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OD REDAKCJI

 Oddając do rąk Czytelników kolejny numer naszego czasopisma, chcemy zapropono-
wać bardzo zróżnicowaną problematykę podejmowaną w poszczególnych jego artykułach 
i materiałach. Wydaje się bowiem, iż aby zrozumieć współczesną rzeczywistość mediów 
periodycznych, a szerzej – komunikowania się, należy dokonywać wszechstronnego jej 
oglądu. Dlatego też propozycje poszczególnych autorów wydają się niekiedy dość odległe. 
Taka jest jednakże natura współczesnej komunikacji, która łączy i przenika coraz więcej 
aspektów życia współczesnego człowieka, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i szer-
szych grup społecznych. 

 W obecnym numerze została wydzielona część poświęcona mediom na świecie, za-
równo w aspekcie współczesnym, jak i historycznym. Składają się na nią trzy artykuły po-
święcone mediom Kazachstanu, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. 

 Numer otwiera artykuł Stanisława Michalczyka, który przytacza teoretyczne rozważa-
nia nad rolą kognicji i emocji zawartych w przekazach. Mają one bowiem wpływ na różne 
aspekty postrzegania, uwagi, zapamiętywania i myślenia, które są udziałem odbiorców 
mediów. Autor przedstawia różne teorie wyjaśniające te problemy funkcjonujące w lite-
raturze zachodniej. 

 Artykuł Marka Jachimowskiego podejmuje problemy zintegrowanej komunikacji 
marketingowej. Jest to kontynuacja problemu podjętego przez tego Autora w numerze po-
przednim. Tym razem podjęto zagadnienia czynników, które doprowadziły do pojawienia 
się orientacji relacji w marketingu i komunikacji marketingowej. 

Prasoznawstwo rosyjskie reprezentuje w bieżącym numerze dziekan Wydziału Dzien-
nikarstwa Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu Władimir Tułupow. Autor podejmuje 
zagadnienie zawodowych standardów, roli i kultury współczesnego dziennikarza. Doko-
nuje szeregu klasyfikacji tego zawodu w oparciu o wewnętrzne, zewnętrzne i subiektywne 
czynniki określające wykonywanie tej profesji. 

Problemy transformacji polskich dzienników regionalnych przedstawia Ryszard Filas. 
Jest to całościowe spojrzenie zarówno na uwarunkowania tego procesu, jak i skutki dla 
funkcjonowania rynków lokalnych. Materiał jest bardzo dobrze udokumentowany, co 
wzmacnia jego znaczenie przy analizie i zrozumieniu zachodzących zmian w tej części 
polskiego systemu medialnego. 

Problemy zadań czasopism o charakterze regionalistycznym w okresie zaboru pru-
skiego na przykładzie Wielkopolski podejmuje w obszernym studium Ryszard Kowal-
czyk. Materiał oparty na badaniach własnych Autora jest interesującą analizą funkcji i roli 
prasy w okresie walki o zachowanie tożsamości narodowej Polaków w zaborze pruskim. 

 Blok materiałów dotyczących mediów na świecie otwiera artykuł Marian i Joanny 
Gierulów dotyczący kazachskiego radia i telewizji. Materiał przedstawia historyczne etapy 
rozwoju radia i telewizji w tym kraju. Autorzy dokonują charakterystyki oraz klasyfikacji 
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i typologii współczesnych mediów elektronicznych w Kazachstanie. Materiał jest oparty 
wyłącznie na kazachskiej i rosyjskiej literaturze przedmiotu, co wzmacnia jego wartość dla 
badań porównawczych. 

Sebastian Fikus w swoim artykule podejmuje problem propagandy niemieckiej z okre-
su II wojny światowej. Swoje interesujące rozważania skupia na analizie tworzenia nowych 
formatów radiowych używanych w polityce informacyjnej. Materiał oparty na badaniach 
źródłowych wskazuje na strategie informacyjne dokonywanych działań propagandowych. 

Artykuł Pawła Płanety nawiązuje do najlepszych tradycji stosowania metody analizy 
zawartości w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie. Autor skupił się na strukturze 
wiadomości zagranicznych w nagłówkach „New York Timesa”. Rozważania oparte na bar-
dzo obszernym materiale empirycznym służą Autorowi do rekonstrukcji różnorodnych 
narracji o świecie na łamach analizowanego dziennika. 

 Problematyka prawa w obecnym numerze jest reprezentowana przez artykuł Agniesz-
ki Grzesiok-Horosz, która zastanawia się nad środkami prawnymi w razie odmowy udzie-
lenia informacji. Jest to całościowe spojrzenie na stan polskiego prawodawstwa medialne-
go w tym zakresie. 

Tematyka dotycząca funkcjonowania dziennikarstwa lokalnego w Polsce podjęta została 
w dwóch artykułach. Monika Kornacka-Grzonka w oparciu o własne badania przedstawia 
zagadnienie współistnienia tradycyjnych i internetowych mediów lokalnych i ich roli w spo-
łeczności lokalnej. Dariusz Krawczyk w świetle własnych badań empirycznych podejmuje 
problem postrzegania prasy samorządowej wobec inicjatyw zakazujących jej wydawania. 

Interesującym uzupełnieniem części empirycznej obecnego numeru jest analiza Karoli-
ny Polińskiej. Autorka stawia tezę, iż nagrody za dziennikarstwo śledcze w Polsce jest ważną 
formą popularyzacji dobrych wzorców w zawodzie. Natomiast Jarosław Kardaś w oparciu 
o własne badania empiryczne dokonuje rekonstrukcji wizerunku partii politycznych na ła-
mach „Rzeczpospolitej” podczas kampanii wyborczej. Wpisuje się zatem w szeroki nurt ba-
dań nad komunikowaniem politycznym w Polsce i roli mediów masowych w tym zakresie. 

Tradycyjnie numer „Rocznika Prasoznawczego” zawiera zarówno sprawozdania 
z konferencji w kraju i za granicą oraz recenzje publikacji medioznawczych. Staramy się 
bowiem na bieżąco odzwierciedlać życie i dokonania polskiego i zagranicznego środowi-
ska naukowego zajmującego się badaniem mediów masowych i zawodu dziennikarskiego. 

W dniu 15 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ślaskiego nesto-
rowi polskiego medioznawstwa prof. dr. hab. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu.

Profesor był długoletnim pracownikiem Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Ślaskiego i współtwórcą śląskiej szkoły medioznawczej, specjalizującej się w bada-
niach mediów i dziennikarstwa lokalno-regionalnego w Polsce i na świecie.

Z przykrością przekazujemy informację, iż w dniu 5 listopada 2017 roku zmarł 
prof. dr hab. Walery Pisarek, jeden z twórców polskiej refleksji nad mediami i ko-
munikowaniem, zwłaszcza w aspekcie analizy języka był wieloletnim dyrektorem 
Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie..



ROZPRAWY I ARTYKUŁY





Stanisław Michalczyk1

Kognicje i emocje                                                                                                                                         
                          w procesie recepcji mediów

STRESZCZENIE
Recepcja treści medialnych we współczesnym społeczeństwie medialnym zmienia się pod 
wpływem digitalizacji i konwergencji. Obraz staje się coraz bardziej skomplikowany. Zacie-
rają się różnice między komunikacją masową a indywidualną, obok produkcji profesjonalnej 
rozszerza się tzw. „produkcja laicka” (nieprofesjonalna). Ludzie są jednocześnie odbiorcami 
i producentami. Tym niemniej dwie cechy komunikatów odgrywają nadal ważną rolę w ko-
munikowaniu. Są to kognicje i  emocje zawarte w przekazach. W artykule autor szczegóło-
wo analizuje ich wpływ na percepcję treści. Pod pojęciem „kognicja” rozumie się najprościej 
całość (ogół) przerabianych informacji w  procesach i  strukturach inteligentnego systemu. 
Chodzi o różne aspekty postrzegania, uwagi, zapamiętywania i myślenia, które są udziałem 
odbiorcy mediów. Problemy te wyjaśnia szereg różnych teorii funkcjonujących w literaturze 
anglo-amerykańskiej i niemieckiej (np. teoria schematów, czy model mentalny). 
Współcześnie coraz większą rolę w procesach recepcyjnych odgrywają emocje. Wzbudzały 
one od dawna zainteresowanie badaczy różnych dyscyplin, głównie psychologów, ale tak-
że przedstawicieli nauki o  mediach i  komunikowaniu. Często bohaterowie medialni dają 
tzw. „impulsy emocjonalne”, które wywołują autonomiczne reakcje odbiorców, np. złość czy 
śmiech. Procesowi recepcji niekiedy towarzyszy empatia. Jest to specyficzny rodzaj emo-
cji wytwarzający się w  sytuacjach kontaktu paraspołecznego (zapośredniczonego). Autor 
analizuje niektóre teorie związane z  tym zagadnieniem, np. teorie mood-management 
D.  Zillmanna czy „teorię przepływu”. Zarówno kognicje, jak i  afekty należy rozpatrywać 
we wzajemnym powiązaniu. Istotną rolę odgrywa infotainment mający znaczenie zarówno 
funkcjonalne, jak i dysfunkcjonalne. Zagadnienia przedstawione w artykule nie wyczerpują 
całości problematyki. Obszerną grupę problemów stanowi selekcja treści i powiązane z nią 
postawy, motywacje oraz rutyna odbiorcza. 

SŁOWA KLUCZOWE: recepcja treści medialnych, kognicje, emocje, infotainment, tekst 
medialny 

 

Wprowadzenie

Obszar recepcji mediów obejmuje badanie, przetwarzanie (obróbkę) oraz przeżywa-
nie (doświadczanie) treści, które niosą media masowe. Recepcja ma wymiary indywi-
dualne i społeczne. We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie 

1 Prof. dr hab.; Zakład Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
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bez mediów. Ich oferta jest wielostronna, obejmuje tzw. media tradycyjne (prasa, radio, 
telewizja), Internet oraz połączenie obydwu rodzajów w postaci mediów konwergent-
nych (np. prasę on-line). Typowe problemy pola recepcji można ująć w postaci kilku 
ogólnych pytań badawczych: 

a) Jak odbiorcy rozumieją treści medialne?; 
b) Co sądzą o rzeczywistości przekazywanej przez media?; 
c) Jak przeżywają rozrywkę i „spotkanie” z bohaterami medialnymi?;
d) Co zapamiętują z programów różnego typu?; 
e) Dlaczego wybierają te a nie inne treści? 
Oczywiście pytań jest znacznie więcej. Będzie to przedmiotem analizy w niniej-

szym artykule. Wszystko da się sprowadzić do kognitywnych, afektywnych oraz beha-
wioralnych aspektów aktywności odbiorczej, które występują w kontekście kontaktów 
z treściami medialnymi – tekstem medialnym. 

Tekst medialny to właśnie treści medialne ze swoimi specyficznymi cechami formal-
nymi, wizualnymi, audytywnymi i audiowizualnymi. Natomiast odbiorca to osoba aktyw-
nie doświadczająca i przetwarzająca w określony sposób teksty. „Przetwarzanie”, „obróbka” 
(lub nawet bardziej potocznie „przetrawianie”) to procedury mentalne będące udziałem 
ludzi podczas zetknięcia się z tekstem medialnym. Chodzi m.in. o takie doznania, jak: 
uwaga, wiedza, interpretacja czy zapamiętywanie informacji (rozrywki) zapośredniczo-
nej przez media. Natomiast przez „przeżywanie” czy „doświadczanie” rozumie się rodzaj 
i sposób doznawania, odczuwania oraz interpretacji tekstów. W ujęciu bardziej szczegóło-
wym chodzi o: a) sposoby powiązań między odbiorcą a tekstami (involvement, czyli „doty-
czenie”, rezonans czy samookreślenie); b) emocje wywołane tekstami, np. nastrój; c) prze-
myśliwanie i pogłębianie; d) postrzeganie bohaterów, tj. figur medialnych; e) postrzeganie 
realizmu treści; f) odbiór przesłań perswazyjnych i zmianę postaw; g) społeczne aspekty 
recepcji, np. poczucie powiązania z innymi. Przetwarzanie i przeżywanie jest zawsze zwią-
zane z pewnym wyborem, czyli selekcją, która oznacza wybór medium, jak i wybór treści, 
czyli oferty. Wybiera się zatem taki a nie inny kanał, taką a nie inną gazetę, taki a nie inny 
gatunek (np. informację, komentarz, film, program dokumentalny). Ale także „wewnątrz” 
różnych informacji lub programów skupia się uwagę na konkretnych aspektach oferty, 
kieruje się większą lub mniejszą uwagę na konkretne sprawy i fakty. W grę wchodzą tutaj 
konkretne oczekiwane gratyfikacje. Dotyczy to oczywiście także nowych mediów. Cały 
proces recepcji ma charakter psychiczny i zależy od subiektywnych cech jednostki. Jednak 
ten subiektywizm należy widzieć w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, który 
właściwie jest jego bazą i podstawą. Jednostka nie funkcjonuje bowiem w próżni spo-
łecznej, jest uzależniona od wpływu otoczenia, sytuacji, także polityki, religii czy swojego 
statusu ekonomicznego. Można zatem mówić o kulturowym czy nawet interkulturowym 
wpływie na sposób recepcji. Proces recepcji jest częścią szerszego procesu komunikacyj-
nego pojmowanego tutaj nie tylko w sensie technicznym (transport informacji), ile raczej 
psychicznym (intencjonalność, refleksyjność, symboliczność). 
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Recepcja treści medialnych we współczesnym społeczeństwie medialnym zmienia 
się pod wpływem cyfryzacji i konwergencji. Zacierają się różnice między mediami a ob-
raz staje się coraz bardziej skomplikowany. Zacierają się również różnice między sa-
mymi tekstami i stylami. Konwergencja nie jest tylko procesem technicznym, ale także 
kulturowym, odbiorca w dużym stopniu decyduje, jakie teksty chce przyswajać i jakich 
informacji chce doświadczać. Zacierają się różnice między komunikacją masową a in-
dywidualną, która jest aktem „na życzenie”, także w obszarze produkcji treści. Obok 
produkcji profesjonalnej pojawia się i rozprzestrzenia tzw. ,,produkcja laicka”. Sytuacja 
komunikowania masowego, w której wielu ludzi odbiera jednocześnie centralnie i pro-
fesjonalnie produkowane treści, zostaje uzupełniana sytuacją, w której produkcja tre-
ści jest zdecentralizowana, nieprofesjonalna a  treści te nie są odbierane jednocześnie 
w tym samym czasie. Ludzie są jednocześnie odbiorcami i producentami. Z tych prze-
słanek wynikają tezy o „śmierci publiczności”, przynajmniej w tym tradycyjnym znacze-
niu2. Wydaje się to jednak przesadzone. Po pierwsze, recepcja jest zawsze recepcją bez 
względu na to, skąd płyną treści, mechanizmy są takie same, po drugie, indywidualiza-
cja recepcji nie zmienia jej charakteru w sensie poznawczo-psychologicznym, jednak 
wzmacnia aktywność odbiorców (inne są wyznaczniki aktywności w porównaniu z wy-
znacznikami klasycznymi), po trzecie, tradycyjne media nadal stanowią najważniejszą 
część systemu, np. radia słucha się średnio w Polsce 199 minut w ciągu dnia, telewizję 
ogląda 221 minut dziennie.

W literaturze zagranicznej toczy się dyskusja dotycząca zmian charakteru publicz-
ności. J. Fiske na początku lat 90. XX wieku zwrócił uwagę na różnicę między tra-
dycyjnym słowem audience, określającym publiczność mediów tradycyjnych, a sło-
wem audiencing, akcentującym publiczność „produkującą” materiały. Tym tropem 
poszli kolejni badacze. S. Livingstone i R. Das zastanawiali się nad końcem publicz-
ności w związku z indywidualizacją odbioru i zanikiem publiczności jako wspólno-
ty (psychicznej), zanikiem kolektywnego i otwartego charakteru odbioru3. S. Ridell 
w artykule analizującym ewolucję publiczności zaproponował wprawdzie formalne 
rozróżnienie między pojęciami audiencing i producing, gdyż są to dwa odmienne typy 
aktywności, jednak obydwa te pojęcia są ze sobą powiązane. Na przykład pracy nad 
Wikipedią często towarzyszy chęć zdobycia nowych informacji (audiencing), jednak 
gdy zauważony zostanie błąd, dąży się do jego usunięcia (producing). Powiązanie za-
tem istnieje4. W  tym miejscu trzeba zadać sobie pytanie, co właściwie zmienia się 

2 Na temat publiczności medialnej szerzej zob. S. Michalczyk, Publiczność medialna i  jej współczesne 
wymiary, [w:] I. Hoffman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media?, t. 2, Lublin 2010,                      
s. 73-86; J.L. Sullivan, Media audience: Effects, users, institutions and power, London – Los Angeles 2013.
3 S. Livingstone, R. Das, The end of audience? Theoretical amidst the uncertainties of use, [in:] J. Hartley, 
J. Burgess, A. Burns (eds.), Companion to new media dynamics, Chickester 2013, s. 104-121.
4 S. Ridell, Mode of action perspective to engagement with social media, [in:] H. Bilandzic, G. Patri-
arche, P. Traudt (eds.), The social media of media. Cultural and social scientific perspective on audience 
research, Bristol 2012, s. 19-35.
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w publiczności pod wpływem nowych technologii. W celu odpowiedzi na to pytanie 
należy wrócić do klasycznej definicji mediów i wyjaśnić, co ten termin oznacza.

Rozróżnia się media pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Media pierwsze-
go stopnia to ludzki język oraz niejęzykowe środki komunikacji wykorzystywane 
przez ludzi, jak mimika, gesty, mowa ciała. Media te umożliwiają bezpośrednie 
kontakty międzyludzkie i  pośredniczą w  nich, nie potrzebując żadnych środków 
technicznych. Media drugiego stopnia stanowią techniczne wyposażenie komu-
nikatorów, np. są to pismo czy druk. Media trzeciego stopnia pośredniczą w pro-
cesie komunikacyjnym między komunikatorami a  odbiorcami, którzy dysponują 
środkami technicznymi, np. elektronicznymi, cyfrowymi, telefonami, e-mailami. 
Dzisiaj akcent zostaje położony w  mniejszym stopniu na masowo-medialne po-
średniczenie w przekazywaniu treści, w większym natomiast stopniu na pośredni-
czenie medialne. Innymi słowy, każdy kto produkuje, postrzega i interpretuje, jest 
członkiem publiczności. W konwergentnym środowisku medialnym nie zmienia się 
nic w pryncypiach. Media techniczne (trzeciego stopnia) rozrastają się wariantowo, 
ale pośredniczenie medialne (media pierwszego i drugiego stopnia) pozostaje takie 
same: odbiorca doświadcza, przetwarza i obrabia zawsze określone treści. W kon-
tekście studiów recepcyjnych można sformułować wniosek, że zajmują się one feno-
menem audiencing, czyli publiczności zaangażowanej. Wyjaśniają procesy obróbki 
i przeżywania medialnie zapośredniczonych treści we wszystkich mediach oraz we 
wszystkich tekstach, czy to produkowanych profesjonalnie, czy laicko (amatorsko).

Studia recepcyjne dostarczają teoretycznych wyjaśnień i  opisów procesów, 
o których była mowa wyżej. Zasadniczo zakłada się aktywność odbiorców w proce-
sie recepcji treści medialnych. Trzy aspekty charakteryzują wzajemne relacje mię-
dzy nimi a treściami (przekazami):

1) Subiektywna interpretacja tekstów medialnych. Znaczenia tekstu dla odbiorcy 
nie można jedynie wyprowadzać z samego tekstu. To odbiorca konstruuje znaczenie 
i jest to czynność pierwotna. Przekaz (tekst) jest traktowany jako swego rodzaju bodziec 
wywołujący reakcje mające charakter subiektywny. Klasyczna koncepcja W. Frücha 
i K. Schönbach tłumaczyła nadawanie znaczenia tekstom za pomocą modelu „dyna-
miczno-transakcyjnego”. Odbiorca nadaje znaczenie wtedy, kiedy „coś” otrzymuje, 
zaspokaja jakieś potrzeby5. Współczesne koncepcje większy nacisk kładą na konteksty 
kulturowe (Livingstone). Przypisywane znaczenie można wyjaśnić nie tylko odmienno-
ściami samych tekstów, lecz także zróżnicowaniem samych odbiorców i wypływającą 
z  tego zróżnicowaną sytuacją interpretacyjną. W grę wchodzi osobowość, fazy cyklu 
życiowego, cechy społeczno-demograficzne, status społeczno-zawodowy itd.

2) Czas. Drugim podstawowym założeniem recepcji jest teza, że akt ten odbywa 
się w konkretnej sytuacji kontaktu odbiorcy z tekstem (przekazem). Aspekt czasowy 

5 W. Früch, K. Schönbach, Der dynamisch – transaktionale Ansatz, „Publizistik” 2005, nr 1(50).
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ma w badaniach recepcji i  skutków długą tradycję sięgającą prostych modeli bo-
dziec – reakcja. Sytuacja często decyduje o selekcji, obróbce i przeżywaniu. 

3) Intensywność i właściwość. Są trzecimi kryteriami opisu relacji między teksta-
mi a odbiorcami. Intensywność oznacza siłę przeżywania i obrabiania. Na przykład 
uczestnik jakiegoś negatywnego zdarzenia z  przeszłości (np. wypadku samocho-
dowego) będzie silniej przeżywał doniesienia o takich zdarzeniach niż osoba wcale 
nieprowadząca samochodu. Właściwość wyraża się w związku przekazu z własnym 
życiem i doświadczeniem (involvement).

Studia nad recepcją treści medialnych są obszarem stosunkowo młodym w na-
uce o mediach i komunikowaniu. Potocznie rzecz biorąc, recepcja ma wiele aspek-
tów: oto czytelnik przegląda lub czyta gazetę, widz ogląda telewizję, internauta 
przegląda strony lub tworzy własne teksty, a słuchacz słucha audycji radiowej. Są 
to indywidualne sytuacje codzienności, jednak kryje się za nimi pewna głębia, nad 
którą warto się bardziej zastanowić, ponieważ niesie duże skutki nie tylko w wymia-
rze indywidualnym, ale także społecznym. Podstawowym błędem byłoby przyję-
cie tezy, że treści medialne są jednakowo odbierane, rozumiane i przeżywane przez 
wszystkich. Wzory są różne. Jest to proces głęboko zróżnicowany. To założenie leży 
u podstaw obszaru badawczo-teoretycznego, o którym mowa. Ma on charakter nie 
tylko akademicki, ale również praktyczny. 

Dziennikarstwo, reklama, public relations mogą i  powinny być zainteresowane 
przebiegiem procesów recepcyjnych, rolą w nich kognitywnych i afektywnych czynni-
ków przekazów. Chodzi tutaj przede wszystkim o analizę czwartego pytania w formu-
le Lasswella, jednak granica pomiędzy recepcją a skutkami (piąte pytanie) jest płynna. 

Niniejszy artykuł strukturyzuje wiedzę z obszaru recepcji, wskazuje na główne 
nurty teoretyczno-badawcze, nie wyczerpując oczywiście całości problemów6.

Kognicje

Pod pojęciem „kognicja” rozumie się najprościej całość (ogół) przerabianych in-
formacji w procesach i strukturach inteligentnego systemu. Chodzi o różne aspekty 
postrzegania, uwagi, zapamiętywania, myślenia, rozwiązywania problemów oraz 
elaboracji i produkcji językowej. Wszystkie te procesy są ze sobą ściśle powiąza-
ne. Można zatem kognicję rozumieć jako pewną relację, czy wymianę między we-
wnętrznymi i  zewnętrznymi podnietami oraz wypływające stąd reakcje. Według 
Słownika wyrazów obcych7 rzeczownik „kognicja” (łac. cognitio – poznanie) to po-

6 Artykuł jest poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy o odbiorze społecznym mediów, o którym już była 
mowa w jednej z poprzednich prac. Zob. S. Michalczyk, Kognitywne i afektywne motywy korzystania 
z mediów. Rekonstrukcja koncepcji teoretycznych , [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne 
media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. 1, Lublin 2009, s. 235-248.
7  Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 362.
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szukiwanie, rozpoznawanie a przymiotnik „kognitywny” oznacza poznawczy, do-
tyczący poznania. Kognicje to zatem procesy poznawcze i wynikające z tego stany. 

W odróżnieniu od recepcji mediów, studia kognitywne wyjaśniają, jak ludzie 
podczas kontaktów postrzegają, przyjmują, obrabiają oraz „przechowują” infor-
macje medialne. U podstaw kognicji leży kognitywny aparat człowieka. Od lat 70. 
opisuje się go w kategoriach psychologicznych i przyrównuje do komputera. U pod-
staw leży założenie, że jest on wewnętrzną właściwością organizmu i  jest zdolny 
do relacji ze światem zewnętrznym właśnie w postaci postrzegania i przyjmowania 
informacji oraz jej obrabiania, np. informacji telewizyjnych. Odbywa się to na bazie 
dotychczas posiadanej wiedzy oraz predyspozycji odbiorców. Aparat kognitywny 
nie odzwierciedla w  prosty sposób wszystkich informacji płynących z  otoczenia. 
Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, aparat ten jest wysoce selektywny, co 
wypływa z tego, iż nasze zdolności do percepcji i obróbki informacji są ograniczone. 
Oznacza to, że tylko mała część strumienia informacji zostaje faktycznie zauważona 
i przerabiana (np. podczas oglądania bloków reklamowych w kinie odbiorca „reje-
struje” tylko niektóre z nich, inne zostają natychmiast odrzucone, podobnie dzieje 
się ze smakami napojów, które w dużej części nie są zapamiętywane). Po drugie, 
obrabianie płynącej informacji zależy od aktualnego stanu systemu kognitywnego, 
także od dotychczasowej wiedzy, postaw, nastrojów, emocji i obciążenia kognityw-
nego. Nie ma tu zatem automatycznych reakcji i działań (rys. 1).

Rysunek 1. Model aparatu kognitywnego

Źródło: C. Wickens, J. Lee, Y. Liv, S. Backer, An introduction to human factors engineering, 
New York 2004, s. 15.
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Rysunek 1 pokazuje cały kompleks komponentów aparatu kognitywnego jed-
nostki biorących udział w recepcji informacji zewnętrznej. System sensoryczny dys-
ponuje zdolnościami, aby w ciągu sekund (w sposób sensoryczny) odzwierciedlać 
informacje poprzez ich postrzeganie, krótkofalowe (robocze) zapamiętywanie i se-
lekcję. Zapamiętywanie w dłuższym czasie to permanentne gromadzenie wiedzy. 
Skutkiem jest działanie (reakcje behawioralne), które jednak nie musi następować. 
Jest to model idealny. Informacje zewnętrzne traktowane są jako bodźce (audytyw-
ne, wizualne) dostępne krótko i długo, które odbiera system sensoryczny i które na-
stępnie są obrabiane. Na skutek selektywnej uwagi jakaś część informacji nie zostaje 
poddana obróbce, jest odrzucana jako niemająca znaczenia. Rysunek przedstawia 
główne punkty procesu obróbki informacji, które zostaną dalej opisane w sposób 
bardziej szczegółowy. Idealnemu ujęciu towarzyszą oczywiście odchylenia, będące 
wynikiem praktyki i zróżnicowań jednostkowych. 

Rysunek 2 pokazuje cztery komponenty kognicji leżące u podstaw recepcji tre-
ści medialnych (w obszarze kognitywnym). Wprowadza pewną klarowność do pro-
blematyki. 

Rysunek 2. Komponenty kognicji

Źródło: opracowanie własne.

Dlaczego odbiorca ogarnia w danej ofercie medialnej określone jej właściwości 
oraz dlaczego trudno skupia swoją uwagę jednocześnie na większej liczbie bodźców? 
Są to pytania, na które trzeba odpowiedzieć, analizując recepcję, konkretnie zaś trzeba 
odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odgrywają w tym procesie postrzeganie i uwaga.

Postrzeganie

Fenomen ten wynika z podstawowych cech (właściwości) ludzkiego organizmu 
(niekiedy używa się też określeń spostrzeganie, dostrzeganie lub percepcja). Obej-
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muje nie tylko bodźce audytywne, wizualne oraz audiowizualne, lecz także bodź-
ce oddziałujące na ciało. Szerzej zagadnienie to opisuje psychologia behawioralna. 
Istnieje także postrzeganie języka i czasu. Nie wszystkie rodzaje postrzegania mają 
znaczenie dla badania recepcji mediów. Nie ulega wątpliwości, że procesy postrze-
gania związane ze stanami świadomościowymi i wolicjonalnymi przebiegają szybko 
i umożliwiają dopasowywanie się do środowiska fizykalnego. Z drugiej strony towa-
rzyszą im procesy myślowe przebiegające wolno pod kontrolą świadomości. Ludz-
kie postrzeganie nie jest prostym odzwierciedleniem środowiska (świata) w sensie 
dokładnego fizykalnego opisu. Takich możliwości ludzie nie posiadają ze względu 
na określony charakter aparatu sensorycznego. Dlatego też chodzi o ograniczoną 
ilość obrazów, bodźców i  znaczeń, co oznacza, że nie wszystko jest postrzegane. 
Odpowiedź na pytanie, dlaczego nie można wszystkich bodźców postrzegać (perce-
pować) daje analiza drugiego fenomenu, jakim jest uwaga.

 
Uwaga

Można wyróżnić dwie zasadnicze funkcje uwagi. Po pierwsze, chodzi o selekcję 
relewantnych (znaczących) informacji ze strumienia bodźców. Bodźce te zawierają 
obfitość informacji i nie wszystkie one są potrzebne organizmowi. Po drugie, zada-
niem uwagi jest wyrównanie płynących informacji ze stanami wiedzy, czyli pewne 
kontrolowanie potoku bodźców. W tym sensie można mówić o wzajemnej grze mię-
dzy wolą skierowania się na bodźce środowiskowe a bodźcami, których nie chce się 
przyjmować (nie chce się na nie zwracać uwagi). Uwaga przebiega u  ludzi szybko 
i automatycznie, w przeciwieństwie do procesów myślowych, które przebiegają rela-
tywnie wolniej i pod kontrolą świadomości. Uwaga może mieć charakter świadomy 
(wolitywny) lub mimowolny. Pierwsza oparta jest na wiedzy już posiadanej i wypły-
wających z niej oczekiwań i postaw recepcyjnych. Druga zależy od właściwości bodź-
ców medialnych. Uwaga wolicjonalna polega na kontrolowaniu płynących bodźców, 
np. informacji telewizyjnych, przez aparat kognitywny, a także na ich porządkowaniu. 
Poprzez ciągłe powtarzanie tych „czynności” dochodzi do ich automatyzacji, co z cza-
sem odbywa się coraz szybciej i przy mniejszym nakładzie sił i bodźców. Na przykład 
gracz komputerowy, wchodząc w nową grę, poświęca więcej uwagi na poznanie jej 
przebiegu, później czyni to już automatycznie; osoba wierząca zwraca uwagę na infor-
macje religijne automatycznie, niewierząca odbiera je mimowolnie. 

Innym przykładem jest sytuacja, kiedy w strumieniu reklam nagle pojawia się in-
teresujący obraz. Wtedy zwraca się nań uwagę celową, natomiast pozostałe mimowol-
nie przemykają przed oczami. W uwadze mimowolnej znaczenie mają cechy przeka-
zów: kolor, ruch, hałas, głośność. Bodźce te pobudzają naszą uwagę bez świadomego 
sterowania. Uwagi wolicjonalna i mimowolna są określone jako top-down-processing 
oraz bottom-up-processing. Pierwszy bazuje na wiedzy pierwotnej i  wypływającej 
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z niej oczekiwaniach i postawach, co ma znaczenie podczas obróbki informacji, drugi 
zależy od siły bodźców zewnętrznych. W uwadze mimowolnej istotną rolę odgrywają 
trzy mechanizmy: Po pierwsze, aparat kognitywny posiada wrodzoną predyspozycję 
selekcyjną, nastawioną w pierwszym rzędzie na recepcję informacji związanych z po-
trzebami. Na przykład silniej zwraca się uwagę na plakaty zawierające wizerunki osób 
niż stany rzeczy, bodźce seksualne oddziałują silniej na uwagę niż pozbawione tego 
tekstu (podtekstu). Po drugie, uwaga mimowolna pomaga uwolnić się od bodźców 
niespodziewanych lub potencjalnie groźnych, np. głośnych krzyków czy zmiany świa-
teł, które wywołują złość lub reakcje obronne. Po trzecie, przyczyny mimowolnego 
zauważania treści zawierających bodźce można wyjaśnić efektem primingu. 

Według tej zasady, jeżeli krótko doświadcza się określonych informacji, to też 
krótko pozostają one w  pamięci, ale też jeżeli do odbiorcy docierają tylko pozy-
tywne informacje, to też tylko takie będą obrabiane. W ramach tej wieloaspektowej 
koncepcji funkcjonuje także zasada, że im więcej energii włożymy w jakieś zadanie 
i im silniej się na nim koncentrujemy, w tym mniejszym stopniu jesteśmy skłonni 
poświęcać uwagę innym, alternatywnym bodźcom i zadaniom. Jeżeli np. czytamy 
gazetę po to, aby zapoznać się z nowymi informacjami, to nie będziemy koncentro-
wać uwagi na paralelnie nadawanej muzyce w radiu.

Fenomeny recepcyjne tłumaczy także koncepcja ograniczonych zasobów. Na przy-
kład znane są studia Jörga Matthesa z roku 2013 poświęcone obecności humoru w in-
formacjach politycznych, przemówieniach politycznych czy różnego typu politycznych 
show8. Czy to zwiększa lub zmniejsza uwagę widzów? Ze studiów nad humorem wia-
domo, że podnosi on rozumienie, co wiąże się z  kognitywnymi wartościami tekstu. 
Słuchacz kawału będzie do końca oczekiwał bowiem puenty. Podobnie jest w przemó-
wieniach politycznych: humor zwiększa rozumienie oraz koncentrację kognitywną na 
treści, mniej przy tym zwraca się uwagi na argumenty merytoryczne. Ogólnie koncepcja 
ograniczonych zasobów mówi, że odbiorca tyle wkłada energii w recepcję, ile potrzebu-
je, aby osiągnąć cel recepcyjny (np. zaspokojenie potrzeby informacji). 

 
Gromadzenie/zapamiętywanie

Do tej pory objaśniono, jakie informacje są  postrzegane przez odbiorcę, tzn. 
na co kieruje się jego uwaga. Teraz trzeba się skupić na problemie: jak postrzeżone 
informacje są magazynowane (zapamiętywane) lub odrzucane przez aparat kogni-
tywny. W psychologii kognitywnej pamięć jest traktowana jako sieć skojarzenio-
wa albo fory skojarzeniowe. Jeżeli jakaś jedna określona zawartość pamięci zostaje 
przywołana, to potrafimy ją nazwać dzięki aktywności mózgu. Treści pamięci są 
stale poszerzane. Im silniejszy jest związek między dwoma treściami pamięci, tym 

8  J. Matthes, Elaboration or distraction? Knowledge acqusition from thematically related and unrelated 
in political speeches, „International Journal of Public Opinion Research” 2013, No. 3 (25), s. 291-302.
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silniej będzie się ona aktywizowała. Na przykład termin „bezrobocie” inaczej będzie 
aktywizował pamięć u bezrobotnych, a inaczej u stale zatrudnionych. Aktywność 
pamięci zależy od dwóch czynników: od częstości aktywności jednostkowych ele-
mentów jej zawartości w przeszłości oraz od odstępów czasowych aktywizowania 
tychże elementów. Im krótszy odstęp czasowy, tym silniejsza aktywizacja. Treści 
pamięci są silniejsze wtedy, gdy chronicznie są aktywizowane i  permanentnie są 
w dyspozycji. Słaba aktywność sprzyja zapominaniu. Rozróżnia się także pamięć 
semantyczną i  epizodyczną. W  pierwszej informacje są traktowane jako wiedza, 
koncepcje albo definicje. W drugiej pamięć składa się z przeżyć lub doświadczeń, 
które jednak nie muszą bezpośrednio dotyczyć jednostki. Można także wyróżnić 
metapamięć zawierającą np. wiedzę o wiedzy. 

 W powyższym kontekście istotne pozostają pytania o sposoby organizacji treści 
pamięci i  ich gromadzenie. Problemy te tłumaczą m.in. teoria schematów, model 
koneksyjny oraz model mentalny, które teraz będą przedmiotem opisów bardziej 
szczegółowych. 

Jedna z istotnych tez kognicji mówi, że nasza wiedza jest zorganizowana w for-
mie schematów. Pojęcie „schemat” (lub „schematy” – liczba mnoga) pochodzi z lat 
30. XX wieku i zostało wprowadzone do psychologii przez F.C. Bartleta. Według tej 
koncepcji ludzka wiedza jest zorganizowana w system szuflad, które „otwierają” się 
w zależności od sytuacji i potrzeb, co ma zastosowanie w procesie obróbki informa-
cji. W innych sytuacjach szuflady pozostają zamknięte, np. wtedy gdy informacje 
nie zostaną zrozumiane. Zachodzi wtedy konieczność kształtowania nowych szu-
flad. Schematy są ustrukturyzowane, będąc relatywnie stabilnymi pakietami wie-
dzy, mogą się aktywizować lub też pozostać bierne. Przejawia się to np. w typowym 
oglądaniu telewizji wieczorem. Schemat zatem to ustrukturyzowany, relatywnie 
stabilny kompleks wiedzy odbiorcy. Obejmuje wiedzę o wydarzeniach, czasie, sytu-
acjach i przedmiotach oraz jest zorganizowany w sieć skojarzeniową. Schemat pełni 
dwie funkcje w procesie obróbki informacji: najpierw identyfikuje informacje (faza 
identyfikacyjno-zapoznawcza), powoduje ich zrozumienie (lub nie) oraz porządku-
je je, a następnie aktywizuje skojarzenia, łączy elementy informacji. 

 W recepcji mediów natomiast schematy pełnią trzy funkcje. Są nimi: a) funk-
cja odciążająca; b) funkcja strukturyzująca; c) funkcja uzupełniająca. Schematy 
odciążają system obrabiania informacji przez odwołanie się do już istniejących 
schematów, dzięki czemu nie każdy bodziec jest bodźcem nowym i nie musi być 
obrabiany. Odbiorca może obficie płynące informacje medialne szybko przyjmować 
i rozumieć oraz porządkować. Druga funkcja schematów polega na strukturyzacji 
doświadczeń, co pozwala uznawać informacje za ważne lub mało ważne. Innymi 
słowy, schemat pełni rolę okularów, przez które odbiorca strukturyzuje informacje 
na podstawie wiedzy i doświadczeń. Znaczące będą łatwiej zapamiętywane, nato-
miast nieznaczące zapomniane. Funkcja uzupełniająca (dopełniająca) polega na 
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dołączaniu nowych schematów do już istniejących, pierwotnych i ich rozbudowy-
waniu. Ogólnie schematy umożliwiają szybsze i efektywniejsze obrabianie płynącej 
informacji. Ma to różne zastosowanie praktyczne, np. podczas kampanii wybor-
czych odbiorca schematycznie obrabia informacje dotyczące kandydatów i partii. 
Schematycznie myśli się także o samych mediach, gatunkach, formatach. Tym tłu-
maczy się również selektywne korzystanie z telewizji i innych mediów masowych.

Jak powiedziano wyżej, schematy są relatywnie stabilne. To nie znaczy, że są 
w  ogóle niezmienne. Badacze amerykańscy już w  latach 70. i  80. XX wieku opi-
sali mechanizmy zmiany schematów. W tym kontekście wskazali na trzy procesy: 
accretion (przyrost), tuning (dopasowanie) oraz restructuring (restrukturyzacja). 
Pierwszy oznacza sukcesywne narastanie wiedzy faktograficznej, np. podczas ucze-
nia się na pamięć numerów telefonicznych lub nazwisk. Nowe informacje zostają 
włączone do już istniejących schematów bez strukturalnych zmian w organizacji 
wiedzy, w przeciwnym razie uczenie się nie miałoby sensu lub byłoby mało efek-
tywne. W tym wypadku albo istniejący schemat zostanie zmodyfikowany (tuning), 
albo powstanie nowy schemat (restructuring). Dopasowanie (tuning) polega na do-
pasowaniu starych schematów do nowych sytuacji lub dopasowanie schematów do 
nowych aspektów (np. informacji). Restrukturyzacja (restructuring) oznacza nato-
miast powstanie nowego schematu (np. pod wpływem nowych informacji zmie-
nia się całkowicie schemat myślenia o jakimś aktorze politycznym), powstaje nowy 
schemat. Teoria schematów w kontekście recepcji mediów doczekała się krytyki ze 
strony różnych badaczy. Wskazano na jej zbytnią prostotę i brak materiału empi-
rycznego oraz istnienie wielu innych czynników obecnych podczas recepcji9. 

Model koneksyjny pojawił się w  badaniach kognicji w  wyniku krytyki teorii 
schematów, która dla wielu badaczy była zbyt statyczna, gdyż polega w istocie na 
wyjaśnianiu mechanizmów aktywności odbiorcy w procesie recepcji treści (aktywi-
zują lub nie aktywizują). Tacy badacze jak E.R. Smith i W. Wirth sformułowali pod-
stawy tzw. „modelu koneksyjnego”, w którym wychodzi się z założenia, że nie ma 
jednego procesu obrabiania informacji, lecz jest to zespół wielu procesów biegną-
cych równolegle. Wynika to z biologicznego systemu nerwowego, który jest siecią 
różnych powiązań. Napływające informacje pełnią rolę aktywizującą, wiedza w tym 
ujęciu powstaje dzięki aktywizacji elementów nerwowych. „Model mentalny” do-
tyczy głównie zachowań w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Na gruncie re-
cepcyjnym próbuje wyjaśnić, jak odbiorca rozumie informacje i wydarzenia i  jak 
w związku z  tym „konstruuje” wewnętrzne teksty. W przeciwieństwie do sztywnych 
schematów model mentalny akcentuje elastyczność recepcyjną, łatwe zmiany w re-
cepcji treści. 

 

9 Szerzej zob. J. Matthes, Die Schema – Theorie in der Medienwirkungsforschung. Ein unscharfer Blick in 
die „Black Box”, „Medien & Kommunikationswissenschaft” 2004, nr 52, s. 545-568.
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Przypomnienie/odrzucenie/zapominanie

 Procesy te oznaczają, że nastąpiło lub nie następuje wyrzucanie przechowywa-
nych informacji z pamięci. Nie jest to jednak odrzucenie całkowite, gdyż istnieje 
zawsze możliwość reaktywacji, można zatem raczej mówić o wyrzuceniu informacji 
z pamięci roboczej. Treści są łatwiej przypominane wtedy, gdy wcześniej były szcze-
gółowo i głęboko obrabiane, a także powtarzane i przemyśliwane. Podczas recep-
cji treści medialnych siła elaboracji nad nimi jest relatywnie mniejsza niż podczas 
recepcji treści medialnych, co skutkuje łatwiejszym zapominaniem i odrzucaniem. 
Wiele z nich nigdy nie trafia do pamięci. Mniejsza siła elaboracji wynika z wielu 
przyczyn, np. korzysta się z mediów podczas wykonywania innych czynności (pra-
ca, jazda samochodem, jedzenie, toaleta itd.). Poza tym odbiorca ma do wyboru 
wiele źródeł informacji, które niekiedy podają sprzeczne informacje. W  ramach 
studiów nad kognicją sformułowano tzw. primacy-effect, według którego informa-
cje trafiające do odbiorcy jako pierwsze i jako ostatnie najlepiej są zapamiętywane 
i przypominane. Można to wyjaśnić w ten sposób, iż ostatnie informacje przecho-
wywane są w pamięci roboczej, a ich odrzucalność jest niska. Natomiast informa-
cje pierwsze dłużej funkcjonują i dłużej są elaborowane, co zwiększa szanse na ich 
trwalsze przechowywanie w pamięci. Badania nad reklamą pokazały wyraźnie, że 
w bloku reklamowym pierwsze i ostatnie spoty mają największe szanse na zapamię-
tanie, środkowe natomiast są odrzucane. 

Analizując procesy przypominania i  zapamiętywania, nie należy abstrahować 
od roli emocji w  tych procesach. Wielokrotnie udowadniano, że emocje sprzyja-
ją zarówno obróbce, jak i gromadzeniu informacji, intensyfikują te procesy. Ma to 
duże znaczenie w różnego typu kampaniach (także politycznych) oraz w reklamie. 
Na zakończenie należałoby w ogóle zadać pytanie: dlaczego ludzie w ogóle zapo-
minają informacje medialne, nie mogąc już ich odtworzyć? Badania pokazały, że są 
dwie przyczyny takich sytuacji. Po pierwsze, jest to skutkiem braku przywoływania 
danych informacji w  dłuższym przedziale czasu. W  sieci skojarzeniowej pamięci 
brakuje aktywizacji określonych informacji, co powoduje ich zanik. Po drugie, stare 
informacje przechowywane w pamięci „przeszkadzają” zagnieżdżeniu się tam in-
formacji nowo napływających. Prawdopodobieństwo zapominania zwiększa się też, 
jeżeli nowe informacje są podobne do starych, wcześniej istniejących w pamięci10.

10 Na temat kognitywnych aspektów odbioru mediów zob. np. J. Mikułowski-Pomorski, Z. Nęcki, Ko-
munikowanie skuteczne?, Kraków 1983, s. 256-279 i H. Bilandzic, H. Schramm, J. Matthes, Medienrez-
eptionsforschong, Konstanz – München 2015, s. 29-47; A. Lang, The limited capacity model of message 
processing, „Journal of Communication” 2000, No. 1  (50) s. 46-70; W. Wirth, Von der Information 
zum Wissen. Die role der Rezipient für die Entstehung von Wissensunterschieden. Ein Beitrag zur Wis-
senskluftforschung, Opladen 1997; H. Hagendorf, J. Krummenacher, H.J. Müller, T. Schubert (Hrsg.), 
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Allgemein Psychologie für Bachelor, Wiesbaden 2011.
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Emocje

Zagadnieniami emocji interesowali się już myśliciele starożytni. Platon wy-
różniał trzy części duszy: rozum, wolę i pożądanie. Arystoteles uważał emocje za 
istotną część swojej „Retoryki” (patos), nauczał także o katharsis, etyce czy sztuce 
państwa. Emocjami zajmowano się także we wczesnym chrześcijaństwie i średnio-
wieczu. W kontekście pożądań i grzechów wiara w Boga była wyjątkiem. W filozofii 
moralności przez długi czas emocje przeciwstawiano rozumowi, uważano je za ele-
ment przeszkadzający w logicznym rozumowaniu. Afekty i namiętności odpowied-
nio do tego traktowano jako funkcje psychiki. Wyższe funkcje kognitywne miały 
kontrolować życie ludzi. Główny problem duszy polegał na rozdzieleniu rozumu 
od emocji, a więc rozdzielenia świata ciała od świata ducha. Namiętności jako naj-
ważniejsze pojęcie w emocjach traktowano jako coś zwierzęcego, prowadzącego do 
zaciemniania sądów. Przewartościowanie takich poglądów przyniósł romantyzm. 
Dalsza emancypacja emocji wiąże się z fenomenem wieku XX, charakteryzującego 
się rosnącą liberalizacją zachowań i wyrażeń emocjonalnych w życiu prywatnym 
i  publicznym. Wiek XXI przyniósł nawet swoisty boom na emocje, stały się one 
ważną częścią różnych sfer życia, w tym także komunikowania medialnego. 

Definiowanie/koncepcje emocji

Zarówno definicje potoczne (dnia codziennego), jak naukowe nie są w swej wymo-
wie jednoznaczne. Trudno też, mając na uwadze konteksty kulturowe, językowe i na-
ukowe, dojść do jakiegoś konsensusu. Badacze doliczyli się już na początku lat 80. XX 
wieku istnienia ok. 100 definicji pojęcia „emocje”11. Sprawy komplikuje częste utożsa-
mianie dwóch pojęć: emocji i nastrojów, chociaż są to dwa różne pojęcia (tabela 1). 

Tabela 1. Różnice między nastrojami a emocjami
Cecha Nastrój Emocja
Trwałość relatywnie długi relatywnie krótki
Wzór czasowy stopniowe zmiany, kontynuacja szybkie zmiany, epizodyczność
Intensywność relatywnie słaba relatywnie silna
Przyczyna bez specjalnego wydarzenia specjalne wydarzenie

Funkcja dostarcza informacji o aktualnym 
stanie osoby

dostarcza informacji o aktualnym 
stanie sytuacji

Kierunek bez specjalnego kierunku ukierunkowana na konkretny cel

Źródło: B. Parkinson, P. Tokterdell, Changing moods. The psychology of mood and mood re-
gulation, New York 1996, s. 92.

11 R.C. Solomon, The philosophy of emotions, [in:] M. Lewis, J.M. Haviland, L.F. Barret (eds.), Hanbook 
of emotions, New York 2008, s. 3.
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Zarówno nastroje, jak i emocje są uporządkowanymi afektami, jednak różnią się mię-
dzy sobą. Emocje są wywołane jakimś konkretnym wydarzeniem lub specyficzną przy-
czyną, ich zmiany następują relatywnie szybko, epizodycznie w konkretnych sytuacjach 
oraz są ukierunkowane na określony obiekt lub cel. Są też intencjonalne i trwają relatyw-
nie krótko (czasami tylko kilka minut), są intensywne. W przeciwieństwie do nich na-
stroje trwają relatywnie długo (nawet do kilku tygodni), są mniej intensywne, rozwijają 
się w pewnym ciągu czasowym i nie są ukierunkowane na konkretny cel, w mniejszym 
stopniu są zdeterminowane określoną sytuacją, ale raczej aktualnym stanem psychicznym 
jednostki. Jednak ogólnie rzecz biorąc, granice między nastrojami a emocjami są płynne. 
Z jednej strony większa ilość doświadczeń emocjonalnych powoduje kształtowanie się na-
stroju, z drugiej zaś nastrój wpływa na relacje emocjonalne jednostki. Mówiąc skrótowo: 
nastrój jest przyczyną emocji i odwrotnie. W procesach tych dużą rolę odgrywa recepcja 
treści medialnych, które są swoistym regulatorem obydwu stanów afektywnych, zarówno 
w krótkiej, jak długiej perspektywie czasowej. Emocje można zdefiniować jako kompleks 
interakcji natury subiektywnej i obiektywnej, składający się z  czynników afektywnych, 
kognitywnych, konatywnych i psychologicznych. Komponenty afektywne wynikają z su-
biektywnych przeżyć i doświadczeń w określonych sytuacjach. Komponenty kognitywne 
i emocjonalne zazębiają się, tworząc jedną całość. Komponentami konatywnymi są np. 
zachowania werbalne, mimika, gestykulacja czy ogólna mowa ciała. Zewnętrznymi skut-
kami i objawami wspomnianych interakcji są np. zaczerwienienie twarzy, wzmożone bicie 
serca, zmiany w oddychaniu, pocenie się rąk itp. 

Emocje wzbudzały od dawna, jak powiedziano wyżej, zainteresowanie badaczy róż-
nych dyscyplin, głównie psychologów, ale także przedstawicieli nauki o mediach i komu-
nikowaniu. Na bazie badań empirycznych i ogólnej refleksji skonstruowano wiele teorii 
próbujących wyjaśnić, opisać zachodzące w  tym obszarze zjawiska i  procesy. Przeglą-
du teorii z medialnego punktu widzenia dokonali w połowie ubiegłego dziesięciolecia 
W. Wirth i H. Schramm12. Wydzielili trzy grupy teorii. Do grupy pierwszej należą te, któ-
re biorą za punkt wyjścia psychologiczne reakcje jednostki w procesach emocjonalnych. 
Chodzi głównie o zjawiska pobudzenia czy wzruszeń w przeżyciach emocjonalnych. Ka-
tegoriom tym nadano istotne znaczenie i traktowano je jako cel sam w sobie w kontak-
tach z mediami. W drugiej grupie teorii zasadniczą rolę w powstaniu emocji odgrywają 
aspekty kognitywne jak atrybuty i oszacowania sytuacji. Atrybuty to specyficzne emocje 
będące wynikiem negatywnego wartościowania oraz nieoczekiwanych wydarzeń, które są 
interpretowane jako negatywne. W trzeciej grupie znajdują się teorie (wywodzące się jesz-
cze od Darwina), które traktują emocje jako mechanizm dopasowywania się do uwarun-
kowań środowiskowych. Aktualnie najczęściej emocje traktuje się jako stany psychiczne 
(np. strach, miłość) będące wynikiem danej sytuacji lub wzajemnego oddziaływania na 
siebie cech jednostki i sytuacji. Są to procesy wewnętrzne, przebiegające indywidualnie. 

12 W. Wirth, H. Schramm, Media and Emotions, „Communication Research Trends” 2005, No. 3 (24), s. 3-39.
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W literaturze wielokrotnie podejmowano próby uporządkowania i klasyfikacji 
aspektów emocji. Badacze są raczej zgodni, że jedne posiadają status zasadniczy 
a inne drugorzędny. Można także wydzielić emocje pierwotne i wtórne (mieszane). 
Do tych pierwszych zaliczają się np. instynkt, a do drugich np. nudę, obrzydzenie 
czy odrazę, a także zmartwienie, złość czy gniew. Problem klasyfikacji zaczyna się 
już od poziomu definicji, bo nie wiadomo do końca, które aspekty przeżywania 
w ogóle są emocjami. Próbowano również klasyfikować emocje jako zjawiska dwu-
aspektowe. Aspekt pierwszy różnią emocje przyjemne i  nieprzyjemne (np. chęć-
-niechęć), aspekt drugi zakłada stopniowalność emocji, np. stopień podniecenia, 
stopień aktywności. Niektórzy badacze wyróżniają i nazywają konkretne emocje, 
np. R.S. Lazarus wyróżnił 15 emocji, np. dumę, zadowolenie, miłość, złość, strach, 
obawę, nadzieję, współczucie itd. Inni natomiast, np. D. Ulich, P. Mayring, ziden-
tyfikowali aż 24 emocje, występujące w czterech grupach i mające duże znaczenie 
w procesie recepcji mediów: poczucie doznania, poczucie niechęci, poczucie do-
brostanu, poczucie niewygody itd. Emocje powstające podczas recepcji mediów 
zasadniczo nie różnią się od tych, które powstają w sytuacjach niemedialnych. Jest 
to ważne stwierdzenie K.R. Scherera z roku 1998 mające znaczenie w dalszych ana-
lizach13. 

Emocje medialne są następstwem i rezultatem procesów ocen (często niecałkowicie 
uświadamianych przez odbiorcę) powstających podczas postrzegania obiektów medial-
nych, wydarzeń i motywacji, w kontekście ich nowości, przyjemności, celowości, opano-
wania i wyznawanych norm. Rezultatem procesu postrzegania jest produkcja różnych 
wzorów reakcji, np. psychologicznych, motorycznych, tendencji postępowania, uczuć. 
W  konsekwencji powstają specyficzne emocje medialne, które są ego-emocjami albo 
emocjami towarzyszącymi. Na przykład wypowiedź polityka wywołuje złość, gdyż – we-
dług oceny odbiorcy – narzuca wartości czy cele będące ego-wartościami wcześniej uzna-
wanymi. Nastąpiła zatem indukcja emocji. Często bohaterowie medialni dają tzw. „impul-
sy emocjonalne”, które jednak nie wiążą się z głębszym wywoływaniem emocji, lecz tylko 
z reakcjami automatycznymi, np. automatyczny śmiech jako reakcja na śmiech bohatera 
medialnego. Procesowi recepcji często towarzyszy empatia, czyli empatyczne współczucie 
osobie medialnej (empatia wg klasycznej definicji to uczucie utożsamiania się z inną osobą 
i wywoływanie w sobie uczucia, które ona przeżywa). Jest to specyficzny rodzaj emocji 
wytwarzający się w sytuacji kontaktu paraspołecznego (zapośredniczonego). 

Empatia i napięcie

„Empathy has become an important construct in mass comunication research. 
It has been used to explain both children’s and adults reactions to film and charac-

13 K.R. Scherer, Emotionsprozesse im Medienkontext, „Zeitschrift für Medienpsychologie” 1998, nr 10, 
s. 276-293; J.L. Sherry, Flow and media enjoyment, „Communication Theory” 2004, No. 14, s. 328-347.
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ters [...], enjoyment of films [...] responses to coviewing other [...] and attraction 
to programs” – pisał w 2003 roku badacz zagadnienia A.I. Nathanson14. Empatia 
jest koncepcją wieloaspektową zawierającą w sobie zarówno aspekty kognitywne, 
jak i afektywne. Empatia kognicyjna to przemyśliwanie o uczuciach innych osób. 
Natomiast komponent kognitywny występuje podczas wczuwania się w ich prze-
żywanie. W  obydwu przypadkach obiektami są bohaterowie medialni. Jeżeli np. 
bohater przeżywa smutek, to empatia polega na przeżywaniu smutku razem z nim. 
Jest to tzw. „uczucie towarzyszące”. Dotyczy to głównie fikcji, ale równie dobrze em-
patia występuje w informacjach medialnych, np. podczas relacjonowania katastrof, 
wypadków, ale także zdarzeń o wydźwięku pozytywnym, np. sukcesów sportowych. 

Empatii często towarzyszy uczucie napięcia, czyli pewnego podniecenia emo-
cjonalnego, wynikającego z  niepewności związanej z  dalszym przebiegiem akcji, 
działania. Niepewność ta wywołuje emocje negatywne związane z obawami o  losy 
bohatera. Jest to zresztą charakterystyczne dla życia rodzinnego i nie dotyczy tylko 
recepcji mediów. Napięcie jako zjawisko jest badane przez różne dyscypliny naukowe 
z psychologią na czele, ale zajmuje się nim też filmoznawstwo. Jest zatem w pewnym 
sensie konstruktem interdyscyplinarnym. Zawiera w sobie komponenty kognitywne 
i afektywne, jest rezultatem wzajemnego oddziaływania obydwu. Występuje nie tylko 
podczas recepcji treści mediów masowych, ale także recepcji powieści, opowiadań, 
bajek, a nawet poezji. Można zadać pytanie: co czyni uczucie napięcia atrakcyjnym 
i pożądanym? Na pytanie to odpowiada tzw. „teoria transferu” D. Zillmanna. Odbior-
ca jest tylko świadkiem określonych wydarzeń, sam nie bierze w nich udziału, nie ma 
wpływu na rozwój wypadków, zostaje mu zatem tylko bierna obserwacja. Dlatego an-
gażuje się emocjonalnie, rekompensując bierność. Napięciu często towarzyszy strach 
o losy bohaterów, zwłaszcza w treściach fikcyjnych. Strach jest zatem częścią napięcia. 

 W psychologii występuje zjawisko podniecenia emocjonalnego, które jest uwa-
żane za czynnik aktywności emocjonalnej oraz w ogóle części emocji. Wspomniana 
teoria Zillmanna mówi o transferze podniet. Widz oglądający film przeżywa różne 
stany podniecenia w zależności od oglądanych scen. Raz jest bardziej, a raz mniej 
aktywny. Podniecenie jest zatem zmienne. Według Zillmanna największa aktyw-
ność emocjonalna występuje w środkowej fazie filmu, spada zaś pod jego koniec. 

Regulacja nastrojów i emocji

D. Zillmann uważał regulację nastrojów i  emocji za centralną funkcję mediów 
w  konsumpcyjnych i  zindustrializowanych społeczeństwach Zachodu. Słynna jest 
jego teoria Mood-Management Theorie (MMT) z  roku 1988, która wyjaśnia feno-

14 A.I. Nathanson, Rethinking empathy, [in:] J. Bryant, D. Roshos-Ewoldsen, J. Cantor (eds.), Commu-
nication and emotion: Essays in honor of Dolf Zillmann, Mahwah – New York 2003, s. 107.
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men relacji nastrojów u odbiorców podczas recepcji treści medialnych15. MMT wyja-
śnia po pierwsze cel regulacji nastrojów i, po drugie, opisuje, które treści medialne są 
wybierane przez ludzi, aby owe regulacje rzeczywiście wystąpiły. Jądrem jest, w tym 
drugim ujęciu, selekcja oferty medialnej (selective exposure approach). U podstaw teo-
rii leżą dwie zasady hedonistyczne: jednostka dąży stale do unikania awersywnych, 
nieprzyjemnych stymulacji i nastrojów, a jeśli już nastąpią, to chce zmniejszenia ich 
intensywności lub ich wyeliminowania całkowitego. Jednocześnie dąży do uzyskiwa-
nia nagród w postaci stymulacji i sytuacji przyjemnych oraz wzmocnienia ich inten-
sywności. Te mechanizmy mają zastosowanie w  kontekście bezpośredniego korzy-
stania z oferty rozrywkowej w mediach. Jednostka dąży do maksymalizacji doznań 
przyjemnych i ograniczania doznań (sytuacji) nieprzyjemnych. Przyjemne wydłuża 
w aspekcie czasowym i w aspekcie intensywności. Oferta taka wybierana jest przy-
padkowo albo celowo, jest w mniejszym lub większym stopniu uświadamiana. W tym 
kontekście Zillmann mówi o wyborze pasywnym i wyborze aktywnym. Istotny jest 
też wysiłek energetyczny i czasowy. Dlatego też znaczenie ma ta oferta, która wymaga 
mniej nakładu, np. słuchanie muzyki, oglądanie komedii i sportu. Większego wysiłku 
natomiast wymagają teleturnieje, zgadywanki, gdzie potrzebne jest myślenie. 

MMT wyróżnia cztery czynniki stymulacji medialnej, które oddziałują jedno-
cześnie i wpływają na nastroje. Są nimi: a) potencjał pobudzeniowy (wzruszeniowy); 
b) wartość hedonistyczna; c) semantyczne odniesienia do aktualnego stanu odbior-
cy (np. film o miłości koresponduje z kłopotami miłosnymi odbiorcy); d) potencjał 
absorpcyjny. Potencjał pobudzeniowy ma znaczenie w przypadku osób znudzonych, 
które będą szukały w mediach podniet w celu zmiany nastroju na lepszy. Wartość 
hedonistyczna to także poszukiwanie w  ofercie medialnej pozytywnych impulsów 
i redukcji przez to stanów negatywnych. U takich osób zwiększa się potencjał absorp-
cyjny po to, aby odrzucić negatywny nastrój. MMT jest relatywnie dobrze obudowa-
na badaniami empirycznymi zarówno w obszarze badań odbioru, jak efektów. Teoria 
jest spokrewniona z innymi koncepcjami teoretycznymi. Jedną z nich jest koncepcja 
Mood Adjustment S. Knoblocka z roku 2003, która stanowi rozwinięcie MMT16. Mówi 
ona, że ludzie (odbiorcy) poszukują poprawy nastrojów nie w każdym przypadku, 
lecz w zależności od aktualnej, bezpośredniej sytuacji społecznej, w której się znajdu-
ją. Ludzie też potrafią antycypować swoje przyszłe stany nastrojowe, co zmusza ich do 
podejmowania działań zabezpieczających, np. podczas sesji egzaminacyjnej najlepszą 
metodą poprawienia nastroju studenta jest nauka, a nie słuchanie muzyki. 

Słabością MMT jest to, iż wyjaśnia jedynie mechanizmy selekcyjne przed recep-
cją mediów, a nie selekcję podczas recepcji. W nauce o mediach i komunikowaniu 

15 D. Zillmann, Mood Management: Using entertainment to full advan advantage, [in:] L. Donohew, H.E. 
Sypher, E.T. Higgins (eds.), Communication, social cognition and affect, New York 1988, s. 147-171.
16 S. Konblock, Mood adjustment via mass communication, „Journal of Communication” 2003, No. 
53, s. 233-250. 
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istnieje na ten temat wiele studiów, jednak dotyczą one głównie dzieci. W strate-
giach regulacyjno- selektywnych rolę odgrywają splecione czynniki kognitywno-
-afektywne, które odbiorca przyjmuje. Inna strategia – przeciwna – polega na od-
rzuceniu treści, kończeniu kontaktu. A zatem telewizor zostaje albo wyłączony, albo 
następuje zmiana kanału. Występują oczywiście postępowania alternatywne w po-
staci zatelefonowania do kogoś lub sprzątania mieszkania. Mniej drastyczną metodą 
postępowania jest modyfikacja stopnia intensywności recepcji, np. jego podniesie-
nie lub osłabienie, można także ściszyć głos, zaświecić światło. W tych przypadkach 
rola procesów kognitywnych maleje. W przypadku dorosłych podczas recepcji wy-
woływane są emocje strachu, co jest charakterystyczne także dla dzieci młodszych. 

Rozrywka

 Kategorię tę definiuje się jako przyjemne przeżywanie emocji, co jest konse-
kwencją własnej oceny jednostki. Dla jednych dany przekaz będzie miał charakter 
rozrywkowy, dla innych nie, gdyż będzie rozbudzał uczucie nudy lub nawet tro-
ski i  strachu. Podczas recepcji mediów, np. telewizji, dochodzi do swego rodzaju 
transakcji: w zamian za poświęcony czas odbiorca oczekuje rozrywki, która będzie 
regulatorem nastrojów i  emocji. W  nauce o  mediach i  komunikowaniu badanie 
rozrywki ma długą tradycję, rozpoczęły się na gruncie amerykańskim (koniec lat 
70.), a następnie przeniknęło do Europy17. Rozrywka i informacja od dziesięcioleci 
są istotnymi instrumentami producentów i planistów w zdobywaniu publiczności. 
Obydwie kategorie są fenomenami recepcyjnymi. Sama rozrywka to nie tylko cecha 
oferty programowej, lecz także specyficzne jej oddziaływanie, polegające na szcze-
gólnym sposobie przeżywania. Podczas recepcji rozrywki występuje szereg stanów 
emocjonalnych, jak np. „psychologiczny relaks”, „zmiana nastroju”, „stymulacja” 
(ekscytacja, napięcie), „zabawa”, „atmosfera” (coś jest piękne, dobre, przyjemne), 
„ubaw” itp. Wszystkie te kategorie mają wartość pozytywną, są przyjemnością re-
cepcyjną (enjoyment). Typowy model przeżywania rozrywkowego składa się z trzech 
elementów: założeń wstępnych –> przyjemności recepcyjnej –> skutków. Założenia 
wstępne to akceptacja treści fikcyjnych, empatia, relacja paraspołeczna oraz towa-
rzyszące im motywy, jak eskapizm, regulacja nastroju czy odrzucenie innych treści. 
Przyjemność recepcyjna manifestuje się w wesołości, śmiechu, zadowoleniu, napię-
ciu, podnieceniu, odprężeniu, melancholii, współczuciu, przyjemnościach senso-
rycznych, przywiązaniu uwagi, samozadowoleniu. Natomiast skutkami są: transfer 
podniecenia, katharsis, nauka, pozyskanie wiedzy. Reasumując, można powiedzieć, 
że aspekty sensoryczne oraz motoryczne (np. przy grach komputerowych) owocują 

17 Zob. np. J. Bryant, D. Miron, Entertainment as Media Effect, [in:] J. Bryant, D. Zillmann (eds.), Media 
Effects. Advances in Theory and Research, Mahwah – New Jersey – London 2002, s. 549-582; J. Bryant, 
P. Vorderer (eds.), Psychology of entertainment, Mahwah – New York 2006.
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regulacją emocji, np. przez wspólne przeżywanie z  bohaterami medialnymi oraz 
posiadają wartości kognitywne, np. podczas oglądania teleturniejów czy quizów. 

W obszarze rozrywki funkcjonuje wiele teorii próbujących objaśniać mechani-
zmy jej recepcji. Zwróćmy uwagę na dwie z nich. „Teoria przepływu” pochodząca 
jeszcze z lat 70. XX wieku (twórca: Csikszentmihaly) objaśnia związek między kom-
pleksowością oferty medialnej a możliwościami postrzegania u odbiorcy. Według 
niej czynności postrzegania i elaboracji odbiorcy napotykają na dwie przeszkody ze 
względu na kompleksowość oferty. Odbiorca ma poczucie przeciążenia, co wywołu-
je u niego strach, ale też w konsekwencji – paradoksalnie – nudę. Dlatego też jedy-
nie „przelatuje” przez ofertę, nie dostrzegając jej wartości. Cała oferta rozrywkowa 
traci zatem swoją siłę i potencjalne możliwości (dotyczy to także informacji). Mo-
del „triadowo-dynamiczny” (twórca: W. Früh) pochodzący z początków XXI wieku 
wyróżnia dwa poziomy tworzenia się emocji. Na poziomie mikro tworzy się emocje 
podstawowe, takie jak radość, duma, złość, zmartwienie, nadzieja, niespodzianka. 
Wpływają one wzajemnie na siebie podczas konsumpcji oferty medialnej, np. fil-
mów, które obfitują w różne sceny. Odbiorca ma nadzieję na pozytywne rozwiąza-
nie, lecz nie jest to takie pewne, gdyż bohatera często spotykają różne przeciwności 
i przeżycia negatywne. Na płaszczyźnie meta powstają makroemocje, czyli rozryw-
ka będąca pewną wypadkową emocji podstawowych. Nie dotyczą one konkretnych 
scen i emocji, lecz są „uogólnieniem” całości (filmu). Dotyczy to także magazynów 
politycznych czy filmów dokumentalnych, a więc oferty niefikcyjnej. 

Zakończenie

Znaczenie emocji i nastrojów (czyli afektów) w badaniach recepcyjnych w ostat-
nich dziesięcioleciach znacznie wzrosło18. Podstawowe pytania badawcze tutaj 
brzmią: jaki wpływ mają afekty na procesy recepcyjne u odbiorców?; jaki wpływ 
wywierają afekty na zawartość mediów? W centrum badań w tym kontekście leży 
bezpośrednia emocjonalna elaboracja oferty medialnej, podczas której często wła-
śnie afekty są jej bezpośrednim bodźcem (decydującym o sile obróbki). Zarówno 
kognicje, jak i afekty należy widzieć we wzajemnym powiązaniu, bo przecież także 
komunikacja muzyczna, sportowa, ekonomiczna, finansowa, kryzysowa i informa-
cyjna (infotainment) są sposobami uzyskiwania wiedzy. W artykule przedstawiono 
zarys podstawowych koncepcji dotyczących odbioru, obróbki i  zapamiętywania 
treści medialnych. Zagadnienia te nie wyczerpują całości problematyki recepcyj-
nej, ale stanowią jej podstawę (wraz z  zagadnieniami emocji). Obszerną grupę 
problemów stanowi selekcja i  powiązane z  nią zagadnienia: postaw, rozumienia, 
osobowości, motywacji, rutyny. Ważne znaczenie mają także zagadnienia interakcji 

18 W. Wirth, Emotion, [in:] C. Wünsch, H. Schramm, W. Gehrau, H. Bilandric (Hrsg.), Hanbuch Me-
dienrezeption, Baden-Baden 2014, s. 38.
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paraspołecznej, czyli relacje między odbiorcami a bohaterami medialnymi, czy też 
przeżycia estetyczne. Trzeba też uwzględniać fakt, że chociaż recepcja ma charak-
ter indywidualny, to jednak przebiega w szerokich kontaktach społecznych. Innymi 
słowy, proces ten ma aspekty środowiskowe i kulturowe, a nawet interkulturowe. 
Jeszcze inną grupą zagadnień stanowią relacje między recepcją a komunikowaniem 
perswazyjnym. Tutaj podstawowe znaczenie mają postawy ze swoimi trzema kom-
ponentami. Recepcja prowadzi do ich częstej zmiany.
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COGNITIONS AND EMOTIONS IN MEDIA RECEPTION PROCESS

SUMMARY
In contemporary media society digitalization and convergence change reception of media 
content. The picture is becoming more and more complicated. The difference between mass 
and individual communication is blurred, and “amateurish production” (unprofessional) is 
expanding alongside professional one. People are simultaneously recipients and producers 
of information. Nevertheless, two characteristic features of messages still play an important 
role in communication, namely cognitions and emotions. The present article analyses in 
detail their influence on perception of content. The notion “congition” refers to all informa-
tion transformed in processes and structures of an intelligent system. It refers to different 
aspects of perception, attention, memorization and thinking process, which are experienced 
by a media recipient. These problems are explained by a number of theories functioning in 
English and German literature (e.g.: schema theory or mental model) 
Nowadays, emotions play an increasingly important role in the processes of perception. 
They have always been a subject of interest for researches from different disciplines, mo-
stly psychologists but also representatives of the areas of media and communication. Often 
the media heroes give so-called “emotional impulses” which cause autonomic reactions of 
recipients, like laugh or anger. Sometimes, the process of perception is accompanied by em-
pathy. It is a specific kind of emotion produced in situations of para-social contact (media-
ted). The article analyses some theories related to this subject, e.g. mood-management of 
D. Zillmann of “flow theory”. Both cognitions and emotions should be examined in their 
interrelation. Also infotainment, both, functional and dysfunctional, plays a significant role. 
The present article is not an exhaustive study of the subject. Content selection and related 
attitudes, motivation and receiving routine constitute another large group of problems.

KEYWORDS: reception of media content, cognitions, emotions, infotainment, media text
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Strategiczne wyznaczniki zintegrowanej                                                                                                                                    
                          komunikacji marketingowej

STRESZCZENIE 
Zintegrowana komunikacja marketingowa i marketing relacji stały się wyzwaniem dla tra-
dycyjnych teorii marketingowych od początku lat 90. XX wieku. Dyscyplina marketingowa 
ulega zmianie w kierunku od transakcji do relacji. Zmiana ta jest wynikiem dynamicznego 
rozwoju rynków, a także przestrzeni medialnych wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji za 
sprawą nowych mediów. Tradycyjne, transakcyjne podejście do marketingu, w wymiarze 
funkcjonalnym, w  coraz mniejszym stopniu odpowiada potrzebom komunikacji marke-
tingowej. Wymiana poglądów na temat marketingu, która zyskała na znaczeniu w  latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX stulecia, jest dziś kwestionowana pod kątem jego 
zdolności do oferowania ogólnego paradygmatu zrozumienia roli marketingu i komunikacji 
w organizacji. Obecne praktyki marketingowe sugerują, że nowoczesne firmy odchodzą od 
wymiany i transakcji w kierunku marketingu relacji. Taki kierunek marketingu ma na celu 
opracowanie interakcji z  wybranymi klientami, dostawcami i  konkurentami w  celu two-
rzenia wartości poprzez współpracę i wspólny wysiłek. W niniejszym artykule omówiono 
czynniki, które doprowadziły do   pojawienia się orientacji relacji w marketingu i komunika-
cji marketingowej. 

SŁOWA KLUCZOWE: zintegrowana komunikacja marketingowa, marketing relacyjny, 
nowe media, komunikowanie, komunikacja, strategia, marketing interaktywny

Wprowadzenie 

Zachodzące zmiany w  obszarze nowych technologii medialnych i  komuni-
kacji mają wpływ na wiele sfer życia społecznego, gospodarczego i  politycznego. 
W przestrzeni medialnej i komunikacyjnej procesy globalizacji dokonują się przede 
wszystkim za sprawą rozwoju Internetu jako medium. W wyniku tych procesów 
przechodzimy od komunikowania jednokierunkowego (media masowe – transmi-
syjne) do komunikacji (media przepływu – sieci).

W  kolejnych etapach rozwoju cywilizacyjnego zjawiska komunikacyjne spo-
wodowane rozwojem technologii medialnych miały i  mają znaczenie strategiczne 
w pierwszej kolejności dla procesów gospodarczych i handlowych. Związane to jest 

1  Dr hab.; Zakład Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
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z potrzebą dostosowania się tych dziedzin do konwergencji mediów oraz ich dywer-
syfikacji, a przede wszystkim do fragmentacji publiczności mediów jako konsumen-
tów. Odnosi się to także do zmian w komunikacji między firmami, zarówno w ich 
działaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Współcześnie dynamika tych zmian 
postępuje w  tempie wcześniej nieznanym, co powoduje duże trudności w badaniu 
i opisie wspomnianych zjawisk. Dotyczy to również badań i analiz zintegrowanej ko-
munikacji marketingowej, która jest przedmiotem zainteresowania marketingu jako 
nauki praktycznej2 oraz nauk o zarządzaniu, jak też nauk o komunikacji i mediach. 

Rewolucja cyfrowa mediów „uwolniła” wiadomości, informacje i  reklamy 
z ograniczeń technologicznych drukowania przekazów oraz analogowej infrastruk-
tury ich transmisji. Digitalizacja sieci informacji przekształciła komunikację mar-
ketingową w inny zestaw praktyk łączących klientów z producentami, sprzedawca-
mi, a w konsekwencji z produktami danych marek.

 Dokonująca się transformacja mediów ma określone konsekwencje dla zinte-
growanej komunikacji marketingowej tak w wymiarze praktyki, jak i nauki. Wszak 
marketing ulega przekształceniu. Powstała nowa koncepcja marketingu, zwa-
na holistyczną, która mogła zaistnieć dzięki rewolucji cyfrowej. Jest to koncepcja 
dynamiczna, oparta na łączności elektronicznej i  interaktywności, dzięki którym 
ustanawiane są bezpośrednie kontakty między przedsiębiorstwami a  klientami 
i kontrahentami. Czynniki te integrują działania związane z poszukiwaniem, kre-
owaniem i dostarczaniem wartości w celu tworzenia długotrwałej, obustronnie sa-
tysfakcjonującej relacji i obopólnej korzyści wszystkich zainteresowanych3. 

Rola mediów w zintegrowanej komunikacji marketingowej zmienia realizację 
strategii odnoszącej się do rozszerzenia rozumienia konsumentów jako prosumen-
tów, planowania mediów, praktyk alokacji budżetu medialnego. Kształtują się ze-
stawy zasad badania konsumentów, podejmowania decyzji opartych na danych, 
integracji cross-mediów i  komunikacji z  wieloma podmiotami. Ma to modelo-
wać ulepszone wersje ram zarządzania zintegrowanej komunikacji marketingowej 
w świecie cyfrowym. Jest to bowiem zjawisko stosunkowo nowe, które wystąpiło 
pod koniec XX wieku, i jak każdy nowy rodzaj komunikacji opisywane jest i defi-
niowane z wielu perspektyw zarówno w obrębie marketingu, jak też nauk o komu-
nikacji i mediach. Widać to w literaturze przedmiotu, gdzie różnie rozkładane są ak-
centy przy opisywaniu tego zjawiska i jego wymiaru strategicznego w komunikacji 
społecznej. W dalszych rozważaniach postaramy się ukazać te kwestie, które mają 
znaczenie nie tylko marketingowe, ale i  komunikacyjne. Postaramy się w  jakimś 
stopniu pokazać akademickie i praktyczne postrzeganie komunikacji marketingo-

2  J. Klisiński, Marketing, Legnica 2004; R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing. 
Jak to się robi, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992; Ph. Kotler, Marketing. Analiza , planowanie, wdra-
żanie i kontrola, Warszawa 1994.
3  D.C. Jain, S. Maesincee, Ph. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu, Warszawa 2002, s. 52.
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wej oraz jej rolę strategiczną w dynamicznie rozwijającej się przestrzeni medialnej 
i komunikacyjnej. 

Przekształcenia marketingu a kształtowanie się 
zintegrowanej komunikacji marketingowej 

Zmiany dokonujące się w  komunikacji międzyludzkiej, a  także między insty-
tucjami są wypadkową przekształceń praktyk komunikacyjnych. Mogą one przy-
brać różne formy. Jedną z  nich jest transmisja jednokierunkowa od nadawcy do 
odbiorcy. Dominującą pozycję w  tej sytuacji zajmuje nadawca, szczególnie w  in-
stytucyjnym komunikowaniu zapośredniczonym. W tym przypadku narzędzia ko-
munikowania, wytwarzając przestrzeń medialną, pozwalają na transmisje jedno-
kierunkowe, o charakterze wertykalnym. Daje to kierownictwu firm bądź instytucji 
prawie całkowitą kontrolę nad ukształtowaną przestrzenią mediów danej instytucji 
i  kanałami komunikowania. W  procesach zarządzania i  kierowania poszczegól-
nymi obszarami działań firmy kanały te ułatwiają realizowanie funkcji kontrolno- 
-perswazyjnych. Miały i mają one charakter formalny, separujący. Utrwalają atomi-
zację załogi, partnerów zewnętrznych, a także klientów. Mówiąc najogólniej, nie two-
rzyły i nie tworzą mechanizmów sprzyjających budowaniu wspólnoty oraz lojalności 
wobec firmy, ich produktów czy marki. Mechanizmy te do niedawna były powszechne 
w gospodarce oraz w relacjach między wytwórcami i usługodawcami a klientami. 

Rozwój technologiczny, a w ślad za nim rozwój organizacyjny różnych gałęzi 
przemysłu i usług spowodował potrzebę rozszerzenia komunikowania (transmisji) 
o   komunikację wewnątrz firm, jak też ze środowiskiem zewnętrznym. Separacja 
i rozproszenie kanałów komunikowania stały się bowiem przeszkodą dla rozwoju 
przemysłu, usług oraz handlu. Zaczęły ograniczać konkurencyjność rynkową. 

Zmiany dokonujące się w przestrzeniach medialnych i komunikacyjnych firm, 
a przede wszystkim ich klientów tworzą potrzebę działań integrujących i sieciowych 
tak w   produkcji, zarządzaniu, jak i w sprzedaży. Sprzyjają temu procesy szersze, 
związane z przejściem z epoki przemysłu w epokę informacji4. W tej nowej epoce 
akcent przesunął się z przemysłu wysokiej kapitałochłonności na przemysł o wy-
sokim zapotrzebowaniu na wiedzę. Wytworzyły się warunki do ograniczenia lub 
odejścia od jednokierunkowego komunikowania – transmisji przekazów – na róż-
nych szczeblach zarządzania w sektorach podmiotów przemysłowych, handlowych 
i innych. Jednocześnie otworzyły się możliwości rozwoju komunikacji5 – przepływu 

4  Ph. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania 
bogactwa narodowego, Kraków 1999, s. 32–37.
5  O  relacjach między komunikacją, komunikowaniem, komunikowaniem się szerzej w: M. Jachi-
mowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demo-
kratyzacji komunikacji medialnej, Katowice 2006, s. 98–123.
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przekazów i tworzenia, dzięki nowym technologiom medialnym, sieci generujących 
communitas – wspólnoty poprzez relacje i poczucie łączności6. 

Nowe technologie zwiększają produktywność w wielu gałęziach oraz zmniejszają 
udział kosztów pracy w ogólnej sumie kosztów. Jednocześnie technologie te i nowo-
czesne projekty pozwalają przedsiębiorstwom czynić bardziej skutecznym zarządzanie 
strategiczne. Przedsiębiorstwo bowiem, aby mogło skutecznie podejmować różne nowe 
wyzwania, które są wielorako uwarunkowane (rynkowo, technologicznie, komunika-
cyjnie, społecznie, politycznie), musi sobie stworzyć odpowiednie gwarancje przetrwa-
nia, nawet w trudnych do przewidzenia warunkach działania. Wyznacza to zakres za-
rządzania strategicznego, które wiąże się z tworzeniem organizacji przyszłości.

Zarządzanie strategiczne to ciągły i intensywny proces monitorowania otocze-
nia i potencjału przedsiębiorstwa oraz budowy i  implementacji skutecznej strate-
gii, mający na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy w długim okresie 
(trzech i więcej lat). Zarządzanie strategiczne polega na opracowywaniu, przygo-
towywaniu, wdrażaniu i kontroli strategii, w której mieści się również marketing. 
Należy przy tym zaznaczyć, że proces ten jest wynikiem reakcji na zmiany otoczenia 
lub wyprzedza te zmiany, a nawet w pewnych okolicznościach je wywołuje7. Jako 
proces, zarządzanie strategiczne łączy wszystkie płaszczyzny zarządzania, to jest 
zarządzania technicznego (koordynacja technologii, informacji, zasobów ludzkich 
i zasobów finansowych), zarządzania podsystemem społecznym (zarządzanie po-
lityczne, statusem, władzą, kadrami, nagrodami) i zarządzania kulturą (tworzenie, 
utrzymywanie zbioru wspólnie podzielanych wartości, poglądów, założeń, które 
wpływają na zachowania pracowników danego podmiotu)8. W procesach zarządza-
nia strategicznego składowymi są: analiza strategiczna, formułowanie i wybór stra-
tegii (planowanie) oraz implementacja (realizacja) strategii. Pomagają one realizo-
wać nadrzędny cel, jakim jest zdobycie i utrzymanie klienta. Odnosi się to zarówno 
do wielkich korporacji, jak i do małego, detalicznego sklepu. To, co powiedziano, 
w jakimś stopniu wskazuje na istotę marketingu w podstawowym wymiarze. Jest to 
bowiem zdobywanie klientów przez poznanie ich potrzeb i pragnień oraz przełoże-
nie tego na strategiczne działania firmy poprzez komunikację, aby dostarczyć im to, 
co ma dla nich wartość, zarabiając na tym. Klienci nie kupują samych wyrobów czy 
usług. Kupują korzyści, które te wyroby czy usługi z sobą dla nich przynoszą.

Marketing to menedżerskie zadanie rozpoznawania, uprzedzania i zaspokaja-
nia wymagań klienta w sposób przynoszący zysk9. Definicja ta jest jedną z licznej 
grupy definicji pojęcia „marketing”. Określa ona strategiczny wymiar marketingu, 

6  Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1981, s. 101.
7  Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wrocław 2003, s. 21–24.
8  K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, 
strategie, Warszawa 2010, s. 35–41.
9  J. Lidstone, Kierowanie działem marketingu, [w:] Praktyka kierowania, red. D.M. Stewart, Warszawa 
1996, s. 391–392.
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co w naszych rozważaniach będzie pomocne, bo wskazane w niej przedsięwzięcia 
oparte są, w różnym wymiarze, na działaniach komunikacyjnych.

W literaturze polskiej, jak i zagranicznej funkcjonuje wiele definicji marketingu. 
Nie wdając się w szersze rozważania, za Wacławem Šmidem powiemy, że definicje 
marketingu sformułowane przez licznych specjalistów różnią się między sobą, to 
znaczy akcentują różne obszary bądź dziedziny ludzkiej działalności ekonomicznej. 
Na podstawie tych definicji W. Šmid skonstruował „twardy rdzeń” definicyjny mar-
ketingu, składający się z dziewiętnastu idei „przewodnich”10. Mając to na uwadze, 
ograniczymy się do stwierdzenia, że marketing jest teorią dynamiczną, o charakte-
rze praktycznym, ewoluującą w czasie. 

Koncepcja marketingu wyraża wewnętrznie zintegrowaną strukturę, za pomocą 
której następuje oddziaływanie przedsiębiorstwa na zjawiska rynkowe. Z tym zwią-
zana była potrzeba wypracowania w planach takich działań instrumentów marke-
tingowych, które zapewniałyby osiągnięcie przyjętych celów i  pomagały firmom 
o różnym profilu w odniesieniu sukcesu w realizacji oraz wdrażaniu produktu lub 
usługi na rynku. Na potrzebę integracji tych instrumentów i czynności marketingo-
wych wskazał Neil H. Borden. Zaliczył do nich: produkt, cenę, markę, kanał dystry-
bucji, akwizycję, reklamę, promocję, opakowanie, wystawy, usługi, poszukiwanie i  
analizowanie danych. Określił je jako marketing mix11.

Nie wszystkie zmienne marketingu mix mogą być korygowane w krótkim okresie. 
Przedsiębiorstwo może prawie natychmiast zmienić cenę, personel sprzedaży i wydat-
ki na reklamę. Stąd na krótką metę dokonuje zwykle mniejszej liczby zmian w swoim 
marketingu mix, niż wskazywałaby na to liczba elementów wchodzących w jego skład.

Podstawowymi narzędziami marketingu mix są: produkt, cena, dystrybucja 
i  promocja. Przypomnijmy, produkt stanowi faktyczną ofertę rynkową przedsię-
biorstwa, obejmując jakość, wzór, parametry techniczne, markę, opakowanie. Cena 
to suma pieniędzy, jaką klienci muszą zapłacić za towar. Dystrybucja obejmuje 
różne rodzaje czynności, jakie przedsiębiorstwo podejmuje, aby uczynić produkt 
dostępnym dla klientów. Promocja natomiast to różne czynności, jakie podejmuje 
przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach produktu i przekonać finalnych na-
bywców, aby go kupili. Koncepcja marketingu mix 4P (product,  price, place, promo-
tion), zaproponowana przez Edmunda McCarthy’ego, wyraża pogląd sprzedawcy 
odnośnie do dostępnych narzędzi marketingowych mających wpływ na konsumen-
ta12. Dla nabywcy zaś każde narzędzie marketingowe skonstruowane jest tak, aby 
zapewnić korzyści nabywcy. Robert F. Lauterborn zasugerował, że 4P sprzedawcy 
odpowiada 4C klienta: potrzeby i pragnienia klienta (customer needs and wants), 

10  W. Šmid, Metamarketing, Kraków 2000, s. 9–16.
11  N.H. Borden, The Concept of the Marketing Mix, http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/
uploads/2013/10/Borden-1984_The-concept-of-marketing-mix.pdf.
12  E.J. McCarthy, Basic Marketing, IL: Richard D. Irwin, 1964. 
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koszt dla klienta (cost to the customer), wygoda zakupu (convenience), dostarcza-
nie informacji (communication)13. Wzajemne oddziaływanie tych narzędzi nabiera 
określonego znaczenia w całym procesie marketingowym, w zależności od ich wagi 
w sferze efektywności i skuteczności osiągania sukcesu rynkowego (wzrostu sprze-
daży i zysków). Ta koncepcja i działania to marketing transakcji, oparty w struktu-
rze komunikacyjnej na rozproszonych narzędziach i formach komunikowania (pro-
mocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, merchandising, public relations, sponsoring).

Dokonujący się od kilku dekad rozwój struktur komunikacyjnych i  medialnych 
zarówno w przestrzeniach medialnych komunikacji korporacyjnej firm, jak i w prze-
strzeni medialnej komunikacji społecznej wzmacnia efektywne dostarczanie przekazów 
marketingowych, prowadzących do poznania informacyjnego klienta i dialogu z nim. 
Osłabieniu ulegają natomiast komunikowanie mistyfikacyjne i manipulacja, właściwe 
promocji i przekazom opartym na doskonałości formy oraz uprawdopodobnianiu14 . 

Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy rynkowe zaspokajają potrzeby tanio i wygod-
nie, stosując efektywne metody komunikowania15. W strategii firm rolą marketingu jest 
wszak informowanie o potrzebach rynku wszystkich zainteresowanych w odpowied-
nich sekcjach korporacyjnych. Głównym problemem zajmujących się marketingiem 
były i są potrzeby i pragnienia klientów oraz preferencje organizacyjne wzmacniające 
możliwości ich zaspokojenia przez firmy. Aby osiągnąć te cele, zarządzanie marketin-
gowe określa strategię użycia narzędzi działań rynkowych. Takimi narzędziami, jak już 
wspomnieliśmy, był marketing mix 4P, określany jako marketing transakcyjny, zorien-
towany na produkty16. Z upływem czasu paradygmat marketingu zmienił się. Wystąpiła 
bowiem potrzeba budowania długoterminowych relacji z klientami. Nastąpiła zatem 
zmiana paradygmatu z marketingu transakcyjnego na marketing relacji17. 

Zmiana ta jest wynikiem dynamicznego skupiania się na marketingu transakcji, 
który konwertował przez lata. Obecne praktyki marketingowe sugerują, że wiele 
firm odchodzi od wymiany i transakcji w kierunku marketingu relacji. Taki kieru-
nek marketingu ma na celu opracowanie interakcji z klientami, dostawcami oraz 
partnerami w  celu tworzenia wartości poprzez współpracę i   wzajemny wysiłek. 
Gdy producenci i konsumenci mają bezpośredni kontakt z sobą, wytwarza się więk-
szy potencjał związania emocjonalnego, który przekracza wymianę ekonomiczną. 
Lepiej mogą rozumieć i  doceniać potrzeby i  ograniczenia partnera, są bardziej 
skłonni współpracować ze sobą, a  tym samym stają się bardziej zorientowani na 

13  R.F. Lauterborn, New Marketing Litany. Four Ps Passé. C-Words Take Over, “Advertising Age” 1990, 
nr 61(41), s. 26.
14  Ch.L. Goi, A Review of Marketing Mix. 4Ps or More?, “International Journal of Marketing Studies” 
2009, Vol. 1, nr 1, file:///C:/Users/user/Favorites/Downloads/97-4997-1-PB.pd. 

15  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola…, s. 89–91.
16  F.E. Webster Jr., A Perspective on the Evolution of Marketing Management, “Journal of Public Policy 
& Marketing” 2005, nr 24 (1), s. 121–126. 
17  Ibidem. 
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komunikację i budowanie określonych więzi. Prowadzić to może do kształtowania 
prosumpcji18.  

Jest to sytuacja przeciwna do tej, w której dominowała wymiana handlowa po-
średników (sprzedawców i  kupujących). Ekonomia transakcji zaś była i  jest naj-
ważniejsza dla pośredników, zwłaszcza hurtowych, więc tym samym nie występują 
w takiej sytuacji elementy emocjonalnego przywiązania do produktu19. 

Oddzielenie producentów od użytkowników było czymś naturalnym w  erze 
przemysłowej. Z jednej strony bowiem produkcja masowa zmuszała producentów 
do sprzedaży towarów pośrednikom, a z drugiej, ze względu na specjalizację firm 
oraz organizacji branżowych, tworzono specjalistyczne działy zakupów i sprzedaży, 
oddzielających użytkowników produktów od producentów. 

Jednak dzisiejszy postęp technologiczny mediów komunikacji umożliwia pro-
ducentom bezpośrednią interakcję z dużą liczbą użytkowników ich produktów. Ela-
styczność organizacyjna i komunikacyjna sprzyja upodmiotowieniu użytkowników 
produktów przez umożliwienie im bezpośredniego wyrażania opinii o tych produk-
tach. Poprzez taką formę możliwości uczestnictwa w tym procesie mają oni więc, 
w jakimś stopniu, wpływ na doskonalenie jakości wytworów firmy. 

Bezpośrednia komunikacja medialna między producentami i użytkownikami 
produktów przywróciła na rynkach konsumenckich orientację relacyjną. Takie re-
lacje zaczęły kształtować się również ze sprzedawcami. 

Marketing relacji próbuje angażować i integrować klientów, a także dostawców 
i  innych partnerów infrastrukturalnych w działalność rozwojową i marketingową 
przedsiębiorstwa. Takie zaangażowanie jest bliskie interaktywnej relacji z kontra-
hentami oraz łańcuchem wartości firm20.

Stosunki integracyjne zakładają pokrywanie się planów i procesów oddziały-
wania stron, które mogą wyzwalać ścisłe ekonomiczne, emocjonalne i strukturalne 
więzi między nimi. Odzwierciedla to współzależność, a nie niezależność wyboru 
partnerów; podkreśla współpracę i komunikację, a nie konkurencję i periodyczny 
konflikt wśród aktorów marketingu. Tak zatem rozwój punktów kontaktowych ko-
munikacji marketingowej oznacza zmiany w aksjomatach wprowadzania produk-
tów i usług do obrotu: konkurencję i wzajemny konflikt zastępują współpraca i nieza-
leżny wybór wzajemnej współzależności.  

18  M. Jachimowski, Komunikacja – informacja – społeczeństwo prosumenckie, [w:] Prosumenckie spo-
łeczeństwo a energetyka prosumencka. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju, red. A. Bar-
toszek, M. Fice, E. Kurowska, E. Sierka, Katowice 2015, s. 119–133.
19  F.E. Webster, The Changing Role of Marketing in the Corporation, “Journal of Marketing” 1992, nr 
56, s. 1–17.
20  R. McKenna, Relationship Marketing. Successful Strategies for the Age of the Customer, Addison-
Wesley Publishing Co., Reading, MA. Miller, 1991; D. Shani, S. Chalasani, Exploiting Niches Using 
Relationship Marketing, “The Journal of Consumer Marketing” 1992, Vol. 9, nr 3, s. 33–42.
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Kształtuje się alternatywa dla przekonania związanego z marketingiem transak-
cyjnym, w którym zakłada się, że konkurencja i samooceny są czynnikami kształ-
tującymi wartość. Według tego podejścia nabywcom, poprzez konkurencję, można 
podsuwać wybór ofert, a sama możliwość wyboru dostawców produktów czy usług 
motywuje marketingowców do stworzenia propozycji o wyższej wartości, zabezpie-
czającej interesy klientów. 

  Ten aksjomat konkurencji jest obecnie kwestionowany przez zwolenników 
marketingu relacji, którzy uważają, iż wzajemna współpraca, w przeciwieństwie do 
konkurencji i konfliktu, prowadzi do tworzenia wartości wyższych21. Amerykański 
badacz interdyscyplinarny, Alfie Kohn, idzie jeszcze dalej i sugeruje, że konkurencja 
jest z natury destrukcyjna, a wzajemna współpraca ze swej istoty bardziej wydajna22.

Celem marketingu relacji jest zwiększenie wydajności i skuteczności23 organiza-
cji przez działania zintegrowanej komunikacji. Doskonalenie komunikacji zapew-
nia bowiem możliwość tworzenia miarodajnych okien dialogowych i  kreowanie 
wartości dla klienta jako wynik marketingu relacji 24. 

Komunikacja z partnerami i klientami jest procesem niezbędnym. Pomaga roz-
wijać relacje, sprzyja zaufaniu, dostarcza informacji oraz wiedzy potrzebnej do pod-
jęcia współpracy w działaniu i kształtowaniu więzi. Pod wieloma względami sta-
nowi siłę napędową relacji marketingowych poprzez ustanowienie odpowiednich 
kanałów komunikacji do wymiany informacji między klientami a firmą, pogłębia-
jąc współdziałanie między nimi. Zintegrowana komunikacja marketingowa obej-
muje również ustalenia odnoszące się do komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, 
szczególnie wśród wszystkich tych, którzy pełnią funkcje sterujące, bezpośrednio 
odgrywające określoną rolę w  zarządzaniu relacjami z  konkretnym klientem lub 
grupą klientów. Komunikacja z partnerami i klientami pomaga w kształtowaniu nie 
tylko więzi, ale stwarza warunki do wspólnych świadczeń w określonym zakresie. 
Wpływa przez to na podtrzymywanie związku między organizacją a jej partnerami 
i klientami. W biznesie i  stosunkach gospodarczych więzi społeczne tworzone są 
poprzez interakcje. Do niedawna działo się tak w przypadku klienta niemasowego, 
jednakże od czasu pojawienia się w przestrzeni medialnej mediów interaktywnych, 
zwłaszcza Web.2, odnosi się to również do klienta masowego. Tak więc w marke-
tingu relacji kształtują się wzajemne zobowiązania i  świadczenia komunikacyjne, 

21  R.M. Morgan, S.D. Hunt, The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, “Journal of 
Marketing” 1994, Vol. 58, nr 3, s. 20–38,  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.9
48.4100&rep=rep1&type=pdf.
22  A. Kohn, No Contest. The Case Against Competition, Houghton Mifflin, 1986/1992, file:///C:/Users/
user/Favorites/Downloads/No%20Contest%20by%20Alfie%20Kohn.pdf.
23  S.N. Jagdish, A. Parvatiyar, M. Sinha, The conceptual foundations of relationship marketing. Review 
and synthesis. “Economic Sociology_the European Electronic Newsletter” 2012, Vol. 13, nr 3, https://
www.econstor.eu/bitstream/10419/155992/1/vol13-no03-a2.pdf.
24  Ch. Gronroos, The Relationship Marketing Process. Communication, Interaction, Dialogue, Value, 
”The Journal of Business and Industrial Marketing” 2004, nr 19(2), s. 99–113.
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mające także charakter relacji symbolicznych. Przybierają one postać grup prosu-
menckich, klubów, wspólnot, kreowanych w społecznościach on-line.

Współcześnie konsumenci mogą tworzyć dwukierunkowe relacje typu komuni-
kacyjnego – z firmami i ich markami, wykorzystując media społecznościowe25. Coraz 
częściej aktywni są na forach internetowych, blogach, na Twitterze czy Facebooku, gdzie 
dyskutują o firmie lub jej produktach. Mają ponadto możliwość oceny przedsiębiorstw 
i  ich produktów, komunikując się z firmą, jak też otrzymywania od niej odpowiedzi 
zwrotnych na temat produktów i usług. Firmy także komunikują się z konsumentami 
oraz partnerami i  odbierają od nich informacje zwrotne o produktach i usługach26. 

Niezależnie od wybranego trybu komunikacja między klientami a  firmami 
kreuje wartościowe stosunki, które kształtują pozytywną reputację firmy poprzez 
strukturalne powiązania komunikacyjne z   procesami instytucjonalizacji relacji 
z klientami27.

Od rozproszonej do zintegrowanej komunikacji marketingowej 

Komunikacja marketingowa (ang. MC) tworzy ramy, które pomagają firmom roz-
poznać dostępne i rozproszone kanały i formy komunikowania. W okresie dominacji 
komunikowania masowego praktyką najczęstszą w tym typie komunikacji było przeka-
zywanie treści perswazyjnych do dużych segmentów ludności za pośrednictwem prasy, 
radia, telewizji oraz innych mediów mających znaczenie w marketingu. Komunikacja 
marketingowa miała przede wszystkim wymiar transmisji jednokierunkowej.  Rekla-
modawcy i nadawcy ofert proponowali produkty i usługi z niewielkim uwzględnieniem 
zróżnicowanych potrzeb, gustów i wartości istotnych dla konsumentów. 

Komunikacja marketingowa opiera się na wykorzystaniu instrumentów różnią-
cych się wieloma cechami, mającymi swoje zalety i wady, a także różne zastosowania. 
Składa się w podstawowym zestawie z następujących elementów: reklamy, public rela-
tions, promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej, drukowanych materiałów informacyj-
nych, witryn internetowych, marketingu bezpośredniego. Z elementów tych tworzy 
się, na potrzeby konkretnej kampanii marketingowej, odpowiednią kompozycję. Jej 
kształt i działania z tym związane całkowicie zależą od działu marketingu.

Komunikacja marketingowa stanowi istotny, integralny instrument strate-
gii marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Jak 
twierdzi W. Šmid, marketing jest formą komunikacji28. W świetle tego można zatem 

25  C. O’Brien, The Emergence of the Social Media Empowered Consumer, “Irish Marketing Review” 
2011, Vol. 21, nr 1/2, s. 32–40.
26  T. Hipperson, The Changing Face of Data Insight — And its Relationship to Brand Marketing, “Data-
base Marketing and Customer Strategy Management” 2010, Vol. 17, nr 3/4, s. 262–326.
27  J.N. Sheth, A Normative Model of Retaining Customer Satisfaction, “Gamma News Journal” 1994, 
July–August, s. 4–7.
28  W. Šmid, Metamarketing…, s. 15.
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powiedzieć, że przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komu-
nikowaniu się. A  natura przedsiębiorstwa, i każdej organizacji, wyraża się właśnie 
w procesach przekazu i komunikowania się z otoczeniem. Komunikowanie obej-
muje bowiem zespół środków i działań, za pomocą których przedsiębiorstwo prze-
kazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrze-
by nabywców, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową. 

W literaturze przedmiotu pojęcie „komunikacja marketingowa” czasami traktuje 
się jako synonim terminu „promocja”, mimo że pojęcia te nie są tożsame. Tradycyj-
nie promocję sprowadza się do jednokierunkowego, transmisyjnego oddziaływania 
przedsiębiorstwa na rynek, podczas gdy komunikacja marketingowa zakłada potrzebę 
śledzenia i uwzględniania różnorodnych sygnałów płynących z rynku (jego trendów 
i  megatrendów rozwoju, kształtu i  przeobrażeń makro- i  mikrootoczenia, potrzeb 
i preferencji nabywców), stosownej na nie odpowiedzi oraz kontaktów z klientami. 
Zaznaczony tu kontekst, wydobywający specyfikę komunikacji marketingowej, wy-
eksponowany jest w definicji tej komunikacji, ogłoszonej przez American Marketing 
Association (AMA) w 2004 roku. Wskazuje się tam, iż w  komunikacji marketingowej 
zawarte są funkcja organizacyjna i  liczne procesy umożliwiające: tworzenie, komu-
nikowanie i dostarczanie klientom wartościowych treści oraz zarządzanie relacjami 
z klientami w sposób korzystny dla organizacji i jej interesariuszy29. 

W komunikacji marketingowej posługujemy się środkami, za pomocą których 
firmy próbują informować, przekonywać, motywować i przypominać konsumen-
tom – pośrednio lub bezpośrednio – o  sprzedawanych przez nich produktach. 
Środki te podlegają jednak ciągłym zmianom technologicznym, ale i marketingo-
wym. Dynamika tych zmian spowodowała, że już w 2007 roku została sformuło-
wana przez AMA nowa definicja komunikacji marketingowej, gdyż ta z roku 2004 
okazała się zbyt wąska, aby objąć i określić szerokie przekształcenia, które obecnie 
stosowane są w praktyce marketingowej i komunikacyjnej. Według definicji z 2007 
roku działania komunikacji marketingowej zakładają proces tworzenia zbioru prze-
kazów wykorzystywanych w komunikacji, dostarczania i wymiany ofert, które mają 
wartość dla klientów, partnerów i ogółu społeczeństwa30.

Tak szybka zmiana definicji komunikacji, dokonana przez wiodące w świecie 
stowarzyszenie, jakim jest American Marketing Association, pokazuje tempo i skalę 
zmian w komunikacji marketingowej. 

Zachodzące zmiany i rozwój komunikacji marketingowej powodują, że staje się 
ona coraz bardziej efektywnym sposobem wspierania firm w relacjach z klientami 
w odniesieniu do swoich marek i ofert. Reformy i zmiany, jakie nastąpiły w komu-

29  G.T. Gundlach, W.L. Wilkie, Stakeholder marketing. Why “Stakeholder” was omitted from the Ameri-
can Marketing Association’s Official 2007 definition of marketing and why the future is bright for stake-
holder marketing, “Journal of Public Policy & Marketing” 2010, nr 29 (1), s. 89–92.
30  Ibidem, s. 90.
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nikacji w sferze marketingu, nadały mu nowy wymiar. Komunikacja marketingowa 
stwarza bowiem sposoby i możliwości, za pomocą których firmy mogą nawiązać 
kontakt z konsumentami w zakresie oferty produktowej31.

Wyraźnym przejawem postępu w komunikacji marketingowej jest wykształce-
nie się zintegrowanej komunikacji marketingowej (ang. Integrated Marketing Com-
munication – IMC). Jej koncepcja zrodziła się blisko trzydzieści lat temu, ale w dal-
szym ciągu pozostaje ona w  fazie rozwoju.

Pierwsza definicja zintegrowanej komunikacji marketingowej32 została sformu-
łowana w  1989 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Agencji Reklamowych 
(American Association of Advertising Agencies – AAAA). W  kolejnych latach, 
wraz z rozwojem możliwości komunikacyjnych marketingu relacji, powstawały ko-
lejne definicje, które wskazywały na odmienność istoty tej komunikacji od pozosta-
łych. W pierwszym okresie nie odróżniała się ona jeszcze zbytnio od tradycyjnej ko-
munikacji marketingowej. Zintegrowana komunikacja marketingowa początkowo 
(w granicach roku 1990) miała obejmować zarządzanie tradycyjnymi elementami 
promocji: reklamą, public relations, promocją sprzedaży w taki sposób, by stano-
wiły one skoordynowane (zintegrowane) komunikaty wysyłane na rynek33. Rozwój 
rynków, a także zagęszczenie przestrzeni medialnej spowodowały, że definicje zin-
tegrowanej komunikacji w  latach 1989 i 1991 pozostawały przez jakiś czas przydat-
ne. Jednakże szybko ujawniła się potrzeba stworzenia nowej definicji, nadążającej 
za rozwojem strategii marketingowych i  komunikacyjnych. Okazało się bowiem, 
że marketingowcy wykorzystywali formę zintegrowanej komunikacji marketingo-
wej w takim celu, aby poznać opinie swoich klientów, co pozwalało im doskonalić 
produkty i sprzedaż, jak też kontakty z klientami, a co ostatecznie przekładało się 
na zyski. Posługując się tym narzędziem, mogli kształtować wiedzę klientów o fir-
mie i jej wytworach, nie ograniczając się tylko do opisu i promowania konkretnego 
produktu czy usługi. Zorientowali się zatem, że w procesie podejmowania decyzji 
konieczne jest kierowanie się potrzebami i pragnieniami końcowych klientów, przy 
jednoczesnych staraniach, aby jak najwięcej dowiedzieć się od nich o ich oczekiwa-
niach34. Zaczęto więc w  strategicznych działaniach firm uwzględniać zachowania 

31  K.L. Keller, Mastering the Marketing Communications Mix. Micro and Macro Perspectives on Inte-
grated Marketing Communication Programs, “Journal of Marketing Management” 2001, Vol. 17, nr 7–8 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1362/026725701323366836.
32  IMC – A  concept of marketing communications planning that recognizes the added value of 
a  comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a  variety of communications disciplines, 
e.g., general advertising, direct response, sales promotion and public relations — and combines these 
disciplines to provide clarity, consistency, and maximum communications impact, https://thedma.
org/membership/member-groups-communities/integrated-marketing-community/integrated-mar-
keting-definitions/.
33  A. Sznajder, Sztuka promocji, Businessman Book, Warszawa 1993, s. 6–7.
34  M. Reid, S. Luxton, F. Mavondo, The Relationship between Integrated Marketing Communication, 
Market Orientation, and Brand Orientation, “Journal of Advertising” 2005, nr 34 (4), s. 11–23.
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komunikacyjne klientów, biorąc pod uwagę ich aktywność w korzystaniu z nowych 
mediów.

 Skłoniło to specjalistów od marketingu do ponownego definiowania zintegro-
wanej komunikacji marketingowej. Nastąpiło zatem w jakimś stopniu odejście od 
tradycyjnego modelu komunikowania transmisyjnego (linearnego), dominującego 
w marketingu transakcyjnym, i pójście w kierunku marketingu relacji – z modelem 
przepływowym (kołowym/sieciowym) komunikacji. Znalazło to i znajduje wyraz 
w dyskusjach akademickich, jak również w relacjach praktyków marketingu.

Wspomniane wcześniej Amerykańskie Stowarzyszenie Agencji Reklamowych 
(AAAA) postrzegało zintegrowaną komunikację marketingową jako koncepcję 
planowania komunikacji marketingowej, która wykorzystuje wartość dodaną przez 
kompleksowe planowanie, w którym ocenia się role strategiczne różnych dyscyplin 
komunikowania – reklamy, promocji bezpośredniej, promocji sprzedaży i public re-
lations oraz łączy te dyscypliny w celu zapewnienia przejrzystości, spójności i mak-
symalnego wpływu tej komunikacji na klienta.

Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum oraz Robert F. Lauterborn zdefiniowali 
zintegrowaną (w 1993 roku) komunikację marketingową jako koncepcję planowa-
nia komunikacji marketingowej, która łączy różne dyscypliny komunikacji i ocenia 
ich strategiczne role w uzyskaniu jasności, spójności, a w konsekwencji w zakresie 
skutecznego oddziaływania35. Kolejna definicja (z 1996 roku) podkreślała, że zinte-
growana komunikacja marketingowa obejmuje właściwą kontrolę nad informacja-
mi dostępnymi dla firmy w celu pozyskania nowych klientów, lecz zarazem wska-
zywała na konieczność utrzymania tych, którzy są lojalni36. W roku 1998 zaś została 
sformułowana definicja, która zawiera stwierdzenie, iż zintegrowana komunikacja 
marketingowa to strategiczny proces biznesowy, który projektuje, rozwija, wyko-
nuje i ocenia skoordynowaną, wymierną i przekonywającą komunikację marketin-
gową, a  jej uczestnikami są: konsumenci, klienci, potencjalni klienci, inni gracze 
rynku oraz publiczność zewnętrzna i wewnętrzna37. 

 Dokonujące się w czasie zmiany rynkowe, jak również w mediach komunika-
cji wymagały szerszego spojrzenia na problem zintegrowanej komunikacji marke-
tingowej. W jakimś stopniu przejawem tego była propozycja Andersa Gronstedta 
(2000), który zauważał, że zintegrowana komunikacja marketingowa jest strategicz-
nym stylem zarządzania, sprzyjającym celom firmy i marki, koncentrującym się na 
każdym punkcie, w którym następuje kontakt firmy z kluczowym konsumentem 

35  D.E. Schultz, S.I. Tannenbaum, R.F. Lauterborn, Integrated Marketing Communications, Chicago 1993.
36  T.R. Duncan, C. Caywood, The Concept, Process, and Evolution of Integrated Marketing Communi-
cation, [w:] E. Thorson, J. Moore (red.), Integrated communication. Synergy of persuasive voices, N.J.: 
Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah 1996, s. 13–34.
37  D.E., Schultz, H.F. Schultz, Transitioning Marketing Communication into the Twenty-first Cen-
tury, “Journal of Marketing Communications” 1998, nr 4(1), s. 9–26, http://agora-imc.com/images/
Schultz-JMC98.pdf.
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lub innymi zainteresowanymi stronami. Jest to praktyka komunikacyjna, stwarza-
jąca korzystne relacje rynkowe poprzez posługiwanie się tymi sami pojęciami, pro-
cedurami i zachowaniami, tak aby organizacja mogła komunikować się w sposób 
zintegrowany, jasny, spójny i ciągły w ramach formalnych granic organizacyjnych 
i poza nimi z interesariuszami38. 

Na ważną kwestię zwrócił uwagę Jan W. Wiktor (2001), który w analizach doty-
czących zintegrowanej komunikacji marketingowej postrzegał ten problem szerzej, 
przez pryzmat prowadzonej przez organizację polityki komunikacji z rynkiem. Jego 
zdaniem polityka ta winna odpowiadać koncepcji „komunikacji zintegrowanej”, gdyż 
zintegrowana komunikacja marketingowa jest nie tylko supozycją stworzenia logicz-
nego, wewnętrznie spójnego sytemu działań promocyjnych, lecz stanowi nową jakość 
w rozważaniach dotyczących roli i uwarunkowań współczesnego marketingu39.

 Podejście systemowe do zagadnienia prezentują również inni badacze proble-
mu, którzy podjęli tę kwestię na początku drugiej dekady XXI wieku (w 2012 roku), 
kiedy nastąpiło rozwinięcie mediów 2.040 oraz aktywność plemienia 2.041 i rozpo-
czął się proces przekształceń marketingu w kierunku marketingu interaktywnego42. 
Definiowano wówczas zintegrowaną komunikację marketingową jako interaktyw-
ny i  systemowy proces planowania funkcjonalnego i  optymalizacji komunikatów 
dla zainteresowanych stron w  celu zapewnienia spójności i  przejrzystości celów, 
osiągnięcia synergii, a w konsekwencji – kształtowania między organizacją a inte-
resariuszami dochodowych relacji w krótkim, średnim i długim przedziale czasu43. 

Przytoczone definicje i opisy zintegrowanej komunikacji marketingowej w ja-
kimś zakresie pokazują dynamikę przekształceń rynkowych, marketingowych i ko-
munikacyjnych, które kształtowały i kształtują się w czasie. Tak różnorodne podej-
ścia do koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej wynikają z  faktu, że 
jest to komunikacja, która łączy się z  marketingiem relacyjnym, opartym na ko-
munikacji, a zatem na dialogu i swoistej wspólnotowości organizacji z interesariu-
szami. W kształtujących się warunkach nowych mediów i technologii działalność 
organizacji zaczyna przyjmować wymiar komunikacji. Przekazy nadawane przez 
organizację na rynek, w  ich skali i zakresie otrzymywane z otoczenia rynkowego 

38  A. Gronstedt, The Customer Century. Lessons from World-class Companies in Integrated Marketing 
and Communication, New York 2000.
39  J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa – Kraków 2001, s. 58.
40  K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2001, s. 55–104.
41  S. Godin, Plemiona 2.0, Gliwice 2010, s. 25–33.
42  The Interactive Marketing eBook. It’s All About the Journey, http://swissitweb.com/blog/wp-content/
uploads/2010/12/E-book_US.pdf.
What is Interactive Marketing and How Can Your Home Business Benefit, https://www.thebalance.com/
what-is-interactive-marketing-1794383.
43  L. Porcu, S. Del Barrio-Garcia, Ph. J. Kitchen, How Integrated Marketing Communications (IMC) 
works? A Theoretical Review and an Analysis of its Main Drivers and Effects, “Comunicación y Socie-
dad” 2012, Vol. 25, nr 1, file:///C:/Users/user/Favorites/Downloads/20120528112405%20(1).pdf. 
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i pozarynkowego, nazywane są komunikatami marketingowymi44. Coraz większego 
znaczenia nabierają te komunikaty, które nie są masową reklamą, lecz skierowane 
są do ostatecznego klienta i zwrotnie otrzymywane są od niego przez organizację. 

W epoce nowych mediów i marketingu relacji zintegrowana komunikacja mar-
ketingowa to zarządzanie dialogiem organizacji z jej otoczeniem rynkowym. 

Uwagi końcowe

Zintegrowane komunikacje marketingowe łączą wszystkie kanały marketingo-
we firmy: marketingu publicznego, e-marketingu, reklam, telemarketingu. Tworzy 
się w ten sposób jednolity komunikat w ramach tych narzędzi komunikacyjnych, 
za pomocą których ma on być przesyłany do docelowych odbiorców. Komunikacja 
w marketingu relacji jest ważna dla firm, ponieważ ma skorelowaną i jednolitą wia-
domość, co zdecydowanie zmniejsza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 
lub błędne interpretacje informacji o marce, którą firma chce przedstawić odbior-
com. To, co wyżej przedstawiliśmy, pozwala wskazać kilka wyznaczników, które 
mają wymiar strategiczny w zintegrowanej komunikacji marketingowej w procesie 
ewolucji marketingu w kierunku marketingu interaktywnego:

1. Głównym celem zintegrowanej komunikacji marketingowej jest wpływanie na 
sposób zachowania się interesariuszy organizacji poprzez bezpośrednią komunikację;

2. Proces zintegrowanej komunikacji marketingowej powinien zaczynać się od 
kształtowania dialogu z klientami lub potencjalnymi klientami, a następnie prze-
kształcania ich w komunikatorów marki;

3. W zintegrowanej komunikacji marketingowej należy korzystać z wszystkich 
form komunikacji i wszelkich źródeł kontaktów z marką lub firmą jako potencjal-
nych kanałów dostarczania wiadomości dla i od interesariuszy;

4. Osiągany efekt synergii w  zintegrowanej komunikacji marketingowej to 
wynik koordynacji działań komunikacyjnych i medialnych, przyczyniający się do 
kształtowania silnego wizerunku marki; 

5. Zintegrowana komunikacja marketingowa wymaga, aby komunikacja mar-
ketingowa budowała udane relacje między marką a klientem.
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THE STRATEGIC INDICATORS OF INTEGRATED MARKETING
 COMMUNICATION

SUMMARY
Integrated marketing communication and relational marketing have become a challenge to 
the traditional marketing theories since the beginning of the 90’s of the 20th century. The 
marketing discipline changes from a transaction to relation. This change is a result of the 
dynamic development of markets as well as of the media spaces both inside and outside 
the organizations and it is due to the new media. The traditional transactional approach to 
marketing in a functional dimension corresponds to the needs of marketing communication 
in a lesser degree. The exchange of marketing opinions which became more important in 
the 70’s and 80’s is questioned nowadays in connection with the ability to offer the general 
paradigm of understanding the role of marketing and communication in an organization. 
The present marketing practices suggest that the modern firms withdraw from the exchange 
and a transaction and go to relational marketing. This direction of marketing aims at elabo-
rating the interaction with the chosen clients, suppliers and competitors in order to create 
the values through cooperation and common effort.
The factors which led to the appearance of the knowledge of relation in marketing and mar-
keting communication were discussed in this article. 
 
KEYWORDS: integrated marketing communications, relational marketing, the new media, 
communicating, communication, strategy, interactive marketing
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Профессиональные стандарты, роли                                                                                                                                             
                          и культура современного журналиста

СОДЕРЖАНИЕ
 В статье рассматривается культура журналистской профессии и те риски, которые 
могут приводить к  профессиональной деформации. Демонстрируется системный 
подход при анализе профессиональных, личностных качеств и  профессиональных 
ролей журналиста с учетом внутренних, внешних и субъективных факторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, журналист, публицист, профессия, профессиональ-
ные и этические стандарты, профессиональная деформация, профессиональные роли 

Культура журналистской профессии

Из большого количества значений понятия «культура» применительно 
к  избранной теме остановимся на том, которое предполагает практическую 
реализацию общечеловеческих и духовных ценностей в людских делах и от-
ношениях2. То есть определенную деятельность, характеризуемую не только 
системой знаний, навыков, умений, определяющих профессиональную компе-
тентность индивидуума, но и набором неких кодов – в нашем случае профес-
сиональных и этических стандартов. Именно благодаря устойчивости приме-
няемых принципов и правил та или иная деятельность воспроизводится, т.е. 
существует; систематическое же пренебрежение правилами может привести 
к кардинальному изменению характера данной деятельности. Подобные нега-
тивные процессы происходят, например, в  средствах массовой информации, 
где под видом журналистики нередко реализуется иная деятельность, имею-
щая заказной – политехнологический, коммерческий и т.п. – характер.

Почему же такое происходит и почему именно в журналистике так часты 
подобные подмены? 

Вероятно, потому, что, во-первых, в таких информационных видах дея-
тельности, как журналистика, связи с общественностью и реклама, есть схо-
жие функции, методы, типовые средства, формы представления информации 

1  Prof. dr hab.; dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu (Rosja). 
2 Выжлецов Г.П. Аксиология культуры / Г.П. Выжлецов. – Санкт-Петербург, 1996. – 148 с.
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и др.3, что, и это, во-вторых, позволяет владельцам и учредителям СМИ ста-
вить перед корреспондентами свои задачи: например, вместо правдивого от-
ражения событийной картины, объективного анализа социальных проблем 
нацеливать их на создание и «продажу» положительного имиджа спонсоров 
и т.п. В-третьих, сами журналисты по разным причинам сознательно наруша-
ют профессиональную этику. 

Подчеркнем: в журналистской профессии крайне велика «зона риска» – 
опасность нарушения правил и норм деятельности при сохранении внешних 
атрибутов перманентна. Например, есть газета – особый вид периодического 
издания со специфическим выражением «лица» (типа), есть авторы, созда-
ющие тексты с использованием того или иного газетного жанра, но эти тек-
сты намеренно субъективны, агрессивны, содержат очевидно непроверен-
ные факты и т.д. Есть канал – особый вид электронного СМИ, есть создатели 
передач определенного тележанра, но в этих передачах открыто нарушают-
ся принципы журналистики, хотя лишь последовательное их соблюдение 
позволяет реализовывать социальные функции деятельности, которую мы 
и называем журналистской. 

Владимира Снегирёва недавно попросили подготовить отзыв о книге Удо 
Ульфкотте «Продажные журналисты», но прежде чем написать его извест-
ный российский публицист решил обсудить проблему в социальных сетях: 
«Этот немец беспощаден. Он откровенно показывает изнанку нашей про-
фессии, причем начинает с самого себя, покаявшись в том, что сам когда-то 
“попал в ловушку”, стал насквозь коррумпированным, играл по правилам ма-
нипуляторов из властных сфер и спецслужб. Вот несколько фраз из книги: 
“Я был лакеем”. “Журналиста можно поиметь дешевле, чем хорошую шлюху, 
всего за пару сотен долларов в месяц”. “Профессия журналиста занимает про-
межуточное место между профессиями политика и проститутки”. “Работни-
ки медийной отрасли – особенно жадная до денег группа населения». “Каче-
ственные СМИ задыхаются в собственной блевотине”. 

Он приводит сотни фамилий своих коллег, которые продались – издате-
лям, спонсорам, политикам, спецслужбам. Его приговор беспощаден: свобода 
слова и мысли существует только на бумаге, бумажная пресса умирает, жур-
налистам уже никто не верит. Прочитав эту книгу, испытываешь состояние 
шока. Сразу хочется поменять профессию.  Многое там правда. Но с чем-то 
согласиться нельзя»4. 

Медиаманипуляторы пользуются известными приемами (предвзятость, 
подлог, прямой обман, оскорбительный или пренебрежительный подтекст 
и др.), которые аудитории, не отличающейся глубокой медиаграмотностью, 

3 Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама / В.В. Тулупов. – Воронеж, 2001. – С. 155.
4  https://www.facebook.com/v.sneg/posts/1378517852218357?pnref=story [дата обращения: 17.02.17].
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нелегко обнаружить: широкие массы односторонне – автоматически и стере-
отипно – воспринимают информацию (и прежде всего негативную информа-
цию), принимая все за «чистую монету».

Культура журналистской профессии демонстрируется в качественных СМИ, 
где работники, следуя профессиональным и этическим стандартам, действуют 
в рамках существующего законодательства. В «жёлтых» изданиях, балансирую-
ших на грани закона и нередко преступающих его, в социальных сетях, которые 
некоторые исследователи склонны относить к  «гражданской журналистике», 
информация подается сознательно пристрастно и предвзято. Скрытое манипу-
лирование становится принципом и целью информационной деятельности, а са-
мыми распространенными приемами – фальсификация и ложь (исследователи 
называют и более частные приемы – подмена темы, ложное опровержение, про-
вокационные оценки с  целью вызвать оправдания, навязывание мысли путем 
навязчивых повторов и т.п.). Все это имеет отношение к явлению, называемому 
профессиональной деформацией, которое, судя по не прекращающимся дискус-
сиям в социальных сетях, беспокоят не только ученых, но и самих журналистов, 
и аудиторию, постоянно контактирующую с медиа. 

Профессиональная деформация в журналистике

Со стороны населения в  сторону работников российских СМИ выдвига-
ется немало обвинений. Вот лишь некоторые из эпитетов: «ангажированные 
манипуляторы», «безжалостные циники», «обманщики», «провокаторы», «по-
верхностные писаки», «лакировщики», «критиканы», «зловредные ехидны», 
«предатели» и т.п. Даже если объяснять жесткую бескомпромиссность оценок 
их анонимностью, следует все-таки признать хотя бы часть претензий справед-
ливой, тем более, что они затрагивают профессиональную честь работников 
пера и микрофона. Что же делать?

Эффективный менеджмент журналистики в  связи с  этим предполагает 
научный (системный) подход, начинающийся с понимания специфики про-
фессии журналиста, которая выявляется, например, в ходе SWOT-анализа. 

К сильным сторонам (Strengths) относятся: востребованность обществом 
(уважение со стороны власти и романтический ореол в общественном мне-
нии); опора на глубокую мировую и отечественную традицию; широкая ин-
формированность субъектов интеллектуальной деятельности; разносторон-
няя техническая и технологическая подготовленность; командный характер 
работы; возможность почти каждодневно видеть результаты своего труда; 
занятость как мужчин, так и женщин.

Слабые стороны (Weaknesses) составили: беглый, поверхностный подход 
к объектам изучения и отражения; зависимость от владельца, учредителя, из-
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дателя, властных структур; круглосуточная занятость; частые командировки; 
невысокая заработная плата.

Возможности (Opportunities):   помощь другим людям; путешествия; 
встречи со многими интересными людьми; допуск к новой (нередко эксклю-
зивной) информации.

Угрозы (Threats):   внутренние угрозы – опасность физического или мо-
рального давления; внешние угрозы. 

Исключительность положения журналиста может порождать такие каче-
ства натуры, как завышенная самооценка, высокое самомнение, излишняя 
самоуверенность, фамильярность, бесцеремонность и т.п. Постоянная наце-
ленность на негатив может приводить к  критикантству, цинизму, равноду-
шию, небрежному – свысока – отношению к людям, их судьбам. Открытость 
профессии, возможность любому физическому лицу учреждать СМИ при-
влекают массы дилетантов.

На основе анализа структуры личности и свойств индивидуальности воз-
можно создание психологического портрета, психограммы человека, позво-
ляющего дать ему качественную оценку и понять, соответствует ли он буду-
щей профессии. 

При этом последовательно оцениваются когнитивная, регулятивная 
и  коммуникативная подсистемы деятельности личности, общечеловече-
ские качества работника и  психофизиологические свойства личности. Рас-
сматриваются индивидуально-психологические свойства, соответствующие 
или не соответствующие различным видам профессиональной деятельно-
сти в журналистике – авторской, редакторской, проективно-аналитической, 
организационно-управленческой, социально-организаторской и  производ-
ственно-технологической. С помощью различных методик оцениваются про-
фессиональные журналистские компетенции, коммуникативные качества, 
деловые качества и организаторские способности.

Профессиональные и личностные качества журналиста можно развивать 
с учетом внутренних, внешних и субъективных факторов.

Внутренние факторы связаны с особенностью самой профессии, журна-
листского труда (производственно-творческого и  индивидуально-коллек-
тивного). По сути – это те или иные врожденные или благоприобретенные 
способности человека, стремящегося стать подлинным профессионалом: опе-
ративность, аналитизм, объективность, сообразительность, находчивость, 
обаяние, умение прогнозировать, коммуникабельность, общительность, лю-
бознательность, инициативность, рациональность, трудолюбие (работоспо-
собность, усидчивость), креативность, эрудированность, владение устным 
и письменным словом, умение вести полемику, поддерживать дискурс, уме-
ние работать в команде и по жесткому графику, потребность рассказывать, 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, РОЛИ И КУЛЬТУРА... 53

умение создавать оригинальный информационный продукт, следование про-
фессиональным и этическим стандартам.

Внешние факторы влияют извне, и это: требования к знанию родного, рус-
ского и иностранных языков; требование универсальности (умение работать 
на разных платформах); требование технической подготовленности (умение 
работать на компьютере, с  фото-, аудио- и  видеоаппаратурой, умение вер-
стать, умение водить машину и т.д.) и требование правовой подготовки.

Субъективные факторы связаны с  человеческими качествами специ-
алиста, которые также можно развить в  ходе воспитания и  самовоспита-
ния: гражданственность, пассионарность, ответственность, честь и достоин-
ство, смелость, мужество, доброта, физическое здоровье.

Кстати, есть мнение, что профдеформация иногда даже полезна. Сраба-
тывают защитные реакции организма: ведь если журналист будет чересчур 
близко к  сердцу воспринимать все социальные проблемы или проблемы 
своего героя, эмоции раздавят его, и он не сможет объективно посмотреть 
на ситуацию, не сможет помочь. А чтобы точно выявить проблемы челове-
ка и  предложить ему выход из ситуации,  нужна определенная дистанция, 
холодный разум, нужна стрессоустойчивость, умение подняться над про-
блемой и посмотреть на нее непредвзято. Деформация как приспособление 
имеет право на жизнь, когда, например, журналист применяет метод маски, 
но это особый случай. Во всех других журналисту, с одной стороны, необхо-
димо вырабатывать умение выдерживать в  себе баланс здорового цинизма 
и эмоциональной отстраненности, с другой – быть постоянно начеку, чтобы 
деформации не были необратимыми и губительными.

Профессиональные роли журналистов

В начале 2014 г. Союз журналистов России опубликовал документы для экс-
пертизы профессиональных стандартов работников СМИ. Профессиональные 
стандарты разработаны для редактора, корреспондента, оператора, ведущего 
телепрограммы, специалиста по производству продукции телерадиовещатель-
ных СМИ, специалиста по производству печатных СМИ, специалиста по про-
движению и распространению продукции средств массовой информации. По 
словам разработчиков, внедрение данных документов, призванных обобщить 
трудовые функции медиасотрудников и стандартизировать требования к ним, 
позволит упорядочить систему трудовых отношений в отрасли, поскольку по-
является еще одна возможность более четко определить компетенции, навыки, 
умения принимаемых на работу сотрудников. Думается, это хорошее подспо-
рье и для системы журналистского образования: ведь Федеральный Государ-
ственный Образовательный Стандарт.
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Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Высшего 
Образования (ФГОС ВО) последнего поколения ориентирует вузы на ком-
петентностный подход. В ходе развернувшейся дискуссии между сторонни-
ками и  противниками стандартизации выяснилось, что в  созданию выше-
названных документов экспертов подвигло не только требование Трудового 
кодекса, но и то, что они могут стать дополнительным инструментом компла-
енс-системы5, а  также гарантом реализации журналистикой своих природ-
ных функций, инструментом саморегулирования в сфере профессиональной 
журналистской и редакторской деятельности. 

На наш взгляд, подобные документы могут стать и основой общественного 
договора между медиа и властью, медиа и бизнесом, медиа и гражданским об-
ществом, медиа и аудиторией. Ведь в настоящее время страдают все стороны, 
и эксперты (в частности, заместитель председателя Палаты медиасообщества 
Общественной коллегии по жалобам на прессу, вице-президент по вопросам 
саморегулирования Гильдии издателей периодической печати Евгений Абов) 
отмечают ряд негативных моментов Выделим среди них нарушения имуще-
ственных интересов владельцев СМИ6, подвергающихся серьезным финан-
совым рискам в связи с исками о диффамации; сужение для представителей 
бизнеса выбора объективных, независимых каналов общественных коммуни-
каций с потребителями и с властью; препятствия к получению населением объ-
ективной информации, в том числе о финансовых и потребительских рынках; 
o деятельности бизнеса, местной и федеральной власти и т.д.; создание угроз 
репутации публичных политиков, предпринимателей, общественных и куль-
турных деятелей; подрыв международного имиджа страны и стимулирование 
волны критики в адрес российских властей за пренебрежение к институту не-
зависимой прессы и косвенное поощрение «коррупционной практики» СМИ.

Профессия журналиста давно и  плодотворно изучается российскими 
исследователями7, и  в отечественной научной литературе продолжают по-
являться работы, посвященные в  том числе классифицированию профес-
сиональных ролей работников СМИ8. Цель новейших изысканий очевидна: 

5  Контроль соответствия журналистской деятельности на медиарынке действующему зако-
нодательству.
6 Абов Е. О проблеме профессиональных стандартов в российской прессе – http://www.pres-
scouncil.ru/index.php/teoriya-i-praktika/knigi-i-stati/305-o-probleme-professionalnykh-standartov-
v-rossijskoj-presse [дата обращения: 17.02.17].
7  Засурский Я.Г. Журналист: российско-американские социологические исследования / Я.Н. 
Засурский Я.Г., С.Г. Колесник, Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева А.А. – Эслан –  Москва, 1998; Свитич 
Л.Г. 2011 Введение в специальность: Профессия журналист/ Л.Г. Свитич. – Москва, 2011; ее же. 
Л.Г. Профессия журналист/ Л.Г. Свитич. – Москва, 2003.; Свитич Л.Г. Журналист: социологиче-
ские и социопсихологические исследования/ Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева, И.М. Дзялошинский. 
– Москва, 1994; Свитич Л.Г. Российский журналист и журналистское образование: социологи-
ческие исследования/ Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева. – Москва, 2006. 
8 Пасти С. Российский журналист в контексте перемен. – http://www.uta.fi/cmt/yhteystiedot/
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стремясь навести осмысленный порядок явлений, вещей, понятий и др., мож-
но и в практической деятельности применить точные классификации: ведь, 
выделив некий тип как «единицу расчленения изучаемой реальности», мы 
можем выявить специфику объекта исследования, определить его внутрен-
ние и  внешние связи9. В  журналистской отрасли также важно представить 
научно обоснованную профессиограмму (от лат. professio – специальность + 
gramma – запись), т.е. систему признаков, описывающих ту или иную про-
фессию, а также включающую в себя перечень норм и требований, предъяв-
ляемых этой профессией или специальностью к работнику.

Думается, классифицирование по существенным признакам и с применени-
ем системного подхода профессиональных ролей работников СМИ позволяет 
создать, например, типологию современных журналистов, поверяемую идеаль-
ной моделью, – например, системой профессиональных и этических стандартов. 
При этом важен как атрибутивный, так и интерпретативный подходы. 

Первый подход, характеризующийся определением свойств, способству-
ющих успеху в профессии, реализуется уже в вузе: 

- университетская система журналистского образования нацелена на при-
витие определенных умений и навыков, основанных на базовых теоретиче-
ских и специальных знаниях;

- особая компетентность гарантируется ФГОС;
- знакомство студентов с  этическим кодексом позволяет обеспечивать 

профессиональную идентичность. 
Второй подход, способствующий стимулированию профессионалов к вы-

сокому статусу и  восходящей социальной мобильности, начинает реализо-
вываться сначала в рамках учебных и производственных практик, а затем – 
в штатной редакционной деятельности: 

- журналисты выполняют определенные служебные обязанности на благо 
общества;

- журналисты оформляют членство в профессиональных организациях. 
Исходя из набора функций, присущих журналистике, выделим ряд про-

фессиональных ролей: журналист-информационщик, журналист-аналитик/
критик, журналист-пропагандист, журналист-развлекатель.

Журналист-информационщик (распространитель информации – 
disseminator). Очевидно, что каждый журналист в процессе своей професси-
ональной деятельности способствует реализации всего набора функций жур-
налистики, но с разной степенью их презентации. И хотя все корреспонденты 

henkilokunta/svetlanapasti/publications/pastinkirja.pdf [дата обращения: 17.07.17].
9  Профессиограмма может включать в себя также перечень психологических характеристик, 
которым должны соответствовать представители конкретных профессиональных групп.
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призваны о чем-то информировать аудиторию10, для хроникеров и репорте-
ров эта задача все же является основной. 

Журналист-аналитик (эксперт, комментатор, аналитик информации – 
interpreter), журналист-критик (оппонент власти – adversary). Применяя такие 
логические методы познания, как анализ и синтез, комментируя события и яв-
ления действительности, выступая своеобразным общественным контролером 
власти, такие журналисты реализуют прежде всего контролирующую функцию. 

Журналист-пропагандист (агитатор, социальный организатор). Стремясь 
оказывать влияние на мировоззрение населения, пропагандируя определен-
ные идеи и ценности, предлагая образцы для подражания, призывая к осу-
ществлению некой деятельности, журналисты решают многочисленные иде-
ологические и культурно-просветительские задачи. 

Журналист-развлекатель (entertainer). СМИ могут способствовать эф-
фективной релаксации аудитории, адресуя ей развлекательную информацию 
(рекреативная/гедоническая/развлекательная функция). В  последнее время 
все более популярным становится способ подачи информации с  оттенком 
развлекательности, называемый инфотейнментом (от слов «информация» 
− information и  «развлечение» − entertainment). Такой способ начал приме-
няться сначала на телевидении, но сегодня охотно используется и в массовой 
печати – в изданиях квалоидного типа11.

Что касается рекламно-справочной функции журналистики, то ее реали-
зацией должны заниматься не журналисты, а рекламисты и пиармены (при 
этом заметим: многие журналистские тексты могут производить рекламные 
и PR-эффекты). 

Применяя в  качестве классификационного основания миссию журна-
листской профессии, можно выделить следующие ролевый ряд: журналист-
гуманист, журналист-специалист, журналист-художник.

Журналист-гуманист (идеалист) – понимает журналистику как инстру-
мент общественного мнения и следует принципам этики.

Журналист-специалист – ценит прежде всего преданность профессии 
и компетентность, аналитизм.

Журналист-художник (литератор) – стремится к творческой самореали-
зации12. 

10 В этом смысле логично рассматривать информационную функцию как суперфункцию 
журналистики. Некоторые исследователи не выделяют также отдельно и коммуникативную 
функцию, полагая, что каждый журналист через средства массовой коммуникации при 
помощи информации налаживает связи между различными организациями, общественными 
институтами, конкретными людьми, и это является имманентным свойством профессии.
11 Основа термина «квалоид» – от лат. quails/ какой, какого качества, а суффиксальная часть – 
от англ. tabloid/таблоид).
12  Пасти С. Указ. соч.
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При этом исследователь С. Пасти разделяет идеалистов и гуманистов и от-
дельно называет пропагандистов – разновидность «беспринципных и лжи-
вых» журналистов, подделывающих факты, манипулирующих аудиторией, 
ставящих карьерные соображения выше собственных убеждений. Думается, 
это оценочный подход – более того, подобных работников вряд ли разумно 
числить по рангу профессиональных журналистов, поскольку в данном слу-
чае происходит подмена вида деятельности: журналистского – политтехноло-
гическим. А пропаганда – не более чем метод распространения информации 
и  знаний – вполне легальный и  продуктивный, применяемый повсеместно 
при реализации идеологической и культурно-просветительской и др. функ-
ций журналистики. То есть логичнее различать стигматизированного про-
пагандиста, обладающего «постыдным социальным качеством», и пропаган-
диста, добросовестно решающего журналистские или PR-задачи. 

Что касается звания публициста, то мы склонны присоединиться к мне-
нию Оноре де Бальзака, написавшего в свое время следующее: «Некогда пу-
блицистами именовали великих писателей, таких, как Гроций, Пуфендорф, 
Боден, Монтескье, Блекстон, Бентам, Мабли, Савари, Смит, Руссо, ныне же 
так именуют всех писак, которые делают политику. Из творца возвышенных 
обобщений, из пророка, из пастыря идей, каким он был прежде, публицист 
превратился в  человека, занятого сомнительной Современностью. Лишь 
только на поверхности политического тела выскакивает прыщ, публицист 
принимается его теребить, расчесывает болячку до крови и пишет по этому 
поводу книгу, оказывающуюся зачастую сплошным обманом. Публицистика 
была огромным концентрическим зеркалом: нынешние публицисты распи-
лили его на части и ослепляют толпу каждый своим осколком»13.

Работа на различных каналах (платформах) требует от журналиста осо-
бого набора качеств, умений и навыков. В связи с тенденцией, называемой 
конвергенцией, в редакциях все более востребованными становятся журна-
листы-универсалы, что не отменяет специализации: журналисты могут от-
давать предпочтение тому или иному виду творчества – словесному, визу-
альному или словесно-визуальному. Отсюда – различия по характеру труда 
– творческому, техническому, комбинированному: корреспондент добывает, 
обрабатывает и транслирует информацию, редактор – редактирует и компо-
нует информацию, бильдредактор – визуализирует информацию и т.д.

Журналист печатной прессы. Есть своя специфика в деятельности жур-
налистов, работающих в  редакциях газет и  журналов. В  первом случае це-

13  Бальзак О. Монография о парижской прессе/Отрывок из «Естественной истории 
двуруких общественных»). – http:// aafokin.narod.ru/Balzak.pdf [дата обращения: 17.02.17]. 
Кстати, великий писатель, отдавший дань и журналистике, также приводит своеобразную 
классификацию работников прессы, выделяя два вида журналиста – публициста и критика.
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нится оперативность, умение работать в  малых жанрах и  т.д., во втором – 
аналитизм, проявляющийся особенно в  крупных жанрах. Работа газетчика 
– это каждодневный труд по довольно жесткому графику, работа в редакции 
журнала (если это, конечно, не еженедельный журнал) дает корреспонденту 
больше свободы, но и предъявляет особые требования к качеству готовящих-
ся текстов, которые должны быть «долгоиграющими», достаточно фундамен-
тальными по выводам и т.д.

Журналист электронных СМИ. Различия в  деятельности радио-, теле- 
и  интернет-журналистов связаны прежде всего с  техникой и  технологией 
сбора, обработки и трансляции информации.

Форма собственности (статусные отношения владельца, издателя, учре-
дителя) также диктует особые журналистские роли: журналист обществен-
ных СМИ, журналист государственных СМИ, журналист частных СМИ, 
журналист СМИ смешанной формы собственности14.

Здесь особую роль играют взаимоотношения между корреспондентом 
и редактором, редактором и владельцем (учредителем, издателем), опираю-
щиеся на законодательство о СМИ, систему редакционных нормативно-пра-
вовых документов, общие взгляды на миссию журналистики и журналистов, 
на проблема свободы слова, на профессиональные и  этические стандарты 
и т.д. На характере отношений влияет и статус работника: штатный журна-
лист более ограничен в своих действиях, фрилансер (журналист на договоре, 
на гонораре),15 по определению, – более свободен в выражении собственной 
позиции.

Тип СМИ (тематика и  проблематика). В  зависимости от типа СМИ ре-
дакции имеют особую систему отделов, в которых готовятся определенные 
разделы периодического издания. В универсальном СМИ это – социальная 
проблематика, политика, экономика и т.д.; например, в специализированном 
спортивном СМИ это – футбол, хоккей, баскетбол и т.д., а в корпоративном 
вузовском – учеба, наука, специальности, специализации и т.д. 

Журналист универсального СМИ.
Журналист специализированного СМИ.
Журналист корпоративного СМИ.
На характер журналистской деятельности накладывает отпечаток спец-

ифика социальной сферы, представляемой СМИ или отделом редакции 
(структуры гражданского общества, государственные структуры, политика, 

14 Видимо, в этом же ряду – журналисты партийных и корпоративных СМИ.
15  Фрилансер (англ. freelancer – вольный копейщик, свободный копьеносец, наемник; в пере-
носном значении – вольный художник) – человек, выполняющий работу без заключения дол-
говременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения определенного 
перечня работ (внештатный работник). Также фрилансером является работник, приглашен-
ный для выполнения работ в ходе аутстаффинга.
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экономика, искусство и  т.д.), как и  направленность СМИ – качественного, 
квалоида или бульварного по преимуществу.

Жанры. С годами журналист отдает предпочтение определенной специ-
ализации творческой деятельности, в частности, жанровой – репортерской, 
аналитической, образной.

Журналист-новостийщик.
Журналист-аналитик.
Журналист-очеркист (эссеист, фельетонист). 
В современной научной литературе также встречаются описания журна-

листских типов: идеалистов (гипотетический образ независимого журнали-
ста), романтиков, авантюристов, предпринимателей, генераторов идей, сво-
бодных профессионалов и др. Это важно не только с чисто познавательной 
точки зрения, но и с научных позиций, предполагающих изучение существу-
ющей ситуации (явлений, тенденций) и создание прогностических моделей 
прогрессивной журналистики и журналистской профессиограммы.

Такое – системное – представление о  профессии журналиста, о  миссии 
журналистики и  сознательное следование профессиональным и  этическим 
стандартам в этой сфере позволяет снизить риски профессиональной дефор-
мации, повышают культуру журналиста. 
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PROFESSIONAL STANDARDS, ROLES  
AND CULTURE OF THE MODERN JOURNALIST

 
SUMMARY 
The article deals with the culture of the journalistic profession and the risks that can lead to 
professional deformation. Demonstrates a systematic approach in the analysis of profession-
al, personal qualities and professional roles of the journalist with consideration of internal, 
external and subjective factors. The author claims that journalism culture still exists in qual-
ity based media. In turn, he points out that in yellow press journalism culture is narrowed 
and balanced on the edge of the law, while in social media the information stays biased. The 
author describes all features necessary to achieve success in practicing journalism. Later, the 
author of the article focuses readers’ attention on functions of mass media and leading roles 
played by the journalists.
 
KEYWORDS: culture, journalist, profession, professional ethical standards, professional 
deformation,professional role



Ryszard Filas1

Od duopolu do monopolu.                                                                                                                                        
                          Dzienniki regionalne w Polsce                                                                                                                                         
                          w XXI wieku: próba bilansu 

STRESZCZENIE
Praca ma na celu przypomnienie, w zarysie, okoliczności ponad ćwierćwiecza przemian pol-
skiego rynku dzienników regionalnych, od upadku PRL do czasów współczesnych. W tym 
okresie przebyliśmy likwidację monopolu prasy RSW, potem stopniową duopolizację rynku 
w rękach dwóch grup wydawców zagranicznych, a od końca 2013 roku powrót do monopo-
lu w strukturach Polska Press Grupy. Autor, wstępnie bilansując zmiany na rynkach regio-
nalnych i ich implikacje dla rynków lokalnych (na szczeblu mikroregionalnym), sygnalizuje 
potencjalne niebezpieczeństwa oraz obszary domagające się dalszych badań.

SŁOWA KLUCZOWE: rynek medialny, dzienniki regionalne i lokalne, monopol, duopol, 
Polskapresse, Orkla, Polska Press Grupa

Uwagi wstępne

Pomysł niniejszego artykułu zrodził się jako ciąg dalszy czy dopełnienie kwestii 
poruszanych w   referacie wygłoszonym w  listopadzie 2016 roku2. Przedstawiłem 
wówczas3 rys historyczny transformacji codziennej prasy regionalnej po roku 1989 
(i likwidacji majątku koncernu RSW „Prasa-Książka-Ruch”), proces formowania 
się duopolu Polskapresse i Orkli (a później Mediów Regionalnych) na tych rynkach 
(1994-2013), a wreszcie – pierwsze efekty fuzji i działalności już pod szyldem Polska 
Press Grupy (2014-2016). Do tych kwestii powracam tu jedynie „w pigułce”, trak-
tując je jako tło do podjęcia próby bilansu ilościowego i – po części – jakościowego 
zmian zachodzących szczególnie w szesnastoleciu (2001-2016), a więc w XXI wie-
ku. Ale sięgając dekadę wstecz, można by powiedzieć, że zmiany na rynku dzien-
ników regionalnych i lokalnych przebiegały, paradoksalnie, od monopolu tej prasy 

1  Dr hab.; Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2  Konferencja organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 
pt. Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego, Ustroń 24-25 XI 2016.
3  Zob. R. Filas, Dzienniki regionalne w Polsce po likwidacji duopolu. Krajobraz po wielkiej fuzji, [w:] 
S. Michalczyk, K. Brzoza (red.), Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. 
Problemy teoretyczno-praktyczne, t. I, Katowice 2017.
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w ramach koncernu RSW, przez dwie dekady formowania się duopolu rynkowego 
wymienionych wyżej grup, aż po kolejny monopol w strukturach Polska Press Gru-
py. Szukam też odpowiedzi na pytanie, czy któryś z tych monopoli, stary czy nowy, 
można oceniać w kategoriach gorszy-lepszy, korzystny-niekorzystny z perspektywy 
czytelnika prasy codziennej.

Droga do duopolu w pigułce

Oferta ogólnoinformacyjnych4 dzienników regionalnych i  lokalnych5 obejmuje 
wiosną 2017 roku 24 tytuły. Stanowią one 2/3 stanu sprzed 1989 roku, gdy ukazywa-
ło się 36 gazet, spośród których tylko jedna nie była wydawana przez koncern RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” i nie podlegała ustawie o jego likwidacji. We wspomnianej licz-
bie 24 tytułów mieści się jedynie 5 takich, które powstały już w czasach III RP6. Inaczej 
mówiąc – do czasów dzisiejszych przetrwało 19, tzn. około 53% tytułów (z owych 36 
gazet) pamiętających PRL, ale – z drugiej strony jest to 79% tytułów ukazujących się 
obecnie. Inaczej mówiąc, w minionym ćwierćwieczu oferta prasowa, mimo licznych 
(około 50), w dużej mierze efemerydalnych inicjatyw wydawniczych (głównie w la-
tach 1990-1994), poszerzyła się w sumie o niewiele „nowych” tytułów.

Tak więc podstawę dzisiejszego systemu dzienników regionalnych i  lokalnych 
stanowią w ogromnej większości gazety będące dziedzictwem PRL, mocno zako-
rzenione od wielu dekad na swoich rynkach, choć niektóre zmieniły w międzycza-
sie swe tytuły (przynajmniej częściowo7). A genezy tego systemu należy upatrywać 
w procesie tzw. pierwotnej i wtórnej prywatyzacji majątku wspomnianego koncer-
nu RSW „Prasa-Książka-Ruch”, które miały miejsce na początku ostatniej dekady 
XX wieku (1991-1994). Przypomnijmy jedynie, że procesowi prywatyzacji podle-
gało bezpośrednio 35 tytułów8 i praktycznie wszystkie (niekiedy z pewnymi kom-
plikacjami wydłużającymi transformację) znalazły nowych właścicieli i ukazywały 
się dalej, przynajmniej przez 5-10 lat. Ich udziały, zwłaszcza w przypadku gdy trafiły 

4  Pomijamy gazety mające 2-3 wydania w  tygodniu (tzw. dwudniki) o  charakterze ogłoszeniowo-
-reklamowym. 
5  Wszystkie dzienniki, które nas tu interesują, mają nominalnie charakter gazet regionalnych. Jednak-
że w praktyce kilka z nich ukazuje się na obszarze niewiele wykraczającym poza miejsce wydania (z 
reguły duże miasto), więc de facto są one dziś dziennikami lokalnymi.
6  Wliczając „Nową Trybunę Opolską”, która powstała w 1994 roku obok „starej” „Trybuny Opolskiej”, a po 
kilku miesiącach wypchnęła tę ostatnią z rynku. „NTO” bywa jednak uznawana przez niektórych autorów 
za kontynuatorkę starej „TO”. Zob. J. Kubik, Nowa Trybuna Opolska, [w:] P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-
-Zmorzyński (red.), Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku, Rzeszów 2014. 
7  Na przykład – spośród gazet ukazujących się do dziś – całkowicie zmienił tytuł lubelski „Dziennik 
Wschodni” (do 1990 r. – „Sztandar Ludu”, a do 1995 r. – „Dziennik Lubelski”), natomiast częściowo 
zmieniła nazwę „Gazeta Wrocławska” (do 1995 r. – „Gazeta Robotnicza”, a potem – „Robotnicza Gaze-
ta Wrocławska”, przejściowo – „Polska Gazeta Wrocławska”).
8  Ustawie o likwidacji RSW nie podlegał jedynie „Ilustrowany Kurier Polski” wydawany w Bydgosz-
czy przez „Epokę” – wydawnictwo należące do Stronnictwa Demokratycznego. 
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– i to nieodpłatnie – do dziennikarskich spółdzielni pracy bądź (w ramach przetar-
gów) do niektórych banków (jak krakowski BPH czy katowicki BH-K zlikwidowany 
w związku z aferą Art-B), często podlegały dalszym transferom. Także zagraniczni 
inwestorzy (Wojciech Fibak, często w spółkach ze szwajcarskim Marquardem, Ro-
bert Hersant i jego Socpresse/Polska Presse) po kilku latach wycofali się z polskiego 
rynku (mowa o segmencie regionalnym), a ich spadkobiercami stopniowo stawali 
się nowi gracze: norweska Orkla Media i  bawarska grupa Verlagsgruppe Passau. 
Procesy te zostały dobrze opisane w literaturze przedmiotu9, więc nie ma potrzeby 
ich przypominania. O rozterkach i strategii przyjętej przy realizacji ustawy o likwi-
dacji RSW pisała ostatnio Katarzyna Pokorna-Ignatowicz10. 

Orkla i Polskapresse – start do podboju rynku
 
Za orientacyjną cezurą, od której na dobre można liczyć start do podboju ryn-

ku dzienników regionalnych, można potraktować lata 1993-1994, choć nie jest to 
ścisłe. Każda z tych grup wydawniczych próbowała zdobywać przyczółki już wcze-
śniej; bardziej widoczna była norweska Orkla Media. 

Norwegowie nieudatnie inwestowali już w  1990 r. w  spółkę wydającą nowy 
„Dziennik Dolnośląski”, a w następnym roku nabyli 33,3% udziałów we wrocław-
skim „Słowie Polskim”. W roku 1993 stali się mniejszościowym udziałowcem w bia-
łostockiej „Gazecie Współczesnej”, koszalińskim „Głosie Pomorza”, rzeszowskich 
„Nowinach” i „Wieczorze Wrocławia”. W latach 1994-1995 powiększyli zestaw ty-
tułów (o bydgoski „Dziennik Wieczorny”, lubelski „Dziennik Wschodni”, bydgoską 
„Gazetę Pomorską”, białostocki „Kurier Poranny”) oraz zwiększali udziały w  wy-
dawnictwach przejętych już wcześniej. Tak więc w 1995 roku dysponowali udziała-
mi w 9 dziennikach regionalnych w 6 regionach11 (tzn. w trzech z nich zakupiono 

9  Zob. E. Ciborska, Transformacja prasy byłej PZPR, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, s. 88-
100; D. Gdańska, Transformacje dzienników poczytelnikowskich, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2,          
s. 101-110; D. Grzelewska, Transformacja pism popołudniowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, 
s. 111-120; Z. Bajka, Kapitał zagraniczny w  polskiej prasie – lata dziewięćdziesiąte, „Zeszyty Praso-
znawcze” 1998, nr 1-2, s. 21-35; K. Cira, Zagraniczme koncerny prasowe na polskim rynku dzienni-
ków regionalnych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1-2, s. 7-33; A. Szynol, Piętnaście lat obecności 
Passauer Neue Presse (Polskapresse) i Orkla media na polskim regionalnym rynku prasowym, „Studia 
Medioznawcze” 2008, nr 2, s. 33-54; T. Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet, Warszawa 2012,                           
s. 141-164. Kapitałowi zagranicznemu w polskich mediach jest też poświęcony tom „Zeszytów Praso-
znawczych” 1998, nr 1-2, a także „Studia Medioznawcze” 2002, nr 5.
10  Chodziło o to, by uniknąć niebezpieczeństw takich jak: atomizacja rynku prasowego (zostaje wielu 
słabych ekonomicznie wydawców), przejęcie przez kapitał zagraniczny i to (od uwłaszczonych spół-
dzielców) za bezcen, ponowne upolitycznienie prasy (przejęcie przez b. nomenklaturę PZPR, nowe 
partie prawicowe bądź samorządy terytorialne), a  wreszcie – upadek tytułów ważnych dla kultury 
narodowej i środowisk twórczych. Zob. K. Pokorna-Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 
„Prasa-Książka-Ruch” w polskim systemie medialnym, Kraków 2016, s. 126 i n.
11  Relikty starego podziału administracyjnego utrzymywały się do początku XXI wieku w formie re-
gionów wydawniczo-kolportażowych, nawiązujących do struktury dawnych 17 województw (zlikwi-
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po dwa tytuły). Na koniec dekady (1999) Orkla Press Polska, po zakupie udziałów 
w „Nowej Trybunie Opolskiej” i „ Gazecie Lubuskiej” miała w portfolio 11 tytułów 
(w tym w sześciu były to udziały większościowe) rozlokowanych w 8 regionach12.

Niemcy z  Verlagsgruppe Passau (PNP)13 incydentalnie zaistnieli już pod ko-
niec 1991 r., nabywając pośrednio14 25% udziałów w spółce wydającej w Krakowie 
„Dziennik Polski”, choć długo nie przełożyło się to na zalążek grupy medialnej15. 
Dopiero rok 1994 był rozstrzygający: po nabyciu udziałów w „Gazecie Wrocław-
skiej”, we wrześniu tegoż roku sfinalizowano transakcję kupna regionalnej części 
„imperium Hersanta” („Dziennik Bałtycki” i  „Wieczór Wybrzeża” w  Trójmieście, 
„Dziennik Łódzki” oraz tamtejszy „Express Ilustrowany”, „Dziennik Zachodni” 
i „Trybunę Śląską” w Katowicach, a wreszcie „Gazetę Krakowską”)16. W ten sposób 
w 1995 roku PNP dysponowało udziałami, i to przeważnie większościowymi17, w 8 
tytułach ulokowanych w 5 dużych regionach pozastołecznych (w trzech z nich za-
kupiono po dwa tytuły). Dalsze akwizycje pozwoliły zarówno zwiększyć procent 
udziałów, jak i powiększyć liczbę tytułów, czemu szczególnie przysłużyła się transak-
cja z Wojciechem Fibakiem (tzn. odkupienie „Dziennika Poznańskiego” i „Expressu 
Poznańskiego” w 1996 roku), co oznaczało zajęcie pozycji na rynku Wielkopolski. 
Pod koniec dekady lat dziewięćdziesiątych w orbicie spółki Polskapresse znajdowa-
ło się zatem bezpośrednio 10 dzienników wydawanych w 6 regionach, a pośrednio 
jeszcze 2 nabyte oficjalnie do użytku prywatnego przez Franza X. Hirtreitera18. 

dowanych co prawda przez E. Gierka już w 1975 roku). W 1999 r. w miejsce 49 „małych” utworzono 
tylko 16 „dużych”, a teren „regionu” środkowopomorskiego (dawnego woj. koszalińskiego i słupskie-
go), w którym Orkla kupiła „Głos Pomorza”, a potem także „Głos Koszaliński/Głos Słupski”, rozparce-
lowano pomiędzy nowo utworzone woj. zachodniopomorskie i woj. pomorskie. Do 2006 roku włącz-
nie mieliśmy tam zderzenie wpływów mediów szczecińskich bądź gdańskich oraz pozostających na 
rynku „środkowopomorskich” (koszalińsko-słupskich).
12  Wykorzystuję tu dane z pracy K. Ciry. Zob. K. Cira, Zagraniczme koncerny prasowe…, s. 12-13, 
zwłaszcza tabela 2.
13  W Polsce nazywano tę grupę od sztandarowego tytułu wydawanego w Bawarii „Passauer Neue 
Presse”, w skrócie – Passauerem (bądź PNP).
14  Poprzez szwajcarską spółkę Interpublikation AG. O jej związkach z PNP pisał bodaj jako pierwszy 
Z. Bajka, Kapitał zagraniczny…, s. 25. Ale autor ten lokuje transakcję na początek roku 1994, a miała 
miejsce 3 lata wcześniej. 
15  Z powodu oporu pozostałych (polskich) wspólników (np. mniejszościowym udziałowcem był UJ) 
długo nie udawało się uzyskać wpływu na politykę redakcyjną pisma. Dopiero w połowie 2011 r. Pol-
skapresse przejęła gazetę na własność i włączyła do grupy.
16  A ponadto sportowy dziennik ponadregionalny „Tempo”, odprzedany potem (1997) Marquardowi.
17 Nie licząc „formalnych” jedynie udziałów w „Dzienniku Polskim”, tylko w „Gazecie Robotniczej” (od 
1996 – „Robotniczej Gazecie Wrocławskiej”) udział PNP wynosił 50%, a w „Dzienniku Zachodnim” były 
one w tym czasie mniejszościowe (39%). Zob. K. Cira, Zagraniczme koncerny prasowe…, s. 13.
18  Chodzi o łódzkie „Wiadomości Dnia”, które faktycznie w 2000 r. znalazły się w grupie oraz o „Ga-
zetę Olsztyńską”, która jednak oficjalnie nigdy nie stała się częścią grupy Polskapresse (choć tak bywała 
traktowana przez niektórych autorów – zob. K. Cira, Zagraniczme koncerny prasowe…, s. 13, tabela 3), 
a w 2008 r. zdystansowała się od niej wyraźniej. Ponadto w 1997 r. zakupiono prawa do tytułu upadają-
cego „Echa Krakowa” (wówczas już tylko tygodnika); dawna popołudniówka stała się wkładką miejską 
do „Gazety Krakowskiej”. W tym rachunku pomijamy też wspomniany „Dziennik Polski” ze względu 
na specyficzną sytuację właścicielską pisma (aż do połowy 2011 roku).
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Tabela 1. Stan posiadania dzienników Polskapresse i Orkli na tle grupy tytułów niezależnych 
na początku XXI wieku w szesnastu regionach (nowo utworzonych województwach) 

Region Duopoliści u progu XXI w. (2001) Inne (niezależne)Polskapresse Orkla

Zachodniopomorski Głos Pomorza (Ko-
szalin)

Głos Szczeciński
Kurier Szczeciński
Głos Koszaliński/Słupski

Lubuski Gazeta Lubuska
Opolski Nowa Trybuna Opolska

Podlaski Gazeta Współczesna
Kurier Poranny

Podkarpacki Gazeta Codzienna 
Nowiny Super Nowości

Kujawsko-Pomorski
Gazeta Pomorska
Dziennik Wieczorny 
(do końca 2001)

Nowości
Express Bydgoski

Lubelski Dziennik Wschodni 
(do 2014) Kurier Lubelski 

Dolnośląski Gazeta Wrocławska
Słowo Polskie
Wieczór Wrocławia (do 
końca 2001)

Pomorski Dziennik Bałtycki 
Wieczór Wybrzeża

Wielkopolski Gazeta Poznańska Głos Wielkopolski

Łódzki Dziennik Łódzki
Express Ilustrowany

Śląski Dziennik Zachodni
Trybuna Śląska

Małopolski Gazeta Krakowska Dziennik Polski 
Warmińsko-
-Mazurski

Gazeta Olsztyńska/
Dziennik Elbląski

Świętokrzyski Echo Dnia
Słowo Ludu

Mazowiecki Życie Warszawy
RAZEM 9 11 13

Źródło: opracowanie własne.

Tak więc w okresie ostatnich 6-7 lat XX wieku obydwie grupy wydawnicze, dzia-
łające pod szyldem utworzonych central Polskapresse i Orkla Press Polska, rozdzieliły 
między siebie strefy wpływów w większości, tj. w 13 spośród 16 nowo utworzonych (w 
1999 r.) województw. Grupa niemiecka interesowała się głównie regionami najwięk-
szymi, ulokowanymi w centralnym pasie (od Trójmiasta po Kraków i Katowice), nor-
weska zaś – na obrzeżach. Tylko w jednym przypadku (Wrocław) zderzyły się interesy 
obydwu koncernów, co zaowocowało w przyszłości odkupieniem dwóch gazet „or-
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klowskich” przez Polskaprese (2003). Tym samym, choć już w XXI wieku, Bawarczy-
cy mieli w ręku dzienniki regionalne we wszystkich 6 największych pozastołecznych 
regionach (województwach)19. Do zdobycia (wypełnienia białych plam na mapie) po-
zostały wówczas jeszcze trzy regiony: mazowiecki, świętokrzyski i warmińsko-mazur-
ski20. A także – kilka gazet z kategorii „niezależnych”, które miały mocniejszą pozycję 
na regionalnym rynku niż tytuły znajdujące się już w portfolio którejś z rywalizują-
cych grup zagranicznych. Ponadto – białą plamą pozostawało samo miasto Szczecin21.

Wielkie fuzje (2000-2006) i nowy duopol 

Na początku XXI wieku obie grupy porządkowały stan posiadania; nowych 
akwizycji było już stosunkowo niewiele, natomiast obserwowaliśmy redukcję liczby 
tytułów na regionalnych rynkach w ramach posiadanych zasobów.

Orkla poszerzyła portfolio o region szczeciński (kupując w 2002 r. „Głos Szczeciń-
ski”), świętokrzyski, kupując w 2004 r. od Michała Sołowowa dwa tamtejsze tytuły („Sło-
wo Ludu” i „Echo Dnia”) oraz pozbywając się konkurencji w Koszalinie (dokupując pod 
koniec 2005 r. także „Głos Koszaliński/Głos Słupski”). Bydgoski „Dziennik Wieczorny” 
połączono z „Gazetą Pomorską”, wówczas najmocniejszą gazetą regionalną w Polsce.

Polskapresse z kolei zdobyła cały rynek wrocławski (w sumie 3 tytuły), odku-
pując od Orkli „Słowo Polskie” i  „Wieczór Wrocławia”. Ponadto oficjalnie już do 
grupy trafiły także łódzkie „Wiadomości Dnia” (jako trzeci tytuł na tym rynku), 
a zasoby poznańskie zostały w końcu powiększone o najcenniejszy na tym rynku 
„Głos Wielkopolski” (2006). Ale przede wszystkim nabrały tempa fuzje tytułów: do 
mocniejszego tytułu („nr 1”) włączano słabszy („nr 2”), a  niekiedy i  „nr 3”. Los 
„Echa Krakowa” włączonego do „Gazety Krakowskiej” (jeszcze w 1997 roku) po-
dzielił „Express Poznański” (włączony z końcem 1999 r. do „Gazety Poznańskiej”), 
potem „Wieczór Wybrzeża” połączono z „Dziennikiem Bałtyckim” (2001), „Wiado-
mości Dnia” z „Dziennikiem Łódzkim” (2000), „Wieczór Wrocławia” – ze „Słowem 
Polskim – Gazetą Wrocławską” (2003), „Trybunę Śląską” z „Dziennikiem Zachod-
nim” (2004), a „Gazetę Poznańską” ze świeżo zakupionym „Głosem Wielkopolskim” 
(2006). 

19  Gdy dawne „małe” woj. słupskie zostało włączone do nowego „dużego” woj. pomorskiego, zaczęły 
tam dopływać gazety z Gdańska (czyli należący do Polskapresse „Dziennik Bałtycki”), a równocześnie 
„orklowskie” gazety wydawane w Koszalinie. Zresztą wciąż dociera tam słupska mutacja wydawanego 
w Szczecinie „Głosu Dziennika Pomorza” (wydanie to nosi nazwę „Głos Pomorza”).
20  Przypomnijmy, że w województwie warmińsko-mazurskim Polskapresse liczyła na przyczółek wraz z za-
kupem udziałów w spółce „Edytor” (wydawcy „Gazety Olsztyńskiej”) przez F.X. Hirtreitera. Zob. przypis 16.
21  W nowo utworzonym (1999) województwie zachodniopomorskim Orkla posiadała w tym czasie 
przyczółek w Koszalinie („Głos Pomorza”), a więc w mieście będącym siedzibą istniejącego w PRL do 
1975 roku „dużego” województwa koszalińskiego (dziś powiedzielibyśmy – nieistniejącego woj. środ-
kowopomorskiego), natomiast udziały w „Głosie Szczecińskim” udało się nabyć dopiero na początku 
XXI wieku, a w „Głosie Koszalińskim/Głosie Słupskim” – kilka lat później (pod koniec 2005 r.).
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Gdy jesienią 2006 roku Orkla Media wycofała się z Polski, odprzedając swoje udzia-
ły brytyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu Mecom Europe, wykrystalizowała się nowa 
struktura organizacyjna dzienników poorklowskich pod marką grupa Media Regionalne. 
Jeszcze przed zmianą właścicielską (czerwiec 2006) w Kielcach włączono „Słowo” (daw-
ne „Słowo Ludu”) do mocniejszego „Echa Dnia”, a na początku 2007 r. „uporządkowa-
no” sytuację na Pomorzu Zachodnim (fuzja trzech gazet dała jedną: „Głos – Dziennik 
Pomorza” – z mutacjami szczecińską, koszalińską i słupską). W 2007 roku pod kontrolą 
Mediów Regionalnych pozostawało zatem 9 dzienników w 8 regionach (w Białymstoku 
wciąż wydawano dwie gazety). Równocześnie w grupie Polskapresse (przed startem do 
projektu „Polska The Times”) ukazywało się 7 dzienników regionalnych w 6 regionach 
(tylko w Łodzi zostały dwa tytuły). To oznacza, że w tym czasie wciąż w dwóch regionach, 
tzn. ani w Warszawie (na Mazowszu), ani na Warmii i Mazurach żadna z tych dwóch ry-
walizujących grup nie miała swojego tytułu. Liczby te pokazują też, że trwający od końca 
lat 90. proces redukcji liczby tytułów posiadanych na danym rynku regionalnym przyniósł 
wymierne efekty. W zasobach Mediów Regionalnych (wcześniej – Orkli) zlikwidowano 
w międzyczasie 4 tytuły, aktywa Polskapresse zmniejszyły się zaś od 1997 roku o 8 tytułów 
(w większości dawnych – popeerelowskich – popołudniówek). Poza zasięgiem obydwu 
tych grup pozostawało w tym czasie jeszcze 7 tytułów22 w 6 regionach).

W kolejnym pięcioleciu stan posiadania Mediów Regionalnych już się nie zmienił, 
natomiast dość burzliwy rozwój przeżywała grupa niemiecka. W największym stopniu 
dotyczyło to wdrożenia jesienią 2007 roku budowy (a w lutym 2009 roku – częściowego 
wycofanie się z tego) dziennika ogólnopolskiego i regionalnego zarazem – tzw. projektu 
„Polska The Times”. Nie wchodząc w tym miejscu w szczegóły przypomnijmy jedynie, że 
w związku z jego połowicznym wdrożeniem grupie Polskapresse udało się zaistnieć trwale 
w dwóch nowych regionach – w Warszawie („Polska Metropolia Warszawska”, choć od 
2010 r. gazeta jest tylko dwudnikiem lokalnym)23 i na Lubelszczyźnie (kupując „Kurier 
Lubelski”). W połowie 2011 roku udało się też (po dwudziestu latach oczekiwania) przejąć 
resztę udziałów w krakowskim „Dzienniku Polskim”. Natomiast o niepowodzeniu moż-
na mówić w przypadku „Gazety Olsztyńskiej”/„Dziennika Elbląskiego”: w 2008 r. spół-
ka „Edytor” bliska była przejęcia przez konkurencyjne Media Regionalne, a po fiasku tej 
umowy – zdystansowała się, jak się wydawało, od obu grup. Tym samym na przełomie lat 
2012/2013 Media Regionalne wciąż posiadały 9 dzienników w 8 regionach, grupa Polska-
presse zaś też 9 tytułów w 7 regionach (w Krakowie i Łodzi – po dwa).

Lata 2013-2014 symbolizują finalizację rynkowej rywalizacji obu grup. Polskapres-
se, za zgodą UOKiK przejmuje (jesień 2013) prasową część aktywów Mediów Regio-
nalnych24, pomniejszoną jedynie o lubelski „Dziennik Wschodni”, a rok później (jesień 

22  Licząc wciąż „Dziennik Polski” jako „niezależny”, mimo powiązań kapitałowych z Polskapresse.
23  W latach 2007-2009 ukazywała się także gazeta „Polska Mazowsze”, adresowana do mieszkańców 
Mazowsza (poza Warszawą).
24  Bez czterech stacji radiowych (Radio Gra) w woj. kujawsko-pomorskim, kupionych przed grupę 
RMF FM.
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2014) – kupuje udziały w spółce „Express Media” wydającej dwa dzienniki w woj. ku-
jawsko-pomorskim („Express Bydgoski” oraz toruńskie „Nowości”). Stan posiadania 
trzech podmiotów po tych transakcjach, u progu roku 2015, przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Rynek dzienników regionalnych po 2014 roku, w podziale na regiony i z 
uwzględnieniem grup wydawców

Region
 Polska Press Grupa po fuzji (od 2015)

Inne (niezależne)d. Polskapresse d. Media 
Regionalne

Zachodniopomor-
ski

Głos – Dziennik 
Pomorza Kurier Szczeciński

Lubuski Gazeta Lubuska

Opolski Nowa Trybuna 
Opolska

Podlaski
Gazeta Współcze-
sna
Kurier Poranny

Świętokrzyski Echo Dnia

Podkarpacki Gazeta Codzienna 
Nowiny Super Nowości

Kujawsko-Pomorski

Nowości (od końca 
2014)
Express Bydgoski (od 
końca 2014)

Gazeta Pomorska

Pomorski Dziennik Bałtycki
Wielkopolski Głos Wielkopolski

Łódzki Dziennik Łódzki
Express Ilustrowany

Dolnośląski Gazeta Wrocławska
Śląski Dziennik Zachodni

Małopolski
Gazeta Krakowska
Dziennik Polski (od 
2011)

Lubelski Kurier Lubelski (od 
2007/08)

Dziennik Wschodni 
(od maja 2014 r.)

Mazowiecki
Polska Metropolia War-
-szawska (od 2007; od 
2010 – dwudnik)

Warmińsko-Ma-
zurski

Gazeta Olsztyńska/
Dziennik Elbląski

RAZEM 12 8 4

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Liczba dzienników regionalnych i lokalnych Polskapresse (od 2015 – Polska Press 
Grupy), Orkli (Mediów Regionalnych – do 2013 r.) oraz dzienników pozostałych („nieza-
leżnych”) w latach 2001-2016

Rok Polskapresse /
Polska Press Grupa

Orkla /
 Media Regionalne Inne (niezależne) RAZEM

2001 9 10 13 32
2002 8 11 12 31
2003 8 11 12 31
2004 8 11 10 29
2005 7 11 10 28
2006 9 11 9 27
2007 8 9 8 25
2008 19 9 9 35
2009 9 9 7 25
2010 9 9 7 25
2011 10 9 6 25
2012 10 9 5 24
2013 10 9 5 24
2014 18 x 6 24
2015 20 x 4 24
2016 20 x 4 24

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4. Wielkość (w tys. egz.) i struktura (udział procentowy) nakładów sprzedawanych 
dzienników regionalnych Polskapresse, Orkli (Mediów Regionalnych) oraz pozostałych wy-
dawców w latach 2001-2016 (na podstawie danych ZKDP – rozprowadzanie płatne razem). 
Procentowano w wierszach tabeli, procenty w zaokrągleniu

Rok Polskapresse Orkla/Media 
Regionalne Pozostałe (niezależne) RAZEM

tys. egz. % tys. egz. % tys. egz. % tys. egz. %
2001 498 38 372 28 445 34 1315 100
2002 463 37 382 30 423 33 1268 100
2003 435 36 363 30 403 34 1201 100
2004 395 38 352 33 306 29 1053 100
2005 350 36 345 35 288 29 983 100
2006 356 37 343 36 253 27 952 100
2007 383 42 324 35 208 23 915 100
2008 388 44 313 36 172 20 873 100
2009 354 43 301 37 161 20 816 100
2010 315 43 276 37 149 20 740 100
2011 322 49 248 37 95 14 665 100
2012 287 49 221 37 85 14 593 100
2013 260 48 209 38 76 14 545 100
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2014 412 85 x x 67 15 479 100
2015 362 90 x x 42 10 404 100
2016 330 90 x x 37 10 367 100

Źródło: opracowanie własne.

Dane z tabel 3 i 4 pozwalają prześledzić układ sił na rynku dzienników regio-
nalnych i lokalnych w XXI wieku, zarówno ze względu na dynamikę liczby tytułów 
(tab. 3), jak i nakładów sprzedawanych (tab. 4). 

Zasadniczo liczba tytułów w  okresie interesującego nas szesnastolecia (2001-
2016) zmniejszyła się z 32 do 24 (a więc o 1/3), ale intensywny proces kurczenia 
rynku dokonał się w gruncie rzeczy na początku wieku (do roku 2007), gdy liczba 
gazet reprezentujących ten segment spadła do 25 (na co złożyły się liczne fuzje gazet 
należących do dwóch rywalizujących grup). Od czasu zawieszenia wydawania „Ży-
cia Warszawy” (koniec 2011) liczba tytułów (24) już się nie zmieniła. 

Pewnym wyjątkiem był rok 2008, jedyny, w którym w pełni funkcjonował projekt 
hybrydowy „Polska The Times”, tj. 18 dzienników regionalnych mających stanowić 
zarazem cząstki ogólnopolskiego dziennika opiniotwórczego25. Jednakże urucho-
mienie 10 nowych (źle się sprzedających) tytułów tylko w niewielkim stopniu (o 
około 13 tys. egz.) wpłynęło na podwyższenie łącznych jednorazowych nakładów 
(co świadczy o słabości tej części oferty, tj. tytułów adresowanych do mieszkańców 
regionów, w których niemiecka grupa była dotychczas nieobecna). 

Przed startem do wspomnianego projektu grupa Polskapresse miała stosunkowo 
najmniej gazet (8-9), choć były to tytuły o stosunkowo wysokich nakładach (35-38% 
ogółu nakładów dzienników regionalnych i lokalnych). W tym czasie najliczniej re-
prezentowane były gazety wydawców tzw. niezależnych (12-13 tytułów w latach 2001-
2003, potem, do 2006 roku – 9-10), które także w strukturze nakładów prezentowały 
się niewiele gorzej (33-34%, a od 2004 r. – 27-29%) od wydawanych w największych 
regionach gazet Polskapresse. Jak się okazuje, to Orkla dokonała w omawianym sze-
ścioleciu największego postępu; zachowując dość stabilną liczbę tytułów (10-11) gru-
pa ta awansowała pod względem udziału nakładów sprzedawanych (z 28% w roku 
2001 do 36%, w roku 2006). Było to możliwe, gdyż dzienniki w jej portfolio notowały 
stosunkowo mniejsze straty (roczne spadki sprzedaży) niż konkurenci.

Wydarzenia z lat 2007-2008 są, jak się wydaje, przełomowe dla całego badanego 
tu segmentu rynkowego. Z jednej strony grupa tytułów „pozostałych” (niezależnych, 
nienależących do któregoś z dwóch dupolistów) coraz bardziej traci pozycję (z 9 do 
4-5 tytułów), co idzie w parze z topnieniem nakładów (z 20% w latach 2008-2010 

25  Projekt „Polska The Times” grupy Polskapresse wystartował w połowie października 2007 i trwał 
do końca lutego 2009, ale w tabelach uwzględniono tylko dane z roku 2008; był to bowiem jedyny peł-
ny rok funkcjonowania projektu. Przypomnijmy, że w projekcie nie uwzględniono drugiego dziennika 
łódzkiego („Expressu Ilustrowanego”).
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do 14-15% w następnych latach, a na koniec – zaledwie 10% (2015-2016). Można to 
wiązać z ubytkiem najmocniejszych tytułów: „Głosu Wielkopolskiego” (od 2007 r.), 
następnie „Dziennika Polskiego” (2011), a w końcu (po roku 2014) – dwóch gazet 
z portfolio „Express Media”. Grupa Media Regionalne (działająca pod tym szyldem 
od końca 2006 roku) już do fuzji z Polskapresse zachowała stabilność w stanie po-
siadania: przy tej samej liczbie tytułów (9), zanotowała nawet lekki wzrost udziału 
procentowego w strukturze sprzedaży (36-38%). Największym beneficjentem zosta-
ła jednak grupa Polskapresse. Mimo niepowodzenia wspomnianego projektu „Pol-
ska The Times”, w  latach 2008-2013 wzmacniała swoją dominację pod względem 
wysokości nakładów (z 43 do 48%), a po przejęciu zasobów Mediów Regionalnych 
i wspomnianej spółki „Express Media” (2013-2014) udziały w rynku sięgnęły 83% 
(liczba tytułów) i 90% (nakłady). 

Przytoczone fakty rzucają pewne światło na kulisy niepowodzenia projektu budo-
wy dziennika ogólnopolskiego i regionalnego zarazem („Polska The Times”), podjętego 
przez grupę Polskapresse. Po jego fiasku nie brakowało bowiem opinii, że źródło niepo-
wodzenia tkwiło w braku porozumienia między obydwoma rywalizującymi grupami. 
Gdyby udało się pozyskać dzienniki zakorzenione na swoich regionalnych rynkach, 
należące do Mediów Regionalnych, a nie budować od podstaw struktury redakcyjne na 
terenie zdominowanym przez konkurenta, wówczas szanse powodzenia byłyby znacz-
nie większe26. O tym, że takie rozmowy mogą się toczyć, informowała swego czasu, już 
na rok przed startem samego projektu, prasa branżowa27. Tymczasem powyższe dane 
wskazują, że w latach 2007-2008 dzienniki Mediów Regionalnych (świeżo po zmianie 
właściciela) miały na tyle solidną pozycję rynkową, że kierownictwo Mecomu mogło 
zlekceważyć ewentualne propozycje (czy tylko sygnały) ze strony konkurenta dotyczące 
przystąpienia do wspólnego projektu. A ten, jak można mniemać, tylko w takim zinte-
growanym kształcie rokował jakikolwiek sukces rynkowy. W rezultacie w 2008 roku ze-
rwana została nawet kilkuletnia współpraca na rynku reklamowym w ramach brokera 
Mediatak. Gdy sześć lat później Mecom wyzbywał się swoich gazet, sytuacja rynkowa 
była już wielce niekorzystna, a cena transakcji – niewygórowana28. 

Powrót do monopolu
 
Gdy na początku marca 2015 roku wykreowano nową centralną strukturę grupy 

pod spolszczoną nazwą Polska Press Grupa, integracja struktur wydawniczych do-

26  Projekt okazał się porażką. Polskapresse chciała wówczas, by MR przyjęły wspólny layout i format, 
lecz się na to nie zgodziły. Projekt „Polska” poniósł klęskę, bo nie przyjął się w regionach, w których miały 
dzienniki Media Regionalne. Cyt za: M. Wyszyńska, 19 tytułów – jeden format, „Press” 2014, nr 9, s. 10.
27  Zob. S. Kucharski, Korelacja, „Press” 2006 nr 11, s. 6.
28  Portal Wirtualnemedia.pl, przywołując komunikat Mecomu, podawał kwotę 8 mln zł jako należ-
ność za część prasową, internetową i poligraficzną Mediów Regionalnych (natomiast Grupa RMF mia-
ła zapłacić za 4 stacje radiowe na Kujawach 9 mln zł). Zob. Wirtualnemedia.pl (22.03.2013).



72 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK XI

tychczasowych formalnie odrębnych spółek (Polskapresse i Mediów Regionalnych) 
była praktycznie zakończona. Już w kwietniu 2014 r. pojawiła się bowiem wspólna 
oferta reklamowa pod marką WIDER (w różnych pakietach – miejski, regionalny, 
sieciowy i dla prasy bezpłatnej)29. W maju tegoż roku obie dotychczasowe spółki 
przeniosły się do nowej siedziby w Warszawie30, gdzie stworzono centralny new-
sroom obsługujący wydawane tytuły płatne i bezpłatne oraz serwisy internetowe. 
W czerwcu (2014) rozpoczęto ujednolicanie formatu, layoutu i siatki reklamowej 
części byłych dzienników Mediów Regionalnych. 4  grudnia 2014 roku zaś zinte-
growano tytuły bezpłatne i serwisy lokalne pod wspólną marką „Naszemiasto.pl”31. 
Od początku 2014 r. trwało także porządkowanie posiadanych drukarni, polegające 
na likwidacji tych mniej nowoczesnych (jak np. w Zielonej Górze, potem w Gdań-
sku) i  przenoszeniu produkcji wydawniczej do tych najbardziej wydajnych (np. 
drukarni kupionej w 2014 r. od spółki „Express Media” w Bydgoszczy32 czy drukar-
ni wybudowanej w Sosnowcu33). Wreszcie w styczniu 2015 rozpoczęła działalność 
Agencja Informacyjna Polskapresse (wyręczając – na użytek redakcji należących 
do grupy – serwisy PAP). Oferuje ona informacje regionalne i  lokalne w postaci 
materiałów prasowych, fotograficznych oraz wideo, tworzonych przez dziennikarzy 
grupy w całym kraju34. W niemal ujednoliconej i zintegrowanej strukturze organi-
zacyjnej Polska Press Grupy działalność prasowo-wydawniczą prowadzą oddziały 
wojewódzkie grupy (jest ich 14 plus – nietypowo – w Opolu spółka „Pro Media” 
– wydawca „Nowej Trybuny Opolskiej” i trzech serwisów internetowch). Zaplecze 
poligraficzne (Oddział Poligrafia) stanowi obecnie 8 drukarni.

Tak więc, jak wiemy, od końca 2014 roku w posiadaniu (jeszcze formalnie wów-
czas nieistniejącej) Polska Press Grupy znajduje się łącznie 20 dzienników w 15 re-
gionach. Inaczej mówiąc, na rynku pozostały jedynie 4 tytuły tzw. niezależne, spo-
śród których poważną wartość rynkową (i wyzwanie ze względu na jedyny niezdo-
byty region) przedstawia obecnie, jak się wydaje, tylko „Gazeta Olsztyńska”/„Dzien-
nik Elbląski”35. Sytuacja rynkowa pozostałych pism nie była w 2016 r. zbyt dobra. 

29  Dwa pierwsze dawały de facto zasięg ogólnokrajowy, gdyż obejmowały także woj. warmińsko-
-mazurskie (dzięki porozumieniu z wydawcą „Gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego”, co świad-
czyłoby o powrocie do zamrożonej przez kilka lat współpracy reklamowej). Zob. Wirtualnemedia.pl 
(23.04.2014).
30  Nowa siedziba grupy mieści się na ul. Domaniewskiej 45. Zob. wirtualnemedia.pl (19.05.2014).
31  Zob. serwis Wirtualnemedia.pl (28.11.2014).
32  Od kwietnia 2015 w Bydgoszczy drukowane miały być (i są) gazety gdańskie: „Dziennik Bałtycki” 
wraz z tygodnikami lokalnymi, dodatkami i bezpłatnym „Naszym Miastem”. Zob. wirtualnemedia.pl 
(14.11.2014).
33  Na przykład są tam drukowane obydwa dzienniki krakowskie, mimo że w Krakowie Polskapresse 
posiadała od lat 90. XX w. dwie drukarnie.
34  Zob. Wirtualnemedia.pl (8.01.2015).
35  Jest to także opinia znanego badacza koncentracji rynku dzienników regionalnych, Adama Szyno-
la, wyrażona niedawno w: Czy w Polsce potrzebna jest regionalna prasa codzienna? Referat wygłoszony 
na Konferencji Jubileuszowej pt. 10 lat PTKS we Wrocławiu w dniu 26.04.2017 (panel 25).
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„Kurier Szczeciński” (10,8 tys. egz.) oraz rzeszowskie „Super Nowości” (7,4 tys. egz.) 
sytuowały te tytuły jako „gazetę nr 2” w regionie. Lubelski „Dziennik Wschodni” 
(5,8 tys. egz.) wprawdzie nieco lepiej się sprzedaje od „Kuriera Lubelskiego” (3,8 tys. 
egz.), ale dość niezrozumiałą decyzją UOKiK z 2013 roku musiał zostać wyłączony 
z transakcji Polskapresse z Mediami Regionalnymi36.

Jeśli w czasach PRL mieliśmy do czynienia z monopolem koncernu RSW, skupiają-
cego w swym ręku ponad 97% (tj. 35 na 36, a licząc z mutowanymi wydaniami „Życia 
Warszawy” – 37 na 38) istniejących ogólnoinformacyjnych dzienników regionalnych 
i lokalnych, to obecnie, od trzech lat Polska Press Grupa ma w portfolio 20 spośród 24 
tytułów (83%) reprezentujących podobny segment rynkowy. Rynkowe znaczenie grupy 
niemieckiej widać jeszcze dobitniej, gdy badamy nakłady sprzedawane: udział dzienni-
ków tej grupy sięga 90%. Teza o ponownej monopolizacji nie jest więc przesadną.

Próba bilansu
 
Jak pamiętamy, w pierwszym szesnastoleciu XXI wieku (2001-2016) rynek dzien-

ników regionalnych mocno się skurczył. Liczba tytułów spadła w tym czasie o 1/3 (z 32 
do 24), a nakłady sprzedawane – trzyipółkrotnie – z 1315 tys. egz. do zaledwie 367 tys. 
egz. Jeszcze dobitniej wyraża to przeciętna sprzedaż jednej gazety, co pokazuje tabela 5. 

Tabela 5. Przeciętny nakład jednego dziennika regionalnego w latach 2001, 2007, 2012 i 2016 
Tytuł 2001 2007 2012 2016

Łączne jednorazowe nakłady sprzeda-
wane wszystkich gazet (w tys.) 1315 915 594 367

Liczba tytułów w danym roku 32 25 24 24
Przeciętny nakład sprzedawany 1 ga-
zety (w tys.) 41,1 36,6 24,8 15,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie zagregowanych danych ZKDP. 

Jeśli w roku 2001 przeciętna sprzedaż dziennika regionalnego w Polsce przekraczała 
41 tys. egz., a tylko jeden tytuł (na 32) sięgał 100 tys. egz., to w roku 2016 ów przecięt-
ny nakład sprzedawany spadł do poziomu 15,3 tys. egz., a najlepszy tytuł (spośród 24) 
uzyskał sprzedaż na poziomie zaledwie 37 tys. egz. (tzn. na poziomie przeciętnej dla 
25 tytułów w roku 2007 – roku startu projektu „Polska The Times”). Dla porównania: 
w roku 1988, ostatnim pełnym w czasach PRL, połowa (18 na 36) gazet regionalnych 
miało nakłady37 powyżej 100 tys. egz., a ostatni tytuł w tym rankingu (kielecka popołu-

36  „Dziennik Wschodni” został przejęty od 1 maja 2014 r. przez firmę Corner Media (58% udziałów – lu-
belski przedsiębiorca Tomasz Kalinowski, 42% – 12 kluczowych pracowników „Dziennika Wschodniego”) 
wraz z serwisami: dziennikwschodni.pl i e-dziennikwschodni.pl. Zob. wirtualnemedia.pl (17.04.2014).
37  W czasach PRL nakłady drukowane i sprzedawane w przypadku dzienników regionalnych niewiele 
się różniły (w RSW tolerowano zwroty kilkuprocentowe).
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dniówka „Echo Dnia”) – 36 tys., a więc na poziomie wyniku dzisiejszego lidera („Gazety 
Pomorskiej”). To pokazuje, jak bardzo zmieniły się na niekorzyść warunki działalności 
prasowo-wydawniczej w ostatnim ćwierćwieczu, a w szczególności – po roku 2007.  

Stawiając pytanie o powody tej pogarszającej się sytuacji prasy codziennej, w tym 
szczególnie regionalnej i lokalnej, dostrzeżemy zapewne splot wielu czynników – uwa-
runkowań zewnętrznych wobec wydawców i wewnętrznych, jakoś przez nich, choć nie-
koniecznie zawinionych. 

Do tych pierwszych należy niewątpliwie sytuacja gospodarcza, tzn. wybuch kryzysu 
światowego w końcu 2008 roku, przeniesiony do Polski jako „dwugarbne” (symbolizo-
wane literą „W”) spowolnienie w latach 2009-2010 i ponownie od połowy 2012 do nie-
mal końca 2013 roku, które odcisnęło piętno na rynku reklamowym i nowym podziale 
przychodów z tego rynku pomiędzy różne sektory medialne. Zbiegło się to – można rzec 
bez przesady – z triumfalnym pochodem Internetu i – w ślad za tym – coraz większym 
udziałem witryn internetowych w podziale tortu reklamowego: już pod koniec 2008 r. 
przychody z reklamy internetowej przewyższyły (po raz pierwszy) przychody reklamowe 
wydawców prasy codziennej, a w kolejnych latach nożyce się rozwierały coraz bardziej38. 
W ciągu ostatniej dekady przypadający na gazety (ogólnopolskie i regionalne razem) ka-
wałek tortu reklamowego skurczył się z około 780 mln (2007) zł do niespełna 300 mln zł 
(2016). 

Zmienił się istotnie także układ sił pomiędzy poszczególnymi segmentami prasy co-
dziennej. Do roku 2003 proporcje globalnych nakładów rozprowadzanych między płat-
nymi gazetami ogólnokrajowymi i regionalnymi były bardzo wyrównane (odpowiednio 
47% : 46%); resztę – (7% dystrybucji) stanowiła raczkująca jeszcze prasa bezpłatna. Sytu-
acja diametralnie zmieniła się w roku 2004, zarówno za sprawą rozkwitu gazet darmo-
wych (w latach 2004-2006 ich udział w strukturze dystrybucji wzrósł z 11% (2004) do ok. 
22-23% (2005-2006), by ustabilizować się w następnych latach na poziomie 16-17%. Ale 
najistotniejszym czynnikiem rynkowym było pojawienie się (jeszcze pod koniec 2003 r.) 
ogólnopolskiego tabloidu „Fakt”, który w latach 2004-2007 sprzedawał ponad pół mln egz. 
(a w 2008 r. – niewiele mniej). Obydwa te czynniki (atrakcyjny i tańszy niż inne gazety 
„Fakt”39 oraz zalew gazet darmowych, rywalizujących z tytułami płatnymi o reklamy40) 
bardzo negatywnie odbiły się na pozycji płatnych dzienników regionalnych: ich udział 

38  Na przykład w roku 2007 udział dzienników w torcie reklamowym wynosił 11,8% (tj. ok. 780 mln 
zł), natomiast Internetu – jedynie 4,6% (około 304 mln zł); w kryzysowym roku 2009 proporcje już się 
odwracały na korzyść przychodów witryn internetowych – odpowiednio 9,4% (ok. 650 mln zł) i 12,6% 
(ok. 870 mln zł); w roku 2011 – 9,4% (555 mln zł) i 16,2% (1,2 mld zł); w roku 2013 – 5,2% (367 mln 
zł) i 21,2% (1,5 mld zł), w roku 2016 zaś – już tylko 3,6% gazet wobec 28,4% Internetu. Dane (szacunki 
netto) firmy Starlink.
39  Hipotezy na temat wpływu pojawienia się „Faktu” na rynek prasowy, w tym – dzienników regio-
nalnych zamieściłem w: R. Filas, Rynek prasy codziennej w Polsce przed „Faktem” i z „Faktem”, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2005, nr 3-4, s. 7-33.
40  Dwie z nich znikły z  rynku już pod koniec 2006 roku (dziennik „Metropol” i dwudnik „Dzień 
Dobry”).
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w strukturze dystrybucji spadł z 35% (2004) do zaledwie 28-29% w kolejnych latach (do 
co najmniej 2012 roku). 

Potęgujące się problemy rynkowe i  gremialne odchodzenie młodszych poko-
leń, np. tzw. „Milenialsów” (20-34) czy nastolatków z „pokolenia Z”, od korzystania 
z  informacji drukowanej na rzecz korzystania z   formy online, a   także (od kil-
ku lat) mediów społecznościowych rzutowały, co oczywiste, na sytuację finansową 
wydawców gazet, wymuszając niejako działania – w ich mniemaniu – ratunkowe. 
Polityka oszczędnościowa odbiła się na ilości i  jakości dziennikarzy w  zespołach 
redakcyjnych, tabloidyzacji formy i treści, poszukiwaniu dodatkowych źródeł przy-
chodów (np. tzw. próby monetyzacji treści online) etc. To kolejny obszar do zba-
dania. Podobnie jak wątek odżywający (od lat 90.) w dyskusjach publicystycznych 
– czy fakt monopolizacji dzienników regionalnych przez zagranicznych wydawców 
(zwłaszcza Niemców) jest zagrożeniem dla tożsamości narodowej, ma bowiem ne-
gatywny wpływ sferę duchową Polaków i jest przejawem „kolonizacji polskich me-
diów”. Oprócz tego typu argumentów podnoszących zagrożenia w sferze wartości 
ideowych, dyskutanci zwracali uwagę na innego rodzaju niebezpieczeństwo – spły-
cania i miałkości poruszanej tematyki, aby nie narazić się władzom krajowym i lo-
kalnym. Na te problemy zwracał swego czasu uwagę Adam Szynol41. Bez solidnych 
badań empirycznych trudno o wyważony osąd.

Paradoksalnie w dawnym monopolu z czasów RSW czytelnicy prasy regional-
nej mieli, jak się wydaje, większy wybór: co prawda treści polityczne we wszyst-
kich gazetach były prawie te same (co najwyżej w wersji „lajt”), natomiast w dużych 
miastach wybór wydawał się większy, bardziej zróżnicowany. Były popołudniówki 
(w sumie 13 w 12 regionach), lekkie w formie, adresowane do czytelnika niezbyt 
wymagającego – wielkomiejskiego robotnika lub chłoporobotnika dojeżdżającego 
do pracy ze strefy podmiejskiej. Były (6) gazety poranne nr 2 „poczytelnikowskie”, 
zwykle adresowane do inteligenckiego, wielkomiejskiego czytelnika i bardziej na-
stawione na publicystykę społeczno-kulturalną, i były dzienniki poranne nr 1, „pe-
zetpeerowskie”, tradycyjnie lepiej przyjmowane poza aglomeracją wielkomiejską, 
przez mieszkańców ówczesnych bardziej peryferyjnych (w stosunku do siedziby 
redakcji) „małych” (gierkowskich) województw. Jedynie w czterech ówczesnych re-
gionach, uchodzących za najmniej zurbanizowane i „rozczytane”, wychodziła tylko 
jedna gazeta (partyjna), nie pozostawiając czytelnikom żadnego wyboru.

Tymczasem w drugiej dekadzie XXI wieku regionów jednotytułowych mamy dziś 
aż 10; w pięciu innych wydawane są dwa tytuły, w jednym zaś – formalnie trzy, ale 
de facto – z perspektywy czytelnika – też dwie (bo „Express Bydgoski” i „Nowości” 
ukazują się na oddzielnych terenach woj. kujawsko-pomorskiego). Tylko w  trzech 

41  A. Szynol, Piętnaście lat obecności…, s. 43-45. Zob. też: J. Flankowska, Zalety i  wady obecności 
kapitału zagranicznego w polskich mediach drukowanych – próba systematyzacji problemów, „Studia 
Medioznawcze” 2002, nr 5, s. 25.
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przypadkach można mówić o realnej rywalizacji na ofertę (woj. zachodniopomorskie, 
podkarpackie i  lubelskie), tzn. tam, gdzie zderzają się dzienniki Polska Press Gru-
py z należącymi do niezależnego wydawcy, choć pod względem nakładowym rywale 
monopolisty nie wydają się zbyt mocni, a więc i groźni. Na czterech rynkach regional-
nych (woj. podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i małopolskie) można by mówić 
o rywalizacji wewnętrznej, ale w praktyce gazety te mają wiele działów redakcyjnych 
(np. sport, kultura, miasto i sprawy lokalne, biuro reklamy) i materiałów wspólnych, 
produkowanych na użytek obydwu (a po części – przygotowanych w centralnym new-
sroomie w Warszawie na użytek wszystkich). W ten sposób zawartość pism wycho-
dzących w jednym mieście (np. w Krakowie „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”) 
staje się do siebie bardzo podobna. Być może te dzienniki, które dołączyły do grupy 
stosunkowo niedawno, po fuzjach z lat 2013-2014, są jeszcze mniej zintegrowane niż 
te, które należą do niej od dawna, ale prawdopodobnie jest to jedynie kwestia czasu (i 
wdzięczny temat do przeprowadzenia kolejnych badań empirycznych). Tak więc nie 
tylko tendencja do rugowania konkurencji lokalnej i tworzenia rynków jednotytuło-
wych, ale także zaawansowany proces uniformizacji treści w przypadku posiadania 
w  regionie dwóch gazet składają się w  sumie na poparcie kontrowersyjnej tezy, że 
współczesna monopolizacja oferty prasowej jest dalej posunięta (w sensie stwarzania 
czytelnikowi mniejszego wyboru lektury) niż – paradoksalnie – w czasach PRL. We-
ryfikacja takiej hipotezy wymaga jednak dalszych, bardziej pogłębionych analiz.

Pewnym rysem indywidualizmu poszczególnych tytułów należących do Pol-
ska Press jest sposób rozwiązania problemu mutacji terenowych i tygodników lo-
kalnych. Pod koniec lat 90. XX wieku (co zbiegało się z wprowadzeniem nowego 
podziału administracyjnego) modne było uruchamianie licznych wydań mutowa-
nych, potem raczej je redukowano, kwestię „głębszej lokalności” rozwiązując przy 
pomocy systemu bezpłatnych tygodników lokalnych (czasem powiatowych, czę-
ściej – mikrolokalnych, tzn. uwzględniających kilka sąsiadujących powiatów) do-
dawanych do weekendowego wydania grzbietu głównego danego dziennika. Takich 
bezpłatnych tygodniowych dodatków lokalnych jest około 11542. Ponadto warto 
pamiętać o  stworzeniu przez dawną Polskapresse, Media Regionalne czy bydgo-
ską spółkę „Express Media” płatnych tygodników lokalnych, a także uruchomieniu 
kilkunastu nowych tytułów tego typu już po fuzji (2014-2015)43. Prawdopodobnie 
ich redakcje służą regionalnym oddziałom Polskapresse w mniejszym stopniu do 
zarabiania na wersji drukowanej tygodnika, a  raczej do czerpania dochodu z  re-
klam na portalu lokalnym, będącym nieodłączną częścią redakcji tygodnika, no i na 

42  Taką formę obecności na poziomie lokalnym przyjęły głównie dzienniki w sześciu regionach już od 
lat 90. związane z  Polskapresse: „Dziennik Zachodni” (32 weekendowe dodatki lokalne), „Dziennik Bał-
tycki” (19), „Dziennik Łodzki” (16), „Głos Wielkopolski” (14), „Gazeta Krakowska” (13) i „Gazeta Wro-
cławska” (12). Natomiast brak danych potwierdzających, że któreś z 17 tygodników wydawanych przed 
fuzją przez bydgoską spółkę „Express Media” znalazły kontynuację w strukturach Polska Press Grupy.
43  Za: M. Wyszyńska, Kierunek: mniejsze rynki, „Press” 2014, nr 12, s. 12.
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produkcji newsów na potrzeby Agencji Polskapresse bądź redakcji dziennika regio-
nalnego. Natomiast tygodników płatnych jest obecnie ponad 2044. Pewną nowością 
jest pojawienie się tygodników lokalnych dotychczas dodawanych do wydań week-
endowych, a teraz dostępnych odpłatnie w wersji elektronicznej. Jesienią 2014 roku 
udostępniono pilotażowo pięć takich tytułów (teraz można przeczytać w serwisie 
internetowym pełną zawartość, wcześniej – jedynie niektóre materiały z numeru)45. 
Co więcej, uruchomiono tygodnik „Śląsk Plus”, redagowany przez zespół „Dzienni-
ka Zachodniego”, obecny jedynie (odpłatnie) w wersji internetowej. 

Są to sprawy delikatne, które ostatnio nabierają znaczenia politycznego w związ-
ku z dyskusją w kręgach rządowych i parlamentarnych nad repolonizacją mediów. 
W tym to procesie „odzyskanie” dzienników regionalnych z rąk niemieckich wła-
ścicieli Polska Press Grupy mogłoby być istotnym punktem planu. Ale rodzi to py-
tanie – kto (jaki polski podmiot) byłby w stanie przejąć i utrzymać (i za jaką cenę) 
w dobrym stanie na coraz trudniejszym rynku prasowym spuściznę po niemieckim 
monopoliście. Czy w tej sytuacji dałoby się spluralizować rynek, czy wręcz przeciw-
nie: czy nie stanowiłoby to pokusy do, w pewnych warunkach, powrotu do mono-
polu ideowego przypominającego nieco czasy PRL?

BIBLIOGRAFIA

Bajka Z., Kapitał zagraniczny w polskiej prasie, [w:] G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep 
(red.), Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Kraków 1996.
Ciborska E., Transformacja prasy byłej PZPR, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2.
Cira M., Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2000, nr 1-2.
Filas R., Rynek prasy codziennej w Polsce przed „Faktem” i z „Faktem”, „Zeszyty Prasoznaw-
cze” 2005, nr 3-4.
Flankowska J., Zalety i wady obecności kapitału zagranicznego w polskich mediach drukowa-
nych – próba systematyzacji problemów, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 5.
Gdańska D., Transformacje dzienników poczytelnikowskich (1989-1992), „Zeszyty Praso-
znawcze” 1992, nr 1-2.
Grzelewska D., Transformacja pism popołudniowych (1989-1992), „Zeszyty Prasoznawcze” 
1992, nr 1-2.
Kubik J., Nowa Trybuna Opolska, [w:] P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), 
Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku, Rzeszów 2014. 

44  Analiza „migających okładek” na portalu firmowym w listopadzie 2016 r. pozwalała doliczyć się 
21 tygodników płatnych. Zob. http// polskapress.pl/pl/o-polskapress/o firmie (23.11.2016). W 2014 r. 
wymieniano 27 tego typu tytułów.
45  Zob. Wirtualnemedia.pl (serwis 13.10.2014). Korzystanie z serwisu kosztowało od 2,49 zł za 7 dni 
do 69,90 zł za cały rok. W  ramach prenumeraty użytkownik otrzyma też pełny dostęp do serwisu 
ekstramagazyn.pl, zbierający najlepsze artykuły z wszystkich tytułów Grupy Polskapresse. Ponadto po 
pierwszej rejestracji zyskuje się 7-dniowy bezpłatny dostęp.



78 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK XI

Kucharski S., Korelacja, „Press” 2006, nr 11.
Mielczarek T., Raport o śmierci polskich gazet, Warszawa 2012, rozdz. 6.
Mielczarek T., Wstęp, [w:] P Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Dzienniki re-
gionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku, Rzeszów 2014.
Pokorna-Ignatowicz K., Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” w pol-
skim systemie medialnym, Kraków 2016.
Schliep K., Prywatyzacja prasy, [w:] G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep (red.), Media 
i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Kraków 1996.
Szynol A., Piętnaście lat obecności Passauer Neue Presse (Polskapresse) i Orkla Media na pol-
skim regionalnym rynku prasowym, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 2.
Szynol A., Media regionalne i lokalne – główne problemy definicyjne, [w:] S. Michalczyk i D. Kraw-
czyk (red.), Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki, t. II, Gliwice – Katowice 
2011.
Wyszyńska M., 19 tytułów – jeden format, „Press” 2014, nr 9. 
Wyszyńska M., Kierunek: mniejsze rynki, „Press” 2014, nr 12.
Wyszyńska M., Góra urodziła mysz, „Press” 2015, nr 9.

FROM DUOPOLY TO MONOPOLY. REGIONAL DAILIES IN POLAND 
IN THE 21TH CENTURY: A BALANCE SHEET ATTEMPT

SUMMARY
Against the background of the historical evolution of the Polish daily press market after 
1989, the author attempts to quantitatively and qualitatively make a balace of the changes 
occuring in this segment, especially after 2000. In general, these changes were from a mono-
poly within the communist concern ‘RSW’, and then two decades (2003-2013) of an exten-
sion of the duopoly by two foreign publishers, ie. a German group ‘Polskapresse’ and a Nor-
wegian corporation ‘Orkla’ (in 2006 the group was named the ‘Media Regionalne’ Group, 
taken over by ‘Mecom’ – a British investment fund), until another monopoly in the structure 
of the Polska Press Group (built consitently after 2013). The author is trying to estimate the 
magnitude of this monopolization and its potential effects, as well. In addition he indicates 
areas requiring further research.

KEYWORDS: media market, regional and local dailies, monopoly, duopoly, Polskapresse, 
Orkla, Polska Press Group



Ryszard Kowalczyk1

Zadania czasopism o charakterze                                                                                                                                    
                         regionalistycznym w okresie zaboru                                                                                                                                           
                         pruskiego na przykładzie Wielkopolski                                                                                                                                     
                         w świetle źródeł, literatury i poglądów                                                                                                                                       
                         XIX/XX wieku

STRESZCZENIE 
W opracowaniu przedstawiono zarys zasadniczych zadań czasopism o charakterze regio-
nalistycznym, które ukazywały się w Wielkopolsce w okresie zaboru pruskiego. Do kręgu 
tych obowiązków periodyków regionalistycznych zaliczono zadania w dziedzinie oświaty 
i wychowania narodowego oraz pielęgnowania języka polskiego i oświaty ludu, a także pod-
trzymywania ducha narodowego oraz idei jednej Polski i solidarności narodowej.

SŁOWA KLUCZOWE: czasopisma regionalistyczne, regionalizm, Wielkopolska, zabór 
pruski, zadania prasy

Wstęp

Tradycje wielkopolskiego czasopiśmiennictwa o charakterze regionalistycznym 
sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Niemniej jej dojrzalsze formy pojawiają się 
później, pod koniec XIX wieku, czego przykładem jest „Przegląd Poznański” (1894-
1896)2. Natomiast swoisty rozkwit tego rodzaju czasopiśmiennictwa przypada do-
piero na lata międzywojenne, w których pojawiły się w różnych miejscach Wielko-
polski takie czasopisma w kolejności, jak: „Kronika Miasta Poznania” (1923-1939), 
„Ziemia Gostyńska” (1926), „Kronika Gostyńska” (1928-1939), „Ziemia Kaliska” 
(1930-1932), „Wici Wielkopolskie” (1931-1937), „Ziemia Leszczyńska” (1932-
1937), „Przegląd Wielkopolski” (1939)3.

Były to niewątpliwie pokrzepiające przykłady wydawnictw, które zajmowały 
się regionalizmem wielkopolskim zarówno w  jego ogólnym (wielotematycznym), 

1  Prof.zw. dr hab.; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2  Szerzej o „Przeglądzie Poznańskim” z lat 1894-1896 zob.: S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, t. 3, Poznań 1931, s. 52-53; W. Spaleniak, „Przegląd Poznański” (1894-1896), „Kronika 
Miasta Poznania” 1984, nr 3/4, s. 65-80.
3  Zob. R. Kowalczyk, Czasopisma regionalistyczne w  Wielkopolsce w  latach 1945-2012, t. I, Opole 
2014, s. 106-113.
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jak i  szczególnym (sektorowym) ujęciu. Kształtował się także specyficzny profil 
ich zawartości oraz formowały się właściwe przekazom regionalistycznym sposo-
by narracji, w tym podziały zawartości na odpowiednie działy i rubryki oraz typy 
materiału dziennikarskiego zarówno o informacyjnym, jak i publicystycznym cha-
rakterze. Wyodrębniały się kategorie ich wydawców, wśród których były zarówno 
osoby indywidualne, jak i różne organizacje i instytucje, w tym prywatne, państwo-
we, samorządowe czy kościelne. Wraz z rozwojem tej kategorii czasopiśmienniczej 
powstawały jej nowe przejawy, które charakteryzowały się zawężonym zasięgiem 
tak tematycznym, jak terytorialnym. Gromadziło się wokół czasopisma grono jego 
autorów i aktywistów społeczno-kulturalnych czy społeczno-gospodarczych. W ten 
sposób powstawały też kręgi oddziaływania i wpływu społeczno-politycznego w re-
gionie, które kształtowały nie tylko nastroje społeczne, lecz także wyznaczały cele 
i zadania narodowo-patriotyczne.

Osią zainteresowania czasopism o  charakterze ogólnoinformacyjnym, które 
występowały na wyodrębnionych terytorialnie obszarach Wielkopolski, były różne 
formy, odmiany czy aspekty regionalizmu społeczno-kulturalnego, w szczególności 
regionalizmu historycznego, krajoznawczego i literackiego. Uzupełnieniem tej naj-
ważniejszej, bo ogólnoinformacyjnej postaci czasopiśmiennictwa regionalistyczne-
go, trafiającej do szerokiego kręgu odbiorców, były periodyki środowiskowe, któ-
re reprezentowały grupy między innymi: leśników i myśliwych, dzieci i młodzież, 
bartników (pszczelarzy), działaczy oświatowych i  urzędników, powstańców wiel-
kopolskich 1918-1919, inwalidów wojennych i  żołnierzy, organizacje harcerskie, 
młodzieżowe, sokołów i  strzeleckie, organizacje kościelne, rolników i organizacje 
rolnicze, środowisko literacko-poetyckie, absolwentów szkół, organizacje kobiet czy 
organizacje sportowe. Na uwagę zasługują również czasopisma wyspecjalizowane, 
głównie o charakterze naukowym, których różne obszary zainteresowania i objawy 
regionalizmu były przedmiotem stosownych badań – pojawiły się one jednak naj-
później, albowiem w zasadzie dopiero na progu XX wieku. 

W swoim rozwoju rodzajowym wytwory prasowe o charakterze regionalistycz-
nym przechodziły przez trzy kolejno po sobie następujące etapy, w których pojawiały 
się ich nowe formy (typy), a mianowicie począwszy od periodyków ogólnoinforma-
cyjnych, zawierających pierwiastki regionalistyczne, poprzez czasopisma środowi-
skowe, reprezentujące zainteresowania i interesy różnych grup odbiorców, a skoń-
czywszy na etapie wyspecjalizowanych (najczęściej o charakterze naukowym) form 
prasowych, skupionych na określonej, wąskiej na ogół tematyce. Specjalne miejsce 
w obrębie form prasowych o charakterze regionalistycznym zajmują wydawnictwa 
okolicznościowe, takie jak księgi pamiątkowe, sprawozdania czy jednodniówki. 

O  wielkopolskich czasopismach lokalnych, regionalnych i  regionalistycznych, 
wydawanych w  okresie zaboru pruskiego, pisali między innymi: Ewa Andrysiak 
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i  Bogumiła Celer4, Witold Banach5, Władysław Burdosz i  Grzegorz Polarczyk6, 
Eugeniusz Czarny7, Jan Data8, Henryk Florkowski9, Zbigniew Gryczka10, Andrzej 
Gulczyński11, Aleksander Handke12, Witold Jakóbczyk13, Rajmund Jankowski14, Ka-
zimierz Jarochowski15, Stanisław Karwowski16, Bogumiła Kosmanowa17, Katarzyna 
Kubiak18, Artur Paczesny19, Edward Polanowski20, Zofia Semrau21, Agata Sołtysik22, 

4  Bibliografia prasy kaliskiej 1805-2005, oprac. E. Andrysiak, B. Celer, Kalisz 2005.
5  W. Banach, Katalog prasy ostrowskiej 1852-1989, Ostrów Wlkp. 1990.
6  W. Burdosz, G. Polarczyk, Z dziejów prasy i czasopiśmiennictwa w regionie ostrowskim w XIX i XX 
w., „Rocznik Kaliski” 1980, t. XIII, s. 141-157.
7  E. Czarny (red.), Z tradycji prasy jarocińskiej 1853-1990, Jarocin 1995.
8  Zob.: J. Data, Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w latach 1848-1870, 
Warszawa – Poznań 1975; E. Pieścikowski, Z czasopiśmiennictwa pozytywistycznego w Wielkopolsce, 
[w:] Munera litteraria. Księga pamiątkowa ku czci profesora Romana Pollaka, red. Z. Szweykowski, 
Poznań 1962, s. 223-227.
9  H. Florkowski, „Tygodnik Nadobrzański” w obronie ziemi i języka, „Przyjaciel Ludu” 1986, z. 5, s. 2-3.
10  Z. Gryczka, Kościańska „Gazeta Polska”, „Przyjaciel Ludu” 1996, z. 5/6, s. 6. 
11  A. Gulczyński, Z dziejów prasy pleszewskiej w latach 1853-1939, „Rocznik Kaliski” 1987, t. XX, s. 139-158.
12  A. Handke, „Szkółka Niedzielna” 1837-1849, „Przyjaciel Ludu” 1986, z. 6, s. 24-25.
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1931, ss. 3, 12, 36, 53-54, 64, 72-73, 84, 88, 109, 133, 154-155, 164, 168, 172, 182, 198, 215, 224, 251, 
262-263, 284-285, 311-312, 316, 319.
17  B. Kosmanowa, Prasa polska w Wielkim Księstwie Poznańskim, [w:] Prasa regionalna w Wielkopol-
sce, red. M. Kosman, Poznań 2000, s. 9-28.
18  K. Kubiak, Wystawa „200 lat prasy w Kaliszu”, „Rocznik Kaliski” 2006, t. XXXII, s. 273-278.
19  A. Paczesny, Z dziejów międzychodzkiej prasy, „Informator Międzychodzki” 2004, nr 2, s. 9.
20  Zob.: E. Polanowski, „Kaliszanin” (1870-1892), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 
1976, z. 2, s. 239-251; idem, Materiały historyczne w „Kaliszaninie” (lata 1871-1892), „Rocznik Kaliski” 
1978, t. XI, s. 199-226; idem, W dawnym Kaliszu. Szkice z życia miasta 1850-1914, Poznań 1979; idem, 
Życie literackie Kalisza 1870-1907, Warszawa 1987.
21  Zob.: Z. Semrau, Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka, cz. I (1794-
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82 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK XI

Wojciech Spaleniak23, Marceli Szczęsny24, Halina Tumolska25, Teresa Tyszkiewicz26, 
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1. Przykładowe typy wielkopolskich czasopism regionalistycznych

W  łonie tej specyficznej kategorii prasowo-wydawniczej, aczkolwiek nieuwi-
daczniającej jeszcze wówczas wprost swojego regionalistycznego charakteru, mo-
żemy ze względu na takie kryteria jak rodzaj czytelnika oraz zasięg społecznego 
odbioru, wydzielić dwa zasadnicze typy, a mianowicie: 1) czasopisma adresowane 
potencjalnie do każdego odbiorcy (ogólnodostępne) oraz 2) periodyki środowisko-
we (kierowane jedynie do wybranej grupy odbiorców). 

W pierwszej grupie znajdowały się czasopisma o zróżnicowanej tematyce i różnym 
charakterze, w tym periodyki: gospodarcze, kulturalne, polityczne, literackie, historycz-
ne, katolickie, kościelne, rozrywkowe. Łącząc liczne wątki życia regionu z dorobkiem 
twórczym różnych osobistości (także spoza regionu), przybierały one charakterystyczną 
postać, która wyrażała się zarówno w doborze publikowanych materiałów, jak i struktu-
rze wydawnictwa. W tym kręgu czasopism były między innymi (według czasu powsta-
nia): „Pismo Miesięczne Prus-Południowych” (1802-1806), „Dziennik Departamentu 
Kaliskiego” (1808-1815), „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” (1815-1865), „Oef-
fentlicher Anzeiger – Publiczny Donosiciel” (1821-1876), „Weteran Poznański” (1825), 
„Przyjaciel Ludu” (1834-1849), „Archiwum Teologiczne” (1836-1837), „Przewodnik 
Rolniczo-Przemysłowy” (1836-1845), „Orędownik Naukowy” (1840-1845), „Gazeta 
Kościelna” (1843-1849), „Przegląd Poznański” (1845-1865), „Gazeta Polska” (1848-
1850), „Tygodnik Nadobrzański” (1849), „Gazeta Wielkopolska Niedzielna” (1849-
1850), „Wiarus” (1849-1850), „Krzyż a miecz” (1850), „Przyroda i Przemysł” (1856-
1858), „Tygodnik Poznański” (1862-1863), „Przegląd Wielkopolski Historyczny i Lite-
racki” (1867-1868, 1869), „Tygodnik Wielkopolski” (1871-1874), „Warta” (1874-1890), 
„Kórniczanin” (1875), „Ruch Społeczno-Ekonomiczny” (1875-1882), „Dom Polski” 
(1888-1890), „Bocian z nad Gopła, Wisły, Warty i Odry” (1901), „Komar” (1902-1906). 

23  W. Spaleniak, Encyklopedyczny zarys dziejów prasy wielkopolskiej (1794-1939), [w:] Z dziejów prasy 
wielkopolskiej XIX i XX wieku, tom III, red. M. Kosman, Poznań 1997, s. 14-32.
24  M. Szczęsny, Zarys dziejów prasy śremskiej, Śrem 1982.
25  H. Tumolska, „Kaliszanin” jako źródło do badań nad życiem polskiej prowincji w latach 1870-1873, 
[w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX i XX wieku, tom 4, red. M. Kosman, Poznań 1998, s. 11-29.
26  T. Tyszkiewicz, „Sobótka” (1869-1871). „Tygodnik Wielkopolski” (1818/70-1874). Zarys historyczny 
oraz bibliografia zawartości, Poznań 1961.
27  Zob.: K. Walczak, Czasopisma kaliskie XIX i początków XX wieku: studium bibliologiczne, Kalisz 
2005; idem, „Kronika Miasta Kalisz” (1805) i  „Pismo Tygodniowe Kaliskie” (1805). Przyczynek do 
dziejów czasopiśmiennictwa kaliskiego, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2004, nr 1-2, s. 5-17.
28  K. Zieliński, Czasopiśmiennictwo kaliskie w latach 1808-1918, „Rocznik Kaliski” 1980, t. XIII, s. 47-68.
29  A. Żalik, Nasz rodowód, „Przyjaciel Ludu” 1986, z. 1, s. 3; idem, Trzeci redaktor „Przyjaciela Ludu”, 
„Przyjaciel Ludu” 1987, z. 3, s. 2-4; idem, Związki „Przyjaciela Ludu” z Kasynem Gostyńskim, „Przyja-
ciel Ludu” 1986, z. 5, s. 18-20.
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Natomiast grupę wielkopolskich periodyków środowiskowych okresu zabo-
ru pruskiego reprezentowały takie czasopisma, jak: „Rocznik Koła Towarzyskiego 
w Poznaniu” (1859-1875), „Rocznik Kółek Rolniczych Włościańskich w Wielkiem 
Księstwie Poznańskiem” (1875-1914), „Rocznik Resursy w Poznaniu” (1876-1882), 
„Śpiewak. Miesięcznik literacko-muzyczny” (1907-1914), „Głos Wielkopolanek” 
(1908-1924) oraz „Unitas. Miesięcznik Kościelny” (1909-1914).

Był to stosunkowo duży krąg samoistnych czasopism polskich z różnym nasileniem 
poświęcających swe łamy problematyce regionu wielkopolskiego i idei regionalizmu. Za-
gadnienia te jednak podejmowano także w niesamoistnych publikacjach, które stanowiły 
okresowy, na ogół miesięczny, dodatek do czasopisma. Takim przykładem jest „Album 
Przewodnika Katolickiego”, który co miesiąc od marca 1902 roku ukazywał się wraz 
z  „Przewodnikiem Katolickim”, wydawanym w  Poznaniu od 1895 roku i  kierowanym 
przez ponad 40 lat przez księdza Józefa Kłosa, wielce zasłużonego dla kultury wielkopol-
skiej30. Ten swoisty, na ogół 8-stronicowy (zdarzały się jednak objętościowo większe wyda-
nia31), bogato ilustrowany miesięcznik zawierał poza opisem architektury, kaplic i wypo-
sażenia poszczególnych budynków kościelnych, położonych w różnych miejscowościach 
Wielkopolski32, w tym pałaców arcybiskupów gnieźnieńskiego i poznańskiego oraz semi-
narium duchownego33, także ich historię oraz dzieje otoczenia, które nasycono duchem 
patriotycznego uwielbienia osiągnięć i tradycji kulturowej poprzednich pokoleń34. 

W dziedzinie badań naukowych regionu wielkopolskiego i edukacji publicznej, a tak-
że podtrzymywania ducha narodowego oraz idei jednej Polski i solidarności narodowej 
ogromną rolę odgrywała działalność wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznań-
skiego (powstało w 1857 roku35). Zwrócić należy jednak uwagę, iż posiadała ona nieco 
inne cechy oraz cele i charakter niż pozostałe wielkopolskie wydawnictwa prasowe, które 
zawierały pierwiastki regionalistyczne – choćby ze względu na rozległość prowadzonych 
badań oraz raczej ich naukowy charakter, jakkolwiek stanowiący również świadectwo 
wielkopolskiej pracy organicznej i wyraz patriotyzmu regionalnego. Towarzystwo Przyja-

30  Zob. W. Jakóbczyk, Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku, Warszawa 1987, s. 141-147. 
31  Zob. „Album Przewodnika Katolickiego” 1905, nr 1-2, s. 1-16.
32  Zob. Nowe kościoły w dyecezyi poznańskiej. Kościół parafialny na Czestramie czyli Golejewku i ko-
ściół filialny w Zielonejwsi, „Album Przewodnika Katolickiego” 1904, nr 23, s. 177-184.
33  Seminarium duchowne i konwikt, „Album Przewodnika Katolickiego” 1903, nr 17, s. 129-136.
34  Cudowne miejsca i obrazy Najśw. Maryi Panny we Wielkopolsce, „Album Przewodnika Katolickie-
go” 1905, nr 1-2.
35  O pierwszym okresie działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, któremu przewod-
niczył Tytus Działyński, oraz o jego statucie i członkach zob.: T. Działyński, Sprawozdanie z czynności 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego do dnia 1go stycznia 1860, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Poznańskiego” 1860, t. I, s. 585-603; Spis imienny członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznań-
skiego w roku 1860, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1860, t. I, s. 614-617; Usta-
wy Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 
1860, t. I, s. 621-625. Szerzej o okolicznościach powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu zob.: 
S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 2, Poznań 1919, s. 50-53; K. Kościński, To-
warzystwo Przyjaciół Nauk, [w:] Książka Jubileuszowa Dziennika Poznańskiego 1859-1909, Poznań 1909,             
s. 198-201. Zob. także Ustawy Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Poznań 1886.
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ciół Nauk Poznańskiego od 1860 roku wydawało „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
Poznańskiego”, które zawierały rozprawy o charakterze historycznym, biograficznym, sta-
tystycznym, krajoznawczym. Odnotowywano w nich także ważniejsze wydarzenia z dzie-
jów Wielkopolski i życia stowarzyszenia36. Redaktorem pierwszych numerów „Rocznika 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” był dr Władysław Maurycy Niegolewski37, 
ogromnie zasłużony prawnik, działacz społeczny i polityczny38. To właśnie w jego miesz-
kaniu 12 stycznia 1857 roku powstała idea powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Poznańskiego (tak bowiem brzmiała jego pierwotna nazwa39), którego zebraniu 
założycielskiemu przewodniczył orędownik wielkopolskiej pracy organicznej Hipolit 
Cegielski. Rodowód XIX-wieczny mają także inne środowiskowe i  wyspecjalizowane 
zarazem wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, takie jak „Nowiny 
Lekarskie” (od 1888 roku – wydane w styczniu 1889 roku – ukazują się do dzisiaj)40 czy 
„Zapiski Archeologiczne Poznańskie” (pierwszy tom zbiorczy, który obejmował lata 1887-
1889, wydano w 1890 roku). „Nowiny Lekarskie. Organ Wydziału Lekarskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” ukazywały się na początku miesiąca, a w skład ich 
komitetu redakcyjnego wchodzili początkowo: Franciszek Chłapowski, Klemens Koehler, 
Heliodor Święcicki41, Władysław Świderski, Leon Szuman, Bolesław Wicherkiewicz (prze-
wodniczący), Ignacy Zielewicz42. Na jego łamach znaleźć można wiele cennego materiału, 

36  W innych regionach Polski również ukazywały się podobne roczniki, na przykład w zaborze ro-
syjskim od 1802 roku wydawano „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, zaś na Litwie 
w latach 1907-1921 ukazywał się „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”. Warto także wspo-
mnieć – co dla regionalizmu polskiego uprawianego na Litwie jest bardzo ważne – o „Kwartalniku 
Litewskim”, wydawnictwie poświęconemu zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznaw-
stwu Litwy, Białorusi i Inflant, którego wydawcą był Jan Obst. Pierwszy numer kwartalnika ukazał się 
w 1910 roku. Zob. Nowe książki, „Unitas” 1910, t. IV, s. 233-234.
37  Szerzej o biografii i zasługach dla Wielkopolski dra Władysława Maurycego Niegolewskiego zob.: 
Album posłów polskich w sejmie pruskim i parlamencie niemieckim od 1873 do 1876 roku, Toruń 1877, 
s. 17-87; P. Anders, Patroni wielkopolskich ulic, Poznań 2006, s. 160.
38  Zob. Interpelacya posła pleszewskiego Dra Niegolewskiego na posiedzeniu izby poselskiej sejmu 
pruskiego z dnia 12. Maja r. 1860 wedle sprawozdań stenograficznych, Poznań 1860.
39  A. Wojtkowski, Historja Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Poznań 1928, s. 37. Zob.: P. Gant-
kowski, Kilka kartek z historji Wydziału Lekarskiego T.P.N., „Nowiny Lekarskie” 1928, z. 24, s. 867-872; 
Księga pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. K. Tymieniecki, K. Piwar-
ski, „Roczniki Historyczne” 1957, t. 23; Statuty Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1856-2006, 
wstęp R. Marciniak, Poznań 2007. 
40  Warto wspomnieć, iż w Warszawie w 1828 roku ukazał się pierwszy zeszyt „Pamiętnika Lekarskiego 
Warszawskiego”.
41  Prof. Heliodor Święcicki (1854-1923) był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
oraz inicjatorem, organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu Poznańskiego (Wszechnicy Pia-
stowskiej), który założono 7 maja 1919 roku. Szerzej o działalności i dorobku twórczym prof. Heliodo-
ra Święcickiego zob.: Książka zbiorowa ku uczczeniu pierwszej rocznicy istnienia Uniwersytetu Poznań-
skiego, red. Tadeusz Grabowski, Poznań 1920; A. Podsiadły, Śremianin w rektorskiej todze. Heliodor 
Święcicki (1854-1923) lekarz, naukowiec, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, Śrem 2010; Uniwersytet 
Poznański za rektoratu Heljodora Święcickiego. Księga Pamiątkowa wydana staraniem Senatu Uniwer-
sytetu Poznańskiego, red. A. Wrzosek, Poznań 1924; A. Wrzosek, Uniwersytet Poznański i znaczenie 
jego dla kultury polskiej, Poznań 1929.
42  O zawartości „Nowin Lekarskich” w latach 1888-1913 zob.: Spis prac oryginalnych zawartych w 25 
rocznikach Nowin Lekarskich 1888-1913, Poznań 1913. Por. M. Początek, B. Początek, Publikacje me-



ZADANIA CZASOPISM O CHARAKTERZE REGIONALISTYCZNYM... 85

który dotyczył głównie zagadnień medycznych, higieny sanitarnej, organizacji szpitalnic-
twa, osiągnięć i problemów wielkopolskiego środowiska lekarskiego43. Natomiast „Zapiski 
Archeologiczne Poznańskie” wydawała Komisja Archeologiczna Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Poznańskiego. Czasopismo ukazywało się pod redakcją Władysława Jażdżewskie-
go44 i Bolesława Erzepkiego45. Na jego zawartość składały się artykuły, opracowania oraz 
ilustrowane sprawozdania z wykopalisk archeologicznych, przeprowadzanych na obsza-
rze historycznej Wielkopolski.

2. Zadania czasopism regionalistycznych

2.1. Ogólne zadania prasy polskiej 
w dziedzinie oświaty i wychowania narodowego 

W warunkach niewoli okresu zaboru pruskiego i wynikających stąd szeregu ograni-
czeń46, wyrażających się także w różnych formach krępowania rozwoju nauki, szkolnictwa 
i kultury polskiej47, regionalizm wielkopolski nie mógłby się uformować i rozwinąć szerzej 
bez środka jego rozkrzewiania, jakim była rodzima prasa. Brała ona na siebie szereg obo-
wiązków w dziedzinie nie tylko oświaty i wychowania narodowego48, lecz również kulty-
wowania tradycji regionu i podtrzymywania zainteresowania polską twórczością i kulturą 

dyczne w „Rocznikach” PTPN, „Nowiny Lekarskie” 2007, nr 6, s. 512-517. Zob. Z. Woźniewski, Pierw-
sze czasopismo lekarskie w Wielkopolsce, [w:] Sesja naukowa w stulecie Wydziału Lekarskiego Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Referaty, Poznań 1967, s. 389-394.
43  O  25-letnim jubileuszu „Nowin Lekarskich”, który obchodzono w  1913 roku w  Poznaniu, pisał 
Stanisław Karwowski (Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 3, Poznań 1931, s. 311-312). Zob. 
także F. Chłapowski, 24-letnie dzieje Nowin Lekarskich, „Nowiny Lekarskie” 1913, z. I, s. 36-38.
44  Szerzej o życiu i działalności Władysława Jażdżewskiego zob.: S. Karwowski, Historya Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, t. 3, Poznań 1931, s. 65-66.
45  Szerzej o  biografii i  twórczości profesora Bolesława Erzepkiego zob.: S. Machnikowski, Prof. dr 
Bolesław Erzepki, „Ziemia Leszczyńska” 1932, z. 1, s. 30-32; Z żałobnej karty. Ś.p. Bolesław Erzepki, „Z 
otchłani wieków” 1932, z. 2-3, s. 43-45. Prof. Bolesław Erzepki był także autorem opracowania Dra 
Wojciecha Adamskiego materyały do flory W. Ks. Poznańskiego, Poznań 1896. Bolesław Erzepki za-
mieszczał swoje artykuły i opracowania także w „Dzienniku Poznańskim”. Zob. B. Erzepki, W sprawie 
rękopisu książeczki Nawojki, „Dziennik Poznański” 1889, nr 131.
46  W procesie swobodnego rozwoju polskiej kultury czasopiśmienniczej w zaborze pruskim ogromną 
barierę tworzył system zinstytucjonalizowanej cenzury, dławiącej wolnościowe i  patriotyczno-nar-
odowe tendencje społeczno-kulturalne Wielkopolan. Zob.: A. Jazdon, Pruskie prawa cenzuralne, pra-
sowe i proceduralne w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej poł. XIX wieku, „Roczniki Biblio-
teczne” 1989, z. 1-2, s. 89-118; G. Kucharczyk, Cenzura pruska w  Wielkopolsce w  czasach zaborów 
1815-1914, Poznań 2001; M. Rajch, Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach 1848-1918, Poznań 2004.
47  Zob.: Dzieje Wielkopolski (1793-1918), t. 2, red. W. Jakóbczyk, Poznań 1973; L. Trzeciakowski, Kul-
turkampf w zaborze pruskim, Poznań 1970.
48  Por.: G. Gzella, „Pisma dla ludu” pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku, Toruń 1994; M. Kur-
kowska, Edukacyjna rola „Dziennika Domowego” (1840-1847) na podstawie analizy działu Rozmaito-
ści, „Analecta” 1997, z. 2; W. Pepliński, Prasa a więź społeczna. Rola Wiktora Kulerskiego i jego „Gazety 
Grudziądzkiej” w kształtowaniu postaw narodowych w okresie zaboru pruskiego, „Pieniądze i Więź” 
2000, nr 1, s. 145-152; M. Stański, Wiktor Kulerski i jego „Gazeta Grudziądzka” pod zaborem pruskim, 
„Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1960, t. VI, z. I, s. 125-152.
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w regionie49. Ważną rolę prasy w realizacji tego zadania narodowego podkreślał w 1898 
roku anonimowy komentator walki Polaków z zaboru pruskiego z naporem germańskim: 
Dziś ważnym nader krzewicielem myśli polskiej, uczucia polskiego jest bez wątpienia prasa. 
Ona zaspokaja w pierwszym rzędzie potrzeby umysłowe nie tylko prostaczków, ale całego 
społeczeństwa, ona broni najenergiczniej interesów i spraw polskich wobec zamachów rządo-
wych i wielkiej propagandy antypolskiej ze strony publicystyki hakatystycznej50.

Wydawnictwa periodyczne odgrywały istotną rolę przede wszystkim w  procesie 
oświatowym i wychowawczym. Józef Franciszek Królikowski51, nauczyciel słynnego po-
znańskiego Gimnazjum Marii Magdaleny oraz założyciel i redaktor takich poznańskich 
czasopism jak „Mrówka Poznańska” (1821-1822) oraz „Pismo Miesięczne Poznańskie 
w Ciągu Mrówki” (1822)52, już w  latach 20. XIX wieku podnosił rangę wychowania 
i edukacji poprzez prasę53, gdy stwierdził: Każdego dobrze myślącego obywatela powin-
nością jest przykładać się do oświecenia współobywatelów, do szczęścia ojczyzny (…)54.

Julia Woykowska55, współredaktorka poznańskiego „Tygodnika Literackiego”, pi-
sząc o roli ówczesnego czasopiśmiennictwa polskiego, zauważyła w 1842 roku: Pisma 
periodyczne są, czy raczej powinny być, odbiciem ducha narodu, objawicielami jego 
woli: powinny nosić na sobie cechę jego charakteru, wypowiadać jego dążność (…)56. 
Julia z Molińskich Woykowska jest uznawana nie tylko za jedną z pierwszych wielko-

49  Por. L. Słowiński, Będziem Polakami. Studia z  dziejów edukacji narodowej w  Wielkim Księstwie 
Poznańskim, Poznań 1995.
50  Wielkopolanin, Walka ekonomiczno-rasowa w Poznańskiem, Kraków 1898, s. 129.
51  Józef Franciszek Królikowski jest autorem między innymi następujących opracowań: Proste zasady 
stylu polskiego (Poznań 1826) oraz Rys poetyki (Poznań 1828). Szerzej o biografii i działalności Józefa 
Franciszka Królikowskiego zob.: Królikowski Józef Franciszek (1781-1839), [w:] Wiek XIX. Sto lat myśli 
polskiej, red. B. Chlebowski, I. Chrzanowski, H. Galle, G. Korbut, S. Krzemiński, t. II, Warszawa 1907, 
s. 260-267; M. Prażmowski, Działalność Józefa Franciszka Królikowskiego w Poznaniu, „Sprawy Oświa-
ty i Kultury Województwa Poznańskiego” 1965, t. IV, s. 175-197.
52  Nazwa czasopisma w swoisty i symboliczny sposób wyrażała i propagowała zarazem tutejszy pro-
gram pracy organicznej, czyli owej systematycznej, rzetelnej, wytrwałej „mrówczej” pracy. Szerzej 
o  „Mrówce Poznańskiej” zob.: K. Jarochowski, Literatura poznańska w  pierwszej połowie bieżącego 
stulecia, Poznań 1880, s. 48-49; S. Karwowski, Czasopisma wielkopolskie. Część pierwsza 1796-1859, 
Poznań 1908, s. 32-36; E. Kierski, Czasopisma polskie w Poznańskiem od ich początku, „Przegląd Wiel-
kopolski Historyczny i Literacki” 1867, s. 13-18; M. Michałowska, „Mrówka Poznańska” (1821-1822). 
Zarys historyczny oraz bibliografia zawartości, „Biblioteka” 1964, z. 4, s. 73-157.
53  Życiorys Józefa Franciszka Królikowskiego (1781-1839) zob.: K.W. Wójcicki, Cmentarz Powązkow-
ski pod Warszawą, t. I, Warszawa 1855, s. 148-158.
54  „Dziennik Poznański” 1823, nr 1, s. 3-4.
55  Szerzej o biografii i twórczości Julii Woykowskiej zob.: M. Frelkiewicz, Julia Molińska-Woykowska. 
Próba monografii, Poznań 1938; T. Gospodarek, Julia Molińska-Woykowska (1816-1851), Wrocław 1962; 
Julia z Molińskich Wojkowska, [w:] P. Chmielowski, Autorki polskie wieku XIX, Warszawa 1885, s. 407-
432; K. Jarochowski, Literatura poznańska w pierwszej połowie bieżącego stulecia, Poznań 1880, s. 177-
178. Poza działalnością dziennikarsko-publicystyczną i  organizacyjno-kulturalną zajmowała się Julia 
Woykowska również pisaniem pouczających opowiadań (O ućciwym a mądrym kmieciu Grzeli Stępczaku 
i o wnuku jego Janku, „Pismo dla Ludu Polskiego” 1845, styczeń, s. 11-22; O królowej Jadwidze, „Pismo 
dla Ludu Polskiego” 1845, luty, s. 69-73) oraz tekstów do piosenek dla ludu wiejskiego (Jedna z piosnek 
dla ludu wiejskiego, „Pismo dla Ludu Polskiego” 1845, styczeń, s. 39-40; Piosnki dla ludu wiejskiego, z. I, 
Poznań 1844; Wyjętek z Pieśni dla Ludu wiejskiego, „Pismo dla Ludu Polskiego” 1845, marzec, s. 112-114).
56  „Tygodnik Literacki” 1842, nr 50, s. 399.
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polskich emancypantek, lecz w ogóle za jedną z pierwszych emancypantek w Polsce57. 
Aleksander Rogalski scharakteryzował jej osobowość i cechy charakteru następująco: 
Obdarzona żądzą wiedzy, gorącem sercem, lotną wyobraźnią reagowała niesłychanie 
żywo na prądy, które do nas z Zachodu przypływały, zwłaszcza zaś na saint-simonizm 
i  fourieryzm, propagujące idee demokratyczne w różnych formach i odcieniach. Pan-
nie Julji, wszystko to mocno zaimponowało, a że niemało posiadała krytycyzmu, że nie 
brakło jej zmysłu obserwacyjnego, odpowiedniej dozy praktycznego realizmu, przeto 
zrodziła się w niej ambicja, by idee te dostosować do rzeczywistości w jakiej żyła, wpro-
wadzić je w czyn, by, co więcej, osobiście wywierać wpływ na społeczeństwo58. 

W  tonie podobnym do Julii Woykowskiej wypowiadał się Emil Kierski59, re-
daktor „Przeglądu Wielkopolskiego”, który w  1867 roku pisał: Czasopismom (…) 
pozostawiono to ważne stanowisko, aby oznaki (…) sił żywotnych narodu podtrzy-
mywały, zasilały nowym życiem, wreszcie jako pochodnie i przewodnie światło, aby 
prowadziły, rozjaśniały drogę i obznajmiały z wszystkim tych, którym pojawy ruchu 
umysłowego narodu nie są obojętne60.

Natomiast w „Pracy”, XIX-wiecznym czasopiśmie wielkopolskim61, w następu-
jących słowach ujęto zadania ówczesnej polskiej prasy: Dla nas dziennikarstwo jest 
szkołą obowiązków obywatelskich, każdy numer gazety jest lekcją lub kazaniem, jest 
gorejącą pochodnią oświaty narodowej i niewygasającym zniczem podtrzymującym 
w nas godność narodową62. Dlatego wśród zasadniczych funkcji czasopism regiona-
listycznych wymienia się następujące funkcje: informacyjno-poznawczą, edukacyj-
ną, motywacyjną, integracyjną, patriotyczną63.

Do katalogu głównych zadań polskiego czasopiśmiennictwa regionalistyczne-
go w okresie niewoli zaboru pruskiego zaliczano przede wszystkim podtrzymywa-
nie wśród czytelników zainteresowania językiem polskim zarówno w jego czynnym 

57  Por. A. Rogalski, Wielkopolanka – pierwszą emancypantką, „Wici Wielkopolskie” 1935, nr 3, s. 19-20.
58  A. Rogalski, Wielkopolanka – pierwszą emancypantką, „Wici Wielkopolskie” 1935, nr 3, s. 19.
59  Emil Kierski był autorem między innymi opracowania, Opis statystyczny i historyczny obwodu bo-
reckiego w W. X. Poznańskim w pow. krotoszyńskim, „Rocznik T.P.N.P” 1865, t. 3, s. 87-157. Szerzej 
o biografii Emila Kierskiego zob. T. Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r., 
Poznań 1877, s. 164-165.
60  E. Kierski, Wstęp, „Przegląd Wielkopolski. Historyczny i Literacki” 1867, s. II.
61  O  powstaniu pisma zob. S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 3, Poznań 
1931, s. 72.
62  Podaję za: W. Jakóbczyk, Kultura po roku 1870, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 2, red. W. Jakóbczyk, 
Poznań 1973, s. 201.
63  Por.: M. Kurkowska, Edukacyjna rola „Dziennika Domowego” (1840-1847) na podstawie analizy 
działu „Rozmaitości”, „Analecta” 1997, z. 2, s. 87-112; W. Molik, Dziennikarze polscy pod panowa-
niem pruskim 1890-1914 (próba charakterystyki), [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 3, red. 
R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1983, s. 111-186; J. Piński, Wielkopolskie pisma regionalne, „Zeszyty 
Wielkopolskie” 1966, nr 5; T. Szwejkowski, Wolsztyńskie czasopismo regionalne, „Zeszyty Wielkopol-
skie” 1968, nr 1; H. Tumolska, Rola prasy prowincjonalnej w kształtowaniu świadomości narodowej po 
Powstaniu Styczniowym (na przykładzie „Kaliszanina”), [w:] Rola książki w  integracji ziem polskich 
w XIX w., red. B. Kosmanowa, Bydgoszcz 2000, s. 43-71.
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aspekcie, czyli w użytkowaniu na co dzień w procesie porozumiewania się, jak i w 
aspekcie biernym, to znaczy poprzez kształtowanie umiejętności właściwego rozu-
mienia przekazu, którego treść była coraz częściej wzbogacana o nowe pojęcia, ozna-
czające nowe wydarzenia, zjawiska, procesy czy idee – język bowiem ewoluuje wraz 
ze zmianami, jakie zachodzą w społeczeństwie. Celem czasopiśmiennictwa polskie-
go było więc zarówno umożliwienie czytelnikom obcowania z rodzimym językiem, 
jak i poprzez różną tematykę prowadzenie wśród mas ludowych oświaty narodowej. 
W ten sposób periodyki o cechach regionalistycznych podtrzymywały w czytelnikach 
także ducha narodowego oraz pielęgnowały ideę jednej wspólnej Polski i solidarności 
narodowej społeczeństwa rozdzielonego kordonami granicznymi trzech zaborów.

2.2. Pielęgnowanie języka polskiego i oświata ludu 

W złożonych uwarunkowaniach ideowych i politycznych okresu zaboru pru-
skiego – a więc również o sprzecznych założeniach i celach – polskie czasopiśmien-
nictwo o  charakterze regionalistycznym stawało się nie tylko ogromnie ważnym 
środkiem podtrzymywania zainteresowania nowymi prądami umysłowymi, spo-
łecznymi, politycznymi, religijnymi i literackimi, ale także skutecznym narzędziem 
krzewienia oświaty wśród ludu. Dlatego skupiano się na rozpowszechnianiu i pod-
trzymywaniu zainteresowania językiem polskim wśród szerokich warstw społecz-
nych – języka bogatego, który w warunkach presji germanizacji oświaty i kultury 
narażony był na różne uszczerbki64, a nawet zapomnienie65. W ten sposób czasopi-
sma regionalistyczne przekazywały również polską tradycję regionu, w tym tradycję 
literacką i dorobek literatury współczesnej66 następnym pokoleniom.

Język rodzimy stanowił niewątpliwie wielką wartość społeczną, albowiem poświę-
cono mu nawet specjalny wiersz pod tytułem „Mowa polska”, autora ukrywającego się 
pod pseudonimem S.K., który ukazał się najpierw w „Przeglądzie Poznańskim” w 1849 
roku, a później w osobnym wydawnictwie Ludwika Merzbacha w Poznaniu w 1861 
roku. Autor tego wiersza widział w  języku ojczystym olbrzymią moc, która z  jednej 
strony może wydobywać z zapomnienia wspaniałą tradycję i dorobek kultury polskiej 
i utrwalać w ten sposób poczucie polskości w społeczeństwie, natomiast z drugiej strony 
język rodzimy może najlepiej przeciwstawić się presji obcego języka narzucanego prze-

64  L. Rzepecki, Wiec Wielkopolski w sprawie pisowni języka polskiego, jego znaczenie i zadanie, Poznań 
1870. Ludwik Rzepecki jest autorem także innych opracowań, w tym: Obraz katolickich szkół elemen-
tarnych objętych archidyjecezjami gnieźnieńską i poznańską oraz dyjecezyjami chełmińską i warmińską, 
Poznań 1867. W 1877 roku założył Rzepecki „Gońca Wielkopolskiego”, a później także inne czasopisma, 
w tym „Wartę”, „Oświatę” czy „Niedzielę”. Szerzej o biografii i aktywności społecznej Ludwika Rzepec-
kiego, urodzonego w 1832 roku w Wypalankach w powiecie obornickim, a zmarłego 31 stycznia 1894 
roku w Poznaniu, zob. S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 3, Poznań 1931, s. 55.
65  I. Świtała, Myśl o potrzebie normalnego rozwoju naszego życia narodowego, Ostrów 1911. 
66  Por. K. Wojciechowski, Przewrót w umysłowości i literaturze polskiej po roku 1863, Lwów – War-
szawa 1928.
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mocą. Cudowna też jest geneza naszej polskiej mowy – jak pisał autor wiersza: Nie ob-
cego szczepu kwiecie. Nie cudzego rodu dziecie. Nie ze szczątków, nie w odmęcie zgasłych 
plemion tyś zrodzona. Lecz wprost z niebios twe poczęcie. Tyś bożego tchnieniem łona. 
Cudem cudów objawiona67. 

W podniosłych słowach o wartości języka ojczystego wypowiadał się w połowie XIX 
wieku także Bronisław Ferdynand Trentowski68, który przypisywał mu zasadnicze zna-
czenie w kształtowaniu tzw. duszy narodowej, dlatego pisał: Całej duszy narodu wyrobem 
jest język narodowy. Język narodowy, to dusza narodu wszech miejsc i czasów, wszech wiar, 
praw, zwyczajów i obyczajów, rozlewająca się bogato w  słodkich każdemu narodowcowi 
brzmieniach. W nim wymawia się gorącą miłość spólnej matki Ojczyzny, której nikt inny 
niekocha prawdziwie, t.j. tak jak własne jej dzieci; w nim goreje żądza jej pomyślności i szczę-
ścia; w nim żyją dawne wielkie religijne, polityczne, obyczajowe i zwyczajowe spomnienia, 
narodowe dzieje i prawa; w nim dyszą chęci i życzenia patryotów; w nim kojarzy się prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość narodu, zbiera się wszystko, co zrosło z jego duszą i jest mu 
niewypowiedzianie drogie, za co milionami rycerstwa umierał, umiera i umierać będzie69. 

O zasadniczej roli języka w kształtowaniu świadomości narodowej pisał także Idzi 
Świtała, poseł ziemi wielkopolskiej na sejm pruski: Językiem narody od siebie się odróż-
niają. Językiem w sobie się skupiają. Język to pierwsze i ostatnie ich dziedzictwo po ojcach, 
dziadach i pradziadach. Język to duchowy majątek narodów. (…) To skarb, którego zbogacać 
należy, oczyszczać i odświeżać. Pleśń porastająca na tym skarbie, pleśń obca narzucona czy 
z własnej niemocy porosła, to choroba języka, choroba narodu. Może go jeszcze wyleczyć silne 
rozbudzenie, choćby gwałtowne. Póki czas. Bo gdy pleśń ta język przerośnie, naród zginie70.

Polski język jest bowiem – jak zauważył Karol Libelt – naszą skarbnicą naro-
dową i żywym świadectwem specyfiki narodowości polskiej, skoro bowiem język 
narodu naszego wyosobnił się od wszystkich innych języków, widać, że osobny był du-
chowy pierwiastek, osobne pojęcia i wrażenia, osobne środki i władze ducha, osobne 
zapatrywanie się na rzeczy, a ztąd osobne cele i dążności dziejowe i społeczne, któremi 
praojce nasze – owi Polanie i Lechici – w plemię polskie się rozszczepili, a potem w na-
ród Polski rozrośli i rozmogli71. 

67  S.K., Mowa polska, Poznań 1861, s. 16.
68  Szerzej o biografii i twórczości Bronisława Ferdynanda Trentowskiego zob.: P. Anders, Patroni wiel-
kopolskich ulic, Poznań 2006, s. 232; B. Bolesławita (J.I. Kraszewski), Z roku 1869. Rachunki, Poznań 
1870, s. 651-658; Bronisław Ferd. Trentowski, [w:] Złota przędza poetów i prozaików polskich, t. III, 
red. P. Chmielowski, Warszawa 1886, s. 220-249; J.I. Kraszewski, System Trentowskiego treścią i rozbio-
rem analytyki loicznej okazany, Lipsk 1847; K. Król, J. Nitowski, Podręcznik do nauki historji literatury 
polskiej, Warszawa 1900, s. 522-523; A. Kuliczkowski, Zarys dziejów literatury polskiej, Lwów 1872,                    
s. 413-415; J. Rymarkiewicz, O filozofii Trentowskiego, „Orędownik Naukowy” 1840, nr 13, s. 101, 1841, 
nr 1, s. 6-7, nr 2, s. 13-16, nr 3, s. 21-23, nr 4, s. 29-30, nr 5, s. 36-39; Trentowski Bronisław Ferdynand, 
„Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1869, s. 291-296; T. Żychliński, Kronika 
żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r., Poznań 1877, s. 468-469.
69  B.F. Trentowski, Urywki polityczne, Paryż 1845, s. 29.
70  I. Świtała, Myśl o potrzebie normalnego rozwoju naszego życia narodowego, Ostrów 1911, s. 5.
71  K. Libelt, Pisma pomniejsze, t. VI, Poznań 1851, s. 52.
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W warunkach niewoli narodowej i braku własnej państwowości stawał się język 
polski czynnikiem nie tylko łączącym naród polski, rozdzielony kordonami gra-
nicznymi poszczególnych zaborów, lecz również swoistym znakiem ich patrioty-
zmu. Narodowość – jak pisał bowiem Marceli Handelsman – wszędzie będzie świa-
domością zbiorową łączności, tkwiącą głęboko, wewnętrznie, będzie świadomością 
godności wspólnej, łącznikiem, wiążącym grupę czy grupy ludzi, przedewszystkiem 
mówiących wspólnym językiem, zazwyczaj także z terytorium. (…) Narodowość, to 
zjawisko tkwiące w  dziedzinie psychiki zbiorowej, jest świadomością, historycznie 
wytworzoną, masową, lecz indywidualnie ujawnianą. Momenty świadomości i ma-
sowości występowania wiążą się stale z momentem woluntarnym, złączonym z obu 
poprzedniemi: narodowość zawiera w sobie energję czynu, ruch ukryty lub ujawniają-
cy się, zwany patrjotyzmem, z gotowością w momencie napięcia do największej ofiary 
indywidualnej (…)72.

Operowanie językiem polskim w mowie na co dzień, posługiwanie się nim w pi-
śmie oraz tworzenie w nim poezji i wszelkiej literatury czy wydawanie prasy polskiej 
było zatem w ówczesnych warunkach świadectwem nie tylko poczucia przynależ-
ności do narodu polskiego, lecz także jasnym wyrazem uczuć patriotycznych naro-
dowych. Świadomość narodowa polska, czyli także świadomość słowiańska, kształ-
towała się przez wieki w dużym stopniu poprzez walkę z oszczerstwami Krzyżaków 
i późniejszą presją państwa pruskiego, a więc w pewnym sensie w oporze przeciwko 
szeroko rozumianemu żywiołowi germańskiemu i  językowi niemieckiemu, który 
był nośnikiem jego ideologii. Stąd już sławny Jan Ostroróg73 w 1467 roku żądał usu-
nięcia języka niemieckiego zarówno z obiegu publicznego, jak i z kościołów, pisząc: 
Ponieważ między tymi dwoma językami jakoby z natury istnieje wieczysta niezgoda 
i nienawiść (odium) przyrodzona, wzywam, aby w Polsce w tym języku nie kazano. 
Kto chce w Polsce mieszkać, niech się nauczy po polsku mówić, (…) a jeśliby dla przy-
byszów potrzeba było takiego kazania, niech się to dzieje w jakimś miejscu prywat-
nym, gdzieby to nie ubliżało godności Polaków74.

Na postępujący – w wyniku presji języka zaborców – proces swoistego zaśmiecania 
pięknego języka polskiego wyrażeniami obcego pochodzenia i na jego konsekwencje 
społeczne zwrócił także uwagę E.S. Kortowicz, który powiedział: Grzechem jest prze-
to narodowym, posługiwać się wyrazami i wyrażeniami obcojęzycznemi mając swoje 
własne, mogącemi wysłowić się należycie. Starajmy się zatem mowę naszą ojczystą tak 
piękną, dźwięczną i bogatą w źródłosłowa i w wyrażenia, nie kaleczyć naleciałościami 
obcojęzycznemi, lecz utrzymać takową w czystości i zbogacać wyrazami polskiemi wszę-

72  M. Handelsman, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa (brw), s. 5-6.
73  Szerzej o biografii i osiągnięciach twórczych Jana Ostroroga zob. R. Piłat, Historja literatury polskiej 
od czasów najdawniejszych do roku 1815, t. I, cz. II, Warszawa 1926, s. 227-240.
74  Cytuję za: S. Kot, Świadomość narodowa w Polsce wieku XV-XVII, Lwów 1938, s. 6. Zob. także nieco 
odmienne tłumaczenie tego tekstu zawarte w: Jan Ostroróg, [w:] Złota przędza poetów i  prozaików 
polskich, t. IV, red. P. Chmielowski, Warszawa 1887, s. 113-114.
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dzie jeszcze tam, gdzie potrzeba tego wymaga. Przez zaniedbanie i przeistoczenie mowy, 
niknie nie tylko narodowość, ale lud przechodzi z czasem w narodowość tę, z którą naj-
więcej żyje, brata się i mową jej posługuje. (…) Powinnością przeto jest każdego dobrego 
Polaka, aby nie tylko sam mówił dobrze i poprawnie językiem polskim, ale aby i innych 
niemających sposobności słyszenia dobrej mowy polskiej, pouczał75.

Natomiast problematykę konsekwencji prawnych złego tłumaczenia przepi-
sów prawa niemieckiego na język polski, zwłaszcza po roku 1848, podniósł między 
innymi Władysław Bentkowski, który wnikliwie badając ogłaszane wówczas akty 
prawne zauważył, iż w ogóle jednak przeglądającemu ustawy i ogłoszenia z tego okre-
su, dwa bolesne spostrzeżenia ciągle się nasuwają: raz, że z tekstu polskiego trudno 
wyrozumieć myśl a w najlepszym razie ścisły sens ustaw, że więc ludność polska po-
zbawiona jest możności obznajmienia się z prawami do których jednak stósować się 
winna; po wtóre, że długoletnie szerzenie takiej polszczyzny, przyczynia się niepomału 
do każenia i upadlania pięknej i bogatej mowy naszej76. Pisano o tym problemie sze-
rzej także w numerze 168 wielkopolskiego „Gońca Polskiego” z 1851 roku. Publiko-
wane w dwóch językach rozporządzenia władz centralnych – jak zauważył Władysław 
Smoleński – zamieniły polszczyznę na ordynarny żargon, którego bez tekstu niemiec-
kiego niepodobna zrozumieć. Takie kwiatki, jak: „Obwieszczenie względem chowania 
umarłych i kopania grobów podług przepisów trzy łokcie głębokich”, albo: „Patent… 
względem podatków muzyką żywających się” – są to jeszcze arcydzieła poprawności 
języka wobec niechlujstwa, przepełniającego po brzegi tekst rozporządzeń i zawartość 
publikacyi rządowych (…)77. Śmieszność publiczności polskiej (nie tylko) mogły 
wywoływać także niektóre ogłoszenia prasowe, jak te: W nasze niemieckie miasto 
Posen, wołamy ze względy kultura i cywilizationu wszystkie niemieckie kelnery i hau-
sknechty od Mexyka do Kamczatka na allgemajnen deutsche Hausknechten Congress. 
Kolej galicyjska daje daremny przejazd78.

Stąd też nie ulega wątpliwości, iż w tych trudnych warunkach zniewolenia naro-
dowego ogromna rola spoczywała na ówczesnym czasopiśmiennictwie, zwłaszcza 
w obszarze szerzenia oświaty, szczególnie wśród szerokich warstw społecznych, któ-
re były na ogół pozbawione dostępu do informacji i wiedzy.

2.3. Podtrzymanie ducha narodowego oraz idei jednej Polski 
i solidarności narodowej 

O specjalnej roli oświaty i wychowania narodowego w dobie zaborów, w tym pol-
skiej sztuki, literatury i czasopiśmiennictwa, których zasadniczym celem było podtrzy-

75  E. S. Kortowicz, Oczyszczyciel mowy polskiej czyli słownik obcosłów, Poznań 1891, s. V-VI.
76  W. Bentkowski, Sprawa polszczyzny w urzędowych ogłoszeniach W. Księstwa Poznańskiego pod sąd 
filologów oddana, Poznań 1858, s. 4-5.
77  Cytuję za: W. Smoleński, Rządy pruskie na ziemiach polskich (1793-1807), Warszawa 1903, s. 69-70.
78  Ogłoszenie (Urzędową polszczyzną, która jest tak dobra jak urzędowa órka), „Szuja Wielkopolski” 1862, s. 3.
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mywanie polskiego ducha narodowego, pisał między innymi Józef Ignacy Kraszewski, 
dla którego: Siłą naszego ducha, szczątkami moralnych zasobów przeszłości (…) utrzymu-
jemy się dotąd przy życiu – jesteśmy. Duch ten stanowi całą siłę naszą, z której się inne, na-
wet materjalne wyrabiać mają. Przyszłość więc jest w zachowaniu ducha i wszystkiego co 
go krzepi, pomnaża, utrwala. (…) Nie od nas zależą okoliczności zewnętrzne, które dotąd 
same stanowiły o naszych losach, bez nas; ale w największej części od nas zależy wyrobie-
nie siły wewnętrznej, – organizmu zabezpieczającego byt, zapewniającego nam że rozkład 
i zgnilizna nas nie dotkną. Na czele programmu stać więc musi utrzymanie ducha narodu, 
ukrzepienie organiczne społeczeństwa, zespolenie klass wszystkich, skupienie się ich…79.

Jak zauważył Wielkopolanin Wojciech Cybulski80, wybitny znawca oraz krytyk 
i historyk polskiej i  słowiańskiej literatury i poezji połowy XIX wieku81: Kto chce 
poznać ogólny charakter narodu w najmniejszych jego odcieniach, ze wszystkiemi jego 
cnotami i wadami, niechaj rozczytuje się w najnowszej polskiej literaturze82. Na twór-
cach poezji i literatury spoczywała wówczas ogromna odpowiedzialność za losy na-
rodu, który mocno cierpi pozbawiony swej tkanki państwowej w wyniku kolejnych 
rozbiorów i  tym samym możliwości swobodnego rozwoju. Dlatego uważano, że 
w tych warunkach poeci i literaci powinni być swoistymi przewodnikami narodu, 
wieszczami, prorokami, którzy jednak będą nimi tylko wówczas – jak pisał Wojciech 
Cybulski – kiedy pojmą ducha rzeczywistości do jasnych dźwigając go poglądów prze-
zeń oświeconych, poruszą idee, które choć jeszcze w łonie przyszłości spoczywają, ale 
ich urzeczywistnienie, owoce są niezawodnymi, bo korzenie ich głęboko pod pokła-
dami teraźniejszości sięgają83. Stąd też – ciągnął Cybulski – w obecnym stanie życia 
polskiego narodu, w którym polityczny byt jego faktycznie zniszczonym został a tem 

79  J.I. Kraszewski, Programm polski. 1872. Myśli o zadaniu narodowem, Poznań 1872, s. 10-12.
80  Szerzej o biografii prof. Wojciecha Cybulskiego, urodzonego w 1808 roku w Koninie pod Lwówkiem, 
zobacz wstęp Józefa Ignacego Kraszewskiego do: W. Cybulski, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej poło-
wie XIX wieku, t. I, Poznań – Drezno 1870, s. I-V. Wojciech Cybulski był również wielkim patriotą. Brał 
udział w powstaniu listopadowym 1830-1831, walcząc pod Grochowem, Wawrem, Dembem, Iganiami 
i Ostrołęką. W marcu 1848 roku podpisał się pod petycją do króla pruskiego o zwolnienie Polaków wię-
zionych w Moabicie w Berlinie za udział w spisku 1846 roku i wchodził w skład delegacji do króla, która 
ją dostarczyła (Polska zmartwychwstaje!, „Gazeta Polska” 1848, nr 1, s. 1-2). Zob. także: P. Anders, Patroni 
wielkopolskich ulic, Poznań 2006, s. 40; B. Bolesławita (J.I. Kraszewski), Z roku 1867. Rachunki, rok drugi, 
część II, Poznań 1868, s. 375-379; B.W. Januszewski, Wojciech Cybulski. Działalność polityczna, pedago-
giczna i naukowa, Wrocław 1974; Z. Zakrzewski, Wielkopolanie w kulturze polskiej, Poznań 1992, s. 36;     
T. Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r., Poznań 1877, s. 77-78.
81  Zob. J. Jachimek, Wojciech Cybulski jako krytyk i historyk literatury, Poznań 1930. Doktorowi Wojciecho-
wi Cybulskiemu zaproponował Uniwersytet Berliński objęcie katedry slawistyki, stąd też od semestru let-
niego 1842 roku rozpoczął on tam wykłady, z których pierwszym był wykład o ludowej poezji słowiańskiej 
i z historii literatury polskiej. Zob. J. Jachimek, Początki polonistyki w Niemczech, [w:] Księga Pamiątkowa 
Koła Polonistów U.P. 1919-1929, Poznań 1930, s. 10-13. Był także Wojciech Cybulski autorem przeglądu 
literatury słowiańskiej w „Roku pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych”, poznańskiego 
miesięcznika ukazującego się w latach 1843-1846. Zob. W. Cybulski, Przegląd literatury słowiańskiej z roku 
1842, „Rok 1843 pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych” 1843, t. II, s. 74-127.
82  W. Cybulski, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX wieku, t. I, Poznań – Drezno 1870, s. 2.
83  W. Cybulski, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX wieku, t. II, Poznań – Drezno 1870, s. 3.
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samem wszystkie inne pozostałe wiążące się z nim, stosunki mogące nam uwydatnić 
kwestje żywotne narodu istnieć przestały – w obecnym stanie, idea o której mowa, 
wyciągnąć się daje tylko z duchowych płodów poezji, z objawów literatury, w której się 
całe życie skupia i zamyka, one są bowiem już nie oznaką istnienia, ale rzec można 
samem jedynem istnieniem narodu, który żyje duchem cały84.

Ważną rolę poezji i literatury, a zwłaszcza czasopiśmiennictwa polskiego w dobie 
zaborów podkreślał także Zbigniew Jasiewicz, który widział w nim środek upowszech-
niania wiedzy naukowej oraz źródło do badań nad ludem polskim i jego obyczajowo-
ścią. Czasopiśmiennictwo zastępowało niejako instytucje publiczne w okresie braku 
państwowości polskiej. Ogromne znaczenie we wspieraniu zainteresowań naukowych 
miały cza sopisma, dalekie jednak jeszcze od specjalizacji, publikujące artykuły o proble-
matyce etnologicznej i apele o gromadzenie materiałów ludoznawczych, sku piające pi-
szących i czytelników, stające się w ten sposób substytutami insty tucji naukowych85. Do 
grona takich czasopism funkcjonujących w zaborze pruskim badacz ten zaliczył mię-
dzy innymi: „Przyjaciela Ludu”, „Rok pod względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków 
Czasowych”, „Szkołę Polską” oraz „Tygodnik Literacki”86.

Czasopisma o charakterze regionalistycznym były więc jednym z ważnych narzędzi, 
które wykorzystywano w walce o podtrzymanie polskiego ducha narodowego87 i pol-
skości88 oraz o oświatę w ogóle89, w szczególności jednak o oświatę wśród warstw naj-
uboższych90. Jak zauważył Kazimierz Łuczewski, Cała prasa naszego zaboru, pomijając 
tu działalność jej polityczną, jest wielką szkołą, kształcącą poczciwego i chytrego chłopka 
lub pewnego siebie, bo dorabiającego się mieszczanina – o redaktorach zaś możemy to 
tylko powiedzieć, że starają się sprostać olbrzymiemu wprost zadaniu91.

84  Ibidem, s. 4.
85  Z. Jasiewicz, Początki polskiej etnologii i  antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 
1918), Poznań 2011, s. 144.
86  Szerzej o poznańskim „Tygodniku Literackim” zob.: Z. Kosidowski, Z okresu złotego kultury Po-
znania. „Tygodnik Literacki” 1838-1845, Poznań 1938; B. Zakrzewski, „Tygodnik Literacki” 1838-1845. 
Zarys monograficzny, Warszawa 1964.
87  Poglądy te niewątpliwie nawiązywały bezpośrednio do dorobku filozoficznego zarówno Augusta 
Cieszkowskiego, jak i Karola Libelta czy Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, lecz pośrednio rów-
nież do filozofii ducha Georga Wilhelma Friedricha Hegla, określanej mianem idealizmu absolutnego, 
logicznego. Jak pisał bowiem Zdzisław Kaczmarek, Zdaniem Hegla – rzeczywistością jedyną jest myśl, 
idea, pojęcie. Wszystko inne jest ułudą. Istotą zaś wszystkiego jest samorozwój idei, czyli stawanie się. 
Ponieważ proces ten jest logicznym, rzeczywistość jest poznawalną. Dlatego też to, co logiczne i rozumo-
we – i tylko to – jest rzeczywistością (Z. Kaczmarek, Źródła poglądów estetycznych Libelta, Poznań 1930,          
s. 29). Por. A. Cieszkowski, O drogach ducha, „Roczniki PTPN”, t. 2, s. 735-776. Zob.: A. Chołoniewski, 
Duch dziejów Polski, Kraków 1917; S. Przybyszewski, Szlakiem duszy polskiej, Poznań 1917; J. Surdy-
kowski, Duch Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
88  Szerzej o idei tzw. polskości zob.: C.S. Bartnik, Idea polskości, Lublin 1990; T. Łepkowski, Uparte 
trwanie polskości, Londyn – Warszawa 1989; Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990.
89  Pisze o tym na przykład Jan Szmańda (Polska myśl polityczna w zaborze pruskim, Poznań 1920, s. 58-61).
90  Por. Z. Celichowski, W sprawie oświaty ludowej, Poznań 1890.
91  K. Łuczewski, Ruch umysłowy w dzielnicy naszej w ostatnim dziesięcioleciu, [w:] Trzy odczyty wygło-
szone na Walnych Zebraniach „Ostoji” Spółki Wydawniczej w Poznaniu 1917 i 1918, Poznań 1918, s. 20.
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Rangę czasopiśmiennictwa i  jego ważną rolę w przetrwaniu narodu w warunkach 
niewoli podkreślał na przykład – wspominany – Idzi Świtała92, który zauważył: Życie na-
rodów to walka. (…) A gdy oręż w pochwie, gdy miecz pogrzebany, walka odbywa się bronią 
myśli, bronią nauki, zręczności, przebiegłości… Bronią oświaty. (…) Oświata jest siódmą po-
tęgą świata. Kto ją zdobył, kto ją posiadł, kto jej używać się nauczył, ten ostoi się przeciwko 
wszelkim zakusom. Oświata doskonali i wzbogaca język narodu. Wzbogaca mądrość, rozum 
i skarb życiodajny93.

Obok zadania budzenia i krzepienia ducha narodowego w społeczeństwie polskim, za-
daniem niemniej ważnym – w szczególności dla czasopiśmiennictwa – było pielęgnowanie 
idei jednej Polski, a wraz z nią idei solidarności narodowej. Jak pisał bowiem Józef Ignacy 
Kraszewski w 1872 roku, W dzisiejszym stanie interessa polski rosyjskiej, polski austryjackiej, 
polski pruskiej są cale różne, środki zaspokojenia tych potrzeb rozmaite być muszą, ale cel jeden, 
obrona bytu, – poczucie solidarności narodowej łączyć je powinno. Idea dawnej polski jednej 
i całej musi je z sobą spajać, chociażby w sferach pracy duchowej, piśmiennictwa i.t.p.94.

Zakończenie

Wśród wielkopolskich czasopism okresu zaboru pruskiego zawierających elementy 
regionalistyczne – na przykład w postaci twórczości literackiej i naukowej Wielkopolan, 
charakterystyki i aktywności różnych organizacji, kościołów i związków wyznaniowych, 
inicjatyw i działalności ważnych osobistości wielkopolskich, analizy współczesnej sytu-
acji społeczno-kulturalnej, militarnej, gospodarczej, religijnej oraz opisów etnograficz-
nych, krajoznawczych i historyczno-statystycznych ziem wielkopolskich, wydarzeń czy 
wspomnień, a także przesiąkniętych często autentycznym patriotyzmem oraz zamiło-
waniem do tradycji, historii i pamiątek przeszłości regionu – znajdowały się czasopisma 
o różnym charakterze. Periodyki te z jednej strony skupiały się na różnych aspektach 
życia regionu wielkopolskiego (zarówno w przeszłości, jak i współcześnie), z drugiej zaś 
charakteryzowały się silniejszą lub mniejszą motywacją patriotyczno-narodową oraz 
miały podobne cele i realizowały odpowiadające im zadania o charakterze regionali-
stycznym (historia, tradycja, krajoznawstwo, kultura, oświata, społeczeństwo i gospo-
darka regionu). Posiadały więc cechę regionalistyczną95.

92  Idzi Świtała był aktywnym działaczem Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu. Dlatego za-
mieszczał swoje artykuły, opracowania, sprawozdania w jego miesięczniku, „Przegląd Oświatowy”, po-
święconemu sprawom oświatowym i kulturalnym. Zob.: I. Świtała, Kalendarze, „Przegląd Oświatowy” 
1910, z. 1, s. 7-13; idem, Wieczornice ludowe, „Przegląd Oświatowy” 1910, z. 10, s. 294-300; Wykła-
dy ludowe, „Przegląd Oświatowy” 1910, z. 12, s. 370-377. Idzi Światała przez jakiś czas był redakto-
rem naczelnym czasopisma „Praca”, które założył w 1896 roku Marcin Biedermann z Poznania. Zob.                         
S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 3, Poznań 1931, s. 72.
93  I. Świtała, Myśl o potrzebie normalnego rozwoju naszego życia narodowego, Ostrów 1911, s. 5. 
94  J.I. Kraszewski, Programm polski. 1872. Myśli o zadaniu narodowem, Poznań 1872, s. 9.
95  Szerzej zob. R. Kowalczyk, Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce. Pojęcie, założenia ideowe, 
uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje, Opole 2013.
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Czasopisma te odgrywały niepoślednią rolę w procesie kształtowania się zarów-
no regionalizmu wielkopolskiego, jak i idei oraz praktyki czasopiśmiennictwa regio-
nalistycznego w Wielkopolsce. W ten sposób przyczyniały się także do formowania 
się nowoczesnej tożsamości regionalnej Wielkopolan w warunkach występowania 
szeregu ograniczeń życia narodowego, związanych z różnorodnymi obostrzeniami 
władz zaboru pruskiego, zajmując miejsce szczególne w walce z dobrze zorganizo-
waną i systemową germanizacją ziem wielkopolskich oraz kultury polskiej okresu 
zaboru pruskiego (1793-1918).
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TASKS OF PERIODICALS OF A REGIONALISTIC CHARACTER 
DURING THE PRUSSIAN ANNEXATION IN THE EXAMPLE 

OF WIELKOPOLSKA REGION IN THE LIGHT SOURCES, LITERATURE 
AND THE VIEWS OF THE NINETEENTH/TWENTIETH CENTURY

SUMMARY
The study outlines the essential tasks of periodicals about the regionalistic character, which 
appeared in Wielkopolska region during the Prussian annexation. Those duties of the regio-
nalistic periodicals included tasks in the field of education and national education and cul-
tivate the Polish language and education of the people, as well as the support of the national 
spirit and the idea of one Polish and national solidarity.

KEYWORDS: regionalistic periodicals, regionalism, Wielkopolska region, Prussian anne-
xation, the task of the press
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Historia i współczesność kazachskiego                                                                                                                                     
                          radia i telewizji

STRESZCZENIE
Początki radia i  telewizji kazachskiej są związane z  rozwojem tych mediów początkowo 
w Imperium Rosyjskim, a następnie Związku Radzieckim. Artykuł przedstawia historycz-
ne etapy rozwoju radia i  telewizji w  Kazachstanie. Autorzy wskazują na uwarunkowania 
techniczne i społeczno-polityczne rozwoju mediów elektronicznych na obszarze obecnego 
Kazachstanu. W materiale dokonana jest analiza struktury typologicznej zarówno radia, jak 
i  telewizji współczesnego Kazachstanu. Analizuje także stan ustawodawstwa medialnego 
dotyczącego radia i telewizji. Przedstawione zostały także charakterystyki głównych stacji 
radiowych i kanałów telewizyjnych Kazachstanu i ich społecznego znaczenia. 

SŁOWA KLUCZOWE: Kazachstan, radio, telewizja, prawo medialne, typologia i klasyfika-
cja radia i telewizji, społeczne znaczenia mediów elektronicznych

1. Początki radia i telewizji w Kazachstanie

Pierwsza rozgłośnia na terytorium obecnego Kazachstanu powstała w 1912 roku 
wraz z  otwarciem linii telegraficznej, łączącej Fort-Aleksandrowsk (obecnie Aktaj) 
z fortem Pietrowskoje (obecnie Machaczkała). Dużą rolę w historii kazachskiego ra-
dia odegrała radiostacja w Taszkiencie, która nadawała na cały ówczesny Turkiestan, 
gdzie mieszkała 1/3 ludności terytorium wchodzącego obecnie w skład współczesne-
go Kazachstanu. Mimo że rozgłośnia nadawała zasadniczo w języku rosyjskim, były 
także audycje po kazachsku. W 1920 roku na terytorium Kazachstanu funkcjonowały 
radiostacje w Urdie, Kustanie, Orienburgu, Pawłodarie, Ałma-Acie, Guriewie, Uilie 
i Aktlubinskie. Od 1921 roku zgodnie z decyzją Rady Komisarzy Ludowych Kazach-
skiej ASSR radiostacja w Oranienburgu otrzymała prawo na rozpowszechnianie w re-
publice codziennego biuletynu radiowego składającego się z 1600 słów. Od tego mo-
mentu można mówić o powstaniu radia w Kazachstanie. W marcu 1927 roku po raz 

1  Dr hab.; Zakład Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
2  Mgr; doktorantka w Zakładzie Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
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pierwszy na falach radiowych zafunkcjonował język kazachski. W 1931 roku w Ałma-
-Acie została zbudowana szerokopasmowa na falach długich radiostacja o mocy 10 
kWat, a od 4 maja można mówić o samodzielnym funkcjonowaniu radiofonii w Ka-
zachstanie. W 1932 roku powstał Krajowy Komitet Radiofonizacji i Radiofonii, a ka-
zachskie radio zaczęło transmitować programy ogólnozwiązkowego radia na obszar 
Syberii, Środkowej Azji i Kazachstanu3. Do 1958 roku koordynacją prac nad organi-
zacją radiofonii kazachskiej zajmowało się Ministerstwo Łączności Kazachskiej SSR. 

 Powstanie telewizji na terytorium Kazachstanu było nierozerwalnie związane z fak-
tem, iż był on częścią Związku Radzieckiego jako jednego z najważniejszych krajów, 
gdzie technika telewizyjna miała swoje początki. Przyczyniły się do tego wynalazki ro-
syjskich uczonych A. Popowa i B. Rozinga4. W 1930 roku w Ogólnoradzieckim Elektro-
technicznym Instytucie zostało założone laboratorium telewizyjne, którego zadaniem 
było wszechstronne opracowanie techniki telewizyjnej. Pierwszy próbny przekaz telewi-
zyjny został zrealizowany 29 kwietnia 1931 roku w Moskwie. Pierwsza audycja telewi-
zyjna z jednoczesnym wykorzystaniem obrazu i dźwięku była zrealizowana 15 listopada 
1934 roku. Ten dzień uważa się za rozpoczęcie nadawania regularnych audycji telewi-
zyjnych w ZSRR5. ZSRR był zatem jednym z pierwszych krajów, w którym uruchomio-
no regularny przekaz telewizyjny. Pierwsze ośrodki telewizyjne powstały w USA (1933), 
Niemczech (1935), Wielkiej Brytanii (1936) oraz Francji (1936)6.

 Wraz z otwarciem w 1958 roku pierwszych ośrodków telewizyjnych w Ałma-Acie, 
Ust-Kamienogorskie i Karagandzie i rozpoczęciem transmisji telewizyjnych powsta-
ła Republikańska Dyrekcja Odbiorczej Sieci Telewizyjnej Kazachskiej SSR. Dużą po-
moc pracownikom tworzącej się kazachskiej telewizji okazali przysłani do Ałma-Aty 
przedstawiciele ośrodków telewizyjnych z Moskwy, Leningradu czy Świerdłowska7. 
Był to pierwszy krok na drodze powstania branży radiowo-telewizyjnej w Kazach-
stanie jako strategicznego działu gospodarki narodowej. Kolejne regionalne ośrodki 
telewizyjne powstały w marcu 1964 roku w Pietropawłowsku, Aktiubińsku i Dżezka-
zganie8. W styczniu 1964 roku dla koordynacji i kierownictwa szybko rozwijającej się 
radiofonii i telewizji została zorganizowana Dyrekcja Łączności Radiowej, Radiofonii 
i Telewizji w ramach Ministerstwa Łączności. W tym samym roku powstały kolejne 
regionalne ośrodki telewizyjne w Celinogradzie, Uralsku i  Bałchaszu9. W 1966 roku 
sieć telewizyjna w Kazachstanie została rozszerzona do 29 jednoprogramowych stacji 
radiowo-telewizyjnych (tzw. SRT), spośród których 15 najmocniejszych było zlokali-

3  История, http://www.kazteleradio/kz/c/130, c. 130 [dostęp: 25.04.2017].
4  Под ред. П.В. Шмакова, Телевидение, Москва 1979, с. 5-6.
5  К.А. Аманбаев, Действенное средство идеологической работы, Алма-Ата 1981, с. 30-33.
6  Э.Г. Багиров, Очерки теории телевидения, Москва 1978, с. 20.
7  Г.Т. Жалекенова, Становление телевидения в Казахстане, https:// libery.wks.kz/dmdocuments/ 
Жалекенова.pdf [dostęp:15.04.2017].
8  Ibidem, s. 2.
9  К.А. Аманбаев, Действенное…, s. 77.
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zowanych w regionalnych (obłastnych) miastach. Z kolei w 8 z nich zorganizowano 
radiostacje nadające na falach UKF. Rozwój sieci radiowo-telewizyjnej Kazachstanu 
był możliwy dzięki budowie radiowych stacji przekaźnikowych i kablowych magi-
strali umożliwiających dostarczenie programów do ośrodków radiowo-telewizyjnych. 
Konieczność nadawania programów telewizyjnych i  radiowych do kazachskiej wsi 
wymusiła powstanie nadawania za pośrednictwem sieci satelitarnej, która objęła te-
rytorium całego Kazachstanu. Pierwsza sieć nadawania telewizji przy pomocy satelity 
powstała w ZSRR w połowie lat 60. XX wieku pod nazwą „Orbita”, której podstawą 
były sputniki serii „Mołnia”. Przekaźnik o mocy 40 watów transmitował na terytorium 
Związku Radzieckiego i państw socjalistycznych Wschodniej Europy pierwszy pro-
gram telewizji radzieckiej. W końcu 1967 roku odbiorcza sieć stacji „Orbita” obsłu-
giwała nadawanie telewizji na obszary najdalszej północy, Dalekiego Wschodu, Ka-
zachstanu i środkowej Azji. W tymże roku powstała stacja satelitarna w Ałma-Acie, 
która w roku 1969 zaczęła transmitować programy telewizyjne w kolorze, od 1977 
roku wszystkie programy nadawano w kolorze10.

 W 1971 roku w Kazachstanie były 3 stacje „Orbita” i 59 ośrodków radiowo-tele-
wizyjnych, w tym 6 nadawało 2 programy telewizyjne. 27 spośród nich dysponowa-
ło dużymi mocami, a na 21 funkcjonowały stacje radiowe nadające na falach UKF11. 

 W 1974 roku Dyrekcję Łączności Radiowej, Radiofonii i Telewizji Ministerstwa 
Łączności przekształcono w Republikański Węzeł Radiofonii i Telewizji Minister-
stwa Łączności, którego zadaniem była budowa i eksploatacja wszystkich republi-
kańskich i obszarowych magistrali, linii przekaźnikowych, dużych radiowo-telewi-
zyjnych ośrodków oraz całej infrastruktury łączności, radia i telewizji. 

 W 1976 w Kazachstanie funkcjonowało 7 stacji „Orbita”, 125 ośrodków radio-
wo-telewizyjnych, w tym w 33 nadawano audycje radiowe na falach UKF. W 1981 
roku liczba ośrodków radiowo-telewizyjnych wzrosła do 241, a nadawanie radiowe 
na falach UKF realizowano z 52 stacji radiowych. W drugiej połowie lat 70. ubie-
głego wieku równolegle do systemu „Orbita” zaczęła być rozwijana nowa sieć sateli-
tarna pod nazwą „Moskwa” w oparciu o geostacjonarne sputniki z serii „Horyzont”. 
Oprócz programów telewizyjnych przy pomocy tego systemu nadawano także pro-
gramy radiowe. W Kazachstanie pierwsze stacje tego systemu zostały otwarte na 
początku lat 80. XX wieku, a w 1986 roku było już 170 przekaźników. W 1991 roku 
ilość ośrodków radiowo-telewizyjnych osiągnęła liczbę 1096, w tym z 76 nadawa-
no programy radiowe w systemie UKF. Jednakże przez system satelitarny „Orbita” 
i „Moskwa” nadawano tylko programy ogólnoradzieckie (centralne), zarówno tele-
wizyjne, jak i radiowe. Dlatego też w celu zapewnienia dostępu ludności Kazachsta-
nu do ogólnonarodowych programów radiowo-telewizyjnych w końcu 1990 roku 

10  Л.К. Бекетова, Организационно-экономический механизм общестаенного телевидения, Ал-
маты 1996, с. 9.
11  История…, s. 2.
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została zbudowana satelitarna sieć telewizyjna pod nazwą „Żaryk”. Za jej pośred-
nictwem poprzez system „Horyzont” zaczęto rozpowszechniać ogólnokazachskie 
programy telewizyjne. Był to pierwszy w ramach Związku Radzieckiego republikań-
ski system telewizji satelitarnej. W jego rezultacie, praktycznie na terytorium całego 
Kazachstanu, pojawiła się możliwość nadawania kanału telewizyjnego „Kazachstan”. 

 W 1993 roku Republikański Węzeł Radiofonizacji, Radiofonii i Telewizji Mini-
sterstwa Łączności został przemianowany na Republikańskie Zjednoczenie Wytwór-
cze „Radio i telewizja” Ministerstwa Łączności Republiki Kazachstanu. W 1996 roku 
w strukturze przedsiębiorstwa „Kazachtelekom” powstało Zjednoczone Przedsiębior-
stwo Łączności Radiowej, Radiofonii i Telewizji. W jego skład weszły odpowiednie 
struktury ośrodków radiowo-telewizyjnych regionalnych (obłastnych) dyrekcji tele-
komunikacyjnych. W 1997 roku decyzją rządową powołano strukturę „Kazteleradio” 
jako specjalny podmiot radiowo-telewizyjny oraz łączności radiowej. Organem za-
rządzającym tego przedsiębiorstwa ze strony rządowej wyznaczono Narodową Agen-
cję do spraw Prasy i Masowej Informacji Kazachskiej Republiki. W maju 2000 roku 
decyzją rządową wszystkie struktury zajmujące się przekazem radiowo-telewizyjnym 
i  łącznością zostały połączone w  ramach przedsiębiorstwa „Kazteleradio”. W  roku 
2001 oraz 2004 decyzjami rządowymi zmieniano formy własności tego przedsiębior-
stwa, które stało się spółką akcyjną, przekazaną w 2007 roku do nowej spółki akcyjnej 
pod nazwą Narodowy Naukowo-Techniczny Holding „Samgaj”. W następnych latach 
dokonywano kolejnych reorganizacji „Kazteleradio”. W 2008 roku przedsiębiorstwo 
przekazano do spółki akcyjnej Narodowy Informacyjny Holding „Arna Media”; 
w 2010 przekazano firmę Ministerstwu Łączności i Informacji, aby w 2011 roku decy-
zją rządową połączyć go z spółką akcyjną „Kazachska Telekomunikacja”. W roku 2012 
państwowy kontrolny pakiet akcji „Kazteleradio” został przekazany Ministerstwu 
Transportu i Komunikacji. W tym samym roku decyzją rządową „Kazteleradio” zo-
stało określone narodowym operatorem przekazów radiowo-telewizyjnych na teryto-
rium Kazachstanu. Z dniem 2 września 2015 roku „Kazteleradio” weszło w strukturę 
„siostrzanych” spółek SA NIH „Zierdie”12.

2. Współczesne funkcjonowanie kazachskiej telewizji i radia 

2.1. Podstawy prawne kazachskiego systemu medialnego
 
Konstytucja Republiki Kazachstanu zalicza swobodę słowa do najważniejszych 

swobód gwarantowanych obywatelom tego kraju. Dlatego też 20 artykuł tej najważ-
niejszej ustawy mówi: 1. Wolność słowa i twórczości jest gwarantowana. Zakazuje 
się cenzury. 2. Każdy ma prawo do otrzymywania i rozpowszechniania informacji 

12  Ibidem, s. 2-4. 
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dowolnym sposobem, nie zakazanym ustawą. Wykaz informacji, które stanowią ta-
jemnicę państwową Republiki Kazachstanu, określa ustawa13.

 Podstawową ustawą branżową regulującą działalność środków masowego prze-
kazu w  Kazachstanie jest ustawa „O środkach masowego przekazu”, która określa 
wszelkie aspekty funkcjonowania środków masowego przekazu, w tym sposoby po-
zyskiwania przez dziennikarzy informacji. Tak więc mają oni prawo szukać, otrzy-
mywać i rozpowszechniać informację, a także odwiedzać organy władzy państwowej 
i organizacje wszystkich form własności w procesie pozyskiwania informacji. Ustawa 
także nakłada sankcje na dziennikarzy za nadużywanie wolności słowa. Jeden z arty-
kułów tej ustawy zabrania pozyskiwania informacji niezgodnie z prawem oraz rozpo-
wszechniania tajemnic państwowych i  informacji zniesławiających cześć i godność 
obywateli i organizacji14. W kraju funkcjonuje także ustawa „O danych personalnych 
i ich ochronie” z 21 maja 2013 roku, a także ustawa z 18 stycznia 2012 roku „O radiu 
i telewizji”. Wraz z przejściem na nadawanie cyfrowe zmieniły się także warunki wy-
dawania licencji. W epoce nadawania analogowego prywatni nadawcy otrzymywali 
bezterminowe licencje, które można było odebrać tylko decyzją sądu. Obecnie są wy-
dawane świadectwa o rejestracji danego medium. Dokonuje tego komisja przy Mini-
sterstwie Kultury i Informacji. Jej decyzje w opiniach badaczy nie są oparte na jasno 
sprecyzowanych kryteriach. Mogą zatem być formą nacisku na sferę prywatnego biz-
nesu medialnego15. W 2002 roku w Kazachstanie powstała Społeczna Rada do spraw 
środków masowego przekazu przy prezydencie republiki. Jej głównym zadaniem jest 
analiza funkcjonowania republikańskich mediów masowych i wypracowywanie reko-
mendacji w zakresie polityki informacyjnej. 

W 2009 roku na pierwszym Kongresie dziennikarzy Kazachstanu przyjęto „Kodeks 
profesjonalnej etyki dziennikarzy”, który jednak nie ma statusu ustawy. Dlatego jest do-
kumentem o charakterze rekomendacyjnym. W funkcjonującym ustawodawstwie Ka-
zachstanu brak aktów prawnych odnoszących się do samoregulacji środków masowego 
przekazu. Dotyczy to zarówno profesjonalnej jak i biznesowej sfery działalności dzien-
nikarzy. Tę pustą przestrzeń samoregulowania tej sfery zajmują organizacje w  różny 
sposób wspomagane przez organy władzy państwowej. Działalność kompanii radiowo-
-telewizyjnych samoreguluje Kazachskie Stowarzyszenie Telewizyjno-Radiowe, a dzien-
nikarzy różnych mediów – Klub Redaktorów Naczelnych. Przy rządzie Kazachstanu 
pracują Koordynacyjna Rada ds. Środków Masowego Przekazu, Przemysłowy Komitet, 
Komisja do Spraw Rozwoju Telewizji i Radia. Jednakże w ocenie badaczy ich zasadnicza 
rola sprowadza się do wspomagania państwowych inicjatyw w sferze rozwoju środków 

13  Konstytucja Republiki Kazachstan, http://www.constitution.kz/razdel2 [dostęp: 27.09.2016].
14  Patrz szerzej: M. Gierula, Rynek prasowy Kazachstanu, „Rocznik Prasoznawczy” 2016, rok X, s. 83-85; 
M. Gierula, Środki masowego komunikowania w internetowej przestrzeni Kazachstanu, [w:] Z. Onisz-
czuk (red.), Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian, Katowice 2015, s. 95-97. 
15  Ф. Эмерик, Е. Плахина, Д. Цыренжапова, Карта цифроаых медия: Казахстан. Отчет Фонда 
«Открытое Общество», Ałmaty, 22.10.2013, s. 46 [dostęp: 15.10.2016].
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masowego przekazu w Kazachstanie. Pojawiają się różne inicjatywy w sferze samore-
gulowania mediów. Przykładem może być powstanie Gildy Sądowych Reporterów16. 
W Kazachstanie funkcjonuje także Związek Dziennikarzy Kazachstanu, który spełnia 
przede wszystkim funkcje obrony prawnej dziennikarzy. 

2.2. Funkcjonowanie radia i telewizji 
w Kazachstanie po uzyskaniu niepodległości 

 
Do 1991 roku w Kazachstanie podobnie jak w pozostałych republikach związ-

kowych Związku Radzieckiego funkcjonowała tylko telewizja państwowa. Wszyscy: 
władze, dziennikarze i odbiorcy traktowali republikańskie media jako drugi, uzu-
pełniający stopień telewizji i radia centralnego. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku za zmianami zachodzącymi w mediach moskiewskich także w kazachskim 
radiu i nieco później kazachskiej telewizji pojawiły się nowe idee, odpowiadające 
zachodzącym zmianom zarówno w ośrodkach władzy jak i społeczeństwie. Tak po-
wstały znaczące w tym czasie programy radiowe, np. „Czas dla Was” (1988-89), czy 
telewizyjne: „Młodzieżowy czwartek” (1989-90) czy „My” (1990-91), a także odpo-
wiadające im audycje radiowo-telewizyjne w  niektórych ośrodkach regionalnych 
kazachskiego radia i telewizji17. 

W 1991 roku w Ałma-Acie powstał pierwszy komercyjny telewizyjny kanał „Rano” 
i KTK (Komercyjny Telewizyjny Kanał). Ich powstanie, jak twierdzono, odbyło się za 
„lewe” pieniądze z rachunków republikańskiej partii komunistycznej. Niemniej jed-
nak stały się one dla odbiorców w Ałma-Acie pierwszymi przykładami nieradziec-
kiej telewizji. Ukazujący się od maja 1991 roku na KTK codzienny program TNN 
(Telewizyjne Nieoficjalne Nowości) stał się pierwszym niezależnym informacyjnym 
programem, przekazującym rzeczywiste fakty zachodzące codziennie w stołecznym 
mieście i całym Kazachstanie. Stał się on najpopularniejszym programem informa-
cyjnym do lat 1994-95. Podobne zmiany zachodziły w regionalnych ośrodkach. Ty-
powym przykładem było stanowisko dziennikarzy telewizyjnych z Karagandy, którzy 
podczas sierpniowego puczu Janajewa z 1991 roku bardzo zdecydowanie wystąpili 
przeciwko powrotowi „starego” porządku. Stali się oni do końca 1992 roku ważną siłą 
polityczną nie tylko w regionie, ale także w skali całego Kazachstanu. Niezależność 
ta została zlikwidowana w styczniu 1993 roku wspólnymi siłami regionalnej władzy 
i struktur siłowych na rozkaz władz centralnych Kazachstanu. 

W Ałma-Acie w latach 1991-92 roku powstało telewizyjne studio TWIN i ra-
diostacja MAKSIMUM, które nieco później połączyły się telewizyjno-radiową kom-

16  В  Казахстане появится гильдия судебных репортеров, http://vesti.kz/socity/30277 [dostęp: 
27.09.2016].
17  Телевидение и радио в Республике Казахстан (1991-1998), https://www.neweurasia.info/archive/
archives/september/Book01.htm [dostęp: 18.04.2017], s. 1. 
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panię MAKC (przekształconą następnie w TRK M). Lata 1993-96 dla dziennikarzy 
TELEMAKSA (TW M) i RADIO MAKS (RADIO M) były okresem rozwoju nieza-
leżnego, dobrego dziennikarstwa. Najpopularniejszymi programami były: „Sprawa”, 
„Otwarta Strefa”, „Tele-Ekspress” czy „Najlepsza Informacyjna Dziesiątka”18. 

Od 1993 roku w Ałma-Acie nadawały radio i telewizja TOTEM i telewizyjny ka-
nał 31-Kanał, a nieco później Kanał 7 (od jesieni 1995 roku wspólne przedsięwzię-
cie z moskiewskim programem TW-6). W 1994 roku na kanale KTK powstał zespół 
młodych dziennikarzy, którzy zaczęli realizować bardzo interesujący informacyjno-
-oświatowy program pod nazwą „Biznes-Klas”. Ta sama grupa w 1995 roku zaczę-
ła przygotowywać program informacyjno-analityczny pod nazwą „Tydzień”, który 
ukazywał się do lata 1996 roku na KTK, a później na kanale TOTEM. Ten zespół 
dziennikarzy „Niedzieli” przekształcił się w telewizyjną agencję informacyjną LID 
i wiosną 1997 roku wszedł w skład kompanii telewizyjnej 31-kanał. Na tym kanale 
LID nadawał do lata 1998 roku dwa doskonałe programy: codziennie „Informacyj-
ne Biuro” i w niedzielę informacyjno-analityczny „Centrum Uwagi”19. 

W  regionach Kazachstanu złożony proces powstawania niezależnych (przede 
wszystkim niepaństwowych) mediów elektronicznych rozpoczął się w  latach 1993-
94. Większość z  nich zaczynała z  półpirackiego nadawania amerykańskich hitów 
i  radzieckiej klasyki (w telewizji) oraz muzycznych pop-programów (w przypadku 
telewizji). Jednakże w dalszym rozwoju naturalna logika funkcjonowania tych me-
diów została ukierunkowana na wykorzystanie reklamowych i sponsorskich środków 
na tworzenie programów związanych z  funkcjonowaniem regionalnej rzeczywisto-
ści. Oferując tego typu zawartość, niezależne regionalne media elektroniczne stały 
się bardzo popularne wśród społeczeństwa. Tym samym systematycznie pozyskiwały 
reklamodawców, stając się niezależnymi finansowo, tworząc nowe miejsca pracy, pła-
cąc systematycznie podatki i regulując wszystkie należności wobec budżetu państwa. 
Jednakże wraz ze wzrostem znaczenia społecznego, niezależne media elektroniczne, 
chcąc nie chcąc, zaczęły pełnić funkcje nieistniejącej lub bardzo słabo rozwiniętej de-
mokratycznej opozycji. W warunkach kazachskiej prowincji jedynie one ukazywa-
ły obiektywny obraz rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej. Dotyczyło 
to także publicystycznych analiz zachodzących zmian. Nie będąc sami świadomymi 
opozycjonistami, wykonując jednak swoją normalną dziennikarską działalność, nie-
zależne kanały telewizyjne i  radiowe występowały w  roli obrońców społeczeństwa 
przed nieludzką polityką władzy. Nie bały się konfliktów z tymi ostatnimi. Doprowa-
dziło to do sytuacji, iż zaczęły one mieć potężnych wrogów zarówno na regionalnym, 
jak i ogólnorepublikańskim poziomie. Taką dziennikarską formułę w latach 1995-96 
realizowały w regionach radiowo-telewizyjne kompanie: MARINA w Ust-Kamien-
gorskie, IRBIS i  CMC (Zgoda.Pokój.Sprawiedliwość) w  Pawłodarie, ISZIM-TW 

18  Ibidem, s. 2. 
19  Ibidem, s. 3-4.
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w Pietropawłowskie i AŁAU-TW w Kustanie, VNN w Rudnom i TSPR-EFIR w Ako-
lie (obecna Astana), RIKA-TW i RADIO RIFMA w Aktjubinskie, TAŁAP i SOJUZ 
w Uralskie, ŁADA-TW w Aktau oraz JUMAKS i KARAWAN-TW w Czimkientie, 
ARAJ i DIDAR w Tałdy-Kurganie. Na przełomie 1997 i 1998 roku niektóre z nich 
zostały zamknięte siłą, inne pozbawione możliwości nadawania w wyniku nowych 
podziałów częstotliwości. Pozostałe zaś (większość) zachowały możliwość nadawa-
nia, jednakże musiały przyjąć nowe „warunki gry”. Konkretnie są to nowo-stare uwa-
runkowania, rodem z radzieckich czasów, składające się z całego systemu ograniczeń 
przedstawiania jednych wydarzeń i zjawisk oraz normatywnych wymogów co do tre-
ści i sposobu (tonalności) ich przedstawiania.

 Można stwierdzić, iż od końca lat 90. ubiegłego wieku rozpoczęło się w Kazach-
stanie systematyczne ograniczanie niezależnego dziennikarstwa. Większość działań 
skierowanych było przede wszystkim w stronę prasy, ale nie ominęły one także me-
diów elektronicznych. W przypadku tych ostatnich związane było to z rozdziałem 
częstotliwości nadawania lub bardzo różnymi aspektami technicznego funkcjono-
wania radia i telewizji. Przykładem tego typu działań było wystąpienie w maju 1998 
roku Generalnego Prokuratora Kazachstanu o wszczęciu karnego postępowania wo-
bec wszystkich mediów za jakoby nadużycia związane z wolnością słowa. W czerw-
cu tegoż roku prezydent Kazachstanu podpisał ustawę „O narodowym bezpieczeń-
stwie”. Pozwalała ona Generalnemu Prokuratorowi Kazachstanu oraz Komitetowi 
Bezpieczeństwa na wstrzymanie bez wyroku sądowego funkcjonowanie wszystkich 
mediów, które miałyby w ich przekonaniu osłabiać bezpieczeństwo narodowe20. 

 W  Kazachstanie na dzień 1 stycznia 2005 roku było zarejestrowanych 147 kom-
panii telewizyjnych, z których 19 należało do państwa, a 128 miało charakter pry-
watny. Biorąc pod uwagę język nadawania, trzeba stwierdzić, iż 4 kanały nadają wy-
łącznie po kazachsku, 5 wyłącznie po rosyjsku, 101 kanałów nadawało w 2 językach, 
a 37 kanałów ma programy w trzech i więcej językach. Charakter ogólnokrajowy 
mają kanały: „Habar”, „Jel Arna”, „Kazachstan” i „Pierwszy Kanał-Euroazja”. Może je 
oglądać od 87 do 94 proc. potencjalnych odbiorców. Szczyt aktywności prywatnych 
nadawców telewizyjnych przypadł na 1996 rok, kiedy ich było 50. W wyniku walki 
konkurencyjnej ich liczba w 2002 roku obniżyła się do 30. Podstawowa ich część jest 
skoncentrowania w największych miastach – tylko w Ałma-Acie nadaje 11 kanałów. 
Z niepaństwowych kompanii telewizyjnych największą jest Komercyjny Telewizyj-
ny Kanał (KTK), Niezależny Telekanał (NTK) i „31 kanał”, które dążą do statusu 
kanałów ogólnonarodowych21. 

 Według danych z 1 czerwca 2005 roku Spółka Akcyjna „Kazteleradio” zasięgiem 
swoich kanałów obejmowała następujący procent terytorium Kazachstanu: „Kazach-

20  Ibidem, s. 6-7. 
21  М. Гумова, Казахстан, [w:] Энциклопедия мировой индустрии СМИ, отв. ред. Е.Л. Вартанова, 
Москва 2006, c. 143-146.
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stan” (93 proc.), „Habar” (92 proc.), „Pierwszy Kanał-Euroazja” (78,5 proc.) i  „Jel 
Arna” (62 proc.). Zasięg terytorialny niepaństwowych telewizyjnych stacji regional-
nych jest zróżnicowany i zależy od siły nadajników. Koncentruje się jednakże na cen-
trach regionalnych i obszarze od 30 do 50 kilometrów od niego. Na obszarach wiej-
skich oglądane są w tym czasie prawie wyłącznie programy telewizji państwowej22. 

 Badania społecznego odbioru telewizji wskazują na następujące prawidłowości. 
Po pierwsze, 10 kanałów telewizyjnych ogląda ponad 50 proc. społeczeństwa, co 
wskazuje, iż wielu odbiorców korzysta z  wielu kanałów. Po drugie, spadek oglą-
dalności telewizji jest stały, choć dość powolny. Po trzecie, programy państwowe 
i prywatne cieszą się podobną oglądalnością, chociaż liderem jest kanał telewizji 
państwowej. Po czwarte, rynek telewizyjny jest stabilny. Pozycje poszczególnych ka-
nałów nie zmieniają się zasadniczo od 2010 roku. Po piąte, wszystkie dominujące 
stacje mają charakter informacyjno-rozrywkowy. Corocznie jednakże rozbudowuje 
się segment kanałów tematycznych, zwłaszcza sportowych, filmowych i  kultural-
nych. Dotyczy to zarówno telewizji państwowej, jak i  komercyjnej. Po szóste, ze 
względu na duży obszar Kazachstanu i ogólną liczbę obywateli, rynek telewizyjny 
skupiony jest zasadniczo w  miastach stołecznych jak Ałma-Ata (dawna stolica) oraz 
obecna Astana. Dotyczy to także miast regionalnych, będących stolicami obwodów. 

Tabela 1. Zasięg społeczny najpopularniejszych stacji telewizyjnych w Kazachstanie w latach 
2010-2017 – zasięg w miesiącu kwietniu (dane w %)
Nazwa stacji 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1-й канал 
Евроазия 76,60 78,53 81,14 83,90 89,90 89,52 86,86 88,20

КТК 72,84 70,13 75,01 76,45 84,90 86,44 81,54 83,50
НТК 64,91 63,64 67,69 69,91 78,50 79,07 75,88 78,10
Седьмой 
Канал 64,32 65,81 68,12 68,56 80,60 77,89 69,03 52,00

31 канал 63,92 66,81 67,38 71,93 78,70 80,91 72,91 73,50
Astana TV 59,67 54,38 61,60 61,54 73,60 66,45 65,10 67,50
Ел Арна  -  -  -  - 62,40 66,94 60,62 60,00
Хабар 59,38 61,51 66,58 68,01 58,70 73,59 69,79 74,20
Казакстан 50,82 53,46 52,37 49,50 55,00 60,04 61,33 72,00
Мир 50,64 41,80 45,98 35,52 43,20 41,72 30,60 26,50
Хабар24 49,17 -  - 49,98  - -  -  -
ОН-TV 38,13 38,39  -  -  - -  -  -
СТВ 36,66 34,17 39,69 46,73 56,80 57,16 46,59 53,10

22  Ibidem, s. 143.
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Kazsport 29,34  -  -  -  - -  -  -
Алматы 29,31 24,17 24,53 17,85 21,30 -  - 15,10
Muzzone 25,71  -  -  -  - 19,23  - 35,20
Балапан 24,54  -  -  -  - -  -  -
Gakku 22,97 19,87  -  -  - -  -  -
Хит TV 22,60 25,97 36,93 29,15 31,20 31,65 32,39 28,90
ТАН  -  -  -  -  - 31,05 13,36 13,80
НТВ Мир/
НТВ(Алма ТВ)  -  -  -  -  - 6,67  6,58 8,10

Legenda: Próba na obszarze całego Kazachstanu osób 6+; wielkość próby: 2000 osób. 
Źródło: http://www.tns-global.kz/ru/research/tv_index_16.php [dostęp: 17.05.2017].

 Telewizja państwowa to przede wszystkim „Pierwszy Kanał-Euroazja”, który 
jest liderem oglądalności w Kazachstanie. Powstał on na bazie struktur regional-
nych Społecznej Rosyjskiej Telewizji (ORT) w Kazachstanie – „Euroazja+ORT”. Se-
kret sukcesu tego kanału jest związany przede wszystkim ze strukturą programową. 
Jest on nakierowany na zaspokajanie gustów i preferencji przeciętnego telewidza. 
Programy adresowane są do zróżnicowanych odbiorców, a stacja dąży do maksy-
malizacji swojego audytorium. 

 Kanał telewizyjny „Habar” ma charakter informacyjno-analityczny. Powstał 
w oparciu o struktury służby informacyjnej kazachskiej telewizji. Jego pierwsza na-
zwa brzmiała Narodowa Telewizyjna Informacyjna Agencja (NTIA)23. Jest to jeden 
z najważniejszych kanałów w Kazachstanie nadający w języku kazachskim i rosyj-
skim dla 13 mln potencjalnych odbiorców. Był pierwszym, który zaczął nadawać 
kazachskie seriale, specjalizuje się także w  programach społeczno-politycznych 
i  humanistycznych skierowanych do bardzo różnorodnych grup odbiorców. Jako 
pierwszy zaczął także nadawać tygodniowe wiadomości w języku angielskim. 

 Kanał telewizyjny „Kazachstan” to najstarszy kanał kazachskiej telewizji, będą-
cy spadkobiercą telewizji radzieckiej w Kazachstanie. Posiada jego olbrzymie archi-
wum telewizyjnych materiałów i dokumentów oraz bardzo dobrze rozbudowaną sieć 
nadawczą. Jest to jedyny program telewizyjny, gdzie oprócz programów w  języku 
kazachskim i  rosyjskim nadawane są materiały w językach: ujgurskim, niemieckim 
i korejskim. Od 2001 roku kanał jest zarządzany przez agencję informacyjną „Habar”. 
W strukturze audytorium tego kanału dominują mieszkańcy wsi i małych miasteczek. 

 Kanał „Jel Arna” ma charakter rozrywkowy o potencjalnym zasięgu obejmu-
jącym 9  mln odborców. Nadaje w  języku kazachskim i  rosyjskim. Priorytetem 
w strukturze programowej są filmy o wysokim poziomie artystycznym, teleseria-

23  www.khabar.kz/ru/agency/o-nas [dostęp: 2.02.2015].
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le oraz programy kształceniowe i kulturalne. Wchodzi w strukturę organizacyjną 
agencji informacyjnej „Habar”. Analiza struktury tego programu wskazała, iż 50 
proc. czasu nadawania zajmuje produkcja amerykańska i południowoamerykańska; 
30 proc. chińska, 15 proc. radziecko-rosyjska i tylko 5 proc. kazachska24. 

 Telewizja komercyjna. KTK nadaje w Ałma-Acie i regionalnych centrach Ka-
zachstanu. Jest to kanał rozrywkowy o bardzo przemyślanej ramówce, składającej 
się przede wszystkim ze zmieniających się nowych talk-show i programów informa-
cyjnych prowadzonych przez popularnych prezenterów. Dało to kanałowi pierwsze 
miejsce wśród telewizji prywatnych. Kanał NTK nadaje dla całego społeczeństwa 
Kazachstanu. Określa się jednak jako telewizja dla ludzi aktywnych młodego po-
kolenia. Do nich kieruje swoje własne programy. Tym samym staje się atrakcyjnym 
dla reklamodawców kierujących swoje towary i usługi do tej kategorii telewidzów. 

 Telewizja satelitarna. Ogólnokazachski kanał „Caspio Net” to program infor-
macyjny nadający całą dobę. Swym zasięgiem obejmuje terytorium Europy, Cen-
tralnej Azji, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Potencjalnie nadaje do około 
99 mln odbiorców. Priorytetem stacji są programy informacyjne nadawane w języ-
ku kazachskim, rosyjskim i angielskim. Celem kanału jest dostarczanie informacji 
o wydarzeniach zachodzących w regionie Morza Kaspijskiego oraz szerzej – całej 
centralnej Azji. Kanał należy do agencji „Habar”. 

 Rynek satelitarnej i kablowej telewizji podzielony jest między dwóch „graczy”: 
kompanię telewizji satelitarnej „Katiełko plus” oraz operatora telewizji kablowej 
„Ałma TV”. „Katiełko” nadaje w 20 miastach kraju. Odbiór dokonuje się za pośred-
nictwem anten satelitarnych. Podstawowy pakiet odbiorczy to 14 kanałów. „Ałma 
TV” nadaje tylko w Ałma-Acie”, Aktał, Karagandzie” i Ust-Kamiengorskie”. Prze-
kazuje 60 kanałów telewizyjnych w 11 różnych pakietach. Najtańszy składa się z 25 
kanałów z  miesięczną opłatą w  wysokości 10 dolarów USA. Właścicielami stacji 
są amerykański koncern Metromedia International Telecommunications Inc. i ka-
zachski współzałożyciel Cominvest. Podstawową barierą rozwoju telewizji sputni-
kowej w Kazachstanie jest piractwo przy pomocy nielegalnych dekoderów umoż-
liwiających odbiór rosyjskich i zachodnioeuropejskich programów telewizyjnych.

 Z  dniem 1  stycznia 2016 roku rozpoczął się proces przechodzenia telewizji 
z nadawania analogowego na cyfrowy. Według zapowiedzi władz będzie on realizo-
wany stopniowo. W pierwszej kolejności proces ten zostanie zakończony w obwo-
dach: ałmatińskim, żambyłskim i południowo-kazachskim. Cała operacja ma zostać 
zakończona w drugiej połowie 2017 roku25.

24  М. Гумова, Казахстан…, s. 145.
25  С 1 января 2016 года в Казахстане начнется отключение аналогоаого телевидения http://
profit.kz/news/27578 [dostęp: 14.05.2017 ]; какие перемены ждут телезрителей страны с  июня 
2016 года. http://new.yk-news.kz/news , s. 1.
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2.2.1. Struktura współczesnej telewizji kazachskiej26

a. Kanały rozpowszechniane obowiązkowo na obszarze całego Kazachsta-
nu z bezpłatnym dostępem: 

−	 ilość – 15: Казакстан, Хабар, 24 kz, Балапан, KazSport, Бiлiм жне 
Мдениет, Astana TV, КТК, Мир, НТК, Седьмой канал, 31 канал, СТВ, Алматы.

−	 założycielami są przeważnie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością,

−	 miejsce siedziby: Astana (10) i Ałma-Ata (5),
−	 tematyka: ogólna (7), informacyjno-rozrywkowa (3), informacyjna (1), 

dziecięca (1), sportowa (1), rozrywkowa (1) oraz oświatowa (1).
−	 język nadawania: rosyjski i kazachski (11), kazachski (3) oraz rosyjski (1).
−	 czas nadawania: 24 h/ 7 dni (6), 23 h/7 dni (1), 21 h/7 (2), 20h/7 (2), 18,5 

h/7 (1), 17 h/7 (1) oraz 2 stacje (brak danych),
−	 nadaje w Internecie – 9 stacji. Wszystkie posiadają swoje portale interne-

towe. 
b. Kanały rozpowszechniane nieobowiązkowo na obszarze całego Kazach-

stanu z bezpłatnym dostępem: 
−	 ilość – 13: 7 Kazakhstan, Hit TV, KazSport, MuzZone, Алау-ТВ, Алматы, 

Асыл арна, Жетiсу, Мир, Новое телевидение, Первый канал Евразия, ON TV, 
ТДК-42,

−	 założycielami są przeważnie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością,

−	 miejsce siedziby: Astana (4), Ałma-Ata (5), miasto obwodowe (4),
−	 tematyka: informacyjno-rozrywkowa (5), ogólna (4), muzyczno-filmowa 

(1), sportowa (1), muzyczna (1) oraz islamsko-oświatowa (1),
−	 język nadawania: kazachski i rosyjski (12) oraz rosyjski (1), 
−	 czas nadawania: 24 h/7 (7), 22,5 h/7 (1), 21 h/7 (1), 18,5 h/7 (1) oraz: 24 h/7 

(7), 22,5 h/7 (1), 21 h/7 (1), 18,5 h/7 (1) oraz kanały – brak danych, 
−	 -nadaje w Internecie – 11 stacji. Wszystkie posiadają portale internetowe. 
c. Kanały regionalne państwowego koncernu „РТРК „Казахстан”
−	 ilość – 13, 
−	 miejsce siedziby: stolice regionów, 
−	 tematyka – ogólna, 
−	 język nadawania: kazachski i rosyjski (13), 
−	 czas nadawania: 18 h/7 (1), 17 h/7 (2) oraz 14 h/7 (10), 
−	 nadaje w Internecie – 13 stacji. Wszystkie posiadają portale internetowe. 

26  Kazachskie kanały telewizyjne według stanu na 10 stycznia 2014 roku, http://www.mki.gov.kz [do-
stęp: 5.05.2017].
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d. Kanały regionalne rozpowszechniane bezpłatnie 
−	 ilość: 16: 5  канал, ТВ-29, Айгак, Арай- Плюс, Арыс толкындары, 

Дидар, Казакстан-Жанаезен, Казакстан-Семей, Когам, МТРК Петропавловск, 
Первый Карагандинский, Рика-ТВ, Сайрам акшамы, Санур, Сəт, 

−	 miejsce siedziby: stolice regionów. W Karagandzie znajdują się 2 stacje, 
−	 tematyka: informacyjno-rozrywkowa, 
−	 język nadawania: kazachski i rosyjski (12), kazachski, rosyjski, turecki (1), 

kazachski, uzbecki (1), 
−	 czas nadawania: 24 h/7 (2), 14 h /7 (2), 12 h/7 (1), brak danych (11), 
−	 nie nadają w Internecie. 7 stacji posiada portal Internetowy.
e. Lokalne kanały telewizyjne
−	 ilość: 17: ALVA TV, Акцент, Аркалык теледидары, Арта ТВ, əл-

Фараби, Икар ТВ, Ирбис ТВ, Миг ТВ, ОТРК Кызылорла, Отырар-TV, 
Первый Северный, Рудный дауысы, Сфера, ТВК-6, ТВС, Туран-Туркiстан, 
Экибастузская городская телекомпания, 

−	 założycielami w większości są towarzystwa z ograniczoną odpowiedzialnością, 
−	 miejsce siedziby: w większości stolice większych rejonów lub regionów, 
−	 tematyka: informacyjno-rozrywkowa, 
−	 język nadawania: wszystkie kazachski i rosyjski,
−	 czas nadawania: 24 h/7 (3), 21 h/7 (1), 12 h/7 (1), 6 h/7 (1), pozostałe brak 

danych, 
−	 tylko jedna stacja nadaje w Internecie, a 5 posiada portal internetowy. 
f. Kanały telewizyjne rozpowszechniane wyłącznie przez platformy satelitar-

ne i sieci kablowe
−	 ilość: 4: CNL, KZ Sport 1, Нау ТВ, Сетанта Спорт, 
−	 założycielem CLN jest Kościół „Nowe Życie”, 2  towarzystwa z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 1 brak danych, 
−	 miejsce siedziby: Ałma-Ata (CNL, KZ Sport 1, Нау ТВ), Astana, Dublin 

(Сетанта Спорт),
−	 tematyka: CNL (chrześcijańska – religijno-oświatowa), sportowa (KZ Sport 

1, Сетанта Спорт) oraz rozrywkowa (Нау ТВ), 
−	 język nadawania: rosyjski i kazachski (KZ Sport 1, Нау ТВ), rosyjski i ukra-

iński (CNL), rosyjski i angielski (Сетанта Спорт),
−	 czas nadawania: 24 h/7 (CNL, KZ Sport 1), pozostałe brak danych, 
−	 tylko CNL nadaje w Internecie i posiada portal internetowy. 
g. Kanały telewizyjne nadające tylko na zagranicę
−	 ilość: 3: CNL, Kazakh TV, Сетанта Спорт,
−	 założyciele: CNL jest Kościół „Nowe Życie”, Spółka Akcyjna „Agencja Ha-

bar” (Kazakh TV), Towarzystwo z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Era TV” oraz 
„Setanta Sports”, 
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−	 miejsce siedziby: Ała-Ata (CNL), Astana (Kazakh TV), Astana, Dublin 
(Сетанта Спорт),

−	  tematyka: CNL (chrześcijańska – religijno-oświatowa), informacyjno-po-
znawcza (Kazakh TV), sportowa ( Сетанта Спорт),

−	 język nadawania: rosyjski i ukraiński (CNL), kazachski, rosyjski, angielski 
(Kazakh TV), rosyjski i angielski (Сетанта Спорт),

−	 czas nadawania: 24 h/7 (CNL, Kazakh TV), brak danych (Сетанта Спорт),
−	 CNL, Kazakh TV nadają w  Internecie i  posiadają portale internetowe; 

Сетанта Спорт – brak danych. 
h. W statystyce wyróżnia się także kanały telewizyjne, które są kazachskimi 

wersjami zagranicznych kanałów
 Są to: 31 канал, Мир, НТК, Первый канал, ТНТ, Сетанта Спорт oraz РБК 

Казахстан. Macierzystymi kanałami są kanały rosyjskie (poza Мир). Mają charak-
ter ogólny (Мир, Первый канал), informacyjny (РБК Казахстан), informacyjno-
-rozrywkowy (31 канал) lub sportowy (Сетанта Спорт). Nadają po kazachsku 
i rosyjsku (31 канал, НТК, ТНТ), rosyjsku (Мир, РБК Казахстан) oraz rosyjsku 
i angielsku (Сетанта Спорт). Brak zasadniczo danych o czasie nadawania, nada-
waniu w Internecie i posiadaniu strony internetowej. Nie dotyczy to kanału Мир, 
który nadaje 24 h/7 oraz w Internecie. 

Radio. W połowie roku 2000 w Kazachstanie było zarejestrowanych 40 kom-
panii radiowych, z których 5 było państwowych. Prawie wszystkie nadają w języ-
ku kazachskim i  rosyjskim. Głównym nadawcą państwowym jest spółka akcyjna 
„Republikańska Teleradio-korporacja „Kazachstan” oraz regionalni nadawcy we 
wszystkich obwodach Kazachstanu. Komercyjnych stacji radiowych zarejestrowano 
w tym okresie 35. Z samej Ałma-Aty nadaje 10 stacji radiowych. W większości sta-
cji komercyjnych dominuje format muzyczno-informacyjny. Największymi ogólno-
kazachskimi komercyjnymi stacjami radiowymi są „Europa Plus Kazachstan” oraz 
„Russkoje Radio-Azja”. Ważnymi stacjami radiowymi w Ałma-Acie są „Radio NS”, 
„Radio Shahar” , radio „Hit FM-Habar” oraz radio „Retro”. 

 W  programie radiostacji „Hit FM-Habar” nadawane są tylko hity. Stacja ta 
dominuje na rynku radiowym Ałma-Aty i  regionu. Serwis informacyjny ukazuje 
się 5 minut wcześniej niż w pozostałych stacjach radiowych. Muzyczny format ra-
diostacji to Top Hits (CHR). W 60 proc. są to hity angielskojęzyczne, a w 40 proc. 
rosyjskie. Dominują Top Hits i Golden Hits, których jest 50 proc. w całości nadawa-
nych utworów muzycznych. Podstawowe audytorium to młodzi aktywni słuchacze. 
Radiostacja jest częścią holdingu medialnego „Habar”. 

 Format i styl „Russkowo Radia-Azja” jest analogiczny do swojego rosyjskiego 
odpowiednika. Muzyczny format to hity rosyjskich wykonawców. Podstawowe au-
dytorium to aktywni młodzi ludzie powyżej 20. roku życia, o  różnym dochodzie 
i wykształceniu (dominuje średnie i wyższe). 
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 „Radio Retro-Karawan” nadaje starą muzykę i wyróżnia się nienatrętnym kon-
taktem ze słuchaczami oraz lakonicznością przekazywanych informacji. Audyto-
rium stacji stanowią zarówno biznesmeni, gospodynie domowe, studenci i emeryci, 
inteligencja i robotnicy. Podstawowa grupa wiekowa to ludzie w wieku 35-50 lat. To 
jedyna stacja, która ma program poświęcony poezji. W każdą środę o 22-ej moż-
na zostać uczestnikiem literackiego talk-show pod tytułem „Srebrny wiek”. Jest to 
czwarta pod względem popularności stacja w Ałma-Acie. Wchodzi w skład holdin-
gu medialnego „Karawan” („Karawana”). 

 Tabela 2. Najpopularniejsze rozgłośnie radiowe w Kazachstanie

Lp. Nazwa rozgłośni Tematyka Język 
programu

Obszar 
nadawania

Rok 
powstania

1. „Radio Love”
Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski Kazachstan 2010

2. „НАШЕ радио”
Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski Region Karagan-
dy 2007

3. „Радио 102”
Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski Tiemirtaj 1997

4. „Радио 7”
Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski Miasto Siemiej 2001

5. „Радио Рассвет”
Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski Miasto Kostanaj 2012

6. „Казахское радио ”
Informacyj-
no-anali-
tyczna

kazachski, 
rosyjski Kazachstan 1921

7. „Tengri FM”
Informa-
cyjno-mu-
zyczna

kazachski, 
rosyjski

Miasto Karagan-
da

Brak 
danych

8. Радио „Classic” Sztuka 
i kultura rosyjski Miasto Ałma-Ata 2011

9. Радио „Energy FM” Muzyczna rosyjski Miasto Ałma-Ata 1997
10. Радио „Nostalgie” Muzyczna rosyjski Miasto Ałma-Ata 2013

11. Радио „Алау”
Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski Region Kostanaj 1998

12. Радио „Астана” Młodzie-
żowa

kazachski, 
rosyjski Miasto Astana 1999
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13. Радио „Европа 
плюс Казахстан”

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski Miasto Ałma-Ata 1997

14. Радио „Микс”
Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski

Miasto Ust-Ka-
miengorsk 1996

15. Радио „Ретро FM 
Казахстан”

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski Kazachstan Brak 
danych

16. Радио „Шалкар”
Informacyj-
no-poznaw-
cza

kazachski Kazachstan 1966

17. Радиостанция 
„First FM” 

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski Miasto Uralsk 2009

18. Радиостанция „OR-
DEA FM”

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

kazachski, 
rosyjski Miasto Astana 2013

19. 
Радиостанция 
„АВТОРАДИО- 
Казахстан”

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski Kazachstan 1999

20. Радиостанция 
„Актобе Радио”

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

kazachski, 
rosyjski Miasto Aktobe 1999

21. Радиостанция 
„Радио NS”

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski Kazachstan 1995

22. 
Радиостанция 
„Актобе Русское 
Радио Азтя”

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski Kazachstan 1995

23. Радиостанция „ 
ТЕКС Радио”

Informa-
cyjno-mu-
zyczna

rosyjski, 
kazachski

Miasto Karagan-
da 1998

24. Радиостанция „Хит 
FM Казахстан” Muzyczna rosyjski Miasto Ałma-Ata 1997

Źródło: Radio – spis kompanii w Kazachstanie, http://cabmarket.kz/catalog/company/radio 
[dostęp: 24.04.2017].

W  Kazachstanie funkcjonuje także radio w  Internecie. Pierwsze stacje tego 
typu zaczęły powstawać na początku drugiej dekady XXI wieku. Rozgłośnie te 
można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej można zaliczyć radia, które nadają 
zarówno w  sposób tradycyjny, jak i  internetowy np. „АВТОРАДИО-Казахстан, 
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Radio „Шалкар”, Radio „Classic”, Radio „Energy FM”, „Казахское радио ”, Radio 
„Астана”, Radio „Шалкар” czy Radio „Tengri FM”. Do drugiej grupy można za-
liczyć rozgłośnie funkcjonujące wyłącznie w Internecie. Według stanu z początku 
2017 roku jest ich 28. W większości są to radia muzyczno-informacyjne nadające 
muzykę pop i najnowsze przeboje oraz muzykę taneczną. Są jednak radia o bardzo 
specyficznym formacie, np. Radio „Station 1945” nadające radzieckie pieśni czasów 
II wojny światowej, nadające komunikaty radzieckiego biura informacyjnego cza-
sów wojny czy wystąpienia przywódców partyjnych tego okresu. Innym przykła-
dem jest „NE.FM Urban” grające hip-hop czy rozgłośnia „Almatach Radio” grająca 
muzykę klubową. Wśród stacji radiowych tej grupy można spotkać radia grające 
każdą muzykę od rocka po klasykę27.

 Podsumowując rozważania na temat radia i telewizji kazachskiej, trzeba stwier-
dzić, iż do czasu powstania niezależnego Kazachstanu ich rozwój był zdetermino-
wany ogólnymi tendencjami charakterystycznymi dla całego Związku Radzieckie-
go. W okresie niepodległości rynek ten początkowo rozwijał się dość żywiołowo 
i  wieloaspektowo. Jednakże od końca lat 90. ubiegłego wieku wzrasta znaczenie 
państwa w systemie medialnym, które zaczęło rozbudowywać i konsolidować pod-
legle mu struktury medialne. Obecnie państwowe holdingi medialne są dominujące 
w sferze mediów elektronicznych. Jest to szczególnie widoczne w dobie cyfryzacji 
przekazów medialnych w radiu i telewizji. Pozycję państwa wzmacnia ustawodaw-
stwo medialne. Brak w Kazachstanie mediów publicznych, które byłyby niezależne 
od struktur państwowej administracji. Państwo posiada wiele instrumentów umoż-
liwiających istotny wspływ zarówno na dziennikarzy, jak i cały rynek radiowo-tele-
wizyjny, niezależnie od formy przekazu. 
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THE HISTORY AND PRESENT DAY OF KAZAKHSTAN 
BROADCASTING AND TV

SUMMARY
The beginnings of radio broadcasting and TV in Kazakhstan result of the development of 
media in the Russian Empire and after in the Soviet Union. This article describes the histori-
cal stages of the development of Kazakhstan radio broadcasting and television. The authors 
focus especially on technical, social and political conditions of the progress of media. They 
analyse the typology of radio broadcasting and TV of contemporary Kazakhstan. Then they 
consider the broadcasting law. After all, they characterize main radio and TV outlets, in 
particular, their social significance.

KEYWORDS: Kazakhstan, broadcasting, television, media law, typology, and classification 
of broadcasting and TV, the social significance of electronic media



Sebastian Fikus1

Świat literackich fikcji.                                                                                                                                          
                          Formaty publicystyczno-informacyjne                                                                                                                      
                          radiofonii III Rzeszy w czasie wojny

STRESZCZENIE
Kreatorzy polityki informacyjnej III Rzeszy tworzyli podczas wojny całkowicie fikcyjny obraz 
rzeczywistości. W tym procesie kluczowa rola przypadała serwisom informacyjnym. Ale ra-
diofonia tworzyła też cały szereg nowych formatów. Za przykład posłużyć mogą doniesienia 
specjalne, które miały własną formę i charakterystyczną oprawę muzyczną. Nowe były forma-
ty radiowe, których celem było ostrzeganie społeczeństwa przed alianckimi bombardowania-
mi. Ważną rolę w strategiach informacyjnych odgrywały komentarze, reportaże frontowe, pod 
koniec wojny pojawiły się audycje religijne. Dzięki wyszukanym strategiom informacyjnym 
radiofonia przyczynia się do wydłużenia wojny i tym samym śmierci milionów ludzi. 

SŁOWA KLUCZOWE: propaganda, gatunki dziennikarskie, komentarz radiowy, reportaż 
wojenny, druga wojna światowa, Hans Fritzsche

Wojna w oczywisty sposób zmieniła profil programowy radiofonii III Rzeszy. 
Emisja i produkcja programów zmonopolizowana była w rękach państwowego mo-
locha pod nazwą Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG). Była ona organizacyjnie 
i programowo podporządkowana Ministerstwu Propagandy III Rzeszy (Reichsmi-
nisterium für Volksaufklärung und Propaganda, RMVP), którym kierował Józef 
Goebbels. Ministerstwo spełniało bezpośrednią kontrolę merytoryczną, personal-
ną i  programową nad RRG. Z  punktu widzenia polityki programowej radiofonii 
III Rzeszy kluczowe znaczenie miało rozporządzenie z dnia 3.09 1939 r. o zakazie 
słuchania obcych rozgłośni pod rygorem kary śmierci. Zakazywało ono słuchania 
zagranicznych stacji nie tylko zwykłym obywatelom, ale nawet członkom rządu. 
Zakazem tym objęci zostali najwyżsi funkcjonariusze SS i policji. Naruszanie zapi-
sów tego rozporządzenia było rzeczywiście ścigane i podczas wojny zapadło wiele 
wyroków śmierci za słuchanie obcych rozgłośni. Dostępu do zagranicznych gazet 
w  Niemczech nie było z  założenia. Autarkia informacyjna okazała się nieomalże 
doskonała. Po 3 września 1939 roku kreatorzy polityki informacyjnej mogli poda-
wać społeczeństwu informacje całkowicie zmanipulowane i wymyślone. Programy 

1  Dr hab.; Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
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radiowe służyły wyłącznie dezinformacji. Przypisano im zadanie mobilizacji społe-
czeństwa podczas wojny do dalszej walki, która od grudnia 1941 roku była bez żad-
nych szans na wygraną. A elity hitlerowskie doskonale zdawały sobie z tego sprawę. 

Kreatorzy polityki informacyjnej paradoksalnie większą wagę przywiązywali do 
serwisów informacyjnych niż do publicystyki. Stąd też szczególna rola w procesie ma-
nipulowania społeczeństwem przypadła agencji informacyjnej Dratlose Dienst, którą 
kierował Hans Fritzsche2. Później objął on funkcję dyrektora Departamentu Radiofo-
nii RMVP. Dratlose Dienst była de facto wewnętrzną redakcją niemieckiej radiofonii. 
Do jej zadań należało zbieranie informacji i  ich analiza. Tam też przygotowywano 
materiały w takiej formie redakcyjnej, by mogły zostać odczytane na antenie3. Prezen-
towano tylko te fakty, które podbudowywały zalecone w określonym momencie tezy. 
Fakty sprzeczne z nimi w ogóle nie były omawiane czy nawet przytaczane. Jeżeli infor-
macji do konkretnej argumentacji brakowało, były one po prostu wymyślane4. Waż-
ne było, żeby brzmiały one wiarygodnie i możliwie ciekawe. Celem serwisów infor-
macyjnych nie było informowanie, tylko przekonywanie do określonych poglądów5. 
Agencja przygotowywała od 1939 roku siedem serwisów informacyjnych dziennie. 
Były one świadomie pozycjonowane w czasie o największej słuchalności. Były one też 
poddawane starannej cenzurze, na ile to ze względów emisyjnych było możliwe6. 

Po 1 września 1939 roku program zdominowany został przez tryumfalne doniesie-
nia z frontu7. W tym kontekście stworzono nowy gatunek dziennikarski, jakim stały się 
meldunki specjalne (Sondermeldung). Były one platformą prezentacji wojskowych suk-
cesów. Goebbels sam je z największą precyzją przygotowywał. Ich ramy tworzyły albo 
fanfary, albo hymn narodowy. W gloryfikujący sposób przedstawiano każdy większy 
kolejny sukces. Ich liczba w miarę upływu wojny w naturalny sposób malała8. 

Kolejnym gatunkiem charakterystycznym dla narodowosocjalistycznej radio-
fonii był codziennie emitowany komunikat Wehrmachtu (Wehrmachtsbericht). 
Oficjalnie jego autorem było naczelnie dowództwo Wehrmachtu OKW. W  nim 
to informowano szczegółowo słuchaczy o najnowszych wydarzeniach na froncie. 
Omawiano sytuacje wszystkich rodzajów broni. Wehrmachtsbericht miał również 
kształtować wyobrażenia słuchaczy o sytuacji na froncie zgodnie z przyjętymi za-

2  H. Pohle, Der Rundfunk als Instrument der Politik. Zur Geschichte des deutschen Rundfunks 1923-
1938, Hamburg 1955, s. 139.
3  Reichsminister für Propaganda und Volksaufklärung an alle Abteilungen im Hause (21.4.1941), 
Bundesarchiv Berlin (BA) R 55/1024, k.129.
4  W. Kilinger, Nationalsozialistische Rundfunkpolitik 1942-1945. Organisation, Programm und die Hö-
rer, Mannheim 1983, s. 170.
5  J. Hagemann, Presselenkung im III Reich, Bonn 1970, s. 19. 
6  K. Dussel, Deutsche Rundfunkgeschichte, Konstanz 2010, s. 92.
7  W. Schütte, Rationalität und Föderalismus im Rundfunk. Die Geschichtliche Entwicklung in Deutsch-
land 1923 1945, Frankfurt am Main 1971, s. 184. 
8  Szerzej o formach relacjonowania wojny w narodowosocjalistycznych mediach: H. Maegerlein, For-
men der Kriegsberichterstattung, „Reichsrundfunk“ 1941/42, Heft 13, s. 243 i n.
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łożeniami polityki informacyjnej. Do 1941 roku komunikaty te w miarę realistycz-
nie odzwierciedlały sytuację na froncie i często przedstawiały faktyczny stan rzeczy. 
W późniejszych latach coraz bardziej uwidaczniała się tendencja do powiększania 
sukcesów Wehrmachtu i  pomniejszania jego porażek. Od przełomu 1944/45 ko-
munikaty te służył już tylko dezinformacji i przedstawiały całkowicie fikcyjny ob-
raz wydarzeń na froncie. W jego redagowaniu dziennikarze RRG nie brali udziału. 
Zaakceptowanie ostatecznego kształtu komunikatu Wehrmachtu należało, przynaj-
mniej teoretycznie, do samego Hitlera9. Komunikat emitowany był po raz pierwszy 
wczesnym popołudniem, potem był jeszcze kilkakrotnie powtarzany. 

Osobnym cyklem były relacje frontowe (Frontberichte). Emitowano je codzien-
nie w godzinach pomiędzy 19.00 a 19.30 i po wiadomościach o godzinie 22.00, które 
mówiły o wydarzeniach na froncie10. Ich założeniem była prezentacja męstwa i rzeko-
mej rycerskiej postawy żołnierzy Wehrmachtu. Kreowano obraz armii, która wzorowo 
obchodzi się ze swoimi przeciwnikami. W tych relacjach rzeczywistość frontowa była 
pasmem łatwo przychodzących sukcesów11. Audycje miały służyć umacnianiu przeko-
nania o rycerskich postawach niemieckich żołnierzy. Relacje frontowe mogły być re-
portażem z udanej akcji zwiadowczej, rejsu statku podwodnego czy udanej operacji lot-
nictwa. W przeciwieństwie do innych podobnych audycji przygotowywane były przez 
RRG. Tam podejmowano wszelkie decyzje redakcyjne dotyczące kształtu tych audycji12. 

W pierwszym okresie wojny radiofonia cieszyła się pełnym zaufaniem i wiarygod-
nością. Nie było to specjalnie trudne, ponieważ początkowo armia niemiecka posuwała 
się od jednego sukcesu do drugiego. I oprócz zbrodni popełnianych przez Wehrmacht 
radiofonia niczego specjalnie nie ukrywała. Bez większego trudu udało się społeczeń-
stwo niemieckie przekonać do wojny z Belgią. Wcześniejsze sukcesy militarne w Polsce 
dawały pewność szybkiego zwycięstwa13. Poparciem cieszył się również konflikt mili-
tarny z Francją. Upatrywano w nim szansy na zakończenie wojny14. Na ten moment 
czekano z wielką nadzieją. Radiofonia przekonywała, że niejako ostatnim poważnym 
wrogiem pozostała Wielka Brytania. Ale w 1940 roku ufano, że z tym przeciwnikiem 
będzie można sobie łatwo poradzić. Rysujący się konflikt zbrojny z Wielką Brytanią był 
chyba pierwszym, ale też jedynym, na który społeczeństwo niemieckie czekało z zainte-
resowaniem i nadzieją. Kiedy wojna powietrzna nie przyniosła spodziewanych rezulta-
tów, przekonywano słuchaczy, że nie ma powodów do niepokoju. Zwycięstwo miało być 
przesądzoną sprawą. Odniesienie tryumfu nad Wielką Brytanią wymagało w interpre-

9  E. Murawski, Der deutsche Wehrmachtbericht 1939 – 1945. Ein Beitrag zur Untersuchung der Geisti-
gen Kriegführung, Boppart 1962, s. 39. 
10  A. Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich, München 1980, s. 339.
11  H.J. Koch, Wunschkonzert…, s. 80.
12  K.H. Richter, Täglich eine Stunde Frontberichte, „Reichsrundfunk“ 1941, Heft 11, s. 221 i n.; Mae-
gerlein, Die Frontberichte, „Reichsrundfunk“ 1941, Heft 14, s. 274.
13  M. Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen. Stimmung und Haltung der Deutschen im. 2. Weltkrieg, 
Düsseldorf 1970, s. 125 i n.
14  Ibidem s. 129 i n.
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tacjach RRG po prostu tylko trochę więcej czasu. Raporty analityków SD z tego okresu 
potwierdzają, że Niemcy w zapewnienia te wierzyli. O wiele bardziej sceptyczne nasta-
wione było społeczeństwo III Rzeszy do konfliktu ze Związkiem Radzieckim. Przede 
wszystkim był on wielkim zaskoczeniem. Niemcy zdążyli się mentalnie przyzwyczaić 
do sojuszu ze wschodnim sąsiadem i mieli też przed jego potęgą wiele respektu. Uzasad-
nienie tego kroku było dla propagandy wielkim wyzwaniem15. 

W audycjach RRG przekonywano, że to Związek Radziecki szykował napaść na 
III Rzeszę i że agresja wschodniego sąsiada była kwestią czasu16. Mówiono o ogrom-
nej koncentracji wojsk rosyjskich na jego zachodniej granicy. Ale posługiwano się też 
argumentami innej natury. W oczach radiowych komentatorów wojna ze Związkiem 
Radzieckim było rodzajem nowej wojny krzyżowej. Miał to być konflikt cywilizacji. 
W tych interpretacjach to Wehrmachtowi miała przypaść historyczna rola obrony Eu-
ropy przed azjatyckim bolszewizmem17. 

W konflikcie z Rosją zapowiadano oczywiście kolejną wojnę błyskawiczną. Tym ra-
zem jednak społeczeństwo nie uległo łatwemu optymizmowi i z niepokojem czekało na 
rozwój wypadków18. Latem 1941 roku program radiowy był całkowicie zdominowany 
doniesieniami z frontu. Nadawano głównie pieśni żołnierskie, które przerywano infor-
macjami o kolejnych frontowych sukcesach19. Zainteresowanie społeczne dla sprawy 
było tak wielkie, że większość słuchaczy przez cały dzień nie wyłączała odbiorników ra-
diowych20. Dla przeciwwagi starano się emitować programy o charakterze sportowym21. 
Program był w tym czasie ogólnie dobrze oceniany przez słuchaczy22. 

Kształtowaniu społecznych wyobrażeń o sytuacji frontowej służyć miały również wy-
kłady i komentarze. Były one potem przedrukowywane często w prasie. O ich popularno-
ści decydowała zarówno merytoryczna zawartość poszczególnych audycji, jak i wiarygod-
ność ich autora23. Wielkim zainteresowaniem ówczesnych niemieckich słuchaczy cieszyły 
się komentarze samego Goebbelsa. Emitowano je od 7.11.42 r. w piątki pomiędzy godziną 
19.45 a 20.00, i potem często w niedziele powtarzane. Goebbels mówił o bieżących wyda-
rzeniach. Odnosił się w komentarzach do konfliktu z USA, Wielką Brytanią, Związkiem 
Radzieckim. Wyjaśniał i tłumaczył decyzje rządu III Rzeszy. Przedstawiał swoją wizję roli 
Żydów w ówczesnej Europie. Omawiał bieżącą sytuację na froncie24. 

15  W. Kilinger, Nationalsozialistische Rundfunkpolitik .., s. 51 i n.
16  Meldungen aus dem Reich (dalej Meldungen) Nr. 196, BA R 58/161, k.147 (23.06.41).
17  M.G. Steinert, Hitlers Krieg und die Deutschen…, s. 203 i n. 
18  Meldungen 197, BA R 58/161, k.164 (26 06 1941).
19  H.J. Koch, Wunschkonzert ..., s. 160.
20  Meldungen 197, BA R 58/161, k.164 (26.06.1941).
21  H.J. Koch, Wunschkonzert…, s. 160.
22  Meldungen 197, BA R 58/161, k.164 (26.06.1941).
23  Meldungen, Nr 240, (24.11.41), BA R  58/166, k. 171; Meldungen, Nr 292, (18.06.1942), BA 
R 58/172, k. 283; Meldung Nr 233, (30.10.1941) BA R 58/166, k. 41; Meldungen Nr 235, (6.11.41), BA 
R 58/166, k. 89.
24  C. Kessemeier, Der Leitartikler Goebbels in den SS Organen „Der Angriff “ und das „ Reich“, Münster 
1967, s. 142 i n. Książka zawiera szczegółową analizę tekstów i komentarzy Goebbelsa. 
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 W większości komentarzy Goebbels odnosił się do kwestii wewnętrznych. Nie 
ustawał w podziwie dla własnego narodu, którego czyny starał się heroizować. Re-
latywnie dużo czasu poświęcał na formułowanie gróźb pod adresem wewnętrznej 
opozycji. Komentarze Goebbelsa były w Niemczech traktowane poważnie i postrze-
gano je jako wyraz oficjalnego stanowiska rządu. Postrzegano je również jako ważne 
źródło informacji. Były one potem przedrukowywane w tygodniku „Das Reich”, co 
w naturalny sposób poszerzało zakres jego oddziaływania. Reakcje na komentarze 
Goebbelsa były w większości pozytywne25. 

Bodaj najważniejszym komentatorem narodowosocjalistycznej radiofonii był Hans 
Fritzsche, wspomniany wcześniej dyrektor agencji informacyjnej Drahtlose Dienst. Wy-
pracował on sobie w niemieckiej radiofonii zupełnie wyjątkową pozycję. Jemu to mi-
nister RMVP powierzał informowanie społeczeństwa o szczególnie ważnych wydarze-
niach. To on jako pierwszy mówił słuchaczom o sukcesie, jakim z niemieckiego punktu 
widzenia było zakończenie wojny z Polską26. On poinformował swoich ziomków o roz-
poczęciu wojny z Francją 10 maja 1940 roku27. Kiedy Rudolf Hess poleciał do Anglii, był 
również Fritzsche tą osobą, która powiedziała o tym na antenie RRG jako pierwsza28.

Prawdziwą popularność zdobył swoimi felietonami, „Politische Zeitungs- und 
Rundfunkschau” (PZUR), które były emitowane od 29 sierpnia 1939 roku. Tworzył 
je po części na podstawie doniesień zagranicznych gazet i stacji radiowych. Oprócz 
woli przekonywania społeczeństwa do określonych poglądów, ważnym celem audy-
cji Fritzschego była próba zdyskredytowania alianckiej propagandy. Tych doniesień, 
które docierały do społeczeństwa przez niemieckojęzyczne rozgłośnie alianckie29.

Już od pierwszych wydań PZUR Fritzsche atakował politykę Wielkiej Brytanii. 
Nie było to niczym nowym, ponieważ krytyka Londynu zdominowała niemieckie 
media już od wiosny 1939 roku. Od momentu kiedy rząd brytyjski dał gwarancje 
bezpieczeństwa Polsce, stał się on w oczach niemieckiej propagandy najważniejszym 
wrogiem III Rzeszy30. 

W swoich komentarzach Fritzsche obciążał odpowiedzialnością za wybuch II woj-
ny elity polityczne Wielkiej Brytanii. Zarzucał im, że to one namówiły rząd w War-
szawie do agresywnej polityki wobec Niemiec w zamian za obietnice prawa do eks-
pansji terytorialnej na zachód. I to te polskie nadzieje miały być powodem wybuchu 
wojny31. Fritzsche głosił pogląd, że konflikt zbrojny z Rzeczpospolitą wywołany był 

25  Ibidem. 
26  E.C. Król (red.), Joseph Goebels. Dzienniki, Warszawa 2013, tom 2, s. 16, (24.09.1939). 
27  E. Fröhlich (Hrsg.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels I, München 1987, Bd. 4, s. 153, (11.05.40).
28  M. Bonacker, Goebbels‘ Mann beim Radio. Der NS-Propagandist Hans Fritzsche (1950-1953), Mün-
chen 2007, s. 76.
29  Pierwsze spośród tych felietonów zostały wydane w publikacji: H. Fritzsche, Krieg den Kriegshet-
zern. 8 Wochen Politische Zeitungsschau, Berlin 1940.
30  Ibidem. 
31  Hans Fritzsche, PZUR (16.04.40), BA R 55/ 1371, k. 55. 
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przez imperialistyczne tęsknoty brytyjskich klas posiadających32. Ludzi, którzy sami 
mają dostatecznie dużo sposobów, żeby chronić się przed skutkami wojny i jednocze-
śnie najbardziej na niej korzystają. Cierpią na niej natomiast prości obywatele i przede 
wszystkim żołnierze na frontach. Są oni przez brytyjskie elity manipulowani i kłamli-
wymi argumentami zachęcani do poświęceń33. 

Ten pogląd zazębiał się z  inną determinantą niemieckiej polityki informacyj-
nej, z  jej antysemityzmem. W programach radiowych Hans Fritzsche przekonywał 
słuchaczy, że brytyjscy kapitaliści są w  większości Żydami. Żydami, którzy swoimi 
wpływami zdominowali brytyjskie środowiska polityczne. I zdaniem Fritzschego, to 
właśnie oni wywołali polsko-niemiecką wojnę34. Z czasem te antysemickie elementy 
w polityce informacyjnej III Rzeszy przyjmowały coraz bardziej ekscesywne cechy35. 
Było to związane przypuszczalnie z systematycznymi akcjami eksterminacji Żydów.

Zrzucanie odpowiedzialności na Żydów za wszelkie niepowodzenia III Rzeszy 
stało się uniwersalnym kluczem. W narodowosocjalistycznych mediach nie ukrywa-
no, że berlińskie elity zabiegały o  sojusz z  Wielką Brytanią. Charakterystyczny dla 
narracji polityki programowej III Rzeszy był jej zwrot po 19 lipca 1940 roku, kiedy to 
propozycje pokojowe Hitlera zostały przez Londyn z całym zdecydowaniem odrzuco-
ne. Powstała potrzeba wyjaśnienia niemieckiemu społeczeństwu przyczyn tej porażki. 
W Berlinie nagle „odkryto” żydowskie wpływy w łonie rządu Wielkiej Brytanii36. 

Komentarze dotyczące sytuacji polityczno-militarnej przygotowywali również 
inni publicyści. Do najbardziej znanych należał zastępca departamentu radiofonii 
RMVP, Karl Scharping. Do jego ulubionych tematów należało utworzenie zjedno-
czonej Europy pod niemiecką kontrola37. W swoich postulatach posuwał się daleko. 
Twierdził, że kto będzie się tej idei sprzeciwiał, dla tego III Rzesza nie będzie mieć 
żadnej litości. Stąd też bardzo ostro wypowiadał się o niedawnych niemieckich so-
jusznikach, jakimi byli Włosi. Jeżeli nie chcą wspólnie maszerować z  Niemcami, 
mogą zniknąć z powierzchni ziemi. I mogą umrzeć z głodu, tam gdzie im się żywnie 
podoba. Ostrzegał również, że rzymska plutokracja, która „podstawiła Niemcom 
nogę”, zostanie surowo ukarana38.

Te same reguły miały obowiązywać w  samej Rzeszy. W  listopadzie 1943 roku 
Scharping omawiał fale politycznych wyroków śmierci. Wydano je na osobach, które 
negatywnie wypowiadały się o polityce III Rzeszy, albo powątpiewały w jej zwycię-
stwo w toczącej się wojnie. Jednym z zamordowanych był pianista Karl Robert Kre-

32  Hans Fritzsche, PZUR (3.01. 1940) BAR 55/1369, k. 6; Hans Fritzsche, PZUR, (6.02.1940), BAR 
55/1369, s. 15.
33  Hans Fritzsche, PZUR (18.01.40), BA R 55/ 1369, k. 108.
34  Hans Fritzsche, PZUR (05.09 1939), [w:] H. Fritzsche, Krieg den Kriegshetzern…, s. 30.
35  Hans Fritzsche, PZUR (21.01.40), BA R 55/ 1369, k. 43. 
36  Hans Fritzsche, PZUR (07.10.39), [w:] H. Fritzsche, Krieg den Kriegshetzern…, s. 111.
37  Karl Scharping, Vortrag (28.12.42), BA R55/ 520, k. 31.
38  Karl Scharping, Vortrag (20.09.43), BA R 55/ 520, k. 259.
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iten. Mówił o nim, że należy on do tych kilku tuzinów ludzi, którzy w Rzeszy nie mają 
żadnego prawa do egzystencji. Jego wypowiedzi osłabiały wolę obrony wśród jego 
współobywateli i dlatego musiał za te działania zapłacić słusznie swoim życiem39. 

Scharping próbował rywalizować z Fritzschem o to, kto w ówczesnej Rzeszy był 
najbardziej popularnym i wiarygodnym publicystą. I rzeczywiście, części słuchaczy 
imponowała jego świeżość spojrzenia, jasność wywodu, dowcip, ale również precyzja 
wypowiedzi. Ale był on też często krytykowany, że żyje we własnym świecie, w któ-
rym nie przyjmuje oczywistych faktów do wiadomości. Swój sukces komentatora pró-
bował Scharping osiągnąć również poprzez brutalizację środków językowych40. 

Kwestie militarne wyjaśniali słuchaczom specjalnie do tego wyznaczeni oficero-
wie. Wydarzenia na morzu omawiał kontradmirał Lützow, natomiast kwestie zwią-
zane z lotnictwem generał Erich Quade czy Erich Murawski. Oficerowie ci czytali 
swoje komentarze samodzielnie41.

Najważniejsze były jednak wystąpienia generała porucznika Kurta Dittmara, 
który wyjaśniał przebieg zdarzeń na frontach lądowych42. Ze wszystkich oficerów 
prasowych cieszył się on największym popularnością u  słuchaczy. Dittmar był 
chwalony za rzeczowość, otwartość i odwagę nazywania klęsk po imieniu. Nie był 
on wolny od dyktowanego politycznymi względami optymizmu, ale jego rzeczo-
wość budziła zaufanie43. Dittmar mówił na przykład o znaczeniu ropy naftowej na 
Bliskim Wschodzie, która miała mieć ogromne znacznie dla zaopatrzenia Niemiec 
w paliwa. Stąd niemiecka obecność na tym terenie miała dawać realną perspektywę 
poprawy sytuacji gospodarczej kraju44. 

Ale prawdą też jest, że i on nie zawsze potrafił uwolnić się od propagandowych ste-
reotypów. Kiedy komentował klęskę pod Stalingradem, nie potrafił uchronić się od po-
równań do spartańskiej bitwy Leonidasa, do Nibelungów czy do wojskowych klęsk Fry-
deryka Wielkiego45. Wszyscy oni potrafili swoje niepowodzenia przekuć w zwycięstwo. 

Jak wielkie zainteresowanie budziły jego komentarze, świadczą zachowane doku-
menty. W jednym ze sprawozdań instancji propagandowych NSDAP z listopada 1944 
roku można przeczytać, że „zwłaszcza prości ludzi gotowi są przerwać czy zaniedbać 
swoją pracę zawodową, żeby posłuchać komentarzy Dittmara. Powszechnie uważa się, 
że w niemieckiej radiofonii tylko on mówi prawdę o sytuacji na froncie46. Z pozytywny-
mi reakcjami słuchaczy spotykały się na przykład wystąpienia kontradmirała Lützowa, 

39  Karl Scharping, Vortrag, (13.11.43), BA K R55/ 520, k. 285.
40  M. Bonacker, Goebbels‘ Mann ..., s. 161.
41  Meldungen, Nr 366, (11.03.43), BA R 50/181, k. 69.
42  Tießler, Stellungsnahme: Militärische Vorträge des General Dittmar (29.5.1943), BA NS 10/313, 
bez numeracji kart; Tätigkeitsbericht der RPL, (21.11.44), BA R 55/601, k. 233; Meldungen, Nr 366, 
(11.03.1943), BA R 50/181, k. 72. 
43  Meldungen, Nr 366, (11.03.1943), BA R 50/101, k. 69.
44  M. Bonacker, Goebbels‘ Mann .., s. 178.
45  K. Dittmar, Zwischenbilanz der Winterschlacht (25.01.43), BA-MA RW 4/265, bez numeracji stron.
46  Tätigkeitsbericht der RPL (21.11.44), BA R 55/601, k. 233.
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u którego słuchacze cenili przede wszystkim ogromne morskie doświadczenie i wiedzę 
o prowadzeniu wojny na morzu47. Chwalono również komentarze generała Quadego48.

Komentarze oficerów prasowych nie były relacjami z pojedynczych wydarzeń 
na froncie. Podejmowali oni próby umieszczenia bieżących wydarzeń w szerszym 
kontekście, i to w taki sposób, by ich intencje mógł zrozumieć laik. Ponieważ ko-
mentatorzy ci byli doświadczonymi oficerami, ich materiały robiły pozytywne wra-
żenie i cieszyły się dużą popularnością49. 

Kolejną ważną audycją publicystyczną tego pierwszego, wojennego okresu był 
„Zeitspiegel”. Była to audycja, która nie zajmowała się problemami dnia codzienne-
go, przedstawiała szersze perspektywy. Miała przekonywać społeczeństwo o słuszno-
ści ideologii narodowosocjalistycznej i konieczności dalszej walki z wrogiem. Był to 
magazyn społeczno-kulturalny, w  którym starano się łączyć elementy interpretacji 
zdarzeń z zamiarem informowania słuchaczy o politycznych zamiarach kierownictwa 
państwa. Uzasadniano w nim konieczność podejmowania kolejnych kroków i wska-
zywano na ich skutki. Omawiano politykę wobec różnych grup etnicznych. Uzasad-
niano zasady polityki gospodarczej i społecznej. Ważnym elementem były materiały 
o charakterze edukacyjnym, historycznym i kulturalnym50. 

W „Zeitspiegel” starano się demonstrować siłę niemieckiego życia kulturalnego, 
które miało się rzekomo znakomicie rozwijać mimo trudnych warunków wojennych. 

Mówiono w tych programach o tygodniach kultury, o wystawach plastycznych, o wie-
czorach poetyckich, o premierach teatralnych i operowych. Częstym tematem były 
portrety ówczesnych pisarzy i filmowców. W miarę upływu wojny odwoływano się 
coraz chętniej do historii. Znalazło to swoje odbicie w rubryce programowej „Grosse 
Persönlichkeiten aus der Deutschen Vergangenheit”, która z czasem dalece zdomino-
wała program. Te wielkie postaci niemieckiej historii były kreowane na niemieckich 
bohaterów, którzy mieli być dla niemieckiego społeczeństwa inspiracją do wytrwało-
ści i poświęceń51.

Każda audycja „Zeitspiegel” składała się z 5 do 7 elementów publicystycznych 
o długości kilku minut. Łączone były one w stałe rubryki, jak: „Die deutsche Land-
schaft”, „Der deutsche Mensch”, „Soziales Leben”, „Volkswirtschaft”, „Technik und 
Verkehr”, „Forschung und Wissenschaft”, „Kulturelles Leben”, „Sport”, „Wehrge-
ographische Betrachtungen”, „Stimmungsbilder von der Front”, „Betreuung unse-
re Soldaten”, „Front und Heimat”, „Unsere Verbündeten”, „Funkische Kommentare 
zum Wehrmachtsbericht”52. 

47  Meldungen, Nr 290 (11.06.1942), BA R 58/175, k.226.; Meldungen, Nr 326, (15.10.1942), BA R 58/176, 
k.122.; Meldungen, Nr 366, (11.03.1943), BA R 50/181, k. 72. 
48  Meldungen, Nr 366 (11.03.1943), BA R 50/181, k. 72; 
49  Meldungen, Nr 366 (11.03.43), BA R 50/181, k. 69.
50  Bez autora, Rundfunknachrichten, „Reichsrundfunk“ 1942, Heft 19, s. 375 i n. 
51  G. Gülicher, Der Zeitspiegel im Jahre 1943, „Reichsrundfunk“ 1943, Heft 11, s. 220. 
52  Bez autora, Rundfunknachrichten, „Reichsrundfunk“ 1942, Heft 19, s. 375 i n. 
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Audycje „Zeitspiegel” zajmowały się również losami żołnierzy, podkreślano ich mę-
stwo, wolę zwycięstwa. Pokazywano wojnę przez pryzmat jednostkowych losów. Pre-
zentowano również materiały podkreślające postęp niemieckiej techniki. Ponieważ dla 
wszystkich coraz bardziej oczywista była przewaga techniczna aliantów, podkreślanie 
niemieckich osiągnięć w tym obszarze z czasem nabierało dodatkowego znaczenia53. 

Warto też wspomnieć o cyklu audycji „Bericht zur Lage”, za którą był odpowie-
dzialny Karl Scharping. Była ona emitowany codziennie po wiadomościach o 12.35, 
a za punkt wyjścia służyły aktualne wydarzenia. „Bericht” miał być podsumowa-
niem wiadomości i   podkreśleniem najważniejszych elementów. Stanowić rodzaj 
klucza, który miał rzekomo pomóc słuchaczom zrozumieć bieżące zdarzenia54. 
W  rzeczywistości był skutecznym instrumentem manipulacji zgodnie z  założoną 
polityką informacyjną. 

Narodowosocjalistyczna radiofonia zmieniła całkowicie swój charakter po klę-
sce pod Stalingradem. Jeżeli do tego momentu przedstawiano wojnę jako harcerską 
przygodę, to teraz prezentowano płynące z niej zagrożenia z całą brutalnością. 

Od marca 1943 roku emitowano informacje frontowe (Frontbericht) w formie, 
która wcześniej byłaby nie do pomyślenia. W  ich ramach prezentowano relacje 
z  trwających tygodniami walk, których brutalność przekraczała wszelkie dotych-
czasowe wyobrażenia. Były to relacje, dla których trzeba było szukać zupełne no-
wych środków stylistycznych55.

Były one tak drastyczne, że odbierano je wręcz jako próby straszenia społeczeń-
stwa i powątpiewano nawet w ich prawdziwość. Tym bardziej że towarzyszyły im 
sugestie, że konieczny jest wielki społeczny wysiłek, by się nigdy taka sytuacja więcej 
nie powtórzyła. Uwadze słuchaczy nie uszedł fakt, że dramat Stalingradu był przez 
media instrumentalizowany. Że domagano się poświeceń rzekomo dla uszanowania 
pamięci tych, którzy w tak dramatycznie trudnych warunkach walczyli i zginęli56. 

Uznaniem słuchaczy cieszyły się natomiast programy, w których wypowiada-
li się ludzie mówiący o swoich własnych przeżyciach. Zainteresowanie wzbudzały 
analizy zdarzeń przez pryzmat osobistych doświadczeń57. Słuchaczy najbardziej in-
teresował los własnych rodzin58. Programy oceniano też coraz częściej jako nudne 
i nachalne59. Reakcją był mniej lub bardziej uświadamiany bojkot radia. Jego słu-
chalność wzrastała tylko w przełomowych momentach60. 

53  G. Gülicher, Der Zeitspiegel im Jahre 1943, „Reichsrundfunk“ 1943, Heft 11, s. 222.
54  Bez autora, ... gab den Bericht zur Lage‘, „Reichsrundfunk“ 1943, Heft 10, s. 191 i n. 
55  K. Kraft, Das Wort von der Front, „Reichsrundfunk“ 1942, Heft 19, s. 361.
56  Hans Fritsche  PZUR (26.01.43), StAM, Spruchkammerakten K. 477, Fritzsche Hans, Band III, k. 62.
57  Meldungen Nr 294, (25.06.1942), BA R  58/172, k. 344; Meldungen, Nr 295 (29.06.1942), BA 
R 58/172, k. 397. 
58  Meldungen, Nr 365 (08.03.43), BA R 58/181, k. 48.
59  Bericht SD Frankfurt (10.04.43), BA R 58/958, k. 54 i n. 
60  Meldungen, Nr 261 (19.02.42), BA R 58/169, k. 199; Meldungen, Nr 298 (09.07.42), BA R 58/173, 
k. 68; Meldungen, Nr 280, (30.04.42), BA R 58/171, k. 221.
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Dlatego też podejmowano cały szereg prób uatrakcyjnienia programu. Przede 
wszystkim podejmowano wysiłki, by programy były bardziej komunikatywne i zrozu-
miałe również dla najgorzej wykształconej części społeczeństwa. Od realizatorów ocze-
kiwano, żeby nie snuli skomplikowanych, ogólnych rozważań na temat sytuacji Nie-
miec, tylko zawsze starali się je zilustrować konkretnymi przykładami. Miały się one 
odnosić do doświadczeń życia codziennego i przeżyć zwykłych, prostych ludzi. Również 
przyczyny wywołujące te trudności miały być ilustrowane konkretnymi jednostkowymi 
przypadkami. Zalecano, by dziennikarze unikali tematów związanych z tematyką mię-
dzynarodową. Jeżeli miały się one pojawiać, to również tylko w kontekście konsekwencji 
dla konkretnych ludzi. Wypracowano wytyczne zakazujące realizacji programów dłuż-
szych niż 5-6 minut. Uznano, że tylko tyle czasu można utrzymać uwagę słuchacza61.

Jeżeli w płaszczyźnie muzyczno-rozrywkowej panowała na niemieckiej na an-
tenie sielanka, to w  obszarze propagandy rysował się dokładnie odwrotny trend. 
Potęgowała się radykalizacja terminologii, co odzwierciedlało też ducha czasu. Go-
ebbels domagał się od dziennikarzy, żeby jeszcze poważniej potraktowali zadania 
kierowania społeczeństwem. Jego zdaniem to media miały stanowić ideologiczny 
kręgosłup społeczeństwa i być fundamentem jego mobilizacji do walki z aliantami. 
I rzeczywiście zgodnie z tymi wytycznymi od 1944 roku zaczęła znowu rosnąć licz-
ba programów muzycznych. Wzrosła ona do 40 godzin tygodniowo. Spośród nich 
aż 32 godziny przypadały na publicystykę polityczną62.

Alianckie naloty powodowały śmierć dziesiątków tysięcy niemieckich cywilów. 
Niemiecka radiofonia podejmowała od początku wojny wysiłki na rzecz informo-
wania społeczeństwa o zbliżających się alianckich samolotach. Od szybkości i traf-
ności tych ostrzeżeń zależało życie potencjalnych ofiar. Informacje te w RRG nieste-
ty nie zawsze były trafione, co budziło oczywistą frustracje. Nic też dziwnego, że już 
jesienią 1944 roku coraz więcej niemieckich słuchaczy włączało alianckie, niemiec-
kojęzyczne stacje radiowe. Kierowali się oni nadzieją, że uda się im na antenie tych 
rozgłośni dowiedzieć się czegoś więcej o planowanych nalotach63.

Temat ten stał się częścią walki brytyjskich i narodowosocjalistycznych rozgło-
śni o niemieckich słuchaczy. Alianci w trafnym informowaniu o planowanych na-
lotach na swojej antenie dostrzegły dla siebie wielką szansę. Stąd też BBC rozpoczę-
ło emisję własnych komunikatów ostrzegających społeczeństwo niemieckie przed 
alianckimi nalotami64. 

Kreatorzy niemieckiej polityki informacyjnej szybko znaleźli odpowiedź na ten 
trik alianckiej radiofonii. Informacje emitowane przez BBC powtarzano jako własne 

61  Protokoll der Rundfunkarbeitsbesprechung (20.09.44), BA R 55/556, k. 65. 
62  Bez autora, Der Rundfunk fand sein Programm. Überlegungen am Schalthebel der Sendefolgen, „Das 
Reich“ 1944/46 (12.11.44.), s. 1.
63  Rundschreiben Reichsminister Goebbels an Gauleiter (29.03.44), BA R 55/619, k. 185 i n.
64  M. Bonacker, Goebbels‘ Mann..., s. 195.
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na antenie radiofonii RRG. Po 21 marca 1944 roku stworzono nawet rubrykę progra-
mową, która co godzinę informowała słuchaczy o zbliżających się nalotach. Nie rezy-
gnowano również z przerywania programu dla emisji pilnych ostrzeżeń lotniczych65.

Radio odzyskało na moment przynajmniej pozór, że działa w służbie społeczeń-
stwa. Z upływem lat w strukturze innych audycji również nie zmieniło się wiele. 
Uzupełnieniem czy ilustracją komentarzy były audycje „Frontbericht”. Miały one 
być dźwiękowym zilustrowaniem wydarzeń frontowych. Składały się na nie głównie 
produkowane przez kompanie prasowe reportaże. Realizowane one były często na 
najbardziej niebezpiecznych i zapalnych odcinkach frontu66.

Nosiły one następujące tytuły: „Scharfschützer erledigt 146 Bolschewisten”, 
„Aufklärungsschwadron in den Peleponnes”, „Panzervernichtung vor Nettuno”, 
„Die Füsiliere der 18 Kompanie”, „Lokführer Unteroffizier Polzius”, „Schlachtflie-
ger im Einsatz”, „Schlachtflieger helfen den Panzern”, „Zwei Tage eines Fliegerein-
satzoffiziers”, „Großtransportraum”, „Gespräch mit Generalleutnant Le Suire”, „Le-
bensnerv Nachschub”, „Im Reich der Maschine”, „Der Flottenarzt steigt über”, „Der 
Westen Europas”, „Abschuss englischer Flugzeuge”, „Letzter Gefechtsvorposten 
vor dem Atlantikwall”, „Die Artillerie am Atlantikwall”, „Führer der U-Boote”, „U 
– Bootkriegslage im Mittelmeerraum”67. Reportaże te w większości słuchane były 
z dużym zainteresowanie ze względu na ich autentyczny charakter. Ceniono w nich 
również atmosferę wydarzeń frontowych68.

Reportaże wojenne w miarę upływu czasu coraz bardziej brutalnie opisywały 
wojenne zdarzenia. Relacjonowano krwawe obrony wojskowych pozycji do ostat-
niego człowieka. Mówiono o  walkach wręcz pomiędzy niemieckimi i  alianckimi 
żołnierzami. W  innych reportażach słychać było autentyczne odgłosy walących 
się budynków i  przerażone krzyki ludzi, na których przewracały się ściany. Cią-
gle powracały doniesienia o bohaterskich żołnierzach Volkssturm69. W reportażach 
przedstawiano sytuacje, w których nawet cywile musieli walczyć o ratowanie wła-
snej, elementarnej egzystencji. Tak było w przypadku znanego reportażu o walkach 
ulicznych we Wrocławiu. Niemiecki i  rosyjski oddział walczył o  palący się dom, 
który w czasie trwających na noże walk zawalił się, grzebiąc wspólnie obie strony. 
Brutalność tego reportażu wywołała przerażenie nawet wśród pracowników PRO-
MI. Pojawiły się obawy, że tak zrobione materiały mogą wywoływać panikę w spo-
łeczeństwie i działać demobilizująco70.

65  Bez autora, Mitteilungen, „Rundfunkarchiv“ 1944, Heft 1/3, s. 33.
66  H. Maegerlein, Die Frontberichte , „Reichsrundfunk“ 1941, Heft 14, s. 274 i n.; K.H. Richter, Täglich 
eine Stunde Frontberichte, „Reichsrundfunk“ 1941, Heft 11, s. 221 i n.
67  Hans Fritsche, Rundfunkfachprüfer, Für das Reich gesendete Aufnahmen der Propagandakompa-
nien, Berlin 21.4. - 24.4.1944, BA - MA RW 4/28, bez numeracji kart. 
68  Meldungen Nr 227 (09.10.1941), BA R 58/165 k. 59 i n. 
69  K. Scheel, Die letzten Wochen des Nazirundfunks 1945, „Beiträge zur Geschichte des Rundfunks“ 
1969, Heft 1, s. 26.
70  E. Kästner, Notabene 1945, Ein Tagebuch, Zürich 1961 s. 49, wpis z 6.03.45.
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Chętnie sięgano po reportaże o chłopcach z Hitlerjugend, którzy z męstwem prze-
ciwstawili się nacierającej Armii Czerwonej z bronią w ręku. Gloryfikowano dzieci peł-
niące szczególnie niebezpieczną służbę frontowych łączników. Tych najbardziej odważ-
nych ściągano potem do berlińskiej rozgłośni, żeby wystąpili przed mikrofonami radia. 
W pełen emocji sposób opowiadali o swoich bojowych doświadczeniach. A na koniec 
byli zmuszani do wykrzykiwania wcześniej przez kreatorów propagandy przygotowa-
nych haseł wzywających resztę społeczeństwa do walki do samego końca71. 

Zimą 1945 roku na antenie rozgłośni RRG pojawiły się po raz pierwszy od wielu 
lat psalmy i oratoria o charakterze religijnym72. Na początku marca 1945 roku wyemi-
towano po raz pierwszy od 1939 roku fragmenty mszy polowej, którą odprawiano dla 
uchodźców na drodze ich pełnej trudów wędrówki.73 Krótko potem Fritzsche wydał 
rozporządzenie zezwalające na emisję fragmentów mszy świętych w ramach audycji 
„Zeitspiegel”. Planował nawet retransmisje całych mszy, ale natrafiał tu na zdecydo-
wany opór ze strony instancji partyjnych74. W ostatnich komentarzach toczona wojna 
i militarne starcia nabrały dla Fritzschego innego charakteru. Najważniejsze dla niego 
było, żeby zapewnić ideologiczną i kulturową ciągłość niemieckiego społeczeństwa75. 

Niemiecka radiofonia załamała się na przełomie kwietnia i maja 1945 roku. Wów-
czas to z polecenia Fritzschego większość pracowników radia opuściło Berlin i udało 
się na północ albo południe Niemiec76. Ostatnią rozgłośnią III Rzeszy był Flensburg. 
To przez tę rozgłośnię admirał Dönitz wezwał w dniu 6 maja 1945 roku całą niemiecką 
marynarkę wojenną do zaprzestania działalności zbrojnej. Stąd też poinformowano 
7 maja 1945 r. o bezwarunkowej kapitulacji Wehrmachtu i dzień później o poddaniu 
się całej III Rzeszy. Na północy Niemiec w ostatnich dniach przed kapitulacją działał 
jeszcze jeden mobilny nadajnik, który na częstotliwościach fal długich Deutschland-
sender retransmitował program z Flensburga77. Z Flensburga wyemitowano również 
ostatni Wehrmachtsbericht z dnia 9 maja 1945. Rozgłośnia zakończyła swoje nada-
wanie dopiero po interwencji administracji brytyjskiej w dniu 13 maja 1945 roku78.

Radiofonia III Rzeszy okazała się skutecznym instrumentem mobilizacji społe-
czeństwa niemieckiego na rzecz prowadzonej wojny. Dzięki jej wyszukanym prakty-
kom przyczyniła się do wydłużenia wojny i śmierci milionów ludzi po obu stronach 
frontu. Jest i pozostanie ostrzeżeniem, jak media dramatycznie mogą wpływać na losy 
zwykłych ludzi, przekazując informacje w większości nieprawdziwe i zmanipulowane.

71  W. Maaß, Die Verführung des Hitlerjungen Noll, Die Fünfzigjährigen, „Stern“ 1980/9, s. 90.
72  Protokoll der Rundfunkarbeitsbesprechung (21.02.45), BA R 55/ 556, k. 155. 
73  Protokoll der Rundfunkarbeitsbesprechung (07.03.45), BA R 55/556, k. 163. 
74  Transkription der Rundfunkarbeitsbesprechung (12.03.45) Tonträger DRA Frankfurt, Archivnum-
mer: 2966044.
75  Hans Fritzsche PZUR (21.10.44), StAM, Spruchkammerakten K. 477, Fritzsche Hans, Band III, k. 296.
76  H. Springer, Es sprach Hans Fritzsche. Nach Gesprächen, Briefen und Dokumenten, Stuttgart 1949, s. 32.
77  Ibidem. K. Breitkopf, Rundfunk. Faszination…, s. 80.
78  K. Scheel, Zur Rolle des Senders Flensburg im Mai 1945, „Beiträge zur Geschichte des Rundfunks“ 
1969/3, s. 60.
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THE WORLD OF LITERARY FICTION. THE JOURNALISTIC 
AND BROADCASTING FORMATS OF THE THIRD REICH RADIO 

DURING THE WAR

SUMMARY
The creators of the information policy of the Third Reich created a totally fictitious and il-
lusory picture of reality during the war. Information services had a key role in this process, 
but the radio also created a whole range of new formats. Special reports can be used as an 
example, with their own form and characteristic musical setting. New radio formats were 
aimed at warning the public against Allied bombing. An important role in the information 
strategies was played by commentators, front-line reporters, and religious broadcasts which 
appeared at the end of the war. Thanks to sophisticated information strategies, broadcasting 
contributes to prolonging the war and thereby the death of millions of people.
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                          Struktura wiadomości zagranicznych                                                                                                                                    
                          w nagłówkach „New York Timesa”                                                                                                                                          
                          w latach 1989-2014

STRESZCZENIE 
W artykule zaprezentowano wyniki analizy struktury wiadomości zagranicznych na łamach dzien-
nika „New York Times” w latach 1989-2014. Materiał badawczy zebrany na potrzeby badań stano-
wiły nagłówki działu zagranicznego nowojorskiego dziennika (ok. 25 tys.), które uporządkowano 
w zbiór tekstowy. Ilościowa analiza leksykalna (pomiary frekwencyjności, badania konkordancji 
określonych wyrazów wraz z ich kontekstami, wybrane kolokacje najistotniejszych wyrazów, a na-
stępnie analiza zawartości posłużyły do rekonstrukcji wzorów współwystępowania określonych 
wyrazów, a tym samym stały się podstawą rekonstrukcji wzajemnych związków i wzorów współ-
występowania określeń odnoszących się do osób, przedmiotów, cech, czynności, stanów jako pod-
stawowych elementów różnorodnych narracji o świecie na łamach „New York Timesa”. 

SŁOWA KLUCZOWE: medialny obraz świata, wiadomości zagraniczne, analiza zawarto-
ści, „New York Times”, nagłówek prasowy

Wstęp

Dziennik „New York Times” od wielu lat zajmuje ważne miejsce w amerykań-
skim, a także światowym krajobrazie medialnym. To właśnie narodziny nowojor-
skiego „Timesa” zapoczątkowały rozwój gazet opiniotwórczych w USA2, a wysoki 
poziom publikacji, wnikliwe analizy ekonomiczne i bogaty serwis informacji krajo-
wych i zagranicznych przyczyniły się do pozyskania licznego grona wiernych czy-
telników3. Dynamiczny rozwój dziennika sprawił, że jest on od lat potężną fabryką 
informacji i opinii4, prestiżowym dziennikiem o zasięgu międzynarodowym, elitar-

1  Dr; Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński.
2  B. Golka, System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004, s. 26.
3  Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008, s. 135.
4  „New York Times” wchodzi w skład koncernu The New York Times Company, któremu przewodzi 
Arthur Ochs Sulzberger. Spółka ta wydaje kilkanaście innych tytułów, w tym “The Boston Globe” i “In-
ternational Herald Tribune”, posiada serwisy informacyjne i stacje nadawcze telewizyjne oraz radiowe. 
Sam „New York Times” jest tworzony przez przeszło 1 tys. osób piszących i redagujących, a wspomaga 
je ok. 7 tys. osób zatrudnionych w części biznesowej i produkcyjnej.
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nym5 źródłem informacji dla decydentów politycznych, biznesowych (a także wielu 
innych mediów), a także – jak przekonują liczni autorzy – wzorem dziennikarskiego 
obiektywizmu6 oraz profesjonalizmu7.

Trudno jednak podzielać tak bezkrytycznie pozytywną opinię o „New York Ti-
mesie”. Wielu autorów, których głos w debacie na temat kondycji amerykańskich (i 
szerzej zachodnich) mediów jest jednak mniej słyszalny, wskazuje na liczne naduży-
cia natury etycznej, a nawet szkodliwe manipulacje, których dopuszczali się dzien-
nikarze i redaktorzy amerykańskiej gazety8. 

Dziennikarzy „New York Timesa” obowiązuje informacyjna bezstronność 
i dążenie do obiektywizmu w relacjonowaniu zdarzeń i wyborze tematów. Jednak 
twierdzenie, że nowojorski dziennik jest w pełni niezależny, jest fałszywe. Choć, jak 
już wspomniano, nowojorski dziennik ma rozbudowany dział zagraniczny i nie boi 
się krytykować działań rządu (jak w przypadku publikacji dokumentów Pentago-
nu), nie jest zupełnie niezależny od władz USA. Na przykład podczas zimnej wojny 
prawie ¾ tekstów na jedynce gazety pochodziło z oficjalnych źródeł9, a czerpanie 
wiadomości o  świecie z  oficjalnych źródeł owocowało również przedstawianiem 
podobnych zdarzeń w różnym tonie w zależności od tego, czy sprawcami są przyja-
zne czy wrogie Stanom Zjednoczonym kraje10. „New York Times” jest – mimo de-
klaracji redakcyjnych – dziennikiem zaangażowanym. Funkcjonowanie tej gazety 

5  „New York Times” jest czytany we wszystkich stanach USA, a jego czytelnikami są krajowe „elity”, 
ludzie wykształceni i posiadający dużą wiedzę o świecie, którą pragną pogłębiać. Interesują się więk-
szym zakresem tematów, w tym tematami „trudnymi” i przez to niepopularnymi wśród „masowego” 
czytelnika. „New York Times” odzwierciedla ich zainteresowania. 
6  Por. D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównaw-
czym, Kraków 2007, s. 99-100.
7  Nowojorski „Times” zatrudnia doświadczonych i wiarygodnych autorów oraz utrzymuje – mimo 
kryzysu na rynku mediów tradycyjnych – rozbudowany system biur i korespondentów na terenie Sta-
nów Zjednoczonych i całego świata. Potwierdzeniem profesjonalnej jakości dziennika są liczne na-
grody, z nagrodami Pulitzera na czele. Dziennikarze gazety otrzymali najwięcej nagród Pulitzera na 
tle pracowników innych gazet i agencji informacyjnych na świecie – ponad 100. Również w sondażu 
przeprowadzonym przez „Columbia Journalism Review” w 1999 roku pod hasłem „21 For The 21th 
Century: najlepsze gazety Ameryki”, „NYT” zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając m.in. „Washington 
Post” oraz „Wall Street Journal”. Por. B. Golka, System medialny…, s. 139.
8  Ogromne kontrowersje w historii nowojorskiego dziennika wzbudza do dziś sprawa Waltera Du-
ranty’ego, korespondenta „New York Timesa” w Moskwie w latach 1922-1936, który przebywając na 
Ukrainie w latach „wielkiego głodu” (1932-1933) nie tylko stalinowskiego ludobójstwa nie zauważył, 
ale – jako sowiecki agent wpływu – aktywnie zwalczał rzetelne relacje na ten temat autorstwa walijskie-
go reportera, dziś już niestety nieco zapomnianego, Garetha Jonesa. Sprawa Durranty’ego powinna być 
wyrzutem sumienia dla ówczesnego dziennikarskiego środowiska w USA, jeśli wziąć pod uwagę fakt, 
iż korespondent nowojorskiej gazety otrzymał w 1932 roku nagrodę Pulitzera za serię reportaży wy-
chwalających postępy komunizmu. Zob. T. Snyder, Skrwawione ziemie, Świat Książki 2011, s. 69 i 78.
9  P.M. Taylor, Global Communications, International Affairs and Media since 1945, London – New 
York 1997, s. 67.
10  Porównanie relacji „New York Times” z konfliktów w Kambodży i Timorze Wschodnim z rela-
cjami z wyborów w Nikaragui i Salwadorze pokazało, że gazeta oceniła niekorzystnie „skalane ko-
munizmem” Kambodżę i Nikaraguę. Z drugiej strony, podobne wydarzenia w Timorze Wschodnim 
i Salwadorze, krajach postrzeganych jako przyjazne Stanom Zjednoczonym, zostały ukazane w ko-
rzystnym świetle. Por. D.A. Graber, Mass Media and American Politics, Washington DC 2011, s. 306.



STRUKTURA WIADOMOŚCI ZAGRANICZNYCH W NAGŁÓWKACH... 133

w odniesieniu do kwestii bałkańskiej czy wojen w Zatoce było – zdaniem licznych 
krytyków – modelowym przykładem „dziennikarstwa stadnego” (pack-journalism), 
„dziennikarstwa zaangażowanego” (advocacy journalism)11 lub „dziennikarstwa 
przywiązania” (the journalism of attachment)12.

Bezsprzecznie „New York Times” wciąż pozostaje jedną z najbardziej wpływo-
wych gazet w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Czytelnikami nowojor-
skiego dziennika są zazwyczaj osoby lepiej wykształcone niż przeciętny Amery-
kanin, a dziennik ten czytają też prezydenci, dyplomaci, ambasadorzy na terenie 
Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele rządu, rektorzy uczelni wyższych13. Dlate-
go sposób, w jaki gazeta przedstawia dany kraj lub naród, ma ogromny wpływ na 
postrzeganie świata przez dużą część amerykańskich (i szerzej – zachodnich) elit.

Metodologia badań: hipotezy, materiał badawczy 
i procedura analityczna

Celem badań była rekonstrukcja struktury zawartości nagłówków zagranicz-
nych „New York Timesa”, czyli wyodrębnienie czytelnej konfiguracji wartości, te-
matów, miejsc i bohaterów wydarzeń światowych, zarówno w ujęciu globalnym (w 
okresie 1989-2014), jak i w poszczególnych latach wydawania dziennika.

Nagłówki prasowe pełnią szczególną rolę w zawartości mediów drukowanych. Bez 
wątpienia tworzą one – zwłaszcza w prasie informacyjnej – czytelne układy treści, które 
są hierarchicznie zorganizowane: od materiałów najważniejszych do wypowiedzi dzien-
nikarskich mniej istotnych. Tym samym nagłówki stanowią empirycznie dostępny do-
wód działania mechanizmów selekcyjnych w prasie, zarówno rezultatów redakcyjnej 
selekcji, czyli decyzji, jakie wydarzenia – ze względu na ich wartość informacyjną w oce-
nie redakcji – zasługują na upowszechnienie, jak i porządku dziennego budowanego na 
hierarchii ważności wydarzeń. Gazeta drukowana operuje sekwencyjnością: od mate-
riałów czołówkowych na „jedynce” dziennika, a także na pierwszych kolumnach muta-

11  Motywacje i orientacje dyskursywne dziennikarzy bez wątpienia wpływają na proces selekcji i two-
rzenia newsów. Szczególnie interesujące są napięcia (w latach 90. XX wieku) między bezkompromi-
sowymi zwolennikami proceduralnie zopercjonalizowanej zasady obiektywizmu a korespondentami 
zagranicznymi (np. Ch. Amanpour, J. Nachtwey), którzy opowiedzieli się za idealistycznym i  inter-
wencjonistycznym idealizmem, co przybiera postać advocacy journalism, tj. dziennikarstwa zaangażo-
wanego, zwłaszcza po stronie ofiar przeciwko sprawcom zbrodni.
12  W 2004 roku redakcja przeprosiła za bezkrytyczne wspieranie polityki prezydenta George’a Bu-
sha. Podobnie zresztą uczynił dziennik „Washington Post”. Zbyt wiele uwagi poświęcano działaniom 
wojennym, bez zadawania pytań o cel i potrzebę prowadzenia wojny. W 2005 roku reporterka Judith 
Miller odeszła z  „New York Timesa” po fali krytyki wobec jej artykułów na temat wojny w  Iraku, 
w których znaleziono niepoprawne informacje, przedstawiające działania wojsk amerykańskich w ko-
rzystnym świetle. Por. D.A. Graber, Mass Media..., s. 304.
13  Ponad 2000 egzemplarzy „Timesa” kolportuje się codziennie do instytucji państwowych w  Wa-
szyngtonie, włączając w to Biały Dom, Kongres, Pentagon, Departament Stanu i CIA, a „New York Ti-
mes” pozostaje preferowanym źródłem informacji dla urzędników w Waszyngtonie. Por. D.A. Graber, 
Mass Media..., s. 288-289.
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cji lokalnych i dodatków tematycznych do materiałów uzupełniających, dodatkowych 
itd. Taka organizacja zawartości wzmacnia efekt ustanawiania „porządku dziennego” 
oraz prowadzi do wykreowania ram interpretacji i określonej narracyjności: kreuje spo-
soby rozumienia wydarzeń zagranicznych i  upowszechnia określone dziennikarskie 
opowieści o świecie. Czytelnik prasy, na podstawie lektury wyłącznie nagłówków, może 
mieć wrażenie obrazu całości, ponieważ nagłówki prasowe dzięki ich organizacji, lapi-
darności i atrakcyjności skutecznie przyciągają uwagę odbiorcy i skutecznie oddziałują 
nawet na tych czytelników, którzy mają coraz mniej czasu na lekturę gazety14.

W projekcie badawczym postawiono następujące hipotezy:
•	 H1: Większe prawdopodobieństwo publikacji na łamach nowojorskiego dzien-

nika mają takie treści ze świata, które wpływają na gospodarkę, kulturę lub politykę USA 
w większym stopniu niż aktualne wiadomości krajowe. Presja kulturowa jako najsilniej-
szy mechanizm selekcji sprawia, że wiadomości zagraniczne są prezentowane w optyce 
amerykańskiej wizji świata i w ramach amerykańskiego systemu wartości15. 

•	 H2: „New York Times” – mimo większego zainteresowania światem na tle in-
nych amerykańskich mediów – poświęca więcej uwagi elitarnym krajom i narodom, 
krajom „rdzenia świata” definiowanym przez czynniki ekonomiczne, polityczne i spo-
łeczne. Doniesienia z tak zwanych core-countries – jak zakładamy – wyraźnie dominują 
nad strefą semiperyferyjną i obszarami peryferyjnymi. 

•	 H3: W przypadku obszarów spoza „rdzenia świata” istnieje – jak sądzimy – 
wiele „filtrów”, które decydują o tym, czy pewne państwa staną się tematem prasowej 
wiadomości. Zakładamy, że w przypadku nowojorskiego „Timesa” kluczowym filtrem 
selekcji jest wysoki poziom negatywizmu wydarzenia16.

•	 H4: Zakładamy, że wśród najważniejszych krajów z punktu widzenia nowojor-
skiej redakcji znajdą się Chiny (jako główny konkurent USA w przyszłości) oraz Rosja 
(jako sukcesorka ZSRR). Natomiast najistotniejszymi regionami świata są, po pierwsze, 
Bliski Wschód (nie tylko ze względu na fakt, że jest to region zasobny w surowce stra-
tegiczne, ale coraz częściej jako źródło niestabilności i zagrożenia terroryzmem), a po 
drugie, bliskie sąsiedztwo USA (ze względu na problem transferu narkotyków).

•	 H5: Stawiamy hipotezę, że po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 
r. zainteresowanie „New York Timesa” światem nie ogranicza się – tak jak w przypad-
ku wielu innych mediów w USA – do niewielkiej liczby tematów związanych z terro-

14  Por. W. Pisarek, Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwi-
stycznym, Kraków 1967, a także M. Ślawska, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Rocznik Prasoznaw-
czy” 2007, s. 118-126.
15  Można dodać, że dążenie do zbieżności kulturowej sprawia, że amerykańskie media potwierdzają 
zwykle status quo, wzmacniając funkcjonujące w USA stereotypy na temat ludzi i narodów. Weryfika-
cja tej hipotezy wymaga jednak badań wykraczających poza analizę przekazu medialnego.
16  Tym samym próbujemy zweryfikować kanoniczną tezę J. Galtunga i M. Ruge dotyczącą „negaty-
wizmu” jako jednego z czynników wartości informacyjnej (news value) w mediach. Problem ten jest 
– naszym zdaniem – o tyle ciekawy, że jak wynika z niektórych badań, współczesne amerykańskie me-
dia prestiżowe (takie jak „New York Times”) są bardziej skłonne informować o drastycznych wydarze-
niach niż powszechnie oskarżane o sensacjonalizm tabloidy w USA. Por. J. Fishman, Photojournalism 
and Spectacles of the Morbid in the Tabloid and Elite Newspaper.
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ryzmem. Oczywiście redakcja nowojorskiej gazety zajmuje się relacjonowaniem ame-
rykańskiego wysiłku wojskowego na Bliskim Wschodzie, niemniej jednak „geografia 
prasowa” jest w  przypadku „NYT” bardziej złożona, a  zainteresowanie wojującym 
islamem nie prowadzi do marginalizacji relacji z innych regionów świata17. 

•	 H6: Zakładamy, że nagłówki nowojorskiej gazety – dziennika liberalnego i eli-
tarnego – będą sygnalizować mocną obecność na łamach pisma humanitarnego uniwer-
salizmu, swoistego dyskursu, którego zwornikami jest sytuacja zwykłych ludzi w zgloba-
lizowanym świecie (łamanie praw człowieka, ubóstwo, przestępczość, prawa kobiet etc.). 
Tym samym przyjmujemy, że taka właśnie orientacja dyskursywna „New York Timesa” 
stanowi jego cechę swoistą, która sprawia, że kosmopolityczna wizja świata – w pewnych 
sytuacjach – zyskuje przewagę nad perspektywą imperialną lub narodową.

W procedurze badawczej wykorzystano przeniesioną z lingwistyki, a stosowaną 
także w analizie zawartości technikę ilościowej analizy korpusów tekstowych, czyli 
zbiorów tekstów języka dobranych ze względu na zamierzony cel badań. Na potrzeby 
badań zebrano około 25 tys. nagłówków opublikowanych na łamach nowojorskiego 
dziennika od stycznia 1989 r. do czerwca 2014 r. Zbiór liczy ponad 230 tys. wyra-
zów (tokens – running words), co stanowi mniej więcej 19 tys. haseł (types – distinct 
words)18. W tej fazie analizy jednostkę pomiaru stanowił wyraz jako element składowy 
nagłówka. Dlatego też intensywność określonych cech tekstu określa się liczbą i za-
sięgiem procentowym występowania poszczególnych wyrazów w badanym zbiorze19. 
Na tym etapie badań została ponadto wykonana analiza słów-kluczy zawartości NYT 
w okresach odpowiadających kadencjom kolejnych prezydentów USA20. 

17  Jest to o tyle ważne, gdyż częstotliwość zainteresowania mediów w USA danym krajem dostarcza 
wskazówek opinii publicznej czy określone państwa są ważne dla Stanów Zjednoczonych (poziom 
pierwszy agenda setting), natomiast atrybuty (zwłaszcza negatywne wartościowanie) przekazu me-
dialnego kształtują opinię, jak te kraje powinny być postrzegane (poziom drugi). Stąd wniosek, że im 
większe zainteresowanie mediów głównego nurtu danym krajem, tym bardziej społeczeństwo USA 
postrzega, że kraj ten ma kluczowe znaczenie dla interesów USA. Co więcej, negatywny obraz danego 
państwa jest istotnie skorelowany z negatywnym uczuciem wobec danego kraju.
18  Wskaźnik TTR (type/token ratio) wynosi 8,39. Natomiast standardised TTR std.dev. – 41,83 (przy 
podstawie standaryzacji wynoszącej 1000 słów). Średnia długość wyrazu – jako elementu składowego 
nagłówka – wynosi 4,94 znaków.
19  Wyniki pomiarów statystycznych zostały ujęte w listy frekwencyjne, które posłużyły następnie do 
badań dystrybucji (konkordancji) wyrazów, istotnych ze statystycznego punktu widzenia, wyrazów, 
polegającej na zestawianiu wszystkich elementów danego typu (wyrazów lub grup wyrazów) występu-
jących w badanym zbiorze tekstów wraz z ich kontekstami. Następnie sprawdzono kolokacje najistot-
niejszych wyrazów, inaczej: „łączliwość” pewnych słów, co posłużyło rekonstrukcji wzorów współ-
występowania określonych słowoform razem z  innymi, a  tym samym było podstawą rekonstrukcji 
wzajemnych związków, wzorów współwystępowania wyrazów odnoszących się do osób, przedmiotów, 
cech, czynności, stanów itd.
20  Jednym z celów analizy statystycznej słownictwa danego tekstu jest uchwycenie jego charaktery-
stycznych cech odróżniających go od innych tekstów. Zdecydowano się na obliczenie dla każdego 
zbioru tekstów – reprezentującego poszczególne kadencje prezydenckie – jego kluczowych wyrazów. 
W  tym celu korzystano z  informatycznych narzędzi do analizy leksykalnej. Aby wyznaczyć słowa-
-klucze nagłówków w interesujących nas okresach, porównano zasięg występowania każdej formy wy-
razowej z listy frekwencyjnej w badanym okresie z zasięgiem tej formy w korpusie referencyjnym, tj. 
zbiorze ogólnym.
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Kolejny poziom analizy stanowiła komputerowa analiza zawartości (computer 
assisted content analysis). W  tej fazie badań jednostką analizy był cały nagłówek 
(N=25  790). Podstawą klucza kategoryzacyjnego były słowniki kategorii opraco-
wane ze względu na pola wyrazowe21, to jest uporządkowane bloki słownika od-
powiadające określonym obszarom rzeczywistości22. W  końcowym etapie badań 
została wykonana analiza czynnikowa. W jej wyniku struktura treściowa nagłów-
ków zagranicznych „New York Timesa” została zredukowana do 25 najsilniejszych 
czynników, określających, które z  330 kategorii analizy przejawiają tendencję do 
współwystępowania, a tym samym tworzą wyraźną konfigurację głównych nurtów 
dyskursu o świecie na łamach dziennika w latach 1989–2014.

Listy frekwencyjne wyrazów oraz zasięgi procentowe poszczególnych katego-
rii komputerowej analizy zawartości posłużyły rekonstrukcji intensywności okre-
ślonych treści, co stanowiło próbę odtworzenia mechanizmów selekcjonowania 
(gatekeepingu)23 poszczególnych treści na łamach NYT. Te informacje – połączone 
ze słowami kluczowymi (wraz z  kontekstami) – odsłoniły wyrazistość (swoistość) 
tychże treści, co – naszym zdaniem – pozwoliło na odtworzenie hierarchii ważności 
(agenda setting24) wydarzeń światowych prezentowanych na zagranicznych kolum-
nach nowojorskiego „Timesa”. Wykonana na ostatnim etapie badań matryca wza-
jemnych korelacji poszczególnych kategorii klucza (oraz wykonana na jej podstawie 
analiza skupień) doprowadziła do ujawnienia dominujących ram interpretacyjnych 
(inaczej framingu25) wydarzeń zagranicznych, natomiast analiza czynnikowa okaza-
ła się skutecznym narzędziem rekonstrukcji głównych narracji o świecie w zawar-
tości „New York Timesa” w latach 1989–2014.

Frekwencja wyrazów i słowa-klucze nagłówków zagranicznych 
nowojorskiego „Timesa”

Na liście wyrazów odnoszących się do państw świata26 pierwsze miejsce zajmują od-
niesienia do Stanów Zjednoczonych (2,3 tys.27). Na liście frekwencyjnej czołowe miejsca 

21  Por. W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007, s. 278.
22  Klucz kategoryzacyjny oraz pełny raport z badań jest dostępny w archiwum Ośrodka Badań Pra-
soznawczych UJ.
23  D.M. White, The „Gatekeeper”: A Case Study in the Selection of News, “Journalism Quarterly” 1949, 
(27), s. 383-390; P. Shoemaker, S. Reese, Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media 
Content, White Plains, NY: Longman 1996; P. Shoemaker, M. Eicholz, E. Kim, B. Wrigley, Individual 
and Routines Forces in Gatekeeping, “Journalism & Mass Communication Quarterly” 2001, 78(2), s. 233.
24  M. McCombs, D. Shaw, The Agenda Setting Function of the Mass Media. “Public Opinion Quarterly” 
1972, 36, s. 176-187.
25  R. Entman, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, “Journal of Communication” 
1993, 43(4), s. 51-58.
26  Na tym etapie analizy wyodrębniono najczęściej pojawiające się wyrazy pełnoznaczeniowe, a zatem 
nie uwzględniono słów posiłkowych, przyimków, spójników, przedimków (etc.), ale też ogólnych od-
niesień do czasu, takich jak np. after, often, years, now itp.
27  A także American – 212 razy.
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zajmują Chiny (ok. 1 tys.)28, Irak (ok. 70029), a także – ok. 500 razy każdy – Europa, Ro-
sja30, ONZ, Japonia, Indie, Izrael31, następnie – ok. 300 razy – Meksyk, Afryka, Pakistan, 
Syria, Afganistan32, a wreszcie – ok. 200 razy – Francja33, Bośnia; przymiotnik Soviet, 
RPA, Haiti, Egipt, Niemcy, Brazylia Korea Północna, a wreszcie Wielka Brytania34.

To proste zestawienie pokazuje, że w  zagranicznych doniesieniach publikowa-
nych na łamach NYT dominuje kontekst amerykański wydarzeń międzynarodowych, 
co stanowi potwierdzenie tego, że media w USA – w tym nawet najbardziej otwarty na 
różnorodność świata nowojorski dziennik – ulegają swoistej presji kulturowej. 

W rankingu najczęściej pojawiających się wyrazów funkcjonuje pokaźna grupa 
słów denotujących – co zrozumiałe – dyskurs dziennikarski i prasowy35. Jednak bar-
dziej interesujące są te słowoformy z najwyższych pozycji listy frekwencyjnej, które 
są wyraźnie nacechowane aksjologicznie. Okazuje się, że znakomitą przewagę maję 
wyrazy o negatywnej konotacji. Na przykład wyraz wojna, który pojawia się w ana-
lizowanych nagłówkach 1146 razy, jest trzecim najczęściej występującym słowem. 
Teza o  wyraźnej dominacji treści negatywnych w  dyskursie o  świecie na łamach 
NYT znajduje swoje potwierdzenie nie tylko w liczbie elementów na liście, ale także 
w  ich wysokich frekwencjach. Można tu wymienić – poza wspomnianą wojną – 
wiele innych słów denotujących świat siły, walki, przestępczości, przemocy, śmierci 
i zbrodni36. Na liście 50 wyrazów o najwyższej frekwencji występowania pojawiły 
się tylko trzy wyrazy o jednoznacznej konotacji pozytywnej, a mianowicie pomoc 
(270), pokój (255) oraz życie (233). Wśród najczęściej występujących aktorów wy-
darzeń zagranicznych dominują amerykańscy prezydenci37, a na liście rankingowej 

28  1054 razy pojawia się wyraz China, natomiast przymiotnik Chinese występuje 326 razy.
29  A dodatkowo wyraz Iraqi – 223 razy.
30  Natomiast przymiotnik Russian – 263 razy.
31  A także Israeli – 210 razy.
32  Także wyraz world – ok. 350 razy oraz nation – 270 razy.
33  France – 244, natomiast French – 249 razy. Na tym samym poziomie frekwencyjności znajdują się 
wyrazy South’ – 252 oraz East – 251.
34  Wyraz Britain – 151 razy, natomiast British – 193, natomiast skrótowiec U.K. – tylko 3 wystąpienia.
35  Są to – w porządku rangowym – journal (1360 razy), new (1106), says (762), leader (548), article 
(361), report (349), president (347), say (293), city (269), talks (237), plan (230), news (209), case (204), 
court (200) oraz chief (199).
36  Tę grupę słownictwa reprezentują wyrazy: dies (512), killed (335), dead (325), death (295), attack 
(282), military (278), crisis (275), rebels (255), kills (252), police (252), drug (251), army (249), arms 
(228) oraz troops (221).
37  Warto odnotować, że najwyższą pozycję (179 miejsce) na liście frekwencyjnej – nie licząc prezyden-
tów USA – zajmuje Nelson Mandela, którego nazwisko pojawiło się w analizowanym zbiorze nagłówków 
145 razy. W dalszej kolejności pojawiają się Władimir Putin (136 razy), Saddam Husajn (110), Michaił 
Gorbaczow (100), Borys Jelcyn (84), Osama bin Laden (67), Mu’ammar Kadafi (61), Jasir Arafat (54). 
Wśród polityków europejskich aż 40 razy wymieniono nazwisko Slobodana Miloszewicia, które pojawi-
ło się w nagłówkach NYT częściej niż nazwiska kolejnych przywódców państw zachodnioeuropejskich, 
chociażby Helmuta Kohla (16 razy), Tony’ego Blaira (15), Silvia Berlusconiego (15), Jacques’a Chiraca 
(13), Angeli Merkel (12). Znamienny jest fakt, że przywódcy Chin – mimo mocnej obecności tematyki 
azjatyckiej na łamach nowojorskiego „Timesa” – nie pojawiają się w badanych nagłówkach zbyt często. 
Na przykład Mao Zedong wystąpił tylko 15 razy, podczas gdy nazwisko Gandhi aż 35 razy. Listę najczę-
ściej wymienianych przywódców należy uzupełnić o nazwiska Manuela Noriegi (44) oraz przywódców 
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na jednej z najwyższych pozycji znalazły się też takie słowa, które – wykraczając 
poza ogólną dychotomię wartości i antywartości – stanowią istotną wskazówkę na 
temat ważnych nurtów dyskursu o świecie obecnego na łamach NYT. Są to wyrazy: 
kobiety (249), ropa naftowa (224) oraz wyraz drug, który – odnosząc się do świata 
narkotyków – najczęściej pojawiał się w funkcji przydawki38.

Proste pomiary frekwencji występowania określonych wyrazów w zgromadzonym 
zbiorze nagłówków amerykańskiego dziennika stanowią najbardziej ogólny etap badań, 
w którym operowano surowymi danymi. Aby przekształcić pozbawiony struktury tekst 
w użyteczną wiedzę, skorzystano z oprogramowania STATISTICA Text Miner39. Wy-
niki ogólne przetwarzania danych tekstowych za pomocą tego modułu nie tylko po-
twierdzają wnioski z  list frekwencyjnych, ale znacząco je pogłębiają. Najwyraźniejsze 
w strukturze całego zbioru są te związki wyrazowe, których elementami są odniesienia 
się do USA razem z grupą słów denotującym aspekt komunikacyjny, zwłaszcza różne 
formy wyrazu say. Ale jeśli chodzi o aspekt treściowy to – w połączeniu z USA – domi-
nują wyrazy negatywne: formom denotujący Stany Zjednoczone (często razem z nation) 
towarzyszą takie wyrazy, jak: kill {+bomb}, war, death, bomb (nierzadko nuclear {+talk, 
+Iran +Russia}), drug(s). Najważniejsze kraje to Chiny, Rosja {+attack}, Iran {+threat, 
+report, + nuclear}, Irak {+threat, +crisis}, Indie {+dead, + bomb}, Afganistan {+war, 
+dead}, Izrael {+dead}, Syria {+arm, +crisis, +rebel} oraz Meksyk. Ważne miejsce wśród 
czołowych struktur wyodrębnionych w toku tej analizy zajmują ONZ {+report}, wyraz 
peace {+talks} oraz wyraz rebel {+fight, + force, +Soviet}.

Spróbujmy teraz – stosując technikę analizy słów-kluczy – zrekonstruować 
słownictwo nagłówków nowojorskiego dziennika swoiste dla kolejnych administra-
cji prezydenckich w latach 1989-2014. 

W okresie 1989-1992 administracji prezydenckiej George’a Herberta Walkera Bu-
sha na kolumnach zagranicznych „New York Timesa” pisano o kryzysie (wojnie) w Za-
toce Perskiej. Analiza słów kluczowych nagłówków z tego okresu40 dowodzi, że równie 
istotna była sytuacja w Panamie. Ten obszar dyskursu dodatkowo wzmacnia obecność 
na liście słów kluczowych słownictwa ze sfery militarnej. Nie można nie wspomnieć 
o grupie słów świadczących o zainteresowaniu końcem zimnej wojny, ewolucyjnymi 
przekształceniami ZSRR i demontażem sowieckich stref wpływów w Europie i świecie. 
W tym nurcie dyskursów ważne miejsce zajmują gwałtowne wydarzenia na Litwie i w 

Syrii – Hafeza i Baszira Asadów (44) oraz – co znamienne – ogólne odniesienie do królewskiego domu 
Saudów (aż 163 razy). Najczęściej wymieniamy politykiem polskim był Lech Wałęsa (6 razy).
38  Na przykład drug wars, drug gangs, drug trade itp.
39  Więcej na ten temat zob.: P. Lula, Text Mining jako narzędzie pozyskiwania informacji z dokumen-
tów tekstowych, http://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/text_mining_jako_narzedzie_pozyski-
wania.pdf [2017-05-10].
40  Słowa-klucze w latach 1989-1992: Gulf | Soviet | East | Upheaval | Gorbachev | evolution | confronta-
tion | Panama | war | Soviets | Noriega | Kuwait | Baker | summit | clamor | journal | excerpts | Yugoslavia 
| Noriega’s | republics | Yugoslav | Bush | Mandela | Gandhi | coup | Gorbachev’s | Lithuania | Pretoria | 
Germans | party | today | Kuwaiti | Schwarzkopf | Sarajevo | union | fighting | reported | Communists | 
pronouncing | Romania | Khomeini | turmoil | surrender | Malta | Berlin.
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Rumunii oraz doniesienia ze szczytu na Malcie. Początek lat 90. XX wieku to także nowa 
era w Afryce, a zwłaszcza zmiana sytuacji w RPA. Dziennikarze pisali także o krwawym 
zamachu w Indiach oraz o rozpoczęciu wojny w Jugosławii. Wśród wskazanych z na-
zwiska bohaterów wydarzeń pojawiają się w omawianym okresie na łamach nowojor-
skiego dziennika – oprócz prezydenta Busha – także M. Gorbaczow, S. Husajn, Noriega, 
N. Mandela, I. Ghandi, Chomeini oraz generał Schwarzkopf. Natomiast wśród najważ-
niejszych instytucji międzynarodowych znajduje się ONZ.

Doniesienia ze świata na łamach „New York Timesa” w czasie pierwszej prezy-
dentury Williama Jeffersona Clintona odzwierciedlają tragiczny okres jakim była 
pierwsza połowa lat 90. XX wieku41. Media całego świata, a  tym bardziej dzien-
nikarze amerykańscy ze względu na odpowiedzialność USA (jedynego supermo-
carstwa) za losy świata, szeroko informowały o krwawych wydarzeniach w Bośni. 
Nawiązania do Bałkanów stanowiły najliczniejszą grupę na liście słów kluczowych. 
W odniesieniu do tej części świata występowały wyrazy takie jak Sarajewo, Bałkany, 
Serbowie, Chorwaci. Redakcja NYT publikowała wiele materiałów o sytuacji w Ru-
andzie, a także na Haiti i w Somalii. Pojawia się też Zair. W dalszym ciągu dzien-
nikarze piszą o sytuacji w RPA – na liście słów kluczowych występują np. wyrazy 
Zulu oraz apartheid. Wśród bohaterów: Aristide, Jelcyn, Rabin. Dominujący nurt 
dyskursu dotyczył w tym czasie humanitaryzmu, czego dowodem jest m.in. wysoki 
wskaźnik kluczowości wyrazów uchodźcy oraz wspomniany apartheid.

Najważniejszym wydarzeniem w czasie drugiej kadencji Clintona42 był kryzys 
na Bałkanach, który – w 1999 r. – zakończył się w interwencją zbrojną NATO w Ju-
gosławii, a zwłaszcza w Kosowie przeciwko Serbom. Sojusz północnoatlantycki był 
w tym czasie głównym bohaterem kolektywnym. Na liście słów kluczowych poja-
wia się także Afryka, zwłaszcza Sierra Leone. Głównym aktorem dziennikarskich 
narracji – nie licząc Clintona – była Madeleine Albright, ale ważny był też upadek 
Suharto w Indonezji i śmierć Pol Pota oraz – co godne uwagi – księżna Diana. Zna-
mienne jest pojawienie się na liście wyrazów kluczowych tego okresu słowa naziści.

Pierwsza kadencja George’a Walkera Busha była zdominowana przez walkę 
(wojnę) z  zagrożeniem USA ze strony terroryzmu43. Charakterystyczne dla tego 
nurtu słowa to wyzwanie, odpowiedź, wojna itp. Na liście pojawia się też dżihad 
oraz wywiad. Czas prezydentury Busha to także szlachetne działania USA na rzecz 
zwalczania globalnych epidemii, zwłaszcza AIDS (HIV), ale też SARS. Głównymi 
arenami działań były Irak oraz Azja (np. Hongkong), a najważniejszym aktorami 
wydarzeń tego okresu był bin Laden.

41  Słowa-klucze w latach 1993-1996: Bosnia | Rwanda | Bosnian | Serbs | Clinton | briefs | Haiti | special 
| Sarajevo | UN | Somalia | Balkans | mission | Zaire | conflict | Singapore | Zulu | Yeltsin | troops | Tokyo | 
embargo | Haitian accord | news | Aristide | apartheid | Rabin | slaying | Croats | refugees.
42  Słowa-klucze w latach 1997-2000: Kosovo / Balkans / Dies / Crisis / Swiss / Albright / journal / Clin-
ton / Sierra Leone / Suharto / Pol Pot / Serb / Nazis / (Lady) Diana / Orthodox.
43  Słowa-klucze w latach 2001-2004: challenged | responses | nation | threats | Iraq | struggle | aftereffects 
| SARS | profile | Bush | journal | Rumsfeld | reach | war | inflamed | AIDS | Powell | dies | Bin Laden | 
jihad | intelligence | Asia.
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Kolejna kadencja Busha to wymiar globalny działań44. Oprócz wyrazów świat, 
międzynarodowy, globalny najliczniejszą grupę wyrazów kluczowych – na tle in-
nych prezydentów – stanowi grupa odniesień do krajów i regionów świata, wśród 
których najważniejsze są Irak (+iracki, Bagdad, Basra), ale też Chiny oraz – co warto 
odnotować – Darfur. Nadal występuje duże zainteresowanie Afryką, a nowym, nie-
obecnym wcześniej krajem jest Gruzja. Pojawiają się też nowi bohaterowie kolek-
tywni, zwłaszcza związani z terroryzmem, tacy jak Hamas, szyici. Wśród aktorów 
politycznych kluczowe znaczenia ma Musharaff.

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, prezydent Barack Obama nie doprowadził do 
ustabilizowania sytuacji na arenie międzynarodowej. Nadal areną konfliktów pozostają 
Afganistan (Taliban), Pakistan, Libia, Syria, Iran, Jemen, Egipt, strefa Gazy. Ogromnym 
problemem jest Korea Północna – ze względu na prowadzony przez ten kraj program 
nuklearny. W tym okresie pojawiają się swoiste słowoformy denotujące Wikileaks oraz 
Twitter45, a także – co znamienne – nazwa firmy ochroniarskiej operującej w Iraku – 
Blackwater. Kluczowe znaczenie mają też w tym okresie – podobnie jak w poprzednio 
– Chiny. Aktorami kluczowymi są w czasie pierwszej prezydentury Obamy tacy politycy 
jak Kadafi, Mubarak, Karzai, Assad, a wśród kluczowych nazwisk zachodnich osobisto-
ści świata polityki i biznesu pojawiają się B. Gates oraz G. Murdoch46.

Na początku (do 2014 r.) drugiej kadencji Baracka Obamy pierwszoplanowym 
problemem staje się Syria, ale mocniej, niż w innych okresach, jest też obecny wątek 
ukraiński i rosyjski, a status kluczowej słowoformy zyskuje Krym. Pojawia się także – 
niespotykany wcześniej – wątek homofobii (np. w Rosji), reprezentowany przez wyraz 
antigay. Wysoki jest też wskaźnik kluczowości wyrazu spying oraz szeregu wyrazów 
denotujących katastrofę w  japońskiej Fukuszimie. Innym tematem zagranicznym 
(choć spoza świata polityki) w tym okresie, zidentyfikowanym na podstawie analizy 
słów kluczowych, jest sprawa Pistoriusa (RPA). Kluczowymi aktorami wydarzeń są 
Amerykanie, z jednej strony sekretarz Kerry, a z drugiej – co znamienne – Snowden, 
natomiast czołowymi aktorami zagranicznymi są Putin, oraz Morsi, którego nazwisko 
wchodzi w silny związek wyrazowy z wyrażeniem Muslim Brotherhood47.

44  Słowa-klucze w latach 2005-2008: briefing | world | international | Europe | business | Asia | Americas 
| Iraqi | globalist | Iraq | Georgia | Basra | humor | Hamas | Darfur | Africa | paid | cartoons | notice | shiite 
| China | Baghdad | Musharraf.
45  A także wyraz hacking.
46  Słowa-klucze w  latach 2009-2012: Obama | Iran | Afghan | Libya | Qaddafi | China | Wikileaks | 
Pakistan | Drone | Taliban | Afghanistan | Egypt | Gaza | Libyan | Syria | Syrian | nuclear | Twitter | 
Tripoli | Protesters | Pakistani | Yemen | Honduras | Blackwater | Cables | Panetta | Korea | Activist | Gates 
| Mubarak | strikes | Austerity | Iranian | Karzai | Assad | hacking | Officials | Murdoch | flotilla.
47  Słowa-klucze po 2013 roku: Syria | Ukraine | Crimea | Kerry | Obama | Egypt | Syrian | talks | 
Snowden | Kiev | Russia | Ukrainian | (Muslim) Brotherhood | Morsi | typhoon | jet | chemical | Fukushima 
| leaker | Pistorius | unrest | antigay | Iran | Putin | Korea | Spying | Government | protesters | Sochi.
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Ogólne wyniki analizy zawartości

Na początku sprawdzono zasięgi zagregowanych kategorii tzw. wymiarów 
semantycznych według Charlesa E. Osgooda48. Okazało się, że łącznie katego-
rie wskazujące na negatywny aspekt relacjonowanych wydarzeń osiągnęły łącznie 
74procentowy zasięg, podczas gdy aspekt pozytywny jest obecny tylko w 70 proc. 
analizowanych nagłówkach. Wyraźniejsze różnice odnotowano zarówno w wymia-
rze aktywności na tle pasywności dyskursu o świecie (gdzie stosunek łącznych za-
sięgów wyniósł 85 : 56 proc.), jak i w sferze siły i słabości (88 : 56). Zaprezentowane 
tu różnice są – naszym zdaniem – zbyt duże, aby mogły być konsekwencją błędu 
metodologicznego (np. niepoprawnej konstrukcji klucza kategoryzacyjnego) i jed-
noznacznie wskazują, że czytelnik, który nawet pobieżnie przejrzy nagłówki działu 
zagranicznego „New York Timesa”, najprawdopodobniej odniesie wrażenie, że świat 
nie jest doskonały, gdyż rządzi w nim siła, której ofiarami stają się słabsi.

Bardziej szczegółowe wyniki analizy zawartości również jednoznacznie wska-
zują, że mocno obecne w  nagłówkach wiadomości zagranicznych NYT były wy-
razy tworzące słowniki kategorii skrajnie negatywnych. Triada WOJNA-WALKA-
-PRZEMOC osiąga łącznie ok. 30-procentowy zasięg w 1992 roku, co ma związek 
z  dużym zainteresowaniem mediów krwawą wojną domową towarzyszącą rozbi-
ciu Jugosławii. Wysoki zasięg osiągają łącznie wymienione kategorie w 2003 roku. 
Jeszcze mocniej nacechowane negatywnie kategorie odnoszące się do ŚMIERCI-
-ZBRODNI uzyskały w analizowanych nagłówkach szczególnie wysokie (blisko 20 
proc.) zasięgi pod koniec lat 90. XX wieku. Z kolei wyrazy zgromadzone w słowniku 
kategorii CHAOS osiągnęły najwyższy (ok. 12-procentowy) zasięg na początku ba-
danego okresu, tj. w latach 1989-1991, co ma wiązek z niepewną sytuacją towarzy-
szącą upadkowi komunizmu. Szczegółowa kategoria TERRORYZM osiąga wysoki 
zasięg w 2002 roku49, a w kolejnych latach obserwujemy trend wzrostowy obecności 
tejże kategorii w nagłówkach amerykańskiego dziennika. Wyniki analizy zawartości 
jednoznacznie wskazują, że znacznie zmniejsza się na kolumnach zagranicznych 
nowojorskiego „Timesa” obecność precyzyjnie skonstruowanej kategorii DYKTAU-

48  Jedna ze znanych metod eksperymentalnego mierzenia znaczenia, ale przede wszystkim oceny 
wyrazów, pojęć, ludzi i rzeczy została opracowana przez amerykańskiego psychologa Ch.E. Osgooda 
i  jest znana pod nazwą dyferencjału semantycznego. Uwaga Osgooda koncentrowała się na stronie 
semantycznej tekstu, autor rozwinął metodę oznaczania różnic między różnymi konotacjami słów na 
siedmiostopniowej skali, której przeciwległe bieguny oznaczono przeciwstawnymi cechami. Najważ-
niejszym owocem badań Osgooda było wykazanie, że najistotniejsze czynniki różnicujące postawy 
ludzkie (ale także większe wspólnoty kultury lub języki) można sprowadzić do trzech wymiarów, 
w których istotną rolę odgrywają: 1) czynnik oceniający (evaluation factor), który wyraża się w opo-
zycji ‘dobry’–‘zły’, 2) czynnik siły (potency factor), mierzony zestawieniem ‘mocny’–‘słaby’, oraz 3) 
czynnik aktywności (activity factor) w ujęciu ‘aktywny’–‘pasywny’. Por. Ch.E. Osgood, W.H. May, M.S. 
Miron. Cross-Cultural Universals of Affective Meaning, Urbana 1975.
49  Warto odnotować, iż wyrazom budującym słownik kategorii TERRORYZM towarzyszą zwykle 
elementy leksykalne ze słownika kategorii ZAGROŻENIE, która np. w 2002 roku uzyskała ponadprze-
ciętnie wysoki zasięg 14,4 proc.
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RA, której zasięg procentowy spadł z ok. 4-procentowego w latach 90. do ok. 2 proc. 
pod koniec pierwszej dekady XXI wieku50.

Kategorie pozytywne na łamach NYT osiągają zdecydowanie niższe zasięgi. Na 
przykład dwie kategorie WOLNOŚĆ-DEMOKRACJA łącznie osiągnęły najwyższy 
wskaźnik zasięgu (ok. 4 proc.) w 1991 roku. Niezbyt wysoki (między 1,5 a 2,7 proc.), 
ale raczej stabilny (w całym analizowanym okresie) zasięg uzyskuje natomiast ogól-
na kategoria aksjologiczna DOBROBYT-SUKCES. Nieco wyższy zasięg – sięgający 
6 proc. w 2005 roku – uzyskała kategoria UCZCIWOŚĆ-SPRAWIEDLIWOŚĆ, na-
tomiast zdecydowanie niższy (maksymalnie ok. 3 proc. w 2007 r.) osiągnęły zagre-
gowane kategorie denotujące MODERNIZACJĘ-ROZWÓJ.

Cenne rezultaty przyniosła – naszym zadaniem – analiza obecności w nagłówkach 
amerykańskiego dziennika różnorodnych bohaterów wydarzeń zagranicznych. Nie jest 
żadnym zaskoczeniem fakt, że na szczycie listy najczęściej pojawiających się kategorii 
odnoszących się do bohaterów wydarzeń pojawiają się bohaterowie kolektywni, tacy jak 
NARÓD (ok. 450 razy), zwłaszcza w 2001 r. (ponad 100 razy), kiedy po ataku terrory-
stycznym w USA media amerykańskie – w tym NYT – zgodnym chórem rozpowszech-
niały narrację o „narodowym zagrożeniu”51. Dlatego też kategorie denotujące bohate-
rów aktywnych, działających, silnych, zwłaszcza ARMIĘ oraz ŻOŁNIERZY (łącznie 
prawie 600 razy)52 zdecydowanie dominowały w nagłówkach NYT. Nie może też za-
skakiwać fakt, że innym ważnym bohaterem zbiorowym byli po prostu LUDZIE (ok. 
400). Jednak cechą wyróżniającą nowojorski dziennik na tle innych mediów (nie tylko 
w USA) jest stosunkowo duże zainteresowanie losem tzw. patiensów53, czyli słabszych, 
biernych bohaterów stanowiących obiekty działań. Najczęściej są to DZIECI, KOBIETY 
oraz RODZINA – każda z tych kategorii występuje ponad 300 razy. Ważnym bohaterem 
w tej grupie byli także UCHODŹCY (220) oraz OFIARY (120). W świetle wyników 
zawartości nagłówków działu zagranicznego NYT można stwierdzić, że mamy do czy-
nienia z dyskursem, który można określić mianem militarnego humanitaryzmu.

Najczęściej – poza USA – pisano o  Chinach, przy czym – nie licząc 1989 r. 
większe zainteresowanie tym krajem obserwujemy w drugiej dekadzie XXI wieku. 
Lista kolejnych krajów w rankingu częstotliwości występowania kształtuje się nastę-
pująco: Rosja (najczęściej w 2014 r.), Irak (zwłaszcza w okresie 2003-2004), Izrael 
(rozkład równomierny), Japonia (najwięcej w połowie lat 90. oraz w 2001 r.), Afga-

50  Elementami składowymi tej ogólnej kategorii są kategorie szczegółowe, takie jak: MARKSIZM, 
KOMUNIZM, NAZIZM, FASZYZM, TOTALITARYZM, CENZURA (i inne). Warto odnotować, że 
odniesienia do komunizmu uzyskały najwyższy, 2,5-procentowy zasięg w przełomowym roku 1991. 
51  Na łamach NYT funkcjonowała w tym czasie stała rubryka poświęcona „wojnie z terroryzmem” 
opatrzona nadtytułem A NATION CHALLENGED, po którym następował nagłówek zasadniczy, np. 
A NATION CHALLENGED: LAST CHANCE, Taliban Refuse Quick Decision Over bin Laden.
52  Wynik ten byłby jeszcze wyższy, gdyby zsumować kategorie denotujące ASPEKT MILITARNY (ok. 
270 razy) oraz kategorię ODDZIAŁY WOJSKOWE (ok. 230).
53  W  sensie językoznawczym termin patiens oznacza taki składnik zdania, który w  semantycznej 
strukturze wypowiedzenia wyraża przedmiot będący biernym odbiorcą akcji nazwanej przez orzecze-
nie przechodnie.
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nistan (2009-2010), Indie (1989-1990, 1998), Iran (2012), Wielka Brytania, Francja, 
Niemcy (1989-1990), RPA (1990), Meksyk oraz Bośnia (1992-1995).

Rysunek 1. Dynamika zasięgów występowania kategorii denotujących wybrane regiony 
świata w nagłówkach materiałów zagranicznych „New York Timesa” w latach 1989-2014

Źródło: opracowanie własne.
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Spróbujmy dokonać podsumowania wyników analizy zawartości nagłówków 
działu zagranicznego nowojorskiego dziennika. Po pierwsze, w  badanych struk-
turach najliczniej pojawiają się elementy kategorii komunikacyjnej, czyli wyrazy 
będące składnikami form oznajmiających, które stanowią – co oczywiste – funda-
ment konstrukcyjny tytułów prasowych. Po drugie, w nagłówkach amerykańskie-
go dziennika dominują formy negatywne reprezentowane przez takie kategorie 
szczegółowe jak ŚMIERĆ (ok. 1,5 tys. wystąpień), WOJNA oraz ZABIJANIE (każda 
ok. 1 tys.), ale także ATAK (500), BOMBARDOWANIE (480), KONFLIKT (400), 
ZBRODNIA (400), ZAGROŻENIE (340) i wiele innych. Po trzecie, wśród szcze-
gółowych kategorii nacechowanych pozytywnie na pierwsze miejsce wysuwa się 
POKÓJ (razem ze STABILIZACJĄ) – łącznie ok. 680 razy, ale także POMOC (550). 
Wysoki zasięg tej drugiej kategorii wskazuje na obecność na łamach pisma dys-
kursu humanitarnego. Po czwarte, wśród form wyrazowych tworzących kategorie 
obszernych dziedzin, takich jak polityka, ekonomia, religia, prawo, sfera społeczna 
czy sprawy międzynarodowe, na pierwszy plan wysuwa się – ze względu na cha-
rakter zgromadzonego materiału – ostatnia z  wymienionych domen54. Jednocze-
śnie może zaskakiwać fakt, że kategoria denotująca obszar PRAWA osiąga wyższy 
łączny zasięg niż POLITYKA55 czy SPRAWY SPOŁECZNE, a nawet – co może być 
zaskakujące – SFERA GOSPODARCZA56, I  co wiąże się z  dyskursem legitymi-
zacyjnym (legalność vs nielegalność prawa do wojny z terroryzmem), dyskursem 
praw człowieka, działaniami prawnymi ze strony USA w zakresie walki z handlem 
narkotykami itp.57 I  wreszcie – jako piąty ogólny rezultat najprostszych statystyk 
opisowych – warto wymienić te spośród kategorii klucza, które osiągnęły wysokie 
zasięgi, a których słowniki skonstruowano w sposób możliwie precyzyjny w celu 
rekonstrukcji swoistych cech narracji amerykańskiej o świecie. Wśród takich wła-
śnie kategorii, zgodnie zresztą z oczekiwaniami, na czołowe miejsca wysuwają się 
trzy kategorie: ASPEKT NUKLEARNY (320), ISLAM (I ISLAMIŚCI) (300)58 oraz 
ROPA NAFTOWA (i SUROWCE ENERGETYCZNE) (300)59.

54  Dwie szczegółowe kategorie tej domeny osiągnęły następujące zasięgi: ASPEKT MIĘDZYNARO-
DOWY – 780 razy oraz DYPLOMACJA – ok. 400 razy.
55  W tej domenie szczególne miejsce – poza POLITYKĄ (ogólnie) – zajmuje problematyka wyborcza: 
WYBORY (240), a zwłaszcza GŁOSOWANIE (270).
56  W tym EKONOMIA (ok. 500) oraz FINANSE (400).
57  Zresztą skoro fundamentem amerykańskiej demokracji są rządy prawa, to tak mocna obecność 
dyskursu legitymizacyjnego na łamach działu zagranicznego NYT stanowi tego faktu kolejne potwier-
dzenie.
58  A  także kategoria denotująca nazwy konkretnych ORGANIZACJI TERORYSTYCZNYCH (Al-
-Kaida, Hamas, Hezbollah itp.) (290) oraz TERRORYZM (OGÓLNIE) (230).
59  Należy jednak w tym miejscu nadmienić, iż wyrazy z kategorii DRUG(S) pojawiły się – łącznie – 
częściej (ok. 360 razy). Ma to jednak związek z pewną usterką klucza kategoryzacyjnego. Wyraz drug 
(podstawowe dla słownika omawianej kategorii) oznacza w języku angielskim zarówno narkotyk, jak 
i lekarstwo. Obydwa te wymiary były obecne w nagłówkach NYT: pisano bowiem o walce z handlem 
narkotykami (zwłaszcza w sferze Ameryki Łacińskiej), ale równie często lekach, które mogłyby popra-
wić sytuację chorych na świecie, zwłaszcza w kontekście zwalczania AIDS w Afryce.
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Bardziej szczegółowy obraz dyskursu o świecie na łamach „New York Timesa” 
wyłania się z analizy współczynników korelacji między kategoriami aksjologiczny-
mi, tematycznymi i geograficznymi, które zaprezentowano w poniższym zestawie-
niu. W każdej wiązce, dla kolejnych lat (1989-2014) znajdują się najsilniej powiązane 
ze sobą kategorie ze sfery A – aksjologicznej, T – tematycznej oraz M – odnoszących 
się do miejsc (areny wydarzeń).

•	 1989 – A: CHAOS | KOMUNIZM | WOLNOŚĆ. T: powstanie, rebelia, chaos, narko-
tyki. M: Panama | Ameryka Środkowa | ZSRR | Indie | Afryka | Kuba*.

•	 1990 – A: ZMIANA | KOMUNIZM | PATRIOTYZM. T: ewolucja, powstanie (rebe-
lia), Zatoka (Perska), inwazja, Solidarność. M: Europa | Panama | RPA | Rumunia | 
Afryka | kraje bałtyckie | Polska | Czechy i Słowacja | Boliwia | Kambodża | Birma | 
Etiopia | Węgry.

•	 1991 – A: WOJNA | ŁAD | KOMUNIZM. T: wojna w Zatoce, wojna, zakładnicy, 
ideologia, uchodźcy. M: ZSRR | Kuwejt | Etiopia | kraje bałtyckie | Jugosławia | Liban 
| Kenia | Kambodża | Czechy i Słowacja | Austria | Kolumbia.

•	 1992 – A: NIENAWIŚĆ | GODNOŚĆ | PRZESTĘPCZOŚĆ. T: misja, mafia, rasizm, 
wrogość. M: Bośnia | Somalia | Jugosławia | Peru | Hongkong | Chorwacja | Polska | 
Niemcy | Bałkany | Skandynawia | Wietnam | RPA | Chile | Turcja | Indie.

•	 1993 – A: ŚMIERĆ | ETNICZNOŚĆ | HUMANITARYZM. T: misja, mafia, oddziały, 
aspekt etniczny, śmierć, czołgi, najazd. M: Somalia | Bośnia | ONZ | Chorwacja | 
Haiti | Jugosławia | Kambodża | Niemcy | Bałkany | Nigeria | Liberia | Polska | Rosja 
| Izrael | Sri Lanka.

•	 1994 – A: HUMANITARYZM | WOLNOŚĆ | ŚMIERĆ. T: embargo, uchodźcy, ka-
tastrofa, oddziały, imperializm, wybory (głosowanie), sukces. M: Ruanda | Haiti | 
Bośnia | RPA | Jugosławia | ONZ | Chorwacja | Francja | Wietnam | kraje bałtyckie | 
Algieria | Korea Północna | Rosja | Kuwejt | Kuba.

•	 1995 – A: ŚMIERĆ | UCZCIWOŚĆ | KOMUNIZM. T: zabójstwo, konflikt, gwałt 
(przemoc seksualna), obóz (koncentracyjny), oddziały, zbrodnia (przestępczość), 
ropa, marksizm, krytyka. M: Bośnia | Bałkany | Serbia (Jugosławia) | Japonia | Chor-
wacja | ONZ | Kanada | Ruanda | Rosja | Algieria.

•	 1996 – A: TRADYCJA | RODZINA | NOWOCZESNOŚĆ. T: śmierć, dziecko, sa-
molot, kultura, katastrofa, skandal, praca, więzienie, rodzina, uchodźcy. M: Bośnia | 
Afryka (inne kraje**) | Tajwan | Meksyk | Ameryka Środkowa | Japonia | Hongkong | 
Wielka Brytania | Rumunia | Czechy i Słowacja | Ruanda | Nigeria | Brazylia.

•	 1997 – A: KAPITALIZM | DYKTATURA | ŚMIERĆ. T: śmierć, nazizm (faszyzm), 
narkotyki, ofiary, przestępczość, tortury, rodzina, monarchia, obrona, sojusznik, 
wrogość, nienawiść. M: Francja | Szwajcaria | Algieria | Peru. 

•	 1998 – A: DOBROBYT | ŚMIERĆ | KORUPCJA | PRZESTĘPCZOŚĆ. T: wrogość, 
nazizm, religia, ludobójstwo, apologia, przestępczość, embargo, korupcja, prawo, 
praca. M: Indonezja | Szwajcaria | Nigeria | Albania (i Kosowo) | Kambodża | Zim-
babwe | Kanada | Azja (inne kraje) | Watykan.
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•	 1999 – A: TRADYCJA | GODNOŚĆ | BRZYDOTA | HUMANITARYZM. T: monar-
chia, peacekeeping, masakra, śmierć, konflikt, historia, obrona, wina, klęska żywio-
łowa. M: Bałkany | Kosowo (i Albania) | Serbia (Jugosławia) | Szwajcaria | Turcja | 
Australia | Indonezja | Kaukaz.

•	 2000 – A: DOBROBYT | DYKTATURA | MIŁOŚĆ. T: obóz, nazizm, sąsiedzi, kata-
strofa, nadużycie, finanse, nauka, humanitaryzm, życie, korupcja, kampania, horror, 
wróg, samobójstwo. M: Uganda | Kosowo (i Albania) | Rosja | Meksyk | Sri Lanka | 
Niemcy | Austria | Izrael (Żydzi) | Rumunia.

•	 2001 – A: RODZINA | SPRAWIEDLIWOŚĆ | TERRORYZM. T: wyzwanie, naród, 
ekspert, organizacje terrorystyczne, pomoc, śmierć, bohater, sprawiedliwość, wina, 
narkotyki, przemyt. M: Afganistan | Tybet | Indonezja | Brazylia | Meksyk | Tajwan | 
Bałkany | Zimbabwe | Indie.

•	 2002 – A: MIŁOŚĆ | PRAWDA | ZDROWIE | SUKCES | TERRORYZM | CHAOS. 
T: odpowiedź, zagrożenie, wyzwanie, naród, zakładnicy. M: Kenia | świat muzuł-
mański | Kaukaz | Arabia Saudyjska | Meksyk | Nigeria | Irak | Palestyna | Izrael.

•	 2003 – A: WOJNA | WALKA | DYKATURA. T: odpowiedź, epidemia, zagrożenie, 
naród, broń, konflikt, pomoc, wywiad, zdrowie, opór. M: Irak | Liberia | Zimbabwe | 
Arabia Saudyjska | Europa | Tajlandia | Skandynawia.

•	 2004 – A: WALKA | PIĘKNO | GODNOŚĆ | RÓWNOŚĆ | DEMOKRACJA | PLU-
RALIZM | NOWOCZESNOŚĆ. T: konflikt, prześladowania (wykorzystywanie), 
więzienie, żołnierze, powstanie (rebelia), islam, islamiści. M: Irak | Hiszpania | Azja | 
świat muzułmański | Afryka | Brazylia | Austria | Kanada.

•	 2005 – KAPITALIZM | PIĘKNO | TRADYCJA | CHAOS |ŚMIERĆ. T: gospodarka, 
prawo, regulacja, klęska żywiołowa, przyszłość, prześladowania (wykorzystywanie), 
debata, zamieszki, ludobójstwo, handel, wybory, religia, islamiści, bomby, młodość, 
rolnictwo, chłopi. M: Irak | Liban | Azja Środkowa | Chiny | Indonezja | Japonia.

•	 2006 – A: SPRAWIEDLIWOŚĆ | PATRIOTYZM | UCZCIWOŚĆ | ŚMIERĆ. T: 
zagranica, praca, ropa, przemyt, protest, islam, islamiści, wina, więzienie, zabijanie, 
upadek, przemoc. M: Azja (ogólnie) | Europa (ogólnie) | Afryka (ogólnie) | Darfur | 
Ameryka | Nigeria | Australia | Boliwia | Palestyna | Francja | Polska | Iran | Liberia.

•	 2007 – A: PRAWDA | PIĘKNO | SUKCES | PRZEMOC. T: problemy, premier, przy-
szłość, gwałt, aktywiści. 
M: Pakistan | Turcja | Irak | Algieria | Boliwia | świat muzułmański | Kenia | Etiopia | 
Liban | Australia | Darfur.

•	 2008 – A: ZDROWIE | DYKATURA | SUKCES | BRZYDOTA | TERRORYZM. T: 
miasto, milicje, nauka, edukacja, terror, debata, dyskurs, wieś, rolnictwo. M: Irak 
| Kaukaz | Tybet | Zimbabwe | Birma | Chiny | Pakistan | Kenia | Palestyna | świat 
muzułmański | Darfur.

•	 2009 – A: ZDROWIE | UCZCIWOŚĆ | SUKCES | PORZĄDEK | WOLNOŚĆ. T: 
debata, dyskurs, wybory, konflikt, kontrola, cenzura, epidemia, zmiana, strategia, 
cierpienie. M: Afganistan | Iran | Pakistan | Chiny | Palestyna | Tybet | Wenezuela | 
Kuba | Izrael.
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•	 2010 – A: SPRAWIEDLIWOŚĆ | PORZĄDEK | WOLNOŚĆ | BEZPIECZEŃSTWO 
| BRZYDOTA. T: atak, napięcie, areszt, prześladowania, radio i telewizja, dysydenci, 
oferta, śledztwo, aspekt oficjalny, strach, wywiad, pomoc, przekaz, wysiłki, plan. M: 
Afganistan | Haiti | Pakistan | Iran | Chiny | Azja Środkowa | Korea Południowa | 
Grecja | Korea Północna | Skandynawia | Wenezuela | Birma | Watykan.

•	 2011 – A: PRAWDA | SUKCES | RODZINA. T: protest, drony, aktywiści, media, 
zderzenie, nuklearny, organizacje terrorystyczne, klęska żywiołowa, przemoc, siła, 
upadek (katastrofa), chaos, zamęt. M: Libia | Egipt | świat muzułmański | Syria | 
Somalia | Chiny | Korea Północna | Turcja | Pakistan | Afganistan | Grecja | Azja 
Środkowa.

•	 2012 – A: WALKA | SUKCES | GODNOŚĆ. T: drony, aspekt nuklearny, aktywiści, 
uderzenie, sankcje, oficjalny czynnik, dysydenci, oskarżenie, zagrożenie chemiczne, 
elita. M: Syria | Iran | Egipt | Libia | Grecja | Afganistan | Izrael | Korea Północna | 
Wenezuela | Birma.

•	 2013 – A: WALKA | SUKCES | RÓWNOŚĆ. T: chemiczny (atak), drony, zanieczysz-
czenie środowiska, rozmowy, atak, broń, zagrożenie nuklearne. M: Syria | Egipt | 
Korea Północna | Iran | Chiny | Ukraina (Krym) | Tajlandia | Izrael | Wenezuela | 
Kenia.

•	 2014 – A: SPRAWIEDLIWOŚĆ | WOLNOŚĆ | DYKTATURA | WALKA. T: samo-
lot, osoby zaginione, rozmowy, protest, zamieszki, chaos, milicje, władza polityczna, 
podział, krytyka, przekaz, dziennikarze, napięcie, wybory, premier, głosowanie, in-
wazja, przyszłość, dyplomacja, wymiar regionalny. M: Ukraina (Krym) | Syria | Ro-
sja | Egipt | Tajlandia | Afganistan | Turcja | Wenezuela | Izrael | Iran | Birma | Korea 
Południowa.

* Także kategoria Wschód jako ogólna arena wydarzeń.
** To znaczy takie, dla których nie sporządzono odrębnych kategorii w kluczu.

Wyniki ilościowej analizy leksykalnej oraz analizy zawartości umożliwiły od-
tworzenie dynamicznych narracji NYT o poszczególnych krajach. Ze względu na 
ograniczoną objętość tego artykułu, rezultaty tej fazy badań omawiamy na przykła-
dzie Chińskiej Republiki Ludowej. 

Chiny – jak wynika zarówno z  pomiarów słownictwa, jak i  analizy zawarto-
ści – to kraj, który w nagłówkach nowojorskiego dziennika pojawiał się najczęściej 
w całym analizowanym zbiorze. Obraz ChRL można najkrócej scharakteryzować 
za pomocą najsilniej skorelowanych z Państwem Środka kategorii aksjologicznych: 
KOMUNIZM-NIESPRAWIEDLIWOŚĆ-KAPITALIZM-WOLNOŚĆ60. 

60  Profile innych państw umieszczono w pełnej wersji raportu, który jest dostępny w archiwum Ośrod-
ka Badań Prasoznawczych. Warto jednak w  tym miejscy zasygnalizować, iż Rosja w nagłówkach NYT 
wiąże się z takimi kategoriami ze sfery wartości (i antywartości) jak KAPITALIZM-NOWOCZESNOŚĆ-
BEZPIECZEŃSTWO-AUTORYTARYZM, Irak z KONFILTEM-WOJNĄ-ZAGROŻENIEM-ISLAMEM-
-ZBRODNIĄ, Japonia z  PRZEBACZENIEM-NOWOCZESNOŚCIĄ-ZAGROŻENIEM-PRZEMOCĄ, 
Indie z PRZEMOCĄ-CHAOSEM-ZBRODNIĄ-UBÓSTWEM, Izrael ze ŚMIERCIĄ-POKOJEM-WALKĄ-
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Analiza konkordancji wskazuje, iż łączna liczba wystąpień odniesień do pro-
blematyki chińskiej wynosi ponad 1,5 tys. W konstrukcjach nagłówkowych zawie-
rających leksem chiński znajduje się najwięcej wyrazów negatywnie nacechowa-
nych, denotujących przemoc, siłę, chaos, agresję (np. upheaval, troops, protest(s), 
collision, police, attack), śmierć (np. dies). Jednocześnie – wraz z  upływem czasu 
– obraz Chin ulega wyraźnej transformacji, czego dowodem jest większe nagroma-
dzenie w nagłówkach słów denotujących wymianę handlową i – szerzej – kontekst 
gospodarczy61 (np. economic, trade) oraz międzynarodowy, co stanowi odzwiercie-
dlenie współczesnego statusu mocarstwa, jakim stało się Państwo Środka, zarówno 
w wymiarze regionalnym (o czym świadczą powiązania z wyrazami denotującymi 
Zachód, Azję, Japonię oraz Tajwan), jak i globalnym (np. silne związki wyrazowe 
z formami international oraz Iraq). W omawianej grupie nagłówków znajdują się 
też konstrukcje, które można uznać za realizację tradycyjnej ramy interpretacyjnej 
problematyki chińskiej, która – choć ustępuje medialnej narracji o gwałtownej mo-
dernizacji Chin – nadal jest obecna w dyskursie mediów zachodnich. Chodzi tu np. 
o wyrazy village i rural, które konotują zacofanie, nierównomierność rozwoju etc.

Pomiary leksykalne znajdują potwierdzenie w  wynikach analizy zawartości. 
Zbadano w  tej fazie m.in. współczynniki korelacje podstawowych kategorii klu-
cza62. Okazało się, że kategoria CHINY wchodzi w silne związki – z jednej strony 
– z takimi kategoriami jak TAJWAN, ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA, TY-
BET, WIEŚ (CHŁOPI), DYSYDENCI (OPOZYCJA), KONTROLA (CENZURA), 
PROTEST, lecz z drugiej, tworzy wyraźne związki pozytywne z kategorią NAUKA/
DEUKACJA, HANDEL. CHINY łączą się także z innymi szczegółowymi pozycjami 
klucza, takimi jak UPADEK (KRACH), PRACA, EKONOMIA, SPRZEDAŻ, MO-
DERNIZACJA, AKTYWIZM, RYZYKO, ZAMIESZKI, NAPIĘCIE, MEDIA MA-
SOWE I DZIENNIKARZE oraz WOLNOŚĆ. Wśród kategorii odnoszących się do 
doktryn politycznych najsilniejszy związek z CHINAMI mają MARKSIZM (KO-
MUNIZM), ale równocześnie LIBERALIZM.

Można więc stwierdzić, iż najsilniejszym obszarem dyskursu o  Chinach – 
zwłaszcza w  początkowym okresie analizy – była problematyka łamania praw 
człowieka przez władze komunistyczne. Istotnym elementem wizerunku Chin na 
kolumnach zagranicznych NYT – w całym badanym okresie – była problematyka 
kontroli jako narzędzia do utrzymania porządku w państwie, a  zwłaszcza zacho-
wania władzy przez komunistów. Stąd tak duże zainteresowanie Chinami w 1989 
r., kiedy to szeroko informowano o wydarzeniach na placu Tiananmen, a ponad-

-TERRORYZMEM, Afganistan z ZAGROŻENIEM-ŚMIERCIĄ-WOJNĄ-WALKĄ-POKOJEM, a Meksyk 
z PRZESTĘPCZOŚCIĄ-ŚMIERCIĄ-KORUPCJĄ-SPRAWIEDLIWOŚCIĄ.
61  Warto jeszcze raz podkreślić, że do analizy zakwalifikowano wyłącznie nagłówki materiałów dzien-
nikarskich ukazujących się wyłącznie na kolumnach międzynarodowych NYT. Gdyby korpus uzupełnić 
o teksty z innych działów – zwłaszcza rubryk ekonomicznych – tendencja ta byłaby jeszcze wyraźniejsza.
62  Korelacja Pearsona, o istotności statystycznej p < ,05000.
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to liczne odniesienia do sytuacji w  Tybecie. Problematyka zniewolenia oraz nie-
udanych prób demokratyzowania państwa stanowi najważniejszą część dyskursu 
krytycznego o  Chinach. W  nagłówkach materiałów poświęconych temu krajowi 
pojawiała się często także problematyka gospodarcza, a  szczególnym kontekstem 
problematyki ekonomicznej w relacji z Chinami był „dyskurs modernizacyjny”, czy-
li liczna grupa odniesień do procesu reformowania i unowocześniania państwa i to-
warzyszących im problemów szczegółowych, zwłaszcza eksploatacji źródeł energii 
oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Ważna też była narracja o rosnącej 
potędze militarnej ChRL, która stanowi potencjalne zagrożenie w przyszłości, ale 
także – co może zaskakiwać – nauka i sztuka.

Struktura dyskursu o świecie w nagłówkach „New York Timesa” 
– próba syntezy

Najsilniejszy nurt dyskursu o  świecie jest w  badanym zbiorze reprezentowany 
przez nagłówki materiałów prasowych zawierających odniesienia do głównych kon-
fliktów i  wielowymiarowych zagrożeń ery pozimnowojennej (C1). Średni zasięg 
procentowy kategorii tworzących ten czynnik63 wynosi 11 proc. Intensywność tej nar-
racji wzrasta w czasie: od poziomu ok. 8-9 proc. w latach 90. do ok. 20 proc. w drugiej 
dekadzie XXI wieku. Problemy te są omawiane w kontekście działań dyplomacji i wy-
wiadu USA wobec zagrożeń globalnych (C22)64 (śr. zasięg = 9,6 proc.). Obydwie wy-
mienione grupy nagłówków wchodzą w relację z odniesieniami do wojen i interwen-
cji w Zatoce Perskiej (C4), które najwyraźniej obecne były – co oczywiste – w 1991 r. 
(17 proc.) oraz 2003 r. (19 proc.). A zatem najsilniejsza – w świetle wyników analizy 
czynnikowej – konfiguracja obejmuje trzy elementy: C1, C22 oraz C4. Skupienie to 
jest równocześnie elementem większej struktury, w skład której wchodzą nagłówki 
wypowiedzi dziennikarskich poświęconych polityce Izraela i  relacjom żydowsko-
-arabskim (C3). Cechą swoistą narracji C3 jest jej równomierna dystrybucja niemal 
w całym badanym okresie, o czym świadczą stosunkowo wysokie (10-13 proc.) za-
sięgi kategorii tworzących opisywany czynnik w latach 1991, 1994, 2002, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014. Grupa ta łączy się z niejednoznaczną triadą, gdzie – z jednej stro-
ny – funkcjonują grupy nagłówków o wysokim stopniu negatywizmu, odnoszących 
się do zagłady w muzułmańskim świecie oraz działań wojennych podejmowanych 
przez USA (C6), a z drugiej, specyficzna problematyka azjatycka – wzrastającej po-
tęgi ekonomicznej i militarnej państw regionu (C18). Narracja C18 – biorąc pod 

63  W tej części operujemy danymi o zasięgach procentowych kategorii zgrupowanych w ramach każ-
dego z czynników: C1-C25. Zasięg informuje o sile obecności każdego z czynników w kolejnych la-
tach, inaczej mówiąc o dynamice występowania, gdzie podstawą oprocentowania jest ogólna liczba 
odniesień do danego czynnika w całym zbiorze.
64  Czynnik 22 najsilniej reprezentowany był w nagłówkach NYT w roku 1997, 2003 oraz 2004.
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uwagę łączny średni zasięg kategorii ją konstytuujących (blisko 10 proc.) – jest druga 
pod względem siły oddziaływania65. Najważniejszym regionem dla omawianej kon-
figuracji – nie licząc wspomnianego wątku azjatyckiego, który jednak pojawia się też 
w innych skupieniach – jest BLISKI WSCHÓD.

Rysunek 2. Struktura głównych dyskursów o świecie na łamach „New York Timesa” w latach 
1989-2014

Źródło: opracowanie własne.

Kolejny obszar dyskursu – biorąc pod uwagę kryteria bliskości i tendencje do 
współwystępowania kategorii analizy – obejmuje problematykę afrykańską, repre-
zentowaną przez dwie grupy kategorii geograficznych, tj. AFRYKĘ SUBSAHARYJ-
SKĄ oraz KRAJE MAGHREBU w silnym związku z czynnikiem skupiającym ka-
tegorie denotujące chaos w ponowoczesnym świecie (C5). Ten nurt dyskursu był 
najwyraźniejszy w  latach 1993-1994 (ok. 17 proc.), co bezsprzecznie ma związek 
z zainteresowaniem światowych mediów ludobójstwem w Ruandzie. STANY ZJED-
NOCZONE (razem z KANADĄ i jako kategoria geograficzna) zajmują w prezento-
wanej konfiguracji kategorii i czynników je grupujących centralne miejsce i łączą się 
z grupą kategorii denotujących złożone relacje USA z Ameryką Łacińską, w tym 
problemy wojen narkotykowych (C7). Należy podkreślić, iż narracja C7 zdecydo-
wanie traci na znaczeniu: zasięg kategorii tworzących ten czynnik w latach 1989-
1990 wynosił ok. 15 proc.66, natomiast w XXI wieku już tylko ok. 6 proc. A zatem 
dziennikarskie narracje poświęcone wojnie z  handlem i  przemytem narkotyków 

65  Rozkład tej narracji jest w miarę równomierny, ale najwyższe zasięgi C18 odnotowano w roku 2004 
(ponad 20 proc.) oraz 2009 (19 proc.).
66  Dyskurs o wojnie z narkotykami osiągnął stosunkowo wysoki zasięg także w 1997 r. – 15 proc.
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zostały z czasem zastąpione dyskursem o wojnie z terroryzmem.
Następne skupienie kategorii gromadzi te pozycje klucza, które odnoszą się 

do szeroko rozumianej problematyki europejskiej. Są to kategorie denotujące od-
zyskaną wolność i  dekomunizację Europy, w tym rozpad ZSRR i zjednoczenie 
Niemiec (C9)67, które najmocniej łączą się z problematyką dyskursu kulturowe-
go: tradycja vs uniwersalizm (C15). Problematyka tylko EUROPY ŚRODKOWEJ 
I  WSCHODNIEJ68 pojawia się w  innym miejscu omawianej konfiguracji, w  pa-
rze z  czynnikiem gromadzącym kategorie ze sfery aksjologicznej: świat zachod-
nich wartości – demokratyzacja, wolność, dobrobyt, ale także konsumpcjonizm 
(C19)69. Problematyka ZACHODNIOEUROPEJSKA funkcjonuje nie tylko w kon-
tekście wspomnianego końca komunizmu, a zwłaszcza zjednoczenia Niemiec, ale 
także – co znamienne – w połączeniu z grupą kategorii denotujących swoiste an-
tywartości, takie jak skandale (w tym obyczajowe) oraz przestępczość, także sek-
sualną (C23)70. Co znamienne, omawiane skupienie jest uzupełnione przez grupę 
kategorii reprezentujących kraje EUROPY POŁUDNIOWEJ, które stanowią niejed-
nokrotnie arenę negatywnych wydarzeń. 

Odrębnym, ale bardzo wyrazistym skupieniem jest połączenie grupy kategorii 
reprezentujących region BAŁKANÓW, które pozostają w silnym związku z katego-
riami denotującymi dramat Jugosławii: od rozpadu federacji, przez wojnę w Bo-
śni, do interwencji w Kosowie (C2). Łączny zasięg kategorii z tej grupy kształtował 
się na poziomie ok. 7 proc., ale w czasie wojny domowej w Jugosławii ( i tuż po jej 
zakończeniu), tj. w latach 1992-1996, był on dwukrotnie wyższy71. 

Europa Wschodnia, a  precyzyjniej mówiąc, chaos w  strefie posowieckiej 
(C25)72 łączy się z  interesującym skupieniem – doktryną humanitaryzmu i pro-
blematyką praw człowieka (C8)73 w parze z materiałami typu human interest stories 
dotyczącymi zwykłych ludzi (C20)74. Można sądzić, że dyskurs o prawach człowie-

67  Ta narracja zdecydowanie dominowała – co oczywiste – na początku lat 90. XX wieku, a łączny 
średni zasięg kategorii z czynnika C9 wyniósł w tym czasie ok. 16 proc.
68  Najczęściej pisano o tym regionie na początku badanego okresu (np. w 1991 r. – 17 proc.), ale naj-
wyższy wskaźnik zasięgu tej kategorii odnotowano w 2014 r. 23 proc. Tak duże zainteresowanie amery-
kańskiego dziennika Europą Wschodnią miało związek z agresywnym działaniem Rosji w tym regionie.
69  Kategorie z tej grupy osiągały dość stabilne łączne zasięgi – w całym badanym okresie – ok. 5 proc. 
Ale w 2014 r. wartość ta wzrosła do prawie 25 proc. (!) co stanowi kolejny dowód, iż to właśnie ak-
tywność Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej jest czynnikiem determinującym debatę pu-
bliczną nad sytuacją w naszej części świata. A zatem co najmniej w wymiarze dyskursywnym Rosja 
niezmiennie pozostaje – zwłaszcza w optyce amerykańskiej – mocarstwem.
70  Najwyższe zasięgi w latach 2004-2006 (ok. 14 proc.).
71  14 proc. także w 1999 r.
72  Najwyższe zasięgi: 1991 (8 proc.), 2003 (7 proc.) oraz rekordowo wysoki w 2014 roku – 19 proc.
73  Średni zasięg C8 wynosi 6 proc., ale w dwóch latach, 1997 oraz 2011 wartość znacznie wzrasta, 
odpowiednio do 13 i 19 proc.
74  Warto odnotować, że kluczową kategorią szczegółową dla omawianego nurtu dyskursu reprezento-
wanego przez czynnik 20 jest RODZINA. Średni zasięg C20 wynosi ok. 6 proc., ale w 2001 r. – szcze-
gólnym dla USA jako obiektu ataku terrorystycznego – czynnik ten osiągnął aż 19-procentowy zasięg.
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ka na kolumnach obecny na zagranicznych kolumnach nowojorskiego dziennika 
jest dyskursem wielowymiarowym, tzn. pojawia się w materiałach poświęconych 
różnym częściom świata, wyraźnie wiąże się na przykład z obszarem byłego ZSRR.

Kolejne skupienie w  konfiguracji kategorii obejmuje DALEKI WSCHÓD 
(zwłaszcza Chiny oraz Japonię) wraz z Indiami, które łączą się charakterystyczną 
parą – globalizacją, kapitalizmem, bogactwem (C14)75 w ścisłym związku z epide-
mią, katastrofą humanitarną, klęską ekologiczną itd. (C12)76. Jest to konfiguracja, 
która reprezentuje dyskurs krytyczny o niejednoznacznych skutkach wielowymia-
rowych przemian w krajach tzw. wyłaniających się rynków. 

Jednym z najbardziej nacechowanych aksjologicznie obszarów dyskursu o świecie na 
łamach amerykańskiego „Timesa” jest grupa wypowiedzi dziennikarskich, które są repre-
zentowane w kolejnym skupieniu kategorii. Otóż narracja o śmierci, cierpieniu, traumie 
niewinnych ludzi (C10), stale obecna na łamach dziennika w całym badanym okresie77 
– wchodzi w ścisły związek z prasową narracją o stanowisku USA wobec procesów poli-
tycznych (w tym wyborów) za granicą (C21)78. Parę tę uzupełniają liczne teksty z rubryki 
World News Briefs reprezentujące nierzadko oficjalne stanowisko Białego Domu (C16). 
Wszystkim wymienionym obszarom dyskursu towarzyszy – co znamienne – grupa kate-
gorii reprezentujących ścieranie się wartości i antywartości, czyli swoistą aksjologizację 
dyskursu: miłość, dobro, piękno versus zło, wrogość, przemoc (C17)79.

Ostatnim wyodrębnionym skupieniem jest jednoznacznie negatywne połą-
czenie kategorii denotujących kraje AZJI ŚRODKOWEJ (I KAUKAZU) w ścisłym 
połączeniu z zagrożeniem terrorystycznym i odpowiedzią USA (C13)80 w parze 
z przestępczością, aspektem kryminalnym (C24)81.

Zakończenie

Nieprzejednani krytycy „amerykańskiego sukcesu”, których nigdy nie brako-
wało, zwłaszcza w samych Stanach Zjednoczonych, zwykle oceniają USA jako fake 
empire, czyli fałszywe, uzurpatorskie imperium, i przekonują, że w coraz bardziej 
skonfliktowanym i nieuporządkowanym świecie nikt już nie wierzy w tradycyjny 
amerykański idealizm ufundowany na mocnej wierze w nieuchronność globalnej 

75  Najwyższe zasięgi w 1997 r. (13 proc.) oraz w latach 2004-2006 (16 proc.).
76  Zwłaszcza w latach 2009-2011.
77  Świadczy o tym raczej równomierny zasięg kategorii tworzących czynnik C10 – ok. 5 proc. z wyjąt-
kiem lat 2001-2002, kiedy wartość zasięgu zdecydowanie wzrasta.
78  Średni zasięg kształtuje się na poziomie 5 proc., ale – po raz kolejny – w 2014 r. gwałtownie wzrasta 
(do 23 proc.) ze względu na zmiany polityczne na Ukrainie oraz działania Rosji.
79  Szczególnie wysokie wartości zasięgów tej grupy odnotowano w latach 1995-1997 (ok. 13 proc.), 
2000 (13 proc.) oraz 2002 (14 proc.).
80  Najwyższe zasięgi czynnik C13 uzyskała w latach 2001-2003 – ok. 18 proc. 
81  Aspekt kryminalny jako element grupy C24 był najmocniej obecny w 2014 r., osiągając prawie 
19-procentowy zasięg.
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supremacji opartej na uniwersalizmie zachodnich wartości. Istotnie, dziś publiczne 
głoszenie tezy, iż Ameryka jako wzorzec korzystnej koegzystencji różnorodności 
daje jej moralne prawo do podjęcia globalnej walki ze złem i wprowadzania ładu 
w świecie w najlepszym razie wywołuje wzruszenie ramion. Jednocześnie trudno 
ignorować fakt militarnej, gospodarczej, a  nawet kulturowej (w tym medialnej) 
przewagi USA nad resztą globu. Po zakończeniu zimnej wojny, a zwłaszcza od roz-
poczęcia globalnej wojny z terroryzmem, największym wyzwaniem stojącym przed 
USA jest napięcie wynikające z ogromnej rozbieżności między słabnącą wiarygod-
nością w  wymiarze aksjologicznym a  wysoką wiarygodnością (hegemonią) mili-
tarną. Silna (jak nigdy dotąd) Ameryka jest jednocześnie obiektem zmasowanej, 
globalnej krytyki, prawdopodobnie najsilniejszej od początku istnienia tego kraju.

Dziennik „New York Times” należy do tej grupy elitarnych mediów amerykań-
skich, które zajmują stanowisko w tradycyjnych debatach o polityce zagranicznej 
Waszyngtonu, warunkowo wspierając interwencjonizm USA w  świecie na rzecz 
promocji uniwersalnych wartości i szerzej – zachodniego kodu kulturowego. Od-
rzucając izolacjonizm na rzecz zaangażowania, nowojorski „Times” opowiada się za 
wielostronnością działań na arenie międzynarodowej (np. formowaniem skutecz-
nych koalicji), co stanowi współczesne nawiązanie do wilsonowskiego idealizmu 
w stosunkach międzynarodowych. Można sądzić, iż redakcji The Old Grey Lady bli-
ska jest zatem wizja kosmopolityczna, zgodnie z którą Stany Zjednoczone powinny 
otwierać się na świat, jego idee, zasoby i – co najważniejsze – innych ludzi. Ameryka 
jako kraj wieloetniczny, wielorasowy i wielokulturowy, musi być państwem zaanga-
żowanym globalnie, a jednocześnie akceptującym – podobnie jak w sprawach we-
wnętrznych – piękno pluralizmu kulturowego. W zglobalizowanym świecie liczni 
aktorzy procesów międzynarodowych – państwa, organizacje międzynarodowe, 
NGOs, a  nawet jednostki – nieustannie oddziałują także na USA, różnorodność 
staje się wartością autoteliczną, natomiast anglosaska tożsamość narodowa traci 
na znaczeniu. Redaktorzy i  dziennikarze nowojorskiego „Timesa” akceptują fakt, 
że różnorodność świata na nowo kształtuje Amerykę, a  media masowe powinny 
raczej pomagać w tym dziele, opowiadając się za otwartością kulturową i stając się 
translatorami różnorodnych kodów kulturowych. 

Nowojorski dziennik, mimo cech odróżniających go od innych tytułów praso-
wych w USA, pozostaje nadal gazetą amerykańską. Oznacza to po prostu, że świat 
widziany znad rzeki Hudson różni się w wielu punktach od europejskiej percepcji 
spraw międzynarodowych. Te różnice są wyraźne z punktu widzenia mieszkańców 
Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje naszego regionu – w tym Polska – stanowią 
peryferyjną część świata w optyce dziennikarzy i redaktorów „New York Timesa”, 
którą skutecznie, nie od dziś zresztą, przesłania wielka Rosja. Media w USA zajmują 
się głównie tymi regionami świata, w których zaangażowane są siły zbrojne super-
mocarstwa (zwłaszcza Bliskim Wschodem) oraz państwami, pozostającymi stra-
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tegicznymi partnerami Stanów Zjednoczonych (np. Izrael) lub stanowią dla USA 
wyzwanie (zwłaszcza Chiny). 

Równocześnie jednak „New York Times” interesuje się światem bardziej niż 
przeciętna amerykańska gazeta. Promując kulturowy pluralizm, dziennik ten opo-
wiada się za humanitarnym interwencjonizmem, ufundowanym na micie uniwer-
salizmu praw człowieka82, co stanowi kolejne wcielenie amerykańskiego idealizmu 
w nowym Millennium83. Niewiele jednak wskazuje na to, aby ta szlachetna – i nieco 
protekcjonalna – perspektywa „starszej pani” z Nowego Jorku mogła w najbliższym 
czasie odnieść sukces, gdyż wzrastającej globalizacji (rynków, technologii, pie-
niądza) nie towarzyszy uprawomocnienie jakiegokolwiek uniwersalnego systemu 
wartości. Przeciwnie, świat jest – pod względem aksjologicznym – coraz bardziej 
podzielony, tożsamości ludzi i narodów (także na Zachodzie) stają się bardziej ko-
lektywne, a rosnące rozbieżności generują coraz większą nieprzewidywalność i nie-
stabilność współczesnego świata.
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THE STRUCTURE OF FOREIGN NEWS IN “NEW YORK TIMES” 
HEADLINES IN 1989-2014

SUMMARY
The aim of the article is to present the results of the survey on the structure of foreign news 
present in the headline of “The New York Times” in 1989-2014. An analysis performed in 
this research was the lexical analysis of the daily’s headlines gathered in the text corpus. 
The results of statistical evaluations were the words frequency lists, the analysis of certain 
words concordances and collocations. The effect of such procedure was the reconstruction 
of important words co-occurances common patterns. In this phase of the survey, the units 
of analysis were words, so the intensity of the analyzed text attributes were measured by the 
number and percentage range of certain words. The next phase of the survey was the com-
puter assisted content analysis (CACA). Finally, as a result of factor analysis, the structure of 
the discourse on the world in “NYT’s” headlines was reduced to 25 strongest factors deter-
mining which different (detailed) categories have the tendency to co-occur and that is why 
they create easily distinguishable configuration.

KEYWORDS: the press image of the world, foreign news; content analysis, “New York Ti-
mes”, headline
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Agnieszka Grzesiok-Horosz1

Środki prawne w razie odmowy udzielenia                                                                                                                                       
                         prasie informacji 

STRESZCZENIE
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest możliwość zaskarżenia odmowy udziele-
nia informacji publicznej. Taka możliwość jest przewidziana w przepisach ustawy o dostę-
pie do informacji publicznej, jak również w prawie prasowym. Autorka omawia kontrolę 
instancyjną, rozumianą jako zaskarżanie odmownych decyzji administracyjnych do orga-
nu wyższego stopnia oraz sądu administracyjnego. Wskazano również na istnienie do roku 
2011 możliwości wniesienia powództwa o udostępnienie informacji do sądu powszechnego. 
Ustawa o dostępie do informacji oraz prawo prasowe zawierają także przepisy karne, pena-
lizujące nieudzielenie informacji. 

SŁOWA KLUCZOWE: prawo do informacji, postępowanie administracyjne i  sądowoad-
ministracyjne, pozew o udostępnienie informacji, przestępstwo

Wstęp

Prasie, rozumianej jako poszczególne zespoły ludzkie i  osoby zajmujące się 
działalnością dziennikarską2, ustawodawca nadał istotne uprawnienia, stwierdzając 
w art. 1 ust. 1 ustawy z 1984 r. – Prawo prasowe3, że korzysta ona z wolności wy-
powiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnego informowania, jawności 
życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Przypomnieć w tym miejscu 
należy, iż art. 3a prawa prasowego stwierdza, że prawo dostępu do informacji pu-
blicznej jest zasadniczo realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej4.

1  Dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2  Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. P. Wiśniewski [w:] W. Lis, Z. Husak, P. Wiśniewski, Prawo pra-
sowe. Komentarz, Warszawa 2012, s. 172 i nast.; Ł. Syldatk [w:] B. Kosmus, G. Kuczyński, [w:] Prawo 
prasowe. Komentarz, Warszawa 2011, s. 114 i nast.; J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2008, s. 312 
i nast. Zob. także I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 179; tejże, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, 
A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008, s. 236 i nast.
3  Dz.U. nr 5, poz. 24, ze zm., dalej jako prawo prasowe.
4  Dz.U. 2016, poz. 1764, dalej jako ustawa o dostępie (do informacji publicznej) lub u.d.i.p.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.5 w art. 61 zapewnia 
każdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o  działalności organów 
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Przepis art. 2  ustawy 
o  dostępie do informacji publicznej stanowi, iż każdemu przysługuje, z  zastrze-
żeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do 
informacji publicznej”. Zgodnie z  przepisem art. 3  prawo do informacji publicz-
nej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej (…); wglądu do do-
kumentów urzędowych oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy 
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Przepisy stanowią również, iż 
prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania 
informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Jako że także dla dziennikarza niezwykle ważna jest wolność pozyskiwania 
i  rozpowszechniania informacji, określana mianem „prawa do informacji”, na ła-
mach „Rocznika Prasoznawczego” dokonano już analizy dziennikarskiego prawa 
do informacji6, wskazując, jakie podmioty, w jakich trybach, jakie informacje mają 
obowiązek udostępnić. Kolejny artykuł dotyczył ograniczeń w dostępie do informa-
cji publicznej7. 

W  ocenie autorki istotne jest, by dziennikarze wiedzieli także, jakie są środ-
ki prawne w razie odmowy udzielenia informacji publicznej, jak również odmowy 
udzielenia informacji, która nie stanowi informacji publicznej.

Od momentu wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej aż po rok 
2011 r. i  ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej oraz niektórych innych ustaw8 odmowę udzielenia informacji można było 
zaskarżyć do sądu administracyjnego, karnego i cywilnego. Rozwiązania ustawowe 
determinują zawartość merytoryczną artykułu. W początkowej części, zatytułowanej 
„Droga administracyjna”9, wskazano zasady postępowania administracyjnego i wy-
dawania decyzji w „sprawach informacji publicznych”, zawarte w art. 16 i 17 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, następnie zasady dotyczące postępowania sądo-
woadministracyjnego, o czym mowa w art. 21 ustawy o dostępie, jak również szcze-
gólne uprawnienie prasy wynikające wprost z art. 4 Prawa prasowego. 

Pomimo uchylenia przepisu art. 22, dotyczącego możliwości wniesienia pozwu 
o udzielenie informacji do sądu cywilnego, dla całościowego przedstawienia środ-
ków prawnych służących w razie odmowy udostępnienia informacji, został on omó-

5  Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm., dalej jako Konstytucja RP.
6  A. Grzesiok-Horosz, Prawo prasy do informacji publicznej, „Rocznik Prasoznawczy” 2013, rok VII, 
s. 33-48.
7  A. Grzesiok-Horosz, Ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej, „Rocznik Prasoznawczy” 
2014, rok VIII, s. 77-96.
8  Dz.U. nr 204, poz. 1195. Z  wypowiedzi piśmiennictwa zob. P. Szustakiewicz, [w:] M. Bidziński,                          
M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015, s. 202.
9  Zob. R. Socha, Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy, Warszawa 2008, s. 47.
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wiony jako tzw. droga cywilna. Rozważania części zasadniczej kończy omówienie 
przepisu art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zawierającego sankcję 
karną za nieudostępnienie informacji. Podsumowanie zawiera ocenę przedstawio-
nych regulacji prawnych. 

Artykuł obejmuje stan prawny na maj 2017 r.

1. Droga administracyjna

 1.1. Postępowanie administracyjne 
w sprawie odmowy udostępniania informacji

Gdy spełniony jest warunek przedmiotowy (informacja stanowi informację pu-
bliczną) oraz podmiotowy (podmiot jest zobowiązany do udzielenia informacji), 
zastosowanie znajdzie przepis art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie, zgodnie z którym od-
mowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administra-
cyjnej. Jako odmowę dostępu do informacji publicznej ustawodawca traktuje także 
uniemożliwienie dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, 
pochodzących z powszechnych wyborów, jako że posiedzenia te są jawne i dostęp-
ne. Formą nieudostępnienia informacji publicznej jest także odmowa wglądu do 
protokołów i stenogramów obrad, kiedy istnieje obowiązek ich sporządzenia10. 

Komentowany przepis wskazuje także sytuację z art. 14 ust. 2 ustawy – jeżeli informa-
cja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku 
o jej udostępnienie, podmiot obowiązany powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przy-
czynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z  wnioskiem i  wskazuje, 
w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli 
w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie 
informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udo-
stępnienie informacji umarzane jest w drodze decyzji administracyjnej11.

Zgodzić się należy ze stanowiskiem judykatury, że podmiot zobowiązany do 
udzielenia informacji publicznej pozostaje w  bezczynności, jeśli nie udostępnia 
wnioskodawcy informacji we wskazanym terminie12.

Decyzja o umorzeniu, jak również decyzja o odmowie udzielenia informacji po-
winna spełniać wymagania, o których mowa w art. 107 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego13. Przepis wskazuje, iż decyzja powinna zawierać oznaczenie organu ad-
ministracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy 
prawnej, rozstrzygniecie, uzasadnienie faktyczne i  prawne, pouczenie, czy i  w jakim 

10  E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe, Komentarz, Warszawa 2014, s. 55.
11  P. Szustakiewicz [w:] Ustawa o dostępie…, s. 177.
12  A. Kalisz, Prawo prasowe. Teoria i praktyka, Szczytno 2014, s. 53.
13  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2016, poz. 23, ze 
zm., dalej jako k.p.a.
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trybie przysługuje odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Jeżeli jest to decyzja, w stosunku 
do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu 
administracyjnego, powinna zawierać pouczenie o  dopuszczalności wniesienia po-
wództwa lub skargi. Kwestie uzasadnienia precyzuje art. 107 § 3 k.p.a., stanowiąc iż uza-
sadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które 
organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu 
których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnie-
nie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. 

Organ wydający decyzję może odstąpić od sporządzenia uzasadnienia decyzji, 
gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony14, jak również w przypadkach, w któ-
rych z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania 
lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub 
porządek publiczny15.

 Przepis art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie przewiduje, iż uzasadnienie decyzji 
odmownej powinno zawierać także imiona, nazwiska i  funkcje osób, które zaję-
ły stanowisko w  toku postępowania o  udostępnienie informacji, oraz oznaczenie 
podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję odmowną. Z uznaniem 
należy przyjąć to rozwiązanie, gdyż wskazanie konkretnych osób, które brały udział 
w procesie podejmowania decyzji, zwiększa transparentność procesu sprawowania 
władzy publicznej16. Trudny do praktycznego zastosowania może być drugi z wy-
mogów zawartych w przepisie, gdyż jeżeli dane podmiotów lub inne dobra17 są chro-
nione ustawą, to nie mogą być opisane w uzasadnieniu decyzji o odmowie udziele-
nia informacji. Podzielić należy zapatrywanie, iż ustawodawca wymaga oznaczenia 
podmiotów, co może nastąpić poprzez ich ogólne wskazanie, bez określania cech 
pozwalających na indywidualizację i identyfikację18.

Jak stanowi przepis art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej, w toku postępowania stosuje się zasady kodeksu postępowania administracyj-
nego, przy czym dla przyspieszenia toku postępowania odwołanie rozpatruje się 
w ciągu 14 dni, co należy ocenić pozytywnie. 

14  Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na 
skutek odwołania.
15  Zob. szerz. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, Warszawa 2016, s. 582 i nast.; J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowa-
nia administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 505 i nast.
16  Zob. I. Dobosz, Prawo mediów…, s. 195; M. Brzozowska-Pasieka [w:] M. Brzozowska-Pasieka,               
M. Olszewski, M. Pasieka, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 93; T.R. Aleksandrowicz, 
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 250.
17  Na przykład prywatność czy tajemnica przedsiębiorcy, zob. szerz. A. Grzesiok-Horosz, Ogranicze-
nia dostępu prasy do informacji publicznej, s. 88 i literatura tam przywołana.
18  I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz prak-
tyczny, Warszawa 2016, s. 315.
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W postępowaniu mogą zapaść następujące rozstrzygnięcia19: 
− w sytuacji, gdy prawidłowa jest decyzja organu pierwszej instancji, organ od-

woławczy utrzymuje decyzję w mocy; 
− w przypadku cofnięcia odwołania, organ umarza postępowanie odwoławcze;
−	 organ uchyla decyzję organu pierwszej instancji i  umarza postępowanie 

w sprawie z przyczyn innych niż błędna decyzja o odmowie udzielenia informacji 
(np. cofnięcie wniosku);

−	 organ może uchylić decyzję organu pierwszej instancji i umorzyć postępo-
wanie w sprawie, jeżeli sam stał się dysponentem żądanej informacji, gdy sam jest 
zobowiązany do jej udzielenia;

−	 organ może uchylić decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę 
do ponownego rozpoznania, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę 
przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Celem rozwiązania przewidzianego w art. 17 jest zapewnienie dostępu do in-
formacji publicznej nie tylko w zakresie, w jakim pozostaje ona w dyspozycji orga-
nów władzy publicznej. Przepis art. 16 stosuje się odpowiednio także do rozstrzy-
gnięć podmiotów niebędących organami władzy publicznej20 a zobowiązanych do 
udostępnienia informacji, gdyż w  demokratycznym państwie prawa coraz więcej 
spraw jest rozstrzyganych poza strukturami aparatu państwowego lub samorządo-
wego. Ustawodawca stworzył zatem w zakresie procedur udostępniania informacji 
publicznej w  trybie wnioskowym nową kategorię quasi-decyzji administracyjnej, 
różniącej się podmiotem wydającym oraz terminami i treścią uzasadnienia decyzji 
o odmowie udostępnienia informacji21. 

Ponieważ w  tym wypadku nie zawsze mamy do czynienia z  instancją odwo-
ławczą, w art. 17 ust. 2 ustawy przewidziano możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy odpowiednim zastosowaniu do tego wniosku 
przepisów o odwołaniach22.

Dodać w tym miejscu należy, iż w przypadku, gdy żądana informacja nie jest in-
formacją publiczną, odmowa jej udostępnienia następuje zwykłym pismem, bo nie 
ma podstaw do wydania decyzji administracyjnej w sprawie. W tej materii zgodne 
są orzecznictwo sądów administracyjnych, jak i wypowiedzi piśmiennictwa23. 

19  I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie…, s. 313.
20  Zob. A. Grzesiok-Horosz, Prawo prasy do informacji publicznej, s. 39 i literatura tam przywołana.
21  T.R. Aleksandrowicz , Komentarz do ustawy…, s. 251.
22  I. Dobosz, Prawo mediów, s. 195; P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej, „Jurysta” 2002, nr 1, s. 8.
23  Tak np. wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2002 r., II SA 3301/02, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 5,                   
s. 196; wyrok NSA z  dnia 11 grudnia 2002 r., II SA 2867/02, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 4, s. 147; 
wyrok NSA z dnia 25 marca 2003 r., II SA 4059/02, System Informacji Prawnej LexisNexis 361165. 
Zob. M. Brzozowska-Pasieka, [w:] Prawo prasowe, s. 91 i literatura tam przywołana.
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1.2. Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawach 
o udostępnienie informacji publicznej

Ustawodawca wprowadził w  art. 21 dwuinstancyjną sądową kontrolę decyzji 
administracyjnych wydawanych w postępowaniu o udzielenie informacji publicz-
nej. Przepis ten odsyła do przepisów ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi24. 

Tworząc ustawę, uznano, iż spór o odmowę udzielenia prawa do informacji to 
spór o prawo, a nie fakty, stąd właściwość sądu prawa, a nie sądu słuszności25. Po-
stępowanie w sprawach ze skarg o udostępnianie informacji publicznej toczy się na 
podstawie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ale z uwzględ-
nieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Zgodnie z art. 50 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma 
w  tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw 
Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w spra-
wach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępo-
waniu administracyjnym, ponadto uprawnionym do wniesienia skargi jest również 
inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi26. Postępo-
wanie sądowoadministracyjne jest dwuinstancyjne. Odwoławczą instancją od orze-
czeń wojewódzkich sądów administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Jak stanowi przepis art. 13 i  14 ustawy Prawo o  postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego ob-
szarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność 
została zaskarżona. Sąd właściwy w chwili wniesienia skargi zostaje taki do ukoń-
czenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy27.

Przepis art. 54 p.p.s.a. stanowi, iż skargę do sądu administracyjnego wnosi się za 
pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania są przedmiotem skargi i przekazuje on skargę wraz z aktami sprawy oraz 
odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od jej wniesienia. Przepis art. 21 pkt 1 u.d.i.p. 
stanowi modyfikację tego przepisu, pozwalając na przyspieszenie rozpoznania sprawy, 
bowiem przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia 

24  Dz.U. 2016, poz.718, dalej jako p.p.s.a. Jedynie na marginesie rozważań wskazać trzeba, iż przepis 
został zmieniony 1 stycznia 2002 r., poprzez wejście w życie przepisów powołujących dwuinstancyjne 
sądownictwo administracyjne.
25  P. Szustakiewicz, Ustawa o  dostępie…, s. 199. Zob. także I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, 
Ustawa o dostępie…, s. 330.
26  Szerz. M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o po-
stępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017, s. 314 i nast.
27  Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. W. Sawczyn [w:] A. Skoczylas, P. Szustakiewicz (red.), Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016, s. 28; A. Kalisz, Prawo 
prasowe, s. 54.
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otrzymania skargi28. Przepisy w art. 7 prawa o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi nie nakładają obowiązku załatwienia sprawy sądowoadministracyjnej w ściśle 
określonym terminie, stanowią jedynie o szybkim załatwieniu sprawy przez sąd29, zaś 
przepis art. 21 pkt 2 u.d.i.p. jako lex specialis stanowi, iż skargę rozpatruje się w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę30. W piśmiennictwie 
podkreśla się, że zakończenie sprawy w tak krótkim terminie może być niemożliwe, 
jednak sąd jest zobowiązany wyznaczyć w tym terminie rozprawę i przystąpić do rozpa-
trywania skargi31. Zgodnie z przepisem art. 82 i 83 ustawy Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi oblicza się terminy według norm prawa cywilnego32. 

Przyspieszenie rozpoznawania spraw w  sprawach dostępu do informacji pu-
blicznej zapewnia też przepis przejściowy (art. 25 u.d.i.p.) nakazujący rozpozna-
wanie spraw niezakończonych ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem 
według nowych zasad33. 

Zgodnie z  art. 57 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma 
w  postępowaniu sądowym34, a  ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, 
postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, 
bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określe-
nie naruszenia prawa lub interesu prawnego. W określonych przez przepisy prawa 
przypadkach skarga powinna też zawierać dowód, że skarżący wezwał właściwy or-
gan do usunięcia naruszenia prawa35.

28  S. Czarnow, Wybrane zagadnienia prawne dostępu do informacji publicznej, „Rejent” 2006, nr 1,                
s. 90 i nast.
29  J. Drachal, J. Jagielski, P. Gołaszewski, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017, s. 126 i nast.; P. Szustakiewicz [w:]                 
A. Skoczylas, P. Szustakiewicz (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi…, War-
szawa 2016, s. 14.
30  E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe, s. 67; I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostę-
pie…, s. 330 i nast.
31  Szerz. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie…, s. 331 i nast.
32  Z  wypowiedzi piśmiennictwa zob. M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda [w:] R. Hauser,                                 
M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi…, s. 467 i nast.
33  Na ten temat zob. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie…, s. 331 i nast.
34  Jak stanowi art. 46 p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest 
skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; ozna-
czenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; podpis strony albo jej przedstawiciela usta-
wowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem 
w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu 
do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu 
sprawy, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.
35  Przepisy p.p.s.a. stanowią, iż jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej 
przedmiotem skargi, skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – 
w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wyda-
niu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa. Ponadto w przypadku innych 
aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie 
stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ 
do usunięcia naruszenia prawa. 
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Jak stanowi art. 52 p.p.s.a, skargę można wnieść po wyczerpaniu środków za-
skarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w  postępowaniu przed organem właści-
wym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich 
lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozu-
mieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak 
zażalenie, odwołanie lub wniosek o  ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany 
w ustawie. W kwestii czy wniesienie skargi do sądu administracyjnego ma poprze-
dzać wyczerpanie toku instancji istnieją sprzeczne stanowiska36.

Jak podkreśla I. Dobosz, wyrok sądu administracyjnego nie ma charakteru defi-
nitywnie przesądzającego dalsze postępowanie organu, jak również osoby udzielają-
cej informacji. Jeżeli bowiem informacji w ogóle nie udzielono, sąd administracyjny 
może uznać, że doszło do bezczynności i wyznaczyć oznaczony termin, w którym 
informacja ma zostać udzielona37. Jeżeli odmówiono udzielenia informacji, sąd ad-
ministracyjny skontroluje przesłanki odmowy i może:

−	 uchylić decyzję o odmowie udzielenia informacji,
−	 stwierdzić nieważność decyzji o odmowie udzielenia informacji,
−	 stwierdzić niezgodność z prawem decyzji o odmowie udzielenia informa-

cji, co, jak stwierdza I. Dobosz38, nie jest jednoznaczne z jej udzieleniem.

1.3. Odmowa udzielenia informacji w prawie prasowym

Przepisy art. 4  prawa prasowego przewidują specyficzny tryb dochodzenia infor-
macji przed sądem administracyjnym właściwy tylko dla prasy. W sytuacji gdy podmiot 
zobligowany w ogóle nie odpowie na pytanie dziennikarza, bądź nie prześle odmowy 
mimo żądania dziennikarza lub też przesłana zostanie odmowa udzielenia informacji39, 
redaktor naczelny ma prawo zaskarżenia tej odmowy lub jej braku (czyli zaskarżona 
będzie bezczynność podmiotu) w ciągu 30 dni do sądu administracyjnego.

Podkreślić trzeba, iż zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlega wyłącznie 
odmowa udzielenia informacji bądź niezachowanie wymagań określonych w  art. 
4 ust. 3 prawa prasowego. Przedmiotem skargi może zatem być niezachowanie for-
my pisemnej, doręczenie odmowy po upływie 3 dni od zażądania jej przez redaktora 
naczelnego, brak oznaczenia organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której 
odmowa pochodzi, brak daty pisma zawierającego odmowę, brak oznaczenia adresata 
(czyli redakcji, której odmówiono udzielenia informacji), brak oznaczenia informacji 
będącej jej przedmiotem, jak również brak określenia powodów odmowy. 

36  Ograniczone ramy opracowania nie pozwalają na ich przytoczenie, zob. przykładowo I. Kamińska,  
M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie…, s. 331 i literatura tam przywołana.
37  Może się zatem zdarzyć, iż udzielona informacja stanie się przedmiotem kolejnej skargi do sądu 
administracyjnego jako niespełniająca wymogów prawa, zob. I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 196.
38  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 196.
39  M. Brzozowska-Pasieka [w:] Prawo prasowe, s. 109.
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W omawianym przypadku skargi do sądu administracyjnego nie może wnieść 
„uprawniony podmiot”, ale jedynie redaktor naczelny, aby skarga była skuteczna, 
muszą być spełnione wymogi z 4 ust. 3 prawa prasowego. Jedynie bowiem na żą-
danie redaktora naczelnego doręcza się odmowę udzielenia informacji zaintereso-
wanej redakcji (w grę wchodzi tu zatem art. 50 § 2 p.p.s.a.)40. J. Sobczak wskazu-
je, że chociaż jest to jedynie uprawnienie redaktora naczelnego, stanowi tamę dla 
nieprzemyślanych żądań wydawania pisemnych odmów informacji. Treść odmowy 
wynika z komentowanego przepisu i ma ona przekonać redaktora naczelnego o ra-
cji podmiotu odmawiającego informacji. Jeżeli nie podziela on zaprezentowanego 
tam stanowiska, składa skargę do sądu administracyjnego41. W praktyce dzienni-
karskiej często odmowa nie następuje wprost, ale przybiera postać dezinformacji 
przez podanie informacji niepełnych, nierzetelnych i nieaktualnych42.

Odmowa udzielenia informacji niebędącej informacją publiczną to czynność 
faktyczna poddana kontroli sądu administracyjnego na podstawie swoistego roz-
wiązania prawnego, jakim jest art. 4 ust. 4 prawa prasowego43.

2. Postępowanie przed sądem cywilnym – droga cywilna

Już na początku tej części rozważań przypomnieć trzeba, iż w  toku prac nad 
kolejnymi nowelizacjami ustawy o dostępie do informacji publicznej uznano, że na-
leży ujednolicić system kontroli decyzji odmawiających udzielenia informacji pu-
blicznej ze względu na tajemnice ustawowo chronione przez poddanie całości tego 
rodzaju spraw kognicji sądów administracyjnych i przepisem art. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej 
oraz niektórych innych ustaw dokonano skreślenia treści art. 22. Zatem de lege lata 
ów przepis nie obowiązuje.

Przepis przewidywał, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do 
informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na 
ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę, inne niż nie-
jawna, skarbowa lub statystyczna, przysługuje powództwo do sądu powszechnego 
o  udostępnienie takiej informacji. Ustawodawca poddał zatem szczególnej regla-
mentacji z uwagi na pewne dobra, dostatecznie chronione jedynie na drodze pro-
cesu sądowego. W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, iż przepis art. 22 rów-

40  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 194; M. Brzozowska-Pasieka [w:] Prawo prasowe, s. 109 i  nast.;  
P. Wiśniewski [w:] Prawo prasowe, s. 112 i nast.
41  J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 265 i nast., zob. także M. Zaremba, Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, 
Warszawa 2007, s. 48 i nast.; P. Wiśniewski [w:] Prawo prasowe, s. 119.
42  E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe, s. 65; I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 194.
43  A. Kalisz, Prawo prasowe, s. 53. Przywołana autorka wskazuje na istotny wyrok NSA, w którym 
stwierdzono, iż nie można uznać, że to „milczenie” czy „bezczynność” administracji, tak wyrok NSA 
z 10 stycznia 2007 r., OSK 50/2006, LEX 291197.
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noważył postanowienia ustawy dotyczący wyłączenia spod jej działania tajemnic 
prawem chronionych. Odmowa udostępnienia informacji publicznej podlegała 
kontroli sądu powszechnego, który – uznając pozew wnioskodawcy – mógł nakazać 
zobligowanemu podmiotowi udostępnienie tej informacji44. Z powództwem o udo-
stępnienie informacji publicznej mógł wystąpić każdy, komu takiego dostępu od-
mówiono. Powództwo wnosiło się do sądu powszechnego (rejonowego) właściwego 
ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udzielenia informacji. W  cha-
rakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej mógł wystąpić podmiot, 
którego dotyczyło wyłączenie informacji publicznej. 

Stroną w procesie była redakcja prasowa reprezentowana przez redaktora na-
czelnego45.

Podzielić należy pogląd I. Dobosz46, iż w  przeciwieństwie do postępowania 
przed sądem administracyjnym postępowanie przed sądem powszechnym odby-
wało się w normalnym toku, bez żadnych przyspieszeń, co z pewnością, zważyw-
szy przeciętny czas rozpoznawania spraw cywilnych, nie było zbyt zachęcające dla 
przedstawicieli prasy. 

3. Sankcje za nieudostępnienie informacji – droga karna

W  razie bezprawnej odmowy udzielenia informacji publicznej dojść może też 
do postępowania karnego. Przepis art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku47 
za „nieudostępnienie informacji publicznej” wbrew ciążącemu na konkretnej osobie 
obowiązkowi. Jest to jedyny przepis karny zawarty w komentowanej ustawie 48. 

Dla zaistnienia przestępstwa określonego w art. 23 bez znaczenia pozostaje tryb 
udostępniania informacji. Wystarczy fakt, że nie została udostępniona informacja 
publiczna podlegająca obowiązkowi udostępnienia. Ustawodawca zdecydował się na 
penalizację każdego przypadku nieudostępnienia informacji publicznej, a  więc za-
równo tej udzielanej w trybie bezwnioskowym, tj. zaniechanie umieszczenia infor-
macji w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również informacji udzielanej w trybie 

44  Z literatury zob. I. Dobosz, Prawo mediów, s. 193; P. Szustakiewicz [w:] Ustawa o dostępie…, s. 201 
i nast.; M. Zaremba, Prawo prasowe…, s.49; K. Sieniawska, W kierunku demokratyzacji życia publicz-
nego – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, „Casus” 2003, nr 28, s. 32.
45  Zob. wyrok WSA w Gdańsku z 20 stycznia 2005 r., II SAB/Gd 66/04, podaję za: M. Zaremba, Prawo 
prasowe…, s. 50.
46  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 193. Zob. także T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 260 i nast.;  
P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie…, s. 8.
47  Zagadnienie rodzaju i wymiaru kary precyzje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny, Dz.U. 
2016, poz. 1137, ze zm.
48  Zob. E. Czarny-Drożdżejko, Karna ochrona prawa do informacji publicznej, „Czasopismo Prawa Karne-
go i Nauk Penalnych” 2005, nr 2, s. 147; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy…, s. 263; I. Kamińska,  
M. Rozbicka-Ostrowska, Komentarz do art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, System Infor-
macji Prawnej, Wolters Kluwer 2016.
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wnioskowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy zobowiązany pod-
miot albo w ogóle nie udostępnia informacji, albo wydaje decyzję lub podobne roz-
strzygnięcie bez wskazania ustawowych powodów, które mogą skutkować wydaniem 
takiej decyzji. Realizacja znamion czynu zabronionego w sytuacji pierwszej następuje 
dopiero z momentem upływu ustawowego terminu na udostępnienie informacji, a w 
sytuacji drugiej – z chwilą wydania bez podstawy prawnej decyzji odmownej49.

Przestępstwo z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej ma charakter 
przestępstwa indywidualnego właściwego. Podmiot jest oznaczony poprzez sformu-
łowanie „kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi”. Oznacza to, że sprawcą może 
być jedynie osoba o szczególnych właściwościach, tzn. taka, na której ciążył obowią-
zek udostępnienia informacji publicznej. Będzie to przede wszystkim osoba kieru-
jąca podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji, ale i podwładny, którego 
obowiązek został wyznaczony zakresem obowiązków pracowniczych, nierzadko do-
określonych na podstawie określonych aktów wewnętrznych50. Sprawcą czynu zabro-
nionego, opisanego w art. 23 ustawy, w odniesieniu do informacji publicznych udo-
stępnianych na wniosek będzie osoba, która spełnia jednocześnie trzy warunki: ciąży 
na niej ustawowy obowiązek udostępnienia informacji, wniosek taki został do niej 
skierowany oraz jednocześnie jest ona w posiadaniu żądanej informacji.

Przestępstwo to może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem ewentualnym 
lub bezpośrednim. Zamiar bezpośredni zachodzi wtedy, gdy sprawca obejmuje swoją 
świadomością wszystkie znamiona tego czynu, a więc ma świadomość ciążącego na 
nim obowiązku, wie, że wnioskowana informacja dotyczy sprawy publicznej, oraz wie, 
iż nie zachodzą przesłanki uzasadniające odmowę dostępu do informacji publicznej51.

Nałożenie sankcji określonej w art. 23 może nastąpić wyłącznie w drodze po-
stępowania prowadzonego przez sąd powszechny w trybie procedury karnej52. Jako 
że sprawa w tym zakresie nie należy do właściwości sądu administracyjnego, skarga 
wniesiona do sądu administracyjnego w przedmiocie ukarania kierownika jednost-
ki na podstawie art. 23 u.d.i.p. podlega odrzuceniu53. 

Przestępstwo prasowe nieudzielenia informacji, o którym mowa w art. 49 prawa 
prasowego w zw. z art. 11 ust. 2, popełnić mogą osoby zobowiązane do udzielania 
informacji prasie nie we własnym imieniu, ale w  imieniu podmiotów wymienio-

49  Szerz. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie..., s. 227; E. Czarny-Drożdżejko, 
Karna ochrona prawa do informacji publicznej, s. 147; T.R. Aleksandrowicz, Komentarz..., s. 263;                  
P. Szustakiewicz, Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, s. 8.
50  Z wypowiedzi piśmiennictwa zob. M. Bernaczyk, A. Presz, Karnoprawna ochrona prawa do infor-
macji publicznej. Uwagi wstępne (część 1), „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 4, s. 142 i nast.; tychże Kar-
noprawna ochrona prawa do informacji publicznej. Praktyczna analiza (część 2), „Prokuratura i Prawo” 
2011, nr 5, s. 121 i nast.
51  I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie..., s. 228; S. Momot, Przepisy o dostępie do 
informacji publicznej w praktyce prokuratorskiej, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 10, s. 122.
52  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 2016, poz. 1749, ze zm.
53  Wyrok WSA w Rzeszowie z 27 stycznia 2011 r., II SAB/Rz 49/10, LEX nr 953623.
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nych w art. 4 prawa prasowego, jak kierownicy jednostek organizacyjnych, ich za-
stępcy, rzecznicy prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach obowiązków 
powierzonych im w tym zakresie54. Przepis art. 49 prawa prasowego przewiduje od-
powiedzialność karną (kara grzywny albo ograniczenia wolności) za nieudzielenie 
informacji dziennikarzowi.

Przestępstwo to, jak również przestępstwo określone w art. 23 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej ścigane są z oskarżenia publicznego. 

Zakończenie

Jak podkreśla I. Dobosz, od momentu wejścia w  życie ustawy o  dostępie do 
informacji publicznej, wybór drogi postępowania w wypadku odmowy udzielenia 
informacji podyktowany był konkretnym celem, jaki chciała osiągnąć prasa. W wy-
padku postępowania przed sądem administracyjnym i  sądem powszechnym jest 
to uzyskanie pożądanej informacji, natomiast w wypadku postępowania karnego 
chodzić będzie o ukaranie sprawcy, jednak bez możliwości uzyskania na tej drodze 
informacji55. 

Udostępnienie informacji w  postępowaniu administracyjnym jest czynno-
ścią materialno-techniczną, zaś odmowa oraz umorzenie postępowania następuje 
w drodze decyzji administracyjnej; jest to tzw. negatywna zasada zakończenia po-
stępowania. Zasada kontroli instancyjnej oznacza, że nieudostępnienie informacji 
poddane jest kontroli organu wyższej instancji, zaś w razie jego braku – możliwe jest 
złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Korzystnie należy ocenić stwo-
rzenie przez ustawodawcę jednolitego trybu załatwiania wniosków na podstawie 
przepisów komentowanej ustawy, obowiązującego wszystkie podmioty zobowiąza-
ne do udzielenia informacji. Na uznanie zasługuje też przepis mówiący o tym, iż dla 
przyspieszenia toku postępowania odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni. Jako że 
przy żądaniu udzielenia informacji publicznej czas jest bardzo istotnym elementem 
mającym wpływ na jej wartość, stąd pozytywna ocena ustawowego rozwiązania.

Zasada kontroli sądowej to możliwość wniesienia powództwa cywilnego o usta-
lenie prawa. Obecnie ustawa o dostępie do informacji publicznej takiego upraw-
nienia nie przewiduje. Podkreślić trzeba, iż postępowanie cywilne dawało ochronę 
silniejszą niż postępowanie administracyjne, gdyż orzeczenie stwierdzające prawo 
do uzyskania dostępu do informacji stanowiło podstawę do jej udzielenia. Gdyby 
orzekał sąd administracyjny i stwierdził niezgodność z prawem zaskarżonej decyzji, 
skutkowałoby to uchyleniem decyzji lub stwierdzeniem jej nieważności i w konse-

54  Zob. M. Olszyński [w:] Prawo prasowe, s. 420 i nast.; P. Wiśniewski [w:] Prawo prasowe, s. 592;  
J. Sobczak, Prawo prasowe, s. 889 i nast.; E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe, s. 287 i nast.
55  I. Dobosz, Prawo prasowe, s. 192. Jak wskazuje R. Socha (Piórem i paragrafem, s. 48), sprawy karne 
związane z bezprawną odmową udzielenia informacji są rzadkością.
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kwencji przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania przez organ administra-
cyjny.

Przedmiotem ochrony normy z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej jest prawo obywatela do uzyskania informacji publicznej. Za niewywiązanie się 
z powinności udzielenia informacji grozi sankcja karna. Czyn z art. 23 można po-
pełnić z działania, gdy podejmowane są czynności mające na celu ukrycie infor-
macji albo – co wydaje się sytuacją znacznie częstszą w praktyce – z zaniechania, 
gdy osoba zobowiązana nie podejmie żadnych działań, aby udostępnić informa-
cje. Warto również dodać, iż funkcjonowanie obok siebie przepisu art. 49 prawa 
prasowego i art. 23 ustawy o dostępie powoduje sytuację, że podmioty nieudziela-
jące informacji prasie będą ponosić odpowiedzialność karną według odmiennych 
uregulowań, w zależności od tego, z jakiego rodzaju informacją dziennikarz będzie 
miał do czynienia. 

Opisane w artykule rozwiązania ocenić należy jako wystarczające. Rozważania 
zakończyć jednakowoż należy konstatacją, iż życzyć by sobie należało jak najszer-
szego dostępu do informacji publicznych, bez konieczności sięgania do przedsta-
wionych tu instrumentów prawnych.

BIBLIOGRAFIA

Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 
2008.
Bernaczyk M., Presz A., Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej, „Prokuratura 
i Prawo” 2011, nr 4 i 5.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ko-
mentarz, Warszawa 2015.
Brzozowska-Pasieka M. [w:] M. Brzozowska-Pasieka, M. Olszewski, M. Pasieka, Prawo pra-
sowe, Komentarz, Warszawa 2013.
Czarnow S., Wybrane zagadnienia prawne dostępu do informacji publicznej, „Rejent” 2006, 
nr 1.
Czarny-Drożdżejko E., Karna ochrona prawa do informacji publicznej, „Czasopismo Prawa 
Karnego i Nauk Penalnych” 2005, z. 2.
Dobosz I., Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2011.
Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2014.
Grzesiok-Horosz A., Prawo prasy do informacji publicznej, „Rocznik Prasoznawczy” 2013.
Grzesiok-Horosz A., Ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej, „Rocznik Praso-
znawczy” 2014.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komen-
tarz praktyczny, Warszawa 2016.
Sieniawska K., W kierunku demokratyzacji życia publicznego – ustawa z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej, „Casus” 2003, nr 28.
Sobczak J., Prawo prasowe, Warszawa 2008.



172 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK XI

Szustakiewicz P., Zasady ustawy o dostępie do informacji publicznej, „Jurysta” 2002, nr 1.
Zaremba M., Prawo prasowe.Ujęcie praktyczne, Warszawa 2007.

LEGAL MEASURES FOR REFUSAL OF PUBLIC INFORMATION

SUMMARY 
The subject of the deliberations of the article is the possibility of appealing the refusal of 
public information. Such option for journalists is provided in the Act on Access to Public 
Information as well as in the Press Law. The author describes so called “the administrative 
way”, understood as possibility of appealing the negative administrative decisions to higher 
authority and then to administrative court. It is also pointed out that until year 2011 there 
were possibilities of bringing a  lawsuit for information to a public court. `The Access To 
information Act and The Press Law contain also criminal penalties for not providing infor-
mation.

KEY WORDS: The right to public information, the administrative decision, the administra-
tive court, lawsuit for information, offence



Monika Kornacka-Grzonka1

Trudna miłość? O relacjach między                                                                                                                                           
                           lokalnymi mediami tradycyjnymi                                                                                                                                     
                           a internetowymi w społeczności lokalnej

STRESZCZENIE
Rozwój mediów internetowych zachwiał dotychczasową równowagą panującą na lokalnym ryn-
ku medialnym. Ich rosnąca popularność (zarówno wśród odbiorców, jak i dziennikarzy) oraz jed-
noczesne postępujące tendencje osłabiające tradycyjne media lokalne (m.in. spadek czytelnictwa 
prasy, przemiany pokoleniowe czytelników) sprawiają, że ich wzajemne relacje stały się istotnym 
zagadnieniem. Na poziomie lokalnym dominujące okazały się jednak przejawy kooperacji między 
mediami internetowymi a tradycyjnymi, a odnotowane napięcia miały swe źródło głównie w kon-
kurencji o przychody z reklam. W dużym stopniu na relacje między badanymi mediami wpływ 
miały wzajemne kontakty interpersonalne i współpraca między dziennikarzami lokalnymi.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa lokalna, lokalne media internetowe, społeczność lokalna, relacje

Wstęp

Pojawienie się i rozwój mediów internetowych dało asumpt do stawiania pytań 
o miejsce na rynku i zagrożenia, jakie mogą takie okoliczności stwarzać dla pozo-
stałych mediów. Internet zmienił sytuację na rynku mediów, również tych lokal-
nych, a jego upowszechnianie stało się procesem masowym na niespotykaną skalę. 

Można obserwować, jak w ciągu ostatnich lat zmienia się pozycja prasy na ryn-
ku; medioznawcy zauważają, że powoli traci ona dominujące miejsce wśród me-
diów. Towarzyszą temu procesowi zjawiska takie jak postępujący spadek czytelnic-
twa prasy, a w konsekwencji również utrata dochodów z reklamy na rzecz mediów 
internetowych2. Przeobrażeniom ulegają także wzorce korzystania z  mediów, co 
warunkowane jest m.in. przez zachodzące procesy demograficzne. 

1  Dr; Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2  R. Filas, Korzystanie z mediów a czytelnictwo prasy (i odbiór innych mediów), [w:] L.H. Haber (red.), 
Polskie doświadczenia w  kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjnokulturowe, 
Kraków 2002; R. Filas, Czytelnictwo prasy u progu 2000 roku, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1; A. Meller, 
Prasa codzienna traci czytelników, Internet Standard, www.Internetstandard.pl; M. Kornacka, Zmierzch pra-
sy lokalnej? Ograniczenia w rozwoju prywatnych tytułów lokalnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, [w:] 
W. Furman, P. Kuca (red.), Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, Rzeszów 2015, s. 51-52.
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Również na poziomie lokalnym przez lata najistotniejszym medium była prasa 
– głównie ze względu na relatywną łatwość jej wydawania w porównaniu do nakła-
dów i wymogów, jakie stawiały media elektroniczne (radio i  telewizja). Dziś jed-
nakże sytuacja powoli ulega zmianie. Wydaje się, że zmierzamy w stronę przewagi 
lokalnych mediów internetowych, dotychczas równoważonych liczebnością i  po-
pularnością mediów tradycyjnych. O zachodzących przemianach i umacnianiu się 
pozycji lokalnych mediów internetowych może świadczyć to, iż w coraz większym 
stopniu sami odbiorcy w  sieci właśnie poszukują informacji o  tym, co dzieje się 
w ich najbliższej okolicy. Media internetowe umożliwiają im szybszy dostęp do wia-
domości, ponadto stwarzają możliwość dwustronnego kontaktu z nadawcami treści 
medialnych. Nie jest to zresztą trend tylko lokalny – można łatwo zaobserwować 
podobne tendencje zarówno na lokalnym, jak i krajowym poziomie (rys. 1, 2). Rów-
nież dziennikarze pracujący w innych mediach lokalnych coraz chętniej korzystają 
z internetu jako źródła informacji. Dla wielu z nich staje się on zresztą podstawo-
wym miejscem, gdzie szukają wiadomości, co może stwarzać potencjalnie nie-
bezpieczną sytuację powstawania zamkniętego obiegu informacji3. Medioznawcy 
zwracają zaś uwagę, że „dziennikarz prasy lokalnej chcąc dobrze wykonywać swoje 
obowiązki zawodowe, nie może ograniczać swej działalności do czynności określo-
nych w umowie o pracę. Pragnąc dobrze poznać problemy społeczności lokalnej, 
w której przychodzi mu pracować, musi uczestniczyć w różnych formach życia spo-
łecznego, kulturalnego, politycznego”4.

Sami dziennikarze twierdzą, że coraz trudniej „żyje się na papierze”, a od tego, 
czy prasa odnajdzie się w  nowej, internetowej rzeczywistości, będzie zależało jej 
przetrwanie5.

3  B. Głowacki, Internet jako źródło informacji dla dziennikarza – mijanie się z prawdą a etyka 
dziennikarska, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1, s. 20-22.
4  M. Jachimowski, Dziennikarze prasy lokalnej jako kategoria zawodowa [nieopublikowana praca 
doktorska napisana w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego], Katowice 1988, s. 270.
5  P. Stasiak, Jak żyć na papierze?, „Polityka” 2012, nr 17/18, s. 40-42.
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Rysunek 1. Internet i prasa lokalna jako najważniejsze źródła informacji lokalnej na prze-
strzeni lat 2007–2015

Źródło: badania własne autorki (za rok 2015), obliczenia własne M. Gieruli na  podstawie:            
M. Gierula, B. Grzonka, M. Jachimowski, Śląski rynek mediów. Badania Zakładu Dziennikar-
stwa Uniwersytetu Śląskiego z lat 1991-2002. Raporty z badań, Archiwum Zakładu Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Śląskiego (dane odnośnie do źródeł informacji o wydarzeniach w wo-
jewództwie śląskim); (za rok 2014); wyniki badań przeprowadzonych w Cieszynie w trakcie 
Dziennikarskiego Studenckiego Obozu Naukowego w 2007 r. (nieopublikowany raport z ba-
dań); (za rok 2007); P. Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych?, Katowi-
ce 2013, s. 92 (za rok 2008); K. Brzoza, System lokalnego komunikowania masowego Ziemi Ryb-
nicko-Wodzisławskiej, [nieopublikowana praca doktorska napisana w Zakładzie Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Śląskiego] Katowice 2010, s. 288 (za rok 2010).

Rysunek 2. Źródła informacji krajowych i zagranicznych na przestrzeni lat 2001–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Pew Research Center, Internet Overtakes 
Newspapers As News Outlet, http://www.people-press.org/2008/12/23/internet-overtakes-
-newspapers-as-news-outlet/
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Metodologia badań

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, warto zastanowić się, jak obecnie 
wygląda codzienne współistnienie mediów internetowych i tradycyjnych w lokal-
nych społecznościach, które z definicji wszak są relatywnie niewielkie i zamknięte. 
Rozważano więc, czy media tradycyjne (na poziomie lokalnym w  dalszym ciągu 
w tej grupie dominuje prasa) wobec postępujących niekorzystnych dla siebie ten-
dencji czują presję ze  strony stale rozwijających się mediów internetowych. Czy 
dominuje między nimi rywalizacja – o odbiorcę, reklamodawcę? A może ich wza-
jemne relacje da się określić mianem koegzystencji albo wręcz symbiozy? Od jakich 
czynników zależą ich wzajemne stosunki?

Przeprowadzono ilościową analizę relacji między lokalnymi mediami tradycyj-
nymi a internetowymi wyrażonymi na ich łamach. Punktem wyjścia było założenie, 
że najbardziej widoczne konflikty oraz przejawy kooperacji znajdują swoje odbicie 
na łamach mediów lokalnych. 

Do badania wytypowano dziesięć miejscowości województwa śląskiego, do-
branych tak, by odzwierciedlały proporcje panujące między jednostkami admini-
stracyjnymi województwa. Były to: Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Hażlach, Katowice, 
Pszczyna, Strumień, Świerklaniec, Zabrze oraz Zebrzydowice. Analiza obejmowała 
lata 2012-2016. Jednostkę analizy stanowiła wypowiedź medialna traktująca bezpo-
średnio lub pośrednio o konfliktach bądź współpracy między mediami. By dopeł-
nić obrazu, korzystano również z wyników badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród dziennikarzy lokalnych.

Lokalne media tradycyjne a internetowe

Wśród cech odróżniających komunikowanie internetowe, a więc pośrednio rów-
nież media internetowe, od komunikowania w realnym świecie można wymienić:

•	 różnorodność społeczną, 
•	 aprzestrzenność (brak ograniczeń terytorialnych), 
•	 asynchroniczność (brak ograniczeń czasowych), 
•	 acielesność,
•	 astygmatyczność,
•	 anonimowość6. 
Jednak najistotniejsza, z punktu widzenia niniejszych rozważań, wydaje się być 

interaktywność, którą umożliwia komunikowanie w środowisku WEB 2.0 oraz bę-
dące jej konsekwencją zrównanie statusu nadawcy i odbiorcy realizowane przez ak-
tywną postawę tego ostatniego. W efekcie u użytkowników mediów internetowych 

6  M. Szpunar, Społeczności wirtualne – realne kontakty w wirtualnym świecie, [w:] L. Haber, M. Nie-
zgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków 2006, s. 164.
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zaobserwować można wzrost poczucia podmiotowości w porównaniu z korzysta-
niem z tradycyjnych mediów. 

Dostępność i przenikanie się form medialnych w internecie jest ściśle związane ze zja-
wiskiem konwergencji mediów7 (w tym również mediów lokalnych), które zachodzi pod 
wpływam cyfrowej rewolucji oraz gwałtownego rozwoju i udostępniania usług wirtual-
nych. Konwergencja nie jest jednowymiarowa, przez co trudno zamknąć w jednej defini-
cji wszystkie jej aspekty, jednakże badacze zgadzają się co do tego, iż zaciera ona granice 
w przestrzeni między różnymi kanałami przepływu treści, formami i formatami, segmen-
tami przedsiębiorstw medialnych, czynnościami produkcji i konsumpcji przekazów me-
dialnych. W efekcie dokonuje również istotne zmiany w kulturze medialnej, co skutkuje, 
wspomnianą już, zmianą w charakterze odbiorców mediów – z biernego na czynny8. 

W wyniku konwergencji media lokalne upodobniają się do siebie poprzez znaj-
dowanie wspólnej platformy emisji, jaką jest internet, co trzeba brać pod uwagę, 
opisując lokalną przestrzeń medialną. W  tradycyjnym wymiarze składa się ona 
z prasy, radia oraz telewizji (kablowej). Natomiast wśród lokalnych mediów inter-
netowych występuje znacznie większa różnorodność form. Najpopularniejsze są lo-
kalne strony www, profile w mediach społecznościowych, blogi, kanały na YouTube, 
fora internetowe oraz media tradycyjne dostępne w internecie (np. telewizja inter-
netowa, radio internetowe) – o ile można o nich powiedzieć, że są interaktywne oraz 
umożliwiają zrównanie statusu nadawcy i odbiorcy. W takim rozumieniu mediów 
internetowych np. prasa lokalna dostępna w internecie w formacie PDF nie będzie 
zakwalifikowana jako medium internetowe mimo jej obecności w sieci. 

W badanych społecznościach występowały – w różnej konfiguracji – wszystkie 
wymienione formy komunikowania internetowego oraz prasa lokalna (zarówno sa-
morządowa, jak i prywatna), będąca w dalszym ciągu dominującym pod względem 
ilościowym tradycyjnym medium lokalnym.

Relacje między prasą a internetem na poziomie lokalnym

Biorąc pod uwagę opisane wcześniej tendencje panujące na rynku mediów, 
przystępując do badań spodziewano się, że widoczna na poziomie ogólnokrajowym 
rywalizacja między mediami (w szczególności między prasą a mass mediami in-
ternetowymi)9 będzie również motywem przewodnim relacji panujących między 

7  M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia Medioznawcze” 2008, 
nr 3; H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007; R. Kowal-
czyk, Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (refleksje medio-
znawcze), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 1; M. Jachimowski, Wpływ konwergencji 
mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej, „Rocznik Prasoznawczy” 2012.
8  Ibidem, s. 37.
9  Wielu badaczy stawia tezę, iż rozwój internetu bezpośrednio wpłynął na spadek czytelnictwa prasy, 
a tym samym spadek sprzedaży i dochodów z reklam. Pojawiają się również opinie, że internet rozwija 
się kosztem prasy, ponieważ jest tańszy, bardziej dostępny oraz wykorzystuje materiały przygotowane 
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mediami na poziomie lokalnym. Tym bardziej że w badanych społecznościach – 
w większości wiejskich – często ekonomiczne „być albo nie być” danego medium 
zależy od reklamodawców, a tych jest na rynku lokalnym relatywnie niewielu. 

Jednak wyniki przeprowadzonych badań zdają się ukazywać nieco inną rzeczy-
wistość. Między mediami lokalnymi występuje wiele przykładów współpracy (rys. 
3). Na przestrzeni lat symptomy współzawodnictwa pozostawały mniej więcej na 
podobnym poziomie, podczas gdy kooperacja zyskiwała na znaczeniu i  była in-
tensyfikowana. Oczywiście przy interpretacji wyników należy wziąć pod uwagę to, 
iż rozwój lokalnych mediów internetowych rozpoczął się w Polsce dopiero około 
roku 2000, a przez następną dekadę dalej istniały duże rozbieżności w penetracji 
internetu na terenach zurbanizowanych i wiejskich (w 2011 r. tych pierwszych od-
setek dostępności wynosił 77%, podczas gdy na wsi jedynie 52%10). Dopiero ostat-
nie lata przyniosły zmniejszenie tej dysproporcji na tyle, że można prognozować 
jej zupełne zniwelowanie w niedalekiej przyszłości. Możliwe jest także, że wyniki 
(zwłaszcza zaś te z lat początkowych) nie ukazują w pełni rzeczywistego stanu rela-
cji między badanymi mediami, ponieważ internetowych było po prostu mniej i do-
piero się rozwijały, mniej odbiorców miało wtedy, zwłaszcza na terenach wiejskich, 
dostęp do sieci. Jednak mimo możliwości zniekształcenia uzyskane wyniki dobrze 
przedstawiają ogólny obraz i panujące tendencje.

Rysunek 3. Ilość odnotowanych sytuacji konfliktowych i  przykładów współpracy między 
mediami lokalnymi w latach 2012–2016

Źródło: badania własne.

przez inne media (w tym prasowe), ma zatem znacząco niższe koszty – A. Kęsicka, Prasa i Internet – drogi 
rozwoju i perspektywy, „Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe” 2010, nr 1; Raport World Editors Fo-
rum 2007, http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/internet;miazdzy;prase,82,0,245842.html.
10  J. Czapiński, T.  Panek (red.), Raport Diagnoza społeczna 2011. Warunki i  jakość życia Polaków, 
Warszawa 2011, http://www.diagnoza.com/ [dostęp: 9.05.2012].
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Wśród najczęstszych przyczyn konfliktów i  wzajemnego współzawodnictwa 
najbardziej zauważalne są czynniki ekonomiczne – tzn. walka o  reklamodawcę 
i o odbiorców. Stanowią one łącznie ponad połowę wszystkich odnotowanych sytu-
acji konfliktowych (rys. 4). Sednem problemu jest to, iż zazwyczaj lokalne rynki re-
klamowe nie są silnie rozwinięte, a przychody z reklam są częstokroć głównym źró-
dłem dochodu i gwarantem utrzymania się na rynku. Ponadto „w ostatnich latach 
wyraźnie zaznacza się tendencja do przechodzenia lokalnych i regionalnych rekla-
modawców do mediów elektronicznych, najczęściej internetowych. (…) Zjawisko to 
dotyczy zwłaszcza niewielkich lokalnych firm. Ich właściciele są przekonani, że re-
klama na regionalnych stronach WWW dociera do szerszego kręgu odbiorców przy 
zachowaniu swego lokalnego charakteru. Portale internetowe kuszą dodatkowymi 
funkcjami, np. emisją reklam w określonym czasie, co pozwala skuteczniej dotrzeć 
do grupy docelowej, czy elastycznością formy ogłoszenia”11. Sytuację dodatkowo 
komplikuje też fakt, iż prowadzenie internetowych portali lokalnych jest zasadniczo 
tańsze i logistycznie łatwiejsze od wydawania prasy lokalnej – są one tym samym 
w mniejszym stopniu uzależnione od dochodów z reklam. W mniejszym stopniu 
uwidacznia się rywalizacja o  miejsca pracy w  poszczególnych mediach. Niektóre 
z  nich postrzegane są jako lepsze, pewniejsze miejsce zatrudnienia,   co  skutkuje 
próbami „przechodzenia” dziennikarzy z mediów do mediów. Przy okazji zmuszeni 
są oni do zdobywania nowych umiejętności, zaciera się granica między profilami 
dziennikarskimi. Pojawia się tzw. multitasking, wielozadaniowość wśród dzienni-
karzy. Sytuacje takie skutkują nieraz przeniesieniem rywalizacji na poziom perso-
nalny między pracownikami (rys. 4).

Inną sprawą jest występowanie konfliktów między właścicielami/dysponentami 
poszczególnych typów mediów. Najbardziej wyraźnie odznaczają się konflikty i nie-
porozumienia między mediami internetowymi a prasą samorządową. Zdaje się, że 
te ostatnie postrzegają media internetowe jako zagrożenie, czego przyczyną może 
być ich interaktywność i otwartość na głosy użytkowników (rys. 4). 

Analizując przyczyny rywalizacji między mediami, warto zwrócić uwagę, jakim 
zmianom ulega proporcja między współpracą a rywalizacją w roku wyborów samo-
rządowych (2014 r.); (rys. 3). Można wnioskować, iż rywalizacja polityczna przeno-
si się na łamy mediów. Zaobserwowano wówczas spadek inicjatyw kooperacyjnych, 
przy jednoczesnym wzroście przejawów rywalizacji. Przy czym media internetowe 
okazały się – przy całej swojej otwartości i interaktywności – tymi bardziej wywa-
żonymi12.

11  M. Kornacka, Zmierzch prasy lokalnej?..., s. 51-52.
12  M. Kornacka-Grzonka, Typy zachowań i  funkcje pełnione przez regionalne portale internetowe 
województwa śląskiego podczas samorządowej kampanii wyborczej 2014 r., [w:] W. Furman, P. Kuca,                      
D. Szczepański (red.), Media w kampaniach wyborczych, Rzeszów 2016, s. 146.
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Rysunek 4. Przyczyny rywalizacji

Źródło: badania własne.

Współpraca i współdziałanie między mediami tradycyjnymi a  internetowymi 
występują zasadniczo na trzech polach: dzielenia się informacjami, współorganizo-
wania różnych imprez, eventów oraz promowanie lokalnych inicjatyw (rys. 5). 

Rysunek 5. Pola współpracy

Źródło: badania własne.

Okazuje się, ze lokalni dziennikarze często wymieniają się między sobą informacja-
mi. Prawie połowa z nich deklaruje, że utrzymuje kontakty zawodowe z kolegami/kole-
żankami z innych redakcji13. W czasie przeprowadzania wywiadów wskazywali również 

13  47,6% ankietowanych dziennikarzy lokalnych deklarowało, iż utrzymuje regularne kontakty 
z dziennikarzami z innych redakcji. Badania własne autorki.
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na to, że nieraz czynią to ponad istniejącymi między redakcjami podziałami. Wskazuje 
to na ważność kontaktów interpersonalnych, bezpośrednich relacji w społecznościach 
lokalnych, które często bywają definiowane właśnie przez pryzmat zachodzących w nich 
interakcji. Pamiętajmy, że socjologowie wyraźnie zaznaczają, że społeczność lokalna 
daje szanse bezpośrednim relacjom i utrzymywaniu kontaktów twarzą w twarz. Georg 
Simmel pisał, że „wszystkie te powiązania między jedną jednostką a drugą, chwilowe 
bądź trwałe, świadome bądź nieświadome, błahe lub znaczące, (...) wiążą nas nieustan-
nie ze sobą wzajem. Odnajdujemy tu [w społeczności lokalnej – przyp. aut.] wzajemne 
oddziaływania elementów, które są przyczyną trwałości i elastyczności, kolorytu i war-
tości wyrazistego, a zarazem zagadkowego życia społeczeństwa”14. 

Następnym znaczącym polem, na którym widać przejawy wzajemnej współpracy 
między mediami, jest promowanie lokalnych inicjatyw. Jest ona ściśle związana z trze-
cim obszarem kooperacji między mediami, tzn. współorganizacją różnego rodzaju im-
prez, eventów etc. Można zaobserwować działania np. przy organizowaniu zbiórek na 
konkretne cele (np. charytatywne, społeczne), koncertów lokalnych zespołów czy róż-
nych konkursów, ale również imprez mających promować daną miejscowość czy gminę. 
Doskonałym przykładem jest coroczna współpraca cieszyńskich portali kulturalnych 
(np. haloCieszyn) z prasą lokalną (np. samorządowymi „Wiadomościami Ratuszowy-
mi”) przy promocji i organizacji dorocznego festiwalu filmowego „Kino na granicy”.

Konkluzje

Rozwój internetu i związane z nim przemiany w strukturze oraz sposobie użyt-
kowania mediów spowodowały znaczne przeobrażenia również na lokalnym rynku 
medialnym. Obserwować możemy różne, w większości niekorzystne dla prasy ten-
dencje, jednak w przeciwieństwie do poziomu ogólnokrajowego – wśród mediów 
lokalnych internet nie rozwija się jej kosztem. 

Wydaje się, że prasa, jako medium lokalne z najdłuższą tradycją, jest szczegól-
nie silnie zakorzeniona w społecznościach lokalnych15, jednak media internetowe 
zaczynają stopniowo przeważać ilościowo. Dotychczas barierą dostępu do nich była 
niska penetracja sieci na terenach wiejskich oraz granica wieku, ale na przestrzeni 
ostatnich kilku lat i jedno, i drugie powoli przestaje mieć znaczenie. Poziom dostęp-
ności do sieci na terenach zurbanizowanych i wiejskich jest prawie identyczny, a z 
internetu coraz częściej korzystają również osoby starsze; widać że granica wieku 
użytkowników nowych mediów stale się przesuwa. Aczkolwiek prawdą jest, że wraz 
z wiekiem spada odsetek internautów. 

14  G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975, s. 12.
15  Takich, które poprzez swoją rozwiniętą a priori tożsamość lokalną stanowią podatny grunt dla 
istnienia mediów lokalnych, które z  kolei są nośnikiem nie  tylko pewnych poglądów i  opinii, lecz 
również wartości, norm, kultury.
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Mimo zaobserwowanego intensywnego rozwoju mediów internetowych i rosnącej 
ich popularności (zarówno jako źródła informacji dla odbiorców, jak i dziennikarzy), 
nie zauważono między mediami tradycyjnymi a internetowymi znaczących konfliktów 
i napięć. Owszem, ważnym czynnikiem zwiększającym napięcie między nimi jest rywa-
lizacja o podłożu ekonomicznym (głównie o przychody z reklam), jednak równoważy ją 
współpraca przy okazji organizacji czy promocji różnych przedsięwzięć. 

Kontakty interpersonalne umożliwiają nawiązywanie bliższych stosunków mię-
dzy członkami społeczności lokalnej. Mieszkańców „łączy pewna wspólnota ce-
lów i środków wynikająca ze wspólnoty życia codziennego”16. Więzi bezpośrednie 
są istotnym elementem spajającym społeczność lokalną – także wzajemne relacje 
dziennikarzy lokalnych, którzy przecież również są aktorami sceny lokalnej. Ich na-
stawienie i kontakty (nieraz ponad istniejącymi podziałami) w znacznym stopniu 
nadają ton wzajemnym relacjom panującym między mediami internetowymi a tra-
dycyjnymi.
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TOUGH LOVE? THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL TRADITIONAL 
MEDIA AND THE INTERNET IN THE LOCAL COMMUNITY

SUMMARY
The development of internet media has stymied the existing balance in the local media mar-
ket. Their growing popularity (both among consumers and journalists) and the simultane-
ous progressive tendencies that weaken traditional local media (such as the decline of the 
press’s readership and the generational transformation of readers) have made their relation-
ship the more important issue. At the local level the dominance of the cooperation between 
online and traditional media has emerged. The observed tensions have been mainly driven 
by competition for advertising revenue. The main factor influencing the relations between 
the examined media are interpersonal contacts and co-operation between local journalists.

KEYWORDS: Local press, local internet, local community, relationships





Dariusz Krawczyk1

Postrzeganie prasy samorządowej wobec                                                                                                                                            
                          inicjatywy zakazującej jej wydawania

STRESZCZENIE
Projekt stworzenia przepisów zabraniających ukazywania się w Polsce prasy samo-
rządowej wzbudził zarówno nadzieje, jak i obawy. Przeciwnicy prasy samorządowej 
wskazywali, że nie kontroluje ona samorządów, nie zapewnia wolności wypowiedzi, 
działa na granicy przepisów o finansach publicznych i jest nieuczciwą konkurencją 
dla gazet prywatnych. Zwolennicy stwierdzali, że prasa samorządowa pełni ważną 
rolę w polityce informacyjnej i promocyjnej samorządów. Podczas badania opinii 
aż 93 proc. polskich dziennikarzy mediów komercyjnych i publicznych uznało wy-
dawanie prasy samorządowej za zasadne.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa samorządowa, marketing terytorialny, wolność sło-
wa, rynek mediów

Wstęp

Kontrowersje wokół wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego 
dotyczą kwestii prawnych, ekonomicznych oraz ustrojowych. Tymczasem badanie 
przeprowadzone wśród aktywnych zawodowo pracowników polskich środków ma-
sowego przekazu ujawniło, że przeważająca większość dziennikarzy komercyjnych 
i publicznych mediów uznaje za zasadne istnienie prasy samorządowej. Odpowiedzi 
takiej udzieliło 93 proc. przedstawicieli prasy, radia, telewizji i nadawców interne-
towych uczestniczących w  projekcie badawczym2 przeprowadzonym na potrzeby 
niniejszego artykułu. Analizując formę działalności na rynku medialnym, należy 
uznać, że najwięcej (37 proc. wskazań) ankietowanych uznało, że wydawcą prasy 
samorządowej powinna być instytucja kultury, która przygotowywać będzie mie-

1  Dr; naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, wykładowca aka-
demicki.
2  Badanie środowiskowe z udziałem 70 dziennikarzy zatrudnionych lub działających na rzecz i z upo-
ważnienia redakcji prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, a także radia, telewizji oraz reporterów 
pracujących na rzecz nadawców internetowych zrealizowane zostało 10 grudnia 2016 roku w Zabrzu 
na zlecenie autora podczas konferencji dotyczącej turystyki postindustrialnej.
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sięcznik (54 proc.) lokalny. Dziennikarze, pytani też o indywidualny kontakt z prasą 
samorządową, bardziej preferowali korzystanie z wydań elektronicznych (62 proc.) 
niż czytelnictwo wydań papierowych (32 proc.). Wśród zastrzeżeń zgłaszanych wo-
bec prasy samorządowej dominował zarzut, że (w opinii 78 proc. badanych) sta-
nowi ona narzędzie rywalizacji politycznej. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych uznali prasę 
samorządową za jedno z poważniejszych zagrożeń dla wolności słowa w Polsce. Do-
magali się jednocześnie jej likwidacji.

1. Opinie dziennikarzy mediów komercyjnych 
i publicznych na temat prasy samorządowej

Michał Kulesza, który współtworzył reformę samorządu terytorialnego, uwa-
żał, że „kontrowersyjne wydaje się wydawanie przez władze lokalne gazetki, która 
jest zwykłym medium, a nie biuletynem informacyjnym. W dodatku bardzo często 
gazetka taka przejmuje jakiś duży kawałek tortu reklamowego i  ogłoszeń”3. Rze-
czywiście jednym z zarzutów najczęściej podnoszonych wobec prasy samorządowej 
jest powodowanie nieuczciwej konkurencji w stosunku do mediów komercyjnych. 
Fundusze publiczne przeznaczane na wydawanie prasy przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub podmioty od nich zależne pochodzą bowiem z podatków, któ-
re przeznaczane są na aktywność wydawniczą rywalizującą z prywatną działalno-
ścią gospodarczą. Ponadto krytycy mediów samorządowych zwracają uwagę na ich 
brak obiektywizmu i profesjonalizmu, stronniczość polityczną czy gloryfikowanie 
lokalnej władzy. Przeciwstawiają zarazem ukierunkowanej perswazyjnie prasie sa-
morządowej (często tworzonej przez urzędników) zorientowaną informacyjnie pra-
sę komercyjną (przygotowywaną przez dziennikarzy). Pojawia się także argument 
braku profesjonalizmu wynikającego właśnie z niskiego poziomu merytorycznego 
przygotowania samorządowych zespołów redakcyjnych. Przeciwnicy działalności 
wydawniczej gmin i powiatów zestawiają produkty medialne wytworzone przez lu-
dzi związanych z marketingiem terytorialnym, urzędami lub gminnymi instytucja-
mi kultury z efektami pracy zawodowej doświadczonych dziennikarzy. Stąd projekt 
badania adresowanego do osób związanych z mediami komercyjnymi, który zakła-
da poznanie opinii profesjonalistów rynku medialnego na temat funkcjonowania 
prasy jednostek samorządu terytorialnego. Dla ujawnienia stanu faktycznego zre-
alizowane zostało więc badanie, któremu podlegali pracownicy i współpracownicy 
prasy, radia, telewizji oraz nadawców internetowych. 

3  M. Kulesza, Wolność słowa w prasie lokalnej, [w:] A. Bodnar, D. Bychawska-Siniarska (red.), Wolność 
słowa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny, Warszawa 
2010, s. 15.
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1.2. Postulaty wobec prasy samorządowej

Respondenci zostali poproszeni przede wszystkim o ocenę zasadności edycji prasy 
samorządowej. W odpowiedzi prawie 93 proc. czynnych zawodowo dziennikarzy me-
diów prywatnych i publicznych uznało, że jednostki samorządu terytorialnego powinny 
wydawać własne gazety. Na marginesie należy zaznaczyć, że poziom poparcia odnoto-
wany w gronie dziennikarzy przewyższył znacznie stopień społecznej aprobaty wśród 
publiczności medialnej uzyskany podczas badania4 przeprowadzonego na zamówienie 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, w  którym blisko 60 proc. mieszkańców 
miast na prawach powiatu skupionych w GZM opowiadało się za wydawaniem prasy 
samorządowej. Tak wyraźna różnica świadczyć może m.in. o niechęci dziennikarzy do 
koncesjonowania działalności mediów, pragnieniu zapewnienia pluralizmu na runku 
wydawniczym czy solidarności zawodowej z pracownikami prasy samorządowej. 

W dalszej kolejności przedmiotem analizy prowadzonej w grupie dziennikarzy 
była formuła wydawania prasy samorządowej, a konkretnie umiejscowienie redak-
cji – czy to bezpośrednio w strukturze administracji publicznej, czy też np. w  jed-
nostkach podległych. Jedynie ok. 12 proc. badanych dziennikarzy wyraziło pogląd, 
że optymalnym rozwiązaniem jest edycja gazety wprost przez urząd gminy lub staro-
stwo powiatowe. Zdaniem pracowników środków masowego przekazu gazeta samo-
rządowa najlepiej realizować będzie swoje funkcje w przypadku wydawania jej przez 
miejską (gminną, powiatową lub też wojewódzką) instytucję kultury. Ten pogląd re-
prezentowało ok. 37 proc. ankietowanych. Z kolei ok. 25 proc. respondentów jako 
właściwy sposób wykonywania działalności wydawniczej samorządu uznało powo-
łanie specjalnie w tym celu wydzielonego podmiotu lub jednostki gminnej. Wresz-
cie ok. 20 proc. dziennikarzy biorących udział w projekcie badawczym opowiedziało 
się za powierzeniem przez samorząd edycji prasy lokalnej wydawcom komercyjnym, 
którzy do prywatnych gazet dołączaliby inserty lub publikowali kolumny sponsoro-
wane w formie np. „wiadomości gminnych” czy „informatorów samorządowych”. Po-
zostali ankietowani nie mieli wyrobionego poglądu na temat formalnego ulokowania 
redakcji gazety samorządowej,

Podczas badania dziennikarze mediów komercyjnych mieli również możliwość 
wypowiedzenia się odnośnie do preferowanej periodyczności prasy samorządowej. 
Najpopularniejszą wśród badanych częstotliwością ukazywania się czasopisma gmin-
nego lub powiatowego był cykl comiesięczny. Ponad połowa respondentów (ok. 54 
proc.) wskazała na miesięcznik jako właściwą periodyczność gazety samorządowej. 
Następne miejsca zajęły (zdobywając po ok. 15 proc. wskazań) tygodniki oraz kwar-
talniki. W opinii ok. 8 proc. ankietowanych gazeta gminna powinna ukazywać się 

4  Projekt badawczy zrealizowany był na zlecenie GZM od 29 kwietnia do 24 maja 2013 roku. Badanie 
przeprowadzono na próbie 600 respondentów mieszkających w 14 miastach na prawach powiatu two-
rzących związek międzygminny na terenie konurbacji górnośląskiej.
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w  jeszcze innej formie (np. dziennika, dwutygodnika, półrocznika lub rocznika), 
a pozostali nie mieli sprecyzowanego stanowiska w tym zakresie. 

1.3. Opinie w stosunku do zarzutów stawianych prasie samorządowej

Element badania stanowiła też analiza wątpliwości i  kontrowersji wzbudza-
nych przez wydawanie prasy samorządowej. Najwięcej zwolenników zdobyła teza, 
że media samorządowe to narzędzie rywalizacji politycznej znajdujące się pod 
pełną kontrolą aktualnych władz lokalnych. Opinię taką wyraziło 78 proc. dzien-
nikarzy uczestniczących w  sondzie. Drugim – w  kolejności uzyskanych głosów 
poparcia – zarzutem pod adresem prasy samorządowej było bezkrytyczne wychwa-
lanie urzędujących władz. Z poglądem takim zgodziło się 40 proc. ankietowanych. 
Dziennikarze mediów komercyjnych i publicznych wśród mankamentów prasy sa-
morządowej dostrzegli też, że nie jest ona tworzona przez profesjonalne zespoły 
dziennikarskie, lecz urzędników (25 proc.). Z podobnym poziomem dezaprobaty 
spotkał się ekonomiczny aspekt jej funkcjonowania. 24 proc. dziennikarzy zgodziło 
się ze sformułowaniem, że prasa samorządowa jest nieuczciwą konkurencją wobec 
gazet prywatnych. Akcentowano ponadto nieatrakcyjny dla odbiorców profil me-
diów samorządowych, które koncentrują się na sprawach ważnych z punktu widze-
nia administracji terenowej, a nie na tematach istotnych dla czytelników (18 proc.). 

Ciekawostką jest zarazem, że w opinii aż 30 proc. dziennikarzy prasa samorzą-
dowa powinna być bezpłatnie dostarczana każdemu mieszkańcowi danej gminy lub 
powiatu bezpośrednio do domu. Brak takiej formy kolportażu uznawano także za 
ułomność prasy samorządowej.

1.4. Odbiorcy prasy samorządowej wśród dziennikarzy

Badanie polegało ponadto na ustaleniu indywidualnych preferencji czytelniczych 
uczestników sondażu w części dotyczącej prasy samorządowej. Okazało się, że więk-
szość dziennikarzy mediów komercyjnych (ok. 55 proc.) we własnym miejscu zamiesz-
kania nie korzysta z tradycyjnej formy dystrybucji prasy samorządowej, czyli nie czyta 
gazet papierowych. Do regularnego czytelnictwa dostępnych w wydaniach papierowych 
czasopism samorządowych przyznawało się natomiast ok. 32 proc. badanych. Pozostali 
nie pamiętali, czy i kiedy sięgali po tego typu prasę w konwencjonalnej formie. Zde-
cydowanie większa liczba dziennikarzy deklarowała jednak kontakt z wydaniami elek-
tronicznymi gazet samorządowych dostępnych za pośrednictwem portalu redakcji lub 
strony internetowej urzędu gminy lub powiatu. Czytelnictwo wydań elektronicznych 
zgłosiło bowiem aż 62 proc. respondentów. Nieco ponad 31 proc. ankietowanych jedno-
znacznie lokowało się poza zbiorem odbiorców prasy samorządowej dostępnej w cyber-
przestrzeni, a pozostali nie pamiętali, czy w sieci korzystali z takich materiałów.
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2. Spór o zasadność wydawania prasy samorządowej

Kontrowersje wywoływane przez obecność na rynku medialnym prasy samo-
rządowej stanowiły przyczynek do debaty nad zasadnością prawa samorządów do 
prowadzenia działalności wydawniczej. Temat ten podejmowano praktycznie od 
początku odrodzenia się samorządów. W maju 2016 roku inicjatywa pozbawienia 
jednostek samorządu terytorialnego możliwości edycji gazet została sformalizowa-
na przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w wystąpieniu do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji postulował „wprowadzenie do systemu prawa wy-
raźnej normy ustawowej zakazującej prowadzenia działalności wydawniczej o ce-
chach konstytutywnych dla prasy finansowanej bezpośrednio lub pośrednio przez 
samorząd terytorialny”5. Rzecznik Praw Obywatelskich, żądając delegalizacji gazet 
samorządowych, domagał się też precyzyjnego określenia formuły wydawania przez 
samorządy tzw. biuletynów informacyjnych. 

W  odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji zaprezentował 
ostrożne stanowisko, stwierdzając m.in.: „Wydaje się, że jednostki samorządu tery-
torialnego mogą realizować przedmiotową działalność”6, co pozostawało w zbież-
ności z wcześniejszą opinią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które 
jeszcze w 2011 roku stwierdziło, że „w aktualnie obowiązującym stanie prawnym 
prowadzenie działalności wydawniczej przez jednostki samorządu terytorialnego 
nie jest zabronione. Nie ma też formalnych przeszkód, aby prowadziły ją na zasa-
dach określonych w ustawie Prawo prasowe”7.

Rzecznik Praw Obywatelskich – za wskazaniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji – 6  lipca 2016 roku8 skierował swoje wystąpienie w sprawie 
likwidacji możliwości wydawania prasy samorządowej i wprowadzenia stosownych 
nowelizacji Prawa prasowego m.in. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Warto zaznaczyć, że wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich tożsame było 
w wymową wydanej w zbliżonym czasie petycją Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka, gdzie prasa samorządowa określona była jako „instrument perswazji, a nawet 
walki politycznej, w szczególności w niewielkich gminach, gdzie taka gazeta stano-
wić będzie jedyne medium na rynku”9.

5  Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Mariusza Błaszczaka z 9 maja 2016 roku o nr VII.564.8.2015.AJK.
6  Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 czerw-
ca 2016 roku nr BMP-0790-3-6/2016/EW.
7  Depesza serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, http://www.samorzad.pap.pl [dostęp: 
14 marca 2017 roku].
8  Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6 
lipca 2016 roku nr VII.564.8.2015.AJK.
9  Petycja nr 916/2016/OBS/API Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Rzecznika Praw Obywatel-
skich z 11 maja 2016 roku.
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2.1. Argumenty przeciwników 
i zwolenników wydawania prasy samorządowej

Po wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich kolejny raz zabrała głos w  tej 
sprawie Helsińska Fundacja Praw Człowieka10. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Gazet 
Lokalnych wystąpiła z wnioskiem o włączenie tematu działalności wydawniczej sa-
morządów, a konkretnie jednego „z najpoważniejszych zagrożeń dla wolności słowa 
na poziomie lokalnym, jakim jest praktyka wydawania przez jednostki samorządu 
terytorialnego tytułów prasowych”11 do kalendarza prac Sejmowej Komisji Kultury 
i Środków Przekazu na rok 2017. Autorzy wniosku, przytaczając drogę wystąpienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego najpierw do resortu spraw wewnętrz-
nych i administracji, a następnie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
podkreślali w  swym piśmie, że „pan minister zasugerował włączenie do dyskusji 
szerszego kręgu podmiotów”, a  „w związku z  faktem, że dyskusja ta dotychczas 
się nie odbyła”, zwrócili się o stworzenie forum do jej przeprowadzenia na posie-
dzeniach Sejmowej Komisji Kultury i  Środków Przekazu. W  cytowanym piśmie 
przypomniano najważniejsze argumenty przeciwko dopuszczalności wydawania 
prasy samorządowej. Należy do nich m.in. strukturalna niemożność wypełniania 
funkcji kontrolnej. Społeczna kontrola (tzw. „public watchdog”) nad działaniem 
władz lokalnych sprawowana przez prasę samorządową sprawiałaby, że podmiot 
kontrolujący byłby jednocześnie podmiotem kontrolowanym. Argumentowi temu 
w stanie prawnym obowiązującym w badanym okresie rzeczywiście nie sposób od-
mówić trafności. Potwierdzają to wyniki badań empirycznych medioznawców, któ-
rzy uznają, że funkcja kontrolna „wydaje się nie do zrealizowania na łamach prasy 
samorządowej. Faktycznie nie dopuszcza się w tego typu periodykach nie tylko do 
krytyki miejscowych władz, ale nawet dyskusji na temat podejmowanych decyzji”12.

Przeciwnicy działalności wydawniczej samorządów powołują się ponadto na 
wykładnię historyczno-prawną, która w  myśl Prawa prasowego w  roli wydawcy 
sankcjonuje osobę prawną, fizyczną lub inną jednostkę organizacyjną, choćby nie 
posiadała osobowości prawnej, wskazując, że „w szczególności wydawcą może być 
organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek 
zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i  inna organizacja społeczna 

10  Fundacja zwróciła się też do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskazując na zagrożenia 
powodowane przez prasę samorządową dla chronionych konstytucją wartości i apelując „o podjęcie 
stosownej inicjatywy ustawodawczej w celu wyeliminowania tej praktyki”. Źródło: wystąpienie Helsiń-
skiej Fundacji Praw Człowieka do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 1339/2016/OBS/
API/DBS z 30 czerwca 2016 roku.
11  Pismo do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu sygnowane przez Stowa-
rzyszenie Gazet Lokalnych oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka z 16 lutego 2017 roku.
12  P. Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane 
z lokalnych budżetów, Katowice 2013, s. 110.
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oraz kościół i inny związek wyznaniowy”13. Zdaniem krytyków aktywności samo-
rządów na rynku medialnym nawiązanie do „organizacji samorządowej” w ustawie 
przyjętej w 1984 roku nie może odnosić się do jednostek samorządu terytorialnego 
funkcjonujących w obecnym kształcie, gdyż wówczas one nie istniały, a powołane 
zostały dopiero w 1990 roku14 jako gminy oraz w 1998 roku jako powiaty15.

Kolejną kategorią zarzutów jest łączenie przez prasę samorządową działalności 
gospodarczej z funkcjami administracji publicznej. W tej sferze istotna jest rywali-
zacja z gazetami komercyjnymi, co przedstawiane jest z zastosowaniem modelu nie-
uczciwego konkurowania prasy finansowanej z funduszy pochodzących z wpływów 
podatkowych z gazetami wydawanymi przez podatników. Podobną naturę mają kon-
trowersje dotyczące sprzedaży gazet samorządowych traktowanej jako pobieranie 
opłaty za dystrybucję informacji publicznych, które zgodnie z ustawą O dostępie do 
informacji publicznej udzielane powinny być bezpłatnie16. Natomiast publikowanie 
płatnych reklam przez prasę samorządową odbierane może być jako łamanie dyscy-
pliny finansów publicznych poprzez nieuprawnione wprowadzanie do systemu środ-
ków zewnętrznych, a upowszechnianie reklam w sposób bezpłatny ponownie rodzi 
podejrzenia o czyn nieuczciwej konkurencji wobec prasy prywatnej. Zagadnienia te 
podejmowały instytucje powołane do nadzoru nad gospodarką finansową samorzą-
dów. Regionalna Izba Obrachunkowa w  Rzeszowie jeszcze w  1998 roku17 wyraziła 
krytyczną ocenę publikowania reklam w prasie samorządowej. Stanowisko takie pod-
trzymały regionalne izby obrachunkowe w Łodzi18 oraz we Wrocławiu, wypowiadając 
się w sprawie wydawania gazet gminnych19. Natomiast RIO w Opolu w 2015 roku 
stwierdziła, że gazeta samorządowa może publikować odpłatne materiały promocyj-
ne, a w uzasadnieniu odwołano się do opinii prawnej, stanowiącej, że „zasady uczciwej 
konkurencji wymagają, aby ogłoszenia i reklamy także w prasie samorządowej publi-
kować zasadniczo odpłatnie”20. W efekcie „część gazet samorządowych publikowała 
płatne treści reklamowe, a część nie podejmowała się takiej działalności. Panowała 
w  tym zakresie pełna dowolność, chociaż część jednostek samorządu terytorialne-
go (przede wszystkim duże miasta na prawach powiatu) postępowała według zasady, 

13  Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 roku, nr 5, poz. 24).
14  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 roku, nr 16, poz. 95).
15  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku O samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 roku, nr 91, poz. 578).
16  Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 
roku, nr 112, poz. 1198).
17  Uchwała RIO w Rzeszowie z 27 stycznia 1998 roku, sygn. akt IV/323/98, „Orzecznictwo w Spra-
wach Samorządowych” z 1999 r., nr 2 (72).
18  Bez reklamy. W gminnej prasie nie mogą ukazywać się płatne ogłoszenia, Serwis Samorządowy Pol-
skiej Agencji Prasowej, depesza z 7 stycznia 2014 roku: http://samorzad.pap.pl [dostęp: 14.01.2017].
19  Stanowisko Kolegium z 7 maja 2014 roku na oficjalnej stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, http://www.wroclaw.rio.gov.pl [dostęp: 14.01.2017].
20  Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu nr NA.III-0221-6/2015 do sekretarza Gminy 
Ozimek z 10 marca 2015 r. Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej opolskiej RIO pod adresem http://
www.bip.rio.opole.pl [dostęp: 14.01.2017].
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że periodyk nie publikuje reklam, gdy jest wydawany bezpośrednio przez urząd lub 
jeden z  wydziałów tego urzędu. Natomiast treści reklamowe zamieszcza odpłatnie 
w sytuacji, gdy samorząd jest wydawcą w sposób pośredni jako na przykład gminna 
instytucja kultury czy sportu lub spółka z udziałem gminy”21.

Zwolennicy wydawania prasy przez samorząd konsekwentnie zaznaczają, że nie 
istnieją przepisy zabraniające takiej działalności, a gazety gminne i powiatowe stano-
wią użyteczne narzędzie komunikacyjne skierowane do mieszkańców oraz innych 
grup docelowych (np. pracodawców, inwestorów, turystów, studentów, pielgrzy-
mów itd.) pozwalające zarówno realizować plany z zakresu polityki informacyjnej, 
jak też perswazyjnej. Obok przekazu wiadomości periodyki gminne i powiatowe 
są też bowiem nośnikiem treści reklamowych ułatwiających realizację zadań z ob-
szaru marketingu terytorialnego. Wpisują się ponadto w strategię komunikacyjną 
samorządu, sprawiając, że utrzymywanie relacji z mediami komercyjnymi może być 
skutecznie uzupełnione wydawaniem gazet samorządowych. Warto też zaznaczyć, 
że „sprzedaż egzemplarzowa nie stanowi w dochodach wydawnictwa lokalnego tak 
znaczącego poziomu, by utrzymać z niej działalność oraz pokryć koszty produk-
cji”22. Przy braku dużych reklamodawców lub z powodu innych ograniczeń lokalne-
go rynku medialnego „istnieją miejscowości, gdzie nie ukazuje się prasa niezależ-
na od samorządów. Dylematem zarówno teorii, jak i praktyki jest wówczas wybór 
właściwej formy zaspokojenia potrzeby otrzymywania przez mieszkańców gminy 
informacji lokalnych służących dokonywaniu racjonalnych wyborów politycznych, 
obywatelskich czy konsumenckich”23. Nierzadko na rynku prasowym jedynym do-
stępnym wówczas nośnikiem treści lokalnych jest właśnie gazeta samorządowa.

Podsumowanie

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z maja 2016 roku zmierzające do 
wprowadzenia przepisów prawnych uniemożliwiających wydawanie gazet samo-
rządowych zainicjowało kolejną falę dyskusji o zasadności występowania jednostek 
samorządu terytorialnego jako aktywnych podmiotów rynku medialnego. Zwo-
lennicy akcentowali informacyjną rolę prasy samorządowej przyczyniającej się do 
integracji i aktywizacji mieszkańców, a także jej znaczenie w działaniach promocyj-
nych gmin i powiatów. Argumenty przeciwników koncentrowały się na nieuczciwej 
konkurencji stwarzanej prasie komercyjnej, zagrożeniach dla swobody wypowiedzi, 
braku wypełniania funkcji kontrolnej mediów i możliwości łamania dyscypliny fi-

21  D. Krawczyk, Prasa samorządowa w cyberprzestrzeni. Nowy wymiar polityki informacyjnej gmin 
i powiatów, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, t. 16, Katowice 2016, s. 203.
22  M. Urbas, Prasa lokalna w ujęciu ekonomicznym, „Rocznik Prasoznawczy” 2015, rok IX, s. 19.
23  D. Krawczyk, Prasa samorządowa wobec konkurencyjnego rynku medialnego [w:] S. Michalczyk, D. 
Krawczyk (red.), Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, Mikołów 2016, s. 112.
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nansów publicznych. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że aż 93 proc. badanych 
dziennikarzy mediów komercyjnych i  publicznych opowiadało się za istnieniem 
tego typu prasy. Dodać należy, że ewentualny zakaz powinien dotyczyć również 
sfery komunikacji samorządów w cyberprzestrzeni, gdyż czytelnictwo tradycyjnej 
prasy papierowej coraz powszechniej ustępuje miejsca korzystaniu z mediów za po-
średnictwem internetu. Do zakończenia badanego okresu24 ukazywanie się prasy 
samorządowej w Polsce było dozwolone.
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PERCEPTION OF THE LOCAL GOVERNMENT PRESS 
TO THE IDEA PROHIBITING THE PUBLICATION OF IT

SUMMARY
The bill prohibiting the publication of the local government press in Poland has evoked 
both hopes and fears. Opponents of the local government press point to the fact that it does 
not control local governments, it does not secure the freedom of expression, it operates on 
the brink of legal regulations on public finances, and it constitutes unfair competition for 
private newspapers. Its advocates claim that the local government press plays an important 
role in the information and promotional policy of local governments. In the opinion poll 
as many as 93% of Polish journalists working for commercial and public media recognised 
publishing of the local government press as justified.

KEYWORDS: local government press, territorial marketing, freedom of expression, media 
market

24  Artykuł analizuje stan prawny do marca 2017 roku.
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Nagrody za dziennikarstwo śledcze                                                                                                                                          
                         w Polsce jako popularyzacja dobrych                                                                                                                                          
                         wzorców w zawodzie

STRESZCZENIE
Konkursy dla dziennikarzy w których nagradza się prace z zakresu dziennikarstwa śledcze-
go są ważną częścią świata mediów, okazją do sprawdzenia się dla każdego dziennikarza, 
a dla opinii publicznej stanowią dowód doniosłości tej szlachetnej odmiany dziennikarstwa. 
Autorka dokonała charakterystyki oraz analizy porównawczej kryteriów, wyników i nagród 
istniejących, a także zakończonych konkursów dla dziennikarzy za materiały śledcze, z wy-
szczególnieniem nagród za pierwsze miejsca. Artykuł dotyczy nagród dziennikarskich przy-
znawanych w Polsce w latach 1998-2016. 

SŁOWA KLUCZOWE: dziennikarstwo śledcze, polskie nagrody dziennikarskie, konkursy 
dla dziennikarzy, dziennikarstwo

Wprowadzenie

Dziennikarstwo śledcze wypełnia jedną z najważniejszych funkcji dziennikarstwa – 
funkcję kontrolną. To dzięki pracy dziennikarzy śledczych opinia publiczna poznać może 
to, co ludzie „na świeczniku” chcieliby ukryć. Jest szlachetną odmianą tego zawodu, która 
zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie, z uwagi nie tylko na doniosłość uzyskanych 
rezultatów, ale i na niebezpieczeństwo jego uprawiania. Niebezpieczeństwo wynikające 
przede wszystkim z konfliktu interesów, ale także związane z ryzykiem pomyłki, złego 
zweryfikowania źródeł, fali krytyki i w rezultacie złamania kariery. Ryzyko to powoduje, że 
uprawiający tę odmianę dziennikarstwa musi cechować się wielką odwagą, być bezkom-
promisowy, skrupulatny i nie ulegać złudnemu pójściu na skróty poprzez korzystanie z nie 
swojego researchu i publikację „zasłyszanego”. Nie są to cechy oczywiste w dobie walki 
o czytelnika czy słuchacza, gdzie słupki oglądalności bywają ważniejsze niż służba społecz-
na. „Presja wymagań komercyjnych zagraża przede wszystkim podstawowym zasadom 
etycznym, wedle których winno się zbudować każde, nie tylko śledcze, dziennikarstwo”2. 

1  Doktorantka w Zakładzie Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2  P. Biedziak, Dziennikarstwo śledcze – progi i bariery, [w:] A. Niczyperowicz (red.), Dziennikarstwo 
od kuchni, Poznań 2001, s. 235.
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Dziennikarstwo śledcze wielu praktyków nie lubi odróżniać od dziennikarstwa 
w ogóle, twierdzą, że wypełnianie misji, demaskowanie nieprawidłowości i ujaw-
nianie ich mieści się w definicji samego dziennikarstwa. Realizacja misji dzienni-
karskiej i funkcjonowanie w ramach czwartej władzy odnosi się przecież do dzien-
nikarstwa w ogóle, choć często podkreślane jest w charakterystyce dziennikarstwa 
śledczego. Realizację funkcji kontrolnej przypisuje się mediom od dawna. Monito-
rowanie różnego rodzaju instytucji, władz czy korporacji mających wpływ na życie 
społeczeństwa czyni media obrońcami najsłabszych czy upośledzonych. Ta niewąt-
pliwie pełna patosu legenda dziennikarstwa śledczego ma swoje odzwierciedlenie 
w jego definicjach. Wojciech Adamczyk dziennikarstwo śledcze widzi jako dema-
skowanie „świadomie ukrytych przed społeczeństwem bezprawnych i amoralnych 
zachowań ludzi władzy oraz wielkiego biznesu”3. Dopełnieniem tej definicji może 
być definicja Anny Marszałek, która twierdzi, że „wyróżnia się ono niezależnością 
od ustaleń wszystkich innych, powołanych do tego organów, jak: policja, służby spe-
cjalne i wywołuje wymierny skutek w postaci wszczęcia śledztwa”4.

Informowanie opinii publicznej o tym, co ktoś chce ukryć, to jedna z najważniej-
szych cech tego zawodu, ale bywa, że przegrywa ona ze skandalem, dziennikarstwem 
interwencyjnym, kryminalnym, relacjonującym działania służb publicznych, czy po 
prostu z rozrywką. Niewątpliwą przyczyną tego stanu rzeczy jest sama specyfika dzien-
nikarstwa śledczego. Śledztwa dziennikarskie to zazwyczaj długotrwała działalność 
z oddalonym w czasie efektem. Ta długość oczekiwania na efekt powoduje, że nie każdą 
redakcję stać na utrzymanie dziennikarza śledczego. Kwestie finansowe nie są tu mało 
istotne, bo wraz odkrywaniem nieprawidłowości pojawiają się procesy sądowe o znie-
sławienie czy utratę dóbr osobistych. Odszkodowania wynikające z  procesów potra-
fią zniszczyć niejedną redakcję i dorobek wielu ludzi, a nawet ich kariery. Uwikłania 
biznesowe czy polityczne, uzależnienie od reklam, może także powodować niechęć do 
bycia niezależnym medium demaskatorskim, dotyczy to zwłaszcza małych lokalnych 
redakcji, które często uzależnione od lokalnego biznesu i lokalnych polityków, nie po-
dejmują ważnych i kontrowersyjnych tematów z obawy przed utratą wpływów z reklam, 
z których przecież się utrzymują. Przykładem mogą być skutki po opublikowaniu tekstu 
Karola Krawczyka pt. „Co z bankiem prezydenta i prezesa?” na łamach gazety „Mazo-
wieckie To i Owo”5. Autor (laureat konkursu Local Press 2016 w kategorii dziennikar-
stwo śledcze) opisuje, jak prezydent miasta Legionowa Roman Smogorzewski i rodzina 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie Szymona 
Rosiaka nabywali lokale usługowe w atrakcyjnych lokalizacjach na zasadach spółdziel-

3  W. Adamczyk, Skandal na pierwszej stronie. Sensacyjność jako element oceny wiarygodności śledztw 
dziennikarskich, [w:] M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagro-
żenia, perspektywy, Łódź 2009, s. 28. 
4  I. Hofman, Polityka, media, społeczeństwo. Studia i szkice, Toruń 2007, s. 94-95.
5  http://toiowo.eu/co-z-bankiem-prezydenta-i-prezesa-czy-wybrancy-ludu-wykorzystuja-swoje-stanowiska/ 
[dostęp: 29.04.2017].
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czych, by później po korzystnych cenach wynajmować je, np. bankowi. Po publikacjach, 
w piśmie samorządowym napisano, „że dziennikarze »Mazowieckiego To i Owo« kła-
mią i szukają taniej sensacji, bo pismo pada”. W wywiadzie dla Stowarzyszenia Gazet 
Lokalnych autor mówił: „Jesteśmy odcięci od informacji z urzędu miasta. Każde pyta-
nie, nawet w nie kontrowersyjnej sprawie musimy zadawać na piśmie i czekać na od-
powiedź dwa tygodnie. Urząd odpisuje ogólnikowo albo wcale nie odpowiada. Spół-
dzielnia mieszkaniowa rozmawia z nami za pośrednictwem swoich prawników, którzy 
straszą nas pozwami”6. W tym przypadku skończyło się na wrogości i niechęci urzędu 
wobec dziennikarzy, ale jak sam autor dalej mówi, w małym mieście trudniej o anoni-
mowość, stąd i trudniej o źródła, które zawsze muszą być dwa.

Celem artykułu jest scharakteryzowanie i analiza porównawcza kryteriów, na-
gród oraz wyników istniejących i zakończonych konkursów w Polsce dla dziennika-
rzy, w których nagradza się za dziennikarstwo śledcze po 1989 roku.

Przegląd konkursów funkcjonujących w Polsce po 1989 roku 

W Polsce nagrody za dziennikarstwo śledcze przyznawane są od roku 1998 przez 
miesięcznik „Press – Grand Press”, od roku 2000 przez Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich – nagroda Watergate, od roku 2005 przez radio Zet – nagroda im. A. Woycie-
chowskiego i od 2008 roku przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych – SGL Local Press dla 
dziennikarzy prasy lokalnej. W latach 2000-2006 funkcjonował także konkurs Fundacji 
im. Stefana Batorego „Tylko ryba nie bierze” w którym nagradzano materiały ujawniają-
ce zjawisko korupcji. Na stronie Fundacji napisano, że intencją twórców konkursu było 
zdopingowanie niezależnych mediów do ujawniania przypadków korupcji i nadużyć ze 
strony władz7. Brak jest na niej informacji, dlaczego konkurs już nie istnieje. 

Funkcjonujące konkursy propagują pozytywne wzorce, popularyzują istotę 
dziennikarstwa i mobilizują dziennikarzy do wyeksponowania efektów ich pracy, 
dodają prestiżu. Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, „pu-
blikacje, które przyniosły ich autorom laury, zasługują na jeszcze coś więcej: na to, 
by na nich uczyli się adepci dziennikarstwa, studenci szkół dziennikarskich”8.

Każdy z wymienionych konkurów w swym regulaminie zawiera wytyczne wy-
boru prac, które podlegają ocenie jury. Wśród kryteriów wymienia się znaczenie 
dla opinii publicznej, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrower-
syjnych, łamanie stereotypów, rzetelność, odwagę w  docieraniu do prawdy, od-
krywanie ukrytego czy zachowanie standardów etycznych (tabela 1). W  każdym 
z nich wygraną jest nagroda pieniężna finansowana przez sponsorów konkursu lub 

6  http://gazetylokalne.pl/dwa-zrodla-to-podstawa/ [dostęp: 29.04.2017].
7 Zob.: http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/programy_zakonczone/artykuly_5/tylko_ryba_
nie_bierze [dostęp: 29.04.2017].
8  Zob.: http://sdp.pl/s/o-nagrodach-sdp-w-iii-rp [dostęp: 29.04.2017].
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samego organizatora (Radio Zet). Wysokość tych nagród jest stała (Grand Press – 
1000 euro, nagroda im. A. Woyciechowskiego – 50 000 zł, Watergate – 15 000 zł lub 
zmienna – zależna od sponsorów („Tylko ryba nie bierze” i „Local Press”).

Tabela 1. Kryteria, którymi kieruje się w nominowaniu do nagrody kapituła poszczególnych 
konkursów

Redakcja Press 
– Grand Press SDP – Watergate

Fundacja im. 
S. Batorego 
„Tylko ryba 
nie bierze” 

(zakończony)

Nagroda 
Radia Zet im. 

A. Woycie-
chowskiego

SGL Local 
Press

- wybitne walo-
ry warsztatowe,
- znaczenie ma-
teriału dla opinii 
publicznej,
- ciekawy, in-
dywidualny 
charakter mate-
riału,
- zachowanie 
standardów 
etycznych 
dziennikarstwa

- oryginalność 
i nowatorstwo 
prac,
- śmiałość w po-
dejmowaniu te-
matów trudnych 
i kontrowersyj-
nych,
- atrakcyjność 
formalna przekazu 
i jego komunika-
tywność,
- walory dydak-
tyczne i estetyczne,
- rzetelność, 
zwłaszcza przy 
oddzielaniu in-
formacji od opinii 
i komentarzy 
-podkreślanie, co 
jest własną oceną, 
a co cytatem,
- wiarygodność, 
udokumentowanie 
źródeł i weryfi-
kacja podanych 
treści ,  
- zachowanie pro-
porcji i kontekstu 
sprawy.

- materiały 
opisujące kon-
kretne przy-
padki korupcji 
i mechanizmy 
jej
przeciw-
działania na 
poziomie ogól-
nokrajowym 
i lokalnym,
- profe-
sjonalizm 
i rzetelność 
w podejściu do 
tematu, w tym 
wysłuchanie 
wszystkich 
zainteresowa-
nych stron

- odwaga 
w docieraniu 
do prawdy 
i odkrywa-
nie tego, co 
wcześniej było 
ukryte lub 
niedopowie-
dziane, 
- publikacje 
łamiące ste-
reotypy, 
wykraczające 
poza schematy 
i zaglądające 
„za kulisy” 
otaczającej nas 
rzeczywistości 

- wybitne wa-
lory warszta-
towe, 
- znaczenie 
materiału dla 
opinii publicz-
nej, 
- ciekawy, 
indywidualny 
charakter ma-
teriału, 
- zachowanie 
standardów 
etycznych 
dziennikar-
stwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie regulaminów konkursów, które widnieją na stro-
nach internetowych.9

9  Strony internetowe konkursów: http://www.grandpress.press.pl/, http://sdp.pl/, http://www.batory.
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Najstarszym konkursem istniejącym nieprzerwanie od 1998 roku jest Grand Press, 
ogólnopolskiego miesięcznika „Press”. Dziennikarstwo śledcze jest w nim jedną z katego-
rii, obok newsa, publicystyki, reportażu, wywiadu i dziennikarstwa specjalistycznego, za 
które przyznawane są nagrody. Zgłoszeń mogą dokonywać dziennikarze a także redakcje. 
Pierwszym nagrodzonym w tej kategorii materiałem był cykl tekstów Katarzyny Klukow-
skiej z „Gazety Wyborczej” (tabela 2), w którym autorka demaskuje oszustwa holdingu 
FRI w 1998 roku. W kolejnym roku nagrodę zdobywa tekst Piotra Pytlakowskiego z „Poli-
tyki” pt. „Ostatnia gonitwa”. W grudniu 2016 Grand Press obchodziło XX-lecie. 

W 2000 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wprowadza do swych nagród 
nową kategorię – nagrodę za dziennikarstwo śledcze „Watergate”, ufundowaną przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Stowarzyszenie to założone zo-
stało w 1951 roku z przerwą w stanie wojennym działa do dzisiaj. Każdego roku Stowa-
rzyszenie przyznaje 26 różnych nagród i wyróżnień dla dziennikarzy i fotoreporterów. 
Na stronie Stowarzyszenia czytamy, że konkursy mają charakter otwarty i mogą w nim 
uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy oraz fotografowie, a nagrody SDP są 
wzorowane na amerykańskiej Nagrodzie Pulitzera. Po raz pierwszy nagrodę „Waterga-
te” za dziennikarstwo śledcze otrzymują Anna Marszałek i Leszek Kraskowski za tekst 
„Tajemniczy lobbysta” opublikowany w „Rzeczpospolitej”, w którym autorzy ukazują 
mechanizm korupcji na styku władzy państwowej i biznesu. Stowarzyszenie każdego 
roku wydaje książkę pt. Najlepsze publikacje. Nagrody [rok]”, którą finansuje ze środ-
ków własnych.

W tym samym roku ogłasza swój konkurs „Tylko ryba nie bierze” Fundacja im. 
Stefana Batorego, w  którym pierwszą nagrodę otrzymuje także Anna Marszałek, ale 
tym razem za teksty pt. „Jak gangi wchodzą do firm” oraz „Poseł Kolasiński, Gawronik, 
»Pruszków« i  spółka” opublikowane w „Rzeczpospolitej”. Tym samym od 2000 roku 
funkcjonują już 3 konkursy dla dziennikarzy, w których nagradza się za dziennikarstwo 
śledcze. Konkurs organizowany przez Fundację S. Batorego trwał tylko siedem edycji, 
ale nagrodzono w nim około 57 materiałów (również całych cykli) dziennikarskich wy-
łonionych spośród 71710. 

 W 2005 roku zarządzający Grupą Eurozet tworzą konkurs imienia założyciela 
Radia Zet Andrzeja Woyciechowskiego. Celem konkursu jest, jak czytamy w regu-
laminie, „nagradzanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkry-
wanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Nagroda główna i wy-
różnienia w Konkursie przyznawane są autorom materiałów dziennikarskich, które 
zdaniem Kapituły Konkursu łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zagląda-

org.pl/programy_operacyjne/programy_zakonczone/artykuly_5/tylko_ryba_nie_bierze, http://www.
nagrodawoyciechowskiego.pl/, http://gazetylokalne.pl/ [dostęp: 29.04.2017].
10  Zliczono sumy przysłanych na konkurs materiałów dziennikarskich z poszczególnych sprawozdań 
Fundacji. http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/programy_zakonczone/artykuly_5/tylko_
ryba_nie_bierze [dostęp: 29.04.2017].
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ją «za kulisy» otaczającej nas rzeczywistości”. I choć ani w regulaminie, ani w opisie 
konkursu nie znajdziemy nakierowania semantycznego tylko na dziennikarstwo 
śledcze, to charakterystyka materiałów, które mogą być nominowane do konkursu, 
nie pozostawia wątpliwości, że „odkrywanie prawdy i tego, co wcześniej było ukry-
te”, dotyczy właśnie śledztw dziennikarskich. Wątpliwości także nie pozostawiają 
nagrodzone na przestrzeni lat materiały, stąd uznałam za słuszne zaliczyć ten kon-
kurs w poczet propagujących dziennikarstwo śledcze. 

Pierwszy materiał dziennikarski, który został nagrodzony w tym konkursie (2005 
rok), dotyczył tzw. afery „Constaru”. Program Alicji Kos i Wojciecha Cieśli pt. „Wę-
dliny drugiej świeżości wyemitowano w TVN „Uwaga!”. Dziennikarze odkrywają, że 
w starachowickiej firmie „Constar” pracownicy „odświeżają” zapleśniałe kiełbasy ole-
jem i przekazują do dalszej sprzedaży w całej Polsce, z przedłużonymi terminami waż-
ności. W skład kapituły konkursu wchodzą znane postaci polskiego dziennikarstwa, 
a także rynku mediów. W regulaminie określono strukturę kapituły i  tryb jej prac. 
Członkiem honorowym jest córka Andrzeja Woyciechowskiego. Wszystko wskazuje 
na to, że nagroda zawita na stałe w konkursach dla dziennikarzy w Polsce.

Trzy lata później powstaje konkurs zainicjowany przez Stowarzyszenie Gazet 
Lokalnych o nazwie „SGL Local Press” i dotyczy mediów lokalnych o zasięgu mniej-
szym niż województwo. Nagroda za dziennikarstwo śledcze jest jedną z kategorii 
obok dziennikarstwa specjalistycznego, reportażu prasowego, wywiadu i  innych 
gatunków publicystycznych, fotografii i fotoreportażu, materiału wideo, portalu ga-
zety lokalnej, dziennikarskiej akcji społecznej lub interwencyjnej i gazety roku. Sze-
rokie spektrum kategorii nagród przeznaczonych tylko dla dziennikarzy i mediów 
lokalnych czyni ten konkurs wyjątkowym. Dla mediów lokalnych w 2014 roku także 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich utworzyło nagrodę im. Aleksandra Milskie-
go, by doceniać także tematy ważne dla lokalnych społeczności. Pierwszym nagro-
dzonym w konkursie „SGL Local Press” za dziennikarstwo śledcze był Jerzy Jurecki 
z „Tygodnika Podhalańskiego” za tekst „Szczawnica w Raju”, który odkrył nieprawi-
dłowości w prywatyzacji uzdrowiska, która została przeprowadzona z krzywdą dla 
prawowitych spadkobierców. Jak czytamy na stronie internetowej konkursu oraz 
w regulaminie, nadesłane prace oceniają dziennikarze mediów ogólnopolskich i re-
gionalnych z dużym dorobkiem zawodowym, wybrani przez Radę Wydawców SGL.
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Tabela 2. Zestawienie przyznanych nagród w latach 1998-2016 za dziennikarstwo śledcze – 
pierwsze nagrodzone miejsca lub drugie, w przypadku braku przyznania nagrody pierwszej

Nazwa 

Rok

Stowarzysze-
nie Dzienni-

karzy Polskich 
„Watergate” 
(od 2000 r.)

Redakcja 
Press

„Grand Press”

Fundacja im. S. 
Batorego „Tylko 
ryba nie bierze” 
(zakończony, od 
2000 do 2006 r.) 

Nagroda Radia 
ZET im. An-

drzeja Woycie-
chowskiego (od 

2005 r.)

Stowa-
rzyszenie 

Gazet 
Lokalnych 
„SGL Local 
Press” (od 

2008 r.)

1998

Katarzyna 
Klukowska za 
cykl tekstów 
o oszustwach 
holdingu FRI 
(„Gazeta Wy-
borcza”)

1999

Piotr Pytla-
kowski
„Ostatnia 
gonitwa” („Po-
lityka”)

2000

Anna Marsza-
łek i Leszek 
Kraskowski 
za tekst” Ta-
jemniczy lob-
bysta”(„Rzecz-
pospolita”)

Włodzimierz 
Kalicki, Ire-
neusz Dańko 
i Dariusz 
Janowski „Po-
lujemy na białe 
kruki” („Gaze-
ta Wyborcza”)

Anna Marsza-
łek „Jak gangi 
wchodzą do firm” 
i „Poseł Kolasiń-
ski, Gawronik, 
»Pruszków« i spół-
ka”(„Rzeczpospo-
lita”)

2001

Bertold Kittel 
i Anna Mar-
szałek teksty 
„Sędzia do 
wynajęcia” 
i „Przyjaciele 
ze strzelnicy” 
(„Rzeczpospo-
lita”) 

Anna Marsza-
łek i Bertold 
Kittel za teksty 
„Sędzia do wy-
najęcia”, „Wo-
jewoda w sie-
ci”, „Kasjer 
z Ministerstwa 
Obrony”
(„Rzeczpospo-
lita”) 

Brak pierwszej 
nagrody. 3 nagrody 
drugie: Grażyna 
Starzak za cykl ar-
tykułów „ („Dzien-
nik Polski”), Filip 
Mecner i Marcin 
Rybak za artykuł 
„Wójtowe Pole” 
(„Gazeta Dolno-
śląska”), Dariusz 
Bartoszewicz za 
cykl artykułów: 
„Darowali w łapę”, 
„Sen o Arkadii”, 
„Komu Przyjazne 
Miasto” („Gazeta 
Wyborcza”) 
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2002 Nie przyznano

Tomasz Pa-
tora i Marcin 
Stelmasiak 
(„Gazeta Wy-
borcza”) oraz 
Przemysław 
Witkowski 
(Radio Łódź) 
za tekst „Łow-
cy skór”

Tomasz Patora 
i Marcin Stelma-
siak („Gazety Wy-
borcza”) oraz re-
porter Przemysław 
Witkowski (Radio 
Łódź) za cykl arty-
kułów i reportaży 
radiowych „Łowcy 
skór”.

2003

Tomasz 
Szymborski 
„Mecenas 
łamie prawo” 
(„Rzeczpospo-
lita”) 
 

Marek Kęskra-
wiec za tekst 
„Folwark księ-
dza Nowoka” 
(„Newsweek 
Polska”) i Ja-
cek Bazan 
za program 
telewizyjny 
„Sprzedaż zie-
mi” (TVN)

Małgorzata So-
lecka i Andrzej 
Stankiewicz za cykl 
artykułów „Leki za 
miliony dolarów” 
(„Rzeczpospolita”)

2004

Małgorzata 
Solecka i An-
drzej Stankie-
wicz za teksty 
„Wspólnicy 
ze Szwajcarii” 
i „Dobry adres 
pod Alpami” 
(„Rzeczpospo-
lita”)

Witold 
Gadowski 
i Przemysław 
Wojciechowski 
za materiały 
telewizyjne pt. 
„Mafia pali-
wowa 1 i 2” 
(Superwizjer 
TVN)

Marek Kęskrawiec 
(„Newsweek Pol-
ska”) oraz Aleksan-
dra Tudyka (TVN) 
za cykl artykułów 
„Martwe dusze” 
i cykl reportaży 
telewizyjnych 
„Przychodnie”, 
zrealizowany przy 
współpracy Macie-
ja Kuciela 

2005

Ex aequo: An-
drzej Stankie-
wicz i Michał 
Stankiewicz za 
artykuł „Park 
rosyjskiej ru-
letki” („Rzecz-
pospolita”), 
Tomasz Mi-
chałowicz 
artykuł „Han-
dlarz nadziei” 
(„Gazeta Wy-
borcza - Duży 
Format”)

Mariusz Zielke 
cykl tekstów 
„Grupa trzy-
mająca wła-
dzę” („Super 
Express”)

Brak nagrody 
pierwszej. Przyznane 
zostały dwie drugie 
nagrody. Andrzej 
Stankiewicz i Michał 
Stankiewicz za arty-
kuły „Mafia podat-
ków nie zapłaci cz. 1”, 
„Mafia podatków nie 
zapłaci cz. 2”, „Zmie-
nią podejrzane pra-
wo” i „Przestępstwo 
podatkowe łatwiej 
się przedawni” 
(„Rzeczpospolita”), 
Andrzej R. Potocki 
i Igor Ryciak za arty-
kuły „Miliony w ba-
rakach” i „Upadek 
dyrektora” („New-
sweek Polska”)

Program „Wę-
dliny drugiej 
świeżości” Alicja 
Kos („Uwaga!” 
- TVN) i Woj-
ciech Cieśla 
(„Rzeczpospoli-
ta”) za program 
„Wędliny drugiej 
świeżości” – afera 
„Constaru”.
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2006

Jarosław 
Jabrzyk, 
Przemysław 
Wojciechowski 
i Witold Ga-
dowski za film 
dokumentalny 
„Gra o PZU”, 
(„Superwizjer” 
– TVN)

Bertold Kittel 
za cykl 11 
artykułów pt. 
„Prezes, które-
mu ufa mini-
ster” („Rzecz-
pospolita”)

Daniel Zieliński 
„Kardiochirurg 
bez serca” (TVN)

Tomasz Sekielski 
i Andrzej Moro-
zowski za pro-
gram „Teraz my!” 
o odznaczeniu 
Krzyżem Zesłań-
ców Sybiru gen. 
W. Jaruzelskiego 
(TVN)

2007

Marcin Kącki 
„Praca za seks 
w Samoobro-
nie”(„Gazeta 
Wyborcza - 
Duży Format”)

Marcin Kącki 
„Praca za seks 
w Samoobro-
nie” („Gazeta 
Wyborcza - 
Duży Format”)

Adam Wajrak za 
cykl materiałów 
„Rospuda”, („Ga-
zeta Wyborcza”)

2008

Przemysław 
Wojciechowski 
i Witold Ga-
dowski „Rosyj-
ska mafia, pol-
ski rząd i gaz”, 
(„Superwizjer” 
– TVN)

Roman 
Daszczyński 
i Paweł Wiejas 
„Grzech ukry-
ty w Kościele” 
(„Gazeta Wy-
borcza”)

Ewa Stankiewicz 
i Anna Ferens za 
film dokumen-
talny pt. „Trzech 
kumpli”
 (TVN)

Jerzy Ju-
recki za 
tekst pt. 
„Szczawni-
ca w Raju” 
(„Tygodnik 
Podhalań-
ski”)

2009

Grzegorz 
Kuczek i Igor 
Miecik współ-
autorzy audycji 
„Nieprawidło-
wości w są-
downictwie 
wojskowym” 
(„Uwaga!” – 
TVN)

Wojciech Cie-
śla „Jak zarabia 
Transparency 
International?” 
(„Dziennik”)

Ewa Ewart za 
cykl reportaży 
„Dokumenty 
Ewy Ewart” 
(TVN24)

Milena 
Celińska 
za tekst pt. 
„Lewa anty-
koncepcja” 
(„Tygodnik 
Siedlecki”)

2010

Marcin Kącki 
za cykl „Ucie-
kajcie stąd”, 
„Centrum 
stomatolo-
gii pod lupą 
kontrolerów”, 
„Anatomia 
szkodliwego 
milczenia”, 
(„Gazeta Wy-
borcza”)

Michał Ma-
jewski i Paweł 
Reszka za cykl 
„Dziewięć 
i pół sekundy”. 
Ich materiały 
publikowały: 
„Tygodnik 
Powszechny”, 
„Rzeczpospo-
lita”, „Rzeczpo-
spolita – Plus 
Minus”. 

Paweł Resz-
ka i Michał 
Majewski za 
cykl artykułów 
poświęconych 
katastrofie smo-
leńskiej („Rzecz-
pospolita”)

Jerzy Jurec-
ki „Sekret 
Senatora 
Skorupy” 
(„Tygodnik 
Podhalań-
ski”)
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2011

Łukasz Ko-
walski - autor 
reportażu „Te-
stament”, (TVP 
Katowice)

Alicja Krysty-
niak i Jakub 
Stachowiak 
”Po co nam 
ta casa” („Su-
perwizjer” – 
TVN) 

Andrzej Poczo-
but za cykl arty-
kułów o sytuacji 
politycznej na 
Białorusi („Gaze-
ta Wyborcza”)

Andrzej Ol-
szewski  za 
cykl „Dom 
Samopomo-
cy za za-
mkniętymi 
drzwiami” 
(„Kurek 
Mazurski”) 

2012

Ex aequo: 
Dawid Tokarz 
autor reportażu 
„Złoty sukces 
skażony prze-
szłością”, (Puls 
Biznesu), oraz 
Leszek Misiak 
i Grzegorz 
Wierzchołow-
ski autorzy pu-
blikacji książ-
kowej „Musieli 
zginąć”(„Gazeta 
Polska”)

Tomasz Patora 
materiał ”Afera 
solna” („Uwa-
ga!” – TVN) 

Wawrzyniec 
Smoczyński za 
cykl publikacji 
o polityce i go-
spodarce mię-
dzynarodowej 
(„Polityka”) 

Jerzy Jurec-
ki za tekst 
„Daliśmy 
łapówkę na 
Hołdyma-
sie” („Tygo-
dnik Pod-
halański”

2013

Trzy równo-
rzędne nagrody: 
Anita Gargas 
– „Anatomia 
upadku” („Ga-
zeta Polska”) 
Edyta Krześniak 
– „Mięso na 
receptę” („Uwa-
ga!” – TVN) 
Wojciech Sur-
macz i Nissan 
Tzur – „Kadisz 
za milion dola-
rów” („Forbes 
Polska”)

Cezary Biela-
kowski, Sylwe-
ster Latkowski 
i Michał Ma-
jewski 
„Nowak – zło-
te dziecko Tu-
ska”, „Minister 
Nowak ponad 
prawem” 
(„Wprost”)

Reportaż pt. 
„Śliczny i po-
słuszny Mariusz 
Szczygieł” („Ga-
zeta Wyborcza - 
Duży Format”)

Jerzy Jurec-
ki „Dream 
team” 
(„Tygodnik 
Podhalań-
ski”) 

2014

Piotr Nisztor 
– książka „Jak 
rozpętałem 
aferę taśmową” 
(„Wydawnic-
two Fronda”)

Bertold Kittel 
i Jarosław 
Jabrzyk „Jak 
zorganizowa-
liśmy przemyt 
broni dla 
prorosyjskich 
separatystów” 
(„Superwizjer” 
– TVN) oraz 
Janek Kroupa 
(„Česky Rozhlas 
Radiožurnál”) 

Grzegorz Sro-
czyński za cykl 
wywiadów 
z Ojcami Zało-
życielami III RP, 
(„Magazyn Świą-
teczny - Gazeta 
Wyborcza”)

Daniel 
Długosz 
„Tajemnicze 
interesy 
burmistrza 
Trzebnicy” 
(„Nowa Ga-
zeta Trzeb-
nicka”) 
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2015

Dwie równo-
rzędne nagrody: 
Krzysztof M. 
Kaźmierczak , 
Piotr Talaga – 
„Sprawa Ziętary. 
Zbrodnia i klę-
ska państwa”, 
Wydawnictwo 
Zysk i S-ka, 
Marek Pyza, 
Marcin Wikło 
– „Zawód pro-
wokator; taśmy 
brudnej  kam-
panii” („wSieci”)

Paweł Kaź-
mierczak cykl 
„Nie odpusz-
czę do końca”, 
„Nietykalni” 
(„Magazyn 
Ekspresu 
Reporterów” – 
TVP) 

Bianka Miko-
łajewska cykl 
artykułów o pa-
tologiach SKOK-
-ów („Gazeta 
Wyborcza”)

Paweł Peł-
ka, „Schro-
nisko Pana 
dyrektora” 
(„Tygodnik 
Podhalań-
ski”)

2016

Marek Pyza
Marcin Wikło 
- Tajemnice 
fortuny Ada-
mowicza
(„wSieci”)

„Komu działkę” 
Iwony Szpali 
i Małgorzaty 
Zubik („Gazeta 
Wyborcza – 
Magazyn Świą-
teczny”).

Cykl artykułów 
o aferze repry-
watyzacyjnej 
w Warszawie 
Iwona Szpala 
i Małgorzata 
Zubik „Komu 
działkę” („Gazeta 
Wyborcza”)

Karol Kraw-
czyk „Co 
z bankiem 
prezydenta 
i prezesa?” 
(„Mazo-
wieckie To 
i Owo”)

Źródło: opracowanie własne.

Dziś aktywnie funkcjonującymi konkursami pozostają „Grand Press”, „Watergate”, 
Nagroda im. A. Woyciechowskiego i nagroda dla mediów lokalnych „SGL Local Press”.

Najwięcej nagród za pierwsze miejsca uzyskały „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wy-
borcza” i stacja TVN (rys. 1). W mediach lokalnych niekwestionowanym zwycięz-
cą dziewięciu edycji jest „Tygodnik Podhalański”, który nagrodę za dziennikarstwo 
śledcze uzyskał aż pięć razy.

Rysunek 1. Liczba uzyskanych nagród pierwszych za dziennikarstwo śledcze w poszczegól-
nych mediach w latach 1998-2016

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Liczba edycji konkursów

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej razy za dziennikarstwo śledcze nagrodził konkurs Grand Press (29 razy), kon-
kurs „Watergate” (17 razy) i 12 razy konkurs Radia Zet im. A. Woyciechowskiego (rys. 2).

Maciej Zasada, szukając odpowiedzi na pytanie o kondycję dziennikarstwa śled-
czego, za jeden ze wskaźników uznał ilość prac zgłaszanych na konkursy. Zebrał 
dane z dwóch najstarszych konkursów, czyli „Grand Press” i „Watergate” w latach 
2003–2012 („Watergate”) i  2003–2013 („Grand Press”). Z  ich analizy wynika, że 
ilość materiałów przysyłanych na konkurs zmniejsza się lub utrzymuje na niskim 
poziomie, a lata obfitujące w dużą liczbę zgłaszanych prac to 2004-200711. 

Do zakończonego konkursu Fundacji im. S. Batorego zgłaszano od 36 w 2002 roku do 
165 prac w 2005 roku, a w 2006 – ostatnim roku funkcjonowania nagrody – aż o połowę 
mniej niż w roku poprzednim (88). W ostatnich latach tendencja spadkowa pogłębia się. 
W 2013 roku na konkurs Watergate zgłoszono 17 prac, a w kolejnym roku już tylko 12. 
W przypadku nagrody Grand Press w 2014 roku przysłano 34 prace, a w 2015 roku 38. 

Podsumowanie

Poziom konkursów, w  których nagradza się prace z  zakresu dziennikarstwa 
śledczego w Polsce, utrzymuje się na stałym poziomie. Wśród konkursów „Grand 
Press” (od 1997 r.) w 1998 roku pojawia się kategoria „dziennikarstwo śledcze”, dwa 
lata później nowa kategoria wśród nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
„Watergate”. W 2005 do mapy konkursów dołącza Nagroda im. A. Wojciechowskie-

11  M. Zasada, Kondycja dziennikarstwa śledczego, „e-Politikon. Kwartalnik naukowy ośrodka analiz 
politycznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2014, numer XII, s. 114-117.
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go radia Zet, i w końcu w 2008 roku nagroda dla dziennikarzy śledczych mediów 
lokalnych „SGL Local Press”. 

Obecnie funkcjonują cztery konkursy, gdzie śledcze materiały dziennikarskie 
uzyskują nagrody. W latach 2000–2006 funkcjonował także konkurs Fundacji im. S. 
Batorego „Tylko ryba nie bierze”, który nacisk kładł na materiały ujawniające przy-
padki korupcji w życiu publicznym. Program ten współtworzono z Helsińską Fun-
dacją Praw Człowieka. Nagrodami w tym konkursie uhonorowano 49 dziennikarzy.

Zmniejszająca się liczba prac z tego zakresu jest obrazem kondycji dziennikarstwa 
i roli, jaką dziennikarstwo winno wypełniać wobec społeczeństwa, a także spadku za-
ufania społecznego do tego zawodu. W pogoni za słupkami czytelnictwa, oglądalno-
ści, pokonaniu konkurencji i rozkręcaniu biznesu medialnego, zapomina się o misji. 

Powodem, dla którego dziennikarz podejmuje kontrowersyjny temat, jest ujaw-
nienie ukrytego, dojście do prawdy i sprawiedliwości, zwrócenie uwagi na problem, 
zainteresowanie nim służb publicznych. Z  pomocą powinni przychodzić także 
dziennikarze innych redakcji, by siła rażenia była większa. Jak powiedziała na gali 
rozdania nagród „Grand Press” odbierająca statuetkę za dziennikarstwo śledcze 
Iwona Szpala z „Gazety Wyborczej”, „dziennikarze mogą być czwartą władzą wtedy, 
kiedy rzeczywiście wywierają wpływ na polityków i  ważne, by dziennikarze byli 
solidarni w podejmowanych tematach”12. Tej solidarności dziś brakuje.

Konkursy, które w Polsce funkcjonują, popularyzują trudną odmianę tego za-
wodu, nominowane i nagradzane prace stanowią wzór i służą porównaniu – są lu-
strem, w którym każdy dziennikarz może się przejrzeć. Pełnią ważną rolę w świecie 
dziennikarskim i poza nim. Podtrzymują doniosłość pracy dziennikarza w docho-
dzeniu do prawdy. Dla uprawiających ten zawód są okazją do sprawdzenia się, gdyż 
kapituły konkursów to często znamienici koledzy po fachu.

BIBLIOGRAFIA

Adamczyk W., Skandal na pierwszej stronie. Sensacyjność jako element oceny wiarygodności 
śledztw dziennikarskich, [w:] M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), O dziennikarstwie śled-
czym. Normy, zagrożenia, perspektywy, Łódź 2009.
Biedziak P., Dziennikarstwo śledcze – progi i bariery, [w:] A. Niczyperowicz (red.), Dzienni-
karstwo od kuchni, Poznań 2001.
Hofman I., Polityka, media, społeczeństwo. Studia i szkice, Toruń 2007.
Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
Zasada M., Kondycja dziennikarstwa śledczego, „e-Politikon. Kwartalnik naukowy ośrodka 
analiz politycznych Uniwersytetu Warszawskiego”, numer XII, zima 2014.
www.batory.org.pl
www.gazetylokalne.pl

12  Zob.: http://www.grandpress.press.pl/590,0,fotorelacja-z-gali-grand-press-2016.html.



208 ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK XI

www.grandpress.press.pl
www.nagrodawoyciechowskiego.pl
www.sdp.pl
www.toiowo.eu

AWARDS FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM IN POLAND 
AS A POPULARIZATION OF GOOD PRACTICE IN THE PROFESSION

SUMMARY
Contests for journalists in which the work of investigative journalism is rewarded are an 
important part of the media world, and opportunity to test for every journalist, and for the 
public opinion they are proof of the importance of this noble kind of journalism. 
The autor did characteristics and comparative analysis of criteria, results and prizes of exi-
sting and finished contests in Poland in terms of investigative materials. The autor focused 
on 1st place prizes since 1998 until 2016.

KEYWORDS: investigative journalism, Polish journalistic awards, contests for journalists, 
journalism 



Jarosław Kardaś 1

Wizerunek Platformy Obywatelskiej                                                                                                                                    
                          oraz Prawa i Sprawiedliwości                                                                                                                                
                          w „Rzeczpospolitej” podczas                                                                                                                                          
                          parlamentarnej kampanii wyborczej w 2011 r. 

STRESZCZENIE
Bardzo często obraz partii politycznej czy polityka budujemy wyłącznie na podstawie przekazów 
medialnych. Wydaje się, że sukces w polityce łączy się nieodzownie z dobrą prezentacją w środ-
kach masowego przekazu. Trzeba jednak pamiętać, że każde medium posiada określony profil 
polityczny i zgodnie z nim opisuje rzeczywistość. W Polsce bardzo widoczne jest to na przykła-
dzie najważniejszych dzienników opiniotwórczych. Przedmiotem badań podjętych w artykule 
było określenie stosunku dziennikarzy piszących w „Rzeczpospolitej” do dwóch partii (Platfor-
my Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości) podczas kampanii wyborczej w 2011 r.

SŁOWA KLUCZOWE: Rzeczpospolita, Platforma Obywatelska, Prawo i  Sprawiedliwość, 
kampania parlamentarna 2011 r.

Wprowadzenie

Media bardzo często nazywane są czwartą władzą. To stwierdzenie przyjmowa-
ne jest dzisiaj już niemal jak aksjomat. Często wielu ludzi używa tego pojęcia bez-
refleksyjnie. Gdyby przeprowadzić badania, pewnie wielu miałoby problem z wy-
tłumaczeniem, dlaczego media są ową czwartą władzą i jakie są te trzy pierwsze2. 
Autorem tego stwierdzenia, które na dobre weszło do życia społeczno-polityczne-
go, jest Edmund Burke3. Angielski konserwatysta odniósł się w ten sposób do loży 
prasowej, która mieściła się w  tamtejszym parlamencie. Pojęcie czwartej władzy 
początkowo odnosiło się tylko do prasy drukowanej, która była jedynym źródłem 
informacji4. Samo pojęcie miało i ma tyle samo zwolenników ile przeciwników. Jego 

1 Mgr; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2  J. Okrzesik, „Wróg nr I” czy czwarta władza – media w systemie politycznym RP, [w:] M. Szpunar 
(red.), Media a polityka, Rzeszów 2007, s. 121.
3  A. Jaskiernia, Media masowe w  demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie 
i uwarunkowania ich realizacji, Warszawa 2008, s. 33.
4  N. Koń, Rola mediów w polityce, [w:] M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.), Media – 
czwarta władza?, tom II, Poznań – Opole 2011, s. 160.
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krytycy są zdania, że nie powinno się używać słowa „władza”, bowiem ta nie ma żad-
nego umocowania prawnego. Zwolennicy z kolei twierdzą, że media poprzez swoją 
funkcję kontrolną pełnią istotną rolę w systemie demokratycznym.

Można jednak stwierdzić, że media są współczesną agorą, na której toczy się 
dyskurs polityczny. Środki masowego przekazu potrafią bowiem wykreować po-
zytywny obraz danej partii, lub też mogą przyczynić się do kompletnego zdyskre-
dytowania jej wizerunku. Żyjemy w świecie, w którym coraz większą rolę zaczyna 
odgrywać public relations, a nie wartości i programy, które stoją za daną partią. Dzi-
siejsza polityka staje się bardziej obrazkowa, co niestety przyczynia się do obniżania 
poziomu samej debaty publicznej. Ludzie, podejmując decyzje wyborcze, coraz czę-
ściej sugerują się tym, kto lepiej prezentuje się w mediach niż samymi programami 
ugrupowań5. Zjawisko to pokazuje, że jeszcze w wielu współczesnych demokracjach 
kultura polityczna jest na niskim poziomie6. Żyjemy w  tzw. kulturze obrazkowej, 
w której liczy się głównie wizerunek, a nie słowa7. Media są nośnikiem tego obrazu 
i mogą politykowi zapewnić sukces, bądź przyczynić się do jego porażki. 

Od wielu lat medioznawcy zastanawiają się, czy w dzisiejszych środkach maso-
wego przekazu jest jeszcze miejsce na obiektywizm dziennikarski. Analizują, które 
z  czynników mają wpływ na to, czy dany tekst będzie rzetelny i  prawdziwy, czy 
też może przekłamany. Wydaje się, że we współczesnym dziennikarstwie politycz-
nym nie ma już miejsca na klasyczny obiektywizm, o którym tak szeroko pisał Dag 
Westerstahl. Według jego koncepcji na obiektywizm dziennikarski składają się dwa 
komponenty. Pierwszym z nich jest rzeczowość, drugim natomiast bezstronność. 
Pod pojęciem rzeczowości rozumie on sposób prowadzenia relacji i  sprawozdań 
z różnego rodzaju wydarzeń. Westerstahl jest zdania, że dziennikarz przed rozpo-
częciem swojej pracy musi zbadać wiele źródeł informacji. Osoba pracująca w me-
diach musi także wiedzieć, co jest zwykłą informacją, a co autorskim komentarzem. 
Drugi z  komponentów obiektywizmu dziennikarskiego, bezstronność, opiera się 
z kolei na neutralności. Dziennikarz, który chce zredagować obiektywną informację, 
po prostu musi powstrzymać się od jakichkolwiek osobistych osądów. W podobny 
sposób o obiektywizmie w mediach pisze również Ken Newton, który w jednej ze 
swoich publikacji stwierdził, że ideałem neutralności jest uczciwa relacja z faktów8. 

Teoretycy komunikowania, którzy badają funkcje mass mediów w demokracji, 
zawsze są zgodni co do tego, że te ogrywają centralną rolę w przekazywaniu i in-
terpretowaniu wydarzeń ze sfery politycznej. Ta konstatacja prowadzi nas to tezy, 

5  A. Chodubski, Media a  kształtowanie postaw wyborczych, [w:] A.M. Zarychta, Ł. Donaj (red.), 
Media a polityka, Łódź 2007 s. 27.
6  G. Piwnicki, Wybory a poziom kultury politycznej Polaków, [w:] S. Wojciechowski (red.), Współczesna 
Europa, Poznań 2004, s. 308.
7  A. Chodubski, Media jako specyficzna instytucja generowania zachowań wyborczych, [w:] M. Szpunar 
(red.), Media a polityka, Rzeszów 2007, s. 34-35.
8  J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006, s. 16. 
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że media w przekazywaniu informacji o poszczególnych wydarzeniach mogą być 
albo obiektywne, albo stronnicze9. Trzeba oczywiście pamiętać, że stronniczość me-
diów jest szczególnie widoczna w trakcie kampanii wyborczej10. Brian McNair jest 
zdania, że stosunek dziennikarzy do poszczególnych polityków w trakcie kampa-
nii wyborczej realnie wpływa na końcowy wynik wyborczy partii11. Każde medium 
posiada bowiem określony profil polityczny i zgodnie z nim opisuje rzeczywistość. 
W Polsce w 2011 r. bardzo widoczne było to na przykładzie „Rzeczpospolitej”, która 
w naszym kraju jest jednym z najbardziej poczytnych dzienników opiniotwórczych. 
Bardzo często słyszeliśmy wtedy opinie, że dziennikarze publikujący w „Rzeczpo-
spolitej” byli zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. 

Celem badań podjętych w niniejszym artykule jest znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, czy podczas kampanii parlamentarnej w 2011 r. w „Rzeczpospolitej” rze-
czywiście kreowano pozytywny wizerunek Prawa i Sprawiedliwości. Przedmiotem 
badań jest określenie stosunku dziennikarzy piszących w gazecie do partii, na któ-
rych czele w  trakcie kampanii parlamentarnej w 2011 r. stali Jarosław Kaczyński 
i Donald Tusk. Analiza treści (zawartości) artykułów (które ukazały się w „Rzecz-
pospolitej” w drugiej połowie sierpnia, we wrześniu oraz na początku października 
2011 r.) pozwoli ustalić linię programową dziennika, którego redaktorem naczel-
nym w  omawianym okresie był Paweł Lisicki. Tezą niniejszego artykułu jest bo-
wiem ukazanie prawicowo-konserwatywnego profilu „Rzeczpospolitej”. Analizie 
treści zostały poddane 53 materiały prasowe, które znalazły się na pierwszych oraz 
na drugich stronach poszczególnych wydań dziennika, a także te teksty, które za-
mieszczone zostały w działach: „Kraj” oraz „Publicystka, opinie”, i które w całości 
lub w części dotyczyły Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. 

  
 „Media zdiabolizowały PiS” 

W „Rzeczpospolitej” o prawicowych partiach w parlamentarnej kampanii wyborczej 
w 2011 r. pisano bardzo dużo. Gros artykułów z tego okresu poświeconych jest Prawu 
i Sprawiedliwości. Z analizowanych 53 materiałów prasowych aż 38 dotyczyło (w całości 
lub części) Prawa i Sprawiedliwości. Blisko 70% tych artykułów przedstawiało to ugrupo-
wanie w pozytywnym lub umiarkowanie pozytywnym świetle. Widać zatem wyraźnie, że 
partia Jarosława Kaczyńskiego jest bliska ideowo dziennikarzom piszącym w „Rzeczpo-
spolitej” w tamtym okresie. W „Rzeczpospolitej” kreowano pozytywny wizerunek lidera 
Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Zaremba w artykule Potrzeba męczeństwa pisze, że Jarosław 

9  B. Dobek-Ostrowska, Miejsce i rola mediów masowych w systemach demokratycznych, [w:] B. Dobek-
Ostrowska (red.), Media masowe w  systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i  praktyczny 
wymiar komunikowania politycznego, Wrocław 2003, s. 23.
10  R. Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w  systemach prezydenckich 
i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa – Wrocław 2000, s. 98.
11  B. McNair, Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Poznań 1995, s. 33.
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Kaczyński jest nie tylko wybitnym ideologiem, ale także charyzmatycznym przywódcą 
politycznym. Przyrównuje lidera PiS-u do takich wybitnych postaci jak chociażby Charles 
de Gaulle czy Franklin Delano Roosvelt12. Bardzo pozytywnie publicyści „Rzeczpospoli-
tej” oceniają także działania prezesa PiS-u w samej kampanii. Piotr Semka w tekście Ka-
czyński przechytrzył rywali, wychwala strategię wybroczą lidera Prawa i Sprawiedliwości. 
Autor pisze, że Jarosław Kaczyński, idąc na wywiad do telewizji Polsat, zapewnił sobie bli-
sko godzinne show, bez udziału żadnych konkurentów politycznych. Konkurentów, którzy 
w tym samym czasie antenowym debatowali w TVN24 o stanie polskiej gospodarki. Co 
też ważne, udzielając wywiadu telewizji Polsat, pokazał, że nie boi się żadnych trudnych 
pytań i na każde jest w stanie odpowiedzieć13. Z kolei Igor Janke w artykule Nieprzewidy-
walny Kaczyński, teflonowy Tusk, twierdzi, że lider PiS-u nadaje ton debacie publicznej. 
Publicysta jest zdania, że Jarosław Kaczyński, mimo że jest piętnowany przez media, to 
jednak nadal posiada niezwykłą moc przyciągająca wyborców14. Wyborczą strategię pre-
zesa PiS-u chwali również Piotr Zaremba w artykule Spokojny Kaczyński, czyli PO w kło-
pocie. Zaremba w swoim tekście pozytywnie ocenia wszystkie wystąpienia wyborcze Ja-
rosława Kaczyńskiego. Stwierdza, że poprzez spokojne przemówienia prezes pozbywa się 
etykiety zadziornego polityka. Zręcznie odpowiada na wszelkie niewygodne pytania i nie 
daje się sprowokować dziennikarzom, którzy tylko czekają na jakąś jego kontrowersyjną 
wypowiedź. Na sam koniec artykułu Piotr Zaremba pisze, że takie zachowanie lidera PiS-u 
jest dużym problem dla Platformy i jej sztabu wyborczego15. 

W bardzo pozytywnym tonie o Jarosławie Kaczyńskim pisze także Piotr Gursztyn 
w swoim komentarzu z 6-go października. W artykule czytamy, że „(…) ktoś kto twierdzi, 
że prezes ma dwie twarze nie rozumie nic z polskiej polityki”. Dla autora tekstu zrozu-
miale jest, że każdy lider ugrupowania na czas kampanii ociepla swój wizerunek i stara 
się przekonać niezdecydowanych wyborców. Piotr Gursztyn pisze, że skoro Donald Tusk 
(lider ugrupowania liberalnego) może w kampanii głosić hasła socjaldemokratyczne, to 
tym bardziej nie widzi nic złego w zmianie wizerunkowej lidera Prawa i Sprawiedliwości. 
Chwali też Kaczyńskiego za to, że ten nadal jednoczy polską prawicę16. 

Igor Janke z kolei w artykule Platforma przestała być trendy zaznacza, że Jaro-
sławowi Kaczyńskiemu udało się w  kampanii zbudować wizerunek człowieka sta-
nowczego, który stojąc na czele państwa, wie, jak poprawić życie zwykłych obywateli. 
Autor artykułu jest też zdania, że jeśli tylko PiS wygra wybory, to Kaczyński pokaże 
wszystkim Polakom, że nasz kraj nie musi być uległy wobec zachodnich sąsiadów. 

12  P. Zaremba, Potrzeba męczeństwa, „Rzeczpospolita” 17-18.09.2011, 217(9033), s. 2. 
13  P. Semka, Kaczyński przechytrzył rywali, „Rzeczpospolita” 2.09.2011, 204(9020), s. 2. 
14  I. Janke, Nieprzewidywalny Kaczyński, teflonowy Tusk, „Rzeczpospolita” 1.09.2011, 203(9019), 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1074042-Nieprzewidywalny-Kaczynski--teflonowy-Tusk.html [dostęp: 
29.03.2017]. 
15  P. Zaremba, Spokojny Kaczyński – czyli PO w kłopocie, „Rzeczpospolita” 29.08.2011, 200(9016), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1073092-Spokojny-Kaczynski--czyli-PO-w-klopocie.html [dostęp: 29.03.2017]. 
16  P. Gursztyn, Ile twarzy ma Kaczyński, „Rzeczpospolita” 6.10.2011, 233(9049), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1083958-Ile-twarzy-ma--Kaczynski.html [dostęp: 29.03.2017]. 
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Igor Janke zarzuca też przy tym obecnemu premierowi, że ten (w przeciwieństwie do 
lidera PiS-u) dba tylko o swój PR i kompletnie nie radzi sobie w rządzeniu Polską17.

Bardzo pozytywnie publicyści „Rzeczpospolitej” oceniają także samą kampanię 
wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Wybranowski w artykule Jak uniknąć 
ostrzału mediów i  poszerzyć elektorat pisze, że PiS dobrze zrobił, opóźniając publi-
kację swoich list wyborczych. Taka strategia jest zdaniem autora tekstu bardzo ko-
rzystna dla partii Kaczyńskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, media przez długi 
czas zastanawiały się nad kształtem list wyborczych PiS-u i w ten sposób narzuciły 
pewną narrację wyborczą. Po drugie, późna publikacja kandydatów spowodowała, 
że w ogóle nie mówiono o konfliktach wewnętrznych w partii (co np. miało miejsce 
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.)18. Na temat list wyborczych 
PiS-u pisze również Michał Szułdrzyński w artykule Klub dyskusyjny zamiast parla-
mentarnego. Jest on zdania, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości mogą wpłynąć na 
zmianę wizerunku tej partii. Na listach wyborczych aż roi się bowiem od profesorów 
i ekspertów z poszczególnych dziedzin życia społecznego. „Taki kształt list pokazuje, 
że Prawo i Sprawiedliwość otwarte jest na nowe środowiska” – czytamy w artykule19.

Igor Janke z kolei w tekście Kaczyński uderzył w Krynicy chwali lidera Prawa i Spra-
wiedliwości za to, że ten wziął udział w Europejskim Forum. W ten sposób Jarosław 
Kaczyński pokazał wszystkim wyborcom, że jest politykiem, który nie boi się prowadzić 
debat na tematy gospodarcze. Udział w Forum był zdaniem Igora Janke zręcznym po-
sunięciem, bowiem Jarosław Kaczyński był tam traktowany niemal jak gwiazda. To jego 
w dużej mierze oblegali dziennikarze, a nie ministra finansów Jacka Rostowskiego20. 

Publicyści „Rzeczpospolitej” pozytywnie oceniają także zaangażowanie młodych 
kobiet w kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Agnieszka Niewińska i Małgorzata Subotić 
w artykule Kampania na wysokich obcasach chwalą aktywność młodych kandydatek partii 
Jarosława Kaczyńskiego. Przypominają, że plakat z ładnymi, uśmiechniętymi siedmioma 
dziewczynami już zrobił w Internecie istną furorę i przyciągnął szereg młodych osób do 
tego ugrupowania21. Piotr Zaremba w artykule ABC medialnej demokracji również chwali 
otwarcie się Prawa i Sprawiedliwości na młodych wyborców. Wytyka też przy tym innym 
mediom, że cokolwiek Jarosław Kaczyński by nie zrobił, to i tak te będą źle to odbierać. Za-

17  I. Janke, Platforma przestała być trendy, „Rzeczpospolita” 3.10.2011, 230(9046), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1082887-Platforma-przestala-byc-trendy.html [dostęp: 29.03.2017].
18  W. Wybranowski, Jak uniknąć ostrzału mediów i  poszerzyć elektorat, „Rzeczpospolita” 24.08.2011, 
196(9012), http://archiwum.rp.pl/artykul/1072074-Jak-uniknac-ostrzalu-mediow-i-poszerzyc-elektorat.
html [dostęp: 31.03.2017]. 
19  M. Szułdrzyński, Klub dyskusyjny zamiast parlamentarnego, „Rzeczpospolita” 14.09.2011, 
214(9030), http://archiwum.rp.pl/artykul/1077690-Klub-dyskusyjny-zamiast--parlamentarnego.html 
[dostęp: 31.03.2017]. 
20  I. Janke, Kaczyński uderzył w Krynicy, „Rzeczpospolita” 13.09.2011, 213(9029), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1077348-Kaczynski-uderzyl-w-Krynicy.html [dostęp: 31.03.2017]. 
21  M. Subotić, A. Niewińska, Kampania na wysokich obcasach, „Rzeczpospolita” 24-25.09.2011, 223(9039), 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1080834-Kampania-na-wysokich-obcasach.html [dostęp: 02.04.2017]. 
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remba apeluje do wszystkich dziennikarzy, aby ci wykazali więcej wyrozumiałości dla PiS-
-u, bowiem do tej pory partię tę ganiło się niemal za wszystko22. Michał Majewski i Paweł 
Reszka z kolei chwalą sztabowców PiS-u za bardzo dobre klipy wyborcze. Dobrym przy-
kładem przemyślanych działań marketingowych jest według nich także film Lider, który 
pokazuje Jarosława Kaczyńskiego jako niezwykle charyzmatycznego przywódcę. Michał 
Majewski i Paweł Reszka chwalą także samego lidera PiS-u za to, że ten bardzo umiejętnie 
ociepla swój wizerunek. Poprzez spokojne i rozważne wypowiedzi pokazuje wyborcom, 
że nadal potrafi działać w sferze publicznej po śmierci swojego brata23. Bardzo pozytywnie 
klipy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości ocenia także Wojciech Wybranowski. W artykule 
Reklamówka PiS na finał kampanii chwali sztabowców tego ugrupowania za filmik wy-
emitowany na samym finiszu kampanii, w którym to Jarosław Kaczyński zachęca Polaków 
do tego, aby „9 października wzięli sprawy w swoje ręce”. W reklamówce postawiono na 
akcenty patriotyczne, które zdaniem Wojciecha Wybranowskiego przysporzą wiele gło-
sów PiS-owi w nadchodzących wyborach24. 

Publicyści „Rzeczpospolitej” w swoich artykułach często podkreślają, że Prawo 
i  Sprawiedliwość jest bardzo negatywnie przedstawiane w  mediach (zarówno tych 
elektronicznych, jak i drukowanych). Bronisław Wildstein w tekście Media zdiaboli-
zowały PiS stwierdza, że nurt tzw. mainstreamowych dziennikarzy od 6-u lat zajmuje 
się oczernianiem partii Jarosława Kaczyńskiego. Zarzuca też mediom, że te (od czasu 
jak Platforma wygrała wybory) skupiają się na atakowaniu opozycji, zamiast rozliczać 
rządzących. Bronisław Wildstein jest zdania, że środki masowego przekazu „diaboli-
zuj” PiS, ponieważ w ich interesie leży bronienie interesów establishmentu III RP25. 
W swoim komentarzu z 22 września pisze, że media (na czele z „Gazetą Wyborczą”) 
robią wiele, by wszystko co najgorsze skojarzyć z partią Jarosława Kaczyńskiego26. 

Dominik Zdort w  kolei nie dziwi się, dlaczego Jarosław Kaczyński odmówił 
debaty z Donaldem Tuskiem w programie Tomasza Lisa. Zdaniem publicysty roz-
mawiać publicznie trzeba, ale tylko na neutralnym gruncie, a  nie w  programie 
dziennikarza, który nie ukrywa swoich sympatii (czy też raczej antypatii) politycz-
nych. Dominik Zdort wysuwa nawet tezę, że zaproszenie do debaty było celowym 
zagraniem sztabu Platformy, które miało zdyskredytować Jarosława Kaczyńskiego. 
„Nieprzyjście na debatę bardzo łatwo można przedstawić w mediach jako zwyczaj-
ne tchórzostwo lidera PiS-u” – czytamy w artykule27. 

Rafał Ziemkiewicz w tekście Straszenie już nie działa stwierdza, że medialna na-

22  P. Zaremba, ABC medialnej demokracji, „Rzeczpospolita” 21.09.2011, 220(9036), s. 2. 
23  M. Majewski, P. Reszka, Kaczyński i Tusk na ringu, „Rzeczpospolita” 1-2.10.2011, 229(9045), s. 1. 
24  W. Wybranowski, Reklamówka PiS na finał kampanii, „Rzeczpospolita” 1-2.10.2011, 229(9045), 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1082742-Reklamowka-PiS-na-final-kampanii.html [dostęp: 2.04.2017]. 
25  B. Wildstein, Media zdiabolizowały PiS, „Rzeczpospolita” 1.09.2011, 203(9019), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1074041-Media-zdiabolizowaly-PiS.html [dostęp: 2.04.2017]. 
26  B. Wildstein, Wyborcza idzie na wojnę, „Rzeczpospolita” 22.09.2011, 221(9037), s. 2. 
27  D. Zdort, Debata jest niezbędna, „Rzeczpospolita” 5.09.2011, 205(9021), s. 2. 
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gonka na partię Jarosława Kaczyńskiego już nie robi wrażenia na wyborcach. Przypo-
mina, że nawet sejmowe komisje śledcze nie znalazły żadnych dowodów na to, że za 
rządów PiS-u dochodziło do łamania prawa28. W ostatnim tygodniu kampanii uka-
zywały się w „Rzeczpospolitej” teksty, które zarzucały partii Donalda Tuska, że ta, nie 
mając nic nowego do zaoferowania wyborcom, sięga po „starą” retorykę straszenia 
PiS-em. Bronisław Wildstein twierdzi nawet, że to Platforma wprowadza do życia 
publicznego atmosferę wojny domowej. Jako przykład podaje ostatnią przedwybor-
czą reklamówkę partii Donalda Tuska, w której to pokazani są kibice na stadionie 
oraz „obrońcy krzyża” z Krakowskiego Przedmieścia. Publicysta zarzuca PO, że ta 
zamiast prezentować własny program, straszy Polaków, że owe dwie grupy społeczne 
na pewno wezmą udział w wyborach i mogą przesądzić o zwycięstwie Prawa i Spra-
wiedliwości. Zdaniem Wildsteina takie działanie to jawne dezawuowanie ludzi, któ-
rzy popierają partię Jarosława Kaczyńskiego. Na koniec dodaje, że cała ta atmosfera 
wojny domowej, tworzona przez Platformę, doprowadziła już do jednej tragedii w na-
szym kraju, kiedy to w Łodzi zabito członka PiS-u Marka Rosiaka29. Bardzo krytycz-
nie o tym filmiku Platformy piszą również Jarosław Stróżyk i Wojciech Wybranowski 
w artykule Finisz z inżynierią strachu w wydaniu gazety z 4 października30.

Podsumowując, należy stwierdzić, że PiS ma pozytywny lub umiarkowanie po-
zytywny wizerunek w „Rzeczpospolitej”. Większość publikacji z okresu kampanii wy-
borczej przedstawia partię Jarosława Kaczyńskiego jako poważne ugrupowanie opo-
zycyjne, które może już 9 października przejąć władzę w Polsce. Publicyści „Rzecz-
pospolitej” wielokrotnie też chwalą samego lidera PiS-u, za działania podejmowane 
w kampanii (co ciekawe, w  sierpniu i we wrześniu ukazał się tylko jednej artykuł, 
który przedstawiał Jarosława Kaczyńskiego w złym świetle – Waldemara Kuczyńskie-
go – Chodzili chłopcy w bój bez broni31). Mają również pozytywne zdanie o kampanii 
prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Warto jednak zwrócić uwagę, że bardzo 
mało artykułów poświęconych jest ocenie samego programu wyborczego PiS-u. 

„Platformersi są zmęczeni”

 W „Rzeczpospolitej” w kampanii wyborczej w 2011 r. kreowano negatywny wize-
runek Platformy Obywatelskiej. Z analizowanych 53 materiałów 21 dotyczyło (w ca-
łości lub w części) Platformy Obywatelskiej. Bilsko 85% tych artykułów przedstawiało 

28  R. Ziemkiewicz, Strasznie już nie działa, „Rzeczpospolita” 12.09.2011, 212 (9028), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1077155-Straszenie-juz-nie-dziala.html [dostęp: 3.04.2017]. 
29  B. Wildstein, Platforma tworzy aurę wojny domowej, „Rzeczpospolita” 4.10.2011, 231(9047), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1083251-Platforma-tworzy-aure--wojny-domowej.html [dostęp: 4.04.2017]. 
30  J. Stróżyk, W. Wybranowski, Finisz z  inżynierią strachu, „Rzeczpospolita” 4.10.2011, 231(9047), 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1083303-Finisz-z-inzynieria-strachu.html [dostęp: 4.04.2017]. 
31  W. Kuczyński, Chodzili chłopcy w bój bez broni, „Rzeczpospolita” 12.09.2011, 212(9028), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1077084-Chodzili-chlopcy--w-boj-bez-broni.html [dostęp: 4.04.2017]. 
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to ugrupowanie w negatywnym lub umiarkowanie negatywnym świetle. Rafał Ziem-
kiewicz w tekście Wszyscy kochają Platformę stwierdza, że działaczom tego ugrupo-
wania należy się nagroda za uzależnienie, korumpowanie i podporządkowywanie sobie 
mediów. Platforma, głosząc hasło Polska w budowie, sugeruje ludziom, że dotychczas 
w naszym kraju nie budowało się prawie wcale. Zdaniem Ziemkiewicza jest to czy-
sta demagogia, bowiem rozwój infrastruktury w Polsce i tak by nastąpił, niezależnie 
od tego, kto byłby u władzy. „W końcu wszystko finansowane jest z unijnych pienię-
dzy, które wynegocjowali jeszcze poprzednicy Donalda Tuska” – czytamy w artykule. 
Ziemkiewicz postuluje, aby media przestały mówić o tym, że „w Polsce się buduje”, 
a zaczęły zadawać pytania politykom, jak to się obecnie robi. Zdaniem publicysty za 
rządów Platformy „robi się to źle i po bałaganiarsku”32. 

W bardzo złym tonie o partii Donalda Tuska pisze również Michał Szułdrzyński 
w artykule Platforma Polakom nie skłamie…. Szułdrzyński stwierdza, że kraj opisany 
w programie PO nie istnieje. Rząd celowo naciąga liczby i przekręca fakty, aby zaklinać 
rzeczywistość. Cały program wyborczy to zdaniem publicysty, „próba napisania na 
nowo historii Polski ostatnich czterech lat”. Stwierdza, że w dokumencie wyborczym 
Platformy aż roi się od ukrytych presupozycji. Jako przykład podaje stwierdzenie, że 
rząd stworzył w poprzedniej kadencji stutysięczną zawodową armię. „A czy wcześniej 
nie mieliśmy armii w ogóle?” – pyta retorycznie publicysta. Zarzuca też Platformie, 
że ta nie zrealizowała wielu swoich postulatów z poprzedniej kampanii wyborczej33. 

Piotr Gabryel w  tekście Czy polski rząd lubi wysokie bezrobocie stwierdza, że 
władza podejmuje nieodpowiedzialne decyzje gospodarcze na miesiąc przed wy-
borami, aby przypodobać się Polakom, Donald Tusk podnosi płacę minimalną 
i stwarza tym samym warunki do wzrostu bezrobocia w naszym kraju. Decyzja ta, 
zdaniem Gabryela, będzie miała opłakane skutki dla polskiej gospodarki, bowiem 
cały czas do Polski nie dotarła jeszcze druga fala kryzysu34. 

Wojciech Wybranowski w  artykule Alfabet Polski Donalda Tuska dokonuje 
z  kolei selektywnego podsumowania czteroletnich rządów Platformy. Cały tekst 
skonstruowany został na podobieństwo słownika. Autor do każdej litery alfabetu 
dodaje hasło, które ma źle kojarzyć się z minionymi czterema latami (A jak afera, 
C jak chamstwo, H jak hazard, W jak wścieklizna etc.)35. 

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” źle oceniają także samą kampanię wyborczą, 
którą prowadzi PO. Piotr Semka w artykule Platforma strzela z armaty do wró-

32  R. Ziemkiewicz, Wszyscy kochają Platformę, „Rzeczpospolita” 07.09.2011, 208 (9024), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1075560-Wszyscy-kochaja--Platforme.html [dostęp: 5.04.2017]. 
33  M. Szułdrzyński, Platforma Polakom nie skłamie…, „Rzeczpospolita” 19.09.2011, 218 (9034), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1078925-Platforma--Polakom-nie-sklamie.html [dostęp: 6.04.2017]. 
34  P. Gabryel, Czy polski rząd lubi wysokie bezrobocie, „Rzeczpospolita” 14.09.2011, 214 (9030), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1077726-Czy-polski-rzad-lubi-wysokie-bezrobocie.html [dostęp: 6.04.2017]. 
35  W. Wybranowski, Alfabet Polski Donalda Tuska, „Rzeczpospolita” 23.08.2011, 195 (9011), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1071744-Alfabet-Polski-Donalda-Tuska.html [dostęp: 6.04.2017]. 
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bli stwierdza, że kampania partii rządzącej jest „blada”. Pisze, że Platforma nie 
ma na nią pomysłu i po raz kolejny straszy wyborców PiS-em. Jest też zdania, że 
sam Donald Tusk jest już wypalony po czterech latach rządzenia krajem. Widać 
to chociażby po sondażach, które już nie są dla premiera tak przychylne. We-
dług publicysty wizerunek Tuska jako rzeczowego swojaka już opatrzył się Pola-
kom36. W artykule Platformersi są zmęczeni Piotr Semka z kolei krytykuje hasło 
wyborcze PO. Sformułowanie Polska w  budowie przypomina mu slogan PZPR 
z 1989 r. – Nasze błędy już znacie. Ironicznie wytyka Platformie, że ta aż 30 razy 
w swoim programie wyborczym używa słowa „innowacja”. Wszystkie działania, 
które podejmuje partia Donalda Tuska w kampanii, są dla niego powielaniem sta-
rych wzorców37. O kłopotach Platformy w kampanii pisze również Piotr Zarem-
ba w swoim komentarzu z 29 sierpnia. Publicysta stwierdza, że Donald Tusk nie 
może już straszyć wyborców Jarosławem Kaczyńskim, bo ten przestał już być za-
dziornym politykiem38. O tym, że Platformie nie udaje się już sprowokować lidera 
PiS-u, piszą również Michał Majewski i Paweł Reszka w teksie Platforma czeka na 
wielkie „bum”39. 

Również Rafał Ziemkiewicz w artykule Straszenie już nie działa źle ocenia kam-
panię PO. Stwierdza, że „głównym problemem Platformy jest jej własna narracja”. Po-
dobnie jak Piotr Semka jest zdania, że straszenie wyborców Jarosławem Kaczyńskim 
jest przejawem bezsilności partii Donalda Tuska. Po raz kolejny zarzuca Platformie, że 
ta nie radzi sobie w rządzeniu krajem. Ziemkiewicz pisze, że rządy PO „to rządy nie-
udaczników, którzy dzięki unijnym pieniądzom rozgrzebali setki budów, ale żadnej 
nie przeprowadzili zgodnie z harmonogramem ani kosztorysem”. Stwierdza, że partia 
Donalda Tuska doprowadziła także do ruiny polskie koleje oraz służbę zdrowia40. 

Bronisław Wildstein z kolei w artykule Pozory i rzeczywistość dziwi się, dlaczego do-
piero na miesiąc przed wyborami Polacy zauważyli, że nie warto głosować na Platformę 
Obywatelską (tekst napisany był pod wpływem spadających notowań PO we wszelkich 
sondażach na początku września). Wildstein stwierdza, że nie ma racjonalnych przesła-
nek, aby głosować w nadchodzących wyborach na partię Donalda Tuska, ponieważ ta 
co innego mówi, a zupełnie co innego robi. Jako przykład podaje podwyższenie VAT-u. 
W programie wyborczym PO znalazł się postulat jego zmniejszenia, a przecież w po-

36  P. Semka, Platforma strzela z armaty do wróbli, „Rzeczpospolita” 01.09.2011, 203 (9019), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1074040-Platforma--strzela-z-armaty--do-wrobli.html [dostęp: 7.04.2017]. 
37  P. Semka, Platformersi są zmęczeni, „Rzeczpospolita” 12.09.2011, 212 (9028), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1077082-Platformersi-sa-zmeczeni.html [dostęp: 7.04.2017]. 
38  P. Zaremba, Spokojny Kaczyński – czyli PO w kłopocie, „Rzeczpospolita” 29.08.2011, 200 (9016), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1073092-Spokojny-Kaczynski--czyli-PO-w-klopocie.html [dostęp: 7.04.2017]. 
39  M. Majewski, P. Reszka, Platforma czeka na wielkie „bum”, „Rzeczpospolita” 8.09.2011, 209 (9025), 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1076034-Platforma-czeka-na--wielkie-%E2%80%9Ebum!%E2%80%9D.
html [dostęp: 8.04.2017]. 
40  R. Ziemkiewicz, Straszenie już nie działa, „Rzeczpospolita” 12.09.2011, 212 (9028), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1077155-Straszenie-juz-nie-dziala.html [dostęp: 8.04.2017]. 
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przedniej kadencji rząd Tuska go zwiększył. Na sam koniec artykułu dodaje, że dalsze 
rządy Platformy doprowadziłyby do osłabienia państwa oraz demokracji41. 

Publicyści „Rzeczpospolitej” często też piszą o tzw. instrukcjach, które wysyłane 
są do polityków Platformy, aby ci wiedzieli, co mają mówić. Wojciech Wybranowski 
w artykule Platforma instruuje, co mówić pisze, że władze PO codziennie podpowia-
dają swoim członkom „jak zbijać wszelkie zarzuty opozycji” oraz „jak uzasadniać 
niepopularne decyzje rządu”42. Ten sam temat porusza Dorota Kołakowska w tek-
ście PO instruuje: nie róbcie dzikiej kampanii. Dziennikarka pisze o tym, jak Platfor-
ma każe mówić posłom o bezrobociu oraz inwestycjach w naszym kraju43. Wojciech 
Wybranowski i Dorota Kołakowska o tym samym procederze donoszą jeszcze w ar-
tykule Pisz o tej godzinie, zbieraj dane w jednym z wrześniowych wydań gazety44. 

Na łamach „Rzeczpospolitej” publicyści bardzo często stają też po stronie ki-
biców w  ich wojnie z  rządem. Bronisław Wildstein w  artykule Uwolnić Starucha 
zarzuca Platformie, że ta wykorzystuje policję i służby do rozgrywek politycznych. 
Publicysta twierdzi, że Donald Tusk chce zastraszyć wszystkie środowiska, które są 
mu nieprzychylne. Dla Wildsteina Piotr Staruchowicz (lider kibiców warszawskiej 
Legii) jest więźniem politycznym, który za swoje poglądy został osadzony w aresz-
cie. Ponadto twierdzi, że wszelkie zarzuty, które prokuratura wystosowała wobec 
popularnego „Starucha”, są nieprawdziwe45.

Wiele artykułów już w samych tytułach wskazywało, jaki jest stosunek ich au-
torów do partii Donalda Tuska. Klasycznym tego przykładem jest tekst Doroty 
Kołakowskiej Nerwy w sztabie PO. Autorka już na wstępnie sugeruje czytelnikom, 
że w Platformie dzieje się źle. Przytacza wypowiedzi anonimowych działaczy PO, 
którzy nie są zadowoleni z działań szefa sztabu Jacka Protasiewicza46. Także tytuł 
wywiadu z Wawrzyńcem Konarskim, który ukazał się w  jednym z wrześniowych 
numerów gazety, zawierał pewną manipulację. Mimo że w samej rozmowie polito-
log prognozuje minimalne zwycięstwo Platformy w nadchodzących wyborach, to 
jednak cały wywiad został zatytułowany: PO nie wie dziś, jak pokonać PiS47 . 

41  W. Wildstein, Pozory i  rzeczywistość, „Rzeczpospolita” 15.09.2011, 215 (9031), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1078049-Pozory--i-rzeczywistosc.html [dostęp: 9.04.2017]. 
42  W. Wybranowski, Platforma instruuje, co mówić, „Rzeczpospolita” 7.09.2011, 208 (9024), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1075589-Platforma-instruuje--co-mowic.html [dostęp: 09.04.2017]. 
43  D. Kołakowska, PO instruuje: nie róbcie dzikiej kampanii, „Rzeczpospolita” 20-21.08.2011, 193 (9009), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1071324-PO-instruuje:-nie-robcie-dzikiej-kampanii.html [dostęp: 10.04.2017]. 
44  D. Kołakowska, W. Wybranowski, Pisz o tej godzinie, zbieraj dane, „Rzeczpospolita” 3-4.09.2011, 205 
(9021), http://archiwum.rp.pl/artykul/1074945-Pisz-o-tej-godzinie-zbieraj-dane.html [dostęp: 10.04.2017]. 
45  B. Wildstein, Uwolnić Starucha, „Rzeczpospolita” 23.08.2011, 195 (9011), http://archiwum.rp.pl/
artykul/1071683-Uwolnic-%E2%80%9EStarucha%E2%80%9D!.html [dostęp: 10.04.2017]. 
46  D. Kołakowska, Nerwy w sztabie PO, „Rzeczpospolita” 23.09.2011, 222 (9038), http://archiwum.
rp.pl/artykul/1080503-Nerwy-w-sztabie-PO.html [dostęp: 10.04.2017]. 
47  M. Subotić, PO nie wie dziś, jak pokonać PiS, „Rzeczpospolita” 17.09.2011, 217 (9033), http://
archiwum.rp.pl/artykul/1078811-PO-nie-wie-dzis-jak-pokonac-PiS.html [dostęp: 10.04.2017]. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że wizerunek Platformy Obywatelskiej w „Rzecz-
pospolitej” jest negatywny. Gazeta niemal w każdym numerze w trakcie kampanii pu-
blikowała artykuły, które bardzo krytycznie odnosiły się do działań rządu i samej partii. 
Widać wyraźnie (na przykładzie wyżej przytoczonych tekstów), że publicystom „Rzecz-
pospolitej” daleko do poglądów głoszonych przez partię Donalda Tuska. 

Zakończenie 

W 2011 r. o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych walczyły dwa ugrupo-
wania: Platforma Obywatelska oraz Prawo i  Sprawiedliwość. Konflikt pomiędzy 
tymi ugrupowaniami przeniósł się także na łamy wielu dzienników opiniotwór-
czych. Przykładem tego była „Rzeczpospolita”, która w okresie kiedy jej redaktorem 
naczelnym był Paweł Lisicki, nie ukrywała swych sympatii wobec partii Jarosława 
Kaczyńskiego. O prawicowym charakterze pisma decydowali w tym czasie w dużej 
mierze dziennikarze, którzy wówczas wchodzili w skład działu politycznego gaze-
ty. Komentarze Bronisława Wildsteina, Piotra Zaremby, Rafała Ziemkiewicza czy 
Piotra Semki przyciągały do niej czytelników o poglądach konserwatywnych i an-
tylewicowych. 

W kampanii wyborczej 2011 r. blisko 70% artykułów (z pierwszych oraz z dru-
gich stron poszczególnych wydań dziennika, a także te teksty, które zamieszczone 
zostały w działach: „Kraj” oraz „Publicystka, opinie”, w całości lub części dotyczą-
ce Prawa i Sprawiedliwości) przedstawiało to ugrupowanie w pozytywnym świetle. 
Szczególnie dobry wizerunek w „Rzeczpospolitej” miał Jarosław Kaczyński. Publi-
cyści dziennika cenią go za odwagę i konsekwencję w dążeniu do celu. Mieli za złe 
także innym mediom, że te w kampanii skupiały się na atakowaniu Prawa i Spra-
wiedliwości, a nie na rozliczaniu rządzącej ekipy. Dlatego też w omawianym okresie 
prawie 85% artykułów (z pierwszych oraz z drugich stron poszczególnych wydań 
dziennika, a także te teksty, które zamieszczone zostały w działach „Kraj” oraz „Pu-
blicystka, opinie”, dotyczących w całości lub w części Platformy Obywatelskiej) kre-
owało negatywny wizerunek partii Donalda Tuska. Dla publicystów tego dziennika 
rządy partii Donalda Tuska były bardzo złym okresem dla Polski. W „Rzeczpospo-
litej” często pisano o  tym, że Platforma Obywatelska nie zrealizowała większości 
swoich obietnic wyborczych z 2007 r. Ponadto Bronisław Wildstein, Piotr Zaremba, 
Rafał Ziemkiewicz czy też Piotr Semka w swoich komentarzach wracali uwagę rów-
nież na to, że politycy PO w kampanii zamiast skupiać się na prezentacji własnych 
pomysłów, tylko straszyli wyborców ponownym dojściem Jarosława Kaczyńskiego 
do władzy. 
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ANALYSIS OF THE IMAGE OF PLATFORMA OBYWATELSKA 
AND PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ IN „RZECZPOSPOLITA” 

DURING THE PARLIAMENTARY CAMPAIGN IN 2011

SUMMARY
Very often the image of a political party or a politician is being built exclusively on the basis 
of media coverage. It seems that success in politics inevitably connects with a good presen-
tation in the media. It should be noted, however, that every newspaper sympathizes with 
certain political views. In Poland this is very evident on the example of the most important 
opinion-making newspapers. The subject of the research undertaken in the article was the 
determination of the ratio of journalists writing in „Rzeczpospolia” for the two parties (Plat-
forma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość) during the 2011 election campaign.

KEYWORDS: Rzeczpospolita, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, the parlia-
mentary campaign of 2011 
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Zawartość rosyjskiej prasy lokalnej 
w świetle badań empirycznych

W 2016 roku ukazała się zbiorowa mono-
grafia pracowników Katedry Prasy Wydziału 
Dziennikarstwa Moskiewskiego Państwowego 
Uniwersytetu im. Łomonosowa pod tytułem 
Gazety średnich i małych miast Rosji w drugiej de-
kadzie XXI wieku. Praca jest interesująca przede 
wszystkim dlatego, że zawiera obszerny materiał 
empiryczny poświęcony funkcjonowaniu pra-
sy lokalnej w  tym kraju. Jej wartość wzmacnia 
również fakt, iż jest to druga część projektu po-
święcona temu typowi prasy. Pierwsza dotyczy-
ła badaniu środowiska dziennikarskiego prasy 
lokalnej. W obecnej monografii autorzy skupili 
się na przedstawieniu rezultatów analizy zawar-
tości tejże prasy. Celem badań, jak wskazują sami 
autorzy, było przeanalizowanie struktury zawar-
tości prasy lokalnej zarówno od strony tematycz-
no-problemowej, jak i  formalnej. Szczegółowej 
analizie poddano: problemowo-tematyczną 
strukturę materiałów dziennikarskich, gatunki 
dziennikarskie, autorów publikacji, strukturę 
wydźwięku publikacji dziennikarskich, wyko-
rzystywane źródła informacji, przedmioty pu-
blikacji, charakter tytułów publikacji, charakter 
i  rodzaj ilustracji, formę i  tematykę oficjalnych 
materiałów oraz typ i charakter reklamy. 

 W  pracy przedstawiona została bardzo 
szczegółowa metodologia badań zarówno od 
strony wyboru tytułów prasowych poddanych 
analizie, jak i samej procedury badawczej. Wy-
boru pism dokonano z grupy 66 gazet reprezen-
tatywnych dla tej grupy typologicznej. Analizie 
poddano 10 gazet z  9 obwodów znajdujących 
się w  6 okręgach Rosji. Analizowano materia-
ły z  listopada-grudnia 2014 roku oraz stycznia 
2015 roku. Ogółem zakodowano w  dziesięciu 
gazetach 17 362 materiały składające się na za-
wartość tych pism. Były to publikacje redakcyj-
ne – 3876 (22,4 proc.), oficjalne materiały – 1576 
(9,7 proc.), ilustracje – 2328 (13,2 proc.), reklamy 
i ogłoszenia – 8072 (46,7 proc.). 

 Ważną zaletą książki jest fakt, iż poddano 
analizie te tytuły prasowe, w których w pierw-
szym etapie realizowanego projektu badano ze-
społy dziennikarskie. Dlatego też wiele ustaleń 

badawczych było odnoszonych do poprzednich 
dziennikarskich badań. Tym samym autorzy 
mogli niejednokrotnie nie tylko przedstawić 
rezultat analizy zawartości, ale także jej dzienni-
karskie i czytelnicze uwarunkowania. Analizując 
zatem dwa podstawowe elementy procesu ko-
munikowania lokalnego, tj. nadawcy i produktu 
medialnego, autorzy badań mogli formułować 
bardziej ogólne wnioski dotyczące tego typu pra-
sy. Trzeba jednak wskazać, iż autorzy projektu nie 
przewidują badań społecznego odbioru tych ga-
zet. Jest to niewątpliwie ograniczenie możliwości 
całościowego spojrzenia na zagadnienia funkcjo-
nowania dziennikarstwa lokalnego w Rosji. Jak 
jest to ważne, przekonują rezultaty badań dzien-
nikarstwa lokalnego w Polsce zrealizowane jesz-
cze w  latach 80. ubiegłego wieku przez Zakład 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, gdzie przedmiotem badań był zarówno 
dziennikarz, jego dzieło, jak i społeczny odbiór 
tejże prasy. Takie podejście badawcze umożliwiło 
wtedy całościowe przedstawienie funkcjonowa-
nia prasy i dziennikarstwa lokalnego w Polsce. 

 Recenzowana książka składa się zasadniczo 
z dwóch części. W pierwszej autorzy przedsta-
wiają rezultaty swoich badań na poziomie całości 
zgromadzonego materiału empirycznego. Zosta-
ły one przedstawione w pięciu rozdziałach (2-6). 
W drugim – Treściowo-tematyczna struktura za-
wartości pism – autorzy skupiają się na tematyce 
i ocenach modalnych publikacji oraz charakte-
rze materiałów i sposobach ich przedstawienia. 
Przedmiotem trzeciego – Komunikatywna struk-
tura zawartości pism – jest skupienie się na takich 
szczegółowych kwestiach, jak: autorzy publikacji 
jako podmioty komunikacji, źródła informacji, 
wydźwięk publikacji dziennikarskich oraz ich 
struktura i  przedmiot publikacji. W  rozdziale 
czwartym – Sposoby podwyższania kreatywności 
pism – autorzy skupiają swoją uwagę na struk-
turze gatunkowej analizowanych gazet. Podej-
mują zagadnienia dotyczące charakteru tytułów 
publikacji jako sposobu na przyciągnięcia uwagi 
czytelnika. Podejmują także temat sposobu zilu-
strowania badanych gazet. Przedmiotem piątego 
rozdziału – Oficjalne publikacje w gazecie – są ro-
dzaje i formy tego typu materiałów, ich lokalność, 
a  także szczegółowa tematyka. Ostatnim, szó-
stym rozdziałem w tej części jest charakterystyka 
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Reklamy w  gazecie. Rosyjscy badacze analizują 
sposoby promocji zarówno towarów, jak i usług. 
Poświęcają także uwagę ogłoszeniom dotyczą-
cym prywatnej sfery życia obywateli. 

Pierwsza część pracy kończy się kilkoma 
ogólnymi wnioskami dotyczącymi wszystkich 
analizowanych tytułów lokalnych:

•	 Badania wskazały, iż gazety małych 
i średnich miast są ważną częścią rosyjskiej pra-
sy lokalnej, podstawowym źródłem informacji 
o życiu miasta i rejonu, ważnym pośrednikiem 
w  komunikacji władzy ze społeczeństwem jak 
i wewnątrz samych obywateli. Są one traktowa-
ne jako pomocnik w rozwiazywaniu wielu spraw 
społecznych. Autorzy wskazali, iż zbyt mała jest 
ilość materiałów dziennikarskich, co obniża spo-
łeczne funkcje prasy lokalnej. Coraz więcej jest 
materiałów oficjalnych i reklamowych, co zwią-
zane jest z trudną sytuacją finansową tych pism; 

•	 Analiza tematyczno-problemowa ma-
teriałów wskazała, iż zasadniczo realizowany jest 
uniwersalny model pisma. Przedstawiany jest za-
sadniczo szeroki i zróżnicowany obraz funkcjo-
nowania obszaru, dla którego są one kierowane. 
Istnieją jednak przykłady zbytniego zaintereso-
wania określonymi dziedzinami życia społecz-
ności lokalnej, a pomijanie innych. Autorzy suge-
rują redakcjom stały monitoring tego problemu; 

•	 Badania wskazały, iż postulowany 
przez dziennikarzy model tematyczno-proble-
mowy ich pism odbiega w dużej mierze od rze-
czywiście realizowanej struktury tematycznej; 

•	 Analiza wskazała, iż w  gazetach do-
minują materiały dziennikarskie o pozytywnym 
wydźwięku. Bardzo mało jest krytycznych pu-
blikacji dotyczących funkcjonowania miasta, 
zwłaszcza pracy urzędników. Autorzy wskazują, 
iż przyczyną tego stanu rzeczy jest bojaźń dzien-
nikarzy przed ostrą reakcją władzy, samocenzura 
i niewiara dziennikarzy dotycząca ich kompeten-
cji w określonej problematyce; 

•	 Autorzy wskazali, iż jedynie 25 proc. 
materiałów dziennikarskich wskazuje i  charak-
teryzuje problemy funkcjonowania społeczno-
ści lokalnych. W  większości mają one jedynie 
charakter informacyjny bez pogłębionej analizy 
wskazującej na przyczyny i skutki występujących 
problemów; 

•	 Badania wskazały na szeroki wachlarz 
sposobów komunikacji zespołów dziennikar-
skich z czytelnikami; 

•	 Wskazano, iż o  ile całość gazety od-
zwierciedla różne punkty widzenia poszczegól-
nych grup składających się na społeczność lokal-
ną, o tyle poszczególne materiały są zasadniczo 
monologiem jednej tylko strony; 

•	 Badacze wskazują, iż zasadniczo za-
chowana jest zarówno lokalność, jak i różnorod-
ność materiałów dziennikarskich. Wskazują na 
fakt, iż czytelnicy mogą sami weryfikować podej-
mowane przez dziennikarzy tematy; 

•	 Analiza wskazała, iż dziennikarze sto-
sują różnorodne sposoby pozyskiwania uwagi 
czytelników, w tym także publikowanie listów do 
redakcji, formułowanie interesujących tytułów 
oraz wizualizację tekstów. W większym zakresie 
realizują to gazety małych niż średnich miast;

•	 Problemy w funkcjonowaniu gazet do-
tyczące relacji z odbiorcami związane są przede 
wszystkim z  małą ilością etatowych dzienni-
karzy, brakiem profesjonalizmu współpracow-
ników redakcji. Dotyczy to przede wszystkim 
dziennikarzy potrafiących pisać analityczne pu-
blikacje, posługujących się tego typu gatunkami 
dziennikarskimi. 

W  drugiej części monografii autorzy do-
konują oddzielnej analizy konkretnych gazet. 
Wskazuje ona na duże zróżnicowanie w  wielu 
aspektach badanych tytułów prasowych. 

Ważną zaletą książki jest zamieszczona litera-
tura przedmiotu dotycząca prasy lokalnej. Mimo 
że jest to jedynie 50 pozycji, to jednak są to w więk-
szości najnowsze badania. Autorzy monografii za-
łączyli do książki wszystkie klucze kategoryzacyjne 
zastosowane w badaniach. Można jednoznacznie 
stwierdzić, że książka zawiera bardzo bogaty mate-
riał empiryczny, który można wykorzystać w ba-
daniach porównawczych nad rolą prasy lokalnej 
w systemach medialnych poszczególnych krajów. 

Газеты средних и малых городов России в 
2010 – х гг. Контент-аналитическое исследова-
ние. Колл. Монография / отв. ред. Л.Г. Свитич, 
О.В. Смирнова, А.А. Ширяева, М.В. Шкондин. 
– Москва: Ф-т журн. МГУ, 2016. – 277 с.

Marian Gierula
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Retoryka w kształceniu dziennikarzy

Zadaniem retoryki według Arystotelesa 
jest odkrywanie wiarygodnych środków, aby 
przekonać słuchacza. Przekonywanie, a  nie 
opisywanie świata staje się także fundamentem 
komunikacji masowej1. Współczesny renesans 
retoryki, przede wszystkim za granicą, chociaż 
także i w Polsce, tłumaczyć można jej przydat-
nością zarówno pod względem teoretycznym 
(retoryka jako dyscyplina wiedzy), jak i w wy-
miarze praktycznym (retoryka jako sztuka). 
Nowożytne ujęcia retoryki spotykamy głównie 
w czterech dziedzinach nauk: w badaniach nad 
literaturą, w  badaniach nad językiem, w  na-
ukach społecznych oraz naukach o kształceniu, 
zaś problematyka tych badań skupia się naj-
ogólniej rzecz ujmując na kwestiach argumen-
tacji oraz figuratywności języka. 

Publikacja Retoryka i  jej zastosowania 
Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz jest 
podręcznikiem skierowanym – jak wskazuje 
podtytuł – przede wszystkim do studentów 
dziennikarstwa i  innych kierunków huma-
nistycznych. Oparta została na aktualnej lite-
raturze z zakresu retoryki i nauk o mediach. 
Pojawienie się jej niewątpliwie wypełnia ist-
niejącą lukę. Jak dotąd w zasadzie jedynym – 
sensu stricto – podręcznikiem historii, teorii 
i praktyki retoryki, który przybliżał także spe-
cyfikę przekazów mediów masowych, w tym 
publikacji dziennikarskich, była dwutomowa 
Retoryka. Historia – Teoria – Praktyka Jakuba 
Lichańskiego wydana w 2007 r. 

Warto nadmienić kilka słów o autorkach 
publikacji. Barbara Bogołębska jest specjalist-
ką z  zakresu stylistyki oraz retoryki, autorką 
wielu prac, także z zakresu dziejów polonistyki 
i dydaktyki literatury, m.in. Tradycje retorycz-
ne w  stylistyce polskiej. Narodziny dyscypliny 
(1966), Studia o stylistyce i retoryce (2001) czy 
Między literaturą i publicystyką (2006). Zain-
teresowania naukowe Moniki Worsowicz kon-

1  Zob. J. Warchala, Retoryka w obszarze public rela-
tions, [w:] M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wil-
czek (red.), Retoryka, Warszawa 2009, s. 280-286.

centrują się na wspólnych problemach medio-
znawstwa i retoryki; dotąd opublikowała m.in. 
prace: Publicystyka prasowa Andrzeja Szczy-
piorskiego (2006), Gatunki prasowe. Poradnik 
dla dziennikarzy i nie tylko… (2006), O „duchu 
stosowności”. Teoria retoryczna a współczesna 
praktyka medialna (2013). 

Podręcznik Retoryka i  jej zastosowania 
składa się czterech części – pierwsza z  nich 
obejmuje omówienie wybranych elementów 
systemu retorycznego, w pozostałych przybli-
żono najnowsze nurty badawcze w  retoryce, 
jak również pojęcia z zakresu retoryki dzien-
nikarskiej oraz retoryki tekstualnej. 

W  pierwszej części omówiono m.in. 
główne zagadnienia porządkujące retoryczną 
teorię sięgającą starożytności, przejętą przez 
późniejszych teoretyków i  praktyków retory-
ki. Specjaliści z zakresu retoryki przypomina-
ją tradycyjnie, że specyfika dyscypliny polega 
na rozpatrywaniu jej zgodnie z podziałem na 
èthos-pathos-logos2. Jak piszą Autorki podręcz-
nika, „retoryka nie tylko gromadzi, syntetyzuje 
i umożliwia praktykowanie wiedzy o perswa-
zyjnym oddziaływaniu na różne sfery ludzkiej 
aktywności, lecz także sama może podlegać 
ocenie z punktu widzenia jej logicznego, etycz-
nego i patetycznego aspektu. Ta triada wyzna-
cza drogę ewolucji retoryki na przestrzeni 
stuleci oraz łączy kluczowe elementy sztuki 
wymowy, tj. mówcę, audytorium i  język”. Jak 
wspomniano, zagadnienia dotyczące historii 
retoryki w omawianej publikacji z konieczno-
ści przedstawiono na zasadzie rozbudowanych 
haseł wraz ze wskazówkami bibliograficzny-
mi (przydatna bibliografia towarzyszy zresztą 
każdemu rozdziałowi w całej książce). Wśród 
zagadnień teoretycznych, obok trzech wymia-
rów retoryki, przedstawiono także triady reto-
ryczne, wybrane definicje, jak również uczu-
cia-afekty. Scharakteryzowano także wybrane 
chwyty i strategie erystyczne, mimo że erysty-
ka jest przedmiotem odrębnym – jak przypo-

2  M. Meyer, M.M. Carrilho, B. Timmermans, Historia 
retoryki od Greków do dziś, przeł. Z. Baran, Warszawa 
2010, s. 6.
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minają autorki – określana jest niekiedy mia-
nem „złej siostry” sztuki wymowy. Z punktu 
widzenia czytelników, czyli przede wszystkim 
studentów dziennikarstwa, ta wiedza jest bez-
dyskusyjnie bardzo przydatna. 

Część druga stanowi przegląd najważniej-
szych kierunków w  badaniach retorycznych 
XX i XXI wieku. Warto wskazać, iż obecnie wi-
doczny jest namysł nad możliwościami teorii 
retorycznej w  odniesieniu do tych obszarów, 
które nigdy nie znajdowały się w jej centrum 
zainteresowania. Dlatego też dosyć obszernie 
(w części drugiej i trzeciej) omówiono kwestie 
relacji pomiędzy słowem i  obrazem, w  tym 
problematykę współczesnego przejmowania 
przez obraz funkcji perswazyjnych pełnionych 
dotąd przez słowo. Teza o perswazyjności ele-
mentów wizualnych nie jest kontrowersyjna, 
a od lat 70. XX w. pod wpływem rozwijających 
się teorii językoznawczych przebudowana re-
toryka, jako teoria dyskursu perswazyjnego, 
włączyła do swej domeny obszary pozawer-
balne. Jednakże wątpliwość, czy obraz można 
rozważać jako argument retoryczny, stanowi 
już problem wobec teorii, także w  odniesie-
niu do zmodyfikowanych jej ujęć. Dotychczas 
aspekt perswazyjnych funkcji obrazu omó-
wiono szerzej m.in. w Retoryce obrazu (2012) 
Michała Rusinka oraz pracy pod redakcją 
Agnieszki Kampki Retoryka wizualna. Obraz 
jako narzędzie perswazji (2014). 

Część trzecia  i czwarta  stanowią pewną 
całość z  uwagi na konteksty dziennikarskie. 
Trzeba przy tym wskazać, że odniesienie spe-
cyfiki tzw. mediów pisma i druku do tradycji 
retorycznej jest nieco problematyczne, jako że 
jej domeną jest jednak kultura oralna3. Pro-
pozycje teoretyczne wychodzące poza obszar 
zdefiniowany przez Walerego Pisarka jako 
„nowa retoryka dziennikarska” (ograniczająca 
się w zasadzie jedynie do wymiaru elokucyj-
nego) poczynili m.in. Jakub Z. Lichański oraz 

3  E. Kotarski, Retoryka w badaniach nad media-
mi. Uwagi wstępne, [w:] R. Przybylski, W. Przy-
czyna (red.), Retoryka dziś – teoria i  praktyka, 
Kraków 2001, s. 109.

Barbara Bogołębska, współautorka omawianej 
przeze mnie książki. Dobrze zatem, że proble-
my te zasygnalizowano w omawianej publika-
cji. Ostatnią część podręcznika w całości po-
święcono „retoryce tekstualnej”, czyli „sztuce 
komponowania tekstów, a  zatem szczegóło-
wym zabiegom koncepcyjnym i  językowym, 
jakie współcześnie można obserwować m.in. 
w publikacjach dziennikarskich”. Bardzo inte-
resujące są rozdziały dotyczące retoryki czaso-
pism i sposobów oddziaływania na czytelnika 
w  tekstach prasowych czy też retoryczności 
gatunków dziennikarskich i okołodziennikar-
skich. 

Książka jest bardzo rzetelnym podręcz-
nikiem i  przydatną pomocą dla studentów 
dziennikarstwa oraz pokrewnych kierunków. 
Problemy retoryki i  mass mediów zostały 
wprawdzie jedynie zarysowane czy też w nie-
których wypadkach zaledwie zasygnalizowa-
ne, jednakże dzięki temu autorkom udało się 
ukazać rozległość tematów. Praca Retoryka 
i jej zastosowania może stanowić świetne uzu-
pełnienie bardziej przekrojowych rozpraw 
z tej dziedziny lub też rodzaj przewodnika po 
problemach. 

Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, 
Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla stu-
dentów dziennikarstwa i innych kierunków hu-
manistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2016.

Paweł Sarna
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O reklamie z perspektywy języka 

Wydawałoby się, że o  reklamie – jako 
jednej z najpopularniejszych form komuni-
kacji masowej – powiedziano już wszystko, 
i  to z  rozmaitych perspektyw badawczych. 
Tymczasem krakowskie wydawnictwo na-
ukowe Universitas wydało kolejną pracę 
poświęconą mechanizmom reklamy, tym 
razem jednak jest to opis z  perspektywy 
pragmalingwistycznej. Spojrzenie pragma-
lingwistyczne pozwala zatem na, z  jednej 
strony, analizę podstawowych funkcji rekla-
my, z  drugiej natomiast – na interpretację 
procesów samego jej oddziaływania na po-
tencjalnego odbiorcę. 

Praca, o której mowa, nosi tytuł Pragma-
tyka reklamy, a jej autorem jest Jacek Grębo-
wiec – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa 
i  Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, twórca monografii: Inskryp-
cje w  przestrzeni otwartej Wrocławia na tle 
jego ikonosfery (do 1945 r.) (2008) oraz Mó-
wić i  działać. Wykłady z  pragmatyki języka 
(2013). Doświadczenie Grębowca pozwala 
zatem także – jak pisze jeden z recenzentów 
– na przyjrzenie się „metodologiom badaw-
czym ujawniającym mechanizm komunika-
cji, relację zachodzącą na osi: rzeczywistość 
– myślenie – język (komunikacja) – rzeczy-
wistość”.

Omawiany tom podzielony jest na dzie-
sięć części, z czego ostatnia ma charakter in-
terpretacyjny i zawiera analizę konkretnych 
reklam i pochodzących z nich sloganów; są 
to między innymi reklamy piwa Carlsberg 
(„prawdopodobnie najlepsze piwo na świe-
cie”), telefonii Virgin Mobile („przenieś nu-
mer do Virgin Mobile. Z palcem w… gdzie 
chcesz!”), marki Dove („piękno nie pyta 
o wiek”) czy mBanku („ikona mobilności”). 
I  tak, na przykład skupiając się na znanym 
sloganie „Carlsberg. Prawdopodobnie naj-
lepsze piwo na świecie”, Grębowiec analizuje 
go początkowo jako asercję, czyli subiektyw-
ny akt opowiedzenia się za czymś, następnie 

jako akt ekspresywny, czyli jako językową 
czynność dzielenia się miłymi doznaniami, 
oraz jako akt ewaluatywny, czyli wyrażający 
pozytywny stosunek do produktu. W końcu, 
odwołując się do typologii mikroaktów re-
klamy Katarzyny Skowronek, opisuje wspo-
mniany slogan jako akt chwalenia się, który 
przybiera postać asercji. Skupia się przy tym 
przede wszystkim na użytym przysłówku 
„prawdopodobnie”, pisząc o  jego mniejszej 
sile illokucyjnej i  naruszeniu zasad z  dru-
giej maksymy kategorii ilości Herberta 
Paula Grice’a. „Pogwałcenie maksym kon-
wersacyjnych […] – powiada Grębowiec 
– prowadzi zaś do powstania implikatur 
konwersacyjnych, a  zatem do interpretacji 
odmiennych od tego, co możemy wniosko-
wać na podstawie semantycznej, z ogólnych 
znaczeń użytych słów. Z analizowanego ha-
sła, wziąwszy pod uwagę to, czego oczekuje 
się po aktach reklamowych, możemy «wy-
czytać» m.in. takie sugestie, jak: «sprawdź», 
«spróbuj», «przekonaj się sam» – rozbudza-
jące ciekawość i  dyskretnie zachęcające do 
zweryfikowania tego, czy reklamowane piwo 
jest w istocie najlepsze”.

Wcześniejsze części teoretyczne doty-
czą natomiast szerokiego ujęcia reklamy 
w  perspektywie pragmalingwistycznej. Au-
tor poświęca miejsce na zagadnienie per-
formatywnego charakteru reklamy, pisze 
o skuteczności reklamy w świetle pozaprag-
matycznych perspektyw czy w świetle teorii 
aktów mowy. Następnie zajmuje się warun-
kami fortunności i jej aspektami kontekstu-
alnymi, by przejść do makro- i mikroaktów 
reklamowych oraz implikatur w  aktach 
reklamowych. Kończy swój dyskurs roz-
ważaniami o  pragmatycznej uprzejmości 
reklamy i  presupozycjach w  komunikatach 
reklamowych. Przedstawia zatem, jak sam 
pisze, „[…] kluczowe zagadnienia, pojęcia 
i  mechanizmy komunikacyjnego oddziały-
wania opisane w obszarze pragmalingwisty-
ki – odniesione zgodnie z  założeniami ni-
niejszej książki, do czynności reklamowania 
– a także niektóre, komplementarne wobec 
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nich, teoretyczne konceptualizacje, refleksje 
i rezultaty badań nad reklamą, mające swoje 
źródło w innych dyscyplinach i subdyscypli-
nach naukowych, takich jak teoria komuni-
kacji, teoria kultury, ekonomia, psychologia”.

Spojrzenie na mechanizmy reklamy 
z  perspektywy pragmalingwistycznej daje 
nam szerokie i  kontekstowe spectrum opi-
su. Przypomnijmy, pragmatyka – jako dział 
semiotyki – ma traktować przede wszyst-
kim o  relacji między  znakiem a  odbiorcą 
oraz o  zależności znaczenia  wyrażeń od 
kontekstu, w  którym są użyte. W  tej per-
spektywie Grębowiec opisuje reklamę jako 
akt komunikacji o  określonym potencja-
le poznawczym, aksjologicznym i  struk-
turalnym. Pragmatyka reklamy ma więc 
charakter – nomen omen – pragmatyczny, 
interdyscyplinarne rozważania wprowadza-
ne są tylko jako niezbędne do zrozumienia 
reguł skutecznego przekazu celu związanego 
z  konkretną reklamą omawianą jako przy-
kład. Przy czym Autor skupia się również 
na podstawowych funkcjach reklamy, takich 
jak: identyfikacja (odróżnienie marki od 
marek konkurencyjnych, przypisanie mar-
ki do określonego produktu), informacja 
(zastosowanie, cechy, przeznaczenie, dys-
trybucja konkretnego produktu), promocja 
(korzyści oferowane przez markę, wartości 
dodane związane z marką), gwarancja (zo-
bowiązanie dotyczące jakości produktu) 
oraz emocje, jakie produkt wzbudza u  po-
tencjalnych odbiorców. Funkcje te dotyczą 
przede wszystkim reklam komercyjnych, na 
nich bowiem skupia się Grębowiec, słusznie 
zauważając, iż reklamy społeczne rządzą się 
zupełnie innymi prawami.

Ogromną zaletą Pragmatyki reklamy 
jest więc przede wszystkim jej warstwa 
analityczna. Grębowiec wykazuje się zna-
komitym zmysłem badawczym, a przy tym 
i imponującą znajomością metodologii. Od-
wołuje się do takich badaczy języka i tuzów 
pragmatyki jak między innymi: John Lang-
shaw Austin, John Rogers Searle czy Herbert 
Paul Grice. Czasami się z  nimi zgadza, in-

nym razem polemizuje, wracając przy tym 
do typowych już problemów z  zakresu ba-
dań nad językiem, takich jak na przykład: 
skuteczność aktów mowy, presupozycje czy 
implikatury. Opisany tom staje się zatem 
ważnym i ciekawym głosem w dyskursie do-
tyczącym języka reklamy, z którego czerpać 
mogą nie tylko praktycy komunikacji.

Jacek Grębowiec, Pragmatyka reklamy, 
Towarzystwo Autorów i  Wydawców Prac 
Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2017, 
ss. 208.

Magdalena Boczkowska



RECENZJE I SPRAWOZDANIA 229

 „Podziały polityczne w mediach – 
ekscesy czy norma?” – sprawozdanie 

z konferencji naukowej

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Uni-
wersytecie Rzeszowskim odbyła się piąta już 
medioznawcza konferencja naukowa organi-
zowana przez Instytut Nauk o  Polityce Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz  Towarzystwo 
Studiów Dziennikarskich. Tematem przewod-
nim uczyniono pytanie: „Podziały polityczne 
w mediach – ekscesy czy norma?”. Dociekania 
zostały skoncentrowane wokół kilku zagadnień 
zaproponowanych przez Organizatorów. Były to 
m.in. kwestie związane z prowadzeniem sporów 
politycznych w  mediach, charakterystyka poli-
tycznego zaangażowania mediów publicznych 
i mediów politycznych, zagadnienie fragmenta-
ryzacji rynku medialnego w kontekście działań 
aktorów politycznych, problematyka dylematów 
etycznych i prawnych związanych z politycznym 
zaangażowaniem mediów oraz znaczenie me-
diów społecznościowych w  sporach i  kampa-
niach politycznych. W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele różnych ośrodków naukowych 
z Polski. Wśród prelegentów były osoby związa-
ne z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersyte-
tem Warszawskim, Uniwersytetem im.  Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem 
Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Szczeciń-
skim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersy-
tetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uni-
wersytetem Jana Kochanowskiego w  Kielcach, 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, 
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana 
Pawła II, Uniwersytetem Papieskim Jana Paw-
ła II w  Krakowie, Akademią Techniczno-Hu-
manistyczną w  Bielsku-Białej oraz Collegium 
Da Vinci w Poznaniu. Konferencja była okazją 
do dyskusji i analiz na temat relacji, jakie zacho-
dzą między mediami a światem polityki oraz roli 
mediów masowych w dyskursie politycznym.

Pierwszy dzień obrad składał się z  trzech 
sesji plenarnych, natomiast drugiego dnia od-
były się obrady w  dwóch sekcjach. Pierwszej 
sesji plenarnej przewodniczyła dr hab. prof. UR 
Agnieszka Pawłowska, dyrektor Instytutu Nauk 

o  Polityce UR. W  ramach sesji wygłoszono 
cztery referaty. Sesję otworzył prof. dr hab. Ka-
zimierz Wolny-Zmorzyński z  UPJPII, który 
w swoim referacie O zachowaniu się przy redak-
cyjnym stole przybliżył zebranym zagadnienia 
związane z dziennikarskim savoir-vivre’em, któ-
ry jest niezwykle istotny zwłaszcza dziś, w stale 
ewoluującej rzeczywistości medialnej. Następne 
wystąpienie, dra hab. Jacka H. Kołodzieja z UJ, 
dotyczyło pragmatyki oceny polityków oraz 
dziennikarzy. Prelegent poruszał zagadnienia 
związane z tekstologią, a także perswazją i pro-
pagandą obecną w mediach. Z kolei ks. dr hab. 
prof. UPJPII Michał Drożdż analizował etycz-
ne granice pluralizmu w mediach w odniesie-
niu do subiektywizmu i  stronniczości często 
obecnych wśród dziennikarzy. Pierwszą sesję 
plenarną zamykał referat prof. dra hab. Toma-
sza Mielczarka z UJK koncentrujący się wokół 
problematyki „resortowych” i „posmoleńskich” 
dzieci, czyli konfliktów oraz podziałów w  ilu-
strowanych magazynach społecznych. 

Drugą sesję plenarną prowadzoną przez 
prof. dra hab. Tomasza Mielczarka inauguro-
wało wystąpienie dra hab. Marka Mazura z UŚ 
dotyczące zagadnienia populizmu politycznego 
w  wykonaniu Donalda Trumpa. Zagadnienie 
zostało omówione na przykładzie telewizyjnych 
debat przedwyborczych. Następnie dr hab. prof. 
UR Wojciech Furman podjął problem sporu 
o  media publiczne, który miał miejsce na ła-
mach polskich tygodników opinii w pierwszej 
połowie 2016 roku. Dr Paulina Olechowska, 
reprezentująca US, wygłosiła referat koncen-
trujący się wokół zagadnienia wymiarów upo-
litycznienia mediów w  opiniach publicystów 
branżowych czasopism „Press” oraz „Forum 
Dziennikarzy” w  latach 2010-2016. Sesję za-
kończyło wystąpienie dra Bartłomieja Łódz-
kiego i  Olhi Muhkina z  Collegium Da  Vinci 
dotyczące kwestii tzw. „fake news” oraz miejsca 
mediów internetowych w  międzynarodowych 
sporach i kampaniach politycznych.

Ostatnią sesję plenarną w  pierwszym dniu 
konferencji, w której zaprezentowano trzy referaty, 
poprowadził dr hab. Jacek H. Kołodziej. W pierw-
szym referacie dr Katarzyna Brzoza i dr Monika 
Kornacka-Grzonka z UŚ zaprezentowały wyniki 
badań dotyczące narracji medialnej wyrażonej na 
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okładkach tygodników opinii podczas parlamen-
tarnej kampanii wyborczej 2015 roku. Z kolei dr 
Henryk Pietrzak z UR analizował wpływ, jaki blo-
gi wywierają na kształtowanie się opinii publicz-
nej. Sesję zakończyło wystąpienie dr Aleksandry 
Hulewskiej z UP we Wrocławiu, której wystąpie-
nie koncentrowało się wokół nierówności płci 
w mediach w świetle teorii zagłuszanej grupy. 

W  drugim dniu konferencji obradowano 
w  sesjach, podczas których poruszono szero-
kie spektrum tematów. Pierwszemu panelowi, 
w  którym zaprezentowano osiem referatów, 
przewodniczył dr hab. prof. UR Wojciech Fur-
man. Jako pierwsza wystąpiła dr  Małgorzata 
Adamik-Szysiak z UMCS omawiająca grudnio-
wy kryzys sejmowy w agendzie medialnej. Au-
torka opierała się na wynikach analizy zawartości 
kont na Twitterze programów informacyjnych 
„Wiadomości” TVN oraz „Faktów” TVN. Do 
komunikowania kryzysowego i  mediów spo-
łecznościowych odnosiło się również następne 
wystąpienie. Dr Anna Szwed-Walczak, także 
reprezentująca UMCS, analizowała oficjalne 
profile partii politycznych i ruchu obywatelskie-
go Kukiz ’15 na Facebooku. Tematykę mediów 
społecznościowych kontynuowali następni pre-
legenci, dr Aneta Bąk i dr Łukasz Kubisz-Muła 
z  ATH, którzy  skoncentrowali się wokół roli 
mediów społecznościowych jako narzędzia roz-
grywania ogólnokrajowych sporów politycznych 
przez lokalnych polityków. Z kolei dr Wojciech 
Wciseł poruszył zagadnienie sporu politycznego 
obecnego w przekazie medialnym, jaki w ostat-
nich latach wykształcił się wokół zagadnienia 
związanego z uchodźcami. Dr Paweł Kuca podjął 
temat związany z powstawaniem rządu PiS, LPR 
i Samoobrony jako elementu składającego się na 
budowę IV RP. Autor opierał się na wynikach 
analizy zawartości wybranych ogólnopolskich 
dzienników. Również następny prelegent, Rafał 
Świergieł z UAM, odnosił się do lat pierwszych 
rządów PiS – analizował on debatę politycz-
ną między Donaldem Tuskiem a  Jarosławem 
Kaczyńskim z  12 października 2007 roku jako 
fundament sporu o  podział na Polskę liberal-
ną i solidarną. Dwa ostatnie wystąpienia w tym 
panelu odnosiły się do mediów społecznościo-
wych. Mgr Paulina Gala z UŚ zobrazowała, jak 
kreuje obecnie się wizerunek polityczny w me-

diach społecznościowych, a  mgr Bartosz Pie-
trzak z UMCS analizował aktywność twitterową 
Andrzeja Dudy.

Drugi panel, którego moderatorem był dr 
hab. prof. UR Radosław Grabowski, inauguro-
wało wystąpienie dra Marcina Jurzysty z Zespołu 
Szkół w Czudcu, który rozważał, czy niezależne 
media są aksjomatem społecznym, nieosiągal-
nym ideałem, czy też ważnym elementem de-
mokratycznego świata. Dr Dominika Popielec 
z UKW zaprezentowała studium przypadku do-
tyczące tzw. „afery taśmowej” jako przykładu po-
litycznego podziału mediów. Kolejna prelegent-
ka, dr Katarzyna M. Cwynar z UR, analizowała 
zjawisko tzw. „postprawdy” oraz roli, jaką odgry-
wają media masowe w kulturze politycznej. Na-
stępne wystąpienie, mgra Łukasza Jędrzejskiego 
z  UMCS, dotyczyło obrazów sporów politycz-
nych w  Polsce w  latach 2016-2017 na  łamach 
„Tygodnika Nie”. Mgr Remigiusz Chęciński 
z UAM przedstawił rolę Krajowej Radzie Radio-
fonii i Telewizji jako organu dbającego o plura-
lizm polityczny w  mediach. Następnie Tomasz 
Marzec, również z UAM, mówił o taktyce ośmie-
szania przeciwnika politycznego w mediach spo-
łecznościowych jako elemencie walki o władzę. 
Z kolei lic. Marlena Sztyber z UW, przez analizę 
kampanii parlamentarnej 2015  roku, zwraca-
ła uwagę na to, jak politycy odnajdują się w roli 
gości audycji publicystycznych. Na zakończenie 
obrad referat wygłosił Michał Przychodzki, re-
prezentujący UAM. Autor zwracał uwagę na to, 
jaki wpływ na kształt debat politycznych ma uwi-
kłanie polityczne stacji telewizyjnych.

Podsumowując dwudniowe obrady, moż-
na stwierdzić, iż  Konferencja spełniła oczeki-
wania organizatorów oraz uczestników. Próba 
odpowiedzi na pytanie, czy podziały polityczne 
w mediach stanowią wyłącznie pojedyncze, od-
osobnione przypadki czy też są normą, okazała 
się zadaniem ciekawym, ale i niełatwym. Przed-
stawiono wiele punktów widzenia, odwołano 
się do różnych przykładów, pojawiało się wie-
le wniosków, tez i twierdzeń, a zatem dyskusję 
nad nieraz niełatwymi relacjami między świa-
tem polityki a mediami należy uznać za otwartą 
i wciąż wartą kontynowania. 

Monika Kornacka-Grzonka
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Medioznawcza konferencja naukowa 
w Sankt Petersburgu

W  połowie kwietnia 2017 roku odbyła się 
międzynarodowa konferencja medioznaw-
cza w  Petersburgu. Było to już 56. spotkanie. 
Jej organizatorem był Instytut Wyższej Szkoły 
Dziennikarstwa i  Komunikacji Masowej Sankt 
Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu. To 
coroczne spotkanie zatytułowane „Media we 
współczesnym świecie. Petersburskie czytania” 
od wielu lat gromadzi naukowców związanych 
z dziennikarstwem i komunikacją ze wszystkich 
najważniejszych ośrodków naukowych w Rosji, 
a także gości z wielu ośrodków naukowych z za-
granicy i  specjalistów-praktyków w tej dziedzi-
nie. Licznie reprezentowane jest również środo-
wisko dziennikarskie. 

To petersburskie spotkanie składa się z wielu 
wydarzeń naukowych i dziennikarsko- praktycz-
nych. Do podstawowych należały: 

 • V międzynarodowa konferencja „Me-
dioznawcze studia porównawcze we współcze-
snym świecie”. Tegoroczne spotkanie koncentro-
wało się na problemach medialnej transformacji 
w okresie technologicznego boomu oraz politycz-
nej polaryzacji. Dyskusja miała charakter między-
narodowy i odbywała się w języku angielskim;

	• Wręczenie nagród „Newska Premia” za 
kształcenie w zakresie dziennikarstwa i komunika-
cji masowej. W tym roku otrzymał ją N. Dolgopo-
low – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Ro-
syjskiej”, przewodniczący Federacji Dziennikarzy 
Sportowych w  Rosji i  wiceprzewodniczący Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej;

	• Seminaria dydaktyczno-metodolo-
giczne związane z kształceniem na kierunkach: 
Dziennikarstwo oraz Reklama i Relacje ze Spo-
łeczeństwem.

Konferencja została uroczyście otwarta przez 
dyrektora Instytutu prof. A. Puju, a  następnie 
krótkie przemówienie wygłosił W. Bogdanow 
– przedstawiciel Związku Dziennikarzy Ro-
syjskich, który życzył uczestnikom konferencji 
owocnych obrad.

Podczas sesji plenarnej referaty wygłosili ko-
lejno: prof. K. Voltmer z Uniwersytetu w Leeds 
w Wielkiej Brytanii, N. Dolgopolow oraz prof. S. 

Korkonosenko – wicedyrektor do spraw nauko-
wych Instytutu organizatora konferencji.

Profesor Voltmer przedstawiła referat na temat 
„Mediatyzacji i transformacji władzy politycznej”. 
Był to przegląd definicji i funkcjonujących w lite-
raturze przedmiotu teorii na ten temat. Trudno 
wskazać elementy nowości w  przedstawionym 
wykładzie, nieznane ustaleniom dotychczaso-
wych badaczy. Redaktor Dolgopolow przedsta-
wił swoje przemyślenia na temat współczesnego 
tradycyjnego dziennikarstwa. Zastanawiał się, 
czy jest ono w kryzysie, czy może powoli zanika. 
Natomiast prof. Korkonosenko wygłosił referat 
„Rosyjska nauka o  dziennikarstwie i  komuni-
kacji. Dynamika w  kontekście międzynarodo-
wym”. Dokonał dość dokładnej charakterystyki 
dokonań najważniejszych ośrodków medio-
znawczych w Rosji. Interesujące było, iż ustalenia 
rosyjskich badaczy zostały przedstawione na tle 
dokonań najważniejszych światowych ośrodków 
badań nad mediami.

 Zasadniczo konferencyjne dyskusje toczyły 
się podczas spotkań panelowych i na tzw. „okrą-
głych stołach”. Ich zakres problemowy dotyczył 
bardzo szerokiego spektrum zagadnień związa-
nych z  funkcjonowaniem środków masowego 
przekazu zarówno w Rosji, jak i porównawczo 
w  innych krajach świata. Można stwierdzić, że 
tematyka dyskusji związana była z  najważniej-
szymi problemami dotyczącymi zarówno dzien-
nikarstwa, środków masowej informacji, jak 
i komunikowania w ogóle w dobie transformacji, 
konwergencji i  zmian technologicznych doko-
nujących się w tej sferze życia społecznego. Pro-
blematyka, jaka została podjęta, zgromadziła tak 
wielu specjalistów w dziedzinie medioznawstwa 
(zarówno teoretyków, jak i praktyków) i  była tak 
szeroka, że nie sposób jej omówić i przytoczyć 
w  jednym sprawozdaniu. Trudno było także 
uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, albo-
wiem poszczególne panele i dyskusje odbywały 
się równolegle. Można jedynie przytoczyć tematy 
poszczególnych sekcji dyskusyjnych:
−	 Dziennikarstwo rosyjskie a rok 1917;
−	 Dziennikarstwo sportowe w przeszło-

ści i współczesności: tendencje zmian struktural-
nych i tematycznych;
−	 Środowisko komunikacyjne środków 

masowej informacji: problemy interakcji stylów;
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−	 Systemy medialne w  krajach Wspól-
noty Niepodległych Państw: aktualny stan i tren-
dy rozwojowe;
−	 Dyskurs publicystyczny w  multime-

dialnej przestrzeni;
−	 Dylematy etyczne w  dziennikarstwie 

międzynarodowym: dyskusje w profesjonalnym 
środowisku;
−	 Media audiowizualne w  przestrzeni 

internetowej;
−	 Koncepcje zintegrowanej komunikacji 

marketingowej: współczesna teoria i praktyka;
−	 Media Design – znaczenie i interpretacja;
−	 Środki masowej komunikacji w zwal-

czaniu terroryzmu i ekstremizmu;
−	 Komunikacyjna agresja XXI wieku: 

formy i mechanizmy;
−	 Telewizja jako narrator; 
−	 Dziennikarstwo fotograficzne w prze-

strzeni mitów;
−	 Integracja technologii w PR i komuni-

kacji marketingowej: trendy internetowej ekono-
miki;
−	 Technologie komunikacyjne w proce-

sach mobilizacji politycznej: granice możliwości;
−	 Praktyczna estetyka w semantycznym 

aspekcie dziennikarstwa;
−	 Kultura polityczna w mediach w Rosji: 

dyskursy, technologie, efekty;
−	 Prasa drukowana w Internecie: strate-

gie i technologie;
−	 Prasa lokalna w systemie środków ma-

sowej informacji metropolii.
Wieloletnim uczestnikiem petersburskiego 

forum jest dr hab. Marian Gierula z Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. W tym roku aktywnie 
uczestniczył w naukowej dyskusji w dwóch okrą-
głych stołach dotyczących komunikowania lokal-
nego i problemów etyki w dziennikarstwie mię-
dzynarodowym. W  pierwszym przypadku był 
współprzewodniczącym sekcji. Koncentrowała 
się ona zarówno na charakterystyce, jak i funk-
cjach spełnianych przez dziennikarstwo lokalne. 
Wystąpienie polskiego przedstawiciela dotyczyło 
przestrzeni komunikacyjnej powstającej metro-
polii śląsko-zagłębiowskiej. Wywołało ono oży-
wioną dyskusję wśród uczestników, co skutko-
wało wieloma pytaniami. Dotyczyły one przede 
wszystkim miejsca prasy lokalnej w  systemie 

komunikacji analizowanej metropolii, a zwłasz-
cza relacji tego typu prasy z  władzą lokalną.  
Rosyjscy i zagraniczni badacze oraz dziennikarze 
koncentrowali się na analizie roli prasy lokalnej 
wobec społeczności odbiorczej w różnych aspek-
tach. W podsumowaniu uczestnicy dyskusji zgo-
dzili się, że wiele wspólnych problemów dotyczy 
dziennikarstwa lokalnego niezależnie od regionu 
czy nawet kraju jego funkcjonowania.

Dr hab. Marian Gierula i  mgr Joanna Gie-
rula uczestniczyli także w interesującej dyskusji 
związanej z problemami etyki w dziennikarstwie 
międzynarodowym. W czasie jej przebiegu po-
jawiła się dość wyraźna różnica zdań w  rozu-
mieniu standardów etycznych w  dziennikar-
stwie pomiędzy wystąpieniem polskich badaczy 
a  przedstawicielami Chińskiego Narodowego 
Uniwersytetu, jak i  Uniwersytetu Baptystów 
z Hongkongu.

Wszystkie zgłoszone referaty, w  formie tez, 
zostały wydrukowane w czasopiśmie naukowym 
„Wiek Informacji”, który jest wydawany przez 
Instytut Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i  Ko-
munikacji Masowej Sankt Petersburskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu.

Forum „Media we współczesnym świecie. 
Petersburskie czytania” to ważne coroczne wy-
darzenie naukowe i edukacyjne, które zapewnia 
szerokie możliwości wymiany doświadczeń i in-
tegracji środowiska akademickiego, nie tylko ro-
syjskiego, ale i międzynarodowego. 

Uczestnictwo w  petersburskiej konferencji 
jest istotne dla zagranicznego badacza przede 
wszystkim ze względu na fakt, że daje ono prze-
gląd stanu badań i  kierunków zainteresowań 
praktycznie całej rosyjskiej nauki poświęconej 
środkom masowego przekazu i dziennikarstwa. 
Wbrew opiniom przedstawiciele poszczegól-
nych ośrodków badawczych reprezentują różne 
punkty widzenia na wiele problemów współcze-
snego dziennikarstwa i jego roli w społecznej ko-
munikacji. Jest to o tyle ważne, gdyż znajomość 
teorii i praktyki rosyjskiego dziennikarstwa jest 
stosunkowo słabo znana w polskim środowisku 
naukowym poświęconym tej dziedzinie życia 
społecznego.

Joanna Gierula
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