
komunikowaniu lokalnemu i regionalnemu. Dr 
D. Bykow z Piatigorska dokonał analizy porów-
nawczej serwisów informacyjnych emitowanych 
przez rosyjską i amerykańską stację telewizyjną, 
wskazując na zasadnicze różnice między nimi, 
wynikające przede wszystkim z upolitycznienia 
przekazu, które jest znacznie większe w  Rosji. 
Uzupełnieniem jego referatu stało się wystą-
pienie prof. G. Sołowiowa z  Krasnodaru, któ-
ry z  kolei zaprezentował zasady efektywności 
nadawania w telewizji regionalnej. Dr P. Szostok 
z Katowic omówiła sposoby komunikowania się 
lokalnych samorządów terytorialnych w  Polsce 
z  mieszkańcami i  podstawowe problemy, które 
spotykają one w  swoich działaniach komuni-
kacyjnych. Mgr D. Kowalenko z  Krasnodaru 
przedstawił z  kolei zastosowanie konkretnych 
narzędzi komunikacyjnych przez rosyjskie urzę-
dy na poziomie lokalnym.

Wymienione wystąpienia stały się podsta-
wą dyskusji, moderowanej przez prowadzących 
sekcję prof. N. Krawczenko i prof. W. Tułupowa, 
nad podobieństwami i  różnicami między pol-
skim i  rosyjskim komunikowaniem lokalnym, 
która doprowadziła do wniosków o  relatywnie 
dużych podobieństwach między krajami w tym 
względzie. Szczególnie podobne okazały się pro-
blemy tego komunikowania – upolitycznienie 

prasy lokalnej, brak wykształconych kadr zajmu-
jących się komunikowaniem w urzędach, zastę-
powanie tekstów dziennikarskich materiałami 
public relations. W  trakcie konferencji osobny 
panel poświęcono wystąpieniom młodzieży. Stu-
denci, którzy przyjechali na konferencję z Kra-
snodaru, Sankt-Petersburga i Piatigorska, dysku-
towali o  osobliwościach kształtowania się sfery 
medialnej. Ich wystąpienia skupiały się głównie 
na kwestiach współczesnych zjawisk w mediach, 
dziennikarstwie sieciowym, zmianach, jakim 
ulega dziennikarstwo w  dobie dominacji inter-
netu oraz nowym możliwościach, jakie otwiera 
przed nadawcami różnego typu rozwój komuni-
kowania sieciowego.

Ostatnim punktem programu konferencji 
był okrągły stół poświęcony historii dziennikar-
stwa regionalnego, który został zorganizowany 
z  okazji 150-lecia prasy regionalnej na Kubani. 
Historię jej pierwszych twórców oraz poszcze-
gólne etapy rozwoju przedstawił prof. J. Łu-
czyński. Przedstawiciele innych ośrodków także 
zaprezentowali krótkie charakterystyki regional-
nych rynków medialnych wraz z  ich historycz-
nymi uwarunkowaniami. Prof. Marian Gierula 
wskazał na zasadniczą odmienność polskiej pra-
sy regionalnej od rosyjskiej i problemy, z jakimi 
boryka się ona w czasach współczesnych, wyni-
kające przede wszystkim z procesów koncentra-
cyjnych na rynkach prasowych.

Konferencję zakończyła dziekan Wydziału 
Dziennikarstwa Kubańskiego Państwowego Uni-
wersytetu w  Krasnodarze prof. N. Krawczenko, 
dziękując zebranym za przybycie i gratulując or-
ganizatorom kolejnego udanego przedsięwzięcia. 
Wyraziła nadzieję, że w kolejnym roku znowu uda 
się spotkać w Soczi w tak dużym, międzynarodo-
wym gronie, i  zaprasiła zebranych na ósmą już 
konferencję poświęconą strategiom medialnym 
współczesnego świata, która w 2014 roku, podob-
nie jak siedem poprzednich, zostanie zorganizo-
wana w pierwszych dniach listopada.

Patrycja Szostok






