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Od Redakcji

Oddawany do rąk Czytelników kolejny numer „Rocznika Prasoznawczego” 
jest dość jednolity treściowo. Zawiera bowiem cztery materiały, które związane są 
z funkcjonowaniem komunikowania na poziomie lokalnym. Poszczególni autorzy 
koncentrują się jednakże na różnych aspektach działania zarówno mediów lokal-
nych, jak i public relations w samorządzie lokalnym jako najniższym poziomie or-
ganizacji społeczeństwa.

 Ten cykl artykułów otwiera opracowanie Michała Urbasa dotyczące ekono-
micznego wymiaru funkcjonowania prasy lokalnej. Materiał oparty na badaniach 
własnych Autora jest wart polecenia Czytelnikom, gdyż ekonomia i jej wpływ na 
funkcjonowanie mediów masowych niezbyt często jest przedmiotem medioznaw-
czej refleksji. Rozważania Autora oparte są na bardzo bogatym materiale empirycz-
nym i ukazane w perspektywie województwa zachodniopomorskiego. Prasa lokal-
na jako produkt rynkowy stał się podstawą naukowych rozważań funkcjonowania 
i perspektyw tej najliczniejszej w Polsce grupy typologicznej. Prasa samorządowa 
jako dominujący obecnie ilościowo typ prasy lokalnej w  Polsce jest przedmio-
tem analizy materiału Dariusza Krawczyka. Autor skupia się jednak zasadniczo 
na polityce komunikacyjnej samorządu lokalnego, którego narzędziem jest prasa 
samorządowa. To kolejny głos w dyskusji nad rolą i znaczeniem tego typu prasy 
w  komunikacji lokalnej. Spełnia ona zasadniczo rolę informacyjno-integracyjną, 
a w zdecydowanie mniejszym zakresie funkcję kontrolną wobec władzy lokalnej. 
Przytaczane przez Autora dane potwierdzają właśnie to specyficzne miejsce prasy 
lokalnej w przestrzeni komunikacyjnej społeczności lokalnej. Przedmiotem arty-
kułu Piotra Celeja jest komunikacja lokalna realizowana przez organy samorządu 
terytorialnego. Autor skupia się zasadniczo na charakterystyce narządzi stosowa-
nych w polityce komunikacyjnej instytucji samorządowych w budowaniu ich wize-
runku w społeczności lokalnej. Najwięcej uwagi Autor poświęca modelom i narzę-
dziom stosowanym w polityce komunikacyjnej samorządu w warunkach różnego 
typu sytuacjach kryzysowych. Na podkreślenia zasługuje fakt, iż Autor przedstawia 
wiele konkretnych przykładów pozytywnych i negatywnych zachowań przedstawi-
cieli samorządu w tym zakresie. Kolejnym materiałem zamieszczonym w obecnym 
numerze „Rocznika Prasoznawczego” jest artykuł Krzysztofa Maciejczyka dotyczą-
cy etyki zawodowej pracowników public relations zatrudnionych w samorządach. 
Jest to więc materiał bardzo spójny z problematyką artykułu Piotra Celeja. Autor 
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bowiem podnosi fundamentalny problem: jak traktowana jest społeczność lokal-
na w jej komunikacji z przedstawicielami samorządu lokalnego. Zaletą materiału 
jest fakt, iż Autor swoje rozważania teoretyczne konfrontuje z wynikami własnych 
badań empirycznych. Niejako uzupełnieniem problematyki lokalnej dominującej 
w  obecnym numerze jest publikacja Jarosława Dobrzyckiego poświęcona dzie-
jom i współczesności „Gazety Siemianowickiej”. Autor poprzez analizę zawartości 
przedstawia zadania i  rolę tego pisma lokalnego w społeczności siemianowickiej 
zarówno w okresie międzywojennym, jak i obecnie. Materiał ten można traktować 
jako prasoznawczy przyczynek do poznania historii prasy lokalnej na obszarze Ślą-
ska, gdzie prasa tego typu była zawsze dobrze rozwinięta. 

 Przedmiotem refleksji medioznawczej Anny Rubaj jest próba charakterystyki 
systemu medialnego Portugalii. Materiał ten szczególnie polecam badaczom kra-
jowych systemów medialnych. Problematyka ta w  odniesieniu do Portugalii nie 
jest zbyt często podejmowana w polskiej literaturze przedmiotu. W publikowanym 
materiale otrzymujemy nie tylko charakterystykę wieloaspektową systemu mediów 
w tym kraju, ale także próby zarysowania zmian dokonujących się pod wpływem 
nowych technologii związanych z cyfrowym jej wymiarem. 

 W  końcowej części numeru zamieszczone zostały recenzja i  sprawozdania 
z konferencji krajowych i zagranicznych poświęconych dziennikarstwu i funkcjo-
nowaniu mediów masowych. 



ROZPRAWY I ARTYKUŁY





Michał Urbas*

Prasa lokalna w ujęciu ekonomicznym

STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu usytuowanie funkcjonowania prasy lokalnej w warunkach ekonomicz-
nych. Autor przedstawia tę kategorię prasy jako produkt rynkowy, który ma na celu zaspo-
kojenie potrzeb odbiorcy. Najpierw wyjaśnia pojęcie „dwoisty charakter prasy”, następnie 
omawia terminy ekonomiczne związane z funkcjonowaniem prasy lokalnej w procesach 
gospodarczych i na rynku lokalnym prasy. Na zakończenie rozważa wartości użytkowe pra-
sy lokalnej oraz działalność lokalnych wydawnictw prasowych w warunkach rynkowych.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa lokalna, typologia prasy, ekonomia, rynek prasowy, ekono-
mia mediów

Wprowadzenie

Słownik języka polskiego definiuje prasę jako „ogół ukazujących się w danym 
czasie i na jakimś obszarze gazet i czasopism”1. W zbiorze ogółu prasy wyodrębnia 
się m.in. prasę krajową, zagraniczną, popularną, codzienną, ogólnopolską, regio-
nalną, lokalną, a  także niskonakładową, wysokonakładową, niezależną itp. Prasa 
ma połączenia z innymi środkami masowego przekazu: radiem, telewizją, Interne-
tem. Łączy takie obszary jak rozpowszechnianie, czytelnictwo, kolportaż i sprzedaż. 

Prasa lokalna stanowi nadal największą część systemu mediów lokalnych, defi-
niowana jest przez Mariana Gierulę jako „ta część systemu prasy, którą można wy-
dzielić z całości na podstawie przeważającej zawartości związanej z życiem i funk-
cjonowaniem społeczności lokalnych. Podmiotem prasy lokalnej jest nie tylko 
społeczność lokalna jako całość, ale także jej poszczególne części, które składają się 
na jej społeczną stratyfikację w różnych wymiarach”2. Takie określenie prasy lokal-
nej wydaje się być zgodne z życiem społecznym. Jeżeli dane pismo jest poświęcone 

* dr; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
1  Wielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl [dostęp: 20-03-2013]. 
2  M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005, s. 32.
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lokalnemu życiu, to jest to pismo lokalne. Trudno określić, jakie warunki wpływają 
na ilość tytułów prasy lokalnej, pewne jest bowiem, że występowanie odpowied-
niego zaplecza i warunków powoduje powstanie tytułu prasy lokalnej na jednym 
obszarze, a na innym już nie.

Pomimo niekorzystnych tendencji na rynku prasy drukowanej, wypieranej przez 
media elektroniczne, prasa lokalna w  wydaniu tradycyjnym zachowuje relatywnie 
dużą atrakcyjność. Większość współczesnych badań, analiz i publikacji naukowych 
związanych z prasą lokalną oparta jest na płaszczyźnie medioznawczo-politologicz-
nej. Brakuje w niej charakterystyki związków tej kategorii wydawnictw prasowych 
z rynkiem, jego mechanizmami, uwarunkowaniami i otoczeniem. Niniejszy artykuł 
ma na celu omówienie rynkowego funkcjonowania prasy lokalnej, gdyż takie podej-
ście istotnie może wzbogacić wiedzę o prasie lokalnej, a szczególnie ważne wydaje 
się ustalenie produktowego charakteru wydawnictw lokalnych – jak bardzo odpo-
wiadają one charakterystyce Roberta Picarda. Jest to punkt wyjścia do dalszych usta-
leń, czy prasa lokalna jest częścią całego rynku prasowego, na którym współistnieje 
i konkuruje z innymi rodzajami pism, czy też operuje w obrębie oddzielnego rynku 
wyłącznie o charakterze lokalnym. Prowadzić to może do ustalenia, w jaki sposób i w 
jakim zakresie rynek oddziałuje na funkcjonowanie prasy lokalnej. 

Prasa lokalna częścią systemu medialnego 

Na przestrzeni lat zmieniała się terminologia prasy lokalnej, jak również obszar 
terytorialny, w  ramach którego była klasyfikowana. Wpływ na to miały reformy 
administracyjne oraz przemiany ustrojowe, które wpłynęły na optykę postrzegania 
prasy lokalnej w jej obecności na rynku. Po 1989 roku rynkiem prasowym rządzą 
wolnorynkowa działalność gospodarcza oraz konkurencja. 

Prasa lokalna w swych kryteriach opiera się na kilku kluczowych elementach, 
jak np. zasięg oddziaływania na niewielkim terytorium, zawartość tematyczna po-
święcona życiu społeczności, dziennikarstwo charakteryzujące się bliską styczno-
ścią z opisywaną społecznością. Czytelnicy prasy lokalnej to grupa niejednorodna, 
bez wyraźnego podziału. Wśród pism lokalnych ukazują się tygodniki (prasa pry-
watna) oraz miesięczniki (prasa samorządowa), najsłabiej w tej kategorii wypada-
ją dzienniki, co jest podyktowane względami ekonomicznymi i  organizacyjnymi 
– zebranie, przygotowanie materiału prasowego, jego opracowanie są optymalne 
w  przypadku tygodników i  miesięczników. W  typach własności prasy lokalnej 
przeważają osoby fizyczne, spółki cywilne, instytucje samorządowe i  pozarządo-
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we. Daje to podstawę podziału na prasę prywatną, którą charakteryzuje typowo 
rynkowy charakter, i prasę publiczną, którą od powstania do dystrybucji nadzo-
rują władze lokalne. Uzupełnieniem wydają się być środowiska lokalne zajmują-
ce się działalnością wydawniczą, takie jak np. partie polityczne, parafie, diecezje, 
spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły wyższe, 
przedsiębiorstwa, związki zawodowe. Lokalne pisma prywatne wyróżniają się na 
tle pism publicznych w swojej strukturze i mają takie elementy, jak stałe kolumny 
informacyjne, publicystyczne, kulturalne, rozrywkowe i ogłoszeniowo-reklamowe. 
W tych ostatnich wyraźny jest akcent na wywołanie impulsu zakupu i zaintereso-
wania, natomiast pisma samorządów są bardziej wyważone i stonowane, z trady-
cyjnym układem. Szata graficzna periodyków lokalnych jest względnie stała, do-
pasowana do formuły pisma, np. społeczno-politycznego, społeczno-kulturalnego, 
reklamowego. Natomiast objętość, nakład, formy druku są uwarunkowane głównie 
czynnikami ekonomicznymi, możliwościami technicznymi wydawnictwa i kompe-
tencjami redakcji. Wszystkie te cechy są ze sobą powiązane i zależą od czynników 
ekonomicznych, a także od odbiorcy, do którego periodyk ma trafić, i w tym zakre-
sie prasa lokalna nie ma jednego standardu oraz cechuje ją całkowita różnorodność.

To, co wyróżnia prasę lokalną na tle innych form komunikowania, to jej uży-
teczność oraz prostota dysponowania nią. Wpływają na to ograniczone bariery 
wejścia na lokalny rynek – ekonomiczne i prawne. Ekonomiczne są związane z po-
noszonymi kosztami oraz uzyskiwanymi przychodami z prowadzonej działalności. 
Prawne dotyczą regulacji niezbędnych dla uruchomienia działalności wydawni-
czej. Funkcjonowanie wydawnictw lokalnych oparte jest na profesjonalizmie lub 
na działaniach typowo amatorskich. Część pism lokalnych powstaje w warunkach 
nieprofesjonalnych, bez odpowiedniego zaplecza technologicznego oraz bez odpo-
wiedniej wiedzy. Druk i dystrybucja tych pism organizowane są we własnym zakre-
sie. Występuje brak fachowych działań w sposobie gospodarowania, a działalność 
nie jest uzależniona od reguł ekonomicznych. 

Prasa lokalna – perspektywa ekonomiczna

Prasa lokalna jako produkt rynkowy wyróżnia się m.in. periodycznością, aktual-
nością, publicznym charakterem, mechanicznym wykonaniem i trwałością. Ozna-
cza to, że literatura opisuje tylko te tytuły, które ukazują się w  miarę regularnie, 
prezentują ważne w danej chwili informacje, są dostępne dla każdego potencjalne-
go nabywcy, wydrukowane mechanicznie i aktualne w określonym czasie. Produkt 
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rynkowy w ujęciu ekonomicznym to wytworzone dobra lub usługi służące zaspo-
kajaniu potrzeb, a proces, w którym występują czynniki wytwórcze i dzięki które-
mu powstają dobra lub usługi w celu zaspokajania potrzeb, nazywa się produkcją. 
Produktami obejmuje się wszystko to, co można zaoferować na rynku nabywcom 
do konsumpcji lub użytkowania. Znaczenie dla funkcjonowania rynku mają przede 
wszystkim jego uczestnicy. Liczbę uczestników rynku, sprzedających i kupujących, 
ich pozycję ekonomiści określają strukturą rynkową. Struktura rynkowa określa, 
jaki rodzaj konkurencji występuje na rynku, jak uczestnicy rynku zachowują się 
na rynku w celu osiągnięcia korzyści, a więc by ich działania przyniosły największy 
dochód i zyski lub byłyby najbardziej pożądane przez nabywców3. Na zasadnicze 
pytanie, do której kategorii produktów zakwalifikować można prasę – do towarów 
czy do usług – nie ma, jak dotąd, wyraźnej odpowiedzi4. Prasa definiowana jako 
produkt rynkowy potrzebuje stałej zmienności zawartości oraz stałego dopływu 
nowości. Jej miejsce w społeczności lokalnej, zależne od obiegu informacyjnego, 
ma ścisły związek z jej zawartością. Z takiego objaśnienia wynika, że każde lokalne 
wydawnictwo prasowe posiada powiązania z rynkiem. Współtworzą zatem siatkę 
relacji, zależności, konkurencji i wspólnych interesów z innymi podmiotami ryn-
kowymi. Poszczególne egzemplarze pisma są zewnętrznym i materialnym wyrazem 
wartości prasy jako produktu. Natomiast wartość użytkowa, a  więc zdolność do 
zaspokajania potrzeb i oczekiwań odbiorców, jest niematerialna5. 

Z takiego podziału wyłania się dwoisty charakter prasy lokalnej jako produk-
tu. Wartość wskazuje na jej przynależność do towarów, a wartość użytkowa – do 
usług6. Dwoistość tę trafnie zauważył Robert Picard, opisując media jako podwójny 
produkt rynkowy lub produkt podwójnego rynku7. Według Tadeusza Kowalskiego, 
który zajmuje się ekonomiką mediów, prasa, będąca dobrem materialnym, ofero-
wana jest potencjalnym jej odbiorcom jako towar poprzez dystrybucję. Dla ryn-
ku mediów natomiast ma wartość użytkową, czyli ma zdolności do zaspokajania 
określonych potrzeb i oczekiwań odbiorców. Odnosząc te dwie cechy prasy lokalnej 
do definicji produktu, za podstawową należy uznać wartość użytkową. Ogłoszenia 
i reklamy wyodrębnia się z zawartości mediów i określa jako dostęp do odbiorców 

3  E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006, s. 29-35.
4  J. Kania, Panorama prasy lokalnej w Szczecinie, [w:] Media lokalne w Szczecinie, red. J. Kania,                 
R. Cieślak, Szczecin 2013, s. 13-16.
5  Zob. N. Garnham, R. Collins, G. Locksley, J. Davis, P. Hayward, D. Reem, The Economics of UK 
Television, London 1986.
6  J. Kania, Detaliczna sprzedaż prasy w systemie komunikacji masowej, Szczecin 2004, s. 8.
7  R. Picard, Media Economics Concepts and Issues, London 1989, s. 17.
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(dla reklamodawców i ogłoszeniodawców)8. Struktura taka wskazuje na możliwość 
zakwalifikowania prasy lokalnej jako usługowego produktu do modelu wzajem-
nych dopełnień9. Prasę lokalną należy zatem uznać za produkt podwójnego rynku, 
lecz w innej skali niż pozostałe media, a w szczególności prasę ogólnokrajową i re-
gionalną, bo zaspokaja mniejszy zakres potrzeb – głównie potrzeby informacyj-
ne. Również z mniejszą intensywnością zabiega o reklamy i mniej operuje cenami. 
W  znacznym stopniu jest rozdawana za darmo i  w mniejszym zakresie poddaje 
się procesom konsolidacji oraz koncentracji. Nie występują w  niej tak silne, jak 
w innych mediach bariery wejścia na rynek (rynek klasyfikowany według obszaru 
geograficznego – lokalny, regionalny, krajowy).

Prasa lokalna elementem rynkowym

Prasę lokalną jako dobro medialne obejmuje jej specyficzna wartość – skrom-
niejsza szata graficzna, tańszy papier, mniejsza objętość, mniej znaczące zdjęcia 
itp. Wartość użytkowa to głównie informacje lokalne i rezygnacja z wielu tematów, 
np. krajowych, międzynarodowych, na rzecz aktywności lokalnych samorządów, 
których działalność inicjuje powstawanie materiału prasowego. To także ograni-
czona liczba gatunków dziennikarskich i często niski profesjonalizm dziennikarski. 
Ale prasa lokalna to również wyspecjalizowany produkt, który jest efektem pracy 
ludzi różnych zawodów, np. z małej poligrafii, przemysłu papierniczego, grafików 
i  informatyków. W przypadku dobra Tadeusz Kowalski stwierdza, że korzystanie 
z „niego ogranicza jego dostępność dla innych. Nawet gdyby dziennik lub czaso-
pismo miały wielomilionowe nakłady, to zakup jednego egzemplarza o taką liczbę 
zmniejsza ilość dostępnych egzemplarzy dla innych”10. Pojedyncze egzemplarze, 
choć pomniejszają dostępność dla innych, jednak w  bezpośrednim użytkowaniu 
są niejednokrotnie udostępniane wielu użytkownikom. Funkcjonowanie na lokal-
nym rynku wiąże się z systemem cen będącym miarą gospodarki rynkowej. Istnieje 
wiele lokalnych tytułów prasowych, które dostępne są bezpłatnie, stawiając w in-
nym świetle typowo rynkowe relacje pomiędzy preferencjami konsumentów, w tym 
przypadku czytelników, a ofertą producenta – wydawcy. Relacja zawartość – czas 
(również samo zainteresowanie czy zwrócenie uwagi) tworzy podstawowy stosu-

8  T. Kowalski, Media i  pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania 
masowego, Warszawa 1998, s. 29-30.
9  Zob. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Poznań 2000, s. 60.
10  T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne…, s. 28.



16 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK IX

nek wymiany pomiędzy czytelnikami a tytułami prasowymi. Wymiana ta nie musi 
być powiązana z  zapłatą za egzemplarze pisma, bowiem najważniejszy jest czas, 
który został mu przeznaczony11. Z  ceną i  ofertą wydawniczą kojarzy się kolejny 
regulator rynku prasowego, jakim jest konkurencja. Konkurencja w prasie lokalnej 
nie zawsze funkcjonuje w obszarze poprawy jakości periodyku, treści, zawartości 
czy ceny. Konkurujące pisma zazwyczaj reprezentują odrębne poglądy, cele, poziom 
finansowania, indywidualne postawy. Paradoksalnie konkurencja na rynku prasy 
lokalnej niekoniecznie wzmaga pożądane działania na rzecz poprawy periodyków, 
wręcz przeciwnie – stają się one mniej wrażliwe, nastawione na sensację, bez nale-
żytej oceny rzeczywistości. Konkurencja na lokalnym rynku prasowym najbardziej 
widoczna jest pomiędzy prasą komercyjną a prasą samorządową.

 Z rynkiem prasowym związana jest reklama prasowa. Prasa lokalna umożliwia 
pogłębienie przekazu reklamowego, którego żadne inne media nie oferują. Oznacza 
to, że czytelnik może dowiedzieć się o produkcie bądź usłudze, które dostępna są 
tylko w otaczającej go lokalnej rzeczywistości. Lokalny rynek prasowy jest nara-
żony na takie zjawisko jak kryptoreklama, czyli kreowanie informacji i mieszanie 
informacji z reklamą12, co prowadzi do tego, że prasa lokalna może przedstawiać 
rzeczywistość w sposób niejednorodny lub jednostronny. 

Wartością użytkową prasy lokalnej jest to, że zaspokaja ona potrzeby, wchodzi 
w  interakcję pomiędzy zaspokajaniem potrzeb odbiorców a  możliwościami pro-
dukcyjnymi, technologicznymi, jakie ma do swojej dyspozycji. W ogólnej charak-
terystyce użytkowania prasy drukowanej formą przekazu jest obraz, a odbiór od 
czytelnika wymaga uwagi i  koncentracji13. Do wartości użytkowej prasy lokalnej 
zaliczamy takie składniki, jak: okładka, układ graficzny, szata graficzna, ilustracje, 
układ kolumn, objętość, rodzaj użytego papieru, jakość i forma druku. Wymienio-
ne składniki wskazują czytelnikowi, co znajduje się w środku pisma i umożliwiają 
szybką identyfikację, z  jakim periodykiem mają do czynienia, jaki jest charakter 
pisma, a cena daje możliwości określania rodzaju pisma. Wartością użytkową pism 
lokalnych są także materiały, bez których prasa nie może funkcjonować, jak m.in. 
papier drukarski, farby drukarskie, nośniki danych, urządzenia wymiany danych, 
komputery, oprogramowanie. Ważnym elementem użyteczności prasy lokalnej jest 
świadczenie różnorakich usług medialnych, takich jak sponsorowanie lokalnych 

11  J. Kania, M. Urbas, Podstawowe trendy zmian w sprzedaży egzemplarzowej głównych dzienników 
i czasopism, [w:] Kolportaż czy handel prasą?, red. J. Kania, Szczecin 2008, s. 63-72.
12  R. Kowalczyk, Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce, Poznań 2011, s. 148.
13  T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne…, s. 42.
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imprez, obsługa medialna lokalnych imprez, druk obwieszczeń i komunikatów lo-
kalnych.

Charakterystyczne dla medialnego łańcucha wartości jest to, że produkcja to-
warów i usług medialnych wyodrębnia się w zakresie technicznym i ekonomicz-
nym. Jest związana z  tworzeniem tzw. pakietów, czyli nadawania poszczególnym 
wytworom medialnym wartości rynkowej. Tak sprecyzowane pakiety są współza-
leżne z rozpowszechnianiem. Produkcja w mediach wiąże się z wytwarzaniem za-
wartości, gdzie stykają się działania i praca ludzi, redakcji, dziennikarzy, grafików 
i innych. Dochodzi do transformacji idei i myśli na dobro. To etap przekształcenia 
pracy w dobro, którym mogą być zainteresowani odbiorcy, a poszczególne dobra 
są łączone w „pakiety”, które przyjmują postać wytworów medialnych, np. pisma 
lokalnego. Ostatnim etapem w  łańcuchu wartości jest rozpowszechnianie, czyli 
dostarczenie produktu do odbiorców. Wszystkie elementy łańcucha wartości są ze 
sobą ściśle powiązane, a prasa lokalna nie będzie przedstawiać żadnej wartości, jeśli 
nie dotrze poprzez rozprowadzanie do odbiorcy14. 

Proces wytwórczy pisma lokalnego dzieli się na część redakcyjną oraz na część 
produkcyjną – drukarnię. Podstawą jest redakcja, czyli grupa osób, która opraco-
wuje materiały prasowe. Prasę lokalną zazwyczaj tworzy grupa niewielu współpra-
cowników, wśród których jest osoba prowadząca – redaktor naczelny. W przypad-
ku prasy lokalnej niejednokrotnie występuje sytuacja, kiedy redaktor naczelny jest 
jedynym redaktorem w redakcji i pełni też funkcję redaktora technicznego, wyko-
nując korekty oraz skład tekstu. W tak małych redakcjach podział obowiązków jest 
płynny i niejednokrotnie funkcje, jakie pełnią pracownicy, przenikają się i uzupeł-
niają. Prawidłowością jest fakt, że wśród periodyków wydawanych lokalnie najmniej 
jest dzienników. Wydawanie dziennika wiąże się z kilkoma ważnymi czynnikami 
ekonomicznymi. Przede wszystkim jest obarczone sporym ryzykiem biznesowym 
i społecznym. Potrzeba sporo kapitału oraz czasu, by dziennik przyjął się na ryn-
ku lokalnym. Drugim ważnym elementem jest czas opracowania i przygotowania 
materiału. Samo przygotowanie materiału prasowego wiąże się z  koniecznością 
posiadania przez wydawnictwa właściwej redakcji. Prawdopodobieństwo zwrotów 
niesprzedanych egzemplarzy, które będzie trzeba oddać na makulaturę oraz nie-
przewidywalność odbiorcy, są zbyt wysokie, by podjąć takie ryzyko ekonomiczne, 
jakim jest wydawanie dziennika lokalnego. 

14  T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006, s. 44-47.
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Wydawnictwa na lokalnych rynkach prasowych

Wydawnictwa lokalne działają na rynku, który posiada ograniczone zdolności 
absorpcyjne ze względu na wielkość tego rynku oraz czynniki na nim działające. 
Wśród nich należy wyróżnić funkcjonowanie dzienników regionalnych poprzez lo-
kalne dodatki. Lokalne dodatki są narzędziem do pozyskiwania ogłoszeniodawców 
i lokalnych czytelników, istotne więc jest to, czy treść dodatków dla poszczególnych 
społeczności zaspokaja zapotrzebowanie ich czytelników na informacje lokalne. 
Z tym bywa różnie, gdyż dzienniki regionalne, choć wzbogacone o dodatek lokalny, 
mają raczej symboliczny przegląd wiadomości z danego obszaru. Istotne znaczenie 
ma tutaj czynnik ekonomiczny, ponieważ w cenie jednej gazety czytelnicy otrzy-
mują zarówno dziennik regionalny, który zawiera treści dotyczące stolicy regionu, 
całego regionu, niejednokrotnie wiadomości z kraju, świata, sportu, jak i dodatek 
lokalny poświęcony danej społeczności.

Ryszard Stocki oraz Dominik Księski w „Poradniku dla wydawców i dziennikarzy 
prasy lokalnej” podają przykłady analizy biznesowej prowadzenia lokalnej działalno-
ści wydawniczej. Określa się w niej, że dochody pisma lokalnego sprowadzają się do 
dwóch ogólnych obszarów. Pierwszym jest sprzedaż egzemplarzowa, a drugim sprze-
daż miejsca w piśmie. Określenie sytuacji finansowej wydawnictwa możliwe jest po 
przeanalizowaniu jego kosztów. Koszty prowadzenia działalności wydawniczej wiążą 
się po pierwsze z kosztami zewnętrznymi, takimi jak koszty druku (usługa zadruko-
wywania papieru), koszty dystrybucji i kolportażu. Ten rodzaj kosztów jest zmienny 
i zależy od wielkości produkcji. Po drugie z kosztami wewnętrznymi, czyli stałymi, 
np. biuro, promocja, sprzęt biurowy, komputery. Pod uwagę należy wziąć także sys-
tem prawny, prawo ogólne, prawo szczegółowe, obciążenia podatkowe. Rachunek 
wyników z  działalności wydawnictwa zawiera następujące pozycje: po pierwsze, 
przychody z działalności, w tym: sprzedaż gazet – na podstawie faktur wystawionych 
kolporterom lub poszczególnym sprzedawcom detalicznym i  hurtowym; sprzedaż 
reklam; inne dochody, np. mała poligrafia; po drugie, koszty operacyjne – wszystkie 
koszty związane z  prowadzoną działalnością (produkcją, usługami). W  tej pozycji 
rozróżniamy: a) koszty zmienne – a więc te, które są związane z wielkością produkcji 
lub ilością wykonanych usług; koszty osobowe – płace (wierszówki, płace związane 
z drukiem i kolportażem); koszty energii, remontów; oraz b) koszty stałe: zakup ma-
teriałów, płace pracowników etatowych, szkolenia, reklama, badania marketingowe; 
po trzecie, amortyzacja sprzętu; po czwarte, koszty zaciągniętych kredytów i po pią-
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te – podatki15. Rachunek wyników to porównawcze lub kalkulacyjne przedstawienie 
zysków i strat przedsiębiorstwa. Stanowi on o sytuacji finansowej wydawnictwa, tj. 
wykazaniu przychodów i kosztów. W bilansie dochodów i kosztów wydawnictwa lo-
kalnego konieczne jest znalezienie równowagi pomiędzy ceną gazety, ceną reklam, 
nakładem, objętością, liczbą stron reklamowych a pozostałymi kosztami, tak aby wy-
datki nie były większe niż dochody16.

Sprzedaż egzemplarzowa nie stanowi w dochodach wydawnictwa lokalnego tak 
znaczącego poziomu, by utrzymać z niej działalność oraz pokryć koszty produkcji. 
Wydawnictwo lokalne walczy z jednej strony z kosztami, tak aby były one jak naj-
mniejsze, a z drugiej strony poszukuje dodatkowych źródeł dochodu, jak pozyska-
nie reklamodawców lub dotacji. Na pozyskanie ogłoszeniodawców lub sponsorów 
ma wyraźny wpływ wysokość nakładu egzemplarzowego pisma. Dodatkowym źró-
dłem dochodów wydawnictwa lokalnego jest wykonywanie na zlecenie samorządu 
określonych zadań, np. publikacja obwieszczeń. Pomoc samorządu lokalnego może 
dotyczyć obszarów podatkowych, np. poprzez udzielenie ulgi lub zwolnień. Lokal-
na administracja może również po preferencyjnych stawkach wynająć pomieszcze-
nia pod działalność, znieść obowiązek uiszczenia opłat lokalnych. Pisma lokalne, 
których właścicielami są fundacje, stowarzyszenia czy związki, występują do samo-
rządów o dotacje i udział w grantach. 

Nie ma precyzyjnego określenia, co to jest wydawnictwo lokalne. Literatura 
przyjmuje, że wydawnictwo to zbiór określonych celów i cech, które prowadzą do 
wytworzenia jakiegoś produktu, np. gazety, czasopisma, periodyku czy przekazu in-
formacji. Według „Encyklopedii wiedzy o prasie” wydawnictwo prasowe to działal-
ność gospodarcza, która polega na wydawaniu drukiem periodyków lub wytworów 
graficznych z  zamiarem rozpowszechniania. Działalność wydawnictwa prasowego 
to zorganizowanie warunków do przygotowania pism, określenie założeń oraz wa-
runków wydawniczych17. Lokalne wydawnictwa to w zasadzie organizacje składające 
się z osób fizycznych, o nierozbudowanej strukturze organizacyjnej, z raczej płaską, 
wąską hierarchią zarządzania. Szef jest zarazem pracownikiem redakcji, administra-
cji i kolportażu. Istotnym elementem organizacji pracy wydawnictwa lokalnego jest 
dystrybucja prasy i jej specyfika – kolportaż. Do podstawowych funkcji kolportażu 

15  R. Stocki, Zaufanie czyli sztuka planowania biznesu, [w:] Poradnik dla wydawców i dziennikarzy 
prasy lokalnej, red. A. Hejman, t. II, Warszawa 1997, s. 83-114.
16  D. Księski, Finanse niezależnej gazety lokalnej, zasady, pomysły, [w:] Poradnik dla wydawców 
i dziennikarzy prasy lokalnej, red. A. Hejman, t. I, Warszawa 1997, s. 85-112.
17  J. Maślanka, Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976, s. 201.
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prasy zaliczamy realizację założeń równości w dostępie do prasy przez czytelników 
oraz równości w rozpowszechnianiu dla wydawców prasy. Podstawowym kryterium 
funkcjonowania detalicznego punktu sprzedaży prasy jest jego rentowność.

Równie ważnym elementem w  działalności wydawnictwa jest wycena tytułu 
prasowego. Metodę wyceny tytułu prasowego, ściśle związaną z pozycją rynkową 
tytułu, prezentuje Jan Kania. Podaje on, że pozycję na rynku danego tytułu wyzna-
cza nie tylko dochód osiągany ze sprzedaży egzemplarzowej, ale także dochód osią-
gany z reklam. W metodzie zawarto kilka kryteriów, które należy uwzględnić, m.in. 
wartość przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej za badany okres; wartość przy-
chodów ze sprzedaży ogłoszeń za badany okres; udział danego tytułu w sprzedaży 
prasy ogółem; udział danego tytułu w  rynku ogłoszeń; rentowność tytułu netto; 
współczynnik czytelnictwa przyjmujący wartość od 1 do 5, wyrażający popularność 
danego tytułu wśród czytelników18. 

Do czynników, które determinują rynkowe funkcjonowanie prasy lokalnej, za-
licza się także zjawisko koncentracji. Koncentracja występuje w postaci zawiązywa-
nych zespołów dziennikarsko-wydawniczych, agencji informacyjno-reklamowych, 
a  najbardziej klasyczną formą koncentracji są lokalne wydawnictwa prasowo-
-wydawnicze19. Podstawowym regulatorem jest wolny rynek, wolność idei, inno-
wacyjność, demokracja społeczna. Kategorie ekonomiczne w realiach wydawnic-
twa lokalnego są kluczem do jego niezależności, a zarządzanie sprowadza się do 
racjonalnego gospodarowania, co oznacza, że przy określonych nakładach dąży się 
do osiągnięcia najlepszego efektu oraz usiłuje się osiągnąć ten rezultat przy jak naj-
mniejszych środkach. Lokalny rynek prasy definiuje minimum trzy typy wydaw-
cy prasowego. Pierwszy, prowadzący działalność gospodarczą, nastawiony jest na 
działalność w zakresie informacji ogłoszeniowej, reklamowej z okolicy. Wydawnic-
two utrzymuje się głównie z pozyskanych ogłoszeń oraz sponsorów, egzemplarze są 
rozdawane bezpłatnie. Drugi wydaje tytuł o stałej periodyczności oraz spełniający 
wszystkie kryteria prasy. Wydawcy prowadzą niejednokrotnie kilka równoległych 
rodzajów działalności gospodarczej, tak aby skompensować koszty druku. Są to wy-
dawnictwa opierające swoją działalność na stałej publikacji, zdobyciu reklamodaw-
ców, ogłoszeń i osiągnięciu jak największej sprzedaży egzemplarzowej. Kolportaż 
jest zorganizowany m.in. w formie punktów detalicznej sprzedaży lub prenumeraty 

18  J. Kania, Wycena wartości rynkowej tytułów prasowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, z. 1-2, s. 124.
19  W. Chorązki, Sytuacja mediów lokalnych w Polsce w III kwartale 2005 roku, [w:] Polskie media 
lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – Teorie – Zjawiska, red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. 
Kolasa, Kraków 2007, s. 91.
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domowej. Trzeci to instytucje, które wydają pisma spełniające wszelkie znamio-
na wydawnictwa prasowego, ale niemające nastawienia komercyjnego, a bardziej 
propagandowe. Poszczególne edycje zazwyczaj są rozpowszechniane bezpłatnie, 
dostępne w  instytucjach publicznych. Poruszane tematy dotyczą ważnych spraw 
społecznych, samorządowych i życia codziennego.

Trudno jednoznacznie określić lokalne rynki prasy z tego powodu, że każdy jest 
inny. Różnorodność sprawia, że nie ma też jednolitej koncepcji periodyku lokalne-
go. Każdy rządzi się swoimi prawami, zasadami i dążeniem do celów. Odbiorca pra-
sy lokalnej jest tak różny, jak różne są społeczności, w których dane pismo funkcjo-
nuje. Nie jest to jednolita grupa; odbiorcami są osoby pracujące, z wykształceniem 
i  bez, młodzi i  starzy. Zainteresowanie treścią prasy lokalnej zajmuje wszystkich 
odbiorców zgrupowanych w danej społeczności. To samo dotyczy lokalnego rynku 
reklamy. Ogłoszenia i  reklamy w prasie lokalnej są oglądane przez każdą niemal 
grupę odbiorców. Ważnym elementem reklam są ogłoszenia drobne, w tym ogło-
szenia typu kupię-sprzedam. Formy i płaszczyzny powiązań lokalnych rynków pra-
sy z innymi rynkami lokalnymi należy rozpatrywać w następujących kategoriach: 
po pierwsze, prasa występuje jako produkt podwójnego rynku; po drugie, przez 
podstawowe właściwości lokalnych rynków prasy, a więc kto na nich działa – prasa 
krajowa, regionalna, lokalna, środowiskowa, nabywcy; po trzecie, wydawnictwa to 
podmioty rynkowe; po czwarte, reklama i  ogłoszenia w  relacjach prasy lokalnej 
z otoczeniem zewnętrznym; i po piąte – poprzez lokalne właściwości rynkowe i ich 
wpływ na funkcjonowanie prasy lokalnej (np. rynek produktów rolnych, rynek pra-
cy, rynek usług oświatowych itp.). Płaszczyzną powiązań lokalnych rynków prasy 
z innymi rynkami lokalnymi jest informowanie odbiorców, nabywców, dostawców 
o ofercie produktowo-towarowej oraz zapotrzebowaniu na nią. Działanie takie po-
woduje alokację środków finansowych oraz zasobów do obszarów gospodarczych 
generujących zysk. Środki finansowe prowadzą do ożywienia działalności gospo-
darczej oraz innowacyjności technologicznej i rozwojowej. Lokalny rynek przenika 
się z rynkiem regionalnym, a głównymi kanałami są rynek zbytu, zakupu, hurtu 
oraz detalu20. Wąskie środowisko lokalne sprawia, że zasób osób zajmujących się 
przygotowaniem pisma jest mały i konieczne jest kształcenie nowych kadr. Współ-
czesne realia mocno nadszarpnęły warsztat dziennikarski, doprowadzając go do 
stanu głębokiej stagnacji. Można przyjąć, że współczesność wytworzyła typ dzien-
nikarza i  warsztatu dziennikarskiego, które tworzą konglomerat dziennikarstwa 

20  J. Kania, M. Urbas, Podstawowe…, s. 63-72.
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komercyjnego i obywatelskiego, gdzie dziennikarz musi przynieść określony zysk 
oraz powinien zajmować się tymi sprawami, które leżą na sercu lokalnej społecz-
ności21. Społeczność lokalna zmienia warunki społeczno-polityczne, a wraz z nią 
zmienia się rynek prasowy. Większa skuteczność prasy ma miejsce w środowiskach, 
w których występują tradycje czytelnicze. Działalność wydawnicza jest uzależniona 
od koegzystowania wszystkich graczy na lokalnym rynku wydawniczym – dzienni-
karzy, redakcji, drukarni oraz dystrybucji.

Reasumując, należy stwierdzić, że determinantem funkcjonowania prasy lo-
kalnej jest ujęcie rynkowe, w  którym specyfika produktowa tych wydawnictw 
wkomponowana jest w cały mechanizm samoregulacji wynikającej z relacji popytu 
i podaży. Ważne jest jednakże dostrzeganie powiązań prasy lokalnej z  systemem 
medialnym, co oznacza eksponowanie jej cech i funkcji jako medium masowego. 
W podejściu gminnym, powiatowym najważniejszy jest aspekt lokalności nie tylko 
treściowej, lecz także funkcjonowanie poszczególnych wydawnictw powiązanych 
różnego rodzaju relacjami. 

Zakończenie

Wymogi rynkowe spowodowały, iż zmienił się styl i  jakość redagowania ma-
teriałów prasowych. Niekorzystne tendencje na rynku prasy ogólnokrajowej czy 
regionalnej, takie jak spadek czytelnictwa, nie wpłynęły znacząco na prasę lokalną, 
co potwierdza utrzymujący się wysoki poziom aktywności wydawniczej. Można 
przeto wnioskować, że ta kategoria pism dobrze radzi sobie w funkcjonowaniu ryn-
kowym.

Procesy rynkowe są także podstawą ekonomicznej funkcjonalności prasy lokal-
nej, a to bezpośrednio przekłada się na jej niezależność. Im bardziej samowystar-
czalne ekonomicznie jest wydawnictwo lokalne, tym większa jego swoboda w pre-
zentowaniu treści. Płaszczyzna własnościowa ukazuje dominację dwóch form. Po 
pierwsze, tytuły prasy lokalnej są własnością społeczną, najczęściej samorządową, 
a po drugie, są własnością prywatną. Wydawcy lokalni działają na lokalnym rynku 
prasowym i – jak na każdym rynku – następują na nim transakcje wymiany po-
między jego uczestnikami. W kategoriach przestrzennych jest to rynek związany 
z gminą, powiatem czy też obszarem zamieszkałym przez daną społeczność lokal-
ną. Ta kategoria oddziałuje na podstawowe wyznaczniki relacji rynkowych tych 

21  M. Staniewicz, Dziennikarstwo on-line, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red.            
Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2010, s. 440.
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wydawnictw. Odbiorca występuje tu jako klient w procesie nabywania tytułu oraz 
jako towar w kierowanym do niego przekazie reklamowym. Działalność wydaw-
nictw ukierunkowana jest na dochodowość i  samowystarczalność ekonomiczną. 
Ta niezależność powoduje po pierwsze lepszy komfort prowadzenia działalności 
gospodarczej, unowocześnienie technologiczne oraz materiałowe, a  po drugie – 
obiektywność zespołu redakcyjnego i przekazu dostarczanego czytelnikowi. Rynki 
prasy lokalnej to zróżnicowane rynki, tak pod względem liczby tytułów, jak również 
zawartości oraz treści, co świadczy o  potencjale społecznym oraz pomysłowości 
gospodarczej. Ta różnorodność widoczna jest w rzeczywistej aktywności wydawni-
czej. Tytuły prasy lokalnej posiadają cechy, które są oczekiwane przez odbiorcę i za-
spokajają jego potrzeby. Dotyczy to również reklamodawców. Układ poszczegól-
nych wydań jest taki sam, gdzie w części zamieszcza się przekaz oraz wydziela się 
powierzchnię przeznaczoną na reklamy. Reklamodawca kupuje część powierzchni 
pisma przeznaczoną na reklamy. Reklama trafia zgodnie z przeznaczeniem pisma 
do grupy docelowej. Czynniki rynkowe, jak np. konkurencja, wymuszają zwięk-
szenie atrakcyjności pisma, a dostępność wymusza ulepszanie i poszerzanie kana-
łów dystrybucji, prowadzenie polityki nakładów i cen. Występują współzależności 
i przenikanie się prasy lokalnej z regionalną i ogólnopolską. Lokalne rynki prasowe 
obejmują rynek dóbr i usług, na którym wyróżnia się konsumentów indywidual-
nych i instytucjonalnych. Prasa lokalna ukazuje się w stałej periodyczności, posiada 
oznaczenie tytułu, wydawcy, cenę, a wydawcy mają na celu generowanie dochodów. 

Relacje tworzone przez wydawcę na lokalnym rynku prasowym związane są 
z  konsumentami, reklamodawcami, jednostkami władzy samorządowej i konku-
rencją, dystrybucją oraz dostawcami. Działanie na rynku dwóch lub więcej pism, 
zazwyczaj prasy samorządowej i prasy komercyjnej, tworzy swego rodzaju konku-
rencję w  obszarze sympatyzujących z  pismem czytelników. Rynek prasy lokalnej 
tworzy specyficzny obszar medialny ograniczony terytorialne, geograficznie i prze-
strzennie, a wydawane periodyki skierowane są do odbiorców społeczności lokalnej 
w obrębie tego rynku. Nie chodzi jednak tylko o geograficzną odrębność, a o to, że 
na rynku lokalnym różne produkty w różny sposób w nim uczestniczą – inaczej 
prasa prywatna i inaczej prasa samorządowa (choć przekazywane informacje wza-
jemnie się przenikają lub uzupełniają). Natomiast zwarta społeczność lokalna jest 
bezsporną sprawczą siłą funkcjonowania tego typu prasy. 
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LOCAL PRESS IN TERMS OF ECONOMIC

SUMMARY
Article aims to describe the functioning of the local press in economic conditions. The au-
thor presents this category of the press as a market product, which aims to meet the needs 
of the customer. At the beginning, the author explains the concept of “double character of 
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the press”, then discusses economic terms associated with the local press and marketing 
processes in the local market of the press. The author discusses the importance of values in 
the local press and the activities of local newspaper publishers in market conditions.

KEYWORDS: local press, typology of the press, Economic, market Press Release, Media 
Economic
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Oblicze samorządu w prasie samorządowej –
metody kształtowania wizerunku

STRESZCZENIE
Prasa samorządowa pełni ważną rolę w  zapewnianiu mieszkańcom dostępu do wiado-
mości o charakterze lokalnym. Stanowi też narzędzie polityki komunikacyjnej jednostek 
samorządu terytorialnego. Mimo linii programowej spójnej z zasadami marketingu tery-
torialnego może dbać o dochowywanie rzetelności dziennikarskiej, a materiały prasowe 
upowszechniać z poszanowaniem zasad bezstronności. Część redakcji wykorzystuje jed-
nak różnorodne metody prezentacji treści, które przy zachowaniu pozorów obiektywizmu 
wyraźnie służą celom wizerunkowym. Wśród stosowanych technik występuje m.in. pu-
blikowanie artykułów wstępnych, wywiadów, odpowiedzi na pytania czytelników czy za-
stosowanie konwencji przeglądu prasy bądź debaty publicznej z udziałem liderów opinii. 
W głównym nurcie prasy samorządowej dominuje przy tym formuła pozytywnego opi-
sywania rzeczywistości. 77 proc. respondentów z aprobatą wypowiada się o działalności 
wydawniczej samorządów, wskazując na preferowaną formę miesięcznika edytowanego 
bezpośrednio przez urząd gminy lub starostwo powiatowe.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa samorządowa, polityka informacyjna, promocja gminy, 
marketing terytorialny, public relations, kształtowanie wizerunku

Oddziaływanie polityki informacyjnej gminy lub powiatu 
na zawartość czasopisma samorządowego

Medioznawcy są zgodni, że wśród tytułów prasy samorządowej główny nurt 
wydawniczy stanowią czasopisma o  linii programowej zakładającej prezentowa-
nie wszelkich wydarzeń w  sposób pozytywny. Tendencja ta wynika ze strategii 
komunikacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie pozytywnego wizerunku 
jednostki samorządu terytorialnego bądź tworzenie i utrzymywanie rozpoznawal-
ności osób zarządzających samorządem. Bywa też konsekwencją wdrażania zasad 
marketingu terytorialnego będącego dziedziną wiedzy, o specyfice której decyduje 

 dr; naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, wykładowca akade-
micki.
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„źródło oferowanych korzyści, wiążące się w tym przypadku z »miejscem«, a kon-
kretnie − z określonymi cechami jednostek przestrzenno-administracyjnych o róż-
nym zakresie obszarowym, głównych funkcjach i miejscu w formalnej strukturze 
hierarchicznej”1. Warto zarazem pamiętać, że „geneza każdej bez wyjątku strategii 
komunikacyjnej, także w  sferze polityki, jest związana z  potrzebami, interesami 
i oczekiwaniami ostatecznych odbiorców”2.Tak jest też w samorządzie. Potwierdza-
ją to badania nad komunikowaniem lokalnym prowadzone przez Patrycję Szostok, 
która ustaliła, że prasa samorządowa bezsprzecznie wypełnia funkcję informacyjną, 
wzbudzając nawet w tym zakresie zaufanie czytelników. Oczywiście wielu czytelni-
ków postrzega gazety samorządowe jako periodyki zależne od władz lokalnych, lecz 
mimo to „stosunkowo duża zawartość materiałów o  wydźwięku aprobatywnym 
i marginalna krytycznych sprzyja integrowaniu społeczności lokalnych, budowa-
niu poczucia tożsamości i dumy z miejsca zamieszkania”, chociaż „funkcja kontroli 
władz lokalnych, podkreślana w  typologiach prasy jako jedna z najważniejszych, 
wydaje się nie do zrealizowania na łamach prasy samorządowej. Faktycznie, nie 
dopuszcza się w tego rodzaju periodykach nie tylko do krytyki miejscowych władz, 
ale nawet dyskusji na temat podejmowanych decyzji”3. 

Źródłem zasadniczej różnicy między funkcjonowaniem prasy samorządowej 
i komercyjnej jest brak konieczności osadzenia samorządowych przedsięwzięć ko-
munikacyjnych w realiach ekonomicznych rynku medialnego. Bez potrzeby zdoby-
wania reklam i zapewnienia zysków ze sprzedaży egzemplarzowej prasa samorządo-
wa może planowo realizować zadania informacyjne lub nawet promocyjne. Mimo 
że marketing miejsc „to proces zarządzania. U  jego podstaw leży twierdzenie, iż 
w odniesieniu do jednostek samorządowych należy stosować podejście rynkowe”4, 
to prasa samorządowa jest w tym wypadku narzędziem komunikacyjnym finanso-
wanym z budżetu gminy lub powiatu. Zaznaczyć należy, że „jednostki terytorialne 
konkurują ze sobą w sposób pośredni i bezpośredni. Konkurowanie pośrednie jest 
działaniem władz samorządowych na rzecz poprawy warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw i wpływania na ich osiągnięcia gospodarcze. Bezpośrednie konku-
rowanie to rywalizowanie upodmiotowionych jednostek, które rywalizują o dostęp 

1  A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] 
Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Warszawa 2011, s. 18.
2  M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008, s. 36.
3  P. Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowa-
ne z lokalnych budżetów?, Katowice 2013, s. 110.
4  A. Sekuła, Marketing terytorialny, [w:] Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Gdańsk 
2005, s. 225.
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do różnego rodzaju korzyści zewnętrznych”5. Działania te znajdować mogą oczy-
wiście odzwierciedlenie w  zawartości prasy samorządowej, która jednak nie jest 
zmuszona przy tym do schlebiania gustom tej części odbiorców, która oczekuje od 
mediów taniej rozrywki czy epatowania budzącymi poruszenie pogłoskami. W od-
różnieniu od poetyki części gazet komercyjnych, eksponujących tematy wzbudza-
jące sensację i bazujących na emocjach czytelników, biuletyny samorządowe mo-
głyby więc nosić wspólny nadtytuł „Dobre nowiny z powiatu lub gminy”. W tym 
kontekście prasa samorządowa może pozwolić sobie na komfort funkcjonowania 
w grupie tzw. poważnych mediów. Może opisywać wydarzenia istotne i interesujące 
dla społeczności lokalnej. Od konkretnej redakcji zależy wówczas, jak spożytkuje 
ten potencjał i czy zdoła utrzymać się w sferze dziennikarstwa ukierunkowanego na 
przekazywanie sprawdzonych i wiarygodnych informacji. 

Dla zobrazowania różnic w formie edycji prasy samorządowej analizie podda-
no gazety wydawane przez gminy lub powiaty przed wyborami samorządowymi 
w 2014 roku, gdyż czas zmagań o głosy wyborców stanowi okres podwyższonego 
zagrożenia pokusą koniunkturalnego wykorzystania takich czasopism. 

Metody uwiarygodniania przekazów prasy samorządowej

Warto podkreślić, że „zmienia się polityka i zmienia się rola kanałów informa-
cyjnych oddziałujących na decyzje polityczne. Proces mediatyzacji czy też, jak wolą 
niektórzy, medializacji dotarł również na szczebel regionalno-lokalny”6. Prasa samo-
rządowa, odgrywając w  tym procesie ogromną rolę, potrafi jednak unikać bezpo-
średniego, otwartego i jednoznacznego zaangażowania w komunikację perswazyjną 
prowadzoną przez władzę lokalną. Dąży w ten sposób do wywołania wśród audyto-
rium wrażenia bezstronności i obiektywizmu. Przykładem periodyku wpisującego się 
w obszar typologiczny mediów wyważonych m.in. był dostępny bezpłatnie miesięcz-
nik „Gazeta Zagnańska”7 wydawany przez Urząd Gminy w Zagnańsku. Nawet w go-
rącym okresie przedwyborczym8 materiał czołówkowy wydania z października 2014 

5  J. Szwacka-Mokrzycka, Rola promocji w strategii gminy [w:] Wizerunek jednostek samorządu tery-
torialnego, red. K. Krzyżanowska, Warszawa 2010, s. 78.
6  D. Pasek, Regionalno-lokalny system informacji a decyzje wyborcze na przykładzie gmin Zagłębia 
Dąbrowskiego i Jaworzna, „Problemy Komunikacji Społecznej” 2009, nr 1, s. 61.
7  Periodyk o numerze ISSN 1427-6038 ukazywał się w deklarowanym nakładzie 1200 egzemplarzy.
8  Wybory samorządowe odbywały się 16 listopada 2014 roku (II tura 30 listopada) zgodnie z kalen-
darzem wyborczym zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 
roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dziel-
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roku9 przypominał o listopadowych wyborach i zawierał użyteczną dla czytelników 
informację o granicach obwodów wyborczych w gminie oraz zapowiedzi artykułów 
wewnątrz numeru. Na kolejnych stronach odbiorcy mogli zapoznać się z osiągnięcia-
mi władz lokalnych oraz problematyką adresowaną do społeczności gminy w tekstach, 
których retorykę oddają takie tytuły, jak: „Kadencja wykorzystana w stu procentach”, 
„Inwestycje ważne dla społeczeństwa”, „Gminne inwestycje w trakcie realizacji”, „Po-
żyteczne inwestycje w gminie w ramach KOF”10, „Odebrane nowe odcinki kanalizacji 
w gminie”, „Na współpracy z powiatem wszyscy w gminie zyskali”, „W Zagnańsku 
bardzo mi się podoba” czy „Festyn rodzinny, obchody jubileuszowe, kapsuła czasu”. 
Biorąc pod uwagę specyfikę kampanii, należy odnotować, że żaden z opublikowanych 
artykułów nie odnosił się krytycznie do kontrkandydatów rywalizujących z osobami 
aktualnie sprawującymi władzę w gminie, a reklamy wyborcze miały formę ogłoszeń 
ramkowych prezentujących dwóch kandydatów do rady powiatu oraz jednego do 
sejmiku. Przed wyborami artykuły podsumowujące działalność samorządu sprawiać 
mogą wrażenie rzetelnie przygotowanych materiałów, stanowiących podstawę do de-
baty publicznej. Tak było np. w „Informatorze Samorządowym Gmin Powiatu Polic-
kiego”11, gdzie tekst o bilansie upływających czterech lat rozpoczęto słowami: „Zbliża 
się koniec obecnej kadencji samorządowej, nadchodzą nowe wybory. Jest to okazja 
do dokonania podsumowań, wskazania sukcesów i porażek, a jednocześnie do kon-
struktywnego spojrzenia w najbliższą przyszłość”12. Oczywiście w tekście opisującym 
sukcesy władz samorządowych zapowiadanych porażek nie sposób było odnaleźć, 
lecz wzmianka ta świadczyła o dopuszczaniu przez powiatowych decydentów myśli, 
że wspomniane niepowodzenia mogły jednak istnieć.

Kolejną próbą uwiarygodniania zawartości prasy samorządowej jest oddzielanie 
ogłaszanych na łamach osiągnięć samorządu od postaci samorządem tym zarzą-
dzających. Wówczas informacjom o konkretnych wydarzeniach, inwestycjach czy 
zmianach organizacyjnych nie towarzyszą komentarze dotyczące ich siły sprawczej 
ani nawet wypowiedzi reprezentantów lokalnych władz. W  tego typu model ko-

nic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 27 sierpnia 
2014 roku, poz. 1134).
9  „Gazeta Zagnańska” nr 10/223 z października 2014 roku.
10  Dotyczy działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizowanych na 
terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF).
11  Wydawcą kolportowanego bezpłatnie periodyku o numerze ISSN 1898-0619 było Starostwo Po-
wiatowe w Policach.
12  Refleksja na zakończenie kadencji, „Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego”, wyda-
nie z listopada 2014 roku, s. 3.
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munikacyjny wpisuje się np. tekst sprawozdawczy powstały na podstawie materia-
łów nadesłanych przez poszczególne jednostki gminne z Bliżyna, a zatytułowany 
„Podsumowujemy kadencję 2010-2014”13 i  rozpoczęty słowami: „Dobiega końca 
kadencja wójta i  radnych rady gminy wyłonionych w wyborach samorządowych 
w 2010 roku. Nowe władze wyłonimy w wyborach zaplanowanych na 16 listopa-
da, a tymczasem spróbujemy podsumować minione cztery lata w zakresie zreali-
zowanych inwestycji. Czekamy również na opinie mieszkańców w  tej kwestii”14. 
Natomiast przykładem gazety samorządowej podającej w okresie przedwyborczym 
jedynie urzędowe dane dotyczące zasad głosowania, opracowane na podstawie in-
formacji Państwowej Komisji Wyborczej, był miesięcznik „Biuletyn Samorządu 
Gminy Zamość”15. O zakładanej bezstronności redakcji świadczy również sposób 
prezentacji kandydatów na wójta. Rywalizujący o sprawowanie tego urzędu przed-
stawieni zostali w ujednoliconej formie na jednej kolumnie periodyku w kolejności 
alfabetycznej. Z imieniem i nazwiskiem oraz fotografią portretową korespondował 
zwięzły opis dokonań zainteresowanego zdobyciem zaufania wyborców o objętości 
wyrażonej liczbą 445 znaków w przypadku osoby ubiegającej się o reelekcję wobec 
379 oraz 568 znaków w prezentacjach kontrkandydatów16.

Bezstronność periodyków wzmacniać miała też formuła pośredniej prezenta-
cji wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty poprzez publikację na łamach gaze-
ty samorządowej materiałów upublicznionych przez inne media. Konwencja tzw. 
przeglądu prasy lub przedruku testu, który ukazał się w czasopiśmie komercyjnym, 
faktycznie zwiększyć może wiarygodność takiego przekazu, gdyż podległa boha-
terowi artykułu gazeta samorządowa stanowi tylko nośnik treści zredagowanych 
i opublikowanych przez niezależną redakcję. Przykład takiego rozwiązania stanowi 
wywiad z wójtem gminy Teresin pt. „Jest jeszcze wiele do zrobienia”17 opublikowany 
w periodyku „Prosto z Gminy”18. Materiał podsumowujący kadencję i zawierający 

13  Materiał opublikowany w kolportowanym bezpłatnie w deklarowanym nakładzie 1 tys. egzem-
plarzy periodyku Urzędu Gminy w Bliżynie o numerze ISSN 2080-1327.
14  Podsumowujemy kadencję 2010-2014, „Samorządowy Informator Gminy Bliżyn” z  listopada 
2014 roku, s. 4 i 5.
15  Periodyk o numerze ISSN 1689-7218 wydawany przez Gminę Zamość ukazywał się jako czaso-
pismo bezpłatne w deklarowanym nakładzie 3500 egzemplarzy.
16  Kandydaci na wójta Gminy Zamość, „Biuletyn Samorządu Gminy Zamość”, nr 11 (68) z listopada 
2014 roku, s. 6.
17  Marcin Odolczyk w rozmowie z wójtem Markiem Olechowskim, Jest jeszcze wiele do zrobienia, 
„Prosto z Gminy” 2014, nr 10, s. 3 i 4.
18  Bezpłatny periodyk o numerze ISSN 1509-9814 wydawany był przez Urząd Gminy Teresin jako 
„Teresiński Miesięcznik Samorządowy”.
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dość rzadko spotykane w czasopismach samorządowych pytania typu: „czego nie 
udało się dokonać gminnej władzy?” ukazał się na łamach gazety „Express Socha-
czewski”, a miesięcznik samorządowy opublikował jego przedruk. Co prawda na-
zwisko dziennikarza „Ekspressu Sochaczewskiego” można odnaleźć także w stopce 
redakcyjnej miesięcznika „Prosto z Gminy” jako osoby pełniącej funkcję redaktora 
prowadzącego, lecz mimo to treść wywiadu określić należy jako wyważoną.

Na zbliżonej zasadzie funkcjonuje przedstawianie potencjału danej miejscowo-
ści oraz dokonań władz lokalnych poprzez publikowanie w prasie samorządowej 
wypowiedzi liderów opinii odnoszących się do zmian zachodzących w gminie lub 
powiecie. Metoda taka uwiarygadnia przekaz postacią osoby posiadającej autory-
tet formalny lub osobisty, a pozytywne przesłanie materiału nie powinno budzić 
poważniejszych kontrowersji. W miesięczniku „Suprlaśl Nasza Gmina”19 opubliko-
wano wypowiedzi ludzi rozpoznawalnych na forum regionalnym określone sfor-
mułowaniem: „zapytaliśmy znane osoby w naszym regionie, jak oceniają zmiany 
zachodzące w ostatnich latach w gminie Supraśl”20, które stanowią właśnie dobry 
przykład opisanego rozwiązania.

Kształtowanie wizerunku władz lokalnych 
w prasie podległej samorządowi

Pomimo wskazanych rozwiązań akcentujących obiektywizm i bezstronność, gaze-
ty samorządowe mogą być jednak nośnikiem zapewniającym bezpośrednią prezen-
tację osób sprawujących władzę w gminie lub powiecie. Obok materiałów informa-
cyjnych stanowiących zapis wydarzeń z udziałem przedstawicieli władz, przekrojowe 
przedstawienie postaci wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty zapewniają prze-
prowadzane przez dziennikarzy wywiady. Materiały ilustrowane fotografiami samo-
rządowców dotyczą zazwyczaj różnorodnych zagadnień tematycznych związanych 
z  funkcjonowaniem struktur administracji publicznej lub wydarzeń o  charakterze 
lokalnym. Oczywiście poziom merytoryczny poszczególnych wywiadów zależy od 
przygotowania warsztatowego pracowników prasy samorządowej, oczekiwań ich roz-
mówców oraz uwzględniania nawyków czytelniczych. Wśród rzeczowych rozmów 
na tematy istotne dla społeczności lokalnych prowadzonych w sposób interesujący, 
lecz konwencjonalny, zdarzają się zabiegi formalne charakterystyczne raczej dla ta-

19  Miesięcznik o numerze ISSN 2084-5642 wydawany przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supra-
ślu kolportowany był bezpłatnie w deklarowanym nakładzie 800 egzemplarzy.
20  Jak nas widzą?, „Supraśl Nasza Gmina”, nr 9 (30) z października 2014 roku, s. 11 i 12.
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bloidów niż prasy samorządowej, czego przykładem może być pytanie dziennikarza 
„Biuletynu Miejskiego” w Leżajsku21 skierowane do burmistrza: „Czego Pan żałuje?” 
oraz jego jednoznaczna odpowiedź: „Niczego nie żałuję”22.

Dość rozpowszechnionym sposobem przedstawiania urzędujących zwierzchni-
ków władz samorządowych są także artykuły otwierające wydanie gazety gminnej 
lub powiatowej. „Wstępniaki” ilustrowane zazwyczaj fotografią wójta, burmistrza, 
prezydenta czy starosty dotyczyć mogą różnych tematów; nierzadko stanowią od-
autorski opis dokonań lub felietonowo przedstawione podsumowanie działań, 
jak np. na łamach „Biuletynu Samorządowego Gminy Łodygowice”, gdzie piórem 
wójta kreślono następujący obraz upływającej kadencji: „Kierowaliśmy się zasadą, 
że sprawy mieszkańców są najistotniejsze, a  samorząd powinien być z daleka od 
polityki. Dla nas najważniejsi byli mieszkańcy. Nie było partykularnych interesów. 
Pomimo sporów, zawsze zwyciężały sprawy ważne dla rozwoju gminy”23. Kolej-
ną wersją opisywanego rozwiązania są wspólne prezentacje władzy wykonawczej 
z uchwałodawczą. W takim przypadku wraz ze „wstępniakiem” wójta publikowano 
wypowiedź przewodniczącego rady gminy. Przykładem jest limanowski periodyk 
„Wiadomości Gminne”24, gdzie kolumnę podzieloną na dwie równe części zajmo-
wały ilustrowane fotografiami portretowymi teksty wójta oraz przewodniczącego 
rady gminy. Pierwszy z nich, zachęcając do lektury biuletynu zawierającego m.in. 
opis dokonań kadencji, podkreślał: „Niech kolejne strony niniejszej publikacji będą 
dla Państwa potwierdzeniem dobrze wykorzystanego przez nas czasu i  słusznie 
podjętych decyzji w dążeniu do »lepszego jutra« nas wszystkich”, a drugi przekony-
wał: „Minione cztery lata to przede wszystkim kontynuacja dotychczasowej polity-
ki wszechstronnego i stabilnego rozwoju”25.

Kolejną formą przedstawienia postaci wójta, burmistrza czy prezydenta jest ma-
teriał zawierający odpowiedzi na pytania czytelników. Wówczas w sferze promocji 
wiele zależy od zawartości takiej rubryki. Może ona stanowić wytwór fantazji gmin-
nego propagandysty albo przypominać precyzyjny zapis konsultacji społecznych – 

21  Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku o numerze ISSN 1232-4930 ukazywało się w de-
klarowanym nakładzie 1300 egzemplarzy jako gazeta dostępna w sieci kolportażu płatnego i sprze-
dawana po 1,50 zł.
22  Wykorzystaliśmy szansę, „Biuletyn Miejski”, nr 9–10 (wrzesień – październik) z 2014 roku, s. 4.
23  A. Pitera, Kadencja inwestycji i współpracy, „Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice”, nr 84 
z października 2014 roku, s. 2.
24  Wydawcą periodyku o numerze ISSN 2084 – 6940 był Urząd Gminy Limanowa.
25  Szanowni Mieszkańcy, „Wiadomości Gminne”, nr 92 z listopada 2014 roku, s. 2.
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jak w tekście na łamach „Wiadomości Koziańskich”26, gdzie „wójt gminy odpowiada 
na pytania zadawane przez mieszkańców”27, które dotyczyły planowanego wzrostu 
obciążeń podatkowych czy opóźnień w uchwalaniu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy.

Gazeta może też utrzymywać, że przedstawianie postaci osób zarządzających 
samorządem nie wynika wprost z linii programowej czasopisma, gdyż prezentacji 
organu gminy domagają się czytelnicy. Przykładem służy wyjaśnienie opublikowa-
ne w „Głosie Głubczyc”28, gdzie redakcja poinformowała, że cykl artykułów „10 lat 
funkcjonowania samorządu Gminy Głubczyce drukowanych w nr. VIII, IX, X oraz 
Rozmowa z  Burmistrzem powstały z  inspiracji nieznanego imiennie czytelnika 
Głosu Głubczyc”29. Tego typu zabieg prawdopodobnie w opinii redakcji pozwolił 
m.in. w przeddzień wyborów opublikować obszerną rozmowę z burmistrzem, na 
temat sukcesów upływającej kadencji, jako formę reakcji na oczekiwania publicz-
ności medialnej, a nie nachalnej autopromocji kandydata w podległej mu gazecie 
samorządowej.

Zwykle działania wizerunkowe prowadzone z zastosowaniem prasy samorządo-
wej zakładają przeplatanie treści perswazyjnych materiałami sprawiającymi wraże-
nie obiektywnych informacji. Niekiedy jednak plan komunikacyjny nie przewiduje 
podobnego zawoalowania, czego przykładem jest pismo powiatu starogardzkiego30, 
gdzie w wydaniu przed wyborami samorządowym w 2014 roku biuletyn złożony 
był przede wszystkim z wywiadów udzielanych przez członków zarządu tego po-
wiatu, a formuła graficzna zakładała, że ok. 30 proc. powierzchni strony w gazecie 
zajmują ich zdjęcia. Charakter tych materiałów oddawały odpowiedzi typu: „w za-
sadzie zrealizowaliśmy plany w 100 proc.”31 na pytania o zamierzenia, których nie 
udało się zrealizować podczas kadencji. 

26  Wydawcą Miesięcznika Samorządowego Gminy Kozy o numerze ISSN 1643-9104 była Gminna 
Biblioteka Publiczna.
27  Inwestycje w przyszłość, „Wiadomości Koziańskie”, nr 8 z października 2014 roku, s. 4.
28  Periodyk o numerze ISSN 1234-0890 jako „bezpłatny informator samorządowy” wydawany był 
przez Urząd Miejski w Głubczycach w deklarowanym nakładzie 1200 egzemplarzy.
29  Informacja podana w czasopiśmie, a uzasadniająca publikację m.in. dwukolumnowej rozmowy 
z burmistrzem (pisownia oryginalna). Anonimowy czytelnik miał apelować do burmistrza, aby: „z 
okazji zbliżającego się końca II kadencji Pana urzędowania” przedstawił na łamach gazety samorzą-
dowej „dorobek tego urzędowania”. Źródło: „Głos Głubczyc” nr 11/258 z listopada 2014 roku, s. 4.
30  Wydawcą Biuletynu Samorządowego Powiatu Starogardzkiego pt. „Kociewie czeka na ciebie” 
o numerze ISSN 1898-5386 rozdawanego w deklarowanym nakładzie 3 tys. egzemplarzy był Zakład 
Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
31  Wywiad ze Starostą Starogardzkim, „Kociewie czeka na ciebie”, nr 9/2014 z 7 listopada 2014 roku, s. 5.
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Podsumowanie 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wypełniając wiele funkcji prasy lokalnej 
(zawsze jednak pozakontrolną), typowa redakcja samorządowa koncentruje się na 
sprawach z terenu administracyjnych granic gminy lub powiatu, stanowiącego zara-
zem obszar kolportażu i determinującego społeczny zasięg gazety. Układ graficzny 
takiego periodyku nawiązuje zwykle do tradycyjnych rozwiązań kompozycyjnych. 
Treść mniej lub bardziej poprawna stylistycznie dotyczy tematów istotnych dla spo-
łeczności lokalnej, lecz dobranych z uwzględnieniem kryterium zgodności z linią 
programową. Rozumiana tabloidowo atrakcyjność czytelnicza nie odgrywa poważ-
niejszej roli. W ten sposób mieszkańcy otrzymują gazetę zawierającą wybór tema-
tów dokumentujących skuteczność zarządzania gminą lub powiatem egzemplifiko-
waną w każdym kolejnym wydaniu bogactwem tekstów o inwestycjach, edukacji, 
pomocy społecznej, życiu kulturalnym, pracy samorządu, atrakcjach sportowych 
i rekreacyjnych itp. Charakterystyczne dla tego typu periodyków jest zarazem uni-
kanie ataków personalnych skierowanych przeciwko przedstawicielom formalnej 
lub nieformalnej opozycji. Redakcja generalnie unika też polemizowania z innymi 
mediami. Na łamach nie umieszcza się więc komentarzy dotyczących działań osób 
kontestujących sytuację w gminie lub – w wydaniach ukazujących się podczas kam-
panii – rywali w wyścigu wyborczym. Odbiorcy takiego czasopisma nie uzyskają 
również danych odnośnie do krytyki upublicznianej w innych mediach. Nie znajdą 
nawet reakcji wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty w formie pośredniej, czyli 
w postaci ustosunkowania się (np. oświadczeń, apeli czy protestów itd.) do mani-
festowanego sprzeciwu wobec formy czy efektów sprawowania władzy. Pod tym 
względem główny nurt wydawniczy prasy samorządowej, cechując się tendencją 
do pozytywnego postrzegania rzeczywistości w gminie lub powiecie oraz tworząc 
tym samym korzystny wizerunek władz samorządowych, nie publikuje materiałów, 
których zawartość mogłaby być interpretowana jako próba zdyskredytowania czy 
wręcz zniesławienia nieprzychylnych wydawcy podmiotów otoczenia społecznego, 
politycznego czy gospodarczego. 

Na podstawie badań opinii32 przeprowadzonych wśród respondentów, którzy 
z  racji wykształcenia zainteresowani są problematyką komunikacji społecznej, 
można wnioskować, że prasa samorządowa spotyka się ze społeczną aprobatą. 

32  Badanie własne autora przeprowadzone wśród studentów dziennikarstwa i komunikacji społecz-
nej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W badaniu realizowanym od 21 maja do 1 czerwca 2015 
roku udział wzięło 80 osób ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Wśród ankietowanych ponad 77 proc. uznało bowiem, że samorządy powinny 
prowadzić działalność wydawniczą. Przeciwnego zdania było tylko nieco ponad 16 
proc. badanych, a pozostali nie mieli sprecyzowanego zdania na ten temat. Respon-
denci mogli ponadto wypowiedzieć się na temat formy edycji gazet samorządo-
wych. Przeważająca część uczestników opowiadała się za bezpośrednim zaangażo-
waniem samorządu, jako podmiotu rynku wydawniczego. Największym uznaniem 
cieszyły się czasopisma wydawane wprost przez urzędy gminy (45 proc. wskazań). 
W dalszej kolejności wymieniano periodyki, których wydawcą powinny być miej-
skie, gminne bądź powiatowe ośrodki kultury (21 proc. wskazań) lub specjalnie 
w tym celu powołane spółki (16 proc. wskazań). Akcentowana była też potrzeba 
nawiązania przez samorząd współpracy z niezależnymi wydawcami w celu publi-
kowania dodatków gminnych lub powiatowych na łamach gazet komercyjnych (18 
proc. wskazań). Respondenci, wyrażając swój pogląd na temat preferowanej perio-
dyczności mediów samorządowych, zwykle opowiadali się za miesięcznikiem (64 
proc. wskazań). Drugim najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem była edycja 
przez samorząd tygodnika (22 proc. wskazań). W dalszej kolejności sugerowano 
wydawanie kwartalnika (8 proc. wskazań) lub incydentalnie czasopisma o  innej 
periodyczności (np. dwutygodnika). Warto przy tym zaznaczyć, że prawie połowa 
badanych (49 proc.) deklarowało czytelnictwo prasy samorządowej ukazującej się 
w  tradycyjnej wersji papierowej. Nieco mniej respondentów (41 proc.) zgłaszało 
natomiast kontakt z e-wydaniami prasy samorządowej, dostępnej na portalu samo-
rządowym urzędu gminy lub starostwa powiatowego. 

W przyszłości prasę samorządową czeka konieczność zareagowania na konse-
kwencje procesu konwergencji mediów, która „pociąga za sobą głęboką transforma-
cję technologii pracy dziennikarskiej, samego zawodu dziennikarskiego. Rodzi ona 
nawet symbiotyczne formy współpracy różnego rodzaju mediów, nowe stosunki 
między organizacjami medialnymi i zawodowymi komunikatorami”33. Można pro-
gnozować, że w przypadku prasy samorządowej przenikanie treści, wzbogacanie 
różnorodności nośników bądź form wykonywania obowiązków dziennikarskich 
odbywać się będzie w ramach podmiotów utworzonych, zależnych lub współdzia-
łających z samorządem. Wynika to m.in. z potrzeby realizacji przez media samorzą-
dowe linii programowej przy jednoczesnym uniezależnieniu od konieczności gene-
rowania zysków. Media samorządowe adaptować więc będą nowinki techniczne, 

33  A. Koroczyński, Dziennikarstwo międzynarodowe w warunkach konwergencji środków masowego 
przekazu [w:] Konwergencja mediów masowych i  jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, red.           
M. Gierula, P. Szostok, t. 2, Katowice 2012, s. 33.



OBLICZE SAMORZĄDU W PRASIE SAMORZĄDOWEJ... 37

dbając zarazem o  zachowanie kontroli nad zawartością edytowanych przekazów, 
w tym moderację zastosowania narzędzi komunikacji zwrotnej. Dotyczy to przede 
wszystkim internetu, gdyż „rozwój sieci wiąże się z  narodzinami nowych form 
dziennikarskich, takich jak: blog, hipertekst, newsletter, czat, forum internetowe 
itd.”34. Priorytetem prawdopodobnie pozostanie jednak informowanie odbiorców 
o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,z pełniejszym wykorzystaniem no-
woczesnych rozwiązań technologicznych.
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THE FACE OF SELF-GOVERNMENT IN SELF-GOVERNMENT PRESS 
– METHODS OF SHAPING IMAGE

SUMMARY
Self-government press plays an important role in providing residents with local news. It is 
also a communication tool for the self-government units. Despite the program line relating 
to territorial marketing, it can be credible and press materials can be disseminated with 
objectivity and impartiality. Some of editor’s offices use different content presentation me-

34  K. Brzoza, E-oblicze lokalnej prasy samorządowej, [w:] Media a środowisko społeczne. Dylematy 
teorii i praktyki, t. 3, red. St. Michalczyk, D. Krawczyk Gliwice – Katowice 2014, s. 226.
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thods which, preserving objectivity, serve image goals. Among used techniques there are, 
among others, editorials, interviews, answers for readers’ questions or press review with 
participation of opinion leaders. In the mainstream of self-government, press dominates 
positive reality description. 77% of respondents have positive opinions on self-government 
publishing and points out as the most preferable form – monthly journal published edited 
directly by Commune Office or Country Governor’s Office.

KEYWORDS: self-government press, information policy, communes promotion, territo-
rial marketing, public relations, shaping the image



Piotr Celej*

Media relations w zarządzaniu sytuacją 
kryzysową organizacji samorządowej 

STRESZCZENIE
Organy samorządu coraz częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia public relations 
w komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Pozwala to na efektywny prze-
pływ informacji i poszerzenie kręgu zainteresowanych odbiorców – szczególnie młodych 
– i budowanie wizerunku instytucji dbającej o spójny, jasny i czytelny przekaz informa-
cji. Relacje te są szczególnie istotne w komunikowaniu w warunkach sytuacji kryzysowej, 
z  którymi często mają do czynienia organy samorządu. Warto zatem wskazać wybrane 
modele zarządzania sytuacją kryzysową, narzędzia media relations wykorzystywane w sy-
tuacji kryzysowej oraz pozytywne i negatywne przykłady działań podejmowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego w tym obszarze. 

SŁOWA KLUCZOWE: public relations, media relations, zarządzanie kryzysowe, samo-
rząd terytorialny, organizacja samorządowa, komunikowanie, dziennikarstwo

Wstęp 

Jednym z  kluczowych warunków harmonijnego funkcjonowania społeczno-
ści, również na poziomie lokalnym, jest umożliwienie jej pozyskiwania dostępu do 
informacji oraz swobodnego informowania innych w  granicach obowiązującego 
porządku prawnego. Obywatele coraz częściej domagają się przekazywania szcze-
gółowych informacji na temat funkcjonowania organów samorządu, mając świa-
domość współkształtowania kierunku jego rozwoju oraz mechanizmów kontroli 
nad osobami pełniącymi różnorodne funkcje w  administracji publicznej. Warto 
podkreślić, że skuteczne i w pełni jawne informowanie społeczności na poziomie 
lokalnym i regionalnym daje rękojmię budowania trwałych relacji z  lokalną władzą 
oraz sprawia, że mieszkańcy w większej mierze legitymizują działania decydentów, 
czują się współgospodarzami swojego najbliższego otoczenia, co nie jest także bez 
znaczenia w trakcie wyborów samorządowych. 

* mgr; Wyższa Szkoła Humanitas.
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Współpraca z  przedstawicielami mediów w  efektywnym i  skutecznym współ-
działaniu z punktu widzenia organizacji samorządowej, w szczególności w okresie 
trwania sytuacji kryzysowej, w której samorząd jest podmiotem lub jednym z ele-
mentów, powinna być jednym z priorytetowych działań. Mnogość kanałów komuni-
kowania umożliwia informowanie społeczności lokalnej w czasie niemal natychmia-
stowym poprzez instrumenty medialne będące w  dyspozycji jednostki samorządu 
(strona internetowa, media społecznościowe, samorządowy informator SMS i inne) 
lub pośrednim: za pomocą mediów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich czy na-
wet zagranicznych. Szybkość reakcji kompetentnych urzędników, permanentna ich 
dostępność dla dziennikarzy, jasne i wyczerpujące informacje pozwalają skuteczne 
ograniczyć zasięg oraz dolegliwość konkretnej sytuacji kryzysowej dla mieszkańców. 
Warto wskazać zatem pozytywne i negatywne przykłady działań administracji pu-
blicznej w kontaktach z mediami w momencie wystąpienia nagłej, istotnej zmiany, co 
najmniej pośrednio wpływającej na funkcjonowanie samorządu oraz ludności.

Definicje 

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji public relations, warto zatem 
wskazać te, które w swojej treści pośrednio lub bezpośrednio odnoszą się do organiza-
cji samorządowej. Małgorzata Snarska określa PR jako „proces komunikowania, który 
poprzez stworzenie możliwości dialogu i interakcyjności działań oraz za pomocą okre-
ślonych instrumentów i technik komunikacyjnych wzmacnia lub nawet kreuje związek 
organizacji z jej otoczeniem po to, aby stworzyć sytuację, w której nastąpi wyrównanie 
interesów organizacji i  jej otoczenia oraz aby umożliwić funkcjonowanie organizacji 
i jej otoczenia w optymalnej dla obu stron rzeczywistości. Za pomocą działań public 
relations instytucje samorządowe (urzędy) mogą realizować komunikacyjne działania, 
wynikające z  demokratycznych zasad funkcjonowania samorządów: realizację inte-
resów lokalnych, zarządzanie publicznymi sprawami samorządowymi, zapewnienie 
przejrzystości działań itp.”1 Anna Adamus-Matuszyńska i Bogumiła Barańska definiują 
PR jako świadomy, intencjonalny i metodyczny system komunikowania społecznego, 
nakierowany na ukształtowanie pożądanych więzi ze społecznym środowiskiem2. Re-

1  M. Snarska, Public relations instytucji publicznych na przykładzie niemieckich miast, Toruń 2009, 
s. 36-37.
2 A. Adamus-Matuszyńska, B. Barańska, Public relations w budowaniu wizerunku samorządu tery-
torialnego, [w:] M. Barański, A. Czyż, S. Kubas (red.), Rola samorządu terytorialnego w modernizacji 
Polski, Katowice 2010, s. 156.
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nata Maćkowska zaś wskazuje na istotę budowy wizerunku i atmosfery zaufania wśród 
publiczności w działaniach PR poprzez tworzenie i podtrzymywanie wzajemnych re-
lacji3. Lidia Pokrzycka zdefiniowała postrzeganie public relations z punktu widzenia 
funkcjonowania samorządu terytorialnego jako tworzenie i podtrzymywanie dwukie-
runkowej komunikacji tak z otoczeniem zewnętrznym jak i wewnętrznym4. Autor ni-
niejszego tekstu proponuje definicję PR w ujęciu samorządowym jako „proces ukierun-
kowany na budowanie i zarządzanie kapitałem społecznym jednostki samorządowej 
w  celu wykreowania systemu trwałych i  długookresowych relacji z  interesariuszami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi JST, sprzyjających emergencji pozytywnego wizerun-
ku i dobrej reputacji JST. Warto w tym miejscu przytoczyć także refleksje nad samym 
public relations, które opisał Michał Kaczmarczyk5. Pierwsza z nich rozpatruje PR jako 
„funkcję zarządzania (którą propaguje Wojciech Furman), uznając, że podstawowym 
zadaniem public relations jest ocena nastawienia społecznego wobec firmy lub instytu-
cji oraz znalezienie najbardziej prospołecznej strategii postępowania przedsiębiorstwa, 
które owo nastawienie będzie zmieniać w kierunku pozytywnym dla podmiotu działań 
PR”6. Drugie ujęcie charakteryzuje PR jako część marketingu, jako element marketin-
gu-mix, a zatem „zespołu elementów (narzędzi), które wykorzystuje przedsiębiorstwo 
dla pełnego zaspokojenia potrzeb konsumentów”7. Trzecie podjęcie, najbardziej wła-
ściwe z punktu widzenia media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji 
pozarządowej, traktuje PR z punktu widzenia zorientowanego społecznie ujęcia komu-
nikacyjnego jako „publiczny system komunikacji czy też część tego systemu” (Franz 
Ronnenberger), albo jako „społecznie ukierunkowana komunikacja organizacji” (Gün-
ther Haedrich)8.

Obszar public relations w zdecydowanej mierze opiera się na nawiązywaniu i utrzy-
mywaniu pozytywnych relacji z mediami oraz podejmowaniu takich działań, aby wy-
brany podmiot lub organizacja były prezentowane w sposób zapewniający maksymalne 
osiągnięcie jej zamierzeń i celów. Dlatego też media relations definiuje się jako element 
PR obejmujący kreowanie i systematyczne utrzymywanie pozytywnych, efektywnych 

3  R. Maćkowska, Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego, [w:] E. Hope (red.), 
Public relations instytucji użyteczności publicznej, Gdańsk 2005, s. 198.
4  L. Pokrzycka, Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, 
[w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public rela-
tions – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Lublin 2006, s. 251.
5  M. Kaczmarczyk, Public relations szkół wyższych. Model komunikowania się z otoczeniem w demo-
kratycznej przestrzeni publiczej, Sosnowiec – Katowice 2013.
6  Ibidem, s. 48-49.
7  Ibidem, s. 49.
8  M. Kaczmarczyk, Public…, s. 50.
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i korzystnych dla organizacji kontaktów z mediami. Służy to budowaniu pozytywne-
go wizerunku organizacji poprzez docieranie z informacją o niej do szerokiego kręgu 
odbiorców – publiczności środków masowego przekazu9. Autor wskazuje również, że 
zaletą media relations są „niskie koszty działalności, liczebność publiczności odbiera-
jącej komunikat przekazywany za pomocą mediów, a  także duża siła oddziaływania 
przekazanego tą drogą komunikatu”10. Z kolei Wojciech Jabłoński określa media rela-
tions zamiennie z pojęciem press relations, w sposób syntetyczny. Według niego media 
relations/press relations to „budowanie i utrzymywanie korzystnych relacji z prasą”11.

Należy zwrócić uwagę, że wymienione określenia „public relations” oraz „media 
relations” jednoznacznie wskazują na konieczność występowania relacji partnerskich 
pomiędzy poszczególnymi aktorami systemu komunikowania organizacji samorzą-
dowej oraz na konieczność permanentnego utrzymywania partnerskich relacji na linii 
jednostka samorządu terytorialnego – otoczenie zewnętrzne. Wymienione definicje nie 
wskazują jednoznacznie roli mediów w tym procesie, aczkolwiek oczywisty jest fakt, iż 
odgrywają one kluczową rolę pośredniczącą pomiędzy wskazanymi podmiotami. Sa-
morząd terytorialny nie może efektywnie działać na rzecz społeczności lokalnej bez 
pomocy mediów, a media, bez przyjaznego nastawienia administracji publicznej, nie są 
w stanie systemowo informować odbiorców o podejmowanych w ich imieniu działa-
niach organizacji samorządowej. Dlatego też obie strony są nie tylko na siebie skazane, 
ale także, działając wspólnie na rzecz pro publico bono, są zobligowane wręcz do holi-
stycznej współpracy. Niestety, mimo tych oczywistych wniosków, nie zawsze udaje się 
realizować ten nadrzędny cel. Wynika to w dużej mierze ze świadomego lub nieświa-
domego ignorowania roli mediów przez aparat samorządowy i traktowanie ich często 
jako „zło konieczne” oraz „natręta”, zbyt mocno – w ich mniemaniu – domagającego się 
ujawniania przyczyn podjętych decyzji. Oczywisty jest fakt, że media, np. często skon-
fliktowane z konkretnymi samorządowymi politykami, tracą niekiedy najważniejszy 
cel, jaki przyświeca dziennikarzom: rzetelne i bezstronne informowanie społeczności 
lokalnej, tworząc teksty prasowe z góry zaplanowaną tezą i intencją publikowania treści 
przedstawiającej w złym świetle daną osobę lub urząd12. 

9  M. Kaczmarczyk, Internet a media relations uniwersytetu, [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka 
(red.), „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych”, Kraków 2011, s. 189. 
10  Ibidem.
11  W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006, s. 22.
12  Warto tutaj wspomnieć o wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.05.2015 roku w spra-
wie Pawła Silberta, prezydenta Miasta Jaworzno przeciwko redakcji jaworznickiej gazety lokalnej „Co 
Tydzień”. Periodyk w jednym z numerów przedstawił Silberta z nadrukowanym czarnym paskiem na 
oczach, co miało sugerować, że zostały mu postawione zarzuty przez prokuraturę i toczy się przeciwko 
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W momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej współpraca pomiędzy mediami a samo-
rządem winna stać się jednym z najistotniejszych sposobów prowadzących do jej zażegna-
nia. Warto w tym miejscu wskazać, w jaki sposób definiowana jest sytuacja kryzysowa. 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 
nr 89, poz. 590) określana jest jako „wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa 
ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia 
w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność 
posiadanych sił i środków”13. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek i Franciszek R. Kryno-
jewski określają sytuację kryzysową jako „zjawisko nieoczekiwane, nagłe, destabilizują-
ce funkcjonowanie społeczności”14, natomiast Dariusz Majchrzak charakteryzuje ją jako 
„stan, w którym narastające napięcia wewnętrzne lub zewnętrzne (pomiędzy systema-
mi) powodują destabilizację funkcjonowania systemu i wymuszają podjęcie określonych 
kroków naprawczych, które mogą doprowadzić do zażegnania sytuacji kryzysowej, a w 
przypadku działań nieskutecznych mogą się przerodzić w kryzys”15. Warto zauważyć, że 
przedstawione definicje sytuacji kryzysowej koncentrują się na uwypukleniu kwestii cza-
sowego obniżenia poziomu bezpieczeństwa, początkowym chaosem, niepewnością oraz 
z trudnym do przewidzenia czasie jej trwania. Mimo że nie odnoszą się one stricte do roli 
mediów, to właśnie one są jednym z najistotniejszych elementów, z jednej strony mogą-
cych wpłynąć na szybsze zakończenie sytuacji kryzysowej, lub z drugiej strony ją pogłębić 
w wyniku publikowania niesprawdzonych informacji lub sztucznie podtrzymywać, licząc 
na zwiększenie uwagi na danym medium.

Modele zachowań organizacji w sytuacji kryzysowej 

Waldemar Rydzak przytacza kilka modeli zarządzania w sytuacji kryzysowej, 
które można zastosować w  działalności samorządowej16. Pozwalają one wskazać 

niemu postępowanie sądowe. W rzeczywistości prezydent Jaworzna był stroną postępowania toczą-
cego się przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach. Sąd Apelacyjny zobligował redaktora 
naczelnego „Co Tydzień” Józefa Matysika do przeproszenia powoda na łamach gazety, wpłatę na rzecz 
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym kwoty 5 tys. zł oraz zwrot kosztów postępowania 
sądowego. Więcej na http://www.jaw.pl/2015/05/przeprosi-silberta [dostęp: 10 czerwca 2015].
13  Art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89, poz. 590).
14  K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, 
Warszawa 2010, s. 23.
15  D. Majchrzak, Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów 
i podmiotów, [w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2013, s. 30.
16  W. Rydzak, Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determi-
nanty ich wyboru, Poznań 2011, s. 41.
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przyczyny i kierunki rozwiązań, jakie powinni obrać decydenci samorządowi w za-
leżności od okoliczności sytuacji kryzysowej. Znalazły się wśród nich m.in. anty-
cypacyjny model B. Olanirana i D. Williamsa, który opiera się na znanych przyczy-
nach powstawania kryzysu: błędach ludzkich i technologicznych. Wskazuje także 
na model S. Oliviera, który uwidacznia potrzebę interpretacji sytuacji kryzysowej 
nie tylko poprzez perspektywę organizacji, ale także poprzez postrzeganie jej przez 
otoczenie17. Kolejnym modelem jest spirala komunikowania w  sytuacji kryzyso-
wej (J. Hale, R. Dulek, D. Hale), która jest uzupełnieniem modelu faz sytuacji kry-
zysowych S. Finka (symptom – kryzys ostry – kryzys przewlekły – rozwiązanie 
konfliktu). Polega on na szczegółowej charakterystyce faz sytuacji kryzysowej z do-
daniem subfaz (obserwacji, interpretacji, wyboru i rozprzestrzeniania) i podkreśla 
istotę zależności zachowań informacyjnych od dynamiki oraz zmian zachodzących 
w przebiegu sytuacji kryzysowej18. M. Seeger zaproponował ujęcie koncepcji dłu-
goterminowej, która nie tyle skupia się na obecnych działaniach zmierzających do 
szybkiego zniwelowania efektu sytuacji kryzysowej, ile pozwala na permanentną 
przebudowę i wprowadzenie innowacji, umożliwiających dopasowanie się organi-
zacji do nowej rzeczywistości i spełnienia oczekiwań otoczenia19. Jednakże najbar-
dziej systemowe modele planowania kryzysowego, z punktu zarządzania nim przez 
organizację samorządową, zaproponowali J. Garnett i A. Kouzmin (podkreślający 
model aktywnego uczestnictwa podmiotów zewnętrznych w jego planowaniu oraz 
istotę znaczenia relacji międzyludzkich i międzyorganizacyjnych)20 oraz S. Venette, 
T. Sellnow i P. Lang z modelem metanarracji, w którym sytuacje kryzysowe nagła-
śniane przez media powodują aktywne działania korygujące poprzez postrzeganie 
rzeczywistości przez otoczenie z wykorzystaniem wtórnej narracji (metanarracji)21. 

Narzędzia media relations wykorzystywane w sytuacji kryzysowej

Media o zasięgu lokalnym, regionalnym czy ogólnopolskim mogą być dosko-
nałym partnerem służącym zażegnaniu sytuacji kryzysowej, dlatego też tak istotne 
jest odpowiednie przygotowanie się na ewentualność niemal permanentnej komu-
nikacji na linii przedstawiciele samorządu terytorialnego – dziennikarze. Ciągły 

17  Ibidem, s. 42.
18  Ibidem, s. 95-96.
19  Ibidem, s. 102-103.
20  Ibidem, s. 43.
21  Ibidem, s. 100.
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rozwój technologiczny oraz mnogość kanałów informacji powodują, że odbiorcy 
błyskawicznie mogą pozyskiwać informacje z wielu źródeł oraz je upowszechniać. 
Efektywność zarządzania informacją traktuje się zatem jako podstawowy element 
zapewniania bezpieczeństwa obywateli i jest ona jednym z obowiązków władz admi-
nistracji publicznej wobec mieszkańców danego obszaru. W zależności od rodzaju, 
zasięgu oddziaływania i czasu trwania sytuacji kryzysowej, zazwyczaj do kontaktów 
z mediami zostaje oddelegowany rzecznik prasowy jednostki, kierownik komórki 
odpowiedzialnej za komunikację lub kierownik komórki zarządzania kryzysowego. 
Nieco rzadziej zdarzają się sytuacje, kiedy informacje mediom przekazuje bezpo-
średnio organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent). Istotnym elementem jest 
klarowne zaplanowanie tego, co i w jaki sposób chcemy przekazać oraz świadomość 
konsekwencji wypowiadanych słów lub publikowanych informacji. 

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa to jedno z najbardziej popularnych sposobów kontaktu 
z mediami, bardzo często wykorzystywane w przypadku zaistnienia sytuacji kry-
zysowej. Pozwala ona na szybkie poinformowanie przedstawicieli wielu mediów, 
skumulowanie przekazu, sformułowanie treści zgodnie z  zamierzonym planem 
oraz utrwalenie w świadomości odbiorców, że organy do tego uprawnione próbują 
rozwiązać zaistniały problem. Wadami konferencji prasowych w takich przypad-
kach jest niekiedy informacyjny chaos (szczególnie wtedy, gdy osoba komunikująca 
nie dysponuje szerszą wiedzą na temat przyczyn zaistnienia sytuacji kryzysowej 
i sposobów jej rozwiązania lub wprost ją ukrywa). Przykładem braku współpracy 
z mediami, poprzez ich lekceważenie w postaci nieudzielania informacji, a w osta-
teczności zbyt późnego zwołania konferencji prasowej, jest wydarzenie z udziałem 
burmistrza Chrzanowa (woj. małopolskie) Marka N. W lutym 2015 roku włodarz 
miasta został zatrzymany przez chrzanowską policję po tym, jak pod wpływem al-
koholu uderzył w ogrodzenie w centrum miasta22. Dziennikarze mediów regional-
nych i ogólnopolskich przez tydzień nie mogli porozmawiać z Markiem N., gdyż ten 
ich unikał. Ostatecznie po tygodniu zwołał konferencję prasową w chrzanowskim 
magistracie, odczytał krótkie oświadczenie i wyszedł ze spotkania z dziennikarza-
mi, nie pozwalając zadać sobie ani jednego pytania23. Niewątpliwie tę sytuację moż-

22 http://kontakt24.tvn24.pl/pijany-burmistrz-chrzanowa-zatrzymany-przez-policje-mial-1-7-
promila,158708.html [dostęp: 11 czerwca 2015].
23  http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3770203,burmistrz-chrzanowa-przeprosil-i-wyszedl-wi
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na traktować jako kryzysową, ponieważ burmistrz nie podał się do dymisji (warto 
dodać, iż nie miał takiego obowiązku). Ostatecznie w  grudniu 2015 roku został 
odwołany ze swojej funkcji w drodze referendum lokalnego. Ignorowanie dzien-
nikarzy, unikanie wyjaśnień i  uniemożliwienie zadawania pytań są przykładem 
elementarnego braku postaw zarządzania kryzysowego, rzutującego negatywnie na 
wizerunek medialny nie tylko samego burmistrza, ale także gminy Chrzanów. 

Kolejnym negatywnym przykładem reakcji na sytuację kryzysową były chaotyczne 
działania zarządu spółki Koleje Śląskie, która w grudniu 2012 roku przejęła odpowie-
dzialność za organizację regionalnych połączeń kolejowych województwa śląskiego. 
W pierwszym dniu obowiązywania nowego rozkładu jazdy odwołano ponad 130 po-
łączeń, a ponad 400 składów miało 8 tys. godzin opóźnienia24. Przez dwa dni rzecz-
nik prasowy spółki nie potrafił zapanować nad informacyjnym chaosem: przekazywał 
błędne informacje, zapewniał o stabilizacji sytuacji, mimo że sytuacja kryzysowa się 
pogłębiała oraz lekceważył słuszne oburzenie opinii publicznej. Efektem było zdymi-
sjonowanie go dwa dni po fatalnej inauguracji25. W trakcie konferencji prasowej, która 
miała miejsce dopiero dwa dni po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, prezes spółki Marek 
Worach przyznał, że świadomie ukrył przed marszałkiem województwa śląskiego Ada-
mem Matusiewiczem fakt, że ma postawione zarzuty karne o działanie na szkodę Kopex 
Leasing Service, spółki, którą wcześniej współkierował26. Co więcej, w trakcie kolejnej 
konferencji prasowej wiceprezes Kolei Śląskich Artur Nastała, w obecności dzienni-
karzy, okłamał marszałka, zaprzeczając temu, że był wcześniej skazany w sprawie fał-
szowania dokumentów – o wyrok dopytywali dziennikarze. Ostatecznie obaj prezesi, 
a także Adam Matusiewicz, podali się do dymisji27. Obie sytuacje kryzysowe wskazują, 
że osoby sprawujące władzę we wskazanych podmiotach nie posiadały umiejętności 
poprawnego komunikowania się z dziennikarzami w trakcie konferencji, brakowało im 
chłodnej kalkulacji, jakie w pierwszej kolejności informacje przekazać, oraz świadomo-
ści, że można spodziewać się trudnych, wręcz napastliwych pytań ze strony mediów 
oraz przedstawienia realnych rozwiązań (konkretów) mających naprawić sytuację kry-
zysową. Absolutnie niedopuszczalne jest okłamywanie mediów, jak również przekazy-

deo-aktualizacja,id,t.html?cookie=1 [dostęp: 11 czerwca 2015].
24 http://wyborcza.pl/1,76842,13039387,Prezes_Kolei_Slaskich_podal_sie_do_dymisji.html [dostęp: 12 
czerwca 2015].
25 http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/koleje-slaskie-leca-glowy-dymisja-prezesa-marka-woracha-
i,1653159,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 12 czerwca 2015].
26 http://wyborcza.pl/1,76842,13039387,Prezes_Kolei_Slaskich_podal_sie_do_dymisji.html [dostęp: 12 
czerwca 2015].
27  http://dlaciebie.tv/a/dymisja-na-wizji-marszalek-odchodzi [dostęp: 12 czerwca 2015].
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wanie im niezweryfikowanych informacji. Alternatywą dla błędnych decyzji mogło być 
m.in. podkreślenie istoty mediów w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, przyznanie się 
do popełnionych błędów, podanie konkretnych rozwiązań dotyczących naprawy oraz 
traktowanie przekazu medialnego jako szansy na całkowite zażegnanie kryzysu w per-
spektywie krótko- i średniookresowej.

Odmienny sposób komunikowania, za pomocą konferencji prasowej, zaprezento-
wał prezydent Słupska Robert Biedroń. W czerwcu 2015 roku powołał on sztab kry-
zysowy w związku z prawomocną decyzją warszawskiego Sądu Arbitrażowego, naka-
zującego Gminie Słupsk zapłatę ponad 20 mln zł tytułem należności dla wykonawcy 
wyrzuconego z  budowy tamtejszego aquaparku28. W  trakcie konferencji przekazał 
mieszkańcom – za pośrednictwem mediów – że decyzja sądu będzie implikować jesz-
cze większą dziurą w miejskim budżecie (roczny budżet Słupska to ok. 500 mln zł). Za 
zaistniałą sytuację obwinił poprzedniego prezydenta29. Nie ulega wątpliwości, że Bie-
droń we właściwy sposób zareagował na sytuację kryzysową: zwołał sztab antykryzy-
sowy, w ramach którego analizowano obecny stan budżetu, oraz w szybki, jasny i czy-
telny sposób poinformowano słupczan o dodatkowych zobowiązaniach pieniężnych. 
Dzięki temu maksymalnie ograniczono pole do spekulacji medialnych, media stały 
się co prawda transmiterem negatywnej informacji, ale bez realnych podstaw do kwe-
stionowania podejmowanych działań przez władze Słupska, a sam prezydent utrwalił 
w świadomości odbiorców wizerunek osoby odpowiedzialnej, stawiającej na szerokie 
konsultacje społeczne oraz mającej receptę na wyjście z finansowego kryzysu.

Internetowe biuro prasowe

Przedstawiciele administracji samorządowej coraz częściej traktują internet jako 
najistotniejszy kanał komunikowania się z otoczeniem społecznym, w tym z przedsta-
wicielami mediów. Sprzyja temu świadomość ciągłego rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego (szczególnie wśród ludzi młodych, w wieku 16-24 lat, oraz ludzi z co najmniej 
średnim wykształceniem, mieszkających w miastach30), które oczekuje przede wszyst-
kim priorytetowego traktowania sieci jako źródła informacji o działaniach organizacji 
samorządowych oraz szybkości w publikowaniu. Media relations również w dużej mie-

28 http://www.tvn24.pl/pomorze,42/slupsk-musi-zaplacic-20-mln-zl-bylemu-wykonawcy-
aquaparku,550692.html [dostęp: 13 czerwca 2015].
29 http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,18110285,Slupsk_na_krawedzi_bankructwa__
Biedron_wsciekly.html [dostęp: 13 czerwca 2015].
30  J. Czapiński, T. Panek, Social Diagnosis 2013, Objective and Subjective Quality of Life in Poland, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013. 
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rze skupiają się na wzajemnym oddziaływaniu dziennikarzy i urzędników, właśnie po-
przez strony WWW. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej strona WWW oraz 
pracownicy komórki odpowiedzialnej za kontakt z mediami znajdują się w centrum 
zainteresowania mediów, które domagają się szybkiej i wyczerpującej informacji na te-
mat zdarzenia. Skutecznym kanałem komunikacji może być wspomniane internetowe 
biuro prasowe. Merytorycznie powinno się charakteryzować m.in. aktualnymi komu-
nikatami prasowymi, informacjami o dotychczasowych publikacjach na temat danej 
organizacji, materiałami pokonferencyjnymi, zdjęciami do pobrania, danymi kontak-
towymi dla mediów czy zapowiedziami wydarzeń medialnych, natomiast jakościowo 
powinno pozwalać na szybkie wczytywanie strony, być czytelne, z dużą łatwością nawi-
gowania oraz być wszechstronne i obejmować obszary poza PR-owe31. Funkcjonowanie 
internetowego biura prasowego warto przeanalizować na podstawie konfliktu pomię-
dzy pracownikami Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie ze Starostwem 
Powiatowym w Będzinie, który miał miejsce wiosną 2015 roku. Brak porozumienia 
co do dalszego sposobu finansowania teatru pomiędzy teatrem, starostwem i będziń-
skim magistratem, doprowadził do sytuacji kryzysowej. Mimo że w społecznym odczu-
ciu winę za zaistniałą sytuację ponosiło starostwo, urzędnicy jednostki samorządowej 
umiejętnie prezentowali swoje zdanie32, między innymi poprzez częste publikowanie 
na stronie internetowej swojego punktu widzenia33, będąc otwartymi na komuniko-
wanie się z otoczeniem społecznym za pośrednictwem mediów. Ostatecznie sytuacja 
kryzysowa została zażegnana poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy stronami. 
Nie oceniając kto we wymienionej sytuacji miał rację, warto podkreślić umiejętność 
reagowania osób odpowiedzialnych za komunikację na sytuację kryzysową, otwartość 
wobec mediów oraz świadomość istoty komunikowania się poprzez sieć bezpośrednio 
z mieszkańcami. Wydział Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Będzi-
nie w ramach swoich działań komunikacyjnych w zdecydowanej większości korzystał 
z szerokiej gamy narzędzi internetowego biura prasowego, często publikując stanowi-
sko władz powiatu34 wraz z serwisem fotograficznym35. 

31  M. Kaczmarczyk, Public…, s. 444.
32 http://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1947-co-gmina-bedzin-zamierza-zrobic-z-budynkiem-
teatru [dostęp: 12 czerwca 2015].
33 http://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1933-czy-urzad-miejski-w-bedzinie-zlikwiduje-teatr-
dzieci-zaglebia dostęp: 12 czerwca 2015].
34 http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1938-dokumenty-wazne-dla-teatru-dzieci-zaglebia 
[dostęp: 12 czerwca 2015]; http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1929-zaproszenie-starosty-
bedzinskiego-do-rozmow [dostęp: 12 czerwca 2015].
35  http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1960-teatr-dzieci-zaglebia-uratowany [dostęp: 12 czerw-
ca 2015].
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Negatywnym przykładem braku odpowiedniej reakcji na zaistniałą sytuację kry-
zysową jest Gmina Kamienica Polska. W czerwcu 2015 roku doszło na jej terenie – 
w miejscowości Romanowo – do wypadku autobusowego na drodze krajowej nr 1. 
W wypadku zostało rannych 44 dzieci, w tym dwoje ciężko. Ze względu na niewielki 
obszar gminy sytuację tę można potraktować jako kryzysową: na jej terenie doszło do 
poważnego zdarzenia drogowego, skutkiem czego zdrowie i życie dużej liczby osób, 
czasowo przebywających na jej terenie, było zagrożone. Na stronie internetowej gmi-
ny nie pojawiły się żadne informacje o samym fakcie wypadku, jak również gdzie po-
szkodowani i ich rodziny mogą szukać specjalistycznej pomocy (medycznej, psycho-
logicznej, logistycznej itp.)36. Oceniając, że informacja o zdarzeniu miała charakter 
ogólnopolski37, można postawić tezę o braku świadomości kamienickich urzędników 
o istocie zdarzenia, jego konsekwencjach (również medialnych) oraz w efekcie o ne-
gatywnym postrzeganiu gminy, która nie jest przygotowana merytorycznie i medial-
nie na zaistnienie sytuacji kryzysowej. Adekwatne do sytuacji działania podjęło za to 
biuro prasowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, które cztery godziny 
po wypadku wysłało newslettera do mediów o uruchomieniu specjalnej infolinii dla 
rodzin poszkodowanych w wypadku wraz z informacją o placówkach służby zdro-
wia, do których zostali przewiezieni poszkodowani38.

Media społecznościowe (social media) 

W rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych coraz większą rolę odgrywają media 
społecznościowe, będące coraz częstszym kanałem wymiany informacji i mającym 
najwyższą dynamikę przyrostu użytkowników. Na początku 2015 roku najbardziej 
popularny portal społecznościowy na świecie, Facebook, miał prawie 1,4 mld ak-
tywnych użytkowników39, Istagram oraz Twitter po ok. 300 mln użytkowników40. 
Jak stwierdza Anna Drab-Kurowska społeczne media to kanały komunikacyjne 
umożliwiające interakcję między internautami za pomocą technologii, takich jak: 
blogi, fora, grupy dyskusyjne, wiki, podcasty, e-maile, komunikatory, VoIP, dzielenie 

36  http://kamienicapolska.pl/ [dostęp: 12 czerwca 2015].
37 http://www.fakt.pl/katowice/wypadek-pod-czestochowa-przewrocil-sie-autobus-z-
dziecmi,artykuly,551563.html [dostęp: 12 czerwca 2015].
38  http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:5588.html [dostęp: 15 czerw-
ca 2015].
39  http://pclab.pl/news61762.html [dostęp: 12 czerwca 2015].
40  http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2014/12/twitter-w-liczbach.aspx [dostęp: 12 
czerwca 2015].
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się muzyką, filmami wideo oraz zdjęciami. Media społeczne znacznie szybciej niż 
tradycyjne dostarczają informacji – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii informatycznych i telekomunikacyjnych (telefon komórkowy z dostępem do 
Internetu) każdy może kreować informacje. Narzędzia mediów społecznościowych 
są zaś łatwo (i zwykle za darmo) dostępne dla każdego. Bariery wejścia są niskie – to 
koszt dostępu do sieci41. Dlatego tak istotne jest, aby w przypadku wystąpienia sy-
tuacji kryzysowej lub w trakcie planowania działań w razie jej wystąpienia efektyw-
nie wykorzystywać media społecznościowe. Zaletami takiego rozwiązania są niskie 
koszty publikacji, coraz szerszy krąg odbiorców oraz możliwość natychmiastowe-
go reagowania na komunikaty z  ich strony. W  praktyce jednak narzędzie to nie 
jest wykorzystywane w pełni, co spowalnia czas likwidacji sytuacji kryzysowej oraz 
ogranicza zakres oddziaływania przekazywanych informacji. Warto tutaj wskazać 
na sytuację kryzysową, która miała miejsce w lutym 2015 roku w Warszawie, kie-
dy to w wyniku podpalenia mostu Łazienkowskiego ruch w centrum stolicy został 
sparaliżowany, a w późniejszych dniach mocno utrudniony. Na oficjalnym profilu 
facebookowym Miasta Stołecznego Warszawy na próżno było szukać informacji 
dla ponad 80 tys. Użytkowników, w  jaki sposób władze samorządowe starają się 
rozwiązać sytuację kryzysową. Decydenci ograniczyli się jedynie do wykorzystania 
mediów tradycyjnych42, co świadczy o ignorowaniu rzeszy użytkowników portali 
społecznościowych. Internauci postanowili dać temu wyraz poprzez tworzenie me-
mów internetowych, m.in. uderzających w Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
m.st. Warszawy43. Odmienny sposób działania zaprezentował prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz. Włodarzowi miasta w marcu 2015 roku Prokuratura Apelacyjna 
w Gdańsku postawiła zarzut podania nieprawdziwych danych w złożonych oświad-
czeniach majątkowych za lata 2010-2012 w zakresie posiadanych nieruchomości 
oraz zasobów pieniężnych44. Sytuacja miała przesłanki określenia jej jako kryzy-
sowej – zdarzenie miało charakter nieoczekiwany, nagły, mogący destabilizować 
funkcjonowanie społeczności45. Paweł Adamowicz na postawione zarzuty odpo-

41  A. Drab-Kurowska, Social media marketing w marketingu XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego”, nr 712, s. 179-180. 
42  http://press.warszawa.pl/briefing-prasowy-ws-skutkow-pozaru-mostu-lazienkowskiego [dostęp: 
12 czerwca 2015].
43  http://warszawawpigulce.pl/jaram-sie-toba-jak-most-lazienkowski-zbior-memow [dostęp: 12 
czerwca 2015].
44 http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pawel-adamowicz-z-zarzutami-chodzi-o-
oswiadczenie-majatkowe-,nId,1694219 [dostęp: 12 czerwca 2015]. 
45  K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie…, s. 23.
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wiedział na zwołanej na drugi dzień konferencji prasowej, ale nie ograniczył się wy-
łącznie do komunikowania za pośrednictwem mediów tradycyjnych – wykorzystał 
również swoją stronę internetową oraz media społecznościowe w tym swój profil na 
Facebooku46. Warto podkreślić, że prezydent Gdańska posłużył się swoim profilem 
jako narzędziem pozwalającym na natychmiastową reakcję na sytuację kryzysową, 
równolegle ze zwołaną przez siebie konferencją prasową. Dzięki temu przekaz (w 
social mediach i mediach tradycyjnych) był kompletny a Adamowiczowi udało się 
jako pierwszemu narzucić narrację dyskusji, przez co był dobrze przygotowany na 
wyjaśnienie okoliczności powstania błędu w oświadczeniu majątkowym.

Sprostowania 

Reguły zastosowania instytucji sprostowania i  odpowiedzi reguluje rozdział 
5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5, poz. 24). Art. 
31a ust. 1 wyjaśnia, że na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego 
dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odno-
szące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej 
w materiale prasowym47. Organy administracji publicznej chętnie korzystają z tego 
prawa, w szczególności gdy uważają, iż krytyka ich działalności przez media (zwłasz-
cza lokalne i regionalne, będące najbliżej podejmowanych decyzji w ramach samo-
rządu terytorialnego) nosi znamiona publikowania nieprawdy. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że o  publikacji sprostowania decyduje redaktor naczelny po spełnieniu 
ustawowych wymogów, co prowadzi często do odmowy publikacji sprostowania, a w 
efekcie do sporu sądowego. Wynika to z faktu, że publikacja sprostowania jest de facto 
przyznaniem się redakcji do braku rzetelności przy zbieraniu i publikowaniu materia-
łów. Jak wynika z opracowanych badań Instytutu Monitorowania Mediów, w okresie 
od stycznia do czerwca 2014 roku w prasie zostało umieszczonych 591 sprostowań. 
Zdecydowana większość, bo 568 publikacji, to sprostowania prasowe, przygotowa-
ne zgodnie z wymogami ustawy Prawo prasowe – zawierają wyjaśnienie różnic po-
między faktami a informacją zamieszczoną w prasie48. Przykładem na wykorzystanie 
posiadanych narzędzi komunikacyjnych, w celu poinformowania opinii publicznej 

46  https://pl-pl.facebook.com/Pawel.Adamowicz (wpis z 10 marca 2015 roku) [dostęp: 12 czerwca 2015].
47  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24).
48 http://www.proto.pl/artykuly/proba-dochodzenia-prawdy-w-mediach-czyli-o-sprostowaniu-
jako-narzedziu-komunikacji-z-punktu [dostęp: 13 czerwca 2015].
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o sporze z redakcją, jest wiadomość Urzędu Miejskiego w Jaworznie z czerwca 2015 
roku, która została opublikowana na internetowej stronie magistratu. Władze Jaworz-
na informują w niej, że „dwa tygodniki („Co Tydzień” i „Tydzień w Jaworznie”) po raz 
kolejny manipulują faktami w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd w zakresie 
rzekomych podwyżek m.in. dla prezydenta Pawła Silberta i skarbnika miasta Wiesła-
wy Osuszek (…) W związku z naruszeniem dobrego imienia Urzędu Miejskiego, ma-
gistrat zwrócił się do kancelarii prawnej o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji pod 
kątem przygotowania stosownego wystąpienia na drogę sądową w celu sprostowania 
nierzetelnych informacji i zapłaty stosownego zadośćuczynienia na cele charytatyw-
ne”49. Publikacja jaworznickiego magistratu, zapowiadająca proces cywilny z  obie-
ma redakcjami, jest przykładem skrajnym, mającym znamiona sytuacji kryzysowej, 
będącym w efekcie brakiem komunikacji pomiędzy dziennikarzami a urzędnikami. 
Wadą tego rozwiązania może być długotrwały spór sądowy i dalsze antagonizowanie 
lokalnego środowiska dziennikarskiego i samorządu. 

Instytucja sprostowania może być również orężem w  konflikcie wysokich 
urzędników administracji samorządowej. W  październiku 2012 roku prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz zdymisjonował swojego zastępcę Michała Janickiego, 
za brak – jego zdaniem – nadzoru nad stadionem miejskim, czego efektem miały 
być straty miasta szacowane na ok. 14 mln zł50. Sytuacja miała znamiona sytuacji 
kryzysowej z uwagi na fakt, że wysoki rangą urzędnik miejski mógł doprowadzić do 
strat znacznej wartości. W oświadczeniu wysłanym do mediów zdymisjonowany 
wiceprezydent zażądał w odpowiedzi sprostowania informacji o powodach swojego 
odwołania. Chciał, aby Dutkiewicz przeprosił go na konferencji prasowej. Sprosto-
wanie i przeprosiny mogą również – zdaniem Janickiego – zostać opublikowane 
w formie oświadczenia, którego treść były wiceprezydent Wrocławia przygotował51. 
W momencie oddania tekstu do druku spór sądowy nadal był nierozstrzygnięty. 

Podsumowanie

Kończąc rozważania w niniejszym opracowaniu, warto podkreślić, że zarządzanie 
sytuacją kryzysową w organizacji samorządowej z wykorzystaniem media relations 
wciąż stanowi obszar, do którego przedstawiciele administracji samorządowej sięgają 

49 http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/2264/nierzetelne_informacje_w_lokalnej_prasie.html 
[dostęp: 13 czerwca 2015].
50  http://www.rp.pl/artykul/941070.html?print=tak&p=0 [dostęp: 15 czerwca 2015].
51  Ibidem.



MEDIA RELATIONS W ZARZĄDZANIU SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ ORGANIZACJI... 53

niechętnie. Wynika to z kilku czynników. Pierwszy to brak wiedzy związanej z moż-
liwościami wykorzystania mediów do pomocy w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej. 
Reprezentanci urzędów gmin, miast, powiatów nie biorą udziału w specjalistycznych 
szkoleniach dotyczących budowania relacji w mass mediach. Drugim czynnikiem są 
utrwalone złe relacje pomiędzy władzami samorządowymi a mediami, wynikające 
m.in. z wcześniejszych konfliktów i odmiennych ocen podejmowanych przez urzęd-
ników decyzji. Trzeci to brak zaufania pomiędzy mediami a organizacjami samorzą-
dowymi, powodujący wzajemną niechęć, brak szczerości i permanentne domniemy-
wanie ukrywania prawdy. Dlatego też tak bardzo istotnym elementem wzajemnych 
relacji pomiędzy dziennikarzami a  samorządowcami w  czasie sytuacji kryzysowej 
jest próba znalezienia pola kompromisu i współpracy – z jednej strony zaspokajają-
ca informacyjne oczekiwania mediów, a z drugiej dająca autonomię podejmowania 
swobodnych i nieskrępowanych decyzji przez reprezentantów samorządów w okresie 
kryzysu. Tylko wzajemny szacunek i zrozumienie oczekiwań drugiej strony może po-
móc w szybkiej likwidacji negatywnych skutków sytuacji kryzysowej. 
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MEDIA RELATIONS IN CRISIS MANAGEMENT 
OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION

SUMMARY
Government bodies are increasingly using modern tools of public relations in communi-
cation with internal and external environment. This allows for efficient flow of information 
and widen the circle of interested audiences, especially young people, while building the 
image of the institution that takes care of consistent, clear and legible information transfer. 
These relations are particularly important in a crisis situation communication, with which 
local government authorities often have to deal. It is worth pointing out some models of 
crisis management, media relations tools used in crisis and positive and negative examples 
of activities undertaken by the Local Government Units in this area.

KEYWORDS: public relations, media relations, crisis management, local government, lo-
cal government organization, communication, journalism



Krzysztof Maciejczyk*

Etyka zawodowa PR-owców zatrudnionych 
w samorządach

STRESZCZENIE 
Niniejszy artykuł dotyka zagadnień związanych z  etyką zawodową w  public relations. 
Oprócz krótkiej charakterystyki dylematów etyczno-zawodowych w zawodzie PR-owca za-
wiera wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników urzędów miast zrzeszonych 
w Górnośląskim Związku Metropolitalnym – rzeczników prasowych, pracowników dzia-
łów komunikacji społecznej, promocji i informacji itp., związanego z nadużyciami w PR. 
Jest to kolejny głos w prowadzonej od dłuższego czasu dyskusji nad celowością stosowania 
kodeksów etycznych w tej branży.

SŁOWA KLUCZOWE: etyka zawodowa, public relations, urzędnicy, nadużycia w public 
relations, kodeksy etyczne

 

Wstęp 

Dziś w różnych formach PR obecny jest w większości dziedzin naszego życia. 
O właściwą komunikację, budowanie swojej reputacji i wizerunku dbają prawie 
wszyscy – artyści, politycy, firmy, instytucje, organizacje pozarządowe czy oso-
by prywatne. W zależności od wielu czynników, m.in. celu, jaki ma zostać osią-
gnięty w wyniku podejmowanych działań czy grup docelowych, do jakich prze-
kaz ma trafić, dobierane są przez nich lub dla nich (przez profesjonalne agencje 
PR, pracowników odpowiedzialnych za ten obszar w firmie czy instytucji) różne 
narzędzia „PR-owe”. Nie zawsze ich stosowanie jest zgodne z  ogólnie przyjęty-
mi obyczajami, normami czy zasadami obowiązującymi w tej branży. Od dłuż-
szego czasu trwa dyskusja związana właśnie z nadużyciami etycznymi w public 
relations. Prowadzone są kolejne badania, ukazują się publikacje z  tą tematyką 
związane. Dość często słyszymy z doniesień medialnych o czarnej propagandzie, 
czarnym PR, „kupowaniu mediów”, mydleniu oczu przez PR-owców. Czy rzeczy-
wiście jest tak źle? 

* mgr; doktorant w Zakładzie Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.
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W niniejszym artykule chciałbym się skupić na postrzeganiu public relations 
przez wybraną grupę zawodową – pracowników urzędów miast zajmujących się 
szeroko rozumianym public relations. Pragnę przedstawić znaczną część wyni-
ków badania przeprowadzonego w pierwszej połowie 2015 roku wśród pracowni-
ków wszystkich urzędów miast na prawach powiatu zrzeszonych w Górnośląskim 
Związku Metropolitalnym. Odpowiadali oni na pytania związane z  dylematami 
etyczno-zawodowymi w zawodzie PR-owca. 

1. Zawód: PR-owiec 

Należy podkreślić, że istnieje co najmniej kilka zawodów związanych z public re-
lations. Zazwyczaj przenikają się one, mają podobny lub częściowo wspólny przed-
miot zainteresowania i do ich wykonywania często używa się zbliżonych narzędzi. 
Barbara Rozwadowska wyróżnia i opisuje 3 grupy specjalistów działających w ob-
szarze PR. Pierwszą z nich są rzecznicy prasowi – osoby zajmujące się kontaktami 
z mediami. Druga grupa to specjaliści ds. szeroko rozumianej komunikacji. Ich dzia-
łalność skierowana jest zarówno do wewnątrz, np. do pracowników instytucji, firmy, 
jak również na zewnątrz, i to nie tylko do mediów, ale także do określonych grup czy 
społeczności. W ich pracy ważne jest nie tyle wykształcenie, co osobowość. I wresz-
cie trzecia, wskazywana przez Rozwadowską grupa, to doradcy ds. PR. Stanowią oni 
grupę elitarną, niekiedy są członkami zarządu danego przedsiębiorstwa lub instytucji. 
Wymaga się od nich wiedzy nie tylko z obszaru komunikacji, ale także zarządzania, 
psychologii czy marketingu. Nieodzowne w tym zawodzie jest spore doświadczenie, 
analityczne – strategiczne myślenie czy np. doświadczenie polityczne lub cechy przy-
wódcze1. Przedstawicieli każdej z tych grup możemy spotkać w urzędach miast. 

Ewa Hope dokonuje rozróżnienia profesji w  obszarze public relations ze 
względu na miejsce czy też charakter zatrudnienia. „Zawód PR-owca można peł-
nić pracując w firmie, przedsiębiorstwie jako specjalista Public Relations, można 
również wykonywać ten zawód w agencji konsultingowej, działającej na zlecenie 
firm, przedsiębiorstw. W przypadku pierwszym PR-owiec jest pracownikiem fir-
my, zainteresowanym jej powodzeniem, w drugim natomiast jest osobą wynajętą, 
z zewnątrz niejako, realizującą oczywiście strategię dla klienta, lecz zainteresowa-
nego również powodzeniem własnej agencji. W każdym z tych przypadków mogą 
pojawić się różne, trudne sytuacje, w których rozstrzygnięcie może być decydujące 

1  Zob. B. Rozwadowska, Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Warszawa 2002, s. 310.
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dla PR-owca – dla przedsiębiorstwa, dla agencji, niosąc też negatywne skutki dla 
społeczeństwa”2. W badaniu, którego fragmenty poniżej przedstawię, skupiłem się 
na pierwszej, wymienianej przez Ewę Hope, grupie. 

Należy dodać, że coraz częściej w kontekście zawodu PR-owca mówi się o po-
trzebie odpowiedniego przygotowania, posiadania określonych kompetencji. Bez 
wątpienia przedstawiciele tego zawodu, by wykonywać swoją pracę profesjonalnie, 
powinni posiadać określone umiejętności. Wśród nich najczęściej wymienia się:

„Umiejętności pisarskie; łatwość atrakcyjnego pisania, co wymaga nie tylko 
znajomości ortografii i gramatyki, ale praktycznej stylistyki i retoryki.

Umiejętności badawcze i analityczne. Zainteresowanie faktami, umiejętność 
korzystania z wyników badań sondażowych, znajomość statystyki.

Umiejętności planowania. PR wymaga sporządzania szczegółowych progra-
mów, a więc i praktycy PR muszą umieć myśleć w kategoriach porządku działań, 
kosztów i środków, a nawet sami być ludźmi doskonałe zorganizowanymi.

Umiejętności rozwiązywania problemów. PR jest dziedziną twórczą, sztuką 
wynajdywania elementów mogących korzystnie zmienić postawy. PR powinien 
wskazywać dyrekcji, jak nowatorsko rozwijać problemy”3.

Pracodawcy wśród wymagań stawianych kandydatom do pracy na stanowisku 
specjalisty ds. public relations wymieniają m.in. doświadczenie w pracy z mediami, 
łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym i mówionym, wysoki poziom kultury 
osobistej, umiejętności interpersonalne, znajomość rynku mediowego, kreatywność 
czy doświadczenie w prowadzeniu konferencji prasowych oraz eventów. Zaś zakres 
obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku w wybranych ogłoszeniach wiąże 
się m.in. z przygotowywaniem informacji prasowych, prowadzeniem stron interneto-
wych i działań w mediach społecznościowych, komunikacją wewnętrzną, współtwo-
rzeniem i wdrażaniem strategii komunikacji, budowaniem relacji i współpracą z me-
diami, redagowaniem tekstów o charakterze public relations, organizacją eventów4.

Warto podkreślić, że bez względu na umiejscowienie PR-owca w strukturach 
firmy, formę jego zatrudnienia czy charakter powierzonych mu zadań, jego osoba 
nie powinna być w firmie czy instytucji zbyt widoczna – ważne, by widoczne były 
efekty jego pracy. Wśród nich wymienić można rozpoznawalność urzędu, firmy lub 
instytucji, dobre zdanie o nich, kojarzenie danej firmy lub instytucji z rzetelnością, 

2  E. Hope, Etyczne dylematy PR-owca, www.studiumpr.pl, opublikowano 31 maja 2009 roku.
3  T. Goban-Klas, PR, czyli promocja reputacji, Warszawa 1997, s. 69.
4  Na podstawie wybranych ogłoszeń dla zawodu: specjalista ds. public relations, pracuj.pl, czerwiec 
2015 r.
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profesjonalizmem itp. Z takim poglądem spotkałem się już wielokrotnie i także go 
podzielam. 

2. Zasadność stosowania etyki zawodowej w zawodzie PR-owca

Zanim przejdę do prezentacji wyników badania, chciałbym krótko przedstawić 
zagadnienia związane z etyką zawodową w kontekście zawodu PR-owca.

Już ponad 40 lat temu Mieczysław Michalik pisał: „Tradycje etyki zawodowej, 
przynajmniej w odniesieniu do niektórych zawodów, sięgają epoki starożytnej. Ale 
współcześnie problematyka etyki zawodowej uległa znacznemu poszerzeniu i uzy-
skała ogromną rangę społeczną. Problematyka ta dotyczy już nie tylko grup zawo-
dowych tradycyjnie uchodzących pod tym względem za wyróżnione (w przeszło-
ści najwięcej uwagi poświęcano zwłaszcza etyce lekarskiej, rycerskiej, a także etyce 
prawników i  pracowników nauki), lecz wszelkich grup zawodowych o  szerszym 
znaczeniu społecznym, w tym również nowo tworzących się”5.

Zastanawiając się nad przesłankami tworzenia etyk zawodowych, autorzy pu-
blikacji Etyka w administracji publicznej zauważają: „Wobec postępującej w nowo-
czesnym świecie specjalizacji ról i powstawania nowych zawodów można odnieść 
wrażenie, że zagadnienia etyki zawodowej cieszą się rosnącym zainteresowaniem, 
a kolejne obszary praktyki społecznej poddawane są tego rodzaju regulacjom. Na-
leży przypuszczać, że jest to wynikiem realnego zapotrzebowania na taką reflek-
sję, bądź to spowodowanego trudnościami w rozstrzyganiu sytuacji aksjologicznie 
uwikłanych, bądź też (lub zarówno) zastrzeżeniami do stanu istniejącego”6.

Bez wątpienia w szczególności dotyczy to takich profesji jak PR-owiec, rzecznik 
prasowy, specjalista ds. komunikacji społecznej. To właśnie te osoby w dużym stop-
niu – pośrednio lub bezpośrednio, oddziaływają na opinię publiczną, na społeczne 
postrzeganie wielu kwestii. Dzięki możliwości zastosowania szerokiego wachlarza 
narzędzi potrafią wypromować idee, produkty, projekty i sprawić, że zaistnieją one 
w naszej świadomości. Mogą też – przy użyciu podobnych narzędzi – wykreować 
negatywny wizerunek osoby, instytucji, produktu. Ich praca zatem nie może odby-
wać się w oderwaniu od zasad etyki zawodowej. 

Definiując etykę zawodową, wielu badaczy podkreśla, że jest ona pewnym 
uszczegółowieniem ogólnie przyjętych norm, dostosowaniem do konkretnych 
przypadków, sytuacji występujących w pracy przedstawicieli danej grupy zawodo-

5  M. Michalik, Społeczne przesłanki, swoistość i  funkcje etyki zawodowej, [w:] A. Sarapata (red.), 
Etyka zawodowa, Warszawa 1971, s. 11-12.
6  I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 103.
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wej. Termin ten „bywa używany w  szerokim znaczeniu, na oznaczenie zarówno 
norm określających, w jaki sposób przedstawiciele danego zawodu powinni się za-
chowywać, jak i przekonań moralnych przedstawicieli danego zawodu, a także ocen 
etycznych ich zachowań. Nadaje mu się jednak również węższe znaczenie, sprowa-
dzając etykę zawodową wyłącznie do zespołu norm wskazujących, jak z moralnego 
punktu widzenia powinni zachowywać się przedstawiciele określonego zawodu”7. 
Mieczysław Gogacz zwraca ponadto uwagę, że nie można zdefiniować tego termi-
nu w oderwaniu od posiadanych przez daną osobę kompetencji i przywiązania do 
pracy: „Etyka zawodowa jest nauką filozoficzną o usprawnieniach moralnych czło-
wieka, potrzebnych do wykonania ulubionej pracy. Zawód bowiem jest wykonywa-
niem tej pracy, którą najbardziej się lubi i najlepiej się umie. Trzeba właśnie lubić 
swój zawód, to znaczy chętnie wykonywać to, co się najlepiej umie. Kształcenie 
usprawnień zależy od koncepcji pracy i od związanych z tymi koncepcjami teorii 
usprawnień. Mówiąc inaczej, etyka zawodowa jest teorią odpowiedzialnej, a więc 
moralnie dobrze realizowanej pracy, to znaczy wykonywanej dzięki sprawnościom, 
warunkującym efektywną pracę. Sam zespół tych sprawności kształtuje się propor-
cjonalnie do tego, jak pojmuje się pracę”8.

Trzeba też dodać, że zadaniem etyki zawodowej jest również tworzenie stan-
dardów, które mają przełożenie na prestiż zawodu. „Aspiracją etyki zawodowej 
jest wpływanie na stosunki i więzi panujące wewnątrz danej grupy zawodowej, po-
nieważ wysoki poziom moralny jej członków w  znaczący sposób przyczynia się 
do podniesienia jakości pracy i  autorytetu danego zawodu w  społeczeństwie. Jej 
zadaniem jest także przeciwdziałanie nadużywaniu władzy przez reprezentantów 
niektórych zawodów”9. 

Podobnie podstawowe funkcje etyki zawodowej postrzega Mieczysław Micha-
lik10. Pierwszą z nich jest regulowanie stosunków wewnątrz grupy zawodowej, dru-
gą określanie stosunku przedstawicieli danej grupy do przedmiotu działania, pracy 
(np. rzetelność, sumienność, dbałość o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych), 
trzecią funkcją może być zabezpieczenie przedstawicieli danej grupy zawodowej 
przed pokusami, możliwością dokonywania nadużyć moralnych, po czwarte – we-
dług Michalika – przestrzeganie reguł etycznych prowadzi do podniesienia prestiżu 
danego zawodu w oczach społeczeństwa. Warto w tym miejscu podkreślić, że etyka 

7  I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 76.
8  M. Gogacz, Czym jest etyka zawodowa, [w:] A. Andrzejuk (red.), Zagadnienie etyki zawodowej, 
Warszawa 1998, s. 11.
9  B. Bittner, J. Stępień (red.), Wprowadzenie do etyki zawodowej, Poznań 2000, s. 48.
10  Funkcje etyki zawodowej przytoczone za: M. Michalik, Społeczne przesłanki…, s. 25-28.
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zawodowa PR-owców różni się znacznie od normatywnych etyk takich zawodów 
jak lekarz czy prawnik. Nie dysponuje ona żadnymi sankcjami wobec osób, które 
łamią normy. Lekarz czy prawnik, który nie złamał prawa, ale naruszył etykę za-
wodową może zostać wykluczony z  korporacji profesjonalnej. Rzecznikowi pra-
sowemu czy specjaliście ds. PR to nie grozi. Stąd tak ważne jest promowanie wła-
ściwych postaw wśród przedstawicieli zawodów związanych z szeroko rozumianą 
komunikacją społeczną. Oczywiście, w kontekście tematu niniejszej pracy, można 
stwierdzić, że PR-owcy w urzędach powinni kierować się zapisami kodeksów etyki 
pracownika administracji lub podobnych, jednak nie są one w urzędach zbyt po-
wszechne, nie zawierają wprost zapisów odnoszących się w szczególności do specy-
fiki pracy PR-owca (która przecież znacznie odbiega od specyfiki pracy urzędnika) 
i, niestety, najczęściej nie są one urzędowym PR-owcom dobrze znane. 

3. Nadużycia w public relations

Jedną z  organizacji zrzeszających teoretyków i  praktyków public relations 
w Polsce jest założone w 1994 roku Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Skupia 
pracowników działów PR w firmach, samorządach i administracji, wykładowców 
wyższych uczelni oraz pracowników agencji PR. Stowarzyszenie, z myślą o rugowa-
niu nadużyć i propagowaniu właściwych zachowań, przyjęło Kodeks etyki. W trzy-
nastu punktach wskazuje on głównie na:

•	 obowiązki pracowników public relations (staranność, rzetelność, uczciwość 
w pracy zawodowej) zarówno wobec swoich klientów, jak i adresatów działań,

•	 konieczność przestrzegania zasady prawdomówności, nierozpowszechnia-
nia nieprawdziwych informacji, 

•	 zakaz reprezentowania sprzecznych interesów bez zgody zainteresowanych stron,
•	 zakaz korumpowania środków masowego przekazu, 
•	 zakaz zawierania umów gwarantujących osiągnięcie rezultatu uzależnione-

go od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje 
publiczne itp.,

•	 zakaz nieuczciwej konkurencji z innym pracownikiem public relations lub 
szkodzenia jego reputacji11.

Innym dokumentem funkcjonującym w naszym kraju i sankcjonującym pożą-
dane postawy etyczne w zawodach z obszaru public relations jest przyjęty w 2004 
roku Kodeks Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations. Precyzuje on zasa-

11  Zob. http://www.polskipr.pl/o-stowarzyszeniu/kodeks-etyki/
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dy i  standardy świadczenia usług PR. Poszczególne rozdziały kodeksu odnoszą się 
kolejno do odpowiedzialności wobec: społeczeństwa (m.in. dbałość o prawdziwość 
i  rzetelność podawanych informacji, zakaz ukrywania informacji mających istotny 
wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, zakaz brania udziału w przedsięwzię-
ciach, które przynosiłyby szkodę ludzkiej czci lub godności), mediów (m.in. zakaz 
wręczania prezentów powyżej 100 zł brutto, zakaz oferowania lub sugerowania dzien-
nikarzowi wynagrodzenia za publikację materiału dziennikarskiego, zakaz pośred-
niczenia w umowach pomiędzy klientem a mediami, które dotyczą zamieszczania 
tekstów dziennikarskich w zamian za wykupienie reklamy), klientów (przestrzeganie 
zasady poufności informacji otrzymywanych od klienta lub pracodawcy, zakaz repre-
zentowania sprzecznych interesów bez zgody klientów, zakaz zatrudniania lub wyna-
gradzania pracowników firmy o kontrakty, o które się starają, w zamian za uzyskanie 
takiego kontraktu, zakaz podpisywania z klientem umów, które gwarantowałyby osią-
gnięcie rezultatów zależnych od suwerennej decyzji strony trzeciej), władzy publicz-
nej (m.in. zakaz używania niezgodnych z prawem i nieuczciwych metod pozyskiwa-
nia informacji od przedstawicieli władzy publicznej oraz konieczność informowania 
o tym, w czyim imieniu występują pracownicy PR), innych agencji i pracowników 
PR (m.in. zakaz dyskredytowania ich, nakaz dbałości o ochronę własności intelektu-
alnej innych firm i osób, nakaz niezwłocznego ujawnienia sprzeczności z interesami 
klienta lub pracodawcy przez pracownika firmy PR oraz zakaz przyjmowania przez 
PR-owca korzyści finansowych bądź rzeczowych uzależnionych od osiągnięcia efek-
tów, na które będą miały wpływ decyzje innych podmiotów). Ostatnia część określa 
zasady przestrzegania kodeksu i upowszechniania zasad etyki profesjonalnej12.

3.1. Grzechy główne w polskim PR

Pomimo obowiązywania kodeksów etyki zawodowej w profesjach z obszaru pu-
blic relations często dochodzi do nadużyć etycznych. Potocznie w takich sytuacjach 
mówimy o „grzechach” PR-owców. Na siedem najczęściej spotykanych wskazuje 
m.in. Rada Etyki Public Relations13.

Ukrywanie tożsamości i  intencji nadawcy jest pierwszym z nich. „W kampa-
niach PR wykorzystywane są często osoby, organizacje i grupy, które udzielają ko-
mentarzy, wypowiedzi lub porad w imieniu firm i instytucji. Są to naukowcy, anali-

12  Zob. http://www.zfpr.pl/kodeks-dobrych-praktyk
13  Zob. www.radaetykipr.pl/opinie, 7 grzechów głównych public relations, opublikowano 15 maja 
2009 r.
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tycy rynku, przedstawiciele firm badawczych, etc., uznawani za ekspertów, liderów 
opinii, czy ambasadorów”14. Innym przykładem takich praktyk są: fragmentarycz-
ne i tendencyjne publikowanie badań rynku i opinii, tworzenie organizacji „fasa-
dowych” używanych wyłącznie do wspierania działań PR, ukrywanie sponsorów 
lub inicjatorów wydarzeń, akcji, kampanii społecznych oraz ukrywanie prawdziwej 
tożsamości podczas komunikacji w Internecie. 

Drugim wśród grzechów wymienianych przez REPR jest korupcja. Chodzi o udzie-
lanie korzyści – zarówno materialnych, jak i  innych, dziennikarzom lub ekspertom 
w celu modyfikacji ich opinii czy wypowiedzi. „Korupcję w public relations można po-
dzielić na indywidualną i instytucjonalną. Pierwsza to taka, w której strona korumpo-
wana działa na własną rękę i bez wiedzy swojej organizacji (np. dziennikarz otrzymuje 
od firmy korzyść za przychylność w swoich publikacjach.) Korupcja instytucjonalna ma 
miejsce wtedy, kiedy po stronie korumpowanej występuje cała organizacja (czyli np. ga-
zeta publikuje tekst sponsorowany bez informowania czytelników o jego promocyjnym 
charakterze). Ta druga jest groźniejsza, bo występuje na większą skalę i nie jest w żaden 
sposób ścigana”15. Innym zachowaniem nagannym etycznie, wymienianym przez Radę 
Etyki Public Relations, jest gwarantowanie przez PR-owców konkretnej liczby publi-
kacji w poszczególnych mediach. Wiadomo, że jest to autonomiczna decyzja redakcji, 
zatem za powyższym zapewnieniem najczęściej kryje się przekupywanie dziennikarzy 
lub redakcji (np. artykuł sponsorowany za tekst redakcyjny). Kłamstwo i manipulacja 
to kolejny – czwarty – grzech, jednocześnie określany jako jeden z najczęściej popeł-
nianych. Polega on na „świadomym wprowadzeniu w błąd rozmówców, mediów i opi-
nii publicznej poprzez przekazanie fałszywych lub mylących wiadomości, korzystnych 
dla klienta”16. Na miejscu piątym znajduje się kradzież pomysłów. Rada wskazuje trzy 
najczęściej spotykane przypadki tego procederu. Pierwszy polega na ogłoszeniu prze-
targu, zebraniu ofert wraz z pomysłami na działania z obszaru PR, a następnie unie-
ważnieniu procedury i realizacji tych pomysłów we własnym zakresie. Drugi związany 
jest z ogłoszeniem przetargu, zebraniu pomysłów od oferentów, unieważnieniu pro-
cedury przetargowej i przekazaniu zebranych pomysłów do realizacji agencji, z którą 
dotychczas firma współpracowała. Z  trzecim przypadkiem mamy do czynienia, gdy 
agencja wchodzi w posiadanie cudzych pomysłów i proponuje je jako własne klien-
towi. Szóstym grzechem jest łączenie pracy PR-owca i dziennikarza, czyli najczęściej 
skazana na niepowodzenie próba połączenia subiektywizmu (budowanie pozytywnego 
wizerunku) z obiektywizmem (rzetelnością). Ostatnim, siódmym przewinieniem jest 

14  Ibidem. 
15  Ibidem.
16  Ibidem. 
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szkalowanie konkurentów i klientów. Takie zachowanie polega na rozpowszechnianiu 
nieprawdziwych lub niepełnych informacji na temat innych agencji PR czy ekspertów 
albo byłych zleceniodawców. 

Inny zestaw siedmiu grzechów głównych w public relations proponuje Walde-
mar Szymczyk, długoletni dziennikarz. Wymienia on następujące nadużycia17:

•	 nieznajomość prawa prasowego (przejawia się m.in. odmową udzielenia 
odpowiedzi na niewygodne pytanie, próbą zablokowania publikacji czy autoryzacji 
tekstu dziennikarza, a nie tylko własnej wypowiedzi),

•	 mylenie sprostowania z odpowiedzią i polemiką,
•	 wysyłanie korespondencji bez konkretnego adresata,
•	 nieumiejętność pisania informacji prasowych,
•	 zwoływanie konferencji prasowej bez wyraźnego powodu, 
•	 praca tylko do godz. 15.00, 
•	 wręczanie kosztownych prezentów (w tym wycieczek zagranicznych, wypo-

życzanie samochodów na długi czas).
Być może wskazane przez Szymczyka grzechy nie są (poza ostatnim) związane 

bezpośrednio z etyką, ale bez wątpienia obnażają brak kompetencji osób, które się 
ich dopuszczają. 

4. Kondycja public relations w miastach GZM oczami urzędników

Badanie dotyczące dylematów etyczno-zawodowych pracowników samorządo-
wych zajmujących się PR-em w urzędach miast zrzeszonych w Górnośląskim Związ-
ku Metropolitalnym przeprowadziłem w okresie od marca do maja 2015 roku. Kwe-
stionariusz ankietowy wypełniły łącznie 44 osoby – rzecznicy prasowi, pracownicy 
biur prasowych oraz wydziałów i  referatów zajmujących się szeroko rozumianymi 
komunikacją społeczną, budowaniem wizerunku czy promocją i informacją. 

Pytania dotyczyły zarówno kwestii związanych z etyką zawodową (znajomość obo-
wiązujących kodeksów, ich postrzeganie i zasadność stosowania oraz nadużycia), pu-
blic relations (definiowanie, skuteczne narzędzia działań), jak i z zawodem PR-owca 
(przydatne do jego wykonywania wykształcenie, umiejętności i cechy osobowościowe). 
Wyniki badania dają obraz postrzegania tych zagadnień przez grupę „urzędowych fa-
chowców od komunikacji i budowania wizerunku” w miastach metropolii „Silesia” – 
Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Jaworznie, Katowicach, Mysłowi-

17  Za: W. Szymczyk, Siedem grzechów głównych public relations, [w:] S. Michalczyk, D. Krawczyk 
(red.), Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki, Gliwice – Katowice 2011, s. 55-60.



64 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK IX

cach, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Świętochłowicach, Tychach 
i Zabrzu18. Z przedstawionych w ankietach materiałów wynika, że wszyscy respondenci 
posiadają wyższe wykształcenie (90,91% – magisterskie, 9,09% – licencjackie), głównie 
humanistyczne lub związane z naukami społecznymi, co czwarty z nich jest absolwen-
tem politologii. Niewiele ponad połowa z ankietowanych to kobiety (52,27 %). Osoby, 
które wzięły udział w badaniu, to w większości pracownicy posiadający spory staż pracy 
w branży public relations (40,91% – od 6 do 10 lat, 11,36% – powyżej 10 lat).

Poniżej prezentuję znaczną część wyników badania, dotyczącą głównie etyki 
zawodowej. 

4.1. Urzędnik czy PR-owiec?

Połowa respondentów (50 proc.), zapytanych o postrzeganie charakteru swojej 
pracy, oceniła, że czuje się zarówno urzędnikiem, jak i PR-owcem. 36,36 proc. uwa-
ża się przede wszystkim za urzędnika, a 13,64 proc. za PR-owca. 

Rysunek 1. Czy czuje się Pan/Pani przede wszystkim urzędnikiem czy PR-owcem?
Źródło: opracowanie własne.

18  Górnośląski Związek Metropolitalny, nazywany też Metropolią „Silesia” to związek międzygmin-
ny założony w 2007 roku obejmujący kilkanaście miast na prawach powiatu leżących na obszarze 
konurbacji górnośląskiej. W czerwcu 2015 roku do GZM należało 13 miast. 
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4.2. Postrzeganie tzw. „czarnego PR-u”

Ankietowani, poproszeni o zdefiniowanie „czarnego public relations”, najczę-
ściej opisywali to pojęcie używając słów: „negatywny”, „oczernianie” czy „szkalo-
wanie”. Pozwolę sobie przedstawić kilka, moim zdaniem, najciekawszych określeń: 
„Działanie, które ma na celu wyrobienie sobie o kimś negatywnej opinii.”, „Szkalo-
wanie przy pomocy środków z tzw. sfery prywatnej, przekazywanie negatywnych 
treści, mających na celu zdyskredytowanie osoby lub instytucji”, „Działania, które 
mają na celu oczernienie osoby, firmy przez podawanie nieprawdziwych informa-
cji”, „Negatywna informacja wpływająca na wizerunek”, „Nadmierne eksponowa-
nie negatywnych informacji na temat organizacji przez interesariuszy rynku w celu 
uzyskania przewagi konkurencyjnej”, „Kreowanie rzeczywistości obliczonej na 
stworzenie negatywnego wizerunku firmy, instytucji lub osoby”, „Prezentowanie 
i promowanie nieprawdziwych, niepełnych, zmanipulowanych informacji w celu 
zdyskredytowania osoby, firmy lub instytucji”, „To praktyka nieuczciwa, która opie-
ra się na braku rzetelności i osiąganiu sukcesu poprzez szkalowanie innych”.

4.3. Znajomość kodeksów etycznych

Ankietowani w większości uważają, że kodeksy etyki w zawodach związanych 
z public relations są potrzebne i pracownicy powinni ich przestrzegać, ale jedno-
cześnie większość z nich nie zna lub zna pobieżnie wymienione w badaniu kodeksy.

 61,36 proc. respondentów, zapytanych o znajomość treści Kodeksu Etyki Pol-
skiego Stowarzyszenia Public Relations, odpowiedziała negatywnie. Pobieżnie zna 
go 25 proc. z nich, a 13,64 proc. odpowiedziało, że ich znajomość treści Kodeksu 
jest dobra. Inny dokument – Kodeks Dobrych Praktyk Związku Firm Public Rela-
tions – dobrze zna 11,36 proc. ankietowanych, pobieżnie 15,91 proc., a 72,73 proc. 
nie zna jego treści. Kolejnym zbiorem norm, o znajomość którego pytałem uczest-
ników badania, był Globalny Protokół o Etyce w Public Relations. Nie jest on znany 
81,82 proc. respondentów, 13,64 proc. zna go pobieżnie, a 4,55 proc. deklaruje jego 
dobrą znajomość. 

9,09 proc. uczestników badania wymieniło inne podobne dokumenty, których 
treść jest im znana. Wśród nich znalazły się: prawo prasowe, kodeks etyki dzienni-
karskiej, kodeks etyki urzędnika. 
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Rysunek 2. Treść których dokumentów jest Panu/Pani znana?
Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie o  potrzebę stosowania kodeksów etyki w  zawodach związanych 
z public relations twierdząco odpowiedziało ponad 70 proc. ankietowanych (tak – 
40,91 proc., raczej tak – 29,55 proc.), przeciwnego zdania było ponad 20 proc. (ra-
czej nie – 11,36 proc., nie – 9,09 proc.), a 9,09 proc. nie miało zdania w tej kwestii. 

Rysunek 3. Czy Pana/Pani zdaniem kodeksy etyki w zawodach związanych z public rela-
tions są potrzebne?
Źródło: opracowanie własne.
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Duża grupa, bo aż 84,09 proc. urzędników, opowiedziała się za potrzebą kiero-
wania się przez pracowników public relations zasadami, regułami opisanymi w ko-
deksach etyki zawodowej. Odmienne zdanie miało prawie 6,82 proc. z nich, a 9,09 
proc. nie miało zdania w tej kwestii. 

Rysunek 4. Czy Pana/Pani zdaniem pracownicy public relations powinni kierować się za-
sadami etyki zawodowej?
Źródło: opracowanie własne.

4.4. „Grzechy” widziane oczami urzędowych PR-owców

Badanie miało także za zadanie zebranie opinii dotyczących najczęściej popełnia-
nych przez PR-owców nadużyć. W tym pytaniu posłużyłem się ustaleniami Rady Etyki 
Public Relations wskazującej na 7 najczęściej występujących „grzechów” (przytoczyłem 
je wyżej w niniejszym artykule). Badanie ujawniło, że najczęstszym z nich jest łączenie 
pracy dziennikarza i PR-owca. 59,09 proc. badanych uznało, że popełniany jest często, 
a 22,73 proc. potwierdziło, że jest co prawda popełniany, ale rzadko. Drugim, najczęściej 
popełnianym przewinieniem, są kłamstwo i manipulacja (popełniane często – 50 proc., 
rzadko – 25 proc.). W pierwszej trójce „grzechów” znalazło się także gwarantowanie 
publikacji w mediach przez PR-owców. Zdaniem 43,18 proc. występuje on często, a co 
czwarty ankietowany odpowiedział, że spotyka się z nim, ale rzadko. 

Najrzadziej występującym „grzechem”, zdaniem uczestników badania, jest ko-
rupcja (odpowiedzi: często – 22,73 proc., rzadko – 29,55 proc., nigdy – 6,82 proc.). 
Należy dodać, że aż 40,91 proc. respondentów udzieliło na to pytanie odpowiedzi 
„nie wiem”. 
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Rysunek 5. Jak często poniższe grzechy wskazane przez Radę Etyki Public Relations są po-
pełniane przez pracowników public relations?
Źródło: opracowanie własne.

4.5. Inicjatorzy nieetycznych postaw

Uczestnicy badania, pytani o inicjatorów nieetycznych postaw w public relations, 
najczęściej wskazywali całe środowisko Public Relations (36,36 proc.), uznając, że 
daje ono przyzwolenie na takie działania. 22,73 proc. ankietowanych odpowie-
działo, że są to zwierzchnicy PR-owców, co w przypadku urzędników pracujących 
w samorządzie oznacza najczęściej kierownika komórki, naczelnika wydziału lub 
prezydenta miasta. O tym, że nadużycia inspiruje sam PR-owiec, przekonanych jest 
11,36 proc. respondentów. Znamienne jest, że jedynie 2,27 proc. urzędników uważa 
takie działania za marginalne. 
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Rysunek 6. Kto Pana/Pani zdaniem jest inicjatorem nieetycznych postaw w  public rela-
tions?
Źródło: opracowanie własne.

4.6. Zasady i wartości w zawodzie PR-owca

Ankietowani poproszeni zostali również o wskazanie stopnia aprobaty przed-
stawionych im stwierdzeń dotyczących etyki w public relations. 54,55 proc. z nich 
zdecydowanie zgadza się ze zdaniem, że „każdy PR-owiec powinien sam dokony-
wać oceny etycznej swoich działań zawodowych”, a co czwarty badany udzielił od-
powiedzi „raczej się zgadzam”. Jednocześnie urzędnicy są dość podzieleni, jeżeli 
chodzi o ocenę roli Rady Etyki Public Relations jako strażnika etyki zawodowej. 
Być może jest to związane z nieznajomością działalności tego organu. W  innym 
pytaniu aż 40,91 proc. odpowiedziało, że nie zna działalności REPR. Ponad 54 proc. 
badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że „kodeksy etyczne w PR są bezużyteczne, 
bo ich łamanie nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji” (zdecydowanie się zga-
dzam – 20,45 proc., raczej się zgadzam – 34,09 proc.), przeciwnego zdania było 
ponad 27 proc. (raczej się nie zgadzam – 15,91 proc., zdecydowanie się nie zga-
dzam – 11,36 proc.). Respondenci w większości odrzucili też pogląd, że w public 
relations „cel uświęca środki”. Ze stwierdzeniem: „Działania public relations, jeżeli 
są skuteczne, nie muszą być etyczne” nie zgodziło się ponad 70 proc. (raczej się nie 
zgadzam – 25 proc., zdecydowanie się nie zgadzam – 45,45 proc.), a aprobatę wobec 
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takiego poglądu wyraziło ponad 18 proc. badanych (zdecydowanie się zgadzam – 
6,82 proc., raczej się zgadzam – 11,36 proc.).

Rysunek 7. Z którymi z poniższych stwierdzeń się Pan/Pani zgadza?
Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani ponadto zostali poproszeni o wymienienie zasad, jakimi powinni 
kierować się pracownicy public relations. Wśród najczęściej wskazywanych znala-
zły się: rzetelność, uczciwość, lojalność, skuteczność, otwartość, prawdomówność, 
kreatywność i etyka. 

Podsumowanie

Badanie wykazało, że osoby zatrudnione w  urzędach miast należących do 
GZM, pomimo że z formalnego punktu widzenia są urzędnikami, w dużej mierze 
utożsamiają swój zawód z PR-em. Zdecydowana większość z nich widzi potrzebę 
stosowania kodeksów etyki w zawodach związanych z public relations i uważa, że 
pracownicy wykonujący te zawody powinni kierować się zasadami w nich opisany-
mi, aczkolwiek stosunkowo niewielu respondentów zna zapisy dokumentów zawie-
rających normy etyczne w PR. Urzędowi specjaliści od wizerunku i komunikacji 
społecznej zauważają nadużycia popełniane przez pracowników public relations. 

 

 

 

 



ETYKA ZAWODOWA PR-OWCÓW ZATRUDNIONYCH W SAMORZĄDACH 71

Wydaje się, że występują one względnie często, bo brak jest faktycznych kar gro-
żących za łamanie norm w  tych profesjach. Ponad połowa respondentów uważa 
przecież, że kodeksy etyczne funkcjonujące w PR są bezużyteczne, bo ich łamanie 
nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Taki stan rzeczy może skłaniać do reflek-
sji związanej z wprowadzenia pewnych sankcji, które będą odstraszały „PR-owych 
grzeszników” przed niecnymi czynami. 

BIBLIOGRAFIA

Andrzejuk A. (red.), Zagadnienie etyki zawodowej, Warszawa 1998.
Bittner B., Stępień J. (red.), Wprowadzenie do etyki zawodowej, Poznań 2000.
Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2012.
Goban-Klas T., PR, czyli promocja reputacji, Warszawa 1997.
Hope E., Etyczne dylematy PR-owca, www.studiumpr.pl
Michalczyk S., Krawczyk D. (red.), Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i prakty-
ki, Gliwice – Katowice 2011.
Olędzki J., Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze, Warszawa 2009.
Rozwadowska B., Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Warszawa 2002.
Sarapata A. (red.), Etyka zawodowa, Warszawa 1971
www.polskipr.pl/o-stowarzyszeniu/kodeks-etyki/
www.radaetykipr.pl/opinie, 7 grzechów głównych public relations 
www.zfpr.pl/kodeks-dobrych-praktyk

PROFESSIONAL ETHICS OF PR OFFICIALS EMPLOYED 
IN LOCAL GOVERNMENTS

SUMMARY
This article is about issues of professional ethics in Public Relations. In addition to a brief 
description of the ethical and professional dilemmas in the PR profession, it contains the 
results of the survey conducted among employees of cities committed in the Metropolitan 
Association of Upper Silesia – spokespersons, employees of departments of communica-
tion, promotion and information, etc. – which is associated with fraud in PR. It is a voice 
in the discussion about the use of codes of ethics in the PR industry.

KEYWORDS: professional ethics, Public Relations, officials, abuse of public relations, co-
des of ethics





Anna Rubaj*

Portugalskie media masowe – ewolucja 
powstawania, specyfika, funkcjonowanie 
i tendencje rozwojowe

STRESZCZENIE
Portugalia, kraj atlantycki położony na Półwyspie Iberyjskim, niegdyś bogaty i niepokona-
ny, dzisiaj jest jednym z najsłabiej i najwolniej rozwijających się państw Europy Zachodniej. 
Reżim autorytarny, deficyt handlu zagranicznego, ogromne wydatki na utrzymanie armii, 
masowa emigracja, niska jakość życia i analfabetyzm sprawiły, że Portugalia do połowy lat 
siedemdziesiątych była zacofana i wyizolowana na arenie międzynarodowej. Dopiero prze-
wrót wojskowy dokonany 25 kwietnia 1974 roku przez Ruch Sił Zbrojnych doprowadził do 
defaszyzacji i demokratyzacji Portugalii. Od tej pory życie polityczne i medialne tego kraju 
wkroczyło w nową fazę. Media zaczęły się swobodnie rozwijać, a społeczeństwo korzystać 
z pluralizmu opinii i wolności słowa. Chociaż krajobraz medialny Portugalii wciąż pozo-
stawia wiele do życzenia, to trzeba przyznać, że staje się coraz silniejszy i niezależny. Staje 
się to także za przyczyną nowych technologii, które napędzają ten proces. Celem niniej-
szego artykułu będzie charakterystyka portugalskiego systemu medialnego, ukazanie jego 
mocnych i słabych stron, a także nakreślenie przyszłych ram rozwojowych.

SŁOWA KLUCZOWE: system medialny, spolaryzowany pluralizm, media w Portugalii, 
tendencje rozwojowe, specyfika środków masowego przekazu w Portugalii

Wstęp – ogólna charakterystyka portugalskiego 
systemu medialnego

 Chociaż Portugalia nie wiedzie prymu wśród europejskich gospodarek (zajmu-
je 14 miejsce w rankingu1), to jakość życia z roku na rok się tam poprawia. Postęp 
ten hamują wciąż czynniki, takie jak: korupcja, utrzymujący się dystans między 

* mgr; doktorantka w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych Uni-
wersytetu Śląskiego.
1  Euro-Dane: Ekonomia Unii Europejskiej – wskaźniki gospodarcze, Ranking największych gospo-
darek w Unii Europejskiej [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://euro-
-dane.com.pl/wydarzenia-gospodarcze-428
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klasą polityczną a obywatelami, nieufność wobec instytucji państwowych (w szcze-
gólności sądownictwa), bezrobocie i niski poziom wykształcenia w porównaniu do 
innych krajów Unii Europejskiej. 

Nie inaczej swoją pozycję widzą także sami Portugalczycy – satysfakcja z  ży-
cia jest tam niższa od średniej europejskiej aż o  80%, klasyfikując Portugalię na 
przedostatnim miejscu2. Globalny kryzys światowy spotęgował szereg problemów 
wewnętrznych, związanych w  szczególności z  sektorem finansów publicznych, 
zadłużeniem i przewartościowaniem waluty3. Niestabilność i słabość polityki we-
wnętrznej uniemożliwiły tworzenie politycznych koalicji, a co za tym idzie – zablo-
kowały możliwość skutecznego rozwiązania problemów ekonomicznych. Trzeba 
przyznać jednak, że Portugalia pozostaje krajem pełnym potencjału, którego dalszy 
rozwój z pewnością zależy od reform gospodarczych i kompetentnej polityki.

Portugalski system medialny, zaklasyfikowany przez D.C. Hallina i P. Mancinie-
go – obok państw takich jak Hiszpania, Grecja, Włochy i Francja – do krajów spola-
ryzowanego pluralizmu, charakteryzuje się pewnymi cechami szczególnymi, a mia-
nowicie: niskim poziomem czytelnictwa, państwową kontrolą mediów masowych, 
wysokim stopniem paralelizmu politycznego, niską profesjonalizacją dziennikarską 
oraz znaczną instrumentalizacją4. Źródło tych cech ma podłoże ideowe – w modelu 
spolaryzowanego pluralizmu „rozłamy często są bardzo głębokie, poziom konsen-
susu znikomy, a legitymizacja systemu politycznego powszechnie kwestionowana”5. 
Prasa w Portugalii od początku swego istnienia nie rozwijała się w sposób masowy, 
ale raczej jako instytucja polityczna czy literacka. Była przeznaczona głównie dla 
elity kraju, nie dla ogółu społeczeństwa. Dziennikarze, którymi byli politycy, pisa-
rze, intelektualiści, najczęściej przyjmowali postawę agitującą, traktowali tę pracę 
raczej jako wstęp do właściwej kariery politycznej lub literackiej, nie liczyli się ze 
społecznym oddziaływaniem i powagą swej roli, nie pełnili roli watchdoga. 

2  OECD, Better Life Index, Portugal [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/portugal/
3  União Geral de Trabalhadores, Situação Económica e Social. Uma Politica de Crescimento, Em-
prego e Coesão Social [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ugt.
pt/SN2_03_09_2009.pdf
4  D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 67-68.
5  Ibidem, s. 60, cyt. za: Sartori (1976:135).



PORTUGALSKIE MEDIA MASOWE – EWOLUCJA POWSTAWANIA, SPECYFIKA... 75

Tabela 1. Charakterystyka krajów spolaryzowanego pluralizmu w odniesieniu do mediów 
na przykładzie Portugalii

Model spolaryzowanego pluralizmu:
Portugalia

Historia polityczna: Reżim autorytarny; późna demokratyzacja; spolaryzowany plura-
lizm; wysoki stopień analfabetyzmu w przeszłości; 

Rola państwa: 

Silne zaangażowanie państwa w  gospodarkę; interwencjonizm 
państwowy; system zachęt i dotacji dla mediów; okresy cenzury; 
brak zainteresowania elit politycznych polityką medialną – „dzika 
deregulacja”;

Paralelizm polityczny: Wysoki; dziennikarstwo zorientowane na komentarz; media pod-
porządkowane procesowi politycznemu;

Profesjonalizacja: Niski stopień; dziennikarze utożsamiają się z daną partią politycz-
ną, a politycy często pracują lub pracowali jako dziennikarze;

Prasa: Ma charakter elitarny; niskie wskaźniki czytelnictwa;

Media elektroniczne: Dominują na rynku medialnym Portugalii – w  szczególności te-
lewizja, która jest głównym medium w komunikacji politycznej;

Kościół katolicki:
Ważny podmiot na rynku medialnym, zarządzający wieloma me-
diami (w szczególności prasą lokalną i regionalną); w przeszłości 
współpracujący z władzą autorytarną;

Koncentracja: Pomimo zabezpieczeń prawnych dalej występuje;

Władza racjonalno-legalna: Słabsza; klientelizm.

Źródło: oprac. własne na podst. D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele 
mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007, s. 67-68.

Przyczyną takiego stanu rzeczy była dyktatura, długie okresy cenzury, brak wy-
kształcenia i powszechny analfabetyzm (w 1910 roku było to aż 70% społeczeń-
stwa). Dzisiaj Portugalczycy także znajdują się na końcu Europy, przeznaczając 
średnio 19,8 minut dziennie na czytanie gazet, przy czym odsetek osób w ogóle 
nieczytających gazet wynosi aż 41,5% (za Portugalią znajduje się tylko Hiszpania 
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i Grecja)6. Warto zauważyć także, że różnica płciowa między czytającymi kobietami 
i mężczyznami w Portugalii jest dość duża – z korzyścią dla tych drugich, wynosi 
ona bowiem ok. 10% (więcej ma tylko Grecja)7. 

Tabela 2. Nawyki czytelnictwa w prasie lokalnej i krajowej w poszczególnych regionach 
Portugalii

Dystrykt
Prasa

Różnica (%)
Lokalna (%) Krajowa (%)

Aveiro 64,2 60,1 4,1
Beja 52,9 53,1 0,2
Braga 63,6 62,8 0,8
Bragança 44,2 43,6 0,6
Castelo Branco 71,3 55,4 15,9
Coimbra 68,8 58,4 10,4
Evora 61,1 59,2 1,9
Faro 48,9 70,1 21,2
Guarda 63,2 58,8 4,4
Leiria 69,2 62,1 7,1
Lisboa 31,8 72,1 40,3
Portalegre 64,1 62,5 1,6
Porto 36,7 75,1 38,4
Santarém 64,8 61,3 3,5
Setúbal 52,4 71,2 18,8
Viana do Castelo 57,2 61,6 4,4
Vila Real 50,9 50,8 0,1
Viseu 50,4 46,0 4,4

Źródło: A Imprensa Local e Regional Em Portugal, Entidade Reguladora para a Comunicacão 
Social, Edição 2010 [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://
www.erc.pt/documentos/ERCImprensaLocaleRegionalfinal.pdf, s. 228.

Co więcej, wyraźnie zaznacza się związek między polityką, a  portugalskimi 
środkami masowego przekazu. Media są tam zbyt duże i silne w porównaniu do 

6  E. Elvestad, A. Blekesaune, Newspaper Readers in Europe: A Multilevel Study of Individual and Na-
tional Differences [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sagepub.
com/mcquail6/Online%20readings/16a%20Elvestad%20&%20Blekesaune.pdf, s. 432.
7  Ibidem, s. 435.
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niewielkiej siły społeczeństwa obywatelskiego8. Rozbudowany system komentowa-
nia informacji jest ponadto dominujący i inwazyjny, wpływa na rzeczywistość, per-
swadując pewną ideologię, agitując do pewnych celów.

Wpływ państwa na ewolucję mediów w Portugalii na przestrzeni lat także był duży. 
Zaliczmy do niego: okresy cenzury, kontrolę środków masowego przekazu już w okre-
sie demokratycznym, publiczne dotowanie mediów, prawo antykoncentracyjne, inter-
wencję państwa w zasoby i zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym, stopień dyfuzji 
kapitału oraz zakres inwestycji w reklamę9. W okresie dyktatury prasa krajowa prak-
tycznie nie istniała, a lokalna odnotowywała stały spadek – od 210 gazet lokalnych i re-
gionalnych w roku 1926 po 170 w 1933 i już tylko 80 w roku 1944 oraz zaledwie 17 
w roku 196310. Większość gazet w miastach należało ówcześnie do rodzinnych praso-
wych przedsiębiorstw, a na wsiach prasę kontrolował Kościół katolicki, który współpra-
cował z reżimem. Prasa była niedofinansowana, praktycznie zysk z takiej działalności 
medialnej nie istniał i nie inaczej było z mediami elektronicznymi. Reżim mocno je 
trzymał w swej „opiece”, bojąc się utraty władzy i wpływów. Po obaleniu dyktatury pra-
sa została znacjonalizowana, co de facto nigdy nie zostało wytłumaczone z obiektyw-
nego punktu widzenia. Chociaż prasa nie była kopalnią złota, przejęcie jej oznaczało 
poszerzenie swych wpływów politycznych i zacieśnianie kontaktów z rządem. Dopiero 
nacisk Unii Europejskiej wymusił prywatyzację tego sektora gospodarki. W 1991 roku 
w końcu dwa najważniejsze tytuły prasowe zostały sprywatyzowane: „Jornal de No-
tícias” i „Diário de Notícias”, ale stało się to w dość kontrowersyjny sposób, gdyż ich 
właścicielem zostało Lusomundo – jedno z najważniejszych portugalskich przedsię-
biorstw multimedialnych, znane z bliskich kontaktów z rządem. W związku z tragicz-
ną sytuacją finansową prasy po obaleniu dyktatury zainicjowano system państwowych 
dopłat pocztowych, polegający na dofinansowaniu wysyłki czasopism dla czytelników 
krajowych i zagranicznych11. W 2001 roku zniesiono dopłaty pocztowe, wprowadza-
8  J. de Almeida Santos, Política y Comunicación en el Portugal de Hoy, Comunicación/es [online]. 
Ostatnia aktualizacja 12.02.2011 [dostęp: 15.11.2014]. Blog. Dostępny w World Wide Web: http://
www.tendencias21.net/comunicacion/Politica-y-Comunicacion-en-el-Portugal-de-Hoy_a19.html
9  G. Aguado, J.M. Sanmarti, R. Magallón, The Effect of the State on the Evolution of Print Media 
in European Mediterranean Countries, International Journal of Communication 3 (2009) [online]. 
[data dostępu: 7.05.2014]. Dostępny w  World Wide Web: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/
viewFile/560/352, s. 780.
10  M. Pinto, H. Sousa, Journalism education at Universities and journalism schools in Portugal [on-
line] [dostęp: 7.05.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bocc.ubi.pt/pag/pinto-manuel-
-sousa-helena-ensino-jornalismo1.pdf, s. 2.
11  M.G. Aguado, J.M. Sanmarti, R. Magallón, The Effect of the State on the Evolution of Print Media 
in European Mediterranean Countrie , International Journal of Communication 3 (2009) [online]. 
[dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFi-
le/560/352, s. 791.
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jąc nowe formy zachęt: do tworzenia stron online, nowych miejsc pracy i do rozwoju 
przedsiębiorstw medialnych. Z kolei od 2005 roku dotacje zostały skierowane w szcze-
gólności w  stronę zakładania nowych przedsiębiorstw, profesjonalizacji struktur or-
ganizacyjnych firm medialnych i  rozwoju technologicznego oraz multimedialnego12. 
W 2007 roku ustalono nowy system dotowania kosztów wysyłki oraz utworzono stronę 
internetową Imprensa Regional (tłum. prasa regionalna), mającą na celu umożliwienie 
darmowego dostępu do zawartości różnych tytułów w kraju i poza nim. Reklama rzą-
dowa jest także powszechnie stosowaną formą dotacji państwowej. Zyski z niej są odpo-
wiednio rozdysponowywane na lokalną prasę (13%) i radio (12%)13.

Koncentracja pomimo zabiegów antymonopolowych występuje nadal. Oprócz 
państwa i Kościoła katolickiego istnieje 6 ważniejszych holdingów medialnych, 
wpływających na jakość i  strukturę portugalskiego systemu medialnego: Cofi-
na, Controlinveste, Impresa, Media Capital, Sonaecom i ZON Optimus14. W 2005 
roku ustalono dokładną liczbę mediów, która może być skoncentrowana w  rę-
kach prywatnych. Zaproponowano, że każda grupa może posiadać jeden kanał 
telewizyjny, dwie stacje radiowe o zasięgu krajowym, trzy krajowe dzienniki lub 
tygodniki i jeden dziennik lokalny15. Niemniej jednak ograniczenia te nie w pełni 
działały. Do dzisiaj portugalskie grupy medialne są bezpośrednio lub pośrednio 
związane z władzą polityczną, a szczególnym tego przypadkiem jest Kościół ka-
tolicki.

Od lat sojusz między reżimem a Kościołem zapewniał wzajemną legitymizację 
funkcjonowania portugalskiego systemu władzy. Mimo że rząd Portugalii prokla-
mował się republiką i następstwem tego faktu była laicyzacja państwa oraz wyraźne 
oddzielenie go od Kościoła, to potem, od momentu powstania salazaryzmu, Kościół 
współpracował z państwem faszystowskim po to, by nie utracić całkowicie swoich 
wpływów, a także w obawie przed jeszcze większą laicyzacją, możliwą po ewentual-
nym objęciu władzy przez portugalskich komunistów16. Nawet sam Salazar – kato-
lik, którego i edukacja i praca były nierozerwalnie związane z myślą chrześcijańską, 

12  M.G. Aguado, J.M. Sanmarti, R. Magallón, Public Aid as a Measure of State Interventionism in the 
Portuguese and Spanish Press, Madrid 2013 [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide 
Web: www.obs.obercom.pt
13  Ibidem, s. 792.
14  F. Correia, C. Martins, Portugal, Media Landscapes, European Journalism Centre [online] [do-
stęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://ejc.net/media_landscapes/portugal
15  M.G. Aguado, J.M. Sanmarti, R. Magallón, The Effect of the State…, s. 796.
16  A. Rubaj, Portugalski system medialny, praca magisterska napisana pod kier. dr. hab. prof. UŚ 
Zbigniewa Oniszczuka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014, s. 114.
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przed swą karierą polityczną najpierw był profesorem Uniwersytetu w Coimbrze, 
w  Katolickim Centrum Chrześcijańskiej Demokracji, później stawiał pierwsze 
kroki w polityce z ramienia formacji katolickiej Centro Académico de Democracia 
Cristã, aż w końcu został deputowanym partii Centro Católico Português17. Dzięki 
prasie katolickiej – w szczególności „Os Novidades” – został wzięty pod uwagę jako 
główny reprezentant dyktatury. W końcu to właśnie jego elity katolickie wybrały 
jako Ministra Finansów w  1928 roku. W  zamian za wsparcie Salazar zdawał się 
gwarantować Kościołowi wpływ na politykę religijną i przede wszystkim społeczną. 
Z czasem jednak drogi i Kościoła, i dyktatury się coraz bardziej rozchodziły z uwagi 
na brak satysfakcjonujących rezultatów współpracy18. Jednak do dzisiaj Wspólnota 
pozostaje ważnym graczem na rynku medialnym. W dalszym ciągu posiada liczne 
gazety lokalne i regionalne, radio (Renascença, RR), telewizję TVI oraz około 30 
wydawnictw katolickich19. 

Współczesny krajobraz portugalskich mediów masowych

Krajobraz portugalskich mediów po upadku dyktatury zmienił się dość radykal-
nie. Nastąpiły rozkwit i prywatyzacja mediów, a także w tym okresie rozpoczął się 
proces koncentracji. Obecnie prasa odnotowuje powolny spadek czytelnictwa na 
korzyść nowych mediów. Kryzys mediów drukowanych spowodował, że zaprzesta-
no wydawania niektórych tytułów. Średni poziom czytelnictwa w Portugalii plasuje 
się na poziomie 65,6% i pochodzi głównie z Lizbony i południowej części kraju. Co 
więcej, chętniej sięga się do prasy (81,4%) niż do czasopism (67,2%)20. W 2009 roku 
było zarejestrowanych 2942 tytułów wszystkich publikacji periodycznych, w tym 16 
dzienników (najważniejsze to „Correio da Manhã” i „Jornal de Notícias”). Wśród 
tygodników najchętniej kupowany jest „Expresso”, za nim plasuje się „Sol”. Jeżeli 
chodzi o prasę informacyjną i opiniotwórczą, to prym wiedzie „Visão”, kolejny jest 
„Sábado” i  trzeci – „Focus”. W pismach specjalistycznych występuje obecnie pe-
wien trend – a mianowicie – wzrost czytelnictwa w prasie ekonomicznej (co jest 

17  M. Braga da Cruz, As origens da democracia cristã em Portugal e o salazarismo(I), [w:] Análise 
Social, vol. XIV (54), 1978-2.°, 265-278 [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223988915Z1mDH4ho6Op62BU0.pdf , s. 266.
18  Ibidem, s. 574. 
19  H. Sousa, Portuguese media: new forms of concentration, [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny 
w World Wide Web: www.bocc.ubi.pt
20  7 milhões leitores de jornais, Marktest, Bareme Rádio [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1c82.aspx
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zresztą logiczne w kontekście kryzysu) oraz spadek czytelnictwa w prasie sportowej 
i tej darmowej, a także kobiecej i męskiej21. 

Prasa sportowa przejęła w Portugalii funkcje tabloidów, które nigdy się tam 
nie przyjęły. Dzienniki sportowe, takie jak „Record”, „O Jogo” i „A Bola”, są dużo 
bardziej rozwinięte i wszechstronne niż znane nam w Polsce i – co więcej – nie 
zawsze głównymi tematami poruszanymi w  nich są tematy sportowe. Ciekawą 
kwestią jest także portugalska prasa gratisowa, gdyż ogromna popularność tytu-
łów gratisowych szczególnie w latach 2007-2008, kiedy było ich aż 5, stawiała pod 
znakiem zapytania istnienie prasy tradycyjnej płatnej, która – jak uważali nie-
którzy medioznawcy – mogła być wyparta przez tę gratisową. Obecnie wiadomo 
już, że tak się nie stało; dwa tytuły, które przetrwały do dzisiaj – Metro i Destak, 
mają po 70 000 egzemplarzy i chociaż zabierają reklamodawców prasie płatnej, to 
z drugiej strony przyczyniają się do ogólnego zwiększenia czytelnictwa22. Okazu-
je się bowiem, że tym, którzy czytają prasę darmową, a nie czytają żadnej innej, 
wzrasta apetyt na czytanie i sami zaczynają poszukiwać lepszych źródeł informa-
cji, często kupując inną gazetę.

Jeżeli chodzi o prasę lokalną i regionalną, to są to głównie miesięczniki (37,5%) 
i tygodniki (29,4%) o łącznej ilości 728 tytułów23. Kościół katolicki jest w dalszym 
ciągu bezpośrednio lub pośrednio właścicielem gazet regionalnych i  lokalnych 
w Portugalii. Zgodnie z rządowym dokumentem organu Entidade Reguladora para 
a Comunicacão Social w zakresie własności właśnie publikacje regionalne i lokalne 
ograniczają się do spółek komandytowych lub z ograniczoną odpowiedzialnością 
(37,9%), podczas gdy 16,5% tytułów należy oficjalnie do Kościoła24. Średnio 50% 
społeczeństwa posiada nawyk czytania/przeglądania prasy regionalnej i  lokalnej. 
To o 10% mniej niż na poziomie krajowym. Widać tutaj także trend w stronę cyfro-
wości – większość, bo 46% tytułów, posiada swą edycję internetową, a prawie 5% 
posiada i stronę internetową, i własnego bloga. 

Z  kolei portugalskie radio jest zorganizowane w  cztery główne grupy: Rádio 
e Televisão de Portugal (RTP – radio publiczne), Grupa r/com, należąca do Ko-
ścioła, Media Capital Group i  TSF (radia komercyjne). Radio publiczne istnieje 

21  F. Correia, C. Martins, Portugal, Media Landscapes…
22  H. de Sousa Freitas, Imprensa gratuita: admiràvel mundo novo? [online] [dostęp: 15.11.2014]. Do-
stępny w World Wide Web: http://helena.sousafreitas.com/files/JJ34_Gratuitos.pdf, s. 1.
23  A  Imprensa Local e  Regional Em Portugal, Entidade Reguladora para a  Comunicacão Social, 
Edição 2010 [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.erc.pt/docu-
mentos/ERCImprensaLocaleRegionalfinal.pdf, s. 22.
24  Ibidem, s. 26.
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od 1932 roku, a Radio Renascença, które dzisiaj wchodzi w  skład Grupy r/com, 
uzyskało koncesję rok później. Najnowsze dane z  września 2014 roku pokazują, 
że stacją najchętniej słuchaną jest Rádio Comercial (31,8%), należące do Media 
Capital Group25. Jego słuchacze to głównie młodzież i dorośli w wieku 15-34 lat. 
Zaraz na drugim miejscu sytuuje się Rádio RFM z 31,5% słuchalnością, głównie 
osób w wieku 35-54 lat. Trzecie jest Rádio Renascença ze słuchalnością wynoszącą 
15,5%, głównie osób starszych w wieku 55-64 lat26. W Portugalii 80,5% społeczeń-
stwa deklaruje, że przynajmniej raz na tydzień słucha radia.

Jeżeli popatrzymy na słuchalność radia pod względem głównych grup radiowych, 
to największą słuchalność ma grupa Media Capital Rádios (właściciel Radia Comer-
cial, Star FM, Cidade FM, M80, Best Rock FM, Vodafone FM, Mix FM, Cotonete) 
z 35,4%, druga jest katolicka Grupa r/com (właściciel radia RFM, radia Renascença, 
radia Mega Hits, radia Sim i radia Intervoz) z 34,9%, a stacje grupy publicznej RTP 
osiągnęły łącznie wynik 10,0%; miejsce ostatnie należy do grupy TSF z 3,5% słuchal-
nością27. Publiczna RTP, funkcjonująca pod tą nazwą od 1976 roku, dzisiaj operuje 
następującymi kanałami radiowymi – Antena 1, Antena 2 i Antena 3, które nadają 
kolejno: wiadomości i muzykę, muzykę klasyczną, muzykę młodzieżową oraz RDP 
África, RDP Internacional, Antena 1 Açores, Antena 1 i 3 Madeira, Rádio Lusitânia.

25  Vaga de Setembro de 2014 do Bareme Rádio já disponível, Marktest, Bareme Rádio [online] [dostęp: 
15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1de8.aspx
26  Ibidem.
27  Ibidem.
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Rysunek 1. Słuchalność radia według dystryktów
Źródło: Marktest, Bareme Rádio, dane za rok 2012.

Radio lokalne i regionalne to łącznie 347 zarejestrowani radiowi operatorzy lo-
kalni (fale FM) – w  tym 311 na Kontynencie, 22 na Azorach i 14 na Maderze28. 
Jednakże słuchalność radia na poziomie lokalnym i regionalnym wyraźnie kuleje 
w porównaniu z tym krajowym, co obrazuje stosunek procentowy wynoszący oko-
ło 20 do 80 na korzyść radia ogólnokrajowego. Najwięcej lokalnych operatorów ra-
diowych znajduje się w Algarve (7%), potem w Grande Lisboa (6%) i Grande Porto 
(6%)29. W radiu, podobnie jak w prasie, następuje zwrot w stronę multimedialności 

28  Caracterização do Sector da Radiodifusão Local…, s. 65.
29  Ibidem. 
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i cyfryzacji. Coraz więcej osób słucha radia przez internet czy telefon – obecnie jest 
to już około 3 mln osób30. Słuchalność radia w poszczególnych regionach Portugalii 
przedstawia rys. 1. 

Jednakże medium dominującym w Portugalii pozostaje wciąż telewizja. Dane 
z 2012 roku wskazują, że przeciętny Portugalczyk ogląda telewizję średnio 4 godziny 
i 40 minut dziennie, czyli o 4 minuty więcej niż w roku poprzednim31. Portugalska 
telewizja ogólnokrajowa to pięć kanałów: RTP1, RTP2, SIC, TVI i ARTV. Telewizja 
publiczna, czyli RTP, pomimo że spełnia warunki różnorodności i pluralizmu, tak 
ważne we współczesnej demokracji, nie jest jednak wystarczająco interesująca tak 
jak telewizja komercyjna, czyli SIC i TVI. To właśnie telewizja komercyjna posiada 
największy odsetek produkcji krajowych, emitowanych przez swe stacje (rys. 2).

Rysunek 2. Odsetek produkcji krajowych w  ofercie poszczególnych stacji telewizyjnych 
(2011).
Źródło: Marktest, Telereport, dane z 28 lutego 2012 r.

Najchętniej oglądaną telewizją jest TVI z  26,7% audytorium, druga jest SIC 
z 21,8%, trzecia RTP1 (18,5%), a czwarta RTP2 (3,4%). Tak jak w roku 2011 najczę-
ściej oglądane programy to te związane z piłką nożną, a w szczególności z rozgryw-
kami międzynarodowymi. W  Portugalii z  pewnością można stwierdzić, że sport 
gwarantuje oglądalność. Z kolei ARTV to powstały w 2012 roku kanał parlamen-
tarny, transmitujący 24 godziny na dobę plenarne posiedzenia parlamentu portu-

30  Marktest, Bareme Radio [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://
www.marktest.com/
31  Audiência Tv em 2011 e  2012, Marktest, Telereport [online] [dostęp: 03.05.2014]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1ada.aspx
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galskiego (wyświetlany u operatorów płatnej telewizji).
30,8% obywateli zgodnie twierdzi, że aby polepszyć sytuację dzisiejszej telewi-

zji publicznej, należałoby ulepszyć jakość jej programów i  emitować więcej pro-
gramów edukacyjnych, kulturalnych, dokumentalnych i filmów, a 28,3% uważa, że 
należałoby zredukować ilość i długość reklam telewizyjnych, których telewizja jest 
królową32. Średnio około 75% reklamodawców miesięcznie inwestuje w ten środek 
masowego przekazu. W pierwszym półroczu 2012 roku zanotowano 745 milionów 
przerw na reklamę, co oznacza wzrost o 3,1% w stosunku do tego samego okre-
su roku poprzedniego33. Przerwy te trwały łącznie 5647 godzin, co odpowiada 89 
minutom na kanał. Podział inwestowania reklamodawców ze względu na medium 
przedstawia rys. 3 (dane za okres styczeń-kwiecień 2014).

Rysunek 3. Udział reklamodawców ze względu na medium.
Żródło: MediaMonitor, MMW/AdMonitor.

Najnowsze dane wskazują także, że rośnie oglądalność telewizji przez internet, 
który z roku na rok umacnia się jako medium komunikowania masowego. Obecnie 

32  Os Públicos dos Meios de Comunicaçăo Social Portugueses, Entidade Reguladora para a Comu-
nicacão Social, Edição 2008 [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://
www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9lc3R1ZG9zL29iam
VjdG9fb2ZmbGluZS8zMi44LnBkZiI7czo2OiJ0aXR1bG8iO3M6NTA6ImVzdHVkby1kZS1yZW
NlcGNhby1kb3MtbWVpb3MtZGUtY29tdW5pY2FjYW8tc29jaWFsIjt9/estudo-de-recepcao-dos-
meios-de-comunicacao-social
33  Publicidade na Tv aumentou no semestre, Marktest, Telereport [online] [dostęp: 15.11.2014]. Do-
stępny w World Wide Web: http://www.marktest.com/wap/a/n/id~19e1.aspx
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jest to już odsetek 28% osób młodych (15-34 lat) oglądających telewizję w sieci34. 
Łączy się to z pewnością z powszechnością dostępu do internetu, a także z wygodą 
oglądania programów w internecie. Dane za 2014 rok wskazują, że już 64,0% po-
pulacji portugalskiej posiada dostęp do internetu35. Co ciekawe, w rodzinach, które 
posiadają dzieci do 15. roku życia, odsetek dostępu do internetu wynosił 86%, a w 
tych, które dzieci nie mają – 53%36. Najwięcej osób połączyło się z siecią w Lizbonie 
i regionie Vale de Tejo, natomiast regiony takie jak Centro, Norte i Alentejo plaso-
wały się poniżej średniej krajowej pod względem dostępu do internetu. 

Większość krajowych i lokalnych mediów, w tym prasy, radia i telewizji, posiada 
swoje strony internetowe. Staje się to niejako normą, gdyż zapotrzebowanie na tego 
typu media ciągle wzrasta. Według ostatnich danych (z kwietnia 2014 roku) 63,3% 
Portugalczyków w  wieku powyżej 15. roku życia korzystało z  internetu w  roku 
2013. Oznacza to, że w ciągu ostatnich szesnastu lat liczba osób surfujących po sieci 
wzrosła dziesięciokrotnie – w 1997 roku było to zaledwie 6,3%. Indeks wzrostu ko-
rzystania z internetu przedstawia rys. 4.

Rysunek 4. Indeks wzrostu korzystania z internetu w przeciągu ostatnich 13 lat.
Źródło: Marketer, Bareme Internet, dane z 1 kwietnia 2014.

Coraz więcej Portugalczyków korzysta z internetu – czy to poszukując tam pra-
cy (ok. 15%), czy też robiąc zakupy (ok. 33%), czy dodając ogłoszenia sprzedaży na 

34  28% dos jovens vê Tv online, Marktest, Bareme Internet [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1c67.aspx
35  Bareme Internet, Marktest [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: www.
marktest.com
36  ANACOM [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: www.anacom.pt
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różnych portalach (8%), czy też grając w gry online (24%)37. Ludzie starsi także do-
cenili internet i zaczęli z niego korzystać ponad 130 razy częściej niż robili to w roku 
200038. Z kolei ludzie młodzi najczęściej korzystają z tego medium, a w szczegól-
ności studenci – 99,4% z nich surfuje, podobnie jak młodzież w wieku 18-24 lat 
(99,2%). Co więcej, mężczyźni zdecydowanie przeważają nad kobietami – 71,6% 
z nich używa tego medium, podczas gdy odsetek kobiet wynosi 54,8%. Trzeba przy-
znać, że nowe media zyskują coraz większe zainteresowanie wśród Portugalczyków. 
Nie oznacza to jeszcze zaniku mediów tradycyjnych, ale z pewnością będą one mu-
siały się dostosować do nowej rzeczywistości i szukać odpowiednich niszy. 

Perspektywy rozwoju mediów w Portugalii

Podsumowując, należy stwierdzić, że proces, jaki się dokonał w Portugalii od 
czasu obalenia reżimu, pozytywnie rzutuje na jej przyszłość. Dziennikarstwo w kra-
ju tym w końcu przybrało formę watchdoga, który kontroluje i inwigiluje nie tylko 
jego instytucje polityczne, ale i organizacje prywatne w interesie publicznym. Co 
ważniejsze, przyszłość portugalskiego dziennikarstwa wydaje się być mobilna. Co-
raz więcej osób poprzez różnego rodzaju aplikacje korzysta z serwisów informacyj-
nych, które są coraz bardziej spersonalizowane. Poza tym niektórzy medioznawcy 
i dziennikarze twierdzą, iż ogromne szanse, które zaistniały dzięki sieci, otwierają 
niezwykłe możliwości dla portugalskiego dziennikarstwa literackiego (jornalismo 
literário), czyli dziennikarstwa subiektywnego, w którym używa się różnych tech-
nik literackich i narracyjności (to tzw. gatunek paraliteracki, będący na pograniczu 
literatury pięknej i publicystyki)39. 

Inne media także będą musiały się przekształcić i  dostosować do sytuacji na 
rynku medialnym. Prasa na pewno nie przestanie istnieć przynajmniej do czasu, 
kiedy w Portugalii internet stanie się dobrem wiarygodnym, wszechobecnym, za-
bezpieczonym prawnie, a może nawet bezprzewodowym i darmowym tak jak to 
jest już dzisiaj w Finlandii czy Singapurze. Portugalia posiada raczej mały rynek 

37  Bareme Internet, Marktest [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: www.
marktest.com
38  Internet aumenta dez vezes em 16 anos, Marktest, Bareme Internet [online] [dostęp: 15.11.2014]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1a70.aspx
39  A Internet pode ajudar o  jornalismo a ser mais profundo e mais sério, Publico [online]. Ostat-
nia aktualizacja 07-11-2013, 19:01 [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.
publico.pt/portugal/noticia/a-internet-pode-ajudar-o-jornalismo-a-ser-mais-profundo-e-mais-
serio-1611727



PORTUGALSKIE MEDIA MASOWE – EWOLUCJA POWSTAWANIA, SPECYFIKA... 87

radiowy, stąd też radia tematyczne nie będą miały ekonomicznego uzasadnienia 
(obecnie rozróżnia się radia muzyczne i informacyjne)40. Obecnie portugalskie ra-
dio jest jeszcze w fazie przejścia w nową fazę komunikacji interaktywnej w oparciu 
o nowe systemy operacyjne. Ten nowy model radia przekształca słuchacza w użyt-
kownika, promując jednocześnie fragmentaryzację odbiorców zgodnie z ich zain-
teresowaniami i preferencjami, a także uwarunkowaniami społecznymi41. Telewizja 
także doświadczy coraz większej segmentyzacji, personalizacji i będzie coraz bar-
dziej interaktywna, a wiele kanałów coraz częściej będzie dostępnych na żądanie. 

Pod dużym znakiem zapytania stoi także przyszłość portugalskich mediów pu-
blicznych, które obecnie przechodzą kryzys spowodowany małą oglądalnością/słu-
chalnością, niedofinansowaniem – w 2010 roku koszty operacyjne RTP wynosiły 
59% poniżej średniej europejskiej, a media publiczne w Portugalii kosztują mniej 
niż 2,3 euro miesięcznie na każdego Portugalczyka, mając nieciekawą ofertą pro-
gramową42. Obecnie rząd kończy projekt umowy koncesyjnej RTP na kolejne 16 
lat, który przewiduje poważne zmiany w funkcjonowaniu portugalskich mediów, 
m.in. wprowadzenie nowego podatku audiowizualnego (CaV), nowego, niezależ-
nego organu, kontrolującego RTP – Niezależną Radę Generalną (Conselho Geral 
Independente), która miałaby działać na wzór brytyjski43. Oprócz przedefiniowania 
starych programów rząd przewiduje także powstanie nowych publicznych kana-
łów telewizyjnych w tym RTP Informação, który jako pierwszy w historii telewizji 
Portugalii będzie kanałem regionalnym44. Zostanie opracowany również nowy kod 
etyczny dla mediów publicznych, portugalskie kanały międzynarodowe zyskają na-
pisy, a ich centrum nadawcze zostanie przeniesione do Porto. Nie wiadomo jesz-
cze, kiedy projekt ten zostanie zaakceptowany, gdyż niektóre instytucje i organiza-
cje protestują przeciw niemu (np. ERC – niezależny organ publiczny, kontrolujący 
i administrujący media), twierdząc, że plan ten jest przestarzały i prezentuje plan 

40  P. Cordeiro, A rádio de modelo multimediático e os jovens: a convergência entre o FM e a Internet 
Em 2004 [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bocc.ubi.pt/pag/
cordeiro-paula-radio-modelo-multimediatico.pdf, s. 2.
41  P. Cordeiro, A Rádio em Portugal: um pouco de história e perspectivas de evolução [online] [do-
stęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bocc.ubi.pt/pag/cordeiro-paula-radio-
-portugal.pdf, s. 8-10.
42  A. Arons de Carvalho, Privatização da televisão pública: polémica luso-portuguesa, Publico [online]. 
Ostatnia aktualizacja: 08-07-2011, 00:00 [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w  World Wide Web: http://
www.publico.pt/opiniao/jornal/privatizacao-da-televisao-publica-polemica-lusoportuguesa-22440462
43  Contrato de Concessão [online] [dostęp: 15.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: www.por-
tugal.gov.pt
44  Ibidem.
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oparty na przeszłych dwóch dekadach, a nie na odpowiednim planie mogącym za-
działać w przyszłości45. 

Perspektywa kierunków rozwoju portugalskiego systemu medialnego jawi się 
na obecną chwilę dość niejasno. Wszystko zależy od wydarzeń, które będą miały 
miejsce w najbliższej przyszłości i od kształtu nowej umowy koncesyjnej RTP, która 
z  pewnością zmieni dotychczasową panoramę mediów w  Portugalii. Alberto do 
Ponte, prezes RTP, 11 listopada 2014 roku wypowiedział się, że jest gotów podpisać 
umowę koncesyjną, jak tylko rząd wraz z parlamentem dojdą do porozumienia co 
do nowego finansowania mediów publicznych46. Warto podkreślić, że portugalski 
system medialny z pewnością wraz procesem dojrzewania demokracji, która jest 
jeszcze – jak by na nią nie patrzeć – dość młodą demokracją, również będzie sta-
wać się coraz silniejszy i niezależny. Jeżeli ów system będzie się rozwijać w takim 
tempie jak dotychczas, jego bolączki być może nie zostaną usunięte, ale na pewno 
zminimalizowane.
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PORTUGUESE MASS MEDIA – THE EVOLUTION OF FORMATION, 
PECULIARITY AND DEVELOPMENT TRENDS

SUMMARY
Portugal, a  country located on the Atlantic Iberian Peninsula, once rich and invincible, 
today is one of the least and slowest growing countries in Western Europe. Authoritarian 
regime, foreign trade deficit, huge expenses for the maintenance of the army, mass emigra-
tion, poor quality of life and illiteracy made Portugal till mid seventies backward and iso-
lated in the international arena. Just military coup made April 25, 1974 year by the Armed 
Forces Movement led to defeating fascism and introduced the process of democratization 
in Portugal. Since that time, the political life of the country and the Portuguese media en-
tered into a new phase. Media landscape began to flourish, and society benefited from plu-
ralism of opinion and freedom of speech. Although the Portuguese mass media still leave 
a lot to be desired, must be admited that it become increasingly strong and independent. 
It also happens because of new technologies that drive this process. The purpose of this 
article is the characterization of the Portuguese media system, showing its strengths and 
weaknesses, as well as outlining the framework for its future development.

KEYWORDS: media system, polarized pluralism, the media in Portugal, development 
trends, peculiarity of mass media in Portugal
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Jarosław Dobrzycki* 

Z dziejów „Gazety Siemianowickiej” 

STRESZCZENIE 
„Gazeta Siemianowicka” była pierwszym periodykiem na terenie Siemianowic Śląskich pi-
sanym w języku polskim. Skupiała się na wydarzeniach społeczno-politycznych. Tytuł ten 
został zawieszony w 1936 roku. W roku 1995 Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich 
wznowiło wydawanie „Gazety Siemianowickiej”. Redakcja pragnęła stworzyć pismo, w któ-
rym każdy mieszkaniec mógł znaleźć najważniejsze informacje o wydarzeniach społecz-
nych. Z powodu problemów finansowych wydawanie periodyku zawieszono w 2007 roku.

SŁOWA KLUCZOWE: „Gazeta Siemianowicka”, polityka lokalna, prasa lokalna, Siemia-
nowice Śląskie, społeczność lokalna

W  1922 roku Siemianowice Śląskie zostały przyłączone do Rzeczypospolitej 
Polskiej1. Dało to impuls do stworzenia pierwszego lokalnego periodyku w  języ-
ku polskim. Była nim „Gazeta Siemianowicka” (urzędowy organ gminy politycznej 
Siemianowice, od 1929 roku z  dopiskiem „Kurier Siemianowicki”2), która pisała 
głównie o  wydarzeniach lokalnych związanych z  handlem, przemysłem fabrycz-
nym czy rolniczym. Redaktorem gazety został ówczesny sekretarz gminy, Jan Men-
cer. Ukazywała się ona dwa razy w tygodniu, przeważnie w czwartki i niedziele. Na-
kład wahał się w liczbie od 500 do 800 egzemplarzy. Pierwotnie była ona dotowana 
przez urząd gminy jako jej organ. Roczna dotacja wynosiła 26 tysięcy złotych3. Ga-
zetę składano w drukarni „Rozwój”. Cennik wyglądał wtedy następująco: 15 groszy 
– cena egzemplarza, 1 złoty – miesięczna prenumerata, 10 groszy – zamieszczenie 
ogłoszenia, 30 groszy – reklama, stawka za jeden wiersz.

* student Wyższej Szkoły Humanitas.
1 Stało się to, mimo że w plebiscycie ponad połowa głosujących opowiedziała się za pozostaniem 
Siemianowic Śląskich w granicach ówczesnych Niemiec.
2  Z. Janeczek, Z  dziejów siemianowickiej prasy i  obyczajów, „Siemianowicki Rocznik Muzealny” 
2002, nr 1, s. 57. Por. także. A. Halor, Przewodnik siemianowicki: wędrówki po mieście i okolicy, Sie-
mianowice Śląskie 2000; Z. Janeczek, Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic, 
Katowice 1993.
3  Ibidem.
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W  kwietniu 1929 roku „Gazeta Siemianowicka” przeszła pod redakcję Piotra 
Pronobisa. W latach 1930–1936 był on jednocześnie wydawcą pisma i naczelnym 
redaktorem. Sama redakcja najpierw mieściła się w Urzędzie Gminy (pokój 13), 
później przeniesiono ją na ulicę Stanisława Staszica 17. Należy zauważyć, że pe-
riodyk ten nie był czymś na wzór dzienników wymagających dużych nakładów fi-
nansowych, lecz pismem o stosunkowo niewielkim nakładzie „przypominającym 
XIX-wieczne osobiste przedsięwzięcia publicystów i literatów”4.

 Piotr Pronobis był dziennikarzem z zamiłowania, należał także do Narodowej 
Partii Robotniczej5. Już od 1928 roku miał duży wpływ na pismo. Posada redaktora 
„Gazety Siemianowickiej” zaowocowała w  niedługim czasie przekształceniem go 
w  tubę propagandową Narodowej Partii Robotniczej. Podczas kampanii wybor-
czej do Sejmu i  Senatu w  1928 roku zwiększył on nakład do 1000 egzemplarzy, 
dodatkowo wydawał ją nie dwa, lecz cztery razy w tygodniu. Nie uszło to uwadze 
opozycji. Zwolennicy Wojciecha Korfantego, a także liderzy chadecji (Józef Dreyza, 
Wojciech Sosiński) zażądali, by Urząd Gminy przestał finansować pismo. Wspierali 
ich w tym żądaniu radni niemieccy. 

 Pronobis znalazł się więc w trudnej sytuacji. Z  jednej strony zwolennicy Woj-
ciecha Korfantego, do których należał mieszkający w Siemianowicach Józef Kiedroń 
wraz z żoną, Zofią Kirkor Kiedroniową, z drugiej silna mniejszość niemiecka. Ocze-
kiwano, by zaprzestał prezentowania poglądów politycznych w tak bezpośredni spo-
sób. Pronobis nie miał wyjścia, musiał się ugiąć, także pod presją opinii publicznej. 
To z kolei nie spodobało się Michałowi Grażyńskiemu, pełniącemu w tamtym czasie 
funkcję wojewody śląskiego. Grażyński dążył do tego, by ograniczyć wpływ mniej-
szości niemieckiej w całym województwie6. Dlatego też, gdy w kwietniu 1931 roku 
Pronobis, z powodu problemów finansowych, wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego 
z prośbą o wsparcie (chciał również, by Urząd Wojewódzki zamieszczał w gazecie 
płatne ogłoszenia), wniosek został odrzucony. Grażyński, mając zapewne w pamięci 
ugięcie się Pronobisa, uznał złożony wniosek za bezpodstawny. 

 To nie załamało redaktora, pismo kontynuowało wytyczoną przez niego linię 
polityczną. 11 listopada 1934 roku zamieścił on na łamach gazety artykuł „Symbo-

4  Ibidem.
5  W roku 1922 był kandydatem na posła do Sejmu Polskiego z ramienia partii. Udało mu się wtedy 
zdobyć mandat poselski. Prócz tego należał do licznych stowarzyszeń prorządowych. Zob. „Orę-
downik Powiatu Katowickiego” z dnia 16.09.1922. Wersja pdf. 
6  Szerzej zob. J. Łączewski, Michał Grażyński (1890-1965). Sylwetka polityka, Częstochowa 2000; 
Por. także E. Długajczyk, Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 
1922−1939, Katowice 1990.
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liczny miecz, wykuty w hucie Batory dla Pana Marszałka Piłsudskiego”. Czytamy 
w nim m.in.:

W dniu 11 XI złożony zostanie w Belwederze symboliczny miecz, wykuty 
w Wielkich Hajdukach na Górnym Śląsku jako dar załogi i inżynierów hut 
„Wspólnoty Interesów” dla marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomysł wykucia 
tego miecza zrodził się w jesieni ubiegłego roku (…) i miał być wyrazem 
radości szerokich rzesz pracowników tego olbrzymiego przedsiębiorstwa.7 

Gazeta mogła poszczycić się nader bogatą kroniką urzędową, policyjną, miejską. 
Kroniki te tworzyły długi szpaler, potrafił on ciągnąć się przez kilka stron, nadając 
tytułowi wrażenie pisma jednostajnego, niezmiennego, ale również uporządkowa-
nego. Kolejne miejsca w gazecie zajmowały nekrologi, ogłoszenia drobne, a nawet 
ogłoszenia parafialne. Zdecydowano się także zamieszczać w niej przetłumaczone 
opowiadania sensacyjne, brukowe romanse, bądź opowieści niesamowite. 

 Ponieważ pismo nie zawierało w sobie zbyt dużej ilości artykułów, układ po-
szczególnych numerów był zmienny. Można jednak wyróżnić kilka stałych rubryk8:

1. „Z zagranicy” – zawierała przegląd informacji zagranicznych, informacji 
o polityce, plotki dotyczące jakichś ważnych oficjeli z innego kraju. Umieszczano 
w niej także skandale obyczajowe z udziałem polityków, czasami skupiając się na 
tych z drugiego planu. Dział ten stawiał na sensacyjność;

2. „Telegramy”;
3. „Wskazówki dla gospodyń”;
4. „Wiadomości handlowe”. 
 „Gazeta Siemianowicka” stawiała sobie za cel dostarczenie czytelnikowi jak 

najwięcej informacji. Czasami doprowadzało to do sytuacji, w której w niezwykle 
szczegółowy sposób pisano o zapowiedzi sztuki teatralnej lokalnej trupy czy pro-
gramie koncertu, który miał się odbyć. Mniej uwagi poświęcano fachowej ocenie 
całego przedsięwzięcia.

 Drugi, także ważny cel, wręcz nakaz, to wymienienie jak największej liczby na-
zwisk w danym numerze gazety. Osoby biorące udział w wydarzeniach społecznych, 
dyskusjach politycznych, zgromadzeniach, także te, które uczestniczyły w typowo 
zabawowych zgromadzeniach – wszystkich ich należało wymienić z imienia i na-
zwiska. Dzięki temu zwiększał się nakład i poszerzał rynek zbytu, gdyż wychodzono 

7  „Gazeta Siemianowicka” nr 90, z dnia 11.11.1934.
8  Zob. Z. Janeczek, Z dziejów siemianowickiej prasy i obyczajów…, s. 58.
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z założenia, iż każdy pragnie zobaczyć swoje nazwisko w gazecie. Pronobis celował 
tym samym w próżność dysydentów i oficjeli oraz nierzadko zwykłych ludzi.

 Pomimo upolitycznienia „Gazeta Siemianowicka” starała się jak najlepiej pokazać 
rzeczywistość miasta po plebiscycie. Redaktor naczelny dużo uwagi poświęcał polityce 
lokalnej i krajowej, sprawom ogólnonarodowym, tradycji patriotycznej. Było to ważne 
również z tego względu, że w 1932 roku Siemianowice otrzymały prawa miejskie. Tek-
sty zawierały informacje m.in. o osobie księdza Piotra Skargi czy Janie Kilińskim. Temu 
ostatniemu poświęcono artykuł „Pułkownik Jan Kiliński a spółdzielczość”. W rocznicę 
powstania styczniowego zamieszczono w  gazecie enuncjacje o  organizowanych ob-
chodach, a także artykuły opowiadające o losach ostatnich uczestników tamtych walk. 
Z  czasem tradycją stało się łączenie powstania styczniowego oraz powstań śląskich 
z „trudem legionowym i peowiackim żołnierzy Józefa Piłsudskiego”9. Pisano wtedy:

Na zaproszenie Związku Powstańców Śląskich wyjeżdża w  sobotę o  go-
dzinie 9.15 z Warszawy do Katowic delegacja sędziwych uczestników Po-
wstania Styczniowego, złożona z 18 weteranów i 2 weteranek z całej Polski, 
celem wzięcia udziału w  obchodzie 15-lecia wybuchu III Powstania Ślą-
skiego, odbywającego się tam 2 i 3 maja. Podczas tych uroczystości wete-
rani zostaną udekorowani Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i za-
sługi, a nazajutrz po zwiedzeniu huty „Piłsudski” wezmą udział w sypaniu 
kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich.10

 Mieszkańcy Siemianowic zostali poinformowani o  przebiegu uroczystości 
w dniu 3 maja 1936 roku w Katowicach. Wzięli w niej udział weterani 1863 roku, 
a także wielu polityków z regionu. W relacji można przeczytać:

Po nabożeństwie Rydz-Śmigły dokonał osobiście dekoracji Krzyżem na Ślą-
skiej Wstędze Waleczności i Zasługi 18 weteranów z 1863 r. Po dokonaniu 
dekoracji Generalny Inspektor Sił Zbrojnych wygłosił przemówienie do po-
wstańców, w którym powiedział m.in.: W czym leży ta tajemnica waszej siły 
i wielkości; oto w tym, że dziś, w czasie tej uroczystości, czujecie się znów 
powstańcami, żołnierzami. Oto w tym, że serca wasze przepełnia poczucie 
zadowolenia, poczucie dumy z  dobrze spełnionego w  boju żołnierskiego 
obowiązku. I nie jeden z was na pewno mówi sobie: Biłem się, by tę ziemię, 
w której leżą kości moich ojców i dziadów spowrotem oddać Polsce.11 

9  Ibidem, s. 59.
10  „Gazeta Siemianowicka” nr 36 z dnia 3.05.1936.
11  „Gazeta Siemianowicka” nr 37 z dnia 7.05.1936.
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 Jak można zauważyć, redakcja dosyć mocno realizowała statut pisma stawiający 
najwyżej pisanie o tradycjach patriotycznych. 

 Sporo miejsca poświęcano informacjom dotyczącym życia gminy, miasta. Cykl 
„Ziemia niczyja” mówił o biedaszybach i pracy górnika12. W jednym z takich, dosyć 
emocjonalnych artykułów, czytamy:

Za «Ficinusem» na niczyjej ziemi, rozszarpanej dołami, podkopami, za-
mieszkało w  lepiankach (tzw. „biedadomkach”) 11 rodzin. Podobnie jak 
bieda-szyby są one wytworem współczesnego kryzysu, wytworem nędzy 
mieszkaniowej wśród bezrobotnych. Jeden z  mieszkańców jest polskim 
emigrantem z  Francji. [...] Cegła, glina, drzewo, wewnątrz izba maleńka 
i kuchenka. W przedkuchni, w kąciku klatka z królikami (przygotowania 
do założenia ogródka) Wnętrze lepianki przyzwoite, schludność przede 
wszystkim. Nasz emigrant dał początek. Za nim poszli inni. Urosła kolo-
nia licząca 10 lepianek. Nasi mieszkańcy pobierają kilkuzłotowe wsparcie 
z Magistratu i otrzymują strawę z kuchni dla bezrobotnych. W słotne dni 
jest tu okropnie. Woda spływa otworami do wnętrza powodując wilgoć. 
Wszystko to urąga najprostszym wymogom higieny.13 

 Często ukazywały się krótkie reportaże o  nastoletnich chłopcach ginących 
w biedaszybach. Bez perspektyw, bez pieniędzy – tak los młodych ludzi opisywała 
gazeta. Często osoby te organizowały się w gangi, by w  ten sposób łatwiej okra-
dać sklepy. Przedmiotem artykułów były także przestępstwa popełnione przez cu-
dzoziemców. Cudzoziemcy z Anglii, Niemiec, Włoch stanowili mieszankę dającą 
o sobie znać. Okres międzywojenny to nierzadko krwawe utarczki pomiędzy sie-
mianowiczanami a mniejszością niemiecką. Konflikty te nasiliły się w przededniu 
drugiej wojny światowej. Do tego dochodziły problemy związane z jawną niechęcią 
do Żydów. Periodyk nie pomijał żadnego z tego typu wydarzeń.

 „Gazeta Siemianowicka” dbała o rozwój tradycji regionalnych. Pisano o festynach, 
zabawach, balach, propagowano regionalność. Pronobis zaczął postrzegać pracę dzien-
nikarza jako osoby propagującej wartości patriotyczno-regionalne. Dbano o duchowy 
rozwój czytelników, umieszczając w piśmie krótkie wiersze, felietony, a także wskazów-
ki, gdzie najlepiej spędzić czas, gdy chodzi o rozrywkę. Gazeta stała się periodykiem, 
w którym interesujące wiadomości mógł znaleźć niemal każdy czytelnik.

12  O  siemianowickich biedaszybach pisał Gustaw Morcinek w  „Wyoranych kamieniach”. Szerzej 
zob. M. Pilch, Dwie wizyty Morcinka w Hucie Jerzego, „Zaranie Śląskie” 1990, nr 1-2, s. 76-77.
13  „Gazeta Siemianowicka” nr 96 z dnia 28.11.1935 r.
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 Niestety, pismo w 1936 roku zawiesiło swoją działalność. Zwiększone koszty 
oraz brak opłacalności sprawiły, że Pronobis został zmuszony do zrezygnowania 
z prowadzenia periodyku. Dodatkowy wpływ miały na to również zatargi z oso-
bami, pamiętającymi redaktorowi jego mocne angażowanie się w politykę NPR-u. 

 Wydawana przez Piotra Pronobisa „Gazeta Siemianowicka” była pierwszym, 
polskojęzycznym periodykiem lokalnym na terenie Siemianowic Śląskich. Pro-
nobis dostarczał czytelnikom pismo, w którym ci mogli znaleźć szereg informacji 
o wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych. Opisywało ono zmiany 
zachodzące w  mieście, pozwalając je także zrozumieć samym mieszkańcom. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Pronobis redagował samodzielnie cały tytuł, 
co w żaden sposób nie odbiło się na jego jakości. Każdy numer był przygotowa-
ny w sposób rzetelny, zawarte w nim artykuły nie odbiegały od ogólnie przyjętych 
standardów panujących w dziennikarstwie prasowym. W artykułach, reportażach, 
czasem felietonach, widać zarówno lokalny, jak i  krajowy patriotyzm. Położenie 
nacisku właśnie na sprawy patriotyczne miało za cel zbudowanie społecznych więzi 
oraz wykształcenie w mieszkańcach poczucia dumy narodowej i lokalnej. 

 W 1995 roku Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich postanowiło reak-
tywować „Gazetę Siemianowicką”. Pierwszy numer ukazał się 22 czerwca. Koszto-
wał 30 groszy. Maria Sokołowa pisała wtedy:

Podjęliśmy się trudu wydawania „Gazety Siemianowickiej”, gdyż wychodzi-
my z założenia, że miasto nasze, z racji swych tradycji, swej wielkości oraz 
ambicji rozwojowych, ma prawo do własnej prasy i swoje prawo powinno 
wypowiadać własnym głosem.14

 Periodyk nie odcinał się od poprzednika:
 

W  latach międzywojennych, pomimo znacznie mniejszej liczby miesz-
kańców, wychodziły tu cztery czasopisma, pośród nich „Gazeta Siemiano-
wicka”. Do tradycji tej ostatniej pragniemy nawiązać (…) Pragniemy, aby 
Gazeta Siemianowicka stała się Państwu potrzebna i  bliska na co dzień. 
By każdy znajdował w niej otuchę i nadzieję, że wspólnym wysiłkiem zbu-
dujemy lepszą przyszłość oraz wiarę, że jutro będzie lepsze.15

 W dalszej części odwoływano się do potrzeb obywateli, gdy chodzi o posia-
danie pisma mówiącego w rzetelny sposób o mieście, jego problemach. Redakcja 

14  „Gazeta Siemianowicka” nr 1, z dnia 22 czerwca 1995 r.
15  Ibidem.
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wyrażała nadzieję, że „Gazeta Siemianowicka” stanie się ważnym periodykiem dla 
mieszkańców miasta16.

 Od początku osoby redagujące gazetę stawiały sobie za cel przybliżenie ludziom 
z  Siemianowic Śląskich historii ich miasta, pokazanie ważnych obiektów. „Gaze-
ta Siemianowicka” miała się stać przewodnikiem po wydarzeniach kulturalnych. 
Dział „Z miejskiej kroniki” zawierał krótkie notki opisujące ciekawostki z  życia 
miasta. W ten sposób czytelnik dowiadywał się, że:

 Ȥ w dniu 20 lutego 1895 roku nastąpiło poświęcenie kościoła ewangelickiego 
przy ulicy Bytomskiej,

 Ȥ 1 lutego 1897 roku oddano do eksploatacji trasę kolejową na linii Szopienice 
– Huta Laura – Bytom o długości ponad 17 kilometrów,

 Ȥ w 1900 roku wybudowano linię tramwajową Huta Laura – Królewska Huta, 
liczącą prawie 5 kilometrów17.

 Pismo starało się być najbliżej spraw społecznych. Pisano o 90. urodzinach Ger-
trudy Szczyrbowej ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i  Byłych 
Więźniów Politycznych, diamentowych i złotych godach obchodzonych przez sie-
mianowickich seniorów, czy wspierano różnego rodzaju akcje kulturalne. Ceniono 
wkład w rozwój miasta, jego kultury i oświaty. Każdy, kto przyczynił się do jednej 
z tych rzeczy, mógł liczyć na artykuł w gazecie. Widać w takich momentach entu-
zjazm redakcji pragnącej opisywać postępujący rozwój Siemianowic Śląskich. 

 Ważne wydarzenia były eksponowane na pierwszej stronie. Z  dumą pisano 
o 65. rocznicy nadania praw miejskich Siemianowicom Śląskim:

W dziesięć lat po powrocie części Śląska do Polski, największej wówczas, jak 
się uważa, wsi w Europie – Siemianowicom – nadano prawa miejskie. Obec-
nie obchodzimy więc 65 rocznicę tego ważnego wydarzenia (…) w kościele 
Świętego Michała Archanioła została odprawiona msza święta, a następnie 
w bytkowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej.18 

 Każdy numer „Gazety Siemianowickiej” był inny, w każdym kładziono nacisk 
na inną sprawę, lecz można zauważyć wykształcenie się kilku rubryk:

1. Kultura i oświata;
2. Historia;

16  Zob. Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych: praca zbiorowa, red. J. Miku-
łowski Pomorski, Rzeszów 1990.
17  Ibidem.
18  „Gazeta Siemianowicka” nr 16, lipiec – sierpień 1997 r.
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3. Rozrywka;
4. Listy do redakcji;
5. Dział sportowy (sporadycznie).
 W 1999 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego świętowało ju-

bileusz 75-lecia. Temu wydarzeniu poświęcono duży artykuł. Przywoływano w nim 
historię liceum, początki nauczania, budowę szkoły. Na przykładzie tego artykułu 
można zobaczyć, że dla redakcji ważne były wszystkie jubileusze: pisano o 100-le-
ciu kościoła Michała Archanioła w Michałkowicach, wspomnianym już jubileuszu 
szkoły, wbudowaniu tablicy mającej na celu upamiętnienie 125-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej. To ostatnie wydarzenie znalazło odzwierciedlenie w postaci arty-
kułów w dwóch numerach:

Był rok 1876, kiedy w dynamicznie rozwijającej się przemysłowej wsi Sie-
mianowicach mieszkańcy powołali do życia Ochotniczą Straż Pożarną (…) 
Z ochotniczej wyrosła z czasem Straż Zawodowa, ale formacja tych, któ-
rzy dobrowolnie uczestniczą w ratowaniu życia i dobytku ludzkiego przed 
niszczycielską siłą żywiołu, przetrwała do dziś (…) Podniosłym momen-
tem było złożenie przez młodych druhów przyrzeczenia (…) Chwilą mil-
czenia uczczono odeszłych na wieczną wartę druhów OSP.19

Głównym akcentem tegorocznych, już XIX. Dni Siemianowic Śląskich były 
uroczystości związane z pięknymi jubileuszami – 125 rocznicą założenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej (…) oraz półwieczem powołania zawodowej 
jednostki strażackiej w  naszym mieście. Ciężką, ofiarną i  niebezpieczną 
służbę strażaków doceniają wszyscy siemianowiczanie i chylą czoła przed 
wszystkimi ratownikami – zawodowymi i ochotniczymi.20 

 Wychodzono z założenia, iż taka wiedza pozwoli ludziom inaczej spojrzeć na 
miasto, dostrzegać w nim coś więcej niż tylko miejsce zamieszkania.

 Z entuzjazmem gazeta witała wieść o wybudowaniu na Bytkowie i w Michał-
kowicach dwóch liceów ogólnokształcących. W  artykule „Licea – po raz pierw-
szy także w Bytkowie i Michałkowicach! »Rewolucja« w szkolnictwie” można było 
przeczytać:

19  „Gazeta Siemianowicka” nr 44, kwiecień 2001 r.
20  „Gazeta Siemianowicka” nr 45, sierpień 2001 r. Również pięć lat później, w 130. rocznicę OSP, 
gazeta zamieściła odpowiedni artykuł. Por. „Gazeta Siemianowicka” nr 68, luty 2006 r.
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31 stycznia 2002 roku niespodziewanie i bez jakiegokolwiek rozgłosu, stał 
się datą historyczną w historii naszego miasta. W tym dniu Rada Miasta 
przyjęła kilka uchwał zatwierdzających ponadgimnazjalną, publiczną sieć 
oświatową w  Siemianowicach Śląskich. W  wyniku uchwały Rady dwie 
dzielnice miasta: Bytków i Michałkowice, po raz pierwszy będą miały na 
swoim terenie szkoły licealne. Zatem po maturę nie trzeba będzie chodzić 
(dojeżdżać) do centrum, co trwało przez cały XX wiek. Mieszkający w Mi-
chałkowicach i  Bytkowie absolwenci gimnazjów będą mogli kształcić się 
dalej „u siebie”.21

 Interesująca była rubryczka „Siemianowickie Cmentarze”. Opisywała ona hi-
storię cmentarzy znajdujących się na terenie miasta. W jednym z takich artykułów, 
„Cmentarz Zmartwychwstania Pańskiego”, pisano:

Jedno jest nietypowe przy powstaniu tej parafii. Najpierw był cmentarz, po-
tem kościół i plebania. Zwykle bywa odwrotnie. Tutaj cmentarz ma 94 lata, 
a parafia 23. Nastąpiło to z powodu oddzielenia części cmentarza od parafii 
św. Krzyża. Istniejący tam cmentarz stawał się za mały, a nie było już moż-
liwości na poszerzenie go. Wobec tego, w 1910 roku za 5400 marek został 
zakupiony teren na nowy cmentarz przy ulicy Michałkowickiej. Uroczyste-
go aktu poświęcenia dokonał ks. Franciszek Kunze.22

 Rubryka ta, składająca się w sumie z sześciu części, przedstawiła historię cmen-
tarzy różnych parafii na terenie Siemianowic.

 Cykl „Chwała Tobie Ziemio Śląska” został poświęcony pisarzom, poetom, ar-
tystom pochodzącym ze Śląska, którzy odcisnęli piętno na szeroko pojętej kulturze 
regionu:

 
W  czasach dzisiejszych – globalnej wioski, zachodzi obawa, że te nasze 
skarby, skarby śląskiego rodowodu, zaginą (…) Będę chciała co jakiś czas 
o tych intelektualnych artystycznych skarbach Śląska napisać, żebyśmy byli 
dumni, że nie tylko węgiel był naszą potęgą, a skarby znajdują się nie tylko 
w sztolniach kopalń23.

 W kolejnych numerach znalazły się artykuły o Gustawie Morcinku, Gerhardzie 
Hauptmannie, Wojciechu Korfantym, Auguście Hlondzie, Fritzie, Jacobie, Haberze 

21  „Gazeta Siemianowicka” nr 47, luty 2002 r.
22  „Gazeta Siemianowicka” nr 61, maj 2005 r.
23  „Gazeta Siemianowicka” nr 71, maj 2006 r.
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czy Friedrichu Bergiusie. Przybliżano ich życiorysy, dokonania, koleje losu, śmierć 
oraz właśnie odciśnięte piętno na historii Śląska. 

 „Historia siemianowickiego sportu” to kolejny cykl mający na celu ocalenie od 
zapomnienia siemianowickich sportowców. Z niego to czytelnik dowiedział się, że:

 Ȥ pierwszy klub pływacki w Siemianowicach powstał już w 1905 roku,
 Ȥ w 1911 roku została wybudowana kryta pływalnia,
 Ȥ w 1907 roku założono Klub Sportowy „07” piłki nożnej24; 
 Ȥ 8 marca 1945 roku to data powstania piłkarskiego Klubu Sportowego „Sie-

mianowiczanka”25. 
 Rubryka ta aż do numeru 77 drukowała ważne daty, nazwiska, pisała o sukce-

sach, początkach klubów. Każdy miłośnik sportu lokalnego mógł się dowiedzieć 
najważniejszych rzeczy dotyczących piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, boksu 
etc. Starano się przekazywać historyczne sportowe fakty w sposób ciekawy i kon-
kretny. 

 Przeglądając kolejne numery, szybko dostrzeże się ważną rzecz: polityka nie 
była tematem mocno absorbującym dziennikarzy „Gazety Siemianowickiej”. Nie 
znaczy to jednak, że nie angażowała się ona w  ogóle w  życie polityczne miasta. 
Największy jej udział można było zobaczyć podczas wyborów na prezydenta miasta 
w  2002 roku. Jednym z  kandydatów był Zbigniew Paweł Szandar, pełniący wte-
dy funkcję przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich. Jego 
kandydatura wywołała radość wśród członków TPSŚ. W 52. numerze ukazał się 
wywiad z  kandydatem. Dzięki niemu czytelnicy dowiedzieli się więcej o  samym 
Zbigniewie Szandarze, jego rodzinie, zainteresowaniach, planach politycznych. 
Sama redakcja napisała pod koniec tego wywiadu:

Pytań i odpowiedzi było jeszcze sporo. I nigdy niczego „nie owijano w ba-
wełnę”. Ograniczone miejsce nie pozwala na publikowanie ich wszystkich. 
A celowo w relacji pominęliśmy te głosy, które wychwalały naszego kandy-
data, jego liczne zasługi, dokonania i kompetencje. Skupiliśmy się na spra-
wach „ostrych”. Przez to chyba dla czytelników ciekawych.26 

 Tym samym redakcja zaznaczyła, że chce pokazać Zbigniewa Szandara w moż-
liwie bezstronny sposób. Gdy było jasne, że kandydat z ramienia TPSŚ przeszedł do 

24  Ibidem.
25  „Gazeta Siemianowicka” nr 73, lipiec 2006 r.
26  „Gazeta Siemianowicka” nr 52, wrzesień 2002 r.
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drugiej tury wyborów, 54. numer (liczący, co ciekawe, tylko cztery strony) poświę-
cono właśnie Szandarowi, pisząc przy okazji o poczuciu dumy, iż człowiek z TPSŚ 
powalczy o fotel prezydenta miasta Siemianowic Śląskich. 

 W numerach wydawanych podczas kampanii dużo miejsca poświęcano takim 
sprawom, jak: organizacja wyborów, lista kandydatów, budynki, w których mieszczą 
się komisje wyborcze, w jakich godzinach i gdzie można oddać swoje głosy. Czytelnik 
dzięki artykułowi „O wyborach prawie wszystko” dowiedział się, że będzie wybierał 
prezydenta miasta, radnych do Rady Miasta Siemianowice Śląskie czy radnego (rad-
nych) w Sejmiku Wojewódzkim Województwa Śląskiego. Informacje te jak i przebieg 
wyborów były opisywane w sposób łatwy do zrozumienia dla każdego czytelnika. 

 „Gazeta Siemianowicka” nie posiadała rubryki „Listy do redakcji”, co nie ozna-
cza, iż nie drukowano w niej tego typu treści. Najczęściej stanowiły one jeden z wie-
lu artykułów w danym numerze. Pewnego rodzaju podobieństwo do takiego działu 
wykazywała rubryka „Ludzie mówią, czyli spacerkiem po Michałkowicach”. W niej 
to Stefan Wieczorek opisywał przemyślenia mieszkańców Michałkowic na temat 
ich codziennego życia. Dopiero w 74. numerze zdecydowano się wprowadzić „Listy 
do redakcji”. Ten numer był jedynym, gdzie został odnotowany taki dział. Należy 
dodać, iż wypowiedzi te dotyczyły polityki, sprostowań i spraw społecznych. Kolej-
ne numery nie zawierały wypowiedzi czytelników, w ogóle zniknęły one z łam pi-
sma (zaprzestano ich druku w postaci osobnych artykułów). To sprawia, że trudno 
stwierdzić, jakie były opinie na temat periodyku i jak duży miał on wpływ na życie 
społeczne mieszkańców. 

 Pismo nie zamykało się w obrębie społeczności lokalnej, gdy na świecie wyda-
rzyło się coś niezwykle ważnego, umieszczało ono informację o tym wydarzeniu. 
Jednym z takich przypadków był tekst poświęcony zamachom z 11 września 2001 
roku. Artykuł „Hekatomba – upokorzenie – odwet” opisywał tamte wydarzenia:

Straszliwą relację z ataku terrorystycznego, jaki wydarzył się 11 września 
2001 roku, czytelnicy Gazety Siemianowickiej znają z bezpośredniej obser-
wacji w  telewizji, z  relacji radiowych i prasowych. Wszystkich opanował 
strach, że tak oto zaczęła się III wojna światowa. „Gazeta Siemianowicka nie 
bez powodu publikuje materiały z tego potwornego zdarzenia. W Nowym 
Jorku mieszkają przecież rodowici siemianowiczanie, czytelnicy naszej ga-
zety. Dzięki łączności telefonicznej i internetowej uzyskaliśmy relację dwoj-
ga naocznych świadków – Witolda Krajcera (…) i jego bratanicy Sandry.27 

27  „Gazeta Siemianowicka” nr 46, wrzesień 2001 r.
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W relacji tej czytamy m.in.:

Patrzyliśmy zdumieni na kłęby dymu wydobywające się z  jednej z  dwu 
bliźniaczych wież (…) Nagle wszyscy zauważyliśmy nadlatującego nisko 
Boeinga, który ku naszemu osłupieniu jakby celował wprost w drugą wie-
żę WTC (…) Samolot walnął w wieżowiec i natychmiast nastąpił ognisty 
wybuch (…) Bogu dzięki ani ja, ani moja tutejsza rodzina nie staliśmy się 
ofiarami tej potwornej zbrodni. Na koniec dziękuję za zainteresowanie się 
Gazety Siemianowickiej tą tragedią. Dziękuję za przekazane wyrazy współ-
czucia dla nowojorczyków, do których przecież i ja należę28.

 W podobnym tonie był utrzymany przekaz bratanicy Witolda Krajcera. Perio-
dyk żywo interesował się losem Polaków na obczyźnie, starając się przekazywać 
wiadomości o ich losach po tej tragedii. Pokazał w ten sposób swoje zaangażowanie 
w sprawy mające światowe znaczenie. 

 Pomimo niewątpliwych walorów czytelniczych, żywego zainteresowania kultu-
rą siemianowicką „Gazeta Siemianowicka” nie poradziła sobie na rynku. Ostatni, 
77 numer, ukazał się w czerwcu 2007 roku. Powodem okazały się problemy finan-
sowe. Nie pomogła podwyżka ceny do 1,50 zł. Tym samym periodyk podzielił ten 
sam los co jego poprzednik z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

 „Gazeta Siemianowicka”, reaktywowana przez TPSŚ, okazała się godną konty-
nuatorką swojej imienniczki. W niej również najwięcej miejsca zajmowały sprawy 
społeczne i kulturalne. Ograniczenie do minimum spraw politycznych pozwoliło 
pismu docierać do szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych sprawami bie-
żącymi bądź przeszłością miasta. Periodyk opisywał ważne wydarzenia z jego dzie-
jów, ciekawostki historyczne, co przybliżało mieszkańcom Siemianowic Śląskich 
ich miejsce zamieszkania. Jednocześnie pisanie o  wydarzeniach krajowych czy 
światowych, które dotyczyły siemianowiczan przebywających za granicą, pokazy-
wało, iż gazeta nie zamyka się wyłącznie w obrębie lokalnym, i jeśli wydarzyło się 
coś bardzo ważnego na szczeblu krajowym lub światowym, czytelnicy byli o tym 
niezwłocznie poinformowani.

 Obecnie nie ma sygnałów, by periodyk ten miał zostać wznowiony. 

28  Ibidem. 



Z DZIEJÓW „GAZETY SIEMIANOWICKIEJ” 105

BIBLIOGRAFIA

Długajczyk E., Oblicze polityczne i  własnościowe prasy polskiej w  województwie śląskim 
1922−1939, Katowice 1990.
Halor A., Przewodnik siemianowicki: wędrówki po mieście i okolicy, Siemianowice Śląskie 
2000; 
Janeczek Z., Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic, Katowice 1993.
Janeczek Z., Z dziejów siemianowickiej prasy i obyczajów, „Siemianowicki Rocznik Muze-
alny” 2002, nr 1. 
Łączewski J., Michał Grażyński (1890-1965). Sylwetka polityka. Częstochowa 2000. 
Mikułowski Pomorski J. (red.), Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych: 
praca zbiorowa, Rzeszów 1990.
Pilch M., Dwie wizyty Morcinka w Hucie Jerzego, „Zaranie Śląskie” 1990, nr 1-2.

FROM THE HISTORY OF „GAZETA SIEMIANOWICKA”

SUMMARY 
„Gazeta Siemianowicka” was the first periodical in the area of Siemianowice Śląskie written 
only in Polish. It was focused on the socio-political events. This title has been suspended in 
1936. In 1995 „Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich” resumed publishing „Gazeta 
Siemianowicka”. The editors wanted to create a newspaper in which every citizen would be 
able to find the most important information about social events. Due to financial problems 
publishing of the periodical was suspended in year 2007.

KEYWORDS: „Gazeta Siemianowicka”, local society, local newspaper, local politics, Sie-
mianowice Śląskie
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I Ogólnopolska Konferencja Media 
w  Europie. Dyskursy medialne w  la-
tach 2004–2014

Konferencja została zorganizowana 
przez Zakład Mediów i  Komunikowania 
Instytutu Polonistyki i  Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachod-
niopomorskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli. Miała ona miejsce w  Szczecinie 
w dniach 14-15 maja 2015 roku. 

Organizatorzy za cel przyjęli refleksję 
nad tradycją i  nowoczesnością dyskursów 
medialnych po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. Pojęcia te wyznaczają granice 
funkcjonowania mediów. Prasa, radio i  te-
lewizja nawiązują do europejskich tradycji 
demokratycznego dziennikarstwa, przecho-
dzą także przemiany związane z  nowocze-
snymi technologiami i propagują nowe idee. 

Konferencja zawierała obrady plenar-
ne oraz dyskusje panelowe z  udziałem 
przedstawicieli środowiska akademickiego 
i dziennikarskiego. Podzielona była na pięć 
sekcji. Po uroczystym powitaniu, okolicz-
nościowych przemówieniach organizato-
rów i  otwarciu konferencji rozpoczęły się 
obrady, w  części pierwszej pod kierownic-
twem Andrzeja Strendo. Część ta obejmo-
wała teorie. Jako pierwsza wystąpiła Ur-
szula Żydek-Bednarczuk z  Uniwersytetu 
Śląskiego, przedstawiając referat Od gazety 
papierowej do gazety w  Internecie. Następ-
nie Tadeusz Miczka, również z  Uniwersy-
tetu Śląskiego, zajął się tematem Cyfrowy 
styl dyskursu dziennikarskiego. Głos w obra-
dach zabrał także Jan Nikołajew z Wyższej 
Szkoły Humanistycznej TWP, omawiając 

wątek Młodzież a  media. Zaś Bogdan Ba-
licki z  Uniwersytetu Szczecińskiego mówił 
o Konstruktywizmie w badaniu mediów. 

Części drugiej pt. „Nowe media” prze-
wodniczył Bogdan Balicki. Pierwszy zabrał 
głos Angelo Sollano z  Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, omawiając Wpływ mediów na 
kreowanie stereotypów o  innych narodach. 
Stereotyp Włocha w programie „Europa da się 
lubić”. Kolejny prelegent, Krystian Saja z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, przedstawił za-
gadnienie Legitymizacja i  delegitymizacja 
wiedzy naukowej w  mediach współczesnych. 
Robert Jurszo z  Uniwersytetu Szczecińskie-
go omówił Kim jest publicysta historyczny?, 
a następnie Anna Godzińska zaprezentowała 
Książki w mediach XXI wieku. 

Część trzecią moderował Krzysztof Fla-
siński. Swoim zasięgiem tematycznym obej-
mowała ona obszar polityki. Pierwszy referat 
Funkcje mediów w  kontekście promowania 
bezpieczeństwa wygłosiła Katarzyna Stępień 
z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego w Siedlcach. Drugi w kolejności referat 
zaprezentował Michał Urbas z Wyższej Szko-
ły Humanistycznej TWP, który przedstawił 
sytuację Prasy samorządowej w  wojewódz-
twie zachodniopomorskim – za i  przeciw. 
Ostatnie wystąpienie Pauliny Olechowskiej 
z  Uniwersytetu Szczecińskiego zawierało 
analizę Polska i Niemcy – granice sąsiedztwa 
w  Nowej Europie. Szczecińscy dziennikarze 
w Polsko-Niemieckiej Nagrodzie Dziennikar-
skiej. Organizatorzy przewidzieli po 20 mi-
nut na wystąpienia, ale nie było mowy, ale 
prelegenci nie mieścili się w  wyznaczonym 
czasie, a  same polemiki i  gorące dyskusje 
musiały być kategorycznie skracane. Na tym 
zakończono dzień pierwszy konferencji.

Dzień drugi otwierała sekcja poświę-
cona Europie. Moderacji podjął się Sławo-
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mir Iwasiów. Pierwsze wystąpienie Pawła 
Wieczorka ze Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w  Warszawie nakreśliło sprawę 
Pozornego bezmiaru informacji. Następnie 
Krzysztof Łuszczek z  Uniwersytetu Szcze-
cińskiego podjął zagadnienia Polityki me-
dialnej Unii Europejskiej wobec problemu 
ochrony prywatności w  nowych mediach. 
Natomiast Michalina Guzikowska z  Uni-
wersytetu Warszawskiego omówiła Blogi 
młodych muzułmanów w Europie. Ostatni 
mówca, Krzysztof Flasiński z  Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, przedstawił metody Ko-
munikacji czeskich i  słowackich dzienników 
informacyjnych z czytelnikiem za pośrednic-
twem mediów społecznościowych. 

Kolejną część drugiego dnia konferencji 
także prowadził Sławomir Iwasiów. Obra-
dom towarzyszyło hasło „Kultura”. Pierwsza 
glos zabrała Aleksandra Matyja z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, prezentując Obraz Pol-
ski i Polaków w hiszpańskim dyskursie pra-
sowym na temat Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej w  2012 roku. W  dalszej kolejności 
Joanna Dobrowolska z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego prezentowała Polską prasę w imię 
europejskości i demokracji. Dyskursy liberal-
ne w magazynie „Liberté!”. Następnie panie 
Monika Talarczyk-Gubała i  Justyna Migo-
wicz z  Uniwersytetu Szczecińskiego zana-
lizowały Koniec „Filmu”. Polski miesięcz-
nik filmowy na tle magazynów filmowych 
w Europie. Na końcu konferencji uczestnicy 
mogli wziąć udział w  projekcji filmu Król 
Edward. Obrady i  konferencję zakończyło 
spotkanie z Adamem Barwińskim.

Uczestnicy konferencji nie mieli żad-
nych wątpliwości dotyczących ważności 
mediów we współczesnym świecie. Stara-
li się odpowiedzieć na zasadnicze pytania, 
np.: jak przedstawiciele mediów odnosili 

się do najważniejszych wydarzeń związa-
nych z akcesją do Unii Europejskiej państw 
Europy Środkowo-Wschodniej; jak otwar-
cie wewnątrzunijnych granic wpłynęło na 
kondycję europejskich mediów; jak współ-
czesne publikatory kształtują dzisiaj swoją 
ofertę medialną. Zasadne zatem stało się 
zainteresowanie takimi wyzwaniami współ-
czesności, jak nowe media, „śmierć prasy 
papierowej” czy mobilność informacji, ob-
razów i  przedmiotów wpływają na oblicze 
komunikacji masowej lub politycznej na 
początku XXI wieku.

Konferencja zakończyła się podsumo-
waniem i  podziękowaniami dla uczestni-
ków za interesujące referaty, żywe dyskusje 
oraz miłą atmosferę. To wszystko skłoniło 
organizatorów do refleksji, że są to dosko-
nałe argumenty przemawiające za tym, żeby 
organizować tego rodzaju przedsięwzięcia. 
Organizatorzy zapewniają, że wygłoszone 
przez prelegentów referaty zostaną opu-
blikowane w  postaci monografii jeszcze 
w  tym roku, a kolejne edycje szczecińskiej 
konferencji będą sprofilowane tematycz-
nie. Pewien niedosyt powodowała mizerna 
obecność samych dziennikarzy, ale jak się 
można było dowiedzieć, nie była to bolącz-
ka jedynie tej konferencji.

Michał Urbas
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Przyszłość dziennikarstwa radio-
wego – potrzeby, kształcenie, zatrud-
nienie

Konferencja została przygotowana przez 
Katedrę Dziennikarstwa i Nowych Mediów 
Politechniki Koszalińskiej oraz Radio Ko-
szalin S.A. przy współpracy Instytutu Kul-
tury Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Kra-
kowie. Patronat objęła Krajowa Rada Radia 
i Telewizji. Konferencja odbyła się 15 maja 
2015 roku w Kołobrzegu. 

Organizatorzy za cele obrali: ukaza-
nie perspektyw dziennikarstwa radiowego 
w  kontekście przyszłości funkcjonowania 
radiofonii w  Polsce; sprecyzowanie profilu 
kompetencyjnego dziennikarza radiowego; 
określenie potrzeb kadrowych w krajowym 
dziennikarstwie radiowym oraz ustalenie 
kierunków zmian w kształceniu akademic-
kim przyszłych dziennikarzy radiowych; 
wskazanie sposobów racjonalnego wyko-
rzystania i  rozwoju nowych kadr dzienni-
karskich w radiofonii.

Całość podzielono na trzy panele tema-
tyczne. Pierwszy, prowadzony przez Jana 
Kanię, nosił nazwę „Przyszłość radiofonii 
w  Polsce”. Swoje referaty zaprezentowali 
m.in.: Sławomir Rogowski z Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, który przedstawił Ro-
zumienie powstawania wysokiej jakości audy-
cji (programów) przez młodych pracowników 
mediów i adeptów dziennikarstwa; Stanisław 
Jędrzejewski z Akademii Leona Koźmińskie-
go – R@dio w radiu: digitalizacja, konwergen-
cja, interaktywność; Jan Kreft z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Radio w nowych mediach – 
jak agregacja niszczy dziennikarstwo; Marek 

Sokołowski z Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego – Tabloidyzacja radia. Czy istnieją 
granice dziennikarskiej prowokacji?; Tadeusz 
Sznajderski z  Uniwersytetu Gdańskiego – 
Dziennikarz radiowy w  globalnym społe-
czeństwie informacyjnym. Pierwszą sekcję 
tematyczną zakończyło wystąpienie Katarzy-
ny Giereło-Klimaszewskiej z  Karkonoskiej 
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 
pod tytułem Przyszła rola radia publicznego 
w kontekście tworzenia systemu medialnego. 

Po odpoczynku i  rozmowach kuluaro-
wych rozpoczęła się druga część konferencji 
pod tytułem „Dziennikarz radiowy – kom-
petencje, pozycja zawodowa i  społeczna, 
aktywność twórcza”. Prowadzenia podjął się 
Stanisław Jędrzejewski. Jako pierwszy wystą-
pił Krzysztof Kurianiuk z  Radia Białystok, 
referując Dziennikarstwo radiowe: rzemiosło 
czy sztuka – osobowość czy pracownik me-
dialny. Kolejny prelegent Marek Składow-
ski z Radia Łódź zaprezentował analizę pod 
tytułem Możliwości wykorzystania profili 
kompetencyjnych w Radiowych Rozgłośniach 
Publicznych. Później Paulina Olechowska 
z  Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezen-
towała studium przypadku Dziennikarze 
regionalnych rozgłośni publicznego radia wo-
bec komunikacji międzynarodowej. Studium 
przypadku na przykładzie twórczości Zbignie-
wa Plesnera. Potem Monika Kaczmarek-Śli-
wińska z Politechniki Koszalińskiej zajęła się 
omówieniem Etyki zawodowej dziennikarzy 
radiowych – zbędny balast czy krok ku profe-
sjonalizacji zawodu? Sekcję drugą skończyło 
wystąpienie Jacka Wiśniewskiego z Zachod-
niopomorskiej Szkoły Biznesu, w  którym 
przedstawił Miejsce dziennikarza w  progra-
mie rozgłośni regionalnej i wymagane kompe-
tencje; perspektywy rozwoju wobec prognozo-
wanych zmian technologicznych. 
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Krótka przerwa na rozmowy pozwoliła 
odetchnąć przed trzecim panelem tematycz-
nym, tym razem pod tytułem „Kształcenie 
dziennikarzy radiowych – terminowanie czy 
edukacja medialna?” Moderatorem był Jan 
Kreft. Obrady sekcji trzeciej rozpoczął Rado-
sław Aksamit z Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach wystąpieniem pod tytułem Dydak-
tyka realizowana w ramach funkcjonowania 
mediów akademickich a  sytuacja młodych 
dziennikarzy na rynku pracy. Wtórował mu 
Tadeusz Sznajderski z  Uniwersytetu Gdań-
skiego analizą porównawczą poziomów 
Kształcenia dziennikarzy Radiowych na Uni-
wersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ja-
giellońskim i Uniwersytecie Gdańskim – synte-
za porównawcza. Następnie Grzegorz Mnich 
ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi omó-
wił Przygotowanie do zawodu dziennikarza 
radiowego – uwagi z  perspektywy łódzkiego 
środowiska mediów. Na wystąpienie Joanny 
Kic-Drgas z  Politechniki Koszalińskiej zło-
żyła się refleksja na temat Znajomości języka 
angielskiego a zawód dziennikarza radiowego. 
Sekcję trzecią zakończyła wypowiedź Ada-
ma Rudawskiego z  Radia Szczecin, w  któ-
rej przedstawił Zarządzanie kompetencjami 
dziennikarzy w rozgłośni radiowej.

Sesjom plenarnym towarzyszyły wyda-
rzenia: m.in. rozstrzygnięcie Ogólnopol-
skiego Konkursu Reportażu i  Dokumentu 
Radiowego Bałtyk 2015 oraz Noc Muzeów 
w Radiu Koszalin – gdzie można było zoba-
czyć ekspozycję zabytkowych radioodbior-
ników i urządzeń techniki radiowej.

Dla uczestników konieczne stało się za-
tem objaśnienie i doprecyzowanie oczekiwań 
wobec dziennikarza radiowego, który ma być 
niezmiennie: inteligentny, dociekliwy, grun-
townie wykształcony, z  doświadczeniem, 
z porządnym warsztatem. Wśród zarządza-

jących stacjami radiowymi podnoszono pro-
blem słabego przygotowania nowych kadr, 
niskiego poziomu kształcenia na etapie stu-
diów wyższych, braku doświadczenia zawo-
dowego absolwentów, ich niskich umiejęt-
ności praktycznych, wreszcie, co najbardziej 
jest wstrząsające – braku podstawowej wie-
dzy o społeczeństwie, polityce i samorządzie. 
W  środowisku akademickim związanym ze 
studiami dziennikarskimi podnoszono z ko-
lei, że absolwenci o  specjalnościach dzien-
nikarstwa nie mogą znaleźć zatrudnienia, 
że zarządzający stacjami radiowymi wolą 
bardziej przyuczać dziennikarzy w systemie 
terminowania, przyjmując do pracy kandy-
datów bez odpowiedniego przygotowania 
zawodowego. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że 
obecny stan wiedzy naukowej i doświadczeń 
praktycznych dają solidne podstawy na dal-
szy rozwój radiofonii. Konferencja wskaza-
ła kluczowe czynniki tego rozwoju w sferze 
prognozowania, projektowania i  realizacji 
przedsięwzięć zarządczych i  edukacyjnych. 
Zasadne jest stwierdzenie, że konferencja 
była ważnym przedsięwzięciem, w  którym 
podjęte kwestie winny być wzięte pod roz-
wagę przez nadawców radiowych oraz uczel-
nie zajmujące się kształceniem dziennikarzy. 
Podnoszono, że nowoczesne technologie 
umożliwiają lokowanie każdej treści i  na-
tychmiast wszędzie dostępnej. Problemem 
jest to, że każdy, kto zamieszcza treść, na-
tychmiast sam się mianuje dziennikarzem. 
Pojawiały się refleksje, że zanika warsztat 
dziennikarski, profesjonalne terminowanie 
tej profesji. W  zamian zalewa nas dzienni-
karstwo obywatelskie. Konferencja zakoń-
czyła się w późnych godzinach wieczornych.

Michał Urbas
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Polska i Niemcy – nowe kotwice Euro-
py? Rola mediów w trakcie kryzysu poli-
tycznego

Konferencję VIII Polsko-Niemieckie Dni 
Mediów w Szczecinie zorganizowały Funda-
cja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Funda-
cja Roberta Boscha oraz polskie i niemieckie 
regiony przygraniczne, w  tym roku Woje-
wództwo Zachodniopomorskie. Obradowa-
no w dniach 21-22 maja 2015 r. w gmachu 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to idea 
profesjonalnego spotkania dziennikarskie-
go, a więc miejsce wymiany poglądów przed-
stawicieli świata mediów. Ósmy raz spotkali 
się przedstawiciele środowisk dziennikar-
skich oraz eksperci i politycy z obu krajów. 
Podejmowane były dyskusje o obecnie naj-
ważniejszych aspektach pracy dziennikarzy 
w obu krajach oraz o szczególnej roli i od-
powiedzialności mediów za kształtowanie 
stosunków polsko-niemieckich. Dni Me-
diów organizowane są co roku, na przemian 
w Polsce i w Niemczech. Wystąpienia poru-
szały najistotniejsze zagadnienia związane 
z aktywnością społeczną w mediach i w po-
lityce obu krajów. Warsztaty towarzyszące 
konferencji pozwoliły uczestnikom zgłębić 
praktyczne kwestie zawodowe. Moderację 
prowadziła Barbara Włodarczyk z Telewizji 
Polskiej. Wprowadzenia do VIII Dni Me-
diów dokonał Krzysztof Miszczak – dyrek-
tor i członek zarządu Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej oraz Jarosław Rzepa 
– wicemarszałek województwa zachodnio-
pomorskiego. Przemówienia inauguracyjne 
wygłosili Adam Bodnar – wiceprezes za-

rządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
oraz Jerzy Margański – ambasador Rzeczy-
pospolitej Polskiej w  Berlinie i  Rolf Nikel, 
ambasador Republiki Federalnej Niemiec 
w Warszawie. Po wstępie rozgorzała debata 
na temat Nauki z kryzysu wokół Ukrainy. Jak 
Polska i Niemcy mogą w przyszłości współ-
działać na wschodzie Europy? Prowadzenia 
podjął się Andrzej Grajewski – szef Działu 
Świat „Gościa Niedzielnego”. Na pytanie, 
jaką rolę pełnią media w tym konflikcie, ja-
kie są warunki bezstronnego relacjonowa-
nia, unikania stereotypowego ujęcia tematu, 
aby nie stać się mimo woli stroną konfliktu. 
Odpowiedzi próbowali udzielić m.in.: Piotr 
Andrusieczko – korespondent z  dziennika 
„Gazeta Wyborcza”, Viola von Cramon – 
posłanka do niemieckiego Bundestagu z ra-
mienia Partii Zielonych, Moritz Gathmann 
– z  tygodnika „Der Spiegel”, Paweł Kowal 
– z  Instytutu Studiów Politycznych PAN, 
Paweł Pieniążek – freelancer, który relacjo-
nował wydarzenia na Majdanie i  konflikt 
zbrojny we wschodniej Ukrainie.

Następnie uczestnicy podzielili się na 
grupy warsztatowe. Warsztat pierwszy to 
Rola „armii europejskiej” w polityce bezpie-
czeństwa i obrony Unii Europejskiej. Udział 
w nim wzięli m.in. Lutz Niemann, reprezen-
tujący Wielonarodowy Korpus Północno-
-Wschodni w  Szczecinie, Juliusz Ćwieluch 
z tygodnika „Polityka” oraz Jakub Borowski 
z Polskiej Agencji Prasowej. Omawiano za-
gadnienie, jakiego języka przekazu używać, 
żeby opisywać tak ważną sprawą jaką jest 
bezpieczeństwo, a  także jak przygotować 
dziennikarza do pisania o obronie, wojsku 
oraz różnego rodzaju zagrożeniach.

Warsztat drugi to Nowe wyzwania 
pogranicza. Moderację prowadziła Ma-
ria Bartczak – dyrektor Telewizji Polskiej 
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w Szczecinie oraz Bärbel Wichmann – dy-
rektor stacji RBB we Frankfurcie nad Odrą. 
W  rozmowach brali udział m.in. Peter 
Schmidt – Norddeutscher Rundfunk, Haff-
-Müritz-Studio Neubrandenburg, oraz 
Bogdan Twardochleb z  „Kuriera Szczeciń-
skiego” oraz dziennikarze Zbigniew Plesner, 
Andrzej Kotula, Ruth Henning oraz Wiolet-
ta Weiss. Głównym tematem poruszonym 
w  czasie dyskusji była rola dziennikarza 
pogranicza. Podkreślano, że dziennikarz 
winien się identyfikować ze społecznością, 
o której i dla której pisze.

 Warsztat trzeci pod tytułem Jak 
nowe media zmieniają wymagania stawiane 
przed dziennikarzem? prowadziły Paulina 
Olechowska z Uniwersytetu Szczecińskiego 
i  Marlis Prinzing, wykładowczyni na Wy-
dziale Dziennikarstwa w  Wyższej Szkole 
Technik Medialnych Campus Köln w Kolo-
nii. Warsztat zgromadził studentów dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 
przedstawicieli redakcji oraz środowisko 
akademickie. Goście z  Köln prezentowali 
wyniki badań przeprowadzonych w  nie-
mieckich mediach. Uderzająca była ich ilość 
i skrupulatność. Podkreślali, że nowe media 
mają wzbogać i uzupełniać warsztat dzien-
nikarski, a  nie zastępować go. Parafrazu-
jąc, należy stwierdzić: żeby uprawiać nauki 
o mediach, należy wyjść z murów uczelni. 

Warsztatowi czwartemu pod tytułem 
Zarządzanie mediami w  czasach kryzysu 
– warsztat dla szefów mediów i  redaktorów 
naczelnych przewodniczył Bartosz Dudek, 
kierownik Sekcji Polskiej w „Deutsche Wel-
le”. W debacie uznano, iż na chwilę obecną 
o kryzysie w mediach można mówić w za-
kresie ich problemów organizacyjnych, ta-
kich jak brak pieniędzy oraz wyśrubowana 
wydajność dla dziennikarzy. Wskazywano 

na kwestię politycznej bezstronności, o któ-
rą trudno w przypadku polskich mediów, bo 
jest wiadomo, kogo dane medium popiera.

Warsztat piąty pod tytułem Polskie 
obozy koncentracyjne i  ich recepcja w  me-
diach zagranicznych prowadzony był przez 
dziennikarzy Jana Puhla z  tygodnika „Der 
Spiegel” oraz Piotra Semkę z tygodnika „Do 
Rzeczy”. W  debatach wzięli udział m.in. 
prawnicy Piotr Duber, Lech Obara, Chri-
stian Seifert. Głębszej refleksji poddano ter-
min „polskie obozy koncentracyjne” oraz 
w jaki sposób należy budować świadomość, 
wrażliwość, szczególnie wśród opiniotwór-
czych dziennikarzy i mediów. Podkreślano, 
że pojawianie się tego terminu w  mediach 
jest wynikiem coraz gorszego kształcenia 
redaktorów, że za błędami dziennikarskimi 
nie stoi żadna kampania wymierzona prze-
ciwko Polakom. Dyskutowano, jak należy 
budować wrażliwość na tematy historycz-
ne. Próbowano również wypracować reko-
mendacje dotyczące podejmowania, często 
trudnej, tematyki historycznej dla mediów.

Po południu odbył się „Small Talk” 
z  udziałem (niektórych) nominowanych 
w  konkursie o  Polsko-Niemiecką Nagrodę 
Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 
2015. Te spontaniczne rozmowy prowadził 
duet Karolina Golimowska i Daniel Tkatch, 
którzy byli zwycięzcami Nagrody Dzien-
nikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 
w roku 2014. Ich pracę konkursową w kate-
gorii Prasa „Jetzt bin ich also Deutsch (Więc 
jesteśmy Niemcami)”, opublikowano w „The 
Germans”. Próbowano poddać refleksji ter-
min „odrębności”, bo zagadnienie to jest 
wciąż aktualne, oraz wzajemne postrzeganie 
Polaków i Niemców, Niemców i Polaków.

Wieczorem nastąpiło wręczenie XVIII 
Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikar-
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skiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015. 
Pierwsze miejsce w  kategorii Prasa zdo-
była Magdalena Grzebałkowska za repor-
taż „Śpiewać, hitlerówy!”, który ukazał się 
w  „Dużym Formacie”. W  kategorii Radio 
zwyciężyła audycja trzech autorów: Toma-
sza Sikory, Romana Nucka i Tomáša Kopec-
kýego pt. „Dowodiczek Osobisticzek, czyli 
Nowy Realizm Graniczny”. Reportaż tele-
wizyjny „Mama arbeitet im Westen – Eine 
Kindheit in Polen” Åse Svenheim Drivenes, 
wyemitowany w  MDR, wygrał w  kategorii 
Telewizja. Po raz drugi przyznano nagrodę 
specjalną „Dziennikarstwo na pograniczu”, 
ufundowaną tym razem przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachodniopo-
morskiego i Fundację Współpracy Polsko-
-Niemieckiej. Nagrodę otrzymali Joanna 
i  Krzysztof Skonieczni za audycję „Mała 
Polka ze Staffelde”, wyemitowaną przez Pol-
skie Radio Szczecin. W podsumowaniu gali, 
wicemarszałek województwa zachodniopo-
morskiego Tomasz Sobieraj stwierdził, że 
dziennikarze, którzy specjalizują się w  tej 
tematyce, świadomie wybrali niełatwy ka-
wałek chleba. Jednocześnie ich praca jest 
niezwykle istotnym elementem budowania 
tożsamości na pograniczu i dlatego zasługu-
je na specjalne uznanie.

Następnego dnia do południa toczyły 
się dalsze dyskusje oraz debaty warsztato-
we. Podsumowania, jak również zakończe-
nia VIII Dni Mediów dokonał Cornelius 
Ochmann – dyrektor i  członek zarządu 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Podkreślano, że etyka mediów to koniecz-
ność, ponieważ wolnością mediów można 
się rozkoszować jedynie, jeśli zna się jej 
granice. Podnoszono, że częstym dylema-
tem dziennikarza pogranicza jest kwestia 
informowania o problemie, by mógł zrobić 

to ciekawie i  przyciągnąć uwagę odbiorcy, 
a jednocześnie nie upiększał rzeczywistości. 
Rekomendacją jest konieczność wszech-
stronnej edukacji młodych dziennikarzy 
i  umożliwienie im zdobycia gruntownej 
wiedzy o terenach pogranicznych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że 
VIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów były 
ważnym wydarzeniem w  Szczecinie. Ude-
rzająca była liczba uczestników, były dużo 
młodzieży, dziennikarzy, ludzi mediów no 
i polityków. Relacje ukazały się m.in. w TVP 
Szczecin, Radiu Szczecin, „Kurierze Szcze-
cińskim”, „Gazecie Wyborczej – Szczecin”. 
Drobnym minusem tej konferencji było 
przemycanie wątków politycznych. Jednak 
w  ogólnym rozrachunku organizowanie 
tego typu obrad w  obszarze pogranicza 
jest niezwykle istotne i  potrzebne. Należy 
stwierdzić, że koniecznie należy organizo-
wać spotkania środowiska dziennikarskiego 
również w węższym zakresie tematycznym 
i terytorialnym – powiatowym i gminnym.

Takiego miesiąca, owocnego w dyskusje 
i obrady na Pomorzu Zachodnim prawdo-
podobnie długo nie będzie. By jednak za-
mknąć konkluzją powyższe konferencje, tak 
w Szczecinie, jak i Kołobrzegu, wypada po-
dać, iż odniosło się wrażenie, że w imię no-
wych mediów pozwalamy się karmić niskim 
poziomem publikacji: w prasie, w telewizji, 
w  radiu i  oczywiście w  internecie. Sposo-
bem funkcjonowania jest masowe „tłucze-
nie” komentarzy oraz wpisów w  mediach 
społecznościowych, jednocześnie pozwa-
lając upaść prasie tradycyjnej i dziennikar-
stwu tradycyjnemu. Media zamiast opisy-
wać rzeczywistość wybierają jej ocenianie 
i  kreowanie. Narzucają swoim odbiorcom 
o czym mają myśleć i czym żyć. Kiedyś sza-
nowane tytuły – opiniotwórcze, uwiarygod-



116 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK IX

niające poglądy, stały się dzisiaj krzykliwy-
mi tabloidami. Pozytywny pozostaje fakt, 
że po raz kolejny środowisko akademickie, 
środowisko mediów i  dziennikarzy Pomo-
rza Zachodniego zaistniało w ogólnokrajo-
wej i międzynarodowej przestrzeni. Podczas 
tych konferencji możliwe stało się nawiąza-
nie nowych kontaktów, wymiana doświad-
czeń, zobrazowanie wyników badań z  róż-
nych miast, a także krajów i dyscyplin. 

Michał Urbas

Konferencja naukowa „Media 
w kampaniach wyborczych”, Uniwersy-
tet Rzeszowski, 27-28 kwietnia 2015 r.

Instytut Nauk o  Polityce Uniwersytetu 
Rzeszowskiego był organizatorem konfe-
rencji medioznawczej pt. „Media w  kam-
paniach wyborczych”. Organizatorzy zapro-
ponowali następujący katalog zagadnień, 
stanowiących punkt wyjścia dla rozważań 
podjętych podczas dwudniowych obrad: 
media jako zdystansowany sprawozdawca 
czy rzecznik partyjnych interesów?; spór 
o  dobro wspólne jako treść kampanii po-
litycznych; media jako moderator dyskusji 
politycznych; spin i  kontrspin w  kampa-
niach politycznych; perswazja, sugestia 
i  manipulacja jako techniki prowadzenia 
dyskursu politycznego; medializacja kam-
panii politycznych; konwergencja mediów 
w kampaniach politycznych; działania me-
diów regionalnych i  lokalnych w  kampa-
niach wyborczych. Konferencję otworzył 
prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 
prof. dr hab. Sylwester Czopek. 

W sumie zgłoszono 31 referatów. Pierw-
szy dzień obrad składał się z trzech sesji ple-
narnych (13 referatów), natomiast w  dru-
gim dniu zaplanowano obrady w panelach 
(18 referatów). Referenci reprezentowali 
różne uczelnie wyższe i  ośrodki naukowe, 
w  tym: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-
-Curie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet 
Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski, Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersy-
tet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, 
Dolnośląską Szkołę Wyższą, Szkołę Wyższą 
Psychologii Społecznej, Uniwersytet Opol-
ski, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. 
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Ponadto w  obradach z  referatami uczest-
niczyli goście zagraniczni reprezentujący 
Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, tj. 
prof. dr hab. Borys Potiatynyk, dr Krystyna 
Dacyszyn oraz dr Jurij Zalizniak. Szerokie 
spektrum badaczy polskich oraz obecność 
naukowców z  ośrodka lwowskiego dowo-
dzą, iż tematyka mediów w  kampaniach 
wyborczych, poruszana z  wielu różnych 
perspektyw, cieszy się dużym zainteresowa-
niem.

Pierwszą sesję plenarną poprowadziła 
dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, zaś 
pierwszym prelegentem był prof. dr hab. 
Stanisław Michalczyk (UŚ), który wygło-
sił referat pt. „Komunikowanie polityczne 
jako praktyka i  nauka: systematyka obsza-
rów teoretyczno-badawczych”. Zaprezen-
towano najważniejsze obszary rozważań 
teoretycznych oraz empirycznych w  za-
kresie komunikowania politycznego, sta-
nowiących wciąż aktualne pole zaintereso-
wań naukowców polskich i  zagranicznych. 
Prof. dr hab. Ewa Maj (UMCS) wygłosiła 
referat pt. „Prasa niszowa wobec wyborów 
parlamentarnych w  Polsce: przypadek pe-
riodyków neoendeckich”, który przeniósł 
uczestników konferencji w sferę zagadnień 
empirycznych. „Wizerunek polityka w  fo-
tografii dziennikarskiej w trakcie kampanii 
wyborczej” – to tytuł wystąpienia prof. Dr. 
hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego 
(UW), w  którym pojawiło się wiele cieka-
wych przykładów, umożliwiających wizuali-
zację przemyśleń autora referatu. Ks. dr hab. 
prof. UP JP II Michał Drożdż w referacie pt. 
„Etyczne aspekty medialnych światów wy-
borczych” prowadził rozważania na temat 
realnej rzeczywistości modelowanej według 
zasad mediów, o przenikaniu się świata re-
alnego i medialnego, co prowadzi do zacie-

rania granic między rzeczywistością a świa-
tem mediów, o  wydarzeniach medialnych, 
stanach rzeczywistości pozamedialnej in-
scenizowanych przez media oraz o mediach 
umożliwiających samoreferencyjny marke-
ting wiralowy (Internet drugim obiegiem 
kampanii w sieci). Dr Weronika Świerczyń-
ska-Głownia (UJ) w  wystąpieniu „Euvox 
i Barometr (VAA) jako alternatywne źródła 
informacji wyborczej” przedstawiała rezul-
taty badań prowadzonych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w obszarze wykorzystywania 
przez wyborców wskazanych w  tytule wy-
stąpienia aplikacji internetowych. 

Przewodnictwo w drugiej sesji plenarnej 
przejął prof. dr hab. Stanisław Michalczyk. 
Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Bo-
rys Potiatynyk z Uniwersytetu Lwowskiego, 
który przeniósł rozważania na grunt ukraiń-
ski. Odwołując się do licznych przykładów, 
zaproponował analizę semiotyczną tzw. 
pozornych informacji w  kampanii wybor-
czej. Dr hab. prof. UR Radosław Grabow-
ski w  referacie pt. „Problemy politycznej 
stronniczości mediów. Refleksje na gruncie 
Konstytucji RP z 1997 roku” odniósł się do 
stronniczości mediów z perspektywy praw-
nej. Wystąpienie dr. Bartłomieja Łódzkiego 
reprezentującego Dolnośląską Szkołę Wyż-
szą dotyczyło aktywności mediów trady-
cyjnych na platformach społecznościowych 
podczas kampanii do Europarlamentu 
w 2014 roku. Podjęto próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy w związku z tym mamy do czy-
nienia z realizacją roli czynnego moderatora 
dyskusji politycznych czy skutecznego auto-
promotora. Wśród szeregu danych pojawiło 
się stwierdzenie, iż Twitter był najbardziej 
wykorzystywany przez media w  wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, 
zaś na Facebooku toczyły się liczne dysku-
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sje lecz niskiej jakości. Autor ostatecznie 
doszedł do wniosku, iż w mediach społecz-
nościowych można mówić o autopromocji, 
a nie realizacji roli moderatora dyskusji po-
litycznej. Drugą sesję plenarną zakończyło 
wystąpienie dr. hab. prof. UR Wojciecha 
Furmana pt. „Wahl-O-Mat jako poradnik 
wyborcy”, w  którym omówiono stosowane 
w  Niemczech metody wyedukowania oby-
watela przed wyborami z  wykorzystaniem 
platform, umożliwiających zestawienie po-
glądów konkretnego wyborcy z programem 
partii politycznej. 

Ostatnią sesję plenarną, w której zapre-
zentowano trzy referaty, poprowadził ks. dr 
hab. prof. UP JP II Michał Drożdż. Dr Mał-
gorzata Adamik-Szysiak (UMCS) w wystą-
pieniu pt. „Kampania samorządowa w 2014 
roku na łamach dzienników ogólnopolskich 
– studium przypadku »Gazety Wyborczej« 
i  »Rzeczpospolitej«” zaprezentowała rezul-
taty analizy zawartości wskazanych w  ty-
tule dzienników. Precyzyjne obliczenia 
przedstawione w formie tabeli i wykresów, 
omówionych w trakcie wystąpienia, ukazały 
różne perspektywy, punkty widzenia kam-
panii samorządowej w wybranych tytułach. 
Reprezentujący Szkołę Wyższą Psychologii 
Społecznej dr Marek Palczewski wygłosił 
referat na temat: „Dziennikarz czy rzecz-
nik interesów partyjnych? O  roli mediów 
w wyborach prezydenckich w Polsce w roku 
2015 w świetle analizy tygodników opinii”. 
Autor wystąpienia zbudowanego na anali-
zach czterech tytułów, tj. „Polityki”, „New-
sweeka”, „Do Rzeczy” i „W Sieci” odniósł się 
do zjawisk: konfliktu, współzawodnictwa, 
odpowiedzialności społecznej i politycznej, 
ekonomii, human interest, satyry, metafory, 
moralności, negatywizmu. Pierwszy dzień 
obrad zakończyło wystąpienie dr Katarzyny 

Brzozy (UŚ) pt. „Obraz kampanii wyborczej 
i wyborów samorządowych 2014 na łamach 
»Dziennika Zachodniego«”. Prelegent-
ka poruszyła wiele wątków samorządowej 
kampanii wyborczej, ukazanej z  perspek-
tywy redakcji konkretnego tytułu regional-
nego. Omówiono między innymi kolejne 
etapy kampanii samorządowej, nakreślono 
obraz walki wyborczej o  urząd prezydenta 
stolicy Górnego Śląska, wyliczono elementy 
świadczące o  zaangażowaniu dziennikarzy 
w lokalne wybory, metody promocji wyko-
rzystywane przez kandydatów na radnych 
i  włodarzy miast/gmin województwa ślą-
skiego oraz wskazano przykłady tabloidy-
zacji widoczne w analizowanym dzienniku. 

Drugiego dnia obradowano w sekcjach 
pod przewodnictwem dr. hab. prof. UR Ra-
dosława Grabowskiego i  dr. hab. prof. UR 
Wojciecha Furmana. Zaplanowano prezen-
tację 18 referatów. W pierwszej grupie swo-
je wystąpienie zaprezentowali dr Wojciech 
Maguś (UMCS) na temat „Logika mediów 
a pragmatyzm polityków”, dr Błażej Choroś 
i dr Ewa Skrabacz (UO) pt. „Debaty prezy-
denckie w samorządowej kampanii wybor-
czej”, dr Krystian Dudek (Wyższa Szkoła 
Humanitas w Sosnowcu) pt. „Rola wizerun-
ku medialnego polityków w ogólnopolskich 
kampaniach wyborczych” oraz dr Zbigniew 
Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski) pt. 
„Wybory samorządowe na jedynkach gazet 
regionalnych – programy czy skandale?” 
Przedstawiona tematyka dotykała zagad-
nień ogólnych jak w przypadku pierwszego 
z  przywoływanych referatów autorstwa dr. 
Wojciecha Magusia oraz zagadnień szcze-
gółowych, omawianych na konkretnych 
przykładach, potwierdzonych danymi em-
pirycznymi oraz własnym doświadczeniem, 
jak w przypadku referatu dr. Krystiana Dud-
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ka. Druga grupa wystąpień miała charakter 
międzynarodowy, gdyż prelegenci propo-
nowali anglojęzyczne brzmienie tytułu swo-
jego wystąpienia (dr Aleksandra Kuczyń-
ska-Zonik pt. „Vladimir Putin’s presidential 
election campaigns”), reprezentowali Uni-
wersytet Lwowski (dr Krystyna Dacyszyn 
pt. „Emotio i  ratio w  hasłach ukraińskiej 
parlamentarnej kampanii wyborczej 2014” 
oraz dr Jurij Zalizniak pt. „Media a wojna. 
Wpływ wiarygodności przekazów podczas 
parlamentarnej kampanii wyborczej na 
Ukrainie w 1014 roku”) lub przenosili roz-
ważania na temat kampanii w  inne rejony 
świata (mgr Ewa Kapuścińska-Książek pt. 
„Społeczne kampanie medialne w Szwajca-
rii”).

Kolejne grupy obradujące w  drugim 
dniu konferencji skoncentrowały się na 
wyborach samorządowych i  prezydenc-
kich. Wystąpienie dr. Pawła Kucy (UR) pt. 
„Zabawa w  wybory – wybrane przykłady 
kampanii samorządowych na łamach pra-
sy regionalnej” to analiza przeprowadzona 
z uwzględnieniem gazet codziennych „No-
winy” i  „Super Nowości” oraz publikowa-
nych na ich łamach sondaży SMS-owych, 
wykorzystanych w  kampanii wyborczej, 
które pokazywały układ sił w mieście. Mgr 
Monika Kornacka-Grzonka (UŚ), przy-
wołując wyniki badań trzech portali ox.pl, 
pless.pl i  rybnik.com.pl, badała „Typy za-
chowań i funkcje pełnione przez regionalne 
portale internetowe województwa śląskiego 
podczas samorządowej kampanii wyborczej 
2014 r.” Prelegentka odniosła się w  swoim 
wystąpieniu do ogólnych informacji doty-
czących wyborów oraz treści dotykających 
konkretnych kandydatów, które pojawiały 
się w  badanych serwisach. Ponadto poru-
szyła kwestię manipulacji, stronniczości, 

a  także udziału publikacji aktywizujących 
internautów. Dwa kolejne wystąpienia to 
omówienie samorządowej kampanii wy-
borczej w 2014 roku w mediach lokalnych 
gminy Łęczna (mgr Arkadiusz Woźniak 
UMCS) oraz w  powiecie skarżyńskim na 
łamach mediów regionalnych (mgr Łukasz 
Jędrzejski UMCS). 

Dr Dominik Szczepański (UR) refe-
ratem pt. „Wizerunki autoprezentacyjne 
kandydatów na urząd Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej w 2015 roku na łamach 
wybranych portali społecznościowych” 
otworzył ostatni cykl wystąpień rzeszow-
skiej konferencji. Opracowanie mgr Anny 
Goc (UJ) również dotykało kampanii prezy-
denckiej, a  konkretnie dwóch kandydatów 
czyli Jarosława Kaczyńskiego oraz Bronisła-
wa Komorowskiego i w tym przypadku słu-
chacze zostali przeniesieni w minioną per-
spektywę wyborczą do 2010 roku. Autorka 
wystąpienia skoncentrowała się na obrazie 
językowym wymienionych kandydatów 
podczas kampanii prezydenckiej w  2010, 
uwidocznionym w polskiej prasie codzien-
nej. Dr Tomasz Koziełło (UR) i mgr Paweł 
Wieczorek (Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej) wygłosili przemówienia, które 
można zaklasyfikować do grupy tzw. varia, 
gdyż pierwszy z wymienionych prelegentów 
ustosunkował się do antyunijnej propagan-
dy Ligi Polskich Rodzin na łamach „Myśli 
Polskiej”, „Nowej Myśli Polskiej” i  „Racji 
Polskiej”, zaś mgr Paweł Wieczorek poruszył 
zagadnienie gier medialnych. 

Wszystkie referaty zostaną opublikowa-
ne w  formie książkowej. Można jednak od 
razu powiedzieć, że konferencja spełniła 
oczekiwania zarówno organizatorów, jak 
i uczestników. Oprócz wystąpień teoretycz-
nych omawiających różne aspekty komu-
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nikowania politycznego, zwłaszcza wybor-
czego, pojawiła się liczna grupa referatów 
analizujących różne aspekty relacji, udziału, 
obecności, roli mediów w kampaniach wy-
borczych. W ostatnich latach polski kalen-
darz wyborczy obfitował w  elekcje, które 
stały się impulsem i podstawą rozważań po-
dejmowanych również trakcie rzeszowskiej 
konferencji. 

Media w  kampaniach wyborczych to 
w  dobie społeczeństwa medialnego temat 
szczególnie interesujący badaczy polskich 
i zagranicznych, cieszący się olbrzymią po-
pularnością. Każde wybory stają się okazją 
do dyskusji, analiz, porównań oraz bazą, 
podłożem wielu artykułów i monografii na-
ukowych. 

Stanisław Michalczyk
 Katarzyna Brzoza

Badania mediów: XXI wiek. Tra-
dycyjne i nowe paradygmaty poznania 
komunikacji masowej

Na Wydziale Dziennikarstwa Biłgorodz-
kiego Państwowego Uniwersytetu (Rosja) od-
była się w dniach 23-35 września 2015 roku 
IX międzynarodowa naukowo-praktyczna 
konferencja na temat: „Badania mediów: XXI 
wiek. Tradycyjne i  nowe paradygmaty po-
znania komunikacji masowej”. Był to główny 
punkt obchodów 10-letniego funkcjonowania 
Wydziału Dziennikarstwa na tym Uniwersy-
tecie. W  konferencji brali udział naukowcy 
i  praktycy zajmujący się badaniem komuni-
kowania masowego z  Biełgorodu, Moskwy, 
Sankt Petersburga, Kazania, Woroneża i Orła 
oraz innych rosyjskich uniwersytetów, a także 
partnerzy wydziału z Polski, Włoch i Ukrainy. 

Na początku konferencji pozdrowienia 
do jej uczestników skierowali przedstawiciele 
władz uczelni, a  także uczestniczący w  obra-
dach członkowie administracji miejskiej, jak 
i całej guberni. Ważne w tej części obrad było 
wystąpienie przedstawiciela Związku Dzienni-
karzy Rosyjskich w  obwodzie biełgorodzkim. 
Podkreślił on szczególnie znaczenie stałego 
partnerstwa Wydziału Dziennikarstwa z  róż-
nego typu organizacjami związanymi z  funk-
cjonowaniem mediów w regionie. Współpraca 
ta ma służyć przede wszystkim rozwojowi i do-
skonaleniu praktyki w profesjonalnym przygo-
towaniu przyszłych dziennikarzy. 

 Podczas pierwszej plenarnej sesji wystąpił 
profesor Biełgorodzkiego Uniwersytetu Alek-
sander Koroczyński, który podsumował okres 
10-u lat funkcjonowania Wydziału Dzienni-
karstwa w sferze nauki o dziennikarstwie i ma-
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sowej komunikacji. Wskazał, iż w  tym czasie 
został sformułowany w tej jednostce naukowej 
kierunek badawczy pod nazwą „Dyskursologia 
i krytyka środków masowego przekazu”. 

Kolejnym uczestnikiem plenarnej dysku-
sji był jeden z głównych teoretyków rosyjskiej 
nauki o mediach masowych, zastępca dyrek-
tora instytutu do spraw nauki Wyższej Szko-
ły Dziennikarstwa i  Komunikacji Masowej, 
Sankt-Petersburskiego Państwowego Uni-
wersytetu, profesor Siergiej Korkonosenko. 
W  jego referacie podjęto zagadnienia rozu-
mienia dziennikarskiej działalności jak recep-
cji medialnych tekstów wśród ich odbiorców. 

Wystąpienia Mariana Gieruli, profesora 
Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach oraz 
Wyższej Szkoły Humanitas z  Sosnowca, 
koncentrowało się na transformacji polskich 
regionalnych, informacyjnych mediów ma-
sowych w okresie ostatnich 25 lat. Prelegent 
wskazał szczególnie na znaczenie czynników 
ekonomicznych w  rozwoju struktury sys-
temu medialnego na lokalno-regionalnym 
poziomie w  ogólnopolskiej perspektywie, 
a  także na konieczność stałego badania za-
chodzących w tym zakresie procesów. 

Dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersy-
tetu w Bergamo (Włochy) Ugo Persi, podjął 
w  swoim wystąpieniu, nowe dla rosyjskiej 
nauki o  komunikowaniu, problemy zwią-
zane z  estetyką medialną. Egzemplifikacja 
rozważań z  tego zakresu dotyczyła charak-
terystyki plakatu okresu stylu modernistycz-
nego w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. 
Zostały wskazane szczegółowe estetyczne 
i marketingowe cechy, charakterystyczne dla 
tego środka przekazu masowego. 

Profesor Andriej Poloński, kierownik 
Katedry Dziennikarstwa Biełgorodzkiego 
Uniwersytetu, swój referat poświęcił teo-
retycznym rozważaniom o  istocie medial-

ności i  społeczno-kulturowym zmianom 
powstałych w zmediatyzowanych współcze-
snych społeczeństwach. 

Dalszy przebieg konferencji odbywał się 
w pięciu sekcjach tematycznych: „Komunika-
tywne i dyskursywne badania mediów: współ-
czesna agenda setting”, „Krytyka mediów 
i  pedagogika medialna”, „Estetyka mediów”, 
„Historia i  współczesny stan regionalnego 
dziennikarstwa” oraz „Lingwistyka mediów: 
doświadczenia i perspektywy rozwoju”. 

Wnioski, które zostały przyjęte na koń-
cowym posiedzeniu plenarnym konferencji, 
zostały sformułowane w postaci następują-
cych rekomendacji: 

 Ȥ odnotowano znaczy wzrost aktyw-
ności badawczej i konferencyjnej w obsza-
rze nauki o komunikowaniu przedstawicieli 
Biełgorodzkiego Uniwersytetu, 

 Ȥ poprzeć dalszy rozwój perspekty-
wicznych kierunków badawczych: dyskur-
sologii, teorii i praktyki krytyki medialnej, 
mediaestetyki oraz medialingwistyki, 

 Ȥ zwrócić większą uwagę na badanie 
ekonomicznych czynników w rozwoju sys-
temów medialnych oraz jego wpływu na 
zawartość mediów, w  tym również hybry-
dyzacji gatunków dziennikarskich, 

 Ȥ ważna staje się organizacja między-
narodowej konferencji poświęconej dyskusji 
nad pojęciami i terminologią nauki o dzien-
nikarstwie i komunikowaniem masowym, 

 Ȥ uważa się za celowe dalsze badania na-
kierowane na analizę pragmatycznych umiejęt-
ności profesjonalnych dziennikarzy w warun-
kach konwergentnych mediów masowych, 

 Ȥ systematycznie badać aktualne ten-
dencje rozwoju światowego dziennikarstwa. 

 Aleksander Koroczyński
 Tłumaczenie: Marian Gierula
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Dziennikarze omawiają strate-
gie medialne współczesnego świata – 
sprawozdanie z konferencji

Po raz dziewiąty dziennikarze i  na-
ukowcy z  wielu regionów Rosji, jak rów-
nież uczeni z  krajów Europy i  Azji zebrali 
się, aby mówić o tendencjach rozwojowych 
współczesnego dziennikarstwa. Ta impreza 
naukowa już dawno uzyskała status mię-
dzynarodowej konferencji praktyczno-na-
ukowej. Inicjatorami jej zorganizowania 
byli pracownicy Katedry Historii i  Prawa 
Środków Masowego Przekazu Wydziału 
Dziennikarstwa Kubańskiego Uniwersyte-
tu Państwowego, której kierownikiem jest 
prof. dr hab. Jurij Łuczyński, a jego zastępcą 
prof. dr hab. Aleksander Ostaszewski. Ce-
lem i zadaniem konferencji jest jednoczenie 
naukowców wokół zagadnień związanych 
z  Rosją oraz zagranicą. Konferencja odby-
wa się na południu Rosji, w subtropikalnym 
mieście Soczi, znanym z  tego, że było go-
spodarzem zimowych igrzysk olimpijskich 
w  2014 roku. Uczestnicy tegorocznej kon-
ferencji pochodzili z Polski, Bułgarii, Syrii, 
Austrii, USA, Białorusi. Samą Rosję repre-
zentowali naukowcy z uniwersytetów takich 
miast, jak: Moskwa, Woroneż, Kursk, Piati-
gorsk, Sankt Petersburg, Krasnodar, Rostów 
nad Donem, Wołgograd, Majkop, Tomsk. 
W  ramach konferencji zaprezentowano 
również wystawę książek „Radość słowa”, 
którą przygotowała Rada Wydawnicza 
Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi.

Spotkanie naukowe rozpoczęło odczy-
tanie pozdrowienia od metropolity Jekate-
rynodaru i  Krasnodaru Izydora, po czym 
przekazane zostało również błogosławień-

stwo metropolity Kałużskiego i Borowskie-
go Klimenta. 

Posiedzenie plenarne otworzył prof. dr 
hab. Jurij Łuczyński wykładem pod tytu-
łem „Hiroszima. Początek formowania się 
idei ‘nowego dziennikarstwa’”. Kolejne wy-
stąpienie wygłosił E. Achmadulin, którego 
referat był zatytułowany „Typologia i  spe-
cyfika regionalna prasy prowincjonalnej 
XIX i  początku XX wieku”. Jego badania 
potwierdzają pewną ciągłość pragmatycz-
ną, specyfikę jednolitości dziennikarstwa 
dawniej i  dzisiaj,  intelektualną tożsamość 
byłych i obecnych dziennikarzy. 

Bardzo aktualne okazało się wystąpienie 
prof. dr. hab. A. Wartumiana (Piatigorsk) 
„Analiza politologiczna kaukaskiego kra-
jobrazu mediów”. Temat wywołał szeroką 
dyskusję, szczególnie w związku z wydarze-
niami w Syrii. Według prof. A. Wartumiana 
Kaukaz północny jest nie tylko skompliko-
wanym regionem, ale też aktywnym intelek-
tualnie, gdzie środki medialne odgrywają 
ogromną rolę w realizowaniu idei różnego 
rodzaju. W obecnej sytuacji politycznej re-
gionu Kaukazu trzeba wykorzystywać moż-
liwości mediów masowych w zachodzących 
procesach, z uwzględnieniem specyfiki inte-
lektualnej, religijnej, politycznej i historycz-
nej tego obszaru.  Zdaniem uczestników 
konferencji, badania naukowe tego rodzaju 
są zarówno aktualne i mogą być realizowa-
ne w  dłuższej  perspektywie.

Po obradach plenarnych rozpoczęły 
się prace pięciu sekcji. Pierwsza z  nich to 
„Wpływ chrześcijańskiego wyboru kniazia 
Władimira na kierunki państwowego oraz 
kulturalno-historycznego rozwoju Rusi”. Jej 
obradami kierowała prof. M. Szachbazian, 
która przedstawiła referat „Dyskurs me-
dialny w  tekstach prawosławnych: aspekt 
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porównawczo-historyczny”. Wyrazisty, 
emocjonalny wykład, nadający ton pra-
com sekcji został wygłoszony przez prze-
ora świątyni Dmitrija Dońskiego miasta 
Krasnodaru W. Romaszkina. Temat jego 
wykładu brzmiał: „Metody apologetyki 
Cerkwi w  okresie propagandy globalnej”. 
W dalszej kolejności wystąpili: o. Maksim, 
przeor świątyni świętego Spirydona Tri-
mifuntskiego, prorektor do spraw dydak-
tycznych Jekaterynodarskiego seminarium 
duchownego na temat „Wykorzystanie 
technologii medialnych do tworzenia ne-
gatywnego wizerunku Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej”; o. A. Kretow, duchowny 
świątyni świętego męczennika Pantelemona 
Celitela, wykładowca Jekaterynodarskiego 
Seminarium Duchownego na temat: „Pro-
pozycje Feofana Wyszenskiego na obchody 
900-lecia chrztu Rusi przez świętego kniazia 
Władimira”; duchowny Dionsij Marczuk ze 
świątyni Narodzenia Najświętszej Boguro-
dzicy miasta Soczi: „Rosyjska Cerkiew Pra-
wosławna jako cel prowokacji medialnych”. 
Wszystkie wystąpienia wywołały żywe zain-
teresowanie uczestników sekcji i dyskusję.

Druga sekcja „Kultura prawna prze-
strzeni medialnej: aspekty historyczne, teo-
retyczne i  praktyczne” była nowym tema-
tem na konferencji, ponieważ dotychczas 
nie rozpatrywano pod takim kątem proble-
matyki medialnej. Sekcję prowadzili prof. S. 
Potatenko i prof. A. Ostaszewski. We współ-
czesnym rosyjskim środowisku medialnym 
problemy prawne wysuwają się praktycznie 
na pierwszy plan w stosunkach między spo-
łeczeństwem a  strukturami dysponujący-
mi środkami masowej informacji. Właśnie 
to przekonanie było obecne w zasadzie we 
wszystkich wystąpieniach. J. Belakow (Ro-
stów nad Donem) wystąpił z  referatem 

„Aspekty prawne i  etyczne współczesnej 
reklamy”, A. Ostaszewski w  wystąpieniu 
„Geneza pojęć ‘godność’, ‘honor’ i ‘reputacja 
biznesowa’ w kontekście historyczno-praw-
nym” przedstawił słuchaczom wyniki badań 
nad pojawianiem się tych pojęć w przestrze-
ni kulturowej i  prawnej Rosji, prezentując 
ich ścisły związek z prawem zachodnioeu-
ropejskim. Prof. Richter (Austria) w refera-
cie „Analiza lingwistyczna serialu: aspekty 
prawne” zaprezentował trudności towarzy-
szące prowadzeniu ekspertyz tego rodzaju. 

W  sekcji trzeciej „Sieci społecznościo-
we a  dziennikarstwo: zagadnienia współ-
występowania” moderatorem była prof. 
E. Kołomijcewa (Moskwa). W  panelu tym 
dyskutowano na podstawie wykładów N. 
Kryłowej (Moskwa) „Rzeczywistość me-
dialna w  kontekście współczesnego dzien-
nikarstwa”, E. Łazutkiny „Longreads jako 
specyficzna forma publikacji”, M. Ogożynej 
(Sankt Petersburg) „Sieci społecznościowe 
i  dziennikarstwo: zagadnienia wzajemne-
go oddziaływania”, O. Pinczuk (Woroneż) 
„Sieci społecznościowe w działaniu dziecię-
cych stacji radiowych w Internecie”.

Czwarta sekcja „Media masowe: polity-
ka, historia i kultura” była mostem pomiędzy 
przeszłością a teraźniejszością nie tylko Ro-
sji, ale też niektórych innych krajów. D. By-
kow (Krasnodar) w referacie „Kształtowanie 
gatunków telewizyjnych w  telewizji amery-
kańskiej XX wieku” przedstawił zagadnienia 
tworzenia gatunków, ich zależności i związku 
z gatunkami prasowymi. I. Grigoriew (Sankt 
Petersburg) swoje wystąpienie poświęcił te-
matowi: „Regionalne organizacje dziennikar-
skie Ameryki Łacińśkiej a międzynarodowe 
organizacje praw człowieka w kształtowaniu 
kultury prawnej przestrzeni medialnej 
krajów latynoamerykańskich”. Prof. B. Ka-
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bajew (Władykaukaz) wystąpił z  referatem 
„Przestrzeń medialna Kaukazu Południo-
wego w okresie poradzieckim: kwestie two-
rzenia pozytywnego wizerunku państw re-
gionu”. Z perspektywy obecnej sytuacji Rosji 
temat ten był szczególnie aktualny i wywołał 
żywą dyskusję. Prof. A. Faktorowicz (Kra-
snodar) analizował temat „Sport akademicki 
w przestrzeni medialnej: tradycje i dynami-
ka”, w którym wykazał wzajemne relacje mię-
dzy uniwersytetami Rosji i Europy.

Piątą sekcją „Specyfika kształtowania 
sfery medialnej w  oczach młodych bada-
czy” kierował prof. A. Mleczko (Wołgo-
grad). W  jej ramach wygłoszono referaty: 
G. Aguzarowa (Sankt-Petersburg) „Zagad-
nienia tolerancji w czasopiśmie ‘DA’”, K. Ku-
sarowa (Rostów nad Donem) „Rola kultury 
w  kształtowaniu i  promowaniu wizerun-
ku kraju”, A. Kozacka (Sankt Petersburg) 
„Transformacja mediów w  świecie global-
nym (na przykładzie mediów tureckich)”.

Drugi dzień konferencji zwieńczył 
„Okrągły stół” poświęcony zagadnieniom 
„Współczesnych praktyk medialnych”. Po 
konferencji zostanie wydany zbiór wszyst-
kich prac naukowych, jakie zostały nade-
słane. Zadecydowano, że do dziesiątej kon-
ferencji, która odbędzie się w  roku 2016, 
zostaną wydane dwa tomy: pierwszy z wy-
stąpieniami z konferencji, a drugi, z najlep-
szymi wystąpieniami z dziesięciu lat konfe-
rencji „Strategie medialne współczesnego 
świata”. Prof. J. Łuczyński, zamykając konfe-
rencję, wyraził nadzieję, że wszyscy uczest-
nicy spotkają się w przyszłym roku. 

Aleksander Ostaszewski   
Tłumaczenie: Patrycja Szostok
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Vlogi i tutoriale

Nowe nowe media stały się już nieod-
łączną częścią naszej codzienności, za którą 
czasami trudno nadążyć. Jeszcze dwadzie-
ścia lat temu w Polsce nikomu nie śniło się 
o potędze Internetu, który również zmienia 
się na przestrzeni czasu – wszak ten, z któ-
rego korzystamy dzisiaj, nie przypomina już 
tego, który pojawił się w naszym kraju w la-
tach 80. ubiegłego wieku za pośrednictwem 
sieci Fidonet. Od tej pory Internet prawie 
codziennie trwale zmienia istniejące sche-
maty komunikacyjne – czy tego chcemy, 
czy nie. 

W 2005 roku w Stanach Zjednoczonych 
trzej młodzieńcy: Chad Hurley, Steve Chen 
i  Jawed Karim – pracownicy firmy PayPal 
– wpadli na pomysł stworzenia serwisu in-
ternetowego umożliwiającego swoim użyt-
kownikom publikowanie plików video. Taki 
był początek YouTube’a, potem wszystko 
potoczyło się już bardzo szybko. Pierwszym 
filmem wysłanym na YouTube był Me at the 
zoo  użytkownika „jawed”. Film ten został 
dodany 23 kwietnia 2005 o godzinie 20:27. 
Już rok później YouTube był jedną z  naj-
szybciej rosnących witryn internetowych 
na świecie, mającą interfejsy w różnych ję-
zykach.  Interfejs w  języku polskim  został 
dodany 19 czerwca 2007 roku.

Autorka książki Kod YouTube. Od kul-
tury partycypacji do kultury kreatywności, 
Marta Majorek, postanowiła przeprowadzić 
analizę fenomenu, jakim w  krótkim czasie 
stał się opisany serwis, biorąc pod uwagę: 
związki platformy z działaniami marketin-
gowymi i  edukacją, kwestie płci użytkow-

ników, videomemy, kwestię najpopularniej-
szej twórczości amatorskiej oraz przyszłość 
telewizji, która przez YouTube i  podobne 
serwisy może być zagrożona. Omawiana 
książka składa się z  przedmowy Justyny 
Wojniak, wstępu, dziewięciu rozdziałów 
tematycznych (Fenomen YouTube’a; Poli-
tyka na YouTubie; YouTube jako narzędzie 
marketingu wiralnego; Edukacja na YouTu-
bie; Kobieca Tuba; YouTube jako medium 
społecznościowe. Videoblog jako narzędzie 
wspomagania autoekspresji i  umacniania 
więzi społecznych; YouTube jako przestrzeń 
powstawania videomemów; W kierunku kul-
tury kreatywności. YouTube jako przestrzeń 
rozwoju amatorskiej twórczości; Telewizja 
vs. YouTube. W stronę ponowoczesnego au-
dytorium?) oraz zakończenia. Cel był am-
bitny. Gorzej z wykonaniem.

Pierwszy zarzut, jaki nasuwa się już 
w  trakcie lektury książki Majorek, dotyczy 
podawanych przez autorkę przykładów. 
Polski YouTube od ośmiu lat radzi sobie 
całkiem nieźle, dlaczego więc Majorek ba-
zuje wyłącznie na zagranicznych – głów-
nie amerykańskich – przykładach? Drugi, 
poważniejszy zarzut dotyczy banalności 
i powtarzalności najbardziej podstawowych 
i  oczywistych tez, jakby żywcem wziętych 
z  Wikipedii. Na przykład ciągle powtarza 
się teza: „[…] serwis YouTube w ciągu ostat-
nich lat stał się najpopularniejszym wirtual-
nym miejscem, które umożliwia swobodne 
zamieszczanie i  tym samym dzielenie się 
z  innymi użytkownikami plikami video”. 
Raz można taką informację zamieścić, ale 
prawie w każdym rozdziale? 

Z  rozdziału zatytułowanego Kobieca 
Tuba możemy się dowiedzieć między inny-
mi, że zawody maszynistki czy pracownicy 
centrali telefonicznej nie dają „możliwości 
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zakomunikowania własnych myśli”… Na-
stępnie dowiadujemy się jeszcze, że nagry-
wanie i edytowanie filmów na YouTube nie 
jest trudniejsze od programowania pralki, 
więc kobiety powinny sobie w  Internecie 
poradzić. Cóż. Naraziła się Majorek femi-
nistkom. Poza tym autorka twierdzi, że je-
śli przeanalizujemy użytkowników serwisu 
pod kątem płci, „[…] proporcje rozkładają 
się następująco: mężczyźni tworzący vlogi 
to około 60% ogółu, zaś reprezentacja kobiet 
waha się w granicach ponad 30%”. Pozostaje 
zatem pytanie, kim jest pozostałe 10% vlo-
gerów? To bodaj najgorszy rozdział w całej 
książce. Autorka powiela tylko stereotypy, 
wykazując się kompletnym brakiem znajo-
mości literatury przedmiotu. Zapewne le-
piej byłoby, gdyby w Kobiecej Tubie opisała 
coraz popularniejsze makijażowe tutoriale 
albo tagi w styli „co jest w mojej torebce”.

Każdy rozdział rozpoczyna się od zre-
ferowania stanu badań, odpowiedniego 
dla opisywanej w  nim dziedziny. Czasami 
niestety część teoretyczna staje się dużo 
obszerniejsza od analitycznej. Pierwszy 
rozdział – całkiem słusznie – poświęcony 
został historii powstania serwisu, opisane 
zostały także zasady korzystania z  niego. 
Szkoda tylko, że każdy kolejny zaczyna się 
właściwie od powtórzenia tych samych tez. 
Drugi rozdział analizuje przebieg kampa-
nii wyborczych z  wykorzystaniem YouTu-
be. Być może w  Polsce nie jest to aż tak 
popularne jak w  Stanach Zjednoczonych, 
niemniej jednak polscy politycy również 
wykorzystywali i  wykorzystują YouTube. 
Szkoda, że autorka nie wspomniała o  tym 
ani słowem. Tłumaczenie, że „w rozwa-
żaniach pominięte […] zostaną rodzime 
kampanie, a to przez wzgląd na fakt, że dla 
zobrazowania zagadnienia wystarczy po-

siłkowanie się przykładami zagranicznymi, 
w  szczególności z  USA, a  próba szerszej 
analizy przekroczyłaby ramy tego opraco-
wania” budzi sporo wątpliwości. We wstępie 
twierdzi między innymi, że jej podstawową 
metodą badawczą była analiza desk research 
oraz analiza treści przekazów dostępnych 
w serwisie. Szkoda tylko, że amerykańskim. 
Czyżby dla Majorek polski YouTube nie ra-
dził sobie wystarczająco dobrze? Nawet roz-
dział poświęcony videomemom zupełnie 
pomija polskie przykłady.

Rozdział poświęcony edukacji składa się 
z głównie z przypomnienia historii eduka-
cji w ogóle, mamy kilka fraz na temat wy-
kluczenia cyfrowego, są kuriozalne zdania 
o  Thomasie Edisonie czy wykładowcach 
akademickich stosujących slajdy w ramach 
wykładów. Tylko kilka stron tak naprawdę 
dotyczy edukacji na platformie wideo, kom-
pletnie pominięto jednakże na przykład 
tutoriale, które stają się już nieodłącznym 
elementem edukacji wykorzystującej plat-
formy wideo, nie tylko w  ramach distance 
learning.

Ostatni rozdział jest najciekawszy, po-
zostawia jednak pewien niedosyt. Majorek 
stawia tezę dotyczącą twórczości amator-
skiej na YouTube. Wszystkie zjawiska pod-
legają kulturze kreatywności, która tłuma-
czy właśnie popularność filmów amatorów. 
Zabrakło jednakże pogłębienia analizy ser-
wisu w szerszym kontekście społeczno-kul-
turowym.

Książka Marty Majorek nie jest rzetel-
nym studium YouTube’a. Autorka prze-
ślizguje się po powierzchni, powtarzając 
utarte frazy i  powielając liczne stereotypy. 
A  szkoda, bo na rynku polskim przydała-
by się publikacja pokazująca zjawiska za-
chodzące w  ramach omawianego portalu 
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– taka jak choćby YouTube. Wideo online 
a kultura uczestnictwa Jeana Burgessa i Jo-
shuy Greena. Jak twierdził bowiem niegdyś 
Edwin Bendyk, YouTube „staje się ikonicz-
nym przykładem nowej przestrzeni kultury, 
gdzie trwa nie tylko produkcja i konsump-
cja dóbr symbolicznych, lecz także rozwija 
się refleksja metakulturowa – czyli refleksja, 
jakiej kultura poddaje samą siebie”. W książ-
ce Kod YouTube. Od kultury partycypacji do 
kultury kreatywności niestety nie znajdzie-
my na ten temat ani słowa.

Magdalena Boczkowska

Marta Majorek, Kod YouTube. Od kul-
tury partycypacji do kultury kreatywności, 
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015.








