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Magdalena Różycka 

CYFRYZACJA: SZANSE I ZAGROŻENIA PUBLICZNEJ TELEWIZJI RE-

GIONALNEJ 

 

1. Wstęp 

 

W Polsce istnieją poważne bariery w tworzeniu naziemnych komercyjnych regional-

nych stacji telewizyjnych. Bariery te to głównie czynniki finansowe. Nie mówiąc już o inwes-

tycjach technicznych, jak również o kapitale ludzkim. Barierą o dużym znaczeniu jest również 

płytkośd rynków reklamowych, nie będących w stanie zapewnid utrzymania komercyjnych 

stacji1. Dlatego nadal tak istotną rolę w krajobrazie medialnym Polski odgrywają regionalne 

ośrodki telewizji publicznej.  

Zadania publicznej telewizji w Polsce reguluje ustawa o radiofonii i telewizji z 29 

grudnia 1992 r.2. Z ustawy wynikają także jej zadania względem społeczności lokalnych. 

Obowiązujący dokument określa obowiązki nadawcy względem odbiorców w zakresie: 

kształtowania wzorców osobowych, postaw społecznych i obywatelskich, roli mediów pub-

licznych w kreowaniu kultury. Autorzy zapisu deklarują chęd zbudowania społeczeostwa ob-

ywatelskiego, chcą promowad spójnośd społeczną i przeciwdziaład wykluczeniu 

społecznemu, wspierad rozwój myśli twórczej i budowad wiarygodny punkt odniesienia w 

świecie nadmiaru informacji3. Art 21 ust 1a pkt.1 stwierdza, że do zadao nadawców publicz-

nych należy między innymi: nadawanie programów realizujących demokratyczne społeczne i 

kulturalne potrzeby społeczności lokalnych4.  

W Polsce działa 16 regionalnych ośrodków TVP. Ich podstawowym zadaniem jest rea-

lizacja tzw. misji regionalnej, rozumianej jako zaspokajanie potrzeb mieszkaoców regionu, 

dla których nadawany jest program. Dotyczy to zarówno informacji, poradnictwa, wymiany 

                                                      
1
 M. J. Zabłocki, Stan obecny i przewidywane kierunki rozwoju telewizji niepublicznej w Polsce, [w:] 

Transformacja telewizji w Polsce, (red.) W. Dudek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, s. 

99. 
2
 Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 29 stycznia 1993 r.). 

3
 T. Skoczek, Media publiczne w Polsce, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 61. 

4
 Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 29 stycznia 1993 r.). 
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poglądów i opinii na tematy dotyczące życia danego regionu – społecznego, gospodarczego, 

politycznego, szeroko pojętej kultury, nauki i rekreacji, a także objaśniania rozmaitych zja-

wisk dziejących się w danym środowisku5. W wypadku polskiej publicznej telewizji regional-

nej określenie misja w zasadzie pokrywa się z zadaniami wyznaczonymi przez ustawę o radi-

ofonii i telewizji6 – jest ona jednak dostosowana do specyfiki i spektrum problemowego lo-

kalnych społeczności.  

Telewizja cyfrowa stwarza dla oddziałów terenowych możliwości znacznego rozsze-

rzenia programu i zasięgu ich działania. Po pełnym uruchomieniu multipleksu trzeciego (27 

kwietnia 2014 r.) zasięg regionalnych oddziałów obejmie 98 %. populacji, a każdy z 16 od-

działów będzie miał możliwośd uruchomienia całodobowego programu regionalnego7. Stra-

tegia TVP S.A. na lata 2012 - 2015 zakłada odbudowę potencjału twórczego i produkcyjnego 

oddziałów terenowych, które będą mogły produkowad i emitowad własne programy: infor-

macyjne, publicystyczne, reportaże – na znacznie większą skalę niż obecnie. Czas antenowy 

oddziałów terenowych to aktualnie ok. 26 godzin tygodniowo8 . 

Wydaje się jednak, iż chod szansą dla regionalnych mediów jest cyfryzacja – zagroże-

niem jest nadal problem finansowania mediów publicznych. 

Podczas konferencji w Lublinie „Szanse Oddziałów Terenowych TVP S.A. w dobie te-

lewizji cyfrowej”, (trzecie z cyklu tego typu spotkao w Polsce, poświęconych dyskusji nad 

przyszłością i sposobami funkcjonowania regionalnych ośrodków telewizji publicznej w kon-

tekście procesu cyfryzacji) prezes TVP S.A., J. Braun stwierdził: (jak zaznaczył - „trochę pro-

wokacyjnie”), że jeśli kondycja finansowa telewizji publicznej się nie poprawi, to może sobie 

wyobrazid sytuację, że nie będzie ośrodków regionalnych telewizji publicznej9. Wydaje się 

jednak, iż likwidacja oddziałów publicznej telewizji, byłby to w istocie upadek funkcji mediów 

publicznych w Polsce. 

Pytanie o szanse oddziałów TVP SA., to w gruncie rzeczy pytanie o szanse rozwoju 

demokracji lokalnej oraz telewizji regionalnej jako skutecznego narzędzia rozwoju społeczeo-

stwa obywatelskiego. Wydaje się bowiem, iż podstawą misyjnej, proobywatelskiej służby 

były – i nadal są regionalne ośrodki telewizyjne i radiowe. Region to najlepsza przestrzeo dla 

                                                      
5
 Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r., art. 21. 

6
 Tamże. 

7
 biznes.onet.pl/cyfryzacja-regionalnych-osrodkow-tvp-wymaga-pieni - dostęp 2 lipiec 2012  

8
 www.tvp.pl › O TVP › O TVP › Aktualności - dostęp 2 lipiec 2011. 

9
  biznes.interia.pl/media/.tvp-cyfryzacja-szansa-rozwoju-regionalnych - dostęp 2 lipiec 2012 . 

http://www.google.pl/url?url=http://www.tvp.pl/o-tvp&rct=j&sa=X&ei=3pXxT7b1I4jA0QW-qNDmDQ&sqi=2&ved=0CFwQ6QUoADAE&q=publiczne+media+regionalne+a+cyfryzacja&usg=AFQjCNE-hV8wEY4ZaRos-oRJ19hgGymMuw
http://www.google.pl/url?url=http://www.tvp.pl/o-tvp/o-tvp&rct=j&sa=X&ei=3pXxT7b1I4jA0QW-qNDmDQ&sqi=2&ved=0CF0Q6QUoATAE&q=publiczne+media+regionalne+a+cyfryzacja&usg=AFQjCNGWUuG6u4_SucpdWOIXNtcVKLTZbw
http://www.google.pl/url?url=http://www.tvp.pl/o-tvp/o-tvp/aktualnosci&rct=j&sa=X&ei=3pXxT7b1I4jA0QW-qNDmDQ&sqi=2&ved=0CF4Q6QUoAjAE&q=publiczne+media+regionalne+a+cyfryzacja&usg=AFQjCNHeoZri5K9fqYigQVUh_FfqISp0MQ&cad=rja
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medialnej wymiany i porównao. Komunikacja i dialog są zaś elementarnym warunkiem każ-

dej zmiany. Aby stworzyd podwaliny do budowy społeczeostwa obywatelskiego najlepiej 

odwoływad się do spraw lokalnych, regionalnych. Im są one bliżej obywatela tym większa 

istnieje szansa na jego pełniejsze zaangażowanie. Wydaje się, że media lokalne stanowią 

podstawę społeczeostwa obywatelskiego i chod borykają się z problemami finansowymi, 

nadal pełnią ważną rolę opiniotwórczą, informacyjną. Szczególne znaczenie w procesie tym 

przypisuje się mediom elektronicznym, które przekaz masowy uczyniły stale obecnym w ży-

ciu codziennym.  

Wydawad się więc może, iż stwierdzenie, że cyfryzacja jest szansą dla realizacji demo-

kracji na poziomie lokalnym, nie jest jedynie semantyczną grą słów, jest poważnym argu-

mentem przemawiającym za odbudową potencjału twórczego i produkcyjnego regionalnych 

ośrodków publicznej telewizji. 

 

2. Regionalne publiczne stacje telewizyjne – podstawy organizacyjno-prawne  

 

Pierwsze propozycje ustaw medialnych zostały przygotowane już w 1990 r. przez rząd 

i parlament. W początkowym okresie dyskusji ujawniły się m.in. dwie tendencje: dążenie do 

zachowania i politycznego wykorzystania scentralizowanej struktury telewizji i druga: jej re-

formy przez decentralizację, przedstawiona przez dyrektorów regionalnych ośrodków tele-

wizji (tzw. projekt gdaoski)10. W projekcie tym pojawiła się propozycja nadania osobowości 

prawnej ośrodkom regionalnym oraz pomysł, aby powiązad je w federację tworzącą program 

drugi. W efekcie miało to stworzyd szansę na reprezentację społeczności lokalnych w 

zarządzaniu telewizją regionalną. Silny akcent położony został na znaczenie stacji regional-

nych i lokalnych w ramach zintegrowanego systemu11.  

Strukturalną regionalizację medium publicznego w pełni postanowiono zrealizowad w 

radiu. W telewizji publicznej zdecydowano się zachowad integralnośd strukturalną TVP SA., 

tak by dokonad jedynie regionalizacji w zakresie programowym. W praktyce oznaczało to 

wpisanie do zadao nadawców publicznych m.in.: nadawanie programów regionalnych i 

                                                      
10

 M. Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych, Wyd. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu, Przemyśl 2005, s. 112. 
11

 Z. Kosiorowski, Dysjunkcje Misji. Media publiczne pomiędzy służbą, rynkiem a polityką.. Wyd. 

Książnica Pomorska & Stowarzyszenie Radia Publicznego, Szczecin - Poznań 2008, s. 10. 
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przekształcenie PR i TV w spółki publicznej radiofonii i telewizji12. Rozwiązania te oznaczały 

największą bodaj w Europie – jeżeli pominąd system niemiecki – dekocentrację oraz 

decentralizację radiofonii i telewizji publicznej, a jednocześnie nałożenie na nią ogromnych 

zadao programowych13.  

Dla TVP SA.. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. przewidywała strukturę spółki z 

oddziałami terenowymi (art. 26 u. r.t.v.), które stały się jednostkami ściśle osadzonymi w 

strukturze organizacyjno-prawnej TVP SA. Wśród zadao programowych telewizji publicznej 

wymieniono nadawanie programów regionalnych (art. 21 ust. 1 a, pkt. 1)14. W ustawie do-

datkowo przyjęto rozwiązania mające chronid oddziały i programy regionalne. Są to15: 

 zasada, że dyrektora oddziału powołuje rada nadzorcza na wniosek zarządu, (art. 

30, ust. 3) nie zaś sam zarząd; 

 przepis, że przy oddziałach działają rady programowe, jako ciała opiniodawczo-

doradcze, mające dbad o regionalny charakter i jakośd programu (art. 28 i 30 u. 

r.t.v); 

 przepis, następnie przeniesiony do art. 8 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o 

opłatach abonamentowych, że KRRiT, ustalając sposób podziału wpływów ab-

onamentowych, ustala minimalny udział oddziałów terenowych TVP S.A.; 

 zasada, że KRRiT na wniosek zarządu spółki po zasięgnięciu opinii dyrektorów te-

renowych oddziałów, określa minimalny udział audycji tworzonych przez tere-

nowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych, co ma 

zapewnid udział tematyki regionalnej i produkcji oddziałów w programach 

docierających do całego kraju (art. 30 ust. 5 u. r.t.v.). 

Zgodnie z założeniami strategii rozwoju spółki ustalono, że do zakresu działania 

oddziału terenowego należy m.in.: tworzenie i rozpowszechnianie regionalnego programu 

telewizyjnego, produkcja, zlecanie produkcji oraz zakup audycji telewizyjnych, współudział w 

tworzeniu i realizacji programów ogólnokrajowych oraz programu TV Polonia16. W chwili 

prawnego konstytuowania się publicznych regionalnych stacji telewizyjnych ich udział w ryn-

                                                      
12

 Z. Kosiorowski, Radiofonia publiczna. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania misji radia publicznego 

realizowanej przez jednoosobowe spółki skarbu państwa, [w:] Z. Kosiorowski, Radiofonia publiczna, 

Wyd. SRP, Poznań - Szczecin 1999., s. 59. 
13

 Tamże, s. 83. 
14

 Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 29 stycznia 1993 r.).  
15

 Tamże. 
16

 M. Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych...., s. 245. 
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ku telewizyjnym w Polsce wynosił 5 %17. Należy bowiem wspomnied, iż historia polskiej tele-

wizji regionalnej sięga drugiej połowy lat 50-tych, gdy w kilku miastach wojewódzkich zaczęły 

powstawad studia ówczesnej telewizji paostwowej: w Łodzi, Poznaniu, Katowicach 

i Gdaosku18.  

Wprowadzenie w życie przepisów, dotyczących funkcjonowania w nowych warun-

kach publicznych regionalnych stacji telewizyjnych spowodowało, że oddziały codziennie 

emitowały własne programy. Dodatkowo nadawały audycje w rozłącznej sieci programu II 

(nadajniki własne oddziałów miały często ograniczony zasięg, chodziło więc o skorzystanie z 

sieci programu II), by dotrzed do całego regionu, jak również więcej zarobid na reklamach; 

produkowały audycje dla programów ogólnokrajowych; dostarczały informacje dla Telewi-

zyjnej Agencji Informacyjnej. W ramach programów własnych telewizje regionalne zaczęły 

nadawad audycje poświęcone poszczególnym miejscowościom swojego regionu, gdzie dany 

oddział utrzymywał redakcję lub placówkę korespondencką. Jak wskazują badania prezen-

towane przez J. Świderskiego, w omawianym okresie Ośrodek Telewizyjny w Bydgoszczy 

emitował najwięcej audycji sportowych, średnio dwa razy więcej niż pozostałe oddziały. Te-

lewizja Gdaosk wyróżniała się dużą liczbą audycji dla mniejszości etnicznych. Największym 

ośrodkiem regionalnym była Telewizja Katowice, emitująca całodobowy i najmocniej osad-

zony w tematyce regionalnej program. Miała również najdłuższy czas emisji filmów fabular-

nych (ponad 9 godzin dziennie)19. Ośrodek Telewizji Kraków przeznaczał stosunkowo dużo 

czasu na emisję filmów fabularnych oraz więcej niż pozostałe ośrodki na audycje religijne. Z 

kolei Telewizja Lublin, podobnie jak ośrodek krakowski, nadawała dużo filmów fabularnych. 

Telewizja Łódź najwięcej czasu przeznaczała na filmy dokumentalne, emitując jednocześnie 

niewiele audycji produkcji krajowej. Program Telewizji Poznao zawierał zróżnicowaną ofertę 

programową. Telewizja Rzeszów wyróżniała się prezentacją problematyki ściśle związanej z 

regionem. Telewizja Szczecin miała rozbudowaną funkcję kontaktową, podobnie jak ośrodek 

warszawski. Ponadto ośrodki te miały porównywalnie duży udział audycji informacyjnych i 

publicystycznych. Warszawski Ośrodek Telewizyjny miał wyraźny profil informacyjno-

                                                      
17

 Badania OBOP z października 1997 r. na zlecenie Biura Analiz Programowych TVP SA., [za:] M. 

Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych...., s. 246 
18

 T. Skoczek, Telewizja regionalna: szkic do opisu, Wyd. MCDN, Kraków 2002, s. 129.  
19

 J. Świderski, Radio i telewizja w Polsce po 1989 r., [w:] Transformacja systemów medialnych 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, (red.) B. Dobek - Ostrowska, Wyd. Uniwersyte-

tu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 197-198. 
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publicystyczny. Telewizja Wrocław emitowała dużo publicystyki lokalnej, audycji rozrywko-

wych oraz zdecydowanie więcej muzyki niż inne oddziały. W budowie były wówczas ośrodki 

TVP w Białymstoku, Opolu i Zielonej Górze20.  

Przychody ośrodków regionalnych w 1996 r. wyniosły zaledwie 30 milionów zł. (z rek-

lamy i sprzedaży produkcji własnej). Zaś koszt ich utrzymania wynosił średnio 10 razy 

więcej21. Już wówczas K. Jakubowicz twierdził22, iż w otoczeniu stacji komercyjnych ośrodki 

regionalne telewizji publicznej będą miały tendencje do zmniejszania widowni, a tym samym 

i dochodów z reklam. W 1999 r. zarejestrowano lokalne komercyjne stacje telewizyjne w 12 

największych miastach polskich. Natomiast telewizję w sieci kablowej posiadało ponad 120 

miejscowości23. Większośd z tych lokalnych telewizji dziś już nie istnieje. 

Oddziały regionalne telewizji publicznej w nowych warunkach, nie były zdolne sa-

modzielnie wypełnid czasu antenowego własnymi, autentycznie regionalnymi programami. 

Niezależnie od indywidualnych przypadków, oddziały średnio przeznaczały 50 % czasu ante-

nowego na pozycje importowane, 20 % na retransmisję TVP Polonia i tylko 30 % czasu ante-

nowego na produkcję własną24. Na początku lat dziewięddziesiątych XX w. w regionalnych 

ośrodkach telewizyjnych przeprowadzono kontrole finansowe. Wykazały one kłopoty 

zarówno ze zrównoważeniem budżetów, jak i problemy techniczne25. Zarząd TVP SA. ocenił 

sytuację w tzw. „regionach” jako niezadowalającą z ekonomicznego punktu widzenia. Środki 

techniczne pozostające w dyspozycji oddziałów terenowych były wykorzystywane w stopniu 

niewystarczającym. Oddziały posiadały zbyt duży, często źle zainwestowany majątek w sto-

sunku do możliwości jego wykorzystania i obsługi. Zbyt wysokie były również koszty zatrud-

nienia i tym samym pracy. Dlatego wydatki związane z ich działalnością w porównaniu z pub-

licznymi nadawcami na zachodzie Europy były trzykrotnie wyższe26. Badania wykazały także, 

iż udział publicznej telewizji regionalnej w rynku nadawców telewizyjnych wynosił zaledwie 4 

                                                      
20

 Tamże. 
21

 M. Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych..., s. 246. 
22

 K. Doktorowicz, W. Dudek, Brytyjski model komercjalizacji telewizji i początki transformacji telewizji 

w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, .s. 61. 
23

 M. Gierula, B. Grzonka, Prasa lokalna w latach 1989-1991 (na przykładzie województw; bielskiego, 

częstochowskiego, katowickiego i opolskiego) „Zeszyty Prasoznawcze” 1992 nr 1-2, s. 199. 
24

 K. Jakubowicz, Media Publiczne, Początek końca czy nowy początek, Wyd. Akademickie i Profesjo-

nalne, Warszawa 2007.s. 235-237.  
25

 R. Pacławski, Zadania telewizji publicznej względem społeczności lokalnych i regionalnych, [w:] 

Regionalizm Lokalizm Media, (red.) E. Chudziński Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza Bochnia -

Warszawa 2001, s. 16. 
26

 Tamże, s. 19. 
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% chociaż w oddziałach terenowych telewizji znajdowało się 38 % majątku trwałego spółki, 

50 % środków inwestycyjnych oraz zatrudnionych było 40 % ogółu pracowników27. 

Świadomośd niezdolności TVP SA., do utrzymania w dłuższym czasie tak drogiego modelu 

funkcjonowania oddziałów terenowych już we wrześniu 1994 r. – czyli w pierwszym roku 

funkcjonowania TVP SA., skłoniła Zarząd Spółki do zainicjowania wspólnej polityki progra-

mowej i zakupowej (aby uniknąd dublowania podobnych pozycji programowych przez różne 

oddziały). W tym celu powołano Biuro Oddziałów Terenowych jednostkę zarządzającą i 

koordynującą pracę oddziałów28.  

Współpraca między oddziałami była stopniowo zacieśniana i w 1998 r. zarząd przyjął 

koncepcję tzw. „sieci” nazwanej następnie TVP3 Regionalna. Zgodnie z nią sied nadaje 

wspólny program, złożony z produkcji oddziałów oraz uzyskany z innych źródeł, a także kilku-

godzinny własny program oddziałów odłączonych od sieci. W konsekwencji tych działao 3 

marca 2002 r. ruszyła tzw. Trójka Regionalna. Jej założenia oparte były na funkcjonującym od 

dziesięciu lat modelu francuskiej telewizji regionalnej. Programy informacyjne konstruowane 

były według zasady: region – kraj – świat. Ośrodki regionalne TVP SA. otrzymały jednolitą 

oprawę wizualną. Dotyczyło to nie tylko czołówek programów informacyjnych, ale także ich 

scenografii29.  

Programy tworzone przez oddziały do 2002 r. miały charakter uniwersalny z przewagą 

audycji publicystycznych, informacyjnych, filmów dokumentalnych. Zawierały również filmy 

fabularne, przedstawienia teatralne i audycje muzyczne. Jeszcze w 2001 r. około 23 % infor-

macji, nadawanych przez ośrodki regionalne KRRiT zakwalifikowała jako lokalne30. Jednak od 

2002 r. przyjęto założenie, że pasma własne składają się głównie z pozycji informacyjnych i 

publicystycznych, natomiast większośd pozostałej produkcji oddziałów wytwarzana jest na 

zlecenie TVP3 i emitowana w pasmach wspólnych.  

Regionalne publiczne stacje telewizyjne mimo reformy wciąż były deficytowe. 

Wprawdzie wskaźniki deficytowości zaczęły maled, jednak oddziały w dalszym ciągu musiały 

redukowad kapitałochłonne składniki swojego majątku i koszty stałe31. Wydaje się jednak, iż 

                                                      
27

 Tamże , s. 20. 
28

 T. Skoczek, Media publiczne w Polsce, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 117. 
29

 B. Nierenberg, Finansowanie telewizji publicznej a jej zadania względem społeczności lokalnych na 

przykładzie województwa opolskiego, „Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialne-

go”, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 347-359. 
30

 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. KRRiT 2001, www.krrit. gov.pl 
31

 T. Skoczek, Telewizja Publiczna Szkic do opisu, Wyd. MCDN, Kraków 2002., s. 75.  
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deficytowośd była i nadal wpisana jest w obecną strukturę telewizji regionalnej. Zaś z faktu, 

że program regionalny np. w 2005 r. w 72 % finansowany był z abonamentu wynika, że TVP 

SA. nie chciała kierowad do oddziałów znaczących środków pochodzących z reklamy ogólno-

krajowej, inwestycja ta bowiem nie miała i nadal nie ma szans zwrotu. Budżet TVP3 składa 

się z odpisu abonamentowego, sprzedaży materiałów na rzecz innych anten, z wpływów rek-

lamowych oraz sponsoringu32. Środki te są jednak niewystarczające. 

W latach 2000-2005 kolejne zarządy TVP SA. wydzielały na potrzeby oddziałów tere-

nowych niewielką częśd programu regionalnego. W tym czasie żaden z oddziałów tereno-

wych nie otrzymał od zarządu na program własny więcej czasu niż 4 godziny w ciągu doby. W 

2004 r. dzienny czas nadawania programu przez oddział wynosił zaledwie 2,4 godz.33. W 

2005 r. 82 % rocznego czasu nadawania zajmował więc program wspólny, a tylko 18 % – pro-

gram oddziałów terenowych rozpowszechniany w pasmach rozłącznych.  

Historia programów regionalnych TVP SA. jest więc historią stałej, coraz dalej idącej 

rezygnacji z pierwotnych ambicji i ograniczenia kosztów realizacji zapisu ustawowego. TVP 

SA. nie może bowiem zrezygnowad z nadawania programów regionalnych, gdyż jest to jej 

ustawowy obowiązek. Co innego nadawcy komercyjni, którzy często deklarowali utworzenie 

ośrodków regionalnych, a następnie wycofywali się z pomysłów po przeliczeniu kosztów ich 

utrzymania34.  

Wydaje się, iż TVP SA. zmuszona jest robid wszystko, nawet ze szkodą dla 

społeczności regionalnych, by ograniczyd koszty realizacji obowiązku związanego 

z nadawaniem programów regionalnych35. 6 października 2007 r. na bazie TVP3 stworzono 

TVPInfo – telewizję informacyjną, która również powołana została niezgodnie z 

funkcjonującą w Polsce ustawą o rtv36. TVPInfo podobnie jak TVP3 Regionalna wykracza bo-

wiem poza ustawowe ramy i jeszcze bardziej utrudnia realizację ustawowego obowiązku 

nadawania programów, realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby 

społeczności lokalnych. Chod tzw. „sieciowanie programu” w sposób oczywisty obniża koszty, 

generuje większe zyski, to mieszkaocy regionów nie muszą interesowad się skutecznością 

                                                      
32

 Tamże, s. 55. 
33

 K. Jakubowicz, Media Publiczne, Początek końca czy nowy początek..., s. 236-237.  
34

 M. J. Zabłocki, Stan obecny i przewidywane kierunki rozwoju telewizji niepublicznej w Polsce, [w:] 

Transformacja telewizji w Polsce, (red.) W. Dudek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1996, s. 

99. 
35

 K. Jakubowicz, Media Publiczne, początek końca czy nowy początek..., s. 237. 
36

 Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 29 stycznia 1993 r.). 



 

Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr2/2013 

Journalism Research Review Quarterly                                                        Magdalena Rózycka 15 

zarządzania w zakresie osiągania efektywności poprzez sprzedaż czasu antenowego. Takie 

myślenie prokonsumpcyjne nie jest oczywiście naganne. Jednakże w odniesieniu do mediów 

prywatnych. Media publiczne chod również powinny rządzid się prawami ekonomii – osiągad 

efektywnośd, mają jednak inne ustalone przez ustawodawcę zadania37. W dyskusjach 

dotyczących finansowania mediów regionalnych zapomina się bowiem o ich potencjalnej 

tożsamości, którą ustawodawca zawarł w art. 21 ustawy rtv z 29 grudnia 1992 r.38.  

Wydaje się, że telewizja regionalna winna podejmowad zadania przynależne temu 

rodzajowi dziennikarstwa, które Amerykanie określają mianem civijournalism lub publicjour-

nalism, dla którego ważniejszą, od komercyjnie pojmowanej atrakcyjności i pogoni za 

wskaźnikami oglądalności, jest służba publiczna rozumiana m.in. jako wspieranie 

społeczeostwa obywatelskiego, lokalnych wspólnot i obywatelskich inicjatyw39. 

 

3. Wizerunek i zasięg społeczny publicznej regionalnej stacji telewizyjnej  

 – studium przypadku TVP Katowice 

 

Kondycja publicznych regionalnych mediów elektronicznych w Polsce jest trudna z 

wielu powodów. Przede wszystkim decydują o niej względy finansowe. Wydaje się, iż redukc-

ja regionalności, której doświadczają odbiorcy stacji regionalnych, w związku z ich ciągłą 

reformą (tzw. sieciowanie) to odbicie sytuacji finansowej regionów, ale też i bardziej ogólna 

refleksja mówiąca o kondycji mediów w Polsce. Telewizja publiczna w regionie stanowi to de 

facto i de nomine oddział telewizji regionalnej zarządzanej centralnie. W efekcie medium, 

które ma potencjalnie największe szanse dotarcia do szerokich kręgów społecznych, 

w rzeczywistości – ograniczone pod względem środków którymi dysponuje oraz czasu ante-

nowego wydzielonego przez centralę – niewiele może zdziaład jako forum debaty w spra-

wach regionu. W dodatku rozdarcie wynikające z jednej strony z nakazu dochodowości – co 

wynika ze statusu prawnego spółki prawa handlowego, a z drugiej – z obowiązku 

wypełniania misji powoduje, że ośrodki regionalne, niezależnie od tendencji politycznych 

                                                      
37

 A. Rudawski, Polskie Radio Regionalne Spółka akcyjna-nowa koncepcja organizacji regionalnej 

radiofonii publicznej w Polsce, Wyd. Publiczna Radiofonia Regionalna, 3 (11): 10-13. 
38

 Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r., art. 21 
39

 T. Skoczek, Regionalne i lokalne media elektroniczne, Systemowe możliwości rozwoju, Mazowiecka 

Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 135. 
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panujących w różnych okresach na szczeblu centralnym, podlegają od dłuższego czasu raczej 

procesom „zwijania” niż rozwoju40.  

W kontekście powyższych rozważao należy wskazad na fakt, iż problemy telewizji re-

gionalnej w Polsce nie sprowadzają się jedynie do pieniędzy, ale również do postrzegania jej 

miejsca w strukturze TVP SA. Reformę telewizji publicznej zawsze bowiem zaczynano od 

oddziałów. Już w 2004 r. powstał pomysły na konsolidację tego segmentu nazwany: „Strate-

gia Transformacji Oddziałów Terenowych”. Strategia J. Dworaka i P. Gawła nie przewidywała 

jednakże tak daleko idącej konsolidacji – i w konsekwencji eliminacji tematów regionalnych 

i lokalnych, jakiej doświadczyliśmy w drugiej połowie 2007 r., kiedy zlikwidowano TVP3 

Regionalną uruchamiając w to miejsce TVPInfo41.  

Wśród medioznawców powszechna jest opinia, że zmiana telewizji regionalnej w 

TVP3, a następnie TVPInfo (kanał informacyjno-publicystyczny), źle przysłużyła się telewizji 

publicznej. Spowodowała regres programowy w oddziałach i ich silne podporządkowanie 

centrali42. Wydaje się również, iż konsekwencją prowadzonej w stosunku do oddziałów tere-

nowych polityki jest znaczna redukcja ich tożsamości oraz spadek odbioru społecznego. 

Egzemplifikacją powyższych rozważao jest publiczna stacja regionalna TVP Katowice. 

To stacja, którą oglądad mogą mieszkaocy województwa śląskiego z nadajników na-

ziemnych lub w sieciach kablowych. Zasięg techniczny TVP Katowice jest praktycznie iden-

tyczny z jej zasięgiem geograficznym. Obejmuje ponad 4,6 mln osób, – co stanowi około 13 % 

populacji kraju w wieku powyżej 4 lat i niemal 100 % ludności województwa śląskiego43. Na 

usytuowanie w lokalnym pejzażu medialnym TVP Katowice miała również wpływ jej relatyw-

nie długa historia. 3 grudnia 1957 r. powstała Telewizja Katowice. Wtedy nadano pierwszy 

program obejmujący zasięgiem południową i zachodnią częśd kraju (obecne województwo 

śląskie, znaczną częśd województwa opolskiego i małopolskiego, małą częśd województwa 

                                                      
40

 M. Ponikowski, Golas na dachu. Kilka uwag o mediach regionalnych, [w] Media a rozwój regionalny, 

Pomorski Kongres Obywatelski, (red.) J. Szomburg., Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 

Gdańsk 2006, s. 31. 
41

 T. Skoczek, Media publiczne w Polsce, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 121-

122. 
42

 K. Jakubowicz, Media publiczne w Polsce teraźniejszość i przyszłość, [w:] Media publiczne 

w Polsce teraźniejszość i przyszłość, (red.) J. W. Adamowski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, War-

szawa 2007, 

s. 113. 
43

.http://www.tvp.pl/tvp3katowice - dostęp 21 lipiec 2010. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/3_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1957
http://www.tvp.pl/tvp3katowice-


 

Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr2/2013 

Journalism Research Review Quarterly                                                        Magdalena Rózycka 17 

świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego) oraz częśd Czechosłowacji44. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na kształt telewizji regionalnej jest również tzw. patrio-

tyzm lokalny. Do tego typu obszaru zaliczyd można m.in. nawiązywanie w nazewnictwie 

tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych, bezpośrednio do nazw historycznie 

związanych z regionami45. O jakości kontaktów często bowiem decyduje swojskośd i 

komunikatywnośd medium, a mechanizm kontaktów zasadza się na selekcji pozytywnej: 

„swoje”, „nasze”46. Zaś Telewizja Katowice od 1957 r. kojarzona jest jednoznacznie ze 

Śląskiem.  

Najlepszy okres TVP Katowice przypadał na czasy jej konkurencji z prywatną telewizją 

PTV Rondo sieci N. Grauso. Jednakże drugą połowę lat 90-tych cechował stały i systematycz-

ny spadek zasięgu społecznego. Zjawisko to szczególnie nasiliło się w 1999 r., kiedy 

w porównaniu z rokiem poprzednim TVP Katowice straciła 30 % swoich odbiorców. W ocenie 

M. Gieruli zmniejszenie zasięgu telewizji było dośd równomierne we wszystkich obszarach jej 

technicznego funkcjonowania, chociaż w przypadku województwa częstochowskiego było 

najgłębsze. Prawie cały okres dekady lat 90-tych (z wyjątkiem 1999 r.) telewizja utrzymywała 

wysoką pozycję społeczną w porównaniu z innymi mediami o zasięgu regionalnym (np. 

dziennikami regionalnymi i Radiem Katowice). Telewizja Katowice była głównym źródłem 

informacji o problemach regionalnych dla mieszkaoców województwa śląskiego. Drastyczne 

ograniczenie zasięgu społecznego nastąpiło po wprowadzeniu tzw. pasma wspólnego tele-

wizji regionalnej47.  

Badania wskazują, iż widzowie przynajmniej na Śląsku postrzegają wspólne pasmo ja-

ko jeszcze jeden program ogólnopolski, którego struktura zasadniczo nie odbiega od już 

istniejących na rynku48. Wynika to z faktu, iż po pierwsze, program o dominującym paśmie 

wspólnym gubi istotę telewizji regionalnej – pozbawia ją ważnego atutu, jakim są szeroko 

prezentowane treści regionalne w różnych formach. Po drugie, programy wspólnego pasma 

                                                      
44

 Tamże. 
45

 M. Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej., Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Kato-

wice 2006, s. 226.  
46

 S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania., Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

2000,  s. 143.  
47

 M. Gierula, Społeczny odbiór mediów na Śląsku w okresie transformacji - wybrane zagadnienia, [w:] 

Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000), (red.) J. W. Ada-

mowski, Wyd. Aspra, Warszawa 2000, s. 274. 
48

 M. Jachimowski, Telewizja regionalna w regionalnym systemie informacji, [w:] Radio i telewizja In-

formacja kultura, polityka, (red.) W. Dudek, Oficyna Wydawnicza ATUT, Katowice 2000, s. 112. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja
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muszą posiadad cechy uniwersalne, tak by były atrakcyjne i zrozumiale dla odbiorców z in-

nych regionów. Tracą tym samym swoistośd regionalną, tak istotną dla regionalnego odbior-

cy. W ocenie M. Jachimowskiego pasmo wspólne i centralne zarządzanie częścią ich progra-

mu z Warszawy, nie jest sposobem na przezwyciężenie trudności regionalnych ośrodków – a 

potwierdza to spadek ich odbioru społecznego 49. Telewizja regionalna spełnia współcześnie 

zbyt wiele funkcji w regionalnym systemie informacji, aby ograniczad jej lokalnośd, 

regionalnośd. 

Z punktu widzenia niniejszej publikacji istotne są badania dotyczące wizerunku pub-

licznej regionalnej stacji telewizyjnej oraz jej akceptacji przez odbiorców. 

Badanie dotyczące TVP Katowice zostało przeprowadzone w 2011 r. metodą ankiety 

anonimowej wśród losowo wybranej populacji. W badaniu wzięło udział 114 osób w tym 

57,01 % kobiet (65 osób) oraz 42,99 % mężczyzn (49 osób). Najliczniej w badanej próbie re-

prezentowane było wykształcenie wyższe (54, 38 % wskazao) następnie wykształcenie 

średnie (42,1 %). Jedynie 3,5 % badanych posiadało wykształcenie zawodowe. Jeżeli chodzi o 

sytuację zawodową to 55,26 % respondentów były to osoby pracujące, zaś 39,47 % stanowili 

uczniowie lub studenci wyższych uczelni. Jedynie 3 ankietowanych miało status bezrobotne-

go, 2 osoby zajmowały się prowadzeniem gospodarstwa domowego, a 1 była rencistą. 

W badanej próbie dominowały osoby mieszkające w miastach powyżej 100 tys. 

mieszkaoców (73, 68%). 24,56 % badanych mieszkało w miastach nie przekraczających 100 

tys. mieszkaoców, jedynie 2 osoby pochodziły z terenów wiejskich. Wśród respondentów 

dominowały osoby w wieku od 20 do 30 lat i stanowiły 68,42 % próby, zaś osoby w wieku od 

30-40 lat ok. 14, 3 % badanej populacji. Z kolei respondenci w przedziale wiekowym od 40 – 

50 lat, stanowili ok. 10 % ankietowanych. Jedynie 1,75 %. miało mniej niż 20 lat  

Analiza danych wskazuje, że znaczna częśd badanej populacji, bo aż 73,68 % ogląda 

TVP Katowice. 64 osoby (56,14 %) deklarowały, iż ogląda TVP Katowice rzadko, natomiast 20 

osób (17,54 %), że są częstymi widzami stacji. Z kolei 26,31 % (30 osób) respondentów 

zadeklarowało, iż nie ogląda TVP Katowice. Opinie respondentów zaprezentowano na wykre-

sie nr.1. 

 

 

                                                      
49

 Tamże. 
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Wykres 1  

Wskaźniki oglądalności TVP Katowice w ocenie respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych 

 

Na wybór stacji telewizyjnej w głównej mierze wpływa jej oferta programowa. Taką 

odpowiedź wskazały 82 osoby. Kolejne dwie najczęściej wybierane to jakośd emitowanych 

programów (56 osób) oraz rzetelnośd przekazywanych informacji (56 osób). Jedynie 19 osób 

spośród badanych respondentów przy wyborze stacji telewizyjnej zwracało uwagę na jej inic-

jatywy takie jak np.: organizacja koncertów, pikników czy objęcie patronatem wydarzeo kul-

turalnych. Odpowiedzi przedstawia wykres nr.2. 
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Wykres 2 

Czynniki wpływające na wybór stacji telewizyjnej 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych 

 

Media, które funkcjonują na rynku w warunkach konkurencji muszą uwzględniad 

logikę popytu i podaży, tworząc swe przekazy w taki sposób, aby zostały one zaakceptowane 

przez widzów50. Dla każdego nadawcy sprawą priorytetową pozostaje kierowanie oferty pro-

gramowej do jak najszerszego grona odbiorców. Wydawało się więc byd zasadnym zbadanie 

rozpoznawalności oferty programowej TVP Katowice.  

Telewidzowie w odpowiedzi na zadane otwarte pytanie: Jakie programy emitowane 

na antenie Telewizji Katowice ogląda Pani / Pan najczęściej?, odpowiadali przytaczając kon-

kretne tytuły audycji lub też opisując ich tematykę i poruszane zagadnienia. Do najczęściej 

oglądanych programów emitowanych na antenie TVP Katowice należą Aktualności (51 osób). 

Jest to magazyn informacyjny emitowany o godzinie 18:30 oraz o godzinie 21:45 (wydanie 

wieczorne). Skonstruowany jest według zasady: region – kraj – świat. 17 ankietowanych 

wymieniło wiadomości regionalne oraz programy informacyjne. Wymienione zostały również 

takie programy jak: wiadomości sportowe, „Kroniki miast”, „Forum regionu”, reportaże, 

prognozy pogody, telewizyjny klub ESK dla Katowic, programy o zdrowiu czy emitowany w 

                                                      
50

 B. Ociepka, Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej, Wyd. 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 8. 
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sezonie narciarskim magazyn „Narciarski weekend”. W rubryce inne zawarto pojedyncze 

odpowiedzi respondentów, takie jak np. Sylwester z Telewizją Katowice, „Koncert życzeo” 

czy „Zbliżenia filmowe”. Opinie dotyczące programów TVP Katowice zestawiono w tabeli nr. 

1. 

Tabela 1  

Najczęściej oglądane programy emitowane przez TVP Katowice 

Program telewizyjny Liczba osób 

Aktualności 51 

Wiadomości regionalne, programy informacyjne 17 

Sport 7 

Kroniki miast 6 

Forum regionu 5 

Reportaże 4 

Prognoza pogody 4 

Telewizyjny Kub ESK dla Katowic 3 

Programy o zdrowiu, C.U.D. zdrowia 2 

Narciarski weekend 2 

Inne 6 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych  

 

W interesie regionalnej stacji telewizyjnej jest tworzenie dobrego produktu, gdyż jeśli 

traci ona widzów, zaczyna na lokalnym rynku zajmowad pozycję marginalną, a tym samym 

nie ma dla kogo realizowad misji51.  

Dla większości badanych (62,27 %) TVP Katowice nie spełnia oczekiwao dotyczących 

oferty programowej stacji, w tym dla 10 z nich zdecydowanie nie spełnia ich indywidualnych 

wymagao. Jedynie 38 osób (33,33 %) uważa, iż oferta programowa TVP Katowice raczej 

spełnia ich oczekiwania. Opinie respondentów prezentuje wykres nr.3. 

 

 

 

 

                                                      
51

 W. Godzic, Rozumieć telewizję rozumieć widza [w:] E. Nurczyńska-Fidelska, (red.) W świecie me-

diów, Wyd. Rabid, Kraków 2001, s. 42. 
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Wykres 3. 

Czy TVP Katowice spełnia oczekiwania widzów dotyczące oferty programowej stacji? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych 

 

Wydaje się, iż podstawą misyjnej, proobywatelskiej służby były i nadal są regionalne 

ośrodki telewizyjne i radiowe. Region to najlepsza przestrzeo dla medialnej wymiany i 

porównao. Analiza badao wskazuje jednak, iż aż 44,73 % badanych nie miało zdania na temat 

realizacji misji publicznej przez TVP Katowice. Z kolei 42,1 % respondentów uważało, iż stacja 

realizuje misję publiczną. Natomiast 13,15 % ankietowanych stwierdziło, że stacja nie spełnia 

narzuconych przez ustawę o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. wymagao 

dotyczących realizacji misji publicznej. Rozkład odpowiedzi prezentuje wykres nr. 4. 

Wykres 4 

Realizacja misji publicznej przez TVP Katowice 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych 
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Media lokalne często stają się ośrodkiem wielu nowych inicjatyw. Gromadzą wokół 

siebie grupy sympatyków, organizując społeczne życie lokalne, kulturalne, polityczne, spor-

towe. Sprzyjają przemianom w sferze szeroko pojętej świadomości społecznej. Ponad 

połowa badanej populacji (68,42 %) stwierdziła, iż nie brała udziału w wydarzeniach, których 

organizatorem była TVP Katowice. Zaledwie 31,58 % ankietowanych zadeklarowała uczest-

nictwo w inicjatywach medialnych stacji, wśród których wymieniono: finały Wielkiej Orkies-

try Świątecznej Pomocy, pikniki z Telewizją Katowice, dni otwarte, obchody nocy sylwestro-

wej, Dzieo Matki z TVP Katowice, Rawę Blues Festiwal, Śląskie Laby, Bale Globtrotera, Fajfy z 

jazzem, Telefoniadę, koncerty charytatywne „Górale góralom”, koncert muzyki śląskiej w 

Domu Muzyki i Taoca w Zabrzu. Odpowiedzi respondentów prezentuje wykres nr. 5. 

 

Wykres 5 

Partycypacja widzów w wydarzeniach organizowanych przez TVP Katowice 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych 

 

Wydaje się, że przetrwanie na medialnym konkurencyjnym rynku publicznych regio-

nalnych stacji telewizyjnych nie będzie możliwe bez rozwiązao dotyczących kilku podstawo-

wych problemów. Pierwszym najistotniejszym jest zapewnienie stabilnego systemu finanso-

wania. Drugim równie ważnym, jest podjęcie profesjonalnych działao, których konsekwencją 

będzie zmiana wizerunku stacji.  

Wśród ankietowanych, 44,73 % stwierdziło, iż TVP Katowice brak jest cech 

nowoczesności a dla 21 z nich (18,42 %) stacja zdecydowanie nie jest nowoczesna. 25,43 % 
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respondentów nie miało zdania na temat nowoczesności tego regionalnego medium. Dla 34 

osób Telewizja Katowice jest telewizją nowoczesną (w mniejszym lub w większym stopniu). 

Większośd badanych (75 osób) uważa, iż Telewizja Katowice jest wiarygodnym i solidnym 

medium. Ponad połowa respondentów (50,87 %) nie miała zdania na temat apolityczności 

omawianej telewizji. 30 osób odpowiedziało, że ich zdaniem TVP Katowice jest apolitycznym 

środkiem masowego przekazu natomiast 26 ankietowanych twierdziło, iż Telewizja Katowice 

nie jest apolityczna. Aż 68 respondentów (59,63 %) uznało, iż Telewizja Katowice jest profes-

jonalna. O tym, iż Telewizja Katowice jest medium regionalnym świadczą odpowiedzi aż 95 

ankietowanych (83,33 %). 77 respondentów uważa natomiast, że TVP Katowice dba o kwes-

tie społeczne.  

Tabela 2 przedstawia charakterystykę następujących cech TVP Katowice: 

nowoczesnośd, wiarygodnośd i solidnośd, apolitycznośd, profesjonalizm, regionalizm, dbałośd 

o kwestie społeczne w oczach respondentów. Oceny cech charakterystycznych przyznawane 

zostały w siedmiostopniowej skali gdzie: „-3” – oznacza, iż TVP Katowice zdecydowanie nie 

posiada danej cechy, „0” – oznacza, iż respondent nie ma zdania na dany temat, „3” – oznac-

za, iż Telewizja Katowice zdecydowanie posiada daną cechę.  

Tabela 2  

Cechy TVP Katowice 

 Odpowiedzi ankietowanych (liczba osób) 

Ocena 

Cechy 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Nowoczesna 21 9 21 29 20 12 2 

Wiarygodna, 

solidna 
0 4 1 34 23 38 14 

Apolityczna 7 9 10 58 12 11 7 

Profesjonalna 
1 8 6 31 29 28 11 

Regionalna 
0 1 2 16 7 39 49 

Dbająca o  

kwestie społeczne 
0 3 1 33 29 30 18 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych 
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Mając na uwadze coraz szybszy rozwój technologiczny oraz planowane przejście te-

lewizji publicznej z analogowego nadawania sygnału telewizyjnego na cyfrowy, trzeba mied 

świadomośd, że katowicki oddział TVP S.A. aby utrzymad dotychczasowych oraz pozyskiwad 

nowych widzów, oprócz inwestycji w zaplecze techniczne i technologiczne, będzie musiał 

zaplanowad w profesjonalny sposób strategię działao służących identyfikacji tego regional-

nego medium z ich podstawowym odbiorcom – widzem regionalnym.  

Propozycje zmian w TVP Katowice wyszczególnione przez badaną grupę osób 

najczęściej dotyczyły oferty programowej stacji (63 odpowiedzi). Zmiany te dotyczyły m.in. 

poszerzenia oraz unowocześnienia oferty programowej poprzez emisję ciekawych filmów czy 

seriali, emisję audycji skierowanych do dzieci i młodzieży, większą liczbę programów 

dotyczących regionu Górnego Śląska i Zagłębia. W odpowiedziach pojawiała się również chęd 

oglądania programów rozrywkowych oraz relacji sportowych. 27 osób spośród badanych nie 

miało zdania na temat proponowanych zmian w Telewizji Katowice. 9 osób zwróciło uwagę 

na zbyt krótki czas antenowy przeznaczony na emisję programów Telewizji Katowice. Ankie-

towani zaproponowali zmiany dotyczące unowocześnienia stacji (4 osoby), szaty graficznej, 

wystroju studia (3 osoby) oraz zwiększenie jej rozpoznawalności poprzez reklamę oraz spon-

soring (3 osoby). Jeden ankietowany uznał, iż w TVP Katowice należałoby zmienid dosłownie 

wszystko. Opinie respondentów prezentuje tabela nr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr2/2013 

Journalism Research Review Quarterly                                                        Magdalena Rózycka 26 

Tabela 3 

Propozycje zmian w TVP Katowice 

Proponowane zmiany w TVP Katowice Liczba osób 

Poszerzenie, unowocześnienie oferty programowej 63 

Nie mam zdania 27 

Zwiększenie czasu antenowego na emisję programów 

własnych Telewizji Katowice 
9 

Unowocześnienie 4 

Szata graficzna 3 

Zwiększenie rozpoznawalności oraz rozgłosu o stacji 3 

Wszystko 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych  

 

Publiczny charakter mediów lokalnych oznacza, iż są one ważnym elementem syste-

mu komunikowania społecznego, w którym trwa nieustanny dialog o ważnych wspólnych 

sprawach. Uczestniczą w nim bowiem różne podmioty życia społecznego, politycznego, kul-

turalnego, gospodarczego, religijnego. Media publiczne, stając się istotnym nośnikiem opinii 

publicznej, mogą przedstawiad racje stron, argumenty i propozycje. W ten sposób następuje 

przenikanie się sfery publicznej i prywatnej52.  

Analiza wyników badao wskazuje, że ponad połowa respondentów (59,64 %) 

dostrzegło korzyści płynące z istnienia TVP Katowice dla społeczności lokalnej. Wśród nich 

wymieniane są m.in.: krzewienie regionalizmu, szybkie i bezpośrednie przekazywanie infor-

macji o regionie Śląska i Zagłębia, integracja społeczna, promocja rzemiosła w regionie, edu-

kacja dzieci i młodzieży, budowanie świadomości regionalnej. Dane prezentuje wykres nr. 6. 

 

 

 

 

                                                      
52

 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Wyd. Naukowe Contact, Poznań 2009, s. 78. 
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Wykres 6. 

Korzyści z istnienia TVP Katowice dla społeczności lokalnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao ankietowych 

 

Wyniki przedstawionych w artykule badao upoważniają do stwierdzenia, że jednym z 

najważniejszych zadao jakie stoi przed TVP Katowice jest budowa opinii nadawcy nowoczes-

nego, czemu służyd ma m.in. poszerzenie oraz unowocześnienie oferty programowej stacji. 

Istnieje również potrzeba wprowadzania nowych audycji telewizyjnych. Zmian wymaga także 

polityka programowa stacji w sferze czasu antenowego przeznaczonego na emisję pro-

gramów własnych Telewizji Katowice. Widzowie domagają się zwiększenia czasu antenowe-

go, który został ograniczony wraz z utworzeniem dnia 6 października 2007 r. TVP Info – tele-

wizji informacyjnej.  

Ponadto badania wykazały, że dla większości respondentów (62,27 %) TVP Katowice 

nie spełnia oczekiwao dotyczących oferty programowej stacji. Co istotne, aż 44,73 % ankie-

towanych nie miało zdania na temat realizacji misji publicznej przez TVP Katowice. Zaś ponad 

połowa badanych (68,42 %) zadeklarowała, iż nie brała udziału w wydarzeniach organizo-

wanym przez tego regionalnego nadawcę. Warto nadmienid, że wśród wskazanych przez 

respondentów inicjatyw medialnych w których uczestniczyli, były m.in. takie jak np. „Bale 

Globtrotera” nieobecne na antenie TVP Katowice już od lat 7. Jednakże analiza danych wska-

zuje na fakt, iż ponad połowa badanych (59,64 %) dostrzegła korzyści płynące z istnienia TVP 

Katowice dla społeczności lokalnej.  
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4. Podsumowanie.

Cyfryzacja polskiej telewizji to duża szansa dla rozwoju lokalnych ośrodków telewizji 

publicznej. W najbliższych latach oddziały staną przed szansą wykorzystania rozwoju techno-

logicznego, mając swoje miejsce na multipleksie. 16 oddziałów ma bowiem zagwarantowaną 

24-godzinną emisję. Czy programowo zostanie ta szansa wykorzystana to już zupełnie inna

kwestia. W istocie cyfryzacja stwarza jedynie pewien potencjał, ale nie daje gwarancji, że 

zostanie on wykorzystany. Niezbędny jest bowiem stabilny system finansowania. 

Jeszcze kilka lat temu Zarząd TVP. SA. martwił się, że wpływy abonamentowe 

stanowią zaledwie 40 %. finansowania publicznej telewizji. Dziś jest to jedynie 12 %. Dlatego 

niezbędna jest zmiana prawa, która pozwoli na skuteczniejsze ściąganie opłat na media pub-

liczne.  

Cyfryzacja jest więc szansą – szansą, która jednak bez zmiany zasad finansowania me-

diów lokalnych nie rozwiąże problemu obecnego w debacie publicznej już od początku lat 90 

– tych. W istocie bowiem, historia publicznych regionalnych stacji telewizyjnych to historia

stałej, coraz dalej idącej rezygnacji z pierwotnych ambicji i ograniczenia kosztów realizacji 

zapisu ustawowego. Zagrożeniem dla oddziałów publicznej telewizji jest bowiem sposób ich 

finansowania. Budżet TVP3 składa się z odpisu abonamentowego, sprzedaży materiałów na 

rzecz innych anten, z wpływów reklamowych oraz sponsoringu. Środki te były – i nadal są 

niewystarczające. Zaś wykorzystanie szansy jaką stwarza cyfryzacja dla oddziałów tereno-

wych TVP. SA. wymaga dużych nakładów finansowych.  

Polscy politycy rozważający kolejne projekty ustaw medialnych winni pamiętad, iż 

deficytowośd publicznych mediów regionalnych od samego początku wpisana była w ich 

funkcjonowanie i mimo wielu reform (tzw. sieciowanie) nadal pozostają jednostkami deficy-

towymi. Zadao do których są zobowiązane: informowanie o życiu społecznym, gospodarc-

zym, politycznym, kulturalnym i sportowym wszystkich regionów Polski – jako z natury defi-

cytowych – nie wypełni żadne medium komercyjne. Jedynie publiczne media regionalne 

mogą realizowad misję publiczną dla lokalnych społeczności.  

Przetrwanie na medialnym konkurencyjnym rynku publicznych mediów regionalnych 

nie będzie możliwe, bez ustawowego wsparcia ze strony stanowiących prawo. Dlatego w 

wielu krajach europejskich przyjęto rozstrzygnięcia ustawowe, zmierzające do ochrony lokal-
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nych, regionalnych stacji telewizyjnych i radiowych. Uznając, że media te są gwarancją reali-

zacji zasad pluralizmu w życiu społecznym i kulturalnym. Te zadania wymagają jednak 

środków zwanych abonamentem, który musi byd rzeczywisty, a nie wirtualny.  
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Jarosław Pacuła 
 

 

JĘZYKOWE SYGNAŁY WSPÓLNOTOWOŚCI I TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ 

W TYTUŁACH PRASY REGIONALNEJ  

(NA MATERIALE PRASY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO) 

 

W najszerszym znaczeniu termin „prasa” odnosi się do ogółu czasopism i dzienników 

ukazujących się w obrębie danego kraju, a w potocznym obiegu stanowi synonim „gazety”. 

Wprawdzie w tytule artykułu mowa jest o prasie lokalnej, jednakże określenie to użyte zosta-

ło umownie i odnosi się do dwóch form wydawniczych: prasy lokalnej i sublokalnej, ukazują-

cej się w obrębie regionu (tu: województwa śląskiego). Działanie to jest świadome, nie jest 

bowiem celem piszącego klasyfikowanie poszczególnych tytułów pod tym względem, ale 

wykazanie językowych pierwiastków wspólnotowości i tożsamości zawartych w tytułach. W 

obliczu licznych definicji prasy lokalnej oraz z uwagi na charakter językoznawczy niniejszego 

tekstu pozostaomy na węższym znaczeniu tego terminu. Przyjmijmy więc, że „prasa lokalna, 

to bardzo niejednolita grupa wytworów prasowych, których wspólną cechą jest fakt ukazy-

wania się poza głównym centrum lub głównymi ośrodkami życia społeczno – politycznego 

oraz kulturowego danego kraju i kolportowania ich na określonym (zwykle granicami we-

wnętrznego podziału administracyjnego) terytorium”.  

Przytaczanie poszczególnych tytułów jako egzemplifikacji omawianych zjawisk wiąże 

się też z założeniem, że podmiot prasy lokalnej to nie tylko społecznośd lokalna jako całośd, 

lecz jej części składowe, wydzielane w oparciu o kryterium przekonao, zainteresowao, pro-

blemy zawodowe, przynależnośd polityczną, religijną i organizacyjną. 

Jakkolwiek z założenia tytuł jest postrzegany jako element kompozycyjny jakiegoś 

utworu (a w pewnym sensie prasa może byd tak rozumiana), pozostaje on zwykle poza re-

fleksją językoznawczą. Tymczasem tytuł czasopisma traktowany byd może jako onim. Posiada 

przecież typową dla nazwy własnej strukturę i semantykę; jest jakąś frazą językową, która w 

określonych warunkach stanowi komunikat zrozumiały dla odbiorcy. Posiada zatem dwa 

wymiary: zewnętrzny – jest etykietą i coś oznacza; wewnętrzny – stanowi zapowiedź całości, 
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ujawnia zakres zawartych w piśmie treści i tematykę pojawiających się wewnątrz artykułów 

prasowych. 

W przypadku prasy lokalnej/sublokalnej rola tytułu czasopisma ujawnia się 

szczególnie mocno: informuje o rodzaju pisma (pod względem częstotliwości ukazywania się: 

tygodnik, miesięcznik itd., przyjętej formy: biuletyn, informator, kronika itd., zakresu ukazy-

wania się, np. region, miasto, powiat), ujawnia głównych bohaterów dyskursu (np.: urząd 

gminy –  jej mieszkaocy, stowarzyszenie – jego członkowie i sympatycy itd.), zapowiada treści 

(określa dosłownie zawartośd tematyczną pisma lub metaforycznie, aluzyjnie wskazuje na ich 

ważnośd dla jakiejś grupy). Tytuł czasopisma lokalnego pełni więc przede wszystkim dwie 

funkcje: nominacyjno-identyfikacyjną i – jako metatekst – semantyczną.  

Tym, co odróżnia tytuły prasy lokalnej i sublokalnej od prasy ogólnopolskiej jest bard-

zo wyraźne nawiązywanie do wspólnoty, a dokładnie – małej wspólnoty, jak też podkreślanie 

jej tożsamości. W dalszych partiach tekstu uwydatnione zostaną językowe wyznaczniki tych 

wartości oraz mechanizmy służące budowaniu i utrwalaniu poczucia przynależności do 

wspólnoty. Pod tym względem obserwacji poddano ponad sto tytułów prasy ukazującej się w 

województwie śląskim. 

Wspomniano powyżej, że tytuł jest zapowiedzią innych tekstów. Przez teksty rozu-

mied przy tym należy spójne sekwencje zdao powstałe w jakimś celu z woli nadawców, które 

jako komunikaty deszyfrowane są dzięki różnym sygnałom i symptomom delimitacji. Tekst 

nie jest systemowy i chociaż niejednokrotnie bywa podobny do innego, każdy jest inny – ot 

przynajmniej dlatego, jak twierdzi Michał Bachtin, że powstaje w odmiennej sytuacji komu-

nikacyjnej. Natomiast – przyjmując za Gérardem Genette’em – parateksty stanowią miejsce 

„transakcji” czy „kontraktu”, w którym realizuje się pewna strategia oddziaływania na od-

biorcę, mająca prowadzid do dobrego przyjęcia tekstu i jego lektury właściwej, a więc takiej, 

jaką zakłada autor i jego sprzymierzeocy.  

Bez wątpienia zatem tytuł należy uznad za jeden z głównych – jeśli nie główny w 

ogóle – paratekst. Wprawdzie paratekstami są również: nazwisko autora, przypisy, motto, 

przedmowa, dedykacja (jako periteksty), ale też jednostki tekstowe większe: wywiady, re-

cenzje, korespondencja (jako epiteksty). Jednakże to tytuły, jak twierdzi Walery Pisarek, in-

formują o samym desygnacie, w tym przypadku o czasopiśmie, ale też zawierają informację o 

tekstach w nim zawartych, a mówiąc o formie, przekazują pewne sugestie o treści. Wskazu-
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jąc na dany obiekt i występując w roli swoistego wprowadzenia, jako paratekst tytuł czasopi-

sma pełni więc funkcję identyfikacyjną, z kolei informując o formie lub treści – opisową.  

Przyjmując, że czasopisma ogólnokrajowe to prasa adresowana do wszystkich czytel-

ników, bez względu na ich wykształcenie, płed, zawód, miejsce zamieszkania, itp., wypada 

zauważyd, że na łamach czasopism lokalnych podejmowane są niemal wyłącznie problemy, 

które interesują mieszkaoców danej gminy lub kilku gmin, powiatu lub kilku powiatów, 

sprawy, z którymi oni się utożsamiają. Z reguły przejawami tego są leksykalne komponenty 

tytułów. Spójrzmy na przykłady. Nowe Zagłębie to tytuł, który poprzez nazwę Zagłębie sygna-

lizuje, że treści w nim zawarte skupiają się na sprawach dotyczących Dąbrowy Górniczej i 

Sosnowca oraz kilku przylegających gmin. Głos Ziemi Cieszyoskiej jest tytułem wskazującym 

na poruszanie spraw ważnych nie tylko dla Cieszyna, ale też dla kliku okolicznych gmin (ana-

logicznie Oblicza Ziemi Raciborskiej). Natomiast tytuł Nad Sołą i Koszarawą zawiera dwa hy-

dronimy, które wskazują, że dwutygodnik poświęcony jest sprawom Żywiecczyzny i powiatu 

żywieckiego. Z kolei tytuł pisma ukazującego się na Śląsku – Kurier Jurajski, poprzez odnie-

sienie do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, sugeruje, że gazeta zasięgiem obejmuje tylko 

te śląskie miejscowości, które leżą w granicach makroregionu (powiat myszkowski i zawier-

ciaoski). 

Pojawiające się w przywołanych tytułach nazwy własne sugerują nie tylko zasięg da-

nego pisma. Pełnią także funkcję integrującą, wyznaczają wspólnotowy charakter gazety, 

sygnalizując poruszanie problemów dotyczących grupy ludzi zamieszkujących dane teryto-

rium i zagadnieo, z którymi oni się utożsamiają. W tym kontekście pojęcie „prasa lokalna” 

„nadaje a priori i akcentuje charakter podmiotowości nie obiektu prasowego, lecz właśnie 

publiczności czytelniczej i tam lokuje programowe funkcje i zadania pism”. Tym samym tytuły 

stanowią swego rodzaju ofertę skupienia się wokół danego pisma grona osób, wytworzenia 

się dodatkowo wspólnoty uznającej dane czasopismo za miejsce jej głosu i ukazującej ten 

głos w szerszym niż miasto czy gmina kontekście.  

Podobnie przedstawia się sprawa czasopism o węższym zakresie występowania. Z tą 

jednak różnicą, że utożsamienie się odbiorców z tematyką występującą wewnątrz pisma jest 

mocniejsze, a budowana wspólnota bardziej trwała. Rzecz jasna, wynika to z faktu bliskości 

problemów poruszanych w gazecie wobec odbiorców, wręcz bezpośredniości podnoszonych 

w niej spraw względem odbiorców. Nie bez powodu tytuły tego typu prasy przyjmują charak-

ter tytułów mieszanych, rematyczno-tematycznych, określających formę danego pisma i jego 
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zawartośd jednocześnie. Inaczej mówiąc, w tytułach tych zazębia się informacja o częstotli-

wości ukazywania się gazety (np. tygodnik, miesięcznik, kwartalnik) lub/i formie jej ukazywa-

nia się (np. informator, biuletyn) z informacją o zakresie tematycznym i/lub o grupie docelo-

wej (więc ukierunkowaniu na daną wspólnotę). Niektóre gazety wydawane są przez lokalne 

organy samorządowe i służą głównie do propagowania informacji dotyczących działao władz, 

spraw urzędowych, oficjalnych. Ich tytuły przyjmują zwykle kształt tytułów tematycznych. 

Egzemplifikacją tego są: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska (Ruda Śląska), 

Kurier Radzionkowski. Biuletyn Informacyjny Mieszkaoców Radzionkowa (Radzionków), In-

formator Samorządowy Gminy Wręczyca Wielka (Wręczyca Wielka), Informator Urzędu Mia-

sta I Gminy Żarki (Żarki), Informator Gminy Świnna (Świnna), ale też: Wiadomości Z Ratusza 

(Blachownia), Wieści Z Ratusza (Miasteczko Śląskie), Wiadomości Ratuszowe (Cieszyn), Ratu-

szowe Nowinki (Ruda Śląska), Na Ratuszu (Rydułtowy). Zdarza się jednak i tak, że tytuły prasy 

wydawanej przez lokalne władze posiadają charakter tytułów niejednoznacznych, jak na 

przykład: Spoiwo (Poczesna; wydawca: Samorząd Gminy Poczesna), Rodnia (Bieruo; wydaw-

ca: Urząd Miasta Bieruo), Aleje 3 (Częstochowa; wydawca: Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. 

Biegaoskiego w Częstochowie), Rynek 7 (Bytom; wydawca: Urząd Miejski w Bytomiu).  

Trudno pominąd w tym miejscu czasopisma wydawane przez instytucje religijne (np. 

parafie, zakony czy grupy działające w kościele katolickim). Trudno, bo przecież spełniają one 

ważną rolę, o której niemal dekadę temu pisała Katarzyna Pokora-Ignatowicz: „Mówi się, że 

kolumny gazet, mikrofony radiowe i telewizyjne kamery są amboną, z której współczesne 

społeczeostwo czerpie wiele dla swych moralnych i duchowych postaw. Jeśli to prawda, 

sprawą doniosłej wagi staje się to, aby Kościół nie tylko uczestniczył w formułowaniu zasad 

filozofii życia społecznego, *…+ ale również aby zaznaczył swoją bezpośrednią obecnośd na 

owej ambonie. *…+”. Przyjmując przy tym, że Kościół to ‘wspólnota ludzi jednego wyznania, 

zwłaszcza wspólnota chrześcijaoska’ (USJP), nie jest zaskoczeniem, że tytuły wydawanych 

przez niego pism, w większości opierają się one na słownictwie bezpośrednio nazywającym 

wspólnotę lub dookreślającym tożsamośd (rodzaj) tej wspólnoty, ale też zawierają leksykę o 

wyraźnych konotacjach związanych z pojęciami jedności, ekumeny,  współdziałania i współ-

uczestnictwa. Egzemplifikacjami są tutaj: Arka (gazeta parafialna Parafii Opatrzności Bożej w 

Katowicach Zawodziu; arka ‘według Biblii: statek, na którym Noe ocalił z potopu siebie, swo-

ją rodzinę i wybrane zwierzęta’ USJP, daw. ‘skrzynia’ USJP, por. Arka Przymierza ‘według Bi-

blii: pozłacana skrzynia, w której przechowywano tablice z dziesięciorgiem przykazao’), Bliżej 
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Siebie (tygodnik wydawany przez Parafię św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy), 

Familia (pismo wydawane przez Parafię Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej; familia ‘rodzina’ 

USJP), Wspólnota (tygodnik Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Żywcu), Jednośd (gazetka 

wydawana przez Parafię Rzymsko - Katolicką pw. Świętej Trójcy w Bytomiu; jednośd ‘spoista i 

zorganizowana całośd’ USJP, ‘harmonijne współżycie i jednomyślne działanie’ USJP), Nasza 

Wspólnota (pismo wydawane prze Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ol-

szynie k. Herbów). 

Powszechnie wiadomo, że w obrębie większych wspólnot z czasem wytwarzają się in-

ne, mniejsze – bądź to sformalizowane, oficjalne (w postaci apolitycznych stowarzyszeo, to-

warzystw naukowych i kulturalnych, organizacji, gospodarczych itd.), bądź takie, które 

integrują ludzi na podstawie poglądów, zainteresowao, wyznawanych wartości itd. Tytuły 

czasopism przez nie wydawanych są bardziej literackie i określają, do jakiego rodzaju 

wspólnoty są kierowane, czego przykładami są Raptularz Kulturalny (Dąbrowa Górnicza) oraz 

Coolturalny Powiat (Będzin). 

 Warto zaznaczyd, że niezależnie od tego, czy tytuł jest na tyle rozbudowany, by w 

jakimś stopniu streszczad zawartośd pisma, czy jednowyrazowy, ani też od tego, czy jest jed-

noznaczny, czy też nie, jest on wypowiedzią metatekstową, której interpretacja może byd 

zweryfikowana dopiero w trakcie lektury całości. Z tym też wiąże się inna kwestia: tytuł po-

winien przyciągnąd klienta i zachęcid go do kupienia gazety, zatem zadziaład dokładnie tak, 

jak etykieta na jakimkolwiek innym produkcie (pełnid funkcję przyciągającą). W tym celu po-

winien przemawiad do odpowiedniej grupy konsumenckiej, wyróżniad się na tle innych „pro-

duktów”. Ten mechanizm marketingowy coraz częściej działa w przypadku tytułów lokalnej 

prasy, która w dobie mediów elektronicznych musi sprostad konkurencji w postaci nie tylko 

prasy o szerszym zasięgu (zwłaszcza ogólnopolskiej), ale też  dostępnych w mediach elektro-

nicznych miejskich czy gminnych portali informacyjnych. Innymi słowy, skoro poprzez tytuł 

czasopismo podejmuje grę z odbiorcą, w przypadku gazet lokalnych ta gra opierad się po-

winna na odwoływaniu się do emocji poprzez nawiązywanie do lokalnych wartości, z którymi 

odbiorcy się utożsamiają, czy sugerowanie problematyki bliskiej odbiorcom, presuponując 

ich współudział w opisywanych wydarzeniach i możliwośd wpływania na prezentowane sytu-

acje. Tytuł czasopisma lokalnego powinien byd zatem czymś więcej niż tylko sloganem re-

klamowym czy znakiem firmowym – winien budowad i utrzymywad więź z odbiorcami, okre-

ślad ich tożsamośd, sugerowad występowanie we wspólnym interesie.  
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 Jeśli spojrzy się na tytuły czasopism lokalnych z tej właśnie perspektywy, zauważyd 

można, że często przypominają teksty para-reklamowe, bo jako pewne akty komunikacyjne 

są formą sterowania świadomością i zachowaniem poprzez słowo oraz formą przekazu in-

formacji. Szczególnie tytuły prasy lokalnej mają za zadanie stworzyd dobrą atmosferę wokół 

pisma, wyróżnienia go spośród innych, postawiania w opozycji do innych, konkurencyjnych.  

W przypadku tytułów prasy lokalnej nierzadko pojawiają się różne środki językowo-

stylistyczne, których celem jest zwrócenie uwagi odbiorcy, zaciekawienie go i utrwalenie się 

w pamięci. Chod w przypadku tytułów prasy lokalnej rozwiązania tego typu nie są zbyt czę-

ste, co byd może wynika z tradycji i historii pisma lub – w obliczu stanu czytelnictwa w 

Polsce, dostępu do mediów elektronicznych, a także odmiennej niż jakiś czas temu hierarchi-

zacji potrzeb i wartości młodszego pokolenia – nakierowania na odbiorcę konserwatywnego, 

nie brak ich w zebranym materiale. Odwołajmy się do przykładów.  

W Będzinie ukazuje się Coolturalny Powiat – pismo, którego tytuł opiera się na 

wkomponowaniu w brzmienie wyrazu kulturalny pochodzącego ze slangu angielskiego i 

obecnego w języku polskiej młodzieży wyrazu cool ‘coś, co jest modne, atrakcyjne i robi duże 

wrażenie; modny, wspaniały, robiący wrażenie; wspaniale, fantastycznie, cudownie’ 

(WSWO), ‘oceniany pozytywnie; taki jak należy, modny, na czasie’ (WSJP)  i zaznaczeniu tego 

w zapisie nazwy. Pismo z Wilamowic posiada tytuł oparty na grze słów – Wilamowice I Oko-

lice, podobnie jak gazeta wychodząca w Suszcu – Nowiny Suszeckiej Gminy, czy ta, ukazująca 

się w Krzanowicach – Krzanowice I Okolice. Natomiast na terenie Sosnowca, Dąbrowy 

Górniczej, Jaworzna i Zawiercia ukazuje się, w zasadzie jako dodatek do miesięcznika „Nowe 

Zagłębie”, magazyn poświęcony kulturze, którego tytuł – Zagłębiarka – 

jest grą znaczeo i form: po pierwsze jest neologizmem utworzonym od nazwy Zagłębie (chod 

brzmi jak nazwa narzędzia wykorzystywanego między innymi przez stolarzy i budowlaoców), 

po drugie nabiera dodatkowego charakteru w połączeniu z podtytułem Magazyn zanurzony 

w kulturze, bo przecież zanurzyd to tyle, co ‘z a g ł ę b i d  coś w czymś *…+; włożyd coś w głąb 

czegoś’ (USJP).  

Z ciekawszych zjawisk warto też podad tytuły, które są sfrazeologizowanymi wyraże-

niami, jak jest to na przykład w przypadku tytułów Krzyżanowickie Gminne Wieści (Krzyża-

nowice), Nasze Wieści Gminne z Mszany i Wieści Gminne (pismo o takim tytule mają dwie 

gminy: Łękawica i Kochanowice), które kojarzą się ze znaną frazą z „Konrada Wallenroda” 

Mickiewicza: „O wieści gminna! Ty arko przymierza/ Między dawnymi a młodszymi laty. *…+ z 
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owsem we włosach – jak niesie wieśd gminna – jesteś niewinna”, gdzie wieśd gminna to 

‘podanie ludowe’, a także sformułowaniem wieśd gminna niesie, używanym w sytuacji, gdy 

mamy do czynienia z nie do kooca pewnymi wiadomościami, pogłoskami, informacja-

mi zasłyszanymi lub nieoficjalnymi. 

Wytwarzanie się poczucia wspólnotowości przebiega tu dwutorowo. Po pierwsze, 

użycie w tytułach wspomnianych środków powoduje zbliżenie się do odbiorcy, ponieważ 

dzięki nim tekst przekazu staje się dla niego bliski językowo, a jednocześnie obrazują one 

przekaz, jakim staje się nie tylko tytuł, ale cała gazeta, jej treśd. Po drugie, w tytułach tych 

pojawiają się elementy językowe, które wskazują na to, z czym odbiorca się na pewno utoż-

samia, a co jednocześnie identyfikuje jego – czyli miejscowośd. 

W tytułach czasopism lokalnych funkcja przyciągająca (czy szerzej – perswazyjna) 

ujawnia się więc w ścisłym związku ze wskazaniem na wspólnotę. Jednak wrażenie bliskości i 

zażyłości z odbiorcami gazet i pozyskanie ich przychylności, przy wytworzeniu poczucia 

współtworzenia wspólnoty, przynależności do niej, ale też sprawieniu, że odbiorcy utożsa-

miają się z sugerowanymi przez tytuł wartościami, treściami, dają także inne rozwiązania 

językowe. Głównymi są zastosowanie w tytułach form drugiej osoby i użycie „uwspólniają-

cych” zaimków.  

Jednym z najczęściej występujących jest zaimek my, odnoszący się do grupy osób, 

czego przykładami są: My – tytuł gazety wydawanej przez Parafię Świętych Pierwszych Mę-

czenników Polski w Częstochowie, oraz My – tytuł gazety wydawanej w Katowicach przez 

Zarząd Krajowy Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Pod względem frekwencji najlicz-

niej występuje jednak postad dzierżawcza nasz, oznaczając, że to, co jest wyrażone przez 

występujący w tytule rzeczownik (zwykle w postaci nazwy miejscowej), którego zaimek do-

tyczy, należy lub odnosi się do zespołu osób, z których jedną jest odbiorca, albo też stanowi 

przedmiot szczególnego zainteresowania interlokutorów. I tak na przykład mamy: Naszą 

Gazetę – Miesięcznik Gminy Wilkowice, w Bojszowach Naszą Rodnię, w Koziegłowach Naszą 

Gminę, w Mierzęcicach Naszą Gminę Mierzęcice, w Mszanie Nasze Wieści Gminne, w Ożaro-

wicach Nasze Gminne Sprawy, w Porąbce Naszą Gminę Porąbkę, w Radziechowach-Wieprzu 

Naszą Gminę Radziechowy - Wieprz, w Zabrzu Nasze Zabrze Samorządowe, w Istebnej Naszą 

Trójwieś, z kolei w Bytomiu Naszą Wspólnotę (pismo Parafii Wniebowstąpienia Paoskiego), w 

Olkuszu Naszą Farę (gazetka Parafii św. Andrzeja Apostoła), w Będzinie Nasz Kościół (pismo 

Parafii pw. Świętej Katarzyny w Będzinie - Grodźcu), w Siewierzu Naszą Parafię (dwumie-
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sięcznik katolicki Parafii św. Macieja Apostoła), a ponadto: nieregularnik Częstochowskie. 

Nasz Region w Europie, tygodnik Nasz Lud: wolne słowo dla ludu śląskiego, miesięcznik wy-

dawany przez Katowicki Holding Węglowy S.A. Nasz Holding.  Rzadziej natomiast zaimek my 

pojawia się w formie fleksyjnej nas (w wyrażeniach): U Nas (wydawca: Parafia św. Józefa 

Robotnika w Tarnowskich Górach), U Nas (wydawca: Wiejski Dom Kultury w Gorzycach), 

Wokół Nas (wydawca: Solidarnośd i Komitet Oporu Społecznego w Gliwicach). 

Podobnie przedstawia się sprawa tytułów, których komponentem jest zaimek twój, 

oznaczający, że to, na co wskazuje rzeczownik, należy, odnosi się do osoby, do której kieruje 

się wypowiedź, albo też jest szczególnie lubiane przez osobę, do której się zwraca (‘ludzie 

bliscy osobie, do której zwraca się mówiący’, ‘to, co należy do osoby, do której zwraca się 

mówiący’ USJP). Klarownymi przykładami są: Twoje Tychy (Tychy), Zielona Gazeta: twój ty-

godnik lokalny (Katowice), Twój Informator Wyborczy SLD (Katowice), Super Nowa: twoja 

gazeta regionalna (Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn), Twoja Gazeta Trzebnicka (Trzebnica), 

Twoja Gazeta (Tychy). 

Oczywiście, podobnej w roli mógłby wystąpid także zaimek dzierżawczy wasz. Z jednej 

strony określa on przecież przynależnośd do grupy, w skład której wchodzi odbiorca, czyli 

czytelnik; z drugiej natomiast dotyczy kwestii, które ta grupa wybiera, uznając je za najlepsze 

pod jakimś względem. Jednakże oprócz tego, że zaimka tego używa się w odniesieniu do 

osób, z którymi rozmówcy czują więź opartą na przynależności do tej samej grupy, to jedno-

cześnie wprowadza on rozgraniczenie, zakłada przeciwstawnośd: my, redakcja – wy, czytelni-

cy, a to sugeruje, że nie do kooca jest to relacja wzajemności.  Byd może stąd bierze się nie-

mal całkowity brak tytułów, których komponentem jest ten zaimek. 

Niektóre tytuły bezpośrednio odsyłają do pojęcia wspólnoty. Zdarzają się wśród  nich ta-

kie, których komponentem jest właśnie wyraz wspólnota, posiadający znaczenie słownikowe 

‘odznaczanie się wspólnymi cechami, wspólne posiadanie lub przeżywanie czegoś; to, co 

łączy, zespala’ (USJP), bądź wyraz pokrewny – wspólny, mający sensy: ‘wykonywany lub 

przeżywany przez wiele osób, razem z innymi; należący do wielu osób; jednakowy dla wielu 

osób’. Przykładami są tutaj: Wspólne Sprawy (Poręba), Wspólny Chorzów (Chorzów) czy Pis-

mo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” (ukazujące się także na terenie Śląska). 

Nierzadko też tytułami czasopism lokalnych lub ich składnikami są leksemy synonimiczne 

względem wyrazu wspólnota. Tak jest w przypadku czasopism: Spoiwo z Poczesnej, wszak 
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rzeczownik spoiwo posiada znaczenia: ‘czynnik spajający jakąś grupę, społecznośd itp.’ 

(USJP), ‘materiał spajający składniki jakiejś całości’ (USJP), czy Jednoś 

, pisma wydawanego przez Parafię pw. Świętej Trójcy w Bytomiu, gdyż jednośd definio-

wana jest jako ‘spoista i zorganizowana całośd’ (USJP), ‘harmonijne współżycie i jednomyślne 

działanie’ (USJP). Podobnie przedstawia się sprawa tytułu miesięcznika wydawanego w Czę-

stochowie przez Stowarzyszenie Liga Krajowa – Rodzina, Wspólnota Lokalna, Ojczyzna, bo 

przecież w triadzie tytułowej – oprócz wspominanego już rzeczownika wspólnota –  zawiera-

ją się też dwa inne wyrazy z semem ‘to, co łączy, zespala, wiąże’: leksem rodzina oznacza 

przecież ‘małżonków i ich dzieci, a ogólniej też osoby związane pokrewieostwem i powino-

wactwem; ród’ (USJP), natomiast wyraz ojczyzna ma znaczenie ‘kraj, w którym się ktoś uro-

dził, którego jest obywatelem lub z którym jest związany więzią narodową; miejscowośd, 

kraj, gdzie coś powstało lub gdzie występuje’ (USJP). 

 Do pojęcia wspólnoty odsyłają również słowa o pozytywnych konotacjach, a posiada-

jące interpretacje: ‘w stronę/w kierunku (kogoś, czegoś), do (kogoś, czegoś), ku (komuś, 

czemuś), nie opodal (kogoś, czegoś)’. Dotyczy to tytułów zawierających przysłówek blisko, 

który przeważnie występuje w stopniu wyższym, intensyfikując to, o czym mowa. I tak: w 

Katowicach ukazuje się lokalna gazeta internetowa Bliżej Katowic, w Bielsku-Białej tygodnik 

Bliżej Siebie (Parafia św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej, Wapienica), z kolei w Gliwicach 

miesięcznik Bliżej Parafii (Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach, Trynek). Częste 

używanie w tytułach tego przysłówka jest uzasadnione, jako że posiada on między innymi 

następujące interpretacje: ‘o czymś co znajduje się w bardzo małej odległości od miejsca, w 

którym jesteśmy lub o którym mówimy; o czymś związanym bezpośrednio z nami, nas doty-

czącym’ (USJP,  WSJP).  

Warto nadmienid, że pojęcie wspólnoty lokalnej sugerowane bywa także przez wyra-

zy, które w pierwszym odczuciu na wspólnotowośd nie wskazują. W połączeniu z innymi wy-

razami tworzącymi tytuł, efekt odesłania do wspólnoty i odwołania do tożsamości przynoszą. 

Często przecież w sytuacji, gdy w wypowiedziach nie ma jakiegoś słowa lub gdy pojawia się 

ono nie jako jawnie wyrażona informacja, ta luka zostaje wypełniona jego wartością seman-

tyczną, skojarzeniami. Komunikat wyłania się wówczas z sumy z n a c z e o  różnych słów – 

wyrażonych wprost oraz konotowanych – i do odbiorcy przemawia jako całośd. I tak na przy-

kład przez gminę rozumie się zwykle ‘podstawową jednostkę podziału administracyjnego i 

samorządu terytorialnego kraju’ (USJP) lub – potocznie – ‘urząd gminy’ (USJP), ale przecież 
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wyrazu gmina używa się też w odniesieniu do mieszkaoców danej jednostki administracyjnej. 

Taka forma wyrażania jedności grupy społecznej jest  bardzo częsta. Spotykamy przecież 

Wiadomości Gminy Hażlach (Hażlach), Wieści Gminne (Łękawica, Kochanowice), Krzyżano-

wickie Gminne Wieści (Krzyżanowice) i Herby. Informacje Gminne (Herby). Podobnie zresztą 

przedstawia się sprawa tytułów z wyrazem miasto, który posiada znaczenia: ‘duży, gęsto i 

planowo zabudowany teren; władze administracyjne takiego terenu’ (USJP), ale też ‘miesz-

kaocy tego terenu’ (USJP). Spośród licznych przykładów takich tytułów można przywoład: 

Kurier Miejski (Sosnowiec) i Miasteczko (Sośnicowice). 

 Rzecz jasna, do pojęd wspólnoty i tożsamości odsyłają tytuły, których komponentami 

są nazwy miejscowe lub utworzone od nich formy przymiotnikowe. One to – zwykle w zes-

tawieniu z wyrazami głos, echo, a także wieści i synonimicznym (chod rzadszym) wiadomości, 

będącymi drugim członem tytułu – wskazują, że sprawy omawiane na łamach pisma dotyczą 

konkretnej społeczności, spraw, na które ma ona wpływ, o których może decydowad i której 

nie są one obojętne. Zresztą: leksem głos odsyła nie tylko do ‘zdolności mówienia;  prawa 

przemawiania lub możności wypowiedzi’ (USJP), ale też znaczy tyle, co ‘zdanie, sąd, opinia’ 

(USJP); z kolei wyraz echo, który prymarnie definiowany jest jako ‘powtórzenie dźwięku spo-

wodowane odbiciem fali akustycznej od jakiejś powierzchni’ (USJP), znaczy także tyle, co 

‘nawiązanie do czegoś z przeszłości’ (USJP) i ‘wieśd o czymś lub reakcja na coś’ (USJP). Takie 

formy tytułów spotykamy w przypadku wielu czasopism, a jako przykłady można podad: Głos 

Wojkowic (Wojkowice), Głos Gminy Niegowa (Niegowa), Głos Ornontowic (Ornontowice), 

Głos Panek (Panki), Głos Gminy Psary (Psary), Głos Pszczyoski (Pszczyna), Głos Gminy Wilko-

wice (Wilkowice), Wiadomości Ziemi Woźnickiej (Woźniki), Wiadomości Znad Piotrówki 

(Zebrzydowice), Wiadomości Koziaoskie (Kozy), Wiadomości Goczałkowickie (Goczałkowice 

Zdrój), Wieści Znad Brennicy (Brenna), Wieści Z Kroczyc i Okolicy (Kroczyce), Echo Czeladzi 

(Czeladź), Echo Żarnowca (Żarnowiec), Echo Jaworza (Jaworze), Echo Gminy Koszęcin (Koszę-

cin), Echo Szczekocin (Szczekociny), Echo Wisły (Wisła), Echa Łaz (Łazy).  

Warto również zauważyd, że dla podkreślenia tożsamości lokalnej i w celu wytworzenia 

poczucia wspólnoty w funkcji tytułów lub ich komponentów używa się regionalnych, gwaro-

wych form językowych, zwłaszcza słownictwa związanego z miejscową kulturą, tradycją i 

historią. Tak  jest na przykład w przypadku wydawanego w Tarnowskich Górach pisma Gwa-

rek Śląski, bo przecież wyraz gwarek  oznacza ‘górnika mającego pozwolenie na kopanie 

kruszcu’ (USJP) i jako zapożyczenie jest śladem wpływów niemieckich na Śląsku, wszak ma 
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związek z niemieckimi rzeczownikami der Gewerke ‘właściciel kopalni’, das Gewerk ‘cech, 

bractwo’ (WSWO). W tej grupie tytułów znajduje się także Radliniok (pismo wydawane w 

Radlinie przez Agencję Wydawniczo-Informacyjną „Jak”), którego forma językowa wiąże się z 

typową dla dialektu śląskiego wymową dawnej pochylonej (ścieśnionej) samogłoski *á+ jako 

[o]. Innymi egzemplifikacjami są tytuły Rodnia (pismo wydawane jest w Bieruniu) oraz Nasza 

Rodnia (gazeta ukazuje się w Bojszowach), oparte na rzeczowniku rodnia, którego na Śląsku 

używa się w znaczeniach: ‘pokolenie, rodowód; mała ojczyzna’. 

Można uznad, że w tytułach prasy (sub)lokalnej niejednokrotnie wyraża się wszystko to, 

co wiąże się ze wspólnotą, jej konstytuowaniem i ugruntowywaniem, a jednocześnie wynika 

z zadao mediów lokalnych, czyli: wszechstronnej, bieżącej informacji lokalnej, promowania 

inicjatyw lokalnych, kontroli władz lokalnych, pełnienia funkcji „trybuny społeczności lokal-

nej”, integrowania środowiska lokalnego, kształtowania lokalnej opinii społecznej, wspiera-

nia lokalnej kultury, promowania „małej ojczyzny”. Dociekania teoretyczne na temat mediów 

lokalnych powinny zatem zajmowad ważne miejsce w nauce o komunikowaniu masowym. W 

przypadku prasy lokalnej, rozumianej zarówno jako prasa samorządowa, prywatna, jak też 

środowiskowa i kościelna, wypływa to nie tylko z faktu dominacji ilościowej, ale także z uwa-

gi na realizowaną w życiu społecznym funkcję, ujawniającą się zwykle już na poziomie sa-

mych tytułów. To właśnie tytuły sugerują cele poszczególnych czasopism lokalnych, do 

których należą z reguły: rozwój demokracji, integracja i umacnianie poczucia lokalnej tożsa-

mości. Ujawniają one jednak coś więcej – krytykę zatomizowanego społeczeostwa masowe-

go (zanik poczucia wspólnoty), krytykę konsumpcji i produkcji zorientowanej na masowego 

odbiorcę, sprzeciw wobec traktowania mniejszych wspólnot jako społeczności pełniących 

jedynie funkcję pomocniczą względem paostwa.  

Osiągnięciu tych celów sprzyjają emocjonalnośd odbioru i zminimalizowanie krytycznego 

myślenia odbiorców, które osiąga się poprzez wykorzystanie w tytułach słownictwa warto-

ściującego dodatnio lub wprost nazywającego wartości pozytywne. Podobnie bowiem jak w 

reklamie, tego typu leksyka „ma tę właściwośd, że ton uczuciowy wyrazu dominuje *…+ nad 

treścią znaczeniową”. Co więcej, zwłaszcza za pośrednictwem wykorzystywanych w tytułach 

zaimków dokonuje się porozumienie pomiędzy nadawcą a odbiorcami, presuponowana jest 

bezpośredniośd kontaktu, a jednocześnie ujawnia się opozycja: my (wspólnota, jednośd) – 

oni (do wspólnoty nie należący, jeśli nie czytają gazety i/lub nie identyfikują się z poruszany-

mi w niej sprawami, są im one obojętne). Można zatem powiedzied, że w tytułach prasy 
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(sub)lokalnej odzwierciedlają się teorie na temat społeczności nazywanych wspólnotą. Bar-

dziej lub mniej bezpośrednio odnoszą się bowiem do zbiorowości terytorialnych, których 

potrzebami subiektywnymi są poczucie więzi emocjonalnej oraz podejmowanie działao altru-

istycznych; za ich pośrednictwem ujawniana jest też stycznośd problemów członków spo-

łeczności, która w dużym stopniu przyczynia się do utrzymywania spoistości między jednost-

kami, tworzenia się więzi i zaangażowania w sprawy wspólnoty 

 

 

Streszczenie 

 

Jarosław Pacuła 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

Językowe sygnały wspólnotowości i tożsamości lokalnej w tytułach prasy regionalnej (na ma-

teriale prasy województwa śląskiego) 

 

Tytuł jest postrzegany jako element kompozycyjny jakiegoś utworu (a w pewnym sensie pra-

sa może byd tak rozumiana), ale pozostaje on zwykle poza refleksją językoznawczą. Tytuł 

czasopisma traktowany byd może jako onim, posiada więc typową dla nazwy własnej struk-

turę i semantykę; jest jakąś frazą językową, która w określonych warunkach stanowi komu-

nikat zrozumiały dla odbiorcy. Posiada zatem dwa wymiary: zewnętrzny – jest etykietą i coś 

oznacza; wewnętrzny – stanowi zapowiedź całości, ujawnia zakres zawartych w piśmie treści 

i tematykę poszczególnych artykułów prasowych. Rola tytułu czasopisma szczególnie mocno 

ujawnia się w przypadku prasy lokalnej/regionalnej: informuje o rodzaju (pod względem czę-

stotliwości ukazywania się: tygodnik, miesięcznik itd., przyjętej formy: biuletyn, informator, 

kronika itd., zakresu ukazywania się, np. region, miasto, powiat), ujawnia głównych boha-

terów dyskursu (np.: urząd gminy –  jej mieszkaocy, stowarzyszenie – jego członkowie i sym-

patycy itd.), zapowiada treści (określa dosłownie zawartośd tematyczną pisma lub metafo-

rycznie, aluzyjnie wskazuje na ich ważnośd dla jakiejś grupy). Tytuł czasopisma lokalnego 

pełni więc przede wszystkim dwie funkcje: nominacyjno-identyfikacyjną i – jako metatekst – 

semantyczną. W artykule uwydatnione zostały zawarte w tytułach językowe wyznaczniki 
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wspólnotowości i tożsamości. Pod tym względem obserwacji poddano tytuły prasy ukazują-

cej się w województwie śląskim. 

 

 

Summary 

 

Jarosław Pacuła 

University of Bielsko-Biała 

 

The linguistic signals of community and the local identity in titles of the local press (on ma-

terial of the press of the Silesian province) 

 

The title is perceived as the composition element of some work (and in a way the press can 

this way be understood), however he stays apart from linguistic reflection usually. The title 

of the magazine can be treated as onim (the proper name); he has the structure typical of 

the proper name and semantics; he is some linguistic phrase which in named terms consti-

tutes the announcement intelligible to the recipient. And so the title has two dimensions: 

outside - he is a label and he is marking something; internal - he constitutes the announce-

ment of the whole, he is disclosing the scope of the contents included in the letter and the 

subject matter of individual articles. Peculiarly firmly the role of the title of the magazine is 

becoming apparent in case of the regional local press, because he is informing newspapers 

of the kind (in terms of the frequency of appearing [weekly, monthly etc.], of assumed form 

[bulletin, guide, chronicle etc.], of scope of appearing [e.g. region, city, district]), the title is 

detecting the main characters of the discourse (e.g.: commune office - her residents, associ-

ation - his members and sympathizers etc.), he is also announcing contents (he literally de-

termines the thematic content of the letter or metaphorically, indirectly is pointing to their 

importance for some group). So the title of the local magazine is performing two functions 

above all: of nomination and identification and also – as the metatext – semantic. In the ar-

ticle linguistic indicators of community and identities were highlighted. In this respect titles 

of the press being published in a Silesian province were observed. 
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Urszula Kuźnik 

 

ŚMIERĆ W FOTOGRAFII DZIENNIKARSKIEJ 

WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ODBIORU 

 

 

 Obrazy śmierci w fotografii dziennikarskiej łączą się z wojną, klęskami żywiołowymi, zdar-

zeniami losowymi, egzekucjami. Współcześnie konflikty zbrojne i fotografia stały się nierozłączne. 

Wypadki generują zapotrzebowanie na uwiecznianie za pomocą aparatów fotograficznych. Śmierd 

to temat tabu, dlatego fotografie dziennikarskie zawierające komponent tematyczny śmierci są 

materią narażoną na krytykę. Ich oddziaływanie zależy od sposobu przedstawienia, czasu i medium 

wykorzystanego jako nośnika.  

 Jak podkreśla Paweł Kwiatkowski zdjęcie nie przemawia do odbiorcy jedynie warstwą 

faktograficzną. Stanowi sferę składającą się z emocji, zdarzeo, atmosfery.53 Wywołuje u odbiorcy 

uczucia za pomocą określonych środków wyrazu. Zapotrzebowanie na obrazy nieszczęśd wynikają z 

ciekawości oraz podsycają poczucie, że to nie my doznajemy przykrości. Susan Sontag zauważa, że 

odbiorca często jest bardziej wrażliwy na reprezentacje w formie fotografii, niż na samą 

rzeczywistośd. Ważnym aspektem podnoszącym komfort samopoczucia podczas patrzenia na ludz-

kie dramaty jest świadomośd odległości niepokojącego zdarzenia lub zjawiska.54 Fotografia unieru-

chamia to, co już się wydarzyło lub wydarzy, zazwyczaj w krótkim odstępie czasu. Zdjęcia 

przedstawiające negatywne graniczne zdarzenia i emocje powinny skutecznie oddziaływad percep-

cyjnie na odbiorcę, w takim sposób aby pozostawiad ślad w jego pamięci. W zależności od zako-

dowanych w pamięci doświadczeo, kręgu kulturowego czy odległości od zdarzenia rozciągłośd i 

reakcje odznaczają się zróżnicowaniem. Kenneth Kobre przywołuje przypadek fotografii Billa Eisne-

ra, na której widnieje strażak trzymający martwe dziecko, ofiarę pożaru. Zdjęcie zostało opubliko-

wane na pierwszej stronie Detroit Free Press. Początkowo wywołało oburzenie opinii publicznej, 

ale w ostatecznym bilansie ilośd komentarzy negatywnych i pozytywnych była porównywalna.55 

 W 1993 roku Kevin Carter wykonał fotografię, która przedstawia umierającą z głodu 

dziewczynkę. Reakcja na obraz miała kilka skutków w przestrzeni publicznej: otrzymał prestiżową 

                                                      
53

 P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa: o etyce dziennikarskiej, Rebis, Poznań, 2003, s.73. 
54

 S. Sontag, O fotografii, tł. Sławomir Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009, s. 177-178. 
55

 K. Kobré , Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń, tł. Michał Lipa, Helion, 

Gliwice 2011, s. 383-384. 
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nagrodę Pulitzera, zwrócił uwagę na problem głodu w Sudanie, ale również doprowadził do 

dyskusji na temat moralnej odpowiedzialności fotoreportera. Bez wątpienia fotografia ta jest ek-

stremalnym przykładem na to, jak osobista ambicja fotoreportera może wejśd w kolizję z moralną 

odpowiedzialnością.56 

 Fotografia Eddiego Adamsa pochodząca z 1968 roku obrazuje moment przed egzekucją 

wietnamskiego cywila z rąk funkcjonariusza policji Wietnamu Południowego. Zdjęcie to miało 

przełomowe znaczenie w zwróceniu uwagi amerykaoskiego społeczeostwa na brak uzasadnienia 

dla wojny w Wietnamie. Po publikacji fotografii na pierwszej stronie New York Times'a pojawiły się 

zaskakujące reakcje czytelników gloryfikujące generała dokonującego egzekucji na partyzancie. O 

sile oddziaływania świadczy wrażeniowo doświadczalny znak przyszłej śmierci. Za Rolandem 

Barthes'em możemy w tym przypadku odnieśd się do równoczesności istnienia, czyli do czasu 

„przeszłego- przyszłego”.57 Moment napięcia pomiędzy zatrzymanym kadrem, a samoistnym wyt-

warzaniem dalszego ciągu wydarzeo stwarza pole narracyjne intensyfikujące przeżywane przez 

odbiorcę emocje.  

 Fotograficzne wizerunki śmierci wykazują większą siłę oddziaływania gdy nawiązują figura-

tywnie do znanych ikonografii. Pieta jest motywem, który niejednokrotnie pojawia się w fotografii 

dziennikarskiej. Przykładami są dwie fotografie nagrodzone w międzynarodowym konkursie World 

Press Photo. Pierwszy z nich to obraz rozpaczy Gruzina po śmierci brata. Centralnym punktem są 

skrzyżowane ramiona zrozpaczonego mężczyzny obejmującego martwe ciało oraz jego sugestywna 

mimika twarzy. Fotografia pojawiała się na pierwszej stronie w wielu tytułach prasowych. Wielo-

krotne umieszczanie go na łamach świadczy o atrakcyjności wizualnego oddziaływania. Z jednej 

strony fotografia ma przyciągnąd uwagę, z drugiej realizowad obowiązek fotoreportera informo-

wania o najistotniejszych wydarzeniach. Drugim przykładem przedstawienia nawiązującym stylis-

tycznie do Piety jest fotografia autorstwa Samuela Arandy, laureata ubiegłorocznej edycji World 

Press Photo. Kobieta w czarnej burce obejmuje rannego mężczyznę. Sukces fotografii polega m.in. 

na uchwyceniu figuratywności odczytywanej przez wzory kulturowe. Konotowanie znaczenia z 

rozpoznawalnym wizerunkiem Matki Boskiej i Chrystusa stanowi istotny zabieg podkreślający 

dramatycznośd fotografowanej sceny. 
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 L. Langton, Photojournalism and Today's News. Creating Visual Reality, Willey-Blackwell, 2009, s. 177-

178. 
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 R. Bartes, Światło obrazu: uwagi o fotografii, tł. Jacek Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008, 

s. 160-161. 
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Znaczenie wizerunków pośmiertnych wzrosło wraz ze znaczeniem tabloidyzacji treści. Foto-

grafia Elvisa jest kwintesencją wchłonięcia obrazu śmierci do kultury konsumpcyjnej i popularnej. 

Pojawiła się na okładce tabloidu The National Enquirer, był to najlepiej sprzedający się numer pis-

ma. Odbiór polega na znaczeniu osoby samego Elvisa, która stała się natychmiast rozpoznawalną 

ikoną. Wartośd tej fotografii przekłada się na znaczenie i popyt  w społeczeostwie, które inkorpo-

ruje wybrane szokujące obrazy. Przykładem mocno zarysowanej w polskiej medialnej 

rzeczywistości jest publikacja fotografii martwego korespondenta wojennego Telewizji Polskiej- 

Waldemara Milewicza. Super Express opublikował zdjęcie, na którym ciało dziennikarza ułożone 

jest w pozycji siedzącej. Ekspresji sytuacji dodaje dwóch przyglądających się z zaciekawieniem 

mężczyzn. Z nagłówka dowiadujemy się, że Milewicz nie żyje, jednak na fotografii sprawia 

wrażenie śpiącego. Podpis generuje sposób odbioru fotografii, która wstrząsa z kilku powodów: 

ukazała się w wysokonakładowym tytule, dotyczy znanej i cenionej osoby oraz przedstawia 

martwe ciało. Wizerunek śmierci w takiej konfiguracji staje się obiektem z możliwością urynkowie-

nia.  

Fotografia dziennikarska obejmująca tematykę śmierci jest obszarem 

wielopłaszczyznowych oddziaływao. Sposób ujęcia decyduje o klasyfikacji zdjęcia do publikacji i 

poddania go oglądowi odbiorców. W zależności od czasu wydania, charakteru i linii programowej 

selekcja tego typu fotografii jest wyrazem zasadności ujawniania lub próbą wzbudzenia sensacji. 

Przedstawienia śmierci pokazują  krytyczne momenty, ostateczne konsekwencje wynikające z 

działao zbrojnych, nieszczęśliwych wypadków. Kwestia publikacji obejmuje problemy natury mo-

ralnej i wynikające z niej reakcje społeczne. Fotoreporter ujawniając opinii publicznej kontrower-

syjny obraz śmierci wywołuje nie tylko dyskusje, ale również naraża się na ostrą krytykę granicząca 

z wykluczeniem. Wynika to z faktu, że tematyka śmierci na fotografii dziennikarskiej wzbudza 

emocje. Wzmocnienie efektu uzyskuje się m.in. poprzez nawiązania ikonograficzne znane z historii 

sztuki bądź, poprzez te, które są zakorzenione w zbiorowej wyobraźni. Obrazy śmierci w mediach 

mają wartośd materialną. Fotografia  dziennikarska zawierająca tego typu przekaz niewątpliwie 

może ulec procesowi konsumpcji poprzez nadanie jej materialnej wartości, następnie publikacji 

oraz poddania jej oglądowi odbiorców. Śmierd w warstwie wizualnej jest nie tylko widowiskowa, 

ale powoduje zaangażowanie percepcyjne odbiorcy.   
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DEATH IN PHOTOJOURNALISM. MODERN ASPECTS OF RECEPTION 

The subject of death in journalism photography is embroiled in a number of aspects 

connected with tragic situations, events, or disasters. Visualisation of death is not only based 

on a photographic message but also it is composed of emotional focus. The influence of 

these images is dependent; among others, on tension, references to iconography of history 

of art or the one rooted in the collective imagination.  The post-mortem photo of Elvis 

Presley published in The National Enquirer, or the image of dead Waldemar Milewicz in Su-

per Express, the war correspondent of Telewizja Polska (Polish Television), show tabloidiza-

tion and common demand for images of death.  

BIBLIOGRAFIA 

Roland Bartes, Światło obrazu: uwagi o fotografii, tł. Jacek Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, 

Warszawa 2008. Kenneth Kobré , Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych 

wydarzeo, tł. Michał Lipa, Helion, 2011. 

Paweł Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa: o etyce dziennikarskiej, Rebis, Poznao, 

2003. 

Loup Langton, Photojournalism and Today's News. Creating Visual Reality, Willey-Blackwell, 

2009. 

Susan Sontag, O fotografii, tł. Sławomir Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009. 



 

Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr2/2013 

Journalism Research Review Quarterly                                                  Martyna Słowik 49 

Martyna Słowik 

 

W MEANDRACH INTERNETU 

NOWE MEDIA W DOKTRYNIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO I W JEGO PRAKTYCE 

 

 

Internet to najważniejsze medium współczesnej cywilizacji. Kto z niego nie korzysta, po-

zostaje daleko w tyle, nie ma dostępu do istotnej wiedzy oraz wielu możliwości rozwoju – 

zostaje poniekąd wykluczony z życia społeczno-kulturalnego. Internet ważny jest zwłaszcza  

z punktu widzenia organizacji społecznych i religijnych, w tym Kościoła katolickiego. Czy 

polski Kościół posiadł umiejętnośd jego skutecznego wykorzystania do komunikacji oraz 

budowania swojego wizerunku? 

 

 Można powiedzied, że Internet jest zbiorem miliardów stron WWW, z których każda 

zawiera różnego rodzaju informacje. Jest to więc ogromna sied różnorodnych baz danych, 

wykorzystywana na co dzieo przez miliony ludzi na całym świecie: w pracy, w domu, podczas 

podróży, w wolnym czasie, w ramach kontaktów społecznych. Strona internetowa może byd 

jednak czymś więcej niż gazeta codzienna: może pełnid nie tylko funkcje informacyjne, ale 

również komunikacyjne. Jest to możliwe dzięki najważniejszej właściwości nowych mediów 

jaką jest interaktywnośd, czyli możliwośd uzyskania reakcji zwrotnej użytkowników (feed-

back). Strona WWW jest również powszechnie wykorzystywana jako narzędzie budowania 

Public Relations oraz element kształtowania tak zwanego e-wizerunku, czyli obrazu firmy 

(organizacji) w świadomości otoczenia, kreowanego za pomocą mediów elektronicznych. 

 

Media – narzędzie szatana? 

 Początek kształtowania się stanowiska Kościoła katolickiego wobec pierwszego w 

historii medium, prasy, przypadł na lata 1831-1878 i pontyfikaty dwóch papieży: Grzegorza 

XVI oraz Piusa IX (K. Pokorna-Ignatowicz, 2002). Pierwszy z nich był przeciwnikiem całej dok-

tryny liberalnej, oskarżył też prasę o odciąganie ludzi od wiary katolickiej, czemu dał wyraz w 

Encyklice Probe nostis z 18 września 1840 roku. Pius IX zasłynął natomiast wydaniem encykli-

ki Quanta cura (8 grudnia 1846), w której – obok herezji oraz idei rozdziału Kościoła od 
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paostwa – potępiał „szkodliwe publikacje”. Pewnym przełomem można nazwad pontyfikat 

Leona XIII (1878-1903), który nieco złagodził stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec gazet. 

Uważał, że prasa jako zjawisko nie jest złem, a dobrze wykorzystana może przynieśd wiele 

korzyści Kościołowi (K. Pokorna-Ignatowicz, 2002). W encyklice Etsi nobis Leon XIII wysunął 

tezę, że człowiek ukształtowany intelektualnie i religijnie sam może wybierad sobie lekturę, 

nie trzeba mu jej narzucad. Taki punkt widzenia był nowością w stosunku do poglądów 

wyrażanych przez wcześniejszych papieży. Nie zmienia to faktu, że od XIX wieku do lat 20. XX 

wieku Kościół katolicki uważał media za zagrożenie dla swojej pozycji oraz moralności wier-

nych. W tym okresie powstały indeksy ksiąg zakazanych, które nie przyniosły jednak zamier-

zonych efektów. Pewne pogłębienie refleksji teologicznej nad mediami nastąpiło za pontyfi-

katu Piusa XII (1939-1958), który zabiegał o częste kontakty z dziennikarzami. Jednak i tutaj 

zmiana w postawie Stolicy Apostolskiej wiązała się raczej z zastosowaniem innego tonu 

nauczania i poszerzeniem zakresu widzenia problemu niż z merytoryczną zmianą wykładni 

Kościoła w tej dziedzinie.  

 

Katolicka (r)ewolucja medialna 

Redefinicję społecznego nauczania Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza dotyczącego mediów, 

przyniósł dopiero Sobór Watykaoski II, a także pontyfikat Jana XXIII. To on w znacznym stop-

niu określił stanowisko Kościoła wobec elementarnych problemów ówczesnego świata, 

wprowadził też do nauczania język pełen życzliwości i zrozumienia, którym od tamtej pory 

posługują się jego następcy. Podczas Soboru Watykaoskiego II przyjęto szesnaście doku-

mentów wytyczających główne kierunki działalności Kościoła katolickiego, wśród nich trzy 

miały ogromny wpływ na stosunek hierarchii kościelnej do mediów: Konstytucja duszpas-

terska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Dekret o środkach społecznego 

przekazywania myśli Inter mirifica oraz Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego 

przekazu Communio et progressio, która była swoistym aktem wykonawczym dekretu. W 

Gaudium et spes Stolica Apostolska deklaruje, że stara się odczytad „znaki czasu” i pomagad 

ludziom odnaleźd się w nowych warunkach, a także dopasowad siebie samą do tych realiów 

w celu lepszego służenia światu. Dekret soborowy Inter mirifica postulował zwiększenie roli 

Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, a jego największym novum było usta-

nowienie Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Jednak dopiero Instrukcja Com-

munio et progressio zdaje się w pełni aprobowad  i rozumied naturę mediów oraz potencjał, 
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jaki w sobie mają, nazywając je darem Bożym wprost koniecznym do głębokiego poznania 

często złożonych problemów i działalności współczesnego społeczeostwa. W Instrukcji Stolica 

Apostolska konstatuje też, że ordynariusze mają starad się o prowadzenie apostolstwa za 

pośrednictwem środków społecznego przekazu. 

 Tak zwane nowe media w nauczaniu Kościoła katolickiego wymieniane są od lat 90. 

XX wieku. Pierwszy raz, chod nie w sposób bezpośredni, ich obecnośd odnotował Jan Paweł II  

w orędziu pod tytułem Misja Kościoła w erze komputerów na XXIV Światowy Dzieo Środków 

Społecznego Przekazu (1990 rok), stwierdzając, iż powinnością członków Ludu Bożego jest 

twórcze wykorzystanie nowych odkryd i technologii dla dobra ludzkości i do realizacji Bożego 

planu wobec świata. Od tego momentu Magisterium systematycznie i coraz częściej 

zwracało uwagę na rozwój nowych technologii. W lutym 2005 roku, na kilka miesięcy przed 

swoją śmiercią, Jan Paweł II w liście apostolskim Il rapido sviluppo (Szybki rozwój) stwierdził 

jednoznacznie, że chrześcijanie muszą liczyd się z kulturą medialną, w której żyją, a cały 

Kościół powinien pamiętad, iż zwraca się do podmiotów, na które wpływają język i kultura 

współczesna.  

Każdego roku również Benedykt XVI w swoich orędziach na Dzieo Środków Społecznego 

Przekazu, ogłaszanych zwykle 24 stycznia, w dniu wspomnienia św. Franciszka Salezego, pa-

trona dziennikarzy i katolickiej prasy, dzielił się własną refleksją dotyczącą mediów. Oczywis-

ty fakt nastania ery cyfrowej podkreślany jest już w każdym z listów, a co roku papież kładzie 

nacisk na konkretne szanse i zagrożenia, które – jego zdaniem – niesie ze sobą życie w zcy-

fryzowanym społeczeostwie. Jedne z ważniejszych listów papieskich na ten temat to Milcze-

nie elementem komunikacji oraz Prawda, przepowiadanie i autentycznośd życia w erze cy-

frowej. 

 

WWWspólnota w Sieci 

Truizmem jest stwierdzenie, że Kościół katolicki musiał odnotowad obecnośd nowych me-

diów oraz nauczyd się wykorzystywania ich w ewangelizacji, gdyż – w myśl powszechnej dziś 

zasady – nie istniejąc w Sieci, jego egzystowanie w rzeczywistości byłoby niekompletne i 

mniej efektywne. Zasadnym pozostaje natomiast pytanie, jak Kościół katolicki radzi sobie z 

nowymi mediami, a zwłaszcza z komunikacją za ich pośrednictwem.  

Postanowiłam przeprowadzid badania, które dałyby chod częściową odpowiedź na to pyta-

nie. Objęłam nimi strony internetowe organizacji i zgromadzeo Kościoła katolickiego, 
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znajdujące się w Krakowie na terenie dekanatu Kraków-Centrum. Uznałam, że taki dobór 

próby gwarantuje utrzymanie znacznego stopnia zróżnicowania materiału badawczego, przy 

koniecznym ograniczeniu liczby analizowanych stron WWW. Analizie poddałam zarówno 

techniczno-estetyczne komponenty stron (była to I grupa wskaźników), jak również obecnośd  

i sposób wykorzystania tych elementów, które służą komunikacji 2.0 (inaczej 

interaktywności). Zatem najpierw oceniałam dostęp i sprawnośd działania, layout i design, 

adres, nawigację, styl i edycję, przejrzystośd i czytelnośd oraz aktualnośd strony. Następnie 

przeszłam do badania „wskaźników interaktywności”: zakładki Kontakt, Księga Gości/Forum 

oraz odnośników do kanałów na portalach społecznościowych. Z oczywistych względów w 

niniejszym artykule nie ma miejsca na to, aby szczegółowo opisad przebieg przeprowadzo-

nych przeze mnie badao. Niemniej jednak pozwolę sobie podzielid się wnioskami z nich 

płynącymi oraz własnymi przemyśleniami dotyczącymi wykorzystania nowych mediów przez 

Kościół katolicki oraz napięciami, które – moim zdaniem – są nieodzownym elementem „re-

lacji” Internet-wspólnota (religijna/społeczna). 

 Generalnie strony internetowe organizacji kościelnych w dekanacie Kraków-Centrum 

prezentowały przyzwoity poziom. Zdecydowana większośd wspólnot katolickich na tym tere-

nie ma swoją stronę WWW i za jej pomocą stara się docierad do otoczenia wewnętrznego i 

zewnętrznego. Ku mojemu zdziwieniu badania wykazały znaczne różnice pomiędzy parafial-

nymi stronami internetowymi a witrynami należącymi do zakonów i duszpasterstw akade-

mickich. Te pierwsze wypadły znacznie gorzej: funkcjonowały zazwyczaj jako „słupy informa-

cyjne” (informacja publiczna). Były słabsze i uboższe pod względem formy oraz treści niż 

strony zakonów czy duszpasterstwa akademickiego. Zakony i duszpasterstwa tworzyły strony 

WWW, które często już samą grafiką, designem, nietuzinkowo skonstruowanymi tekstami 

zachęcały do kontaktu, zainteresowania się organizacją. Wykorzystywały przy tym jeden z 

czterech modelów praktycznych działao Public Relations, którym jest asymetryczne komuni-

kowanie dwukierunkowe (por. J.E. Grunig, T. Hunt), nie zaś tylko informacja publiczna, jak to 

było w przypadku stron parafialnych. Duszpasterstwa akademickie i wiele zgromadzeo za-

konnych sprawnie posługuje się też portalami społecznościowymi (zwłaszcza Facebookiem), 

na co wskazuje liczba komentarzy i fanów na poszczególnych fanpage'ach. Jednak tego typu 

portale wciąż pozostają rzadko wykorzystanym narzędziem komunikacji. Duszpasterstwa 

akademickie i zakony wyraźnie wyróżniają się na tle parafii w kwestii budowania e-wizerunku 

oraz kształtowania PR. Świadczy o tym chociażby powoływanie specjalnych komórek 
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wewnątrz organizacji, takich jak np. Biuro Promocji Prowincji przy zakonie franciszkanów czy 

badania internetowe prowadzone przed rokiem na stronie internetowej dominikanów, 

mające na celu ulepszenie witryny oraz dopasowanie jej do preferencji użytkowników. 

Największą ciekawostką z badao był pewien zaskakujący fakt: jeden z zakonów żeoskich, co 

istotne – kontemplacyjnych, zatem w naturze którego nie leży przemożna komunikacja ze 

światem zewnętrznym, wykazywał znacznie większy stopieo interaktywności (wyczerpujące 

odpowiedzi na e-maile, przejmowanie inicjatywy komunikacyjnej) niż niejedna parafia, która  

z natury rzeczy powinna szybciej reagowad na wszelkie próby kontaktu podejmowane przez 

zainteresowanych.  

 

Razem a jednak osobno? 

 Katarzyna Pokorna-Ignatowicz napisała, że nowe media są dla Kościoła nową amboną.  

W odniesieniu do Kościoła nieustannie podkreśla się koniecznośd przełożenia jego tradycyj-

nego nauczania na język nowych mediów. Pojawiają się różne propozycje dla „zmediatyzo-

wanych katolików”; jedną z nich są – bijące ostatnio rekordy popularności – internetowe 

rekolekcje przed największymi świętami: Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą. Tego rodzaju 

fakty, jak również przeprowadzone przeze mnie badania dowodzą, że Kościół katolicki wcale 

nieźle radzi sobie z używaniem Internetu do przepowiadania Dobrej Nowiny. Jego sprawne 

wykorzystywanie jest ważne zwłaszcza jeśli chodzi o „zdobywanie” ludzi młodych, dla 

których najnowsze technologie są tak naturalne, jak media tradycyjne dla pokolenia ich rod-

ziców. 

Jednak warto również spojrzed na ten problem z innej perspektywy: pomimo tego, że media 

często mogą niwelowad różnice społeczne, redukowad analfabetyzm, sprzyjad rozwojowi 

edukacji etc., to znane jest też ich destrukcyjne działanie. Jednym z nich jest eskapizm, czyli 

ucieczka od rzeczywistości w bardziej atrakcyjne, kolorowe, wygodne, wirtualne światy. 

Kościół zaś to przede wszystkim doświadczenie wspólnoty, gdzie niezbędnym elementem są 

odpowiednie postawy prospołeczne oraz redukcja rozbuchanego indywidualizmu na rzecz 

kolektywizmu. Trudno nie przyznad racji Tobiasowi Jonesowi, który w książce Sny o utopii. 

Podróże w poszukiwaniu dobrego życia stwierdził – po odwiedzeniu kilku współczesnych, 

różnorodnych religijnie wspólnot w Wielkiej Brytanii i we Włoszech – że życie we wspólnocie 

jest zawsze aktem sprzeciwu, wyrazem opowiedzenia się po stronie kontrkultury, za stałością 

i trwałością. To, co łączy ludzi w ramach wspólnoty – oprócz pewnych idei – to najprostsze 
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czynności, wykonywane razem i pro publico bono. Zatem oprócz pewnego rodzaju mitu (sys-

temu wartości), który wyznacza horyzont wspólnoty, jej podstawową cechą jest po prostu 

fizyczne bycie razem, wspólne działanie. Internet sprzyja tymczasem raczej kulturze indywi-

dualistycznej, atomistycznej, niż kolektywnej. Chod może pomagad łączyd ludzi za pomocą 

pewnych form i treści, to jednak często czyni to doraźnie, ad hoc. Napięcie między Kościołem 

katolickim a nowymi mediami wydaje się byd zatem nieuniknione i do pewnego stopnia na-

turalne. Fakt, że współczesna kultura jest kulturą jednostek, postępującego indywidualizmu, 

stawia Kościół rzymskokatolicki, ale i każdą inną wspólnotę, przed problemem jasnego 

określenia swoich celów w posługiwaniu się nimi, ale również wytyczenia granic w ich użyciu, 

których przekroczenie może zagrażad stabilności i jedności wspólnoty jako takiej. Pytanie 

tylko, czy wytyczenie takich granic oraz ich efektywne przestrzeganie jest jeszcze możliwe 

w czasach dominacji płynnego postmodernizmu? 

Bibliografia: 

Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica 

Encyklika Quanta cura 

Instrukcja duszpasterska o środkach masowego przekazu Communio et progressio 

List apostolski Il rapido sviluppo 

Jan Paweł II Misja Kościoła w erze komputerów 

K. Pokorna-Ignatowicz Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-dylematy

Benedykt XVI  Milczenie elementem komunikacji 

Benedykt XVI  Prawda, przepowiadanie i autentycznośd życia w erze cyfrowej 

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes 

IN THE MEANDERS OF THE INTERNET NEW MEDIA IN THE DOCTRINE OF THE CATHOLIC 
CHURCH AND ITS PRACTICE

The author points to the role which media play in the teachings of the Church. The article 
relates to, among others, the texts of John Paul II. There is a visible tension between the 
Catholic Church andnew media. In summary, the author expresses doubt whether it is 
possible that the functioning of the Catholic community could be possible, in times of the 
domination of liquid postmodernism.



Naukowy Przegląd Dziennikarski            nr2/2013 

Journalism Research Review Quarterly  Katarzyna Płonka-Bielenin 55 

Katarzyna Płonka-Bielenin 

WPŁYW MEDIÓW LOKALNYCH NA FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH. 

1. Zagadnienia wstępne

Współcześnie wpływ mediów, bez względu na to czy są to media tradycyjne (czyli 

prasa, radio, film), czy też nowoczesne media elektroniczne (telewizja, internet) – stał się 

prawdziwą potęgą, a zarazem nieodłącznym atrybutem dnia codziennego. Media stały się 

najlepszym źródłem informacji, jak również najskuteczniejszym środkiem komunikacji 

społecznej. W dobie rozwoju społeczeostwa informacyjnego58 nadaje się im szczególny wy-

miar przede wszystkim w zakresie wpływu na kształtowanie postaw obywatelskich oraz 

kreowanie rzeczywistości59.   

Wpływ jaki obecnie wywierają media na życie społeczne jest tak istotny, iż 

w opinii niektórych medioznawców media stanowią nie czwartą władzę, lecz pierwszą60. 

Należy jednak zwrócid uwagę na subtelną różnicę między pojęciem „wpływu”, a „władzy”. 

Oczywiście daje się zauważyd rosnącą potęgę mediów w zakresie oddziaływania na życie 

społeczne, przy czym nie jest to tożsame z pojęciem „władzy”.     W sensie właściwym władza 

58
A. Dolska-Zaghdoudi, Społeczność internetowa jako zbiorowy odbiorca w komunikacji społecznej

XXI wieku [w:] red. W. Machury, Etyka w mediach, Media odzwierciedleniem rzeczywistości, Poznań-

Opole 2010r., s. 80 - Społeczeństwo informacyjne-terminem tym określa się społeczeństwo, w którym 

towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoznaczne lub 

nawet ważniejsze od dóbr materialnych. Społeczeństwo informacyjne „odnosi się do technicznych 

narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania informacji. Teorie rozwoju społecznego 

przedstawiają społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju społecznego, po społeczeństwie 

przemysłowym. Nazywane jest ono również społeczeństwem  postmodernistycznym, ponowoczesnym 

lub poprzemysłowym”.  
59

 Red. M. Sokołowski, Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP, Warszawa 2007r., s.7 
60

A. Szynol, Dziennikarz lokalny w obliczu interesów politycznych i biznesowych redakcji [w:] red.

M. Sokołowski, Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP, Warszawa 2007r., s. 97. „Czwarta władza” –

współcześnie mianem takim określa się dziennikarzy. Jednak termin ten jest znacznie starszy, przyj-

muje się, iż  termin ten po raz pierwszy został zastosowany już w drugiej połowie XVIII w. przez Ed-

munda Burke.
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to zdolnośd osiągania pożądanego celu także wbrew postawom przedmiotu władzy61. Zatem 

w tym „sensie media nie były i nie będą obdarzone władzą, jeśli pominąd władzę ich 

właścicieli i kontrolerów nad publikowanymi przekazami”62. Przy czym niewątpliwie mają 

one wpływ poprzez zdolnośd oddziaływania na postawy społeczne, w szczególności na 

społeczności lokalne. Nadto można odróżnid tzw. twardy determinizm władzy, która dąży do 

realizacji sowich celów w sposób nieuchronny, właściwie absolutny, chod nie zawsze sku-

teczny. Natomiast determinizm miękki mediów charakteryzuje się tym, iż rzadko (jeśli w 

ogóle) wywierają absolutne, wręcz niemożliwe do uniknięcia wpływy społeczne. Częściej 

tworzą warunki dla określonego działania, umożliwiają wydarzenia, których skutki oraz czyn-

niki są przez nie wywoływane, a nie spowodowane. Przy czym nie ma tutaj jasnego związku 

przyczynowego, a raczej jest to „modus oddziaływania”. Zatem wpływ mediów raczej jest 

probabilistyczny, a nie kategoryczny. Jednak wpływ ten jest z pewnością realny63.  

Nadto nie możemy mówid o ustrojowo usankcjonowanym istnieniu „czwartej 

władzy”, na co wskazuje podstawowa zasada ustrojowa trójpodziału władzy (dzieląc władzę 

na ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą). Oczywiście z punktu widzenia omawianej 

problematyki jest to pewnego rodzaju uzurpacja, przy czym trudno nie zauważyd istotnego 

wpływu mediów na funkcjonowanie społeczeostwa obywatelskiego64. 

Media przyczyniają się do kształtowania świadomości obywatelskiej, tworzenia i 

umacniania więzi w społeczeostwie obywatelskim. Sfera publiczna charakteryzuje się tym, iż 

stanowi przestrzeo komunikacyjną, która umożliwia nawiązywanie interakcji między jednost-

kami, grupami i organizacjami reprezentującymi różne interesy, ideologie czy dążenia. 

Współzależnośd, która występuje między działaniem mediów a  funkcjonowaniem demokrac-

ji opiera się na tym,  iż media pomagają w nawiązywaniu interakcji między wszystkimi pod-

miotami społecznymi oraz dążą do aktywizacji społeczeostwa i wyzwalania różnorodnych 

form zaangażowania społecznego i politycznego. Natomiast tam gdzie media pobudzają do 

uczestnictwa w przedsięwzięciach i inicjatywach o charakterze obywatelskim, można mówid                            

o społeczeostwie obywatelskim, a więc o wyższej formie aktywizacji społecznej, której prze-

                                                      
61

 Władza to zdolność podmiotu władzy do narzucania swej woli, zmuszania do określonego zacho-

wania i kontrolowania przedmiotu władzy. 
62

 T. Goban-Klas, Media: od „czwartej” do „pierwszej” władzy? [w:] red. M. Magoskiej, Media, władza, 

prawo, Kraków 2005r., wyd. I, s. 20 
63

 Ibidem, s. 20-21 
64

 E. Nowińska, Media jako czwarta władza? Co na to prawo? [w:] red. M. Magoskiej, Media, władza, 

prawo, wyd. I, Kraków 2005r., s. 10 
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jawiam jest dobrze rozwinięty „trzeci sektor”. Poza działaniami o charakterze politycznym i 

społecznym, ważne są także inicjatywy podejmowane przez obywateli na poziomie lokalnym. 

Istotne są przedsięwzięcia ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych i podejmują 

wysiłek, aby życie lokalnej społeczności stało się lepsze. W znacznym stopniu wysiłek ten 

polega na szeroko pojętej partycypacji społecznej i aktywnym obywatelstwie oraz na otwar-

tym wyrażaniu swoich opinii i interesów, między innymi przez stosowanie narzędzi multime-

dialnych65.  

2. Pojecie organizacji pozarządowych a organizacji pożytku publicznego

Wpływ mediów lokalnych na funkcjonowanie organizacji pozarządowych wyraża się 

przede wszystkim w formie ich współpracy z organizacjami działającymi na terenie ich 

wydao. Podejmując problematykę oddziaływania mediów lokalnych na funkcjonowanie or-

ganizacji pozarządowych na wstępie należy ustalid znaczenie wskazanego pojęcia.  

Pojęcie organizacji pozarządowych (ang. non governmental organization–NGO) sto-

sowane jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne międzynarodowe insty-

tucje. Ze Stanów Zjednoczonych biorą swój rodowód między innymi takie określenia jak non-

profit organizations oraz third sektor (trzeci sektor). Określenie „III sektor” ma odróżnid ten 

typ organizacji od pozostałych dwóch sektorów, tj. administracji publicznej (sektor I) i orga-

nizacji nastawionych na osiągnięcie zysku (sektor II lub sektor for-profit, zwany inaczej sekto-

rem prywatnym). Termin „społeczeostwo obywatelskie” używane jest zamiennie z tymi 

pojęciami, czasem służy także do określenia społeczeostwa, w którym „trzeci sektor” jest 

dobrze rozwinięty66.  

Powołany wyżej termin postrzegany jest jako zespół organizacji, które nie  należą 

ani do prywatnego sektora zarobkowego, ani paostwowego. Przy czym już w XIX wieku 

65
A. Biały, Media w społeczeństwie obywatelskim i w trzecim sektorze [w:] Media obywatelskie

a organizacje pozarządowe, Trzeci Sektor, Kwartalnik o problemach społeczeństwa obywatelskiego 

2008r., nr 14, s. 8-9 
66

D. Sulkiewicz-Nowicka, J. Mierzejewska, M. Eyman, P. Lijewski, F. Rościszewski, K. Wygnański,

Jeszcze raz „O demokracji w Ameryce” czyli przewodnik po organizacjach pozarządowych w USA, 

Wyd. Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR, Warszawa 1996r., część I, s. 

7; także H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia, Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Krasnobród 

2004r., s. 11.   
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istniały organizacje, nie wywodzące się ani ze sfery kapitalistycznej, ani paostwowej, które 

powstawały na gruncie nowoczesnej demokracji, zaakceptowane były przez władze 

paostwowe oraz uznane przez pracodawców. Zatwierdzono statusy organizacji 

spółdzielczych, stowarzyszeo wzajemnej pomocy i związków. 

Zjawisko występowania „trzeciego sektora”, które w Stanach Zjednoczonych 

określa się mianem „sector non-profit”, a w Wielkiej Brytanii „voluntary sector” jest przed-

miotem zainteresowania ekonomistów, socjologów i politologów67. 

Współcześne, gdyby nie było „trzeciego sektora”, czyli organizacji pozarządowych 

społeczeostwo obywatelskie nie mogłoby funkcjonowad. W polskiej literaturze istnieje kilka 

terminów na określenie pojęcia organizacji pozarządowych. Do najczęściej spotykanych 

określeo należą: organizacje typu „non-profit”, dobrowolne, niezależne, niekomercyjne68.  

Za organizacje „trzeciego sektora”  uważa się nienależące do sektora publicznego 

podmioty o celach niezarobkowych („non-profit”) lub bardziej adekwatne określenie, 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku („non-for-profit”). Pierwsze określenie występuje w 

definicji stowarzyszenia zawartej art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzys-

zeniach69, a drugie występuje w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych70 

oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie71.  

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 wyżej powołanej ustawy „organizacjami 

pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu us-

                                                      
67

 S. Golinowska, Teoretyczne postawy działania organizacji pozarządowych [w:] Polityka społeczna. 

Teksty źródłowe, wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska, Wyd. Uwr., Wrocław 2003r., s. 

63-64. Z ekonomicznego punktu widzenia potrzebę działania organizacji typu „non-profit” uzasadnia 

próba urzeczywistnienia przez te organizacje potrzeb społecznych, na tych obszarach na których sek-

tor publiczny i prywatny nie chciał lub nie mógł sprostować wytyczonym działaniom. Niewątpliwie or-

ganizacje te mają charakter instytucji uzupełniających i sytuują się między państwem a rynkiem. Z 

punktu widzenia socjologicznego organizacje pozarządowe są wyrazem kolektywnego działania opar-

tego na dobrowolności, spontaniczności, a także autentyczności potrzeb, które dzięki temu mogą być 

zaspokojone. Różnorodność oraz wielkość tych instytucji, a także ich udział w realizacji pożytku 

społecznego przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, organizującego się dla reali-

zacji wspólnych potrzeb. Natomiast na gruncie politologii organizacje pozarządowe występują jako 

trzon społeczeństwa obywatelskiego, czyli są zarówno zapleczem, weryfikatorem, jak i społecznym 

kontrolerem działalności politycznej. 
68

 K. Płonka-Bielenin, Status administracyjno-prawny organizacji pożytku publicznego, Katowice 

2010r., s. 20 
69

 tj. Dz. U. z 2001r. Nr  79, poz. 855 z późn. zm. 
70

  Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 
71

 tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536. 
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tawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jed-

nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolnośd prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”. 

Organizacje mogą uzyskiwad także status organizacji pożytku publicznego, co 

wiąże się z określonymi korzyściami, jak również nakłada na nie pewne obowiązki. Wpływ 

mediów lokalnych w zakresie promowania działalności organizacji pożytku publicznego 

jest szczególnie istotny. Kluczowe znaczenie dla uzyskania, przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie, statusu organizacji pożytku publicznego ma spełnienie warunków 

określonych w art. 20 pkt 1-6, z zastrzeżeniem art. 21 powołanej ustawy72.   

                                                      
72

 Stosownie do art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymogi te są 

następujące: 

a). należy prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej 

grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną 

sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; 

b). może prowadzić działalność gospodarczą, ale wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego; 

c). należy nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność, o której mowa w pkt a;  

d). ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i 

niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Przy czym 

członkowie organu kontroli                  i nadzoru: 

- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot  uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

e). członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

f). statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają: 

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie or-

ganów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa    w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przeka-

zanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego,  
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Wszystkie warunki, które zostały określone w dyspozycji art. 20 powołanej ustawy 

muszą zostad spełnione łącznie przez organizację pozarządową albo podmiot, o którym mo-

wa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 aby mogły uzyskad status organizacji pożytku publicznego, poza 

pewnymi wyjątkami w stosunku do podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, o czym 

stanowi art. 21 ustawy73. 

 Treśd art. 3 ust. 4 wskazuje expressis verbis, iż ustawa wyłącza możliwośd stosowa-

nia do wymienionych w nim organizacji, przepisów działu II, w którym znajduje się art. 20. Do 

organizacji tych należą: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, 

samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne. Ponadto statusu 

tego nie mogą również uzyskad, jak wskazuje prawodawca w art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3 stowarzys-

zenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie socjalne74.  

Niewątpliwie ze statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w 

art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 cytowanej ustawy, powinno jednoznacznie wynikad, że działalnośd jest 

prowadzona na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, 

że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub 

materialną w stosunku do społeczeostwa75.  

 

3. Wpływ mediów lokalnych na działalnośd organizacji pozarządowych 

 

Omawiając problematykę wpływu mediów lokalnych na organizacje pozarządowe 

należy wskazad na współpracę, która opiera się na pewnych założeniach, mających wpływ na 

przemiany zachodzące w społeczności lokalnej. Przede wszystkim można do nich zaliczyd 

kwestie zacieśniania i budowania więzi społecznych; „zbliżanie” obywateli do władzy; 

wzmacnianie filaru społeczeostwa obywatelskiego; wpływ na zdynamizowanie działalności 

organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeo i fundacji; zachęcanie społeczności lokal-

nej do uczestnictwa w organizacjach pozarządowych; wyzwalanie potrzeby samoorganizacji 

                                                                                                                                                                      
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
73

 K. Płonka-Bielenin, Status administracyjno-prawny organizacji..., s. 71  
74

 Ibidem., s. 71 
75

 Szerzej na temat spełnienia wymogów w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 

[w:] K. Płonka-Bielenin, Status administracyjno-prawny organizacji..., s. 67- 74  
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obywatelskiej, inicjatywy oraz działao na rzecz lokalnej społeczności; wpływ na zmianę 

mentalności i filozofii myślenia obywateli do wzrostu świadomości społecznej, politycznej, 

ekonomicznej oraz prawnej; jak również wpływ na poprawę komunikacji społecznej w gmi-

nach76.   

Częśd wydawców mediów lokalnych stoi na stanowisku, iż ich powinnością jest nie 

tylko dostarczanie rzetelnych informacji, ale także bezstronne komentowanie i wyjaśnianie 

wydarzeo, umożliwiające odbiorcom poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie ogólnych kompe-

tencji społecznych77, w szczególności dotyczących komunikowania społeczności lokalnej o 

zakresie działalności organizacji pozarządowych działających zwłaszcza na ich terenie.   

Zadania mediów lokalnych należy rozpatrywad przynajmniej w dwóch 

płaszczyznach, wskazując ich status, zadania i zasady działania. Jako pierwszą można 

wyróżnid płaszczyznę strukturalną, w ramach której nadawca jest badany w układzie relacji z 

systemem społecznym, politycznym oraz ekonomicznym. W tym ujęciu próbuje się określid 

jego miejsce w złożonej siatce współzależności, obowiązków, jak również zadao. Takie ujęcie 

określa się jako szersze. Natomiast płaszczyzna strukturalna może dotyczyd także problema-

tyki wewnętrznej organizacji struktury wydawnictwa, czy jego poszczególnych komórek or-

ganizacyjnych. Takie ujęcie problematyki określa się jako ujęcie węższe. Zaś drugą 

płaszczyznę określa się jako funkcjonalną, w której zainteresowania badaczy skupiają się 

wokół form, sposobów działania nadawców (wydawców), jak również jego funkcji 

spełnianych w lokalnym systemie społeczno-politycznym oraz ekonomicznym, co można 

określid jako szersze ujęcie tego zagadnienia. Płaszczyznę funkcjonalną można ująd także w 

znaczeniu węższym, przez które rozumie się zasady, normy i wzorce postępowania oraz spo-

soby kontroli i formy odpowiedzialności nadawcy (wydawcy) wobec odbiorców78.        

Do podstawowych zadao mediów lokalnych należy: dostarczanie odbiorcom wiedzy 

o ich otoczeniu (funkcja poznawcza), kształtowanie odpowiednich postaw wobec 

rzeczywistości (funkcja perswazyjna i motywacyjna), propagowanie pozytywnych wartości, 

wzorców i zachowao  (funkcja socjalizacyjna) oraz zapewnianie przyjemności i relaksu 

(funkcja rozrywkowa). Oczywiście zadania te wzajemnie się przeplatają. Na media lokalne 

                                                      
76

 J. Piotrowska, Media lokalne jako nowy podmiot lokalnej polityki społecznej, Społecznie Odpowied-

zialna Uczelnia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, s. 52 

http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/fp50fttm73i3ccnv6e1yaecjlmn4wt.pdf 
77

 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Poznań 2009r., s. 88 
78

 Ibidem., s. 89 
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można patrzed jako na ważny czynnik zmiany społecznej, zachodzącej we wszystkich obsza-

rach transformującego się systemu ustrojowego, jak również politycznego oraz ekonomicz-

nego. To właśnie media lokalne same podlegały zmianie stanowiąc efekt zmiany systemowej. 

W efekcie można mówid także o dynamice oraz procesie zmiany. Uwzględniając dynamikę 

mediów lokalnych, należy mied na uwadze głównie jej żywiołowośd, która przedstawia się 

nam między innymi jako pewien skutek niezaspokojonych dotychczas ważnych potrzeb in-

formacyjnych społeczeostwa lokalnego, w tym także organizacji pozarządowych79.  

Media lokalne organizują także różnego rodzaju akcje społeczne, jak również pod 

ich patronatem często odbywają się koncerty na rzecz osób potrzebujących, na rzecz organi-

zacji pozarządowych, jak również zbiórki pieniężne oraz debaty publiczne z lokalną 

wspólnotą samorządową.  

Na funkcjonowanie organizacji pozarządowych istotny wpływ mają dobre relacje z me-

diami, co wyraża się w możliwości szerzenia określonych idei oraz wiedzy, czy też celów re-

alizowanych przez organizacje pozarządowe dla szerszego grona odbiorców. 

Możliwośd otrzymywania wypłat z 1% odpisów podatkowych przekazywanych przez 

obywateli na rzecz organizacji jest szczególnie istotna. Rozwiązanie to do tej pory nie było 

znane, ani podatnikom, ani organizacjom społecznym w Polsce. Po raz pierwszy idea przeka-

zania przez obywateli tego podatku została wprowadzana w życie w powojennej Hiszpanii i 

Włoszech, gdzie częśd podatku można było przekazad na rzecz kościołów. Na grunt polski 

idea ta została przeniesiona bezpośrednio z Węgier, gdzie odpis 1% funkcjonuje od roku 

1996. Ponadto przykład ten stał się inspiracją dla innych krajów Europy Środkowo Wschod-

niej np.: dla Słowacji, Litwy czy Rumunii80.  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie określiła, iż każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma możliwośd 

przekazania kwoty nie większej niż 1% kwoty należnego podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego. Pewne przesłanki związane z funkcjonowaniem mechanizmu 1% oraz 

doświadczenia innych paostw w zakresie stosowania tego rozwiązania, jak również 

79
 Ibidem., s. 89 

80
J. Ruszewski, Organizacje pożytku publicznego „Państwo i Prawo”, Warszawa  2005r., z. 7 (713), s.

90; także M. Arczewska, O kroku milowym, którego nie było. Ustawa o działalności pożytku publiczne-

go a opodatkowanie, finansowanie i współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną w Polsce, 

[w:] Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, (red.) M. Rymsza, Warszawa 

2004r., s. 165. 
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doświadczenia paostwa polskiego w zakresie odliczania darowizn na cele społeczne 

pozwalają na sformułowanie pewnych hipotez związanych  z funkcjonowaniem tego mecha-

nizmu oraz stawiają pewne wyzwania przed organizacjami pożytku publicznego81.  

Podstawowe korzyści płynące z wprowadzenia „jednego procentu” w Polsce, to 

niewątpliwie środki finansowe, którymi może zostad wsparta działalnośd organizacji pożytku 

publicznego. Z punktu widzenia tych organizacji środki finansowe przekazane w ramach 

„jednego procenta” stanowią atrakcyjną formę wsparcia, z tego powodu, że dysponent nie 

wskazuje sposobu ich wykorzystania. Organizacja te środki musi przekazad na realizację 

celów statutowych, ale to w jej gestii pozostaje, które cele i jakie działania będą z tych 

środków finansowane82.  

Ponadto mechanizm „jednego procenta” stwarza również dla organizacji możliwośd 

budowania trwałych więzi z osobą, która przekazała jej swoje wsparcie. Również mechanizm 

ten wymusza aktywnośd samych organizacji pożytku publicznego, ponieważ organizacja taka 

musi włożyd znaczny wysiłek w dotarcie do potencjalnych dobroczyoców z informacją o 

swoich działaniach i to w taki sposób, aby była bardziej przekonująca dla podatnika niż oferta 

innej organizacji i tu właśnie podkreśla się szczególną rolę mediów lokalnych. 

Istnieją także obawy związane z funkcjonowaniem „jednego procenta”. Obawy o 

skalę odpisów rodzi pasywnośd organizacji pozarządowych, zwłaszcza w podejmowaniu 

działao promocyjnych, oraz brak umiejętności i doświadczeo w tym zakresie wielu organizacji 

działających lokalnie. To przede wszystkim w połączeniu z możliwością finansowania stwarza 

zagrożenie, iż odbiorcą „jednego procenta” będą wyłącznie duże ogólnokrajowe organizacje, 

które są znane przede wszystkim za pośrednictwem mediów ogólnokrajowych. Ponadto 

ograniczenie możliwości odpisów darowizn w połączeniu z ograniczeniem mechanizmu „jed-

nego procenta” wyłącznie do organizacji pożytku publicznego może pozbawid istotnego 

źródła finansowania organizacje pozarządowe, które nie będą ubiegad się o status organizacji 

pożytku publicznego83.  

W świetle powyższego najważniejszym wyzwaniem jest przygotowanie                        

i podjecie przez organizacje pozarządowe działao informacyjnych oraz promocyjnych 

                                                      
81

 K. Płonka-Bielenin, Status administracyjno-prawny..., s. 85 
82

 Red. M. Rymsza, Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Warszawa 2004r.,                      

s. 197.   
83

 T. Schimanek, „Prawo jednego procenta” w Polsce – obawy i wyzwania, [w:] Współpraca sektora 

obywatelskiego z administracją publiczną, (red.) M. Rymsza, Warszawa 2004r., s. 202-203.   
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służących dotarciu z jak najszerszą informacją na temat mechanizmu „jednego procenta” 

do podatników. Każda organizacja pożytku publicznego powinna podejmowad takie 

działanie we własnym zakresie, na własne potrzeby oraz we własnym środowisku,                       

a zatem rola mediów  lokalnych w tym zakresie jest nieoceniona.                   

Nadto T. Schimanek podkreśla, iż organizacje, których misją jest wspieranie roz-

woju sektora obywatelskiego w Polsce, powinny także podejmowad kampanie informa-

cyjne i promocyjne, nie służące konkretnej organizacji czy grupie organizacji jako potenc-

jalnym odbiorcom „jednego procenta”, lecz promujące sam mechanizm i pomagające po-

datnikowi z niego skorzystad, zostawiając mu swobodny wybór w zakresie odbiorcy 

wsparcia84. 

 Z punktu widzenia organizacji pozarządowych środki uzyskiwane z jednoprocento-

wych odpisów stały się dodatkowym źródłem przychodu, z którego mogą finansowad 

swoją działalnośd. Środki uzyskiwane z tych odpisów mogą byd przekazywane nie tylko 

ściśle na określone cele, takie jak np. w przypadku grantów udzielonych przez fundacje. 

Dodatkowe fundusze mogą byd spożytkowane na każde działanie, które znajduje się w 

obszarze działalności organizacji pozarządowych i zostało zadeklarowane przy rejestracji.  

Konkludując należy wysunąd następujące wnioski związane z wpływem systemu 

„alokacji jednoprocentowych” promowanych przez media lokalne na rzecz rozwoju orga-

nizacji pozarządowych. Przede wszystkim „prawo jednego procenta” zawiera w sobie 

wielki potencjał, jeżeli chodzi o podnoszenie umiejętności organizacji pozarządowych w 

zakresie komunikacji i informowania o sobie i o swojej pracy opinii publicznej oraz jej 

konkretnych segmentach. W odróżnieniu od innych form wsparcia publicznego, system 

ten stwarza silną motywację dla organizacji do nawiązywania kontaktów z członkami, czy 

społecznościami lokalnymi w celu realizacji zamierzeo, którym tak naprawdę mają służyd. 

Funkcjonowanie systemu „jednego procenta” otworzyło nowe źródło pozyskiwania fun-

duszy, które z pewnością wymaga większej przejrzystości i większego wysiłku 

poświęconego na kształtowanie wizerunku publicznego organizacji pozarządowych. 

Wprowadzenie „prawa jednego procenta” uczyniło trzeci sektor bardziej przejrzystym, 

elastycznym i komunikatywnym. W skutek wysiłków organizacji pozarządowych, 

zmierzających do przekonania podatników, iż powinni je wspierad, usprawniony został 
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przepływ informacji między trzecim sektorem i społeczeostwem. Z chwilą, gdy organizacje 

pozarządowe zaczęły przyjmowad wpłaty od indywidualnych podatników, stały się 

zobowiązane wobec swych darczyoców do należytego spożytkowania tych funduszy, a 

także do powiadomienia ich o tym, w celu ewentualnego przekazywania im dalszych da-

rowizn „jednoprocentowych” w przyszłości. Zatem media lokalne odgrywają istotną rolę 

w zakresie przekazywania informacji dotyczących wykorzystania przekazanych środków. 

Istnieją także określone prawem pewne wymogi w sferze sprawozdawczości nałożone na 

organizacje pożytku publicznego, korzystające z darowizn „jednego procenta”, co 

przyczyniło się do tego, że organizacje stały się bardziej przejrzyste finansowo dla opinii 

publicznej, co wpłynęło na ograniczenie możliwości sprzeniewierzania funduszy.       

Należy podzielid opinię L. Balcerowicza, którą potwierdza także J. Kopyra, iż         

w zakresie prawa podatkowego w Polsce „dobrym rozwiązaniem wprowadzonym ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest nadanie podatnikowi prawa do 

przekazania 1% rocznego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego”. 

Argumenty powoływane przez autora popierające dane stanowisko to: zwiększenie troski 

o interes społeczności oraz możliwośd wzrostu finansowania niektórych zadao paostwa 

poprzez wspieranie organizacji, która prowadzi działalnośd będącą wysoko ocenianą przez 

podatników85.  

Konkludując trzeba wskazad, iż „trzeci sektor” potrzebuje mediów po to by 

informowad o sowich działaniach na rzecz społeczeostwa obywatelskiego, ale również              

i media potrzebują „trzeciego sektora”, by uniezależnid się od grup, które mają jedynie 

prywatne interesy w publikowaniu określonych treści. Właściwie można wyróżnid dwie 

podstawowe przyczyny, które wskazują na potrzebę rozwoju mediów lokalnych                      

w trzecim sektorze. Po pierwsze, rola informacji społeczeostwa lokalnego o działaniach 

                                                      
85

 L. Balcerowicz, Czy polityka fiskalna powinna być instrumentem wspierania rozwoju organizacji 

społecznych, Trzeci Sektor 2004r., Nr 1, s. 59-60; także J. Kopyra, Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, Komentarz, Warszawa 2005r., s. 117 – odwołując się do art. 45c ustawy                 

z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika wskazany w zeznaniu 

podatkowym, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (...) kwotę w wysokości 

nieprzekraczającej 1% podatku (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Również art. 21b 

ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) wskazuje, iż naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika (...) prze-

kazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (...) kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% 

podatku.  
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podejmowanych przez organizacje pozarządowe86. Znaczna częśd organizacji 

pozarządowych zaczyna dbad o swój wizerunek. Przede wszystkim wyrazem tego jest po-

siadanie przez stowarzyszenia i fundacje swoich stron internetowych, na których 

zamieszczają ważne informacje o powstaniu, historii organizacji, działalności, planach              

i celach. Na stronach internetowych możemy zapoznad się z sądowym rejestrem organi-

zacji, czy sprawozdaniami rocznymi. Na stronach organizacji lokalnych znajdują się często 

informacje o lokalnych przedsięwzięciach, w tym fotoserwis bądź nagrania wideo. 

Niektóre z organizacji wydają także swoje gazetki, czy promują swoją działalnośd przy 

użyciu materiałów audiowizualnych czy filmowych87. Po wtóre, koniecznośd rozwoju me-

diów w trzecim sektorze podyktowana jest również tym, że organizacje non-profit są nie-

jako zmuszone do wykorzystania mediów do rozpowszechniania treści na większą skalę88. 

 

 

4. Współpraca dziennikarzy lokalnych z organizacjami pozarządowymi 

 

Współpraca dziennikarzy lokalnych z „trzecim sektorem” może przybierad różne formy, 

polegające między innymi na zamieszczaniu w prasie lokalnej komunikatów, artykułów, czy 

wywiadów związanych z działalnością i promocją danej organizacji pozarządowej. Wskazane 

formy mają na celu zaakcentowanie obecności organizacji pozarządowej w czasopismach, 

telewizji, czy portalach internetowych, ponieważ nie wszystkie organizacje pozarządowe są 

w stanie same zapewnid sobie akcje promocyjne.  

Współcześnie coraz częściej spotyka się pojęcie dziennikarstwo obywatelskie, które 

zachęca włączanie mieszkaoców wspólnot samorządowych do debat społecznych, przejawia 

się także w pobudzaniu mieszkaoców wspólnot lokalnych do aktywności społecznej oraz do 

krzewienia odpowiedzialności obywatelskiej89.    

Dziennikarstwo lokalne stawia sobie za cel przede wszystkim dostarczenie 

wiadomości oraz informacji, które stanowią podstawowy element prawidłowego funkcjono-

wania społeczności lokalnych, jako pełnoprawnych członków społeczeostwa demokratyczne-

                                                      
86

 A. Biały, Media w społeczeństwie obywatelskim i w trzecim sektorze [w:] Media obywatelskie                            
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go. Angażując się w szeroką działalnośd transmisyjną lub kolportażową media lokalne 

zapewniają lokalnej społeczności: 

-   szybkie dotarcie do informacji o istotnych wydarzeniach w regionie; 

               - ukazują pozytywne i negatywne aspekty życia społecznego społeczności lokalnych; 

              - dają możliwośd lokalnej społeczności wyrażania swoich opinii, postulatów, krytycz-

nych uwag w zakresie rozwoju własnego regionu90.  

Rola mediów lokalnych jest szczególnie istotna w zakresie promowania działalności organi-

zacji pozarządowych, w szczególności organizacji pożytku publicznego, jak również w sferze 

promowania inicjatyw lokalnych oraz zasad społecznej kontroli funkcjonowania instytucji 

publicznych.  

W związku z przedstawionymi zadaniami mediów, które realizowane są                    

w zakresie tworzenia i rozwoju społeczeostwa obywatelskiego, media mają obowiązek 

współpracy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie, przekazując 

informację na temat ich działalności, realizowanych projektów oraz ich funkcjonowania.  

Prawodawca w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

przewidział możliwośd nieodpłatnego informowania za pośrednictwem jednostki publicznej 

radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności przez organizację pozarządową91.  

Stosownie do treści art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r.                               

o radiofonii i telewizji92, w brzmieniu nadanym przez art. 26 ustawy  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organi-

zacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o prowadzonej przez te organizacje 

działalności nieodpłatnej.  

Trudno nie zgodzid się z poglądami J. Kopyry i A. Gluzioskigo, iż                                           

powołany przepis nie ustanawia obowiązku, a jedynie uprawnienia nadawcy do informowa-

nia. Podobnie, nie wyklucza możliwości informowania o działalności organizacji pożytku pub-

licznego w szerszym zakresie, niż zostało to określone w przepisach szczególnych. Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji może określid w drodze rozporządzenia tryb postępowania 

związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizację pożytku pub-

licznego działalności nieodpłatnej, jednocześnie uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz 
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 A. Gluziński, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wyd. Difin 2005r., s. 42. 
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obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji. Dotychczas nie wydano odpowiednich 

przepisów wykonawczych, co w praktyce umożliwiłoby organizacjom pożytku publicznego 

egzekwowanie swoich uprawnieo93.  

Powołując się na stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 stycz-

nia 2005r., Rada zwróciła się jedynie do nadawców o upowszechnienie wiedzy na temat 

możliwości przekazywania dla tych organizacji 1% podatku oraz wystosowała prośbę do jed-

nostek radiofonii i telewizji publicznej o uwzględnienie w programach emitowanych audycji, 

informacji o działalności pożytku publicznego, jak również o możliwych sposobach ich finan-

sowania94.  

W swoim stanowisku Rada podkreśliła istotną rolę mediów w dziedzinie 

kształtowania postaw obywatelskich, a zatem zrobiła znaczący krok w stronę organizacji 

pozarządowych. Z pewnością szczególną rolę można przypisad mediom lokalnym                     

w zakresie promowania i rozpowszechniania informacji o działalności organizacji 

pozarządowych działających lokalnie, które nie są znane za pośrednictwem mediów                      

o zasięgu ogólnokrajowym.  

Społeczeostwo obywatelskie, a zatem funkcjonowanie organizacji pozarządowych 

oparte jest na otwartym systemie komunikowania, który w poważnym stopniu 

współkształtowały jest przez media lokalne. Media lokalne są równie ważnym czynnikiem 

aktywizacji obywatelskiej, której wymiar kulturowy charakteryzuje się zmianami 

zachodzącymi między innymi w zwyczajach, wartościach, aspiracjach, czy świadomości 

społecznej. Następstwami inicjatyw medialnych są przeobrażenia o charakterze ekonomicz-

nym, które mają istotny wpływ na kształtowanie miejscowych stosunków społecznych.  Me-

dia lokalne współkształtują otwarty system komunikowania społecznego, dynamizują 

wymianę informacji między organizacjami pozarządowymi a lokalnym społeczeostwem. 

Stanowią także ważną instytucję gospodarczą. Ich podmiotowośd gospodarcza określa, że są 

elementem gry rynkowej. Media lokalne stawiają na cele komercyjne, które w naturalny 

sposób modelują ich zachowanie. Zatem są to dwie zasadnicze płaszczyzny przejawiania się 

aktywności mediów lokalnych w funkcjonowaniu społeczeostwa obywatelskiego, a więc or-

ganizacji pozarządowych.   W rezultacie media lokalne stanowią także ważny czynnik zmiany 
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zachodzącej we wszystkich obszarach zarówno społecznej, politycznej oraz ekonomicznej 

praktyki. Wskazane zmiany były wspierane wieloma inicjatywami przeobrażającymi zarówno 

mentalnośd indywidualną, jak i społeczną, różnymi formami uczestnictwa obywateli                 

w życiu publicznym, co łącznie przyczyniło się do powstania społeczeostwa obywatelskiego. 

Społeczna aktywnośd obywatelska jest przejawem tworzenia się organizacji pozarządowych. 

Należy podkreślid fakt, iż na początku lat dziewięddziesiątych XX wieku w sposób istotny 

wzrosła aktywnośd społeczna i polityczna środowisk lokalnych, co wyrażało się w dynamicz-

nym wzroście liczby nowych stowarzyszeo, fundacji, czyli podstawowych organizacji 

pozarządowych. Natomiast w sferze prasowo-wydawniczej przejawiało się przede wszystkim 

w powstaniu  tzw. prasy obywatelskiej, wydawanej przez różne osoby, grupy, stowarzysze-

nia, fundacje, spółdzielnie oraz organizacje o charakterze lokalnym, których zamierzeniem 

było aktywne partycypowanie w sprawowaniu władzy lokalnej oraz kontroli społecznej. 

Ważną rolę w sferze komunikacji społecznej w późniejszym okresie odegrały także lokalne 

media elektroniczne95.  

 

 

4. Funkcjonowanie mediów „trzeciego sektora” jako mediów lokalnych 

 

Współcześnie analizując problematykę mediów i organizacji pozarządowych należy 

zwrócid uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie na funkcjonowanie mediów trzeciego 

sektora. Obecnie system medialny w paostwach europejskich, jak również w Polsce można 

podzielid właściwie na trzy segmenty: media publiczne, komercyjne oraz media trzeciego 

sektora. Media publiczne zwykle powinny cechowad się ogólną dostępnością. Ich 

obowiązkiem jest spełnianie zadao programowych, do których zalicza się: pluralizm, obiek-

tywizm, różnorodnośd form i treści. Nadto obowiązkiem ich jest wspieranie rodzimej kultury, 

uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych oraz zapewnianie dostępu do informacji, 

edukacji i rozrywki. Wymienione wyżej założenia na ogół są spełniane w krajach demokra-

tycznych. Przy czym coraz częściej można dostrzec niepokojące zjawisko, a mianowicie media 

publiczne dążą coraz bardziej w kierunku komercjalizacji. Niejednokrotnie oznacza to „emi-
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towanie dużej liczby reklam, czy programów niewymagających poważniejszej refleksji”96. 

Emitowanie takiej zawartości charakterystyczne jest dla mediów komercyjnych, nastawio-

nych na pomnażanie zysków. Taki stan rzeczy spowodował pojawienie się mediów trzeciego 

sektora, które opierają się na ludzkiej aktywności, wolontariacie bądź organizacjach 

pozarządowych, a celem ich jest zaspakajanie zapotrzebowania na treści skierowane do 

określanych grup społecznych, czyli np. społeczności lokalnej na terenie danej gminy, co 

często pomijają media publiczne i komercyjne97. 

Podmioty kontrolujące media trzeciego sektora to przede wszystkim organizacje 

typu non-profit, które reprezentują np. społeczności lokalne, wspólnoty religijne, 

narodowościowe itd. Celem ich działalności jest głównie integracja i promocja interesów 

danej społeczności, natomiast treśd przekazu jest skierowana do właściwej grupy społecznej, 

nie rzadko pomijanej przez media publiczne i komercyjne (np. społecznośd lokalna). Media 

trzeciego sektora charakteryzują się możliwie dużym udziałem słuchaczy i widzów na wszyst-

kich etapach działalności. Udział środków publicznych w finansowaniu działalności polega w 

szczególności na subwencjach lub zwolnieniach z opłat koncesyjnych98.   

Analizując funkcjonowanie mediów trzeciego sektora w płaszczyźnie paostw euro-

pejskich można wskazad, iż w większości przypadków media te występują na rynku radiowym 

(np. w Wielkiej Brytanii czy Irlandii), natomiast rzadziej występują na rynku telewizyjnym 

(czyli telewizja obywatelska, „trzeciego sektora” czy tzw. kanały otwarte, które funkcjonują 

np. w Szwecji, Niemczech, jak również na Węgrzech, zaś w Polsce obywatelska telewizja in-

ternetowa dopiero się kształtuje). Działalnośd mediów organizacji pozarządowych w coraz 

większym stopniu przenika do Internetu, który staje się szczególnie ważnym podłożem dla 

integracji społeczności lokalnych. Współcześnie znaczna częśd organizacji pozarządowych 

wykorzystuje w swoich działaniach Internet. Prawie co trzecia organizacja pozarządowa w 

Polsce ma własną stronę internetową99. Organizacje pozarządowe posiadają własne adresy 

e-mail, strony internetowe, własny portal, a nawet telewizję internetową (np. 

www.telewizjaobywatelska.org.pl). Ponadto wykorzystują w swoich działaniach także różne 
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serwisy społecznościowe typu: fora, blogi itp. Te narzędzia sprzyjają rozwojowi mediów or-

ganizacji pozarządowych nie tylko organizacji ogólnokrajowych, ale także mniejszych organi-

zacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych100.        

Omawiając działalnośd mediów lokalnych należy zwrócid uwagę na pewne 

uzależnienie ich od lokalnej administracji, i to nie tylko finansowe, ale także polityczne. Za-

tem stworzenie silnego i samowystarczającego zaplecza mediów trzeciego sektora, których 

funkcjonowanie nie jest uzależnione od decyzji władz lokalnym może przyczynid się do po-

prawy jakości demokracji oraz wpłynąd na zwiększenie zaufania społeczności lokalnych do 

urzędników publicznych.     

 

 

5. Zakooczenie 

 

Media lokalne są ważnym narzędziem demokracji, która jest stabilna i silna dopiero 

wówczas, gdy opiera się na aktywnym, mobilnymi i kreatywnym społeczeostwie obywatels-

kim. Szczególnie ważnym czynnikiem jego kształtowania są media lokalne, które pobudzają 

aktywnośd w społeczności lokalnej do tworzenia organizacji pozarządowych, jak również 

pełnią rolę informacyjną wobec społeczności lokalnej w zakresie promowania i rozwoju 

działalności organizacji pozarządowych. 

Media lokalne odgrywają również pozytywną rolę w budowaniu i kształtowaniu 

tożsamości oraz podmiotowości społeczności lokalnej. Przez budowanie pozytywnej 

tożsamości społeczności lokalnej należy rozumied, iż posiadają postępowy potencjał, który 

kształtuje informacje o charakterze aprobującym. Nadto sprzyjają demokratyzacji i rozwojo-

wi samorządności lokalnej. Media lokalne postrzegane są jako dogodny miernik procesów 

demokratyzacyjnych, których istotną cechą jest wzrost liczby podmiotów gromadzących i 

przetwarzających informacje oraz środków jej przenoszenia. Dla rozwoju demokracji niez-

wykle istotne jest prawidłowe funkcjonowanie oraz egzekucja prawa obywateli do informac-

ji, czego przejawem jest swobodny dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i bezstronnych in-

formacji. Na poziomie lokalnym realizowane jest to głównie przez media lokalne. Wytwarza-

nie procesów integracji społecznej, które rozumiemy jako proces zmierzający do względnej 
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jednolitości społecznej. W procesie tym uczestniczą z pewnością media lokalne, które 

podejmują próby scalania społeczności lokalnych wokół ważnych miejscowych problemów. 

Poprzez aktywizację procesu wymiany informacji między mieszkaocami i władzą lokalną me-

dia lokalne uczestniczą w budowaniu więzi społecznych. Nadto są także ważnym narzędziem 

kontroli władzy i środkiem wpływów politycznych101.  

Znaczenie mediów lokalnych w procesie przekazywania informacji o problemach 

danej społeczności lokalnej może byd inspiracją dla tworzenia się organizacji pozarządowych 

celem ich rozwiązywania.  

Rola mediów lokalnych w procesie komunikowania społeczności lokalnej                    

o funkcjonowaniu, działalności i celu organizacji pozarządowych jest szczególnie istotna, 

ponieważ informuje społecznośd lokalną o efektach działania organizacji pozarządowych, co 

może mied istotny wpływ na przekazanie 1% swojego podatku na działalnośd organizacji 

pożytku publicznego. Pozyskiwane w ten sposób środki finansowe zapewniają organizacji 

skuteczniejsze realizowanie jej celów.  

 

STRESZCZENIE 

 

Współcześnie wpływ mediów lokalnych na funkcjonowanie społeczności lokalnej 

stał się szczególnie istotny. Media wpływają na kształtowanie postaw obywatelskich oraz 

kreowanie rzeczywistości. Odgrywają one ważną rolę w zakresie pobudzania do uczestnictwa 

w przedsięwzięciach i inicjatywach o charakterze obywatelskim, a więc mówi się o wyższej 

formie aktywizacji społecznej, której przejawem jest dobrze rozwinięty „trzeci sektor”. 

Szczególnie ważną rolą jest wyzwalanie przez media lokalne inicjatyw podejmowanych przez 

obywateli na poziomie lokalnym. Wpływ mediów lokalnych na funkcjonowanie organizacji 

pozarządowych wyraża się przede wszystkim w formie ich współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie ich wydao. Współpraca opiera się na pewnych 

założeniach, które mają wpływ na zmiany zachodzące w społeczności lokalnej. Zaliczyd 

można do nich przede wszystkim kwestie zacieśniania i budowania więzi społecznych, 

wzmacnianie filaru społeczeostwa obywatelskiego, wpływ na zdynamizowanie działalności 

organizacji pozarządowych, zachęcanie lokalnej społeczności do uczestnictwa w organizac-
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jach pozarządowych, wyzwalanie potrzeby samoorganizacji obywatelskiej oraz inicjatyw                  

i działao na rzecz lokalnej społeczności. Media lokalne pobudzają w społeczności lokalnej 

aktywnośd do tworzenia organizacji pozarządowych, jak również pełnią rolę informacyjną 

wobec społeczności lokalnej w zakresie promowania i rozwoju działalności organizacji 

pozarządowych. Rola mediów lokalnych w procesie komunikowania lokalnych wspólnot o 

działalności i celu organizacji pozarządowych jest bardzo ważna, ponieważ przekazuje infor-

macje społeczności lokalnej o efektach działalności organizacji, co może mied duży wpływ na 

przekazanie jej 1% podatku dochodowego od osób fizycznych od darczyoców. Dodatkowe 

środki finansowe z pewnością wpłyną na skuteczniejsze realizowanie jej celów.   

Istotne znaczenie ma także pojawienie się mediów trzeciego sektora, które opierają 

się na ludzkiej aktywności, wolontariacie oraz organizacjach pozarządowych, a ich celem jest 

przede wszystkim zaspakajanie zapotrzebowania na treści skierowane do określonych grup 

społecznych, w szczególności do społeczności lokalnej zamieszkującej na terenie danej gmi-

ny, co często pomijają media publiczne i komercyjne. W świetle powyższego można przyjąd, 

iż media organizacji pozarządowych działają także jako media lokalne.  
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LOCAL MEDIA INFLUENCE ON THE OPERATION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

The basis of the article is to highlight the specifics of the functioning of Non-Governmental
Organizations. Afterwards, the tasks of local media are enumerated such as providing 
expertise to recipients as well as forming their attitudes. The author assumes that the media 
of Non-Governmental Organizations also act as local media.
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Zbigniew Klima 

 

ANALIZA PRASOZNAWCZA KWARTALNIKA „WOŁYŃ I POLESIE”  

ZA ROK 2009 

 

Wstęp 

Periodyk „Wołyo i Polesie” jest kwartalnikiem ukazującym się od 1994 roku. Wyda-

wany jest przez Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia – oddział w Oświęcimiu. Oddział 

Towarzystwa powstał na początku lat 90-tych, za cel stawiając sobie podejmowanie inicjatyw 

związanych z upamiętnianiem Kresów Wschodnich, które w opinii Towarzystwa powinny 

zostad zapamiętane jako przedwojennego terytorium II RP oraz ze względu na wydarzenia z 

czasów II wojny światowej na tym obszarze. Za przykładowe działanie uchodzid mogło orga-

nizowanie kolonii dla dzieci z tych terenów na terytorium Polski, a także próby upamiętnienia 

ofiar represji dwóch totalitarnych systemów przez odsłonięcie stosownych tablic, niestety z 

powodów finansowych nieudane. W chwili obecnej Towarzystwo głównie organizuje 

różnego rodzaju spotkania okolicznościowe. Odbywające się do dzisiejszego dnia, są niez-

wykle istotne dla członków Towarzystwa, gdyż budują więź między nimi i podtrzymują 

pamięd utraconej części Rzeczpospolitej102. 

Bezpośrednią przyczyną powstania kwartalnika „Wołyo i Polesie” była chęd przypo-

minania polskiej opinii publicznej o tym, czym, z historycznego punktu widzenia, są Kresy 

Wschodnie dla Polaków i jaki mają wpływ na dzisiejsze stosunki polsko – ukraioskie. 

Głównym odbiorcą periodyku są osoby, które uważają, iż powiedzenie prawdy o zbrodni lu-

dobójstwa dokonanej przez nacjonalistów ukraioskich na Polakach, które miały miejsce 

podczas II wojny światowej na ówczesnych wschodnich obszarach II RP są główną przeszkodą 

w pojednaniu między sąsiadami. Publicyści i autorzy tekstów podkreślają, że usunięcie w cieo 

                                                      
102

 Rozmowa Zbigniewa Klimy z Haliną Ziółkowską - Modłą, przeprowadzona 10 X 2009, nagranie 

znajduje się w zbiorach autora, również w: Klima Z, Działalność Haliny Ziółkowskiej – Modłej w spra-

wie pamięci o rzezi wołyńskiej, [w] Wokół naruszeń praw człowieka, pod redakcją Witolda Stankows-

kiego i Krzysztofa Żarny, Oświęcim 2011, s. 77-89 
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historycznej prawdy zawsze prowadziło do tego, iż przeszłośd wracała i na nowo wywoływała 

konflikty między paostwami103. 

Od początku istnienia redaktorem naczelnym „Wołynia i Polesia” jest Halina 

Ziółkowska – Modła. Urodziła się w 1924 roku, w mieście Równe, które znajdowało się w 

ówczesnym województwie wołyoskim. Wydarzenia II wojny światowej ukształtowały całe jej 

późniejsze życie. Nie mogła zapomnied spotkania z trzema antyludzkimi postawami – hitle-

rowców niemieckich, Sowietów oraz nacjonalistów ukraioskich. Pamięta rozstrzelanie przez 

nazistów Żydów, którzy pochodzili z Równego, wywózki na Syberię Polaków oraz osoby 

uciekające z podmiejskich wsi do miasta, by ukryd się przed bandami UPA. Te obrazy 

towarzyszyły jej przez cały okres PRL, jednak wówczas, z przyczyn politycznych, nie można 

było o tym oficjalnie mówid104.  

 

 

Zdjęcie nr 1 - Halina Ziółkowska – Modła 

 

III RP otworzyła nowe możliwości. Jej działalnośd na kanwie wydawniczej została do-

ceniona. Jest laureatką medali przyznanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeostwa 

(Złoty Medal – Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w 2006 roku), Związku Inwalidów Wo-

jennych (Odznaka Honorowa przyznana w 2007 roku) oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i 

                                                      
103

 Ibidem 
104

 Ibidem 
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Osób Represjonowanych (Pro Memoriał – medal przyznany w 2008 roku)105. 

 

Przegląd numerów „Wołynia i Polesia” w roku 2009 

 

Do tej pory (grudzieo 2010) ukazało się 68 numerów „Wołynia i Polesia”. Mimo, iż 

numer pierwszy i ostatni dzieli edytorska przepaśd, to tematyka merytoryczna poruszana w 

kwartalniku praktycznie się nie zmieniła. Zwiększyła się w porównaniu z numerem pierwszym 

objętośd oraz znacznie uległa poprawie jakoś druku. Autor przyjrzał się treściom, które były 

opublikowane na łamach „Wołynia i Polesia” w roku 2009. Tego roku nastąpiło kilka moc-

nych napięd między środowiskami kresowymi, a przedstawicielami ukraioskimi, chodziło 

m.in. o nadanie tytułu Honoris Causa zwolennikowi Stepanowi Bandera prezydentowi Wikto-

rowi Juszczence oraz mającemu przejechad przez terytorium Polski rajd rower ku czci Ban-

dery106.  

 W 2009 roku ukazały się cztery numery „Wołynia i Polesia” (luty, maj, sierpieo oraz 

listopad). Wszystkie zostały zredagowane w Oświęcimiu, natomiast wydrukowane w Krako-

wie przez firmę PRIMARDRUK. Wśród sponsorów periodyku najaktywniejszą jednostką tego 

roku byli Prezes Unii Stowarzyszeo i Organizacji Polskich Ameryki Łacioskiej Jan Kobylaoski 

(dofinansował wszystkie 4 wydania), Rada Ochroni Pamięci Walk i Męczeostwa (wydanie 

lutowe i listopadowe) oraz Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia – Zarząd Główny (wy-

danie sierpniowe i listopadowe).  

Na stronie tytułowej znajduje się logo zawierające zakrzywioną czcionkę z napisem 

„Wołyo i Polesie”. Pod napisem znajdują się dwa herby tych przedwojennych województw. 

Zajmuje to łącznie od góry patrząc około 1/3 strony. Następnie pod logiem znajduje się 

zdjęcie, zajmujące ponad połowę powierzchni. W 2009 roku, wszystkie cztery tytułowe foto-

grafie nawiązywały pośrednio do tematyki religijnej (elementy sakralne pojawiają się bardzo 

często na stronie tytułowej periodyku)107.  

                                                      
105

 Ibidem 
106

 Głośne w środowiskach kresowych i patriotycznych wydarzenia, które spowodowały lawinę pro-

testów i postawienie w kłopotliwej sytuacji wiele podmiotów władzy, od samorządów aż po czynniki 

rządowe. Mimo wszystko nie odwołano decyzji o nadaniu tytułu Juszczence. Zakazano jednak prze-

jazdu rajdowi rowerowemu, odwołano go z przyczyn formalnych. 
107

 Opracowanie własne 
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Numer lutowy przedstawia ludzi czuwających przy mogile leśnej w Orzeszynie. Widad 

na niej krzyż i palące się znicze oraz skupienie grupy odwiedzającej grób. 

 

 

 

Zdjęcie nr 2 - numer lutowy, rok 2009 

 

 

 Wydanie majowe przedstawia zdjęcie klasztoru w miejscowości Czernej, niedaleko 

Krakowa, w którym śluby zakonne składał o. Kamil Gleczman (zamordowany na Wołyniu).  
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Zdjęcie nr 3 - majowy numer, rok 2009 

 

W numerze sierpniowym na okładce znalazła się tablica upamiętniająca tę postad, 

odsłonięta w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Polance Wielkiej, wsi 

znajdującej się niedaleko Oświęcimia, gdzie urodził się księdz. Obok tablicy możemy 

zauważyd znacznych rozmiarów krzyż.  
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Rysunek 4 - sierpniowy numer, rok 2009 

 

Wydanie listopadowe również nawiązuje do odsłonięcia tablicy pamiątkowej – tym 

razem w kościele w miejscowości  Nowa Góra. Fotografia przedstawia kapłana, który symbo-

licznie uświęca tablicę ku czci Brata Cypriana Jana Lasonia zamordowanego przez bandy UPA. 
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Zdjęcie nr 5 - listopadowy numer, rok 2009 

 

Cztery numery periodyku wydane w 2009 roku zawierały łącznie 119 artykułów. 

Najwięcej ich ukazało się w numerze lutowym – 36, następnie sierpniowym – 33 i majowym 

oraz listopadowym po 25. Mimo, że cena za jeden numer była w tym okresie stała (10 zł) 

pismo charakteryzuje spore zróżnicowanie stronnicowe. Najwięcej stron posiadał numer 

lutowy – 123, następnie listopadowy – 119, sierpniowy – 114 i majowy – zaledwie 83.  

Analizując teksty zawarte w kwartalniku autor opracowania podzielili je na 

następujące bloki tematyczne – wspomnienia, listy i polemiki, współczesne stosunki polsko – 

ukraioskie a historia, uroczystości związane z kresami, inne oraz biblioteka kresowiaka.  

WSPOMNIENIA – to zdecydowanie najczęściej pojawiająca się tematyka w piśmie 

„Wołyo i Polesie”. W sumie pojawiły się w na jego łamach przez 2009 rok 54 artykuły z tym 

związane (luty – 13, maj – 16, sierpieo – 11, listopad – 14) i stanowią niemal połowę wszyst-

kich publikacji kwartalnika w badanym przez autora roku. Podkreślid należy jednak, iż częśd 

wspomnieo ukazuje się w odcinkach, gdyż objętośd kwartalnika nie pozwala na ich publikację 
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od razu w pełnej wersji. Autor liczy je jednak jako osobne artykuły, gdyż każdy z nich opo-

wiada inne wydarzenie i stanowi zamkniętą całośd.  

Dla wielu piszących w tym kwartalniku, jest to pierwszy od czasów wojny oficjalny 

powrót do tematyki tamtych czasów. Niezwykle ważnym elementem wspomnieo drukowa-

nych w periodyku jest ich emocjonalny charakter. Pismo nie narzuca stylistyki lub formy, w 

jakich są one spisane. Często mamy do czynienia z fragmentami niszowych książek wydanych 

własnym sumptem przez członków rodzin kresowych, bywają także ręcznie napisane 

wspomnienia, jak i również sytuacje, gdy redaktor naczelny spisuje relację ustne osób 

chcących podzielid się swoimi wspomnieniami. Co ważne, Halina Ziółkowska - Modła, dzięki 

temu, posiada niezwykłą kolekcję relacji osób, które pamiętają czasy II RP oraz ingerencję w 

ich życie dwóch systemów totalitarnych – nazistowskiego i komunistycznego oraz budzenie 

się niepokojów związanych z nacjonalistami ukraioskimi.  

Przykładowymi tekstami, które oddają treśd publikacji wspomnieniowych wybranymi 

przez autora opracowania są „Aneks do pojednania108” Antoniego Mariaoskiego oraz „Galop 

do Wielkiego Lasu109” Czesława Kuriata. 

Pierwszy z nich jest spisaną relacją Janiny Gruszki. Autor artykułu na wstępie podaje 

osobiste powody, dlaczego zdecydował się na opublikowanie tych wspomnieo. Zna on Janinę 

Gruszkę oraz okolice, w których się wychowała. Pamięta, jak sam musiał uciekad przed ban-

dami UPA, przez co potwierdza autentycznośd jej historii. Następnie oddaje głos Janinie 

Gruszce, która rozpoczyna niezwykle emocjonalną opowieśd o II wojnie światowej. Używa 

znacznej liczby przymiotników i porównao, zarówno w wymiarze pozytywnym („Radowicze 

to najwspanialsza miejscowośd”, „piękna okolica”, „Organizacje prowadzone przez 

wspaniałych ludzi, patriotów polskich”), jak i negatywnym, gdy wybuchła już wojna („nastały 

dni grozy”, „czarna karta mojego życia”, „blada z bólu twarz ojca”, „ukraioskie zbiry”). 

„Galop do Wielkiego Lasu” jest z kolei fragmentem wspomnieo autora, który w swych 

rozważaniach podkreśla potrzebę pojednania pomiędzy Polakami a Ukraiocami. Dodaje, że 

niezbędnym czynnikiem do tego jest prawda. W tekście ponownie pojawiają się mocne, oso-

biste odniesienia, tym razem punktem wyjścia były relacje rodzinne, które uwypuklają się w 

chwili zagrożenia i zostawiają trwały ślad w psychice młodego chłopca na całe życie.  

                                                      
108

 Mariański Antonie, Aneks do pojednania, Wołyń i Polesie, 3/2009, str. 45 - 53 
109

 Kuriata Czesław, Galop do Wielkiego Lasu, Wołyń i Polesie, 1/2009, str. 51 - 59 
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LISTY I POLEMIKI – znaczną częśd periodyku stanowią listy, zaproszenia bądź odezwy 

skierowane do określonej grupy społecznej lub desydentów. Często pojawiają się również 

tzw. „listy otwarte”, w których protestuje się przeciw wyciszaniu środowisk kresowych 

walczących o uznanie rzezi wołyoskiej za ludobójstwo.  

Polemiki dotyczą najczęściej wypowiedzi polityków na tematy związane z Kresami 

Wschodnimi, a także poświęcone są krytyce innych mediów, zwłaszcza wydawanego przez 

Związek Ukraioców w Polsce pisma „Nasze Słowo”, które w opinii osób piszących do 

„Wołynia i Polesia” jest głównym źródłem dezinformacji polskiej opinii publicznej na temat 

sytuacji w czasie II wojny światowej na tych obszarach. 

W omawianym roku opublikowanych zostało łącznie 25 tego rodzaju publikacji (luty – 

7, maj – 7, sierpieo – 6, listopad – 5). 

Jednym z nich jest „List otwarty110” do Związku Ukraioców w Polsce, dotyczący ich 

„niezrozumiałych zachowao”. W liście tym Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia – 

oddział w Olsztynie, w formie pytającej, chce podważyd tezy prezentowane w periodyku 

„Nasze Słowo”. Pismo to w ocenie Towarzystwa manipuluje faktami tak, by jak najbardziej 

wybielid zbrodnie UPA – OUN podczas II wojny światowej. Dlatego właśnie, w ich opinii, 

Związek wyolbrzymia skutki akcji „Wisła”, szuka podobieostw między UPA a Armią Krajową 

czy buduje wizję „nieszczęścia Ukraioców w II RP”. Następnie autorzy listu zadają kilka pytao 

dotyczących tez zawartych w tygodniku „Nasze Słowo”, jednocześnie je komentując. W kon-

kluzji stwierdzają, że „Związkowi chodzi głównie o stworzenie atmosfery dyskryminacji 

Ukraioców w Polsce gwarantującej Wam apanaże i święty spokój”.  

POLSKO – UKRAIOSKIE ELITY A HISTORIA – do tego bloku autor opracowania 

postanowił zaliczyd te publikacje „Wołynia i Polesia”, które nawiązują do najnowszej historii 

stosunków między wyżej wymienionymi krajami. Dotyczą głównie zachowania polskich i 

ukraioskich elit w perspektywie upamiętnienia mordów na Kresach i budowania wspólnej 

przyszłości. Artykuły te są komentarzem do bieżących wydarzeo politycznych, rocznicowych i 

kulturalnych, w których obserwatorzy prezentują braki w sferze prawdy historycznej, które 

są wynikiem bieżących interesów międzypaostwowych. Autorzy dośd często wyrażają swoje 

niezrozumienie, co do stylu współczesnej pamięci władz polskich o tamtych terenach. 

Uważają, iż nasze władze paostwowe idą na zbyt duże ustępstwa w stosunku do Ukraioców. 

                                                      
110

 Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia – oddział w Olsztynie, List otwarty, Wołyń i Polesie, 

4/2009, str. 52 - 60 
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W 2009 roku na ten temat pojawiło się łącznie 16 artykułów (luty – 7, maj – 1, sierpieo – 6, 

listopad – 2). 

Za reprezentacyjny tekst w tym bloku, autor opracowania wybrał tekst Feliksa Budzis-

za „Więcej prawdy o polskich szkołach111”. Jego autor ubolewa nad stanem świadomości 

Polaków o zbrodniach dokonanych na Kresach, przywołując badania opinii publicznej na ten 

temat z 2008 roku, z okazji 65 rocznicy rzezi wołyoskiej. Podkreśla „totalny charakter 

zakłamywania o tragicznych losach ludności polskiej Kresów Południowo – Wschodnich”. 

Twierdzi, iż współcześnie nie mówi się o tych zbrodniach w szkołach średnich oraz wyższych. 

Autora drażnią fałszowane hasła encyklopedyczne na temat rzezi wołyoskiej i zbrodniach 

kresowych, których podał w publikacji bardzo wiele. Przykładem jest Wielka Historia Polski 

(10 tomów), która w kalendarium 1943 roku nawet nie wspomina o tym wydarzeniu. Takie 

działania, w jego opinii, powodują „unikanie prawdy” przez nauczycieli, którzy często są 

„ograniczeni poprawnością polityczną”, przez co, nie mówią o tragedii własnego Narodu. 

Dalej Feliks Budzisz podkreśla swój sprzeciw wobec przyznania Wiktorowi Juszczence 

tytułu doktora Honoris Causa, określając go „fanatycznym gloryfikatorem, czcicielem hajda-

mackich nazistów z OUN – UPA”. Dodaje, że polskie elity ulegają współczesnym potomkom 

UPA, które narzucają nam swój punkt widzenia na historię. Za przykład podaje list prezyden-

ta Kaczyoskiego, w którym nie wymienia on z nazwy organizacji, jako sprawcy „zbrodni, na co 

najmniej 150 tys. Polskich dzieci, kobiet, starców”. Przypomina on dyrektywę uchwały OUN z 

22 IV 1990 roku, która nakazuje narzucid Polakom ich punkt widzenia na historię i na stosun-

ki ukraiosko – polskie, a także eliminowad negatywny wydźwięk UPA za „rzekome znęcanie 

się na Polakach”.  

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z KRESAMI – autor wyodrębnił tę pewną częśd publikacji 

„Wołynia i Polesia” poświęconą wydarzeniom bieżącym, które mają na celu przypomnied o 

pomordowanych przez UPA. Uroczystości tutaj opisane są legitymizowane przez środowiska 

kresowe. Najczęściej przedstawione w sposób bardzo podniosły, budujący. Mają one charak-

ter patriotyczno – religijny. Co ważne, artykuły te są dośd mocno wyeksponowane w kwar-

talniku, pojawiają się na jego pierwszych stronach, są przyozdobione fotografiami. W tym 

bloku ukazało się w 2009 roku 7 artykułów (luty – 2, maj – 0, sierpieo – 3, listopad – 2). 

                                                      
111

 Budzisz Feliks, Więcej prawdy o polskich szkołach, Wołyń i Polesie, 3/2009, str. 34 - 40 
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Modelowym artykułem tego bloku jest artykuł redaktor naczelnej, Haliny Ziółkowskiej 

– Modła pt. „Uroczystośd w Polance Wielkiej112”. Jest to relacja z odsłonięcia tablicy 

upamiętniającej „męczeoską śmierd” Ojca Kamila Józefa Gleczmana zamordowanego w 

Wiśniowiczu na Wołyniu. Podniosły charakter uroczystości podkreśla się udziałem wielu 

podmiotów takich jak orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, władza lokalna, organizacje ze 

sztandarami, delegacja Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia oddział w Oświęcimiu. Do 

artykułu załączono homilię wygłoszoną przez Ojca prof. dr hab.Benignusa Józefa Wanata, 

kierownika Katedry Historii Nowożytnej Sztuki Kościelnej na Wydziale Historii Kościoła w 

Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.  

INNE – artykuły, bądź poezja uznanych twórców, które są bezpośrednio związane z 

kresami, jednak ich zawartośd merytoryczna nie pozwala na bezpośrednie zakwalifikowanie 

do jednej z wyżej wymienionych kategorii.. Poza tym to wykazy osób pomordowanych, bądź 

mogił, a także ciekawostki związane z mieszkaocami Kresów (Np. „Kliniki serca113”, gdzie 

przypomina się o pierwszym w Europie zabiegu udrożnienia chorych tętnic, który dokonał 

potomek kresowian prof. Stefan Kirsz), lub też drobne ogłoszenia około kresowe. Autorzy 

dopatrzyli się dziesięciu tego typu publikacji (luty – 6, maj – 0, sierpieo – 3, listopad – 1). 

BIBLIOTEKA KRESOWIAKA – stały dział, niejako podsumowanie numeru, gdzie redak-

tor naczelny poleca literaturę związaną z kresami. Co miesiąc jeden artykuł.  

Propozycje zmian 

Autor opracowania proponuje, aby przeprowadzid w kwartalniku kilka zmian wizualnych, 

tak by czytelnik lepiej mógł odnaleźd się w formule czasopisma.  

1. Zmienid format pisma – wydawany w  rozmiarze B5 winien zmienid się w typowy 

format A4, teksty wówczas bardziej naturalnie można oprawid większą ilością zdjęd.  

2. Wprowadzid do kwartalnika, w spisie treści, podział na poszczególne „Działy”, które 

zostaną w kwartalniku na stałe. Ułatwią one czytelnikowi nawigację i pomogą łatwiej 

odnaleźd interesujący go temat. 

3. Spis treści powinien zostad na stałe przeniesiony na pierwszą lub ostatnią stronę pis-

ma.  

4. Autorzy publikacji w „Wołyniu i Polesiu” oprócz imienia i nazwiska winni pozostawiad 

krótkie notki biograficzne, gdzie zawarte są dane dotyczące stopnia naukowego, 

                                                      
112

 Ziółkowska – Modła Halina, Uroczystość w Polance Wielkiej, Wołyń i Polesie, 3/2009, str. 3 – 9  
113

 Kliniki Serca, Wołyń i Polesie, 4/2009, str. 120 -121 
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działalności związanej z Kresami itp. Ułatwi to przyszłym badaczom poszukiwanie 

źródeł, a także ocenę materiału zebranego podczas badao.  

5. Stworzyd stronę internetową, która poszerzy krąg czytelników.  

 

Podsumowanie 

Kwartalnik „Wołyo i Polesie” jest niezwykle cennym, unikatowym pismem na temat 

przeszłości Kresów Wschodnich i roli, jaką odgrywają we współczesnych stosunkach między 

Polską a Ukrainą. Bardzo możliwe, że w przyszłości stanie się ważnym źródłem naukowym 

dla przyszłych pokoleo naukowców zajmujących się zbrodniami dokonywanymi na tym tere-

nie. Jest on jednym z kilku „tarcz ochronnych” przed narzucaniem Polakom ukraioskiej wersji 

historii, która próbuje umniejszyd rolę UPA w zbrodniach dokonanych podczas II wojny 

światowej. Dodatkowo stanowi miejsce, gdzie wielu świadków historii może swobodnie 

publikowad swoje wspomnienia, bardzo często robiąc to pierwszy raz.  

W czasach PRL o „tematyce wschodniej” oficjalnie nie można było mówid szczerze. 

Jarzmo cenzury wybierało wyszczególnione tematy, które opisywano pieczołowicie, a na 

resztę miała spaśd zasłona milczenia i zapomnienia. W wolnej Polsce, tematyka ta, mimo 

wolności prasy, również została poddana pewnemu wyciszeniu. Zwyciężyła polityczna 

poprawnośd (utrzymanie dobrych relacji sąsiedzkich, ponad prawdę historyczną), a osoby 

pamiętające czasy wojenne na wschodzie rzadko pojawiają się w oficjalnym dyskursie, 

często ich wiarygodnośd jest podważana. Redaktorka naczelna sama wysuwa gorzką 

refleksję na ten temat114 - Przez 15 lat redagowania „Wołynia i Polesia” usłyszałam wiele 

przykrych wypowiedzi i to od ludzi, którzy podobno są Polakami, że czas skooczyd z rozdra-

pywaniem ran, pora grubą kreską oddzielid przeszłośd, nie mieszad się do tych spraw i 

pozostawid je historykom, że wszelkie zło na Wołyniu było dziełem Polaków, bo Polacy to źli 

ludzie, że dużo złego uczynili duchowni katoliccy. Byli i tacy, którzy wątpili w prawdziwośd 

relacji świadków pogromu, a dokumenty, ich zdaniem można sfałszowad. Zarzucano nam 

także kierowanie się nienawiścią, a przecież chodzi nie tylko o to, że ofiarami byli Wołyniacy, 

nie tylko o to, że to byli Polacy, ale to byli LUDZIE, niewinni bezbronni LUDZIE umierający w 

strasznych męczarniach. 

                                                      
114

 Ziółkowska – Modła Halina, Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary, Wołyń i Polesie, nr 3/2009, 

str. 15 - 16 
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Te słowa świadczą, jak niezwykle ważną sprawą jest, by zachowad ciągłośd periodyku, 

a także zapewnid mu, w miarę możliwości ochronę (np. finansową) ze strony paostwa.  

JOURNALISTIC ANALISIS OF THE „WOŁYO I POLESIE” QUORTERLY FROM 2009

An important issue of the article is the reason behind the creation of the „Wołyo i Polesie” 
quarterly, which main role is to remind the public of the existence of Eastern marches. The 
author analyzes the subject matter of the periodical: memories, letters and polemics and the 
celebrations. „Wołyo i Polesie” is an unique piece of writing, which should be supported by 
the state.
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Jacek Urbioski 

Wiesław K. Czarnik 

WYDAWNICTWA POLITYCZNE W OŚWIĘCIMIU PO 1989 ROKU 

 

Rok 1989 był w Polsce czasem wielkiej zmiany. Dotąd niepodzielnie funkcjonował system 

komunistyczny. Panował monopol wydawniczy i medialny paostwa, obowiązywała wszecho-

becna cenzura. Cała legalna i oficjalna prasa przechodziła przez koncern Robotnicza 

Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa – Książka – Ruch”. Pomimo tego działał również nielegalny 

podziemny nurt wydawania i kolportażu, związany ze środowiskami opozycyjnymi, 

związkowymi i niepodległościowymi. Te wszystkie gazetki, biuletyny, książki, ulotki, jakie 

zostały wydane i puszczone między ludzi przed 1989 rokiem są dziś dobrze poznane, skatalo-

gowane, przechowywane z archiwach – a często w naszych domach, jako coś o wartości 

niemalże relikwii. Są to pamiątki z okresu, kiedy nie było wolno, my to jednak robiliśmy, a 

przynajmniej czytaliśmy. Ale nadszedł czas, kiedy już było wolno, rodziła się demokracja. Dla 

wielu stało się jasne, że ich powinnością jest szczególna aktywnośd, uczenia siebie i innych, 

informowania, edukowania, organizowania.  

Po czerwcu 1989 rozwijał się system demokratyczny, postępowała demokratyzacja i 

wolnośd słowa. Następował gwałtowny rozwój wszelkiej prasy. Wówczas nastąpił bardzo 

szybki wzrost ilościowy i jakościowy prasy lokalnej i regionalnej, jej duże zindywidualizowa-

nie i zróżnicowanie formuł redakcyjnych. Był to wyraz wyzwolonej potrzeby wolności słowa, 

swobodnego tworzenia pluralistycznej opinii publicznej, własnych redakcji i pism. Zamiarem 

autorów jest zaprezentowanie oświęcimskich redakcji pism o charakterze politycznym, wy-

dawanych głównie przez lokalne organizacje polityczne. Celem jest uchronienie ich od za-

pomnienia, gdyż częstokrod nie zostały one zarejestrowane w sądzie i nie posiadały numeru 

ISSN. Wielokrotnie zmieniali się ich redaktorzy, a poszczególne egzemplarze nie były zazwyc-

zaj archiwizowane i brakuje ich w bibliotekach. Zdarzało się, że były to druki paraprasowe o 

nieregularnym cyklu wydawniczym. Niełatwo jest zdobyd informacje o takich pismach. Od 4 

czerwca 1989 roku minęło sporo czasu i mało, kto pamięta, co się od tego czasu działo. Jest 

duża trudnośd w dotarciu do pism i autorów. Jest to spowodowane upływem lat, które 

skutkowało zaniknięciem pamięci u ludzi wówczas funkcjonujących, odejściem wielu spośród 
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żywych oraz zaniedbaniem archiwizacji – przecież jesteśmy już wolni, zabiegamy o inne 

sprawy, wśród których dominuje bieżąca walka polityczna i przezwyciężanie trudności eko-

nomicznych. Brakuje czasu na refleksję. Mamy, więc brak pamięci o pismach, autorach, spo-

sobach organizacji, itp. Ważne jest ocalanie od zapomnienia wiedzy o tym dorobku 

społeczności lokalnej oraz jego prezentacja.  

Mówiąc o brakach w pamięci i archiwach musimy zdad sobie sprawę z małej skali 

występowania w Polsce tego typu pism. Są badania, które pokazują, że jeszcze przed 

eksplozją Internetu, koocem lat 90. XX wieku wśród tytułów gazet i czasopism lokalnych wy-

dawanych w Polsce, zaledwie 1,5% było owocem oddziałów partii i związków politycznych115. 

Należy jednak stwierdzid, iż wydawanie gazetek i innych materiałów drukowanych poza 

ulotkami i innymi okazjonalnymi wyborczymi było rzeczą trudną. Problem stwarzało finan-

sowanie, a raczej jego brak oraz potencjał ludzki. Finansowanie rozwiązywano najczęściej 

poprzez celowe składki członków zespołu tworzącego pismo bądź partii. Większy problem był 

z ludźmi, którzy musieli zorganizowad przedsięwzięcia i jeszcze samo wypełnid pismo treścią. 

Była to sprawa umiejętności, odwagi napisania tekstu i dania swego nazwiska. Jeszcze innym 

problemem było dotarcie do odbiorcy, kolportaż. Początkowo rozprowadzano pisma 

własnymi siłami, pozostawiano w zaprzyjaźnionych sklepach, placówkach usługowych. Do-

piero aktywnośd gazetek promocyjnych coraz liczniej pojawiających się hipermarketów 

pokazała jak rozwiązuje się ten problem.  

Pojawienie się lokalnej aktywności można odebrad jako realizację chęci działania na rzecz 

swojej społeczności oraz zmierzenia się ze swoimi ambicjami i problemami. Nasza lokalnośd 

odnosi się do wydawnictw drukowanych, radio i telewizja lokalna były czymś wykraczającym 

poza siłę lokalnych ugrupowao politycznych. Mimo to warto wspomnied, że na rynku 

oświęcimskim długo funkcjonowała lokalna telewizja kablowa i krócej oddział radia CCM. 

 

Nasz Głos 

Czymś absolutnie pierwszym w nowej rzeczywistości politycznej w Oświęcimiu była gaze-

ta, biuletyn Komitetu Obywatelskiego Solidarnośd w Oświęcimiu, Tymczasowej 

Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej. Numer pierwszy z 28 maja 1989 roku to jedna 

kartka formatu A4; dwie zadrukowane strony. Pismo określone jako biuletyn do użytku 

                                                      
1 
Dziki S., Chorązki W., Media lokalne i regionalne, s. 130 (w:) red. Dziennikarstwo i świat mediów, 

Bauer Z., Chudziński E.; Kraków 2000  
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wewnętrznego, rozprowadzany w cenie 20 zł. Redakcja pisma miała swoją siedzibę w 

Zakładach Chemicznych „Oświęcim” (ZChO). Wszystkie zamieszczone artykuły i informacje 

nie są podpisane. Dopiero w trzecim numerze biuletynu umieszczono wzmiankę, 

przepraszając autorów i czytelników, w której tłumacząc się „pośpiechem spowodowanym 

przedwyborczą gorączką jak też niezależnymi od nas trudnościami technicznymi nie 

zamieściliśmy nazwisk autorów ani też stopki redakcyjnej, która pozwoliłaby Wam nas 

poznad” i dopisano autorów: Izabelę Wrooską, Andrzeja Chlewickiego, Adama Bilskiego, 

Wiesława K. Czarnika.  

Pismo przygotowuje do nadchodzących wyborów, zamieszcza wskazówki, wyczuwa się 

jeszcze nieufnośd i panujące napięcie związane z powoli ustępującą władzą. Na pierwszej 

stronie biuletynu słowo do odbiorców. Drogi czytelniku! Tym pierwszym skromnym nume-

rem wznawiamy po 8. letniej przerwie oświęcimską prasę niezależną. „Nasz głos” będzie się 

rozwijał w zależności od uzyskanego ze strony czytelników poparcia oraz możliwości 

materiałowych. Nasze pisemko chce zaspokajad społeczne zapotrzebowanie na informacje, 

których nawet przez lupę nie dopatrzymy się w „Trybunie Robotniczej” – informacje prawd-

ziwe. Chcemy nawiązad autentyczny dialog z czytelnikami, korzystad z ich: rad, pomocy, 

współpracy. Nasze skromne łamy stad będą otworem dla wszystkich, którzy mają coś cieka-

wego do opowiedzenia lub zaproponowania innym. 

Oczywiście, w najbliższym czasie, głównym tematem naszych informacji będą: kampania 

wyborcza, same wybory oraz wszystko, co się z tymi sprawami wiąże. Chcemy abyś Czytelni-

ku wiedział, że niczego Ci nie obiecujemy, ani tym bardziej nie gwarantujemy, ale przyrzeka-

my wspólnie z Tobą walczyd dobro człowieka pracy, wolnośd i sprawiedliwośd społeczną. 

Wiemy, że nasze możliwością ograniczone, perspektywy – mgliste, ale gdy będzie nam ciężko 

lub bardzo ciężko, niech nas inspirują słowa Wojciecha Młynarskiego „..róbmy swoje, póki 

jeszcze ciut się chce..”116.  

Numer 2. ukazał się 11 czerwca 1989r. Objętośd pisma to dwie kartki A4; cztery strony, 

cena biuletynu wzrosła do 50 zł. Pojawia się kolegium redakcyjne w składzie: Adam Bilski, 

Andrzej Chlewicki, Wiesław K. Czarnik, Józef Janeczko, Stefan Lukesch, Izabela Wrooska. W 

treści głównie podsumowanie wydarzeo z 4 czerwca. Dominują teksty Andrzeja Chlewickie-

                                                      
2 
Nasz Głos; Pismo Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Oświęcimiu, Tymczasowa 

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna w Oświęcimiu; Nr 1; Oświęcim; 28.05.1989 
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go. Do wcześniej wymienionych autorów dołącza Janusz Toczek publikując poezję i tekst o 

oświacie117.  

Numer 3. biuletynu ma datę 27 czerwca 89. Nadal określany jest jako druk do użytku 

wewnętrznego, pomimo to pozostaje odpłatny w cenie 50 zł. W stopce - numer zredagowali 

Andrzej Chlewicki, Zdzisław Głuszak i Piotr Jasieniak. Pismo zawiera podsumowania wy-

borcze, marzenia o lepszym kraju i życiu, trochę rozliczeo politycznych i próbę edukacji o 

samorządzie oraz spory przedruk z tygodnika Katolik. Do grupy autorów dołączyli Piotr Jasie-

niak i Zdzisław Głuszak118. 

4 września 1889r. ukazuje się Nr 4 biuletynu – prawdopodobnie ostatni. Redakcję nume-

ru tworzą: Andrzej Chlewicki, Wiesław K. Czarnik, Piotr Jasieniak, Janusz Toczek, Józef Ja-

neczko. W piśmie, które zasięgiem objęło Oświęcim, Chełmek, Zator, Osiek i Przeciszów po-

ruszane są aktualne problemy rozpoczynającej się transformacji, konfliktu o Karmel (Klasztor 

s.s. Karmelitanek), wyborów w zakładowych oddziałach Solidarności, zagadnienia związane z 

ekologią w świetle funkcjonowania oświęcimskich zakładów chemicznych oraz znajduje się 

sprawozdanie z działalności miejscowego komitetu obywatelskiego119. 

Na krótką działalnośd biuletynu „Nasz Głos” niewątpliwie wpływ miał brak stałego składu 

redakcyjnego i nie związanie zawodowe autorów z redakcją, nieregularnośd wydao, czarno-

białe szpalty odbijane na powielaczu. W publikacjach widoczna była słaba korekta 

przejawiająca się między innymi występowaniem błędów w nazwiskach. Jednocześnie był to 

czas dużych napięd społecznych, wzrostu cen, transformacji, dynamicznej polityki ogólno-

polskiej i wynikających z niej częstych zmian na scenie politycznej. Powstawały licznie nowe 

twory polityczne i równolegle panowało wielkie ożywienie w mediach, w tym lokalnych. Bi-

uletyn starego typu nie miał szans istnienia i nadążania za tempem przemian.  

 

 

                                                      
3 
Kol red. Bilski A., Chlewicki A., Czarnik W..K., Janeczko J., Lukesch S., Wrońska I.; Nasz Głos; Pis-

mo Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Oświęcimiu, Tymczasowa Międzyzakładowa Komisja 

Koordynacyjna w Oświęcimiu; Nr 2; Oświęcim; 11.06.1989 
118

 Red. Chlewicki A., Głuszak Z., Jasieniak P.; Nasz Głos; Pismo Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność” w Oświęcimiu, Tymczasowa Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna w Oświęcimiu; 

Nr 3; Oświęcim; 27.06.1989 
119

 Red. Chlewicki A., Czarnik W. K., Jasieniak P., Toczek J., Janeczko J.; Nasz Głos; Pismo Komitetu 

Obywatelskiego „Solidarność” w Oświęcimiu, Tymczasowa Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna 

w Oświęcimiu; Nr 4; Oświęcim; 04.09.1989 
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Nowy Ozon 

Od kwietnia 1993 roku, w rejestrze prasowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w 

Bielsku-Białej, zarejestrowano czasopismo „Nowy Ozon” z siedzibą redakcji w Oświęcimiu. 

„Nowy Ozon” nawiązywał do „Ozonu” wydawanego w Oświęcimiu od 1981 roku przez 

Solidarnośd ZChO, w którym najważniejszym redaktorem był Zdzisław Głuszak, internowany 

13.12.1981r. Wydawcą „Nowego Ozonu” było Oświęcimskie Towarzystwo Gospodarcze im. 

Mirosława Dzielskiego w Oświęcimiu, którego prezesem był Andrzej Czarnik. Redaktorem 

naczelnym i odpowiedzialnym przed prawem prasowym został Zdzisław Głuszak. „Nowy 

Ozon” miał byd gazetą lokalną o tematyce gospodarczo–społeczno-politycznej. Powołano 

zespół redakcyjny w osobach: redaktor naczelny Zdzisław Głuszak, redaktorzy: dr inż. Stefan 

Zalwert, Mirosława Nykiel i Wiesław K. Czarnik oraz Krzysztof Jaśkiewicz z ramienia zarządu 

OTG. Gazeta miała zajmowad się sprawami: 

 gospodarczymi – w tym propagowaniem gospodarki rynkowej, przemysłem, hand-

lem, usługami, gospodarką nieruchomościami, rozwojem miasta, zamieszczaniem 

reklam; 

 społecznymi – w tym oświatą, kulturą, lecznictwem, opieką społeczną; 

 politycznymi – w tym życiem politycznym w mieście i kraju, propagowaniem myśli po-

litycznej liberalno-konserwatywnej oraz idei Towarzystwa w szczególności liberalizmu 

chrześcijaoskiego. 

Wydane zostało kilka numerów „Nowego Ozonu”. W sumie jego żywot trwał około ½ ro-

ku. Ostatni numer został wykorzystany przez Mirosławę Nykiel do parlamentarnej kampanii 

wyborczej w 1993 roku. Zaraz potem, pismo na skutek problemów natury wewnętrznej 

przestało byd wydawane.    

 

Okiem Prawicy 

Pismo wydawane przez Oświęcimską Koalicję Obywatelską z siedzibą przy ul. Chopina, w 

budynku Veritasu. Jak napisano na pierwszej stronie biuletynu pod nazwą Oświęcimska Koa-

licja Obywatelska – Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – przed kilkoma miesiącami w 

Oświęcimiu utworzono Koalicję „OKO”. W jej skład wchodzą: Oświęcimski Komitet Obywa-

telski - prezes Bronisław Skoczek; MKK NSZZ „Solidarnośd” w Oświęcimiu – przewodniczący 

Eugeniusz Wanat, Partia Konserwatywna – Adam Bilski, Oświęcimskie Towarzystwo Gospo-

darcze im. M. Dzielskiego – prezes Andrzej Czarnik, Partia Chrześcijaoskich Demokratów – 
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Dariusz Dulnik, Zjednoczenie Chrześcijaosko-Narodowe – prezes Jan Graff, Stronnictwo De-

mokracji Polskiej - Henryka Szupiluk. OKO-u przewodniczyła Mirosława Nykiel. W 

późniejszym okresie w skład OKO-a dołączyły organizacje: Bractwo Trzeźwości – prezes Krys-

tyna Dąbrowska, Klub Gazety Polskiej – prezes Wiesław Czarnik, Stowarzyszenie Civitas 

Christiana – Henryka Szupiluk, Porozumienie Centrum – Kazimierz Bartuś, Ruch III Rzeczpos-

politej – przewodniczący Wiesław K. Czarnik, Klub Radnych OKO – Adam Bilski. Jako kredo i 

główne założenia Koalicji podano „rozwijanie i poszerzanie samorządności lokalnej, której 

program oparty będzie na trwałych wartościach chrześcijaoskich, w których podmiotem 

będzie mieszkaniec miasta”120. 

Numer pierwszy związany był z wyborami samorządowymi, widnieje w nim prezentacja 

kandydatów i programu wyborczego. Ciekawostką jest to, że w piśmie nie ma żadnej daty, 

kiedy wydane ani w którym roku będą wybory. Wnioskuję jedynie, że był to rok 1994. Nie 

podano też żadnego nazwiska autora czy osoby odpowiedzialnej, widnieje jedynie podpis - 

Rada Koalicji. A potem już było dużo lepiej. Doliczyłem się dwudziestu numerów biuletynu 

nazwanego szybko „Okiem Prawicy” wydawanego przez OKO określające się jako Blok 

Chrześcijaosko-Prawicowy. Biuletyn był formatu A4, zawierał 8-10 stron druku. Początkowo 

czarno-biały, od siódmego numeru, tj. luty 1996 roku, z dodatkiem czerwonego koloru, co 

nadawało mu w powiązaniu poruszaną z tematyką bardzo patriotyczny charakter. Oprócz 

tych dwudziestu numerów, były też jednokartkowe, dwustronicowe wydania specjalne z 

okazji święta trzeciego maja. 

W latach 1994-5 wydano sześd numerów, w 1996 – pięd + specjalne majowe wydanie, w 

1997 – cztery a w 1998 – pięd + dodatek majowy. Niestety nie udało się dotrzed do biule-

tynów o numerach 1 i 2.  

W czwartym numerze pojawiła się stopka redakcyjna, pojawiają się redaktorzy Wiesław 

Czarnik, Jan Graf, Krzysztof Jaśkiewicz, Adam Kosycarz i Mirosława Nykiel. Podany jest od-

powiedzialny za skład i druk. Od numeru piątego biuletyn redaguje zespół OKO-a, brak naz-

wisk zespołu, od numeru siedemnastego pojawia się redaktor koordynujący, którym jest 

Andrzej Szydlik.  

W biuletynie pisywali autorzy podpisujący się nazwiskami i byli też chcący zachowad 

anonimowośd. Wśród podpisanych autorów najczęściej widnieją teksty Mirosławy Nykiel, 
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 Oświęcimska Koalicja Obywatelska, biuletyn Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej, nr 1, Oświęcim, 

1994 
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Wiesława K. Czarnika, Andrzeja Szydlika i Haliny Gębołyś. Ponadto znajdują się teksty Janusza 

Toczka, Bronisława Skoczka, Adama Bilskiego, Eugeniusza Wanata, Jarosława Nykla, Jerzego 

Urbaoczyka, Jacka Daczyoskiego, Stanisława Słowioskiego, Krystyny Dąbrowskiej i Jacka 

Urbioskiego. 

O czym pisano? Głównie polityczne sprawy lokalne, ogólnopolskie, rozmowy i wywia-

dy polityczne. Dużo oświadczeo, apeli, programów politycznych, stanowisk, sprostowao i 

komunikatów. Sporo edukacji politycznej. Duża pasja, zaangażowanie i dośd cięty język, spo-

ro polemiki z poglądami czy autorami o innym spojrzeniu publikującymi w oświęcimskich 

czasopismach, na przykład w ”Chemiku”. Były też przedruki z innej prasy, najczęściej ogólno-

polskiej. W dziesiątym numerze biuletynu z września 1996r. jest mały artykuł wstępny au-

torstwa Mirosławy Nykiel, przewodniczącej OKO.  

„A jednak udało się mimo przeciwności i całych huraganów nieprzychylnych nam wiatrów 

– to już dziesiąty numer naszego biuletynu. Niby nic wielkiego, a cieszy! Przecież nie 

wzięliśmy z pieniędzy podatników ani grosza, nie zapłaciliśmy ani za jedną wierszówkę, nie 

przegraliśmy ani jednego procesu, mimo licznych gróźb. To wszystko było możliwe dzięki 

grupie radnych i ludzi dobrej woli zrzeszonych w ugrupowaniach prawicowych naszej koalicji. 

Cieszy fakt, że na prawicy są ludzie ofiarni i wytrwali. Wierzę, że krok po kroku budowad 

będziemy zręby prawicy w naszym mieście. Dziękujemy Paniom i Panom sięgającym, co 2 

miesiące do portfela i z bólem serca aczkolwiek z poczuciem odpowiedzialności za przyszłośd 

prawicy, finansującym skład i druk pisma. Dziękujemy piszącym teksty zarówno za te, które 

ukazały się jak i za te, które zostały schowane do szuflady z uwagi na brak miejsca w biulety-

nie. Z ogromną wdzięcznością zwracamy się do dwóch firm „Akapitu” i „Kentdruku”, dzięki 

którym biuletyny były składane i drukowane. Dziękujemy za wyrozumiałośd i cierpliwośd dla 

nieprofesjonalnych naszych poczynao. Wreszcie dziękuję czytelnikom za to, że nas czytacie i 

wspieracie”121.  

W prawdopodobnie ostatnim, dwudziestym numerze biuletynu jest zamieszczony tekst 

podsumowujący jak po raz kolejny nazwali autorzy - „mały jubileusz”. „Oświęcimska Koalicja 

Obywatelska – blok chrześcijaosko-prawicowy istniejący od 1993 roku wraz z blokiem rad-

nych OKO, podjęli się informowania wszystkich mieszkaoców, a głównie naszych wyborców, 

o tym, co dzieje się w Radzie Miasta, jakie sprawy i dlaczego nie są rozwiązywane z korzyścią 
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 Nykiel M., Mały jubileusz, (w:) red. Zespół OKO, Okiem Prawicy, biuletyn Oświęcimskiej Koalicji 

Obywatelskiej, nr 10, Oświęcim, 1996 
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dla mieszkaoców, jak pracowali i z jakimi inicjatywami występowali radni OKO. Oficjalnie, 

lokalne ośrodki przekazu nie podawały pełnego obrazu działao ugrupowao i radnych o orien-

tacji prawicowej. … Staraliśmy się na łamach biuletynu poszukiwad i przekazywad prawdę, 

często twardą i gorzką, ale zawsze chcemy byd wierni zasadom chrześcijaoskim i ideałom 

„Solidarności”. Czy nam się to udaje? Ocenę zostawiamy Czytelnikom. Ceniąc i szanując 

swoich Wyborców czujemy się zobowiązani do stałych kontaktów, budowania więzi lokal-

nych między innymi poprzez biuletyn wydawany na miarę skromnych możliwości, sił i 

własnych środków…”122.  

W zasadzie cały numer poświęcony był przedwyborczej prezentacji kandydatów na rad-

nych w nadchodzących wyborach samorządowych. Należy dodad, że OKO określało się 

wówczas jako ugrupowanie prawicowe skupione w Akcji Wyborczej Solidarnośd-OKO.  

 

Unia Wolności 

W mało, którym ugrupowaniu politycznym zachowały się cenne informacje. Wiele z tych 

ugrupowao przestało istnied, także Unia Wolności. Jednak udało się ustalid, że w kole UW w 

Oświęcimiu, w październiku 1996r. przyjęto założenia do wydawania gazetki. Miał to byd 

bezpłatny biuletyn, wydawany przez koło, z artykułami pisanymi przez członków i sympa-

tyków UW oraz innych chętnych. Autorzy nie mieli pobierad żadnego wynagrodzenia123. 

Objętośd pisma to 4 strony formatu A4, dwumiesięcznik o nakładzie 150 egzemplarzy. Finan-

sowanie gazetki miało następowad poprzez samoopodatkowanie się członków koła UW. Za-

mierzano również wspierad się datkami mieszkaoców.  

Zastanawiano się, o czym pisad - sprawy lokalne, wywiady, historia i sprawy bieżące koła 

UW, przedruki, sprawy regionu, kraju, inne tematy. W etapie przygotowawczym i progra-

mowym do współpracy nad gazetką zostali zaproszeni redaktorzy z „Kroniki Beskidzkiej” i 

biuletynu UW w Bielsku-Białej. Sprawa wydawania gazety zbudziła potężną wewnętrzną 

dyskusję. Padały opinie – mniej dyskutowad, spróbowad coś zrobid, wydad pierwszy numer a 

ewentualnie później go korygowad, założenia są dobre. Jeszcze inne opinie mówiły, że gazeta 

powinna byd między innymi elementem gry wyborczej, gdzie lokalni członkowie i liderzy UW 

będą przedstawid swój punkt widzenia. Poszukiwano kompromisu pomiędzy nieagresywnym 
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 Redakcja, Mały jubileusz, (w:) red. Andrzej Szydlik i zespół OKO, Okiem Prawicy, biuletyn 

Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej, nr 20, Oświęcim, 1998 
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 Protokół z posiedzenia Zarządu Koła UW w Oświęcimiu, 15.10.1996 
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skrzydłem a grupą niebojącą się kontrowersji. Chciano między innymi dokonywad analizy 

artykułów z biuletynu „Okiem prawicy”, pisad o sprawach miasta, podawad poglądy ludzi na 

konkretny temat, oczekiwano wystąpienia polemiki. W toku dyskusji zdecydowano się na 

nieagresywny charakter pisma, w którym znajdą miejsce również przedruki z innych pism. 

Powołano zespół redakcyjny, który utworzyli Józef Jaskółka, Józef Krawczyk, Zdzisław Wojtas 

i Janusz Chwieruta. Radni, członkowie koła samoopodatkowali się po 10 zł miesięcznie na 

gazetę124. 

W tym też czasie wystąpił ideowy spór z OKO. Powodem był podpisany pseudonimem 

artykuł p.t. „NFI – okazja do zdobycia władzy gospodarczej” zamieszczony w 11 biuletynie 

„Okiem prawicy”. Napisano w nim m.in. „Postkomuniści i różowi z UW stosują taką samą 

taktykę w zawładnięciu majątkiem narodowym i dysponowaniu nim…. Unii Wolności blisko 

do SLD, nie istnieją między tymi ugrupowaniami kolizje personalne w obsadzaniu władz 

Spółek Skarbu Paostwa. W efekcie w teren do dużych Spółek wchodzących w skład NFI, 

wysyłani są postkomunistyczni emisariusze oraz ich unijni przedstawiciele”. Cała rzecz 

dotyczyła przemian zachodzących w oświęcimskich zakładach chemicznych125. 

Oświęcimskie koło UW nie pozostało dłużne. 14 stycznia 1997r. wystosowało list, który 

został opublikowany w dwunastym numerze „Okiem Prawicy”. Czytamy w nim 

„Przewodnicząca OKO P. Mirosława Nykiel. Szanowna Pani. Zarząd UW w Oświęcimiu z 

dużym zaniepokojeniem odbiera treśd artykułu ….., gdzie zostało naruszone dobre imię UW. 

Liczymy, że dobra wola z obu stron pozwoli sprowadzid dyskusję między naszymi ugrupowa-

niami do meritum, a działania nasze nie będą skierowane w kierunku krótkotrwałego „tanie-

go efektu”126. 

Staraniem członków Koła UW w Oświęcimiu wydane zostały 3 numery Biuletynu Infor-

macyjnego. Nr pierwszy - grudzieo 1996. Zamieszczono w nim zarys historii UW w 

Oświęcimiu, kilka tekstów programowych liderów koła, kilka przedruków, życzenia 

świątecznie; wszystkie materiały sygnowane przez UW w Oświęcimiu i podpisane nazwiska-

mi autorów. Nr drugi - maj 1997. Poświęcony był konstytucji RP, sprawom krajowym, 
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Protokół z zebrania Koła UW w Oświęcimiu, 29.10.1996 
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Skorpion, NFI – okazja do zdobycia władzy gospodarczej (w:) red. Zespół OKO, Okiem Prawicy, 

biuletyn Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej, nr 11, Oświęcim, 1996 
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Chwierut J., List do … (w:) red. Zespół OKO, Okiem Prawicy, biuletyn Oświęcimskiej Koalicji Ob-

ywatelskiej, nr 12, Oświęcim, 1997 
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tworzącym się powiatom oraz problemom lokalnym, w tym tematowi zagospodarowania 

Soły. Nr trzeci i ostatni - styczeo 1998. W numerze podsumowanie wyborów lokalnych i nie-

co spraw ogólnych. Cały numer w szczuplejszej formie. Autorzy tekstów, którzy przewinęli się 

przez biuletyny, to: Janusz Chwierut, Zdzisław Wojtas, Grzegorz Sporysz, Krystyna Król, Józef 

Krawczyk, Emilia Soja, Krzysztof Budnik, Rafał Lorek.  

 

Lewica 

Gdy rozmawiałem z ludźmi, którzy zachowali w swej pamięci bądź szufladach pisany do-

robek polityczny, prawie nikt nie wskazywał lewicy jako autora takiej prasy. Wszyscy 

rozmówcy mówili – oni nie potrzebowali, mieli taką silną prasę centralną, że nie stawiali na 

lokalnośd. Nie wierzyłem. I dobrze, dociekliwośd badacza przynosi dobry skutek. Okazało się, 

że był oświęcimski dorobek. Był nim „Głos lewicy”. Biuletyn Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

powiatu oświęcimskiego, który w zamierzeniach miał stad się platformą dyskusji nad pro-

gramem nowo powstałej partii lewicy – właśnie SLD. Jak w nim napisano „według naszych 

zamierzeo ma on stad się platformą dyskusji nad programem nowo powstałej partii lewicy – 

SLD. Pragniemy naszych czytelników rzetelnie informowad o działalności wewnątrzpartyjnej, 

jak również o inicjatywach radnych SLD w samorządach lokalnych. Biuletyn wydawany jest 

własnym sumptem, w oparciu o społeczne działanie i dlatego za uchybienia i niedociągnięcia 

z góry przepraszamy….”. Numer pierwszy ze stycznia 2000 roku to wydawnictwo bezpłatne, 

obejmuje cztery strony formatu A4, redakcja biuletynu mieściła się w biurze parlamentarno-

samorządowym w Oświęcimiu. Podany jest składający i drukarnia127. Głos wydawany był 

dośd długo, ostatni odnaleziony przeze mnie numer jest z grudnia 2009 roku.  

W roku 2001 roku ukazała się równolegle „Oświęcimska lewica” – gazetka Rady Miejskiej 

i Rady Gminnej SLD w Oświęcimiu, podobnie firmowana. „Szanowni czytelnicy! Miło nam 

powitad Was i zaprosid do lektury >OŚWIĘCISKIEJ LEWICY<. Jest to pierwsza inicjatywa władz 

lokalnych SLD zwrócenie się do szerokiego grona odbiorców na terenie miasta i gminy 

Oświęcim. Jest to pierwsze pismo wydane przez lokalne struktury SLD, skierowane jednak nie 

tylko do jej członków, ale także do niezrzeszonych sympatyków lewicy oraz do wszystkich 

innych zainteresowanych. Wybraliśmy tę właśnie drogę dotarcia do Was, Drodzy Czytelnicy, 

oczekujemy uwag i propozycji, co do dalszego kształtu pisma i formy jego dystrybucji. Wasze 
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 Głos lewicy, biuletyn Sojuszu Lewicy Demokratycznej Powiatu Oświęcimskiego, red. Biuro Parla-

mentarno-Samorządowe w Oświęcimiu, nr 1, Oświęcim, 2000 
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sugestie będą mile widziane i pomogą nam w doborze tematyki do kolejnych wydao. Zapras-

zamy serdecznie do współtworzenia naszej gazetki. Znajdą Paostwo w niej informacje na 

temat działalności organizacji partyjnej i inicjatywach radnych SLD w samorządzie lokalnym, 

będziemy poruszad również szeroko rozumianą problematykę lokalną; społeczną, 

gospodarczą, kulturalną i polityczną. Startujemy skromnie jako wkładka, ale nasze ambicje 

sięgają znacznie dalej. Jeśli pozwolą nam na to możliwości finansowe, postaramy się 

zwiększyd nakład i zasięg na cały powiat oświęcimski. Raz jeszcze zapraszamy do ciekawej i 

uważnej lektury i oczekujemy na listy i telefony”128. Ponadto SLD wydało w 2010 roku gazetę 

wyborczą kandydata na prezydenta Oświęcimia - Pawła Kobielusza i radnych.  

W pismach lewicy pisali: Bogdan Cuber, Helena Żurek, Włodzimierz Paluch, Witold 

Urbaoski, Ludwik Noworyta, Artur Klęk, Mieczysław Ficek, Zbigniew Jaguś, Halina Warmuz, 

Bronisław Grzesik, Henryk Boruta. 

 

Samorządny Oświęcim 

Jednym z nowszych pism jest gazeta „My” - pismo stowarzyszenia „Samorządny 

Oświęcim”. Wydawane jest ono w formie bezpłatnej i co ciekawe, nie jest to w żaden sposób 

wyeksponowane w treści pisma, nakład 20.000 egzemplarzy. Wydano dotąd numery od 1-

16. Numer pierwszy pochodzi z 10 czerwca 2006; numer szesnasty, jak dotąd ostatni z 16 

listopada 2010 roku. Pismo wydawane jest w formacie A 3. Jego charakter jest ewidentnie 

polityczny, na przykład numer 15 z 03.11.2010 to wyłącznie prezentacja Janusza Marszałka, 

kandydata na prezydenta i radnych jego formacji lub współpracujących, w tym z Komitetem 

Wyborczym Wyborców Wspólnota Małopolska Marka Nawary. Sam Janusz Marszałek 

startował do wyborców z Komitetu Wyborczego Samorządny Oświęcim. W piśmie znajduje 

się program wyborczy i laurka pracy związanych z nim radnych mijającej kadencji129. Motto 

pisma: „My – Ty, ja i wszyscy Mieszkaocy Ziemi Oświęcimskiej, którym nieobce są jej 

sprawy”. 

„My” obok formy drukowanej widnieje także w Internecie, chod w piśmie nie ma 

bezpośredniego wskazania strony. Nakład 20.000 egzemplarzy w powiązaniu z dostępnością 

w Internecie czyni z materiał ważnym nośnikiem informacji i skutecznym narzędziem wy-
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borczym. Pismo Stowarzyszenia Samorządny Oświęcim redaguje zespół w składzie: 

Małgorzata Margol, Gerard Madej,  Michał Indyk, Michał Szczerbowski. Pomoc merytoryczna 

i redakcyjna: Małgorzata Margol. Redakcja ma siedzibę w lokalu Stowarzyszenia Samorządny 

Oświęcim w Oświęcimiu w Rynku Głównym. Podane są telefony i adresy meilowe. Na łamach 

pisma udostępnia się miejsce na reklamy. Wśród autorów tekstów widoczne są takie osoby 

jak: Jan Korzeniowski, Gerard Madej, Janusz Marszałek i Małgorzata Margol. Na stronie 

mocno promuje się stowarzyszenie. Z jego statutu wynika, że „celem Stowarzyszenia jest 

działanie wspomagające wszechstronny rozwój społeczności miasta Oświęcim i poprawę 

standardu życia jego mieszkaoców. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności przez 

…. m.in. organizowanie dialogu i przepływu informacji między mieszkaocami miasta a 

władzami lokalnymi poprzez inicjowanie spotkao i działalnośd wydawniczą”130. To dobrze 

tłumaczy zasadnośd wydawania gazety „My”.  

 

Platforma Obywatelska 

Pismo wydawane przez oświęcimską Platformę Obywatelską określone zostało jako 

„Materiał Informacyjny egzemplarz bezpłatny”. Widoczny był odnośnik kierujący na stronę 

WWW.oswiecim.platforma.org. Tytuł przewodni to „Oświęcim naszym miastem” w przypad-

ku trzech pism, jeden raz „Oświęcim moim miastem”. Było to niewątpliwie pismo promujące 

Janusza Chwieruta jako kandydata na prezydenta Oświęcimia, pokazujące program, pomysły 

na rozwój Oświęcimia, inne informacje oraz kandydatów do rad wszystkich szczebli 

samorządu, gazeta związana była z wyborami samorządowymi 2010 roku. Wydano 4 nu-

mery, zapowiadane są następne.  

W poszczególnych numerach wymowne są tytuły głównych artykułów: 

 Oświęcim, Małopolska, Polska – dziś i jutro … 

 Oświęcim zasługuje na więcej 

 Oświęcim ważny dla Małopolski 

 Hasło wyborcze Janusza Chwieruta: „Zmieomy Oświęcim Razem”. 

Jednak, co ciekawe, w pismach brak jakiejkolwiek daty wydania, podobnie numeru kolej-

nego. Dla słabo znającego oświęcimską specyfikę trudno je uszeregowad we właściwej 

kolejności. Jest wskazany wydawca materiału informacyjnego, jest nim Platforma Obywa-
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telska RP w Oświęcimiu, jest również wskazanie, kto finansował, oraz kto odpowiada za 

opracowanie graficzne, skład i łamanie tekstu, natomiast brak podania nakładu. Autorami 

artykułów byli: Janusz Chwierut, Piotr Hertig, Waldemar Taoski, Kazimierz Homa, Jacek 

Urbioski, Elżbieta Kos, Wojciech Paprzyca, Jacek Stoch, Marek Sowa, Maria Pędrak, Adam 

Góralczyk131.  

 

Pozostałe gazety 

Pojawiały się jeszcze inne tytuły, z których częśd była o charakterze incydentalnym, 

związanym z wyborami, inne przy okazji promocji miasta eksponowały sukcesy władzy. 

Ukazywały się różne bezpłatne gazety reklamowe, w których często ktoś próbował 

przemycad teksty reformatorskie, oceniające, krytyczne, komentarze sytuacji itp. Przykładem 

gazety związanej z wyborami jest Goniec Małopolski – zasięg Oświęcim, Chrzanów, Olkusz z 

listopada 2006, redaktorem naczelnym był Mirosław Gądek. Goniec Małopolski o nakładzie 

40.000 egzemplarzy był wydawnictwem Ligi Polskich Rodzin132. Ukazywało się wiele gazeto-

wych wydawnictw promocyjnych, inspirowanych przez różne krajowe wydawnictwa promo-

cyjne; ukazywały się poprzez zaangażowanie Urzędu Miasta i pieniędzy sponsorów – jednak 

one nie niosły w sobie żadnej konkretnej treści (np. „Oświęcim wczoraj i dziś” jakie ukazało 

się pomiędzy rokiem 2004-6 – brak daty wydania). Natomiast promocja miasta z elementami 

politycznymi bądź autopromocją władzy to np. ośmiostronicowy tytuł „Oświęcim 2005 - 

najważniejsze wydarzenia i inicjatywy”133. 

Wszystkie te czasopisma realizują swoje zadania, wśród których znajduje się wszech-

stronna, bieżąca informacja lokalna; pełnienie funkcji „trybuny społeczności lokalnej”; inte-

gracja środowiska lokalnego; kształtowanie lokalnej opinii społecznej; kontrola władz lokal-

nych; wspieranie lokalnej kultury; promocja „małej ojczyzny”; edukacja społeczno – politycz-

na, kulturalno – historyczna i ekonomiczna społeczności lokalnej; funkcja reklamowo – 

ogłoszeniowa oraz informacyjno - sprawozdawcza. 
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 Oświęcim naszym miastem (Oświęcim moim miastem), Materiał informacyjny, Platforma Obywa-

telska RP w Oświęcimiu, Oświęcim, 2010  
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 Goniec Małopolski, bezpłatna gazeta regionalna, redaktor naczelny Gądek M., Ars Politica, Wars-

zawa, 2006 
133

 Oświęcim 2005 - najważniejsze wydarzenia i inicjatywy; Miasto Oświęcim – Prezydent Miasta 

Oświęcim; 2005 
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Obowiązkiem każdej władzy, w tym samorządowej jest stworzenie najlepszych wa-

runków do rozwoju. W tym mieści się informacja, która musi byd rzeczowa i rzetelna. Jej od-

powiedni przekaz rozwija dyskusję, politykę, przemiany zgodnie z panującymi tendencjami 

społecznymi i oczekiwaniami obywateli.  

Z kolei prasa lokalna stała się dla wielu mieszkaoców jednym z ważniejszych źródeł in-

formacji o sprawach własnego otoczenia. Oprócz tego odzwierciedla i utrwala istniejące na 

danym terenie tradycje i więzy kulturowe, wspomaga rozwój kultury lokalnej, ułatwia inte-

growanie lokalnych społeczności wokół najważniejszych spraw. Jest cennym źródłem wiedzy 

o funkcjonowaniu urzędów i samorządów lokalnych. Rozwój prasy lokalnej ma wielkie znac-

zenie dla zapewnienia jawności funkcjonowania sfery publicznej, co jest niezbędnym warun-

kiem budowania i rozwoju demokracji. Prasa lokalna powinna odgrywad ogromną rolę w 

wytykaniu ewentualnych niedociągnięd i błędów władzy, ale także w prezentowaniu jej suk-

cesów i wyjaśnianiu problemów134. Brak takiej prasy stwarza lukę informacyjną, skazuje 

mieszkaoców na niedoinformowanie bądź samodzielne poszukiwania.  

Na oświęcimskim rynku nie funkcjonuje niezależna prasa lokalna. Jej zauważalnym, lecz 

niepełnym zastępstwem są dodatki lokalne regionalnych gazet takich jak: Dziennik Polski 

(Dziennik Polski Małopolski Zachodniej), Gazeta Krakowska (Małopolska Zachodnia) czy 

Dziennik Zachodni (Nad Sołą). O sprawach Oświęcimia pisała Kronika Beskidzka i starały się 

też nadążad regionalne wydania Gazety Wyborczej. Bardzo widoczna jest prasa 

samorządowa (Głos Ziemi Oświęcimskiej) i zakładowa (Oświęcimski Chemik). Miniony, bard-

zo industrialny okres w dziejach miasta bardzo pomógł w rozwoju tejże prasy zakładowej.  

Nie ma na oświęcimskim rynku nikogo, kto realizowałby misję prasy lokalnej 

przyczyniając się do budowania społeczeostwa obywatelskiego. Nie czyni tego również gaze-

ta samorządowa, z natury narażona na różne ograniczenia. Stąd pojawia się szerokie pole do 

działania dla wydawców zajmujących się zarabianiem pieniędzy, a w największym stopniu 

wydawców bezpłatnych gazet reklamowych.  

Przez wszystkie opisywane lata na terenie Oświęcimia ukazywały się liczne bezpłatne ga-

zety reklamowe, w których często ktoś próbował przemycad teksty reformatorskie, 

oceniające, krytyczne, komentarze sytuacji itp.; poczynając od najwcześniejszego wydaw-
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 Gierusa M., Rola prasy lokalnej w integracji małych miast i wsi (w:) Prasa lokalna w budowie 

społeczeństwa obywatelskiego; Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i 

Środków Przekazu przy współudziale Izby Wydawców Prasy pod patronatem Marszałka Senatu RP 

Longina Pastusiaka; Warszawa; 2004 
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nictwa reklamowego Żółty Jeż, poprzez różne tytuły jak: Kurier Oświęcimski bezpłatny peri-

odyk informacyjno-reklamowy, Ekspress gazeta informacyjno-reklamowa, Pegaz Oświęcim 

lokalny informator reklamowy oraz Pegaz informator reklamowy powiatu oświęcimskiego, 

Miejska Gazeta Informacyjna, Zobacz Nas.info, INFO bezpłatny miesięcznik reklamowo-

informacyjny, Goniec Kasztelaoski bezpłatny biuletyn informacyjno-reklamowy wydawany 

przy udziale Oświęcimskiej Izby Kupieckiej i inne. Pisma cieszą się sporym zainteresowaniem, 

powodem jest bezpłatnośd i kolportaż do każdego mieszkania na terenie miasta. Te, które 

zechcą i potrafią zamieścid materiał wykraczający poza obszar reklam, a więc informacyjny, 

felieton, komentarz, mogą liczyd na szczególne powodzenie. Tematyka jest w dużym stopniu 

zależna od poglądów i aspiracji właścicieli bądź głównego redaktora. Większośd z wymienio-

nych tytułów ma swoje odpowiedniki na odpowiednich stronach internetowych. 

Pewne aspiracje polityczne można dostrzec w Naszej Wspólnocie – Kwartalniku Stowarzys-

zenia Właścicieli Lokali Mieszkalnych i Użytkowych w Oświęcimiu (członkowie Stowarzysze-

nia z różnym powodzeniem startowali w wyborach samorządowych)135. Kwartalnik jest od lat 

szczególnie krytyczny dla władz miasta.  

Dzisiaj w realiach oświęcimskich jest jeszcze widoczny Magazyn Oś-Oświęcim-Ludzie-

Historia-Kultura, który ukazał się już w ponad trzydziestu numerach. Wydawcą jest 

Paostwowe Muzeum Auschwitz Birkenau z lokalnymi partnerami136. Ponadto wydawany jest 

Biuletyn Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu skiero-

wany do członków MSM, nieregularnie wydawana gazetka studencka PWSZ oraz pisma para-

fialne.  

Warto wspomnied jeszcze czas głośnych oświęcimskich konfliktów, kiedy to o sprawach 

oświęcimskich pisały ciągle wszystkie bardzo i mniej poważne gazety polskie i wiele zagra-

nicznych. Niektóre z gazet miały specjalnie wydelegowanych wysłanników tylko ds. 

oświęcimskich – np. Rzeczpospolita - Jerzego Sadeckiego.  

Jeszcze innym przykładem politycznego działania były kolportowane pisma i ulotki Zbig-

niewa Lesia stojącego na czele Stowarzyszenia Gospodarczego Ziemi Oświęcimskiej. 

Wykorzystując napięcia związane ze strefą wokół byłego obozu, w październiku 1999r., Sto-

warzyszenie Gospodarcze Ziemi Oświęcimskiej ze swym prezesem Zbigniewem Lesiem 
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Nasza Wspólnota – Kwartalnik Stowarzyszenia Właścicieli Lokali Mieszkalnych i Użytkowych w 

Oświęcimiu; red. Figlewicz R., Figura J., Kloss Z., Muzalewski T., Zarząd SWLMiU, Oświęcim 
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Magazyn Oś-Oświęcim-Ludzie-Historia-Kultura, red. nacz. Sawicki P., PMAB Oświęcim  
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kolportowało wśród mieszkaoców stanowisko w kontrowersyjnej sprawie dyskoteki – pro-

test przeciw ograniczaniu działalności gospodarczej137. Ponadto w listopadzie następnego 

roku Stowarzyszenie rozkolportowało w mieście i gminie odezwę pod nazwą: „Strefa śmierci 

(gospodarczej)”, eksponując w niej wszystkie możliwe zagrożenia138. Ponadto ulotka 

zawierała wytłuszczone zdanie: „kontrowersyjna strefa ochrony Pomników Zagłady wyznac-

zona przez Sejm na 100m! została przez Zarząd Gminy w Oświęcimiu powiększona w propo-

zycji, wbrew interesowi mieszkaoców w niektórych miejscach do 1500m!!!” Wywołało to 

oczywiście lawinę protestów, tłumne i bardzo burzliwe spotkanie mieszkaoców z wójtem 

Andrzejem Bibrzyckim, który oczywiście musiał dokonad korekt planu. Działania te zostały 

zdyskontowane poprzez akcję wyborczą w wyborach do samorządu terytorialnego, 

oczywiście zostały wsparte przez intensywną akcję ulotową i plakatową.  

Rada oświęcimskiego osiedla Zasole zasłynęła z działao na rzecz referendum blokującego 

przyjęcie przez Radę Miasta plan zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy, w tym 

obszaru PMAB. Doprowadziła do utworzenia się grupy inicjatywnej dla przeprowadzenia re-

ferendum odrzucającego ów plan. Grupa ta wydała i kolportowała publikację, w której 

prezentowała siebie i głoszone poglądy. Wszystkie one wskazywały na tendencje rozszerza-

nia Muzeum, eliminowanie wszelkich form działalności nie podporządkowanych potrzebom 

tej instytucji. Poglądy te były publikowane w kwartalniku Rady Osiedla „Zasole”, Nasze Za-

sole, nr 1/2001, specjalnie wykonanym na okolicznośd inicjatywy referendum. Inicjatywa nie 

została zrealizowana. Grupa zdyskontowała swoją popularnośd w wyborach samorządowych. 
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Zakooczenie 

Dziś na oświęcimskim rynku prasowym coraz trudniej spotkad lokalną gazetę polityczną. 

Powodów jest wiele. Wśród nich najważniejsze to: związana z tym ekonomia, szybkośd i 

aktualnośd przepływu informacji, dostępnośd do nich, możliwośd reagowania na nie. Niez-

wykle prężnie rozwijającą się formą komunikacji, która urzeczywistnia zarówno wolnośd wy-

powiedzi, wolnośd komunikowania, jak i wolnośd pozyskiwania i rozpowszechniania infor-

macji stał się Internet, który sprzyja powstawaniu niezależnych opinii czy lokalnych forów 

dyskusyjnych. Komunikacja internetowa burzy jednostronnośd przekazu charakteryzującą 

klasyczne media. Różnorodne formy internetowej komunikacji pozwalają na bezpośrednią 

komunikację między społecznością lokalną a organami władzy samorządowej. Komunikacja 

internetowa niesie ze sobą wiele zalet i zagrożeo. Należy pamiętad o tym, że często infor-

macje zawarte w Internecie, nie mają swego oparcia w źródłach i mogą stanowid poważną 

dezinformację, czyniąc krzywdę wielu osobom bądź organizacjom.  

Internet zmienił nasze życie, zmienił również formę naszej komunikacji. Jednak zawsze 

pozostaje grupa ludzi, dla których wartością jest słowo pisane/drukowane. Oprócz wartości 

liczy się również cena – wydawnictwa bezpłatne robią furorę. Nie wszystkie, szczególnie ta-

kie, które oprócz reklam przekazują informacje z życia lokalnej społeczności, wydarzenia, 

spory, polemiki, sukcesy i niepowodzenia.  

Ten z polityków, kto to pojmie, umiejętnie wyważy i połączy, może liczyd na sukces. 

Sukces dotarcia do wyborcy za pieniądze reklamodawcy. Nie może to byd zajadły atak ani 

lukrowana laurka. Umiejętny przekaz na tle toczącego się życia. Ludzie, szczególnie mniej 

aktywni zawodowo, lubią takie przesyłki. Jest to często urozmaicenie niespiesznie płynącego 

czasu. Pomaga w tym unijny przepis o skrzynkach na przesyłki. Złamanie monopolu poczty w 

dostępie do skrzynek było furtką dla dynamicznych i przedsiębiorczych polityków. To jedna z 

ważnych spraw. Drugą jest umiejętnośd przekazu, czyli co wy politycy macie nam do powied-

zenia i zaproponowana? 

POLITICAL PUBLICATIONS IN AUSHWITZ AFTER 1989

The year 1989 was a year of great change for Poland. At the beginning of the article the 
authors describe the functioning of two journals of "Nasz głos" and "Ozon". Afterwards, they 
discuss recent newspapers, including the newsletters issued by political parties. The text is a 
review of Auschwitz magazines.
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Zofia Kowalik-Kaleta 

RETORYKA HOLOCAUSTU W REKLAMIE W ŚWIETLE 

INTERDYSKURSYWNOŚCI – ANALIZA W RAMACH KAD 

 

Nazwa Auschwitz, poprzez konotacje, nabyła tragicznego sensu i stała się symbolem 

nazistowskiego ludobójstwa. Wokół niej koncentruje się specjalny język dyskursu o 

Holocauście,  do którego należą  wyrazy i związki wyrazowe takie, jak mord masowy, zbrod-

nia przeciwko ludzkości, Shoah, Holocaust, nazista, zagłada, ludobójstwo, ostateczne 

rozwiązanie i inne. Dyskurs o Holocauście stanowił do niedawna sacrum i tabu w kulturze 

polskiej i nie tylko, jednak w dzisiejszych przekazach medialnych wiele jest sygnałów 

świadczących o tym, że został on wchłonięty i wykorzystany przez reklamę, która nie zna 

granic akceptowalności. Idzie tu głównie o reklamę o przesłaniu społecznym, ale retoryka 

Shoah pojawia się również w komercji.   

Przypomnijmy krótko, że celem tzw. społecznych kampanii reklamowych jest, między 

innymi, nakłanianie do zaniechania postaw i zachowao niepożądanych, np. do zaprzestania 

nadmiernie szybkiej jazdy samochodem. Ci, do których  przekazy takie są skierowane, 

najczęściej je ignorują, jak również cały problem, uważając, że ich nie dotyczy139.  Reklamy 

społeczne z reguły zawierają przekaz negatywny, którego celem jest wstrząsnąd odbiorcą, 

niekiedy zaszokowad go. Bowiem, aby zmienid  jego zwyczaje, trzeba często ukazad w sposób 

drastyczny ... perspektywę jego własnej śmierci (a i to najczęściej nie skutkuje). Dlatego ob-

razy drastyczne i retoryka szoku, są w reklamie o przesłaniu społecznym uprawnione, służą 

bowiem osiągnięciu rezultatów korzystnych dla odbiorcy (a nie dla nadawcy, jak w wypadku 

reklamy komercyjnej).  Powstaje jednak pytanie o kulturowe, a  przede wszystkim, etyczne 

granice stosowanych w tych reklamach środków szokujących, a te, jakby przestały istnied.  

Jednym z przejawów tego stanu rzeczy jest kampania społeczna Das Committe pod 

hasłem: AIDS to masowy morderca, które jest jej sloganem. Funkcjonuje on na zasadzie tra-

westacji wyrażenia należącego do dyskursu o Holocauście mord masowy. Do dyskursu o 

Holocauście należy też efekt wizualny przedstawiający wizerunek Hitlera, jako uosobienia 
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 D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, 

Kraków 2008, 9 i n.  
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śmiercionośnego wirusa. W przekazie jest on spleciony w erotycznym akcie z kobietą. Celem 

przekazu jest prewencja rozprzestrzeniania się choroby społecznej AIDS przez wykształcenie 

odpowiednich nawyków zachowania w sferze życia intymnego, która stanowi strefę 

zakażenia. Tenże problem społeczny reprezentowany jest w przekazie werbalnie, poprzez 

nazwę choroby, element należący do dyskursu kampanii społecznej.  

Jak widad, już wstępna analiza przekazu ujawnia jego dwoisty charakter, 

występowanie dwóch dyskursów, które się na siebie nakładają, zarówno w zakresie środków 

werbalnych, jak i wizualnych. Są to: dyskurs o chorobie społecznej AIDS oraz dyskurs o 

Holocauście. 

Takie spojrzenie na przekaz perswazyjny wynika z zastosowania metodologii Krytycz-

nej Analizy Dyskursu (KAD), nowej teorii interdyscyplinarnej, która dąży, ujmując rzecz w 

największym skrócie, do ujawnienia zjawisk i procesów społecznych poprzez analizę ich se-

miotycznego wymiaru 140.  W KAD podstawowym pojęciem jest dyskurs, który rozumie ona 

szeroko, jako semiozę, czyli wytwarzanie znaczeo poprzez bogactwo środków semiotycznych, 

obejmujących język werbalny oraz ‘język wizualny’ w odniesieniu do procesów i zjawisk 

społecznych. Według KAD dyskurs jest kluczowym czynnikiem w konstrukcji życia 

społecznego i ma w nim siłę sprawczą, tj. może wpływad na kształtowanie rzeczywistości. W 

ramach KAD badaniu podlegają społeczne funkcje struktur językowych zespolonych zwykle z 

innymi strukturami semiologicznymi. Dzisiejszy dyskurs to najczęściej dyskurs medialny. KAD 

bada dyskurs medialny jako sposób użycia języka typowy dla określonej sytuacji społecznej 

wymagającej pośrednictwa mediów masowych, dyskurs jako sposób użycia języka charakte-

rystyczny dla określonej konwencji i gatunków medialnych.  

Badania KAD nad dyskursem medialnym zwracają uwagę na mieszanie się różnych 

dyskursów, stylów i genre’ów w obrębie poszczególnych okazów dyskursu. Zjawisko to naz-

wano interdyskursywnością.  Termin ten określa przejęcie i posłużenie się środkami zasto-

sowanymi w dyskursie w jednym temacie makro, w innym dyskursie - innego tematu makro. 

Bowiem dyskursy i ich tematy rozszerzają swój zakres na wiele obszarów i dyskursów, 

                                                      
140

 N. Fairclough, A. Duszak, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwis-

tyki i nauk społecznych. Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji 

społecznej. Kraków 2008, 7-29. 
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przekraczają granice poszczególnych obszarów, krzyżują się, nakładają i odnoszą do siebie 

nawzajem 141.   

Interdyskursywnośd powstaje przez rekontekstualizację kategorii i metod jednej dys-

cypliny w innej dyscyplinie. Rekontekstualizację rozumie się w KAD jako rodzaj tłumaczenia, 

transformacji, gdyż rekontekstualizowane kategorie łączą się w spójną całośd z kategoriami 

zastanymi i w ten sposób są transformowane.  

W metodologii badao empirycznych KAD nad mechanizmami wzajemnego przenika-

nia się dyskursów, wyodrębnione zostały poszczególne jednostki składowe analizy dyskursu. 

Są to : temat makro (ogólny) dyskursu, który obejmuje wiele podtematów szczegółowych; 

tekst – materialny wytwór działao językowych, który reprezentuje określony gatunek mowy 

(typ semiotyczny), tj. społecznie usankcjonowany sposób użycia języka powiązany z konkret-

nym rodzajem działania społecznego 142, obszar działania społecznego to konkretny wycinek 

rzeczywistości społecznej stanowiący odniesienie dla danego dyskursu, na który skierowane 

są cele działao dyskursywnych 143. 

Temat makro badanego przykładu to: choroby o zasięgu społecznym.  

Przekaz posługujący się sloganem AIDS to masowy morderca opiera się na strategii 

dyskursywnej mówienia o jednej rzeczy w kategoriach innej rzeczy. O chorobie społecznej, 

która szerzy się drogę kontaktów seksualnych w wolnym współczesnym społeczeostwie, 

mówi się tu w kategoriach Holocaustu, czyli  ludobójstwa, zgotowanego pokonanym naro-

dom i grupom wyznaniowo - społecznym przez zwycięzców nazistowskich w czasie 2. wojny 

światowej, a więc w czasach historycznych. Historia nakłada się na współczesnośd, chociaż 

nie zupełnie do niej nie przystaje. Dyskurs o Holocauście wprowadzony został do reklamy o 

przesłaniu społecznym za pomocą związku wyrazowego masowy morderca oraz metafory 

wizualnej AIDS to HITLER. Te dwa elementy stanowią rekontekstualizację, i można by się 

spodziewad, że nadadzą kampanii społecznej przeciw AIDS wymiar eschatologiczny, czyli taki, 

jaki przypisujemy ludobójstwu i masowej zagładzie. Jednak zastosowane strategie dyskur-

                                                      
141

 R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego. Krytyczna ana-

liza dyskursu ... op.cit. 185- 213. 
142

 N. Fairclough, Critical Discours Analysis: The Critical Study of Language (Language in Social Life 

Series). London 1995, 14.  
143

 W ramach tej teorii prowadzone były dotąd głównie badania nad dyskursem politycznym 

przez badaczy takich, jak N. Fairclough, op.cit. 1995, R. Wodak, T. Van Dijk, L. Chouliaraki,  i wielu 

innych, a w Polsce  przez A. Duszak. 
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sywne spowodowały, że odbiorca, oprócz przestrogi w związku z AIDS stanowiącej cel prze-

kazu, otrzymał  nową, strywializowaną wizję Holocaustu, opartą na desakralizacji, która 

przywołuje do życia publicznego postad Hitlera (zważywszy na społeczny obieg kampanii) i 

nadaje mu funkcję twarzy (czy raczej anty-twarzy) kampanii. Tabu Holocaustu polega bo-

wiem na tym, że nic nie może byd do niego porównywane, chyba tylko inne ludobójstwo, 

inny masowy mord o podobnej skali masowego, zaplanowanego okrucieostwa. AIDS jest 

groźną chorobą, ale to tylko choroba, możemy ją leczyd lub uniknąd jej. Można by rzec: 

wybór należy do ciebie. Ludobójstwo, Holocaust nie pozostawiał żadnego wyboru. Zaś Hitler, 

główny ideolog nazizmu, powinien pozostawad na zawsze w cieniu. Tymczasem samo poja-

wienie się postaci Hitlera w przekazach medialnych daje mu szansę na złagodzenie dotych-

czasowego osądu, bo odbiera mu prawdziwy zbrodniczy wymiar. Staje się on uprawnioną 

postacią medialnego świata. 

Nie wiemy, co było prawdziwą przyczyną tego, że omawiany przekaz budził sprzeciw 

w ojczyźnie tej kampanii, tj. w Niemczech, skoro niemiecka organizacja Deutsche AIDS-Hilfe, 

której działalnośd polega na wspieraniu osób zarażonych wirusem HIV, zażądała wstrzymania 

kampanii społecznej Das Committe.  

Ale oto pojawiają się podobne przekazy, których ojczyzną jest Polska. Kampania 

społeczna przeciwko aborcji pod patronatem ruchu Narodowego Odrodzenia Polski, wykor-

zystuje bezpośrednio  pojęcie Holocaustu umieszczając slogan Aborcja: prawdziwy holocaust. 

Jego element wizualny, należący do dyskursu o aborcji, stanowi płód, dyskurs o Holocauście 

reprezentuje obraz szczątków ludzkich. Tu ranga pojedynczego zabiegu medycznego, 

zależącego od woli kobiety, urasta do  problemu o wymiarze ostatecznym. Inna jeszcze rek-

lama, obrooców zwierząt, posłużyła się odwołaniem do nazizmu, umieszczając ten wyraz w 

sloganie Dla zwierząt wszyscy jesteśmy nazistami. Tu z kolei ranga uboju zwierząt hodowla-

nych została  podniesiona do poziomu humanitarnego, co może budzid kontrowersje jako 

swoista manipulacja. Mechanizm desakralizacji jest tu taki sam, jak opisany wyżej. 

Spośród  innych użyd dyskursu o Holocauście w tekstach o przesłaniu społecznym 

wymienid należy liczne użycia kryptonimu nazistowskiej akcji wyniszczenia narodu 

żydowskiego ostateczne rozwiązanie (kwestii żydowskiej). Stanowi on, między innymi, hasło 

reklamy czeskich neonazistów: Ostateczne rozwiązanie kwestii cyganów, czy hasło przeciw-

ników teorii Globalnego Ocieplenia: Ostateczne rozwiązanie kwestii globalnego ocieplenia. 
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Retoryka Holocaustu wprowadzona została do reklamy komercyjnej, by wymienid je-

den przykład, tj. reklamę poradnika dla ogrodników: Ostateczne rozwiązanie kwestii kreta.  

Według KAD analiza dyskursu zajmuje kluczową pozycję w analizie społecznej144. 

Powstaje wobec tego pytanie, jakie wnioski dotyczące odbiorcy i nadawcy wypływają z ana-

lizy dyskursu powyższych  przekazów perswazyjnych, do których inkorporowano dyskurs o 

Holocauście ?  Czy jest to wniosek, że potrzebą współczesnego zmediatyzowanego odbiorcy 

jest perswazja oparta na burzeniu sacrum, wskrzeszaniu zmor ludzkości i nadawaniu im pop-

kulturowego wizerunku, na szoku, który stanowi sensację, ociera się o gry słowne, zamiast 

stanowid powód do refleksji ? Czy jest to wniosek, że nadawca, odczytawszy wymagania 

odbiorcy, ulega im bez próby wpływania na nie ? Czy też wniosek dotyczący skłonności na-

dawcy do przekraczania wszelkich granic etyki ? Czy wreszcie jest to wniosek nakazujący 

większą dbałośd o edukację historyczną pokolenia, które nie posiada świadomości zjawiska 

Zagłady, bo nie doświadczyło jej bezpośrednio, a  zbrodnie hitlerowskie i czas 2. wojny 

światowej są dla niego bardzo odległe i obce ?   

Analiza KAD zastosowana do medialnych tekstów perswazyjnych, w tym wypadku, 

kampanii społecznych, pozwala odsłonid złożone mechanizmy dyskursywne, które z jednej 

strony ukazują istotę perswazji opartej na pobudzaniu emocji, do szokowania włącznie, 

poprzez burzenie tabu i przekraczanie granic etyki, co jest możliwe do zrealizowania poprzez 

interdyskursywnośd, a z drugiej strony, prowokuje do stawiania pytao o społeczne przyczyny 

i konsekwencje używania takich strategii.   

144
N. Fairclough, A. Duszak , Wstęp: op.cit. 10 i n.

HOLOCAUST RHETORIC IN ADVERTISEMENT IN THE LIGHT OF INTERDISCURSIVITY – ANALYSIS 
WITHIN KAD

The author deals with the social campaign under the slogan: AIDS is a mass murderer. Noting 
that this slogan is functioning as a travesty of an expressions taken from the discourse on 
Holocaust. Critical discourse analysis has been used, which revealed the mechanisms used for 
persuasion and stimulating emotions.
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Olimpia Górska 

OŚRODKI REGIONALNE TVP W PRZEDEDNIU UTWORZENIA TVP 

REGIONY 

 

Telewizja Kraków. Bliżej niż inni. Tak reklamuje się krakowski oddział TVP.  

I rzeczywiście, pod wieloma względami, również w tym najbardziej dosłownym wymiarze, 

geograficznym, z całą pewnością ośrodki regionalne TVP są bliżej odbiorców „w terenie” niż 

pozostałe stacje telewizyjne mieszczące się w Warszawie o dysponujące niewielkimi 

placówkami korespondenckimi w miastach wojewódzkich i studiem, do którgo zapraszani są 

goście programów nadawanych z Warszawy. Żadna inna telewizja nie ma tylu korespon-

dentów lokalnych, a przede wszystkim pełnowymiarowych, zdolnych do samodzielnego 

funkcjonowania, przygotowywania i emitowania programu, ośrodków telewizyjnych. Ten 

potencjał Telewizji Polskiej  jest jednak, głównie, ze względów finansowych,  wykorzystywany 

w niewielkim stopniu.  Ośrodki regionalne TVP emitują 3 i pół godziny programu dziennie w 

ciągu tygodnia, 4 i pół godziny w soboty i w niedziele.  
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Ma się to zmienid. 1 lipca 2013 roku rusza Ośrodek Programów Regionalnych, czyli 

centrum koordynujące pracę 16-u oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej: w Warszawie, 

Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie, Olszty-

nie, Białymstoku i Poznaniu, Gdaosku, Kielcach, Opolu i Gorzowie Wielkopolskim.  

A nowy kanał Telewizji Polskiej,  TVP Regiony, złożony zarówno ze wspólnego pasma 

oddziałów terenowych jak i ich oddzielnych bloków programowych, wystartuje 1 września 

2013. Docelowo ma byd to 18-20 godzin emisji programów przygotowanych przez Oddziały 

Terenowe Telewizji Polskiej. Główny zakres programowy: informacja i publicystyka. 

Od 6 lat widzowie szukający telewizyjnych programów regionalnych – zarówno in-

formacji z regionu jak i o regionie – włączają ogólnopolską TVO Info , która działa od 6 

października 2007 (przez szereg lat regionalny program informacyjny można było też oglądad 

na antenie telewizyjnej Dwójki).  

Jednak historia ośrodków regionalnych, tak jak w przypadku TVP Kraków i „Kroniki 

Krakowskiej”, ma znacznie dłuższą historię. Telewizja Kraków powstała w 1961 roku. W 1966 

roku rozpoczęto emisję programu informacyjnego "Kronika", który w swojej blisko 

pięddziesięcioletniej historii obsługiwał cały makroregion Polski południowo-wschodniej145. 

TVP Kraków, to oprócz produkcji i emisji programu regionalnego, główny producent - spoza 

Warszawy - audycji telewizyjnych dla anten ogólnopolskich, m.in. filmów dokumentalnych, 

reportaży, programów publicystycznych i edukacyjnych, teatrów TV oraz audycji rozrywko-

wych. W trzech studiach TVP Kraków zrealizowano kilkaset spektakli Teatru TV oraz kilkaset 

programów rozrywkowych. TVP Kraków to również wiele transmisji na żywo z wielu histo-

rycznych wydarzeo w Krakowie i Małopolsce, w tym obsługa telewizyjna wszystkich 

pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny. Obecnie TVP Kraków dociera z programem do 98% 

mieszkaoców Małopolski. Program stacji mogą również oglądad mieszkaocy Podkarpacia i 

Śląska. W zasięgu programu TVP Kraków znajduje się około 9 milionów mieszkaoców Polski 

południowo-wschodniej.  

Dziś Oddział TVP w Krakowie oferuje m.in.: informacyjne i społeczne audycje telewi-

zyjne: „Kronikę”, Tematy dnia”, „Politykę bliżej” „Kronikę sportową” „Bez krawata”, 

„Młodzież kontra czyli pod ostrzałem” (na antenie ogólnopolskiej TVP Info) , kulturalne: 

„Kronika Kulturalna”, motoryzacyjne „Jedź bezpiecznie” „Speed 2”, regionalne: „kraków.pl” 

                                                      
145

 Źródło: strona internetowa TVP Kraków: www.tvp.pl/krakow 
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(Kraków), „Pod Tatrami” (Zakopane), „W ciepłym mieście” (Tarnów), „Kuryer Myślenicki” 

(Myślenice), „Etniczne klimaty”, „Parafia z sercem”, „W 80 dni dookoła lata”, „Z wizytą w…”. 

W Krakowie i 15 pozostałych miastach wojewódzkich, codziennie o godzinie 17 na an-

tenie TVPInfo  rozpoczyna się program lokalny, w każdym z 16-u województw przygotowany 

przez dany oddział.  Zazwyczaj rozpoczyna go krótkie wydanie informacji, a po nim następuje 

blok pozycji publicystycznych, reportaży, dokumentów czy programów poradnikowych , by o 

18.30 ponownie ustąpid miejsca informacjom (w większości przypadków wtedy nadawane 

jest jego główne wydanie ) , które trwa około 20 minut, po nim z reguły publicystyka 

poświęcona najważniejszym wydarzeniom dnia i znów programy o regionie, aż do 20. O tej 

godzinie ośrodki „oddają” antenę TVP Info, by ponownie ją odzyskad o 22, na wieczorne wy-

danie programu informacyjnego i pogodę. O 22.30 znów rozpoczyna nadawanie TVP Info.  

1 września 2013, z punktu widzenia odbiorcy – mieszkaoca Krakowa czy Tarnowa  - 

porcja informacji z interesującego go regionu nie wzrośnie skokowo, bo co prawda będzie to 

już oddzielny kanał (TVPInfo znajdzie się pod innym numerem pilota, a TVP regiony pod in-

nym), ale początkowo w danego województwa przybędzie tylko około godziny programu. 

Pozostały czas antenowy ma zająd pasmo wspólne ośrodków regionalnych, koordynowane 

właśnie przez warszawski Ośrodek Programów Regionalnych. Szef OPR Marek Pasiuta za-

pewnia, że jeśli któryś z ośrodków zechce wyprodukowad więcej programu i będzie go na to 

stad, to drzwi od początku są otwarte, bo systematycznie czas nadawania programu z Kra-

kowa dla Małopolski, z Katowic dla Śląska, z Gdaoska dla Pomorza itd., będzie się wydłużał. 

M. Pasiuta, na konferencji poświęconej ośrodkom regionalnym w Krakowie 6 czerwca 2013 

roku mówił, że ma nadzieje, iż wspólne pasmo jak najszybciej przestanie byd potrzebne. Do-

dawał, że gdyby oddziały już dziś były silne finansowo i technologicznie, to od razu mogłyby 

rozpocząd nadawanie każdy oddzielnego programu.  

Przeszkodą do większego wydłużenia własnego programu z 3.5 do 20 godzin są tara-

paty finansowe Telewizji Polskiej. Dzięki powstaniu TVP Regiony, ośrodki zyskują więc czasu 

antenowego, ale  nie dodatkowe środki na finansowanie. Więcej o aspekcie finansowym, 

który kładzie się cieniem na działalności całej TVP, poniżej.  

Kanał TVPInfo od września 2013 roku będzie mied wyłącznie charakter informacyjno-

publicystyczny. Zarówno TVPInfo jak i TVP Regiony będą nadawane na trzecim multipleksie 

naziemnej telewizji cyfrowej 
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W tym miejscu warto zwrócid uwagę, że uruchamiając TVP Regiony, telewizja pub-

liczna nawiązuje do stosowanej już po części przed laty formuły TVP 3. 

A jeszcze przed „trójką, bo w 1994 roku jedenaście wówczas istniejących ośrodków 

regionalnych przystąpiło do tworzenia pasma wspólnego. Było to spowodowane tym, że 

pierwszy zarząd TVP SA zorientował się, że oddziały nie były zdolne w tym czasie do 

wypełnienia kilkunastu godzin swoich programów. W celu koordynacji pracy ośrodków 

powołano z dniem 1 kwietnia 1994 Biuro Oddziałów Terenowych. 5 września 1994 dziesięd 

ośrodków TVP rozpoczęło emisję codziennego, prawie czterogodzinnego bloku wspólnych 

pasm programowo-reklamowych146. 

3 marca 2002 ruszyła telewizja TVP3, zastępując dotychczasowe programy regionalne 

w całej Polsce Była ona traktowana jako jeden program o profilu informacyjno-

publicystycznym, z lokalnymi okienkami. 

Pod koniec nadawania TVP3, na antenie tejże stacji pojawiło się znacznie więcej ser-

wisów informacyjnych, które nie tylko podawały informacje, ale także transmitowały konfe-

rencje prasowe i inne wydarzenia. W 2007 roku kanał TVP3 został zastąpiony przez TVPInfo, 

która w zbliżonym kształcie relacji z ośrodkami regionalnymi dotrwała do dziś.  

14 czerwca 2013 w Krakowie, podczas spotkania w Collegium Maius Uniwersytetu Ja-

giellooskiego, zorganizowanego wspólnie przed Telewizję Kraków i Uniwersytet Jagiellooski, 

wszyscy jej uczestnicy, zarówno ze strony władz telewizji na poziomie centralnym i regional-

nym, władz lokalnych, jak i medioznawców, padały opinie o ważnej roli regionalnej telewizji 

publicznej, o jej zadaniach , również w obliczu zmieniającego się kształtu rynku mediów i 

komercjalizacji rynku. Globalizacja była jest i będzie, na to nie mamy wpływu. Możemy się 

146
 Jarosław Grzybczak. Telewizja regionalna w reformie TV. „Zeszyty Prasoznawcze”. Nr 1-2 (169-

170), Nr indeksu 38364, s. 23. Kraków 2002: Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytet 

Jagielloński 

http://mbc.malopolska.pl/Content/65964/2002_01_02.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
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tylko obronid przed tabloidyzacją 147 - mówił otwierając spotkanie rektor krakowskiej Alma 

Mater profesor Wojciech Nowak. 

Przyszłośd oddziałów terenowych TVP oraz koniecznośd szybkiego wprowadzenia no-

wego systemu poboru abonamentu to główne tematy, o których dyskutowano podczas kon-

ferencji, zorganizowanej też na Uniwersytecie Warszawskim przez Telewizję Polską. W maju i 

czerwcu TVP przygotowała wspólnie z ośrodkami akademickimi w całej Polsce, cykl kilkunas-

tu spotkao poświęconych ośrodkom regionalnym. Na wszystkie zostali zaproszeni przedsta-

wiciele lokalnych władz, samorządowcy, politycy ( w tym również eurodeputowani – np. w 

Krakowie Róża Thun z Platformy Obywatelskiej), szefowie publicznych rozgłośni regionalnych 

i naukowcy. 

W czasie warszawskiego spotkania Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji 

podkreślał istotną rolę regionalnych stacji telewizyjnych dla polskiego społeczeostwa. - Ta 

rola polega na budowie tożsamości narodowej, uświadamianiu sobie znaczenia dziedzictwa 

kulturowego oraz wymianie informacji pomiędzy władzą lokalną a społecznością. To wszyst-

ko nie musi interesowad widzów stacji ogólnopolskich, ale te sprawy są ważne dla lokalnych 

społeczności, a można do nich dotrzed właśnie za pośrednictwem stacji regionalnych148 - 

mówił podczas konferencji Michał Boni. 

Podczas warszawskiej konferencji podjęto także temat konieczności szybkiego wpro-

wadzenia nowego systemu finansowania mediów publicznych. Przedstawiciele Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowali podczas konferencji na Uniwersytecie 

Warszawskim, że nad nową ustawą pracują wspólnie z Krajowa Radą Radiofonii i Telewizji. 

Projekt ustawy zakłada, że opłata radiowo-telewizyjna będzie pobierana od wszystkich go-

spodarstw domowych, których jest w Polsce ponad 13 milionów. Do tej pory opłaty pobiera-

no tylko od osób, który oficjalnie zarejestrowały posiadanie odbiornika radiowo-

telewizyjnego (prawie 2 mln gospodarstw). 

Nowe możliwości i zmiany programu wymagają lepszego finansowania mediów pu-

blicznych - powiedział Marian Zalewski. Członek zarządu TVP zarono podczas krakowskiego 

jak i podczas katowickiego spotkania poświęconego ośrodkom regionalnym TVP zwrócił 

uwagę, że polskie rozgłośnie regionalne i stacje telewizyjne mają budżety roczne w wysoko-

147
 Prof. dr. hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystąpienie podczas 

konferencji Rola Ośrodków regionalnych TVP w społeczeństwie informacyjnym, za: www.tvp.pl/krakow 
148

 Źródło: Wirtualnemedia.pl 
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ści kilku milionów albo kilkunastu milionów złotych. Dla porównania niemieckie ARD dyspo-

nuje sumą 680 milionóweuro rocznie. To prawie trzy miliardy złotych.- Chcemy, by program 

regionalny był nadawany przez całą dobę -podkreślał Marian Zalewski149. 

Podczas dyskusji na temat ośrodków regionalnych, jej uczestnicy w Krakowie podkre-

ślali jednak, że patrząc pod katem kalendarza politycznego, czas na podjęcie odpowiednich 

decyzji w sprawie finansowania publicznej telewizji ucieka szybko, a nadchodzące w kolej-

nych latach wybory skutecznie zminimalizują szanse na wprowadzenie nowej obowiązkowej 

opłaty, nawet w niewielkim stopniu obciążającej budżety Polaków w dobie kryzysu. 

Również KRRiT apeluje o pilne podjęcie decyzji w tej sprawie. Zdaniem Jana Dworaka, 

przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotychczasowy system finansowania 

mediów publicznych jest archaiczny i wymaga stworzenia od nowa 150. 

Zarządy mediów publicznych już od dawna postulują szybkie wprowadzenie zupełnie 

nowego systemu ich finansowania. Polskie Radio, TVP oraz Polska Agencja Prasowa wysto-

sowały w tej sprawie pod koniec marca 2013 specjalny list skierowany do Prezydenta Broni-

sława Komorowskiego. Wypracowanie modelu mediów publicznych jest równie ważne jak 

zabezpieczenie finansowe ich funkcjonowania. Na razie i jedno, i drugie uległo i nadal ulega 

wyraźnej erozji - napisali członkowie rad programowych TVP, PR i PAP w liście do Bronisława 

Komorowskiego. Autorami listu są przewodniczący rad programowych: Polskiej Agencji Pra-

sowej - Anna Borkowska, Telewizji Polskiej - Jan Jakub Wygnaoski i Polskiego Radia - Maciej 

Wojtyszko."Demokratyczne paostwo nie może odwracad się plecami od mediów publicz-

nych. Tym bardziej, że przeważająca większośd społeczeostwa (wedle sondaży - ponad 90 

proc.) popiera i widzi potrzebę ich istnienia" - napisali przedstawiciele rad w liście do prezy-

denta. Podkreślili, że wypracowanie modelu takich mediów jest równie ważne jak finansowe 

149
 Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa. 20.06.2013 

150
 Źródło: 
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zabezpieczenie funkcjonowania. "Na razie i jedno, i drugie uległo i nadal ulega wyraźnej ero-

zji" - ocenili151. 

Telewizja Polska i Polskie Radio borykają się z trudnościami finansowymi związanymi 

przede wszystkim z niskimi wpływami z abonamentu. Chod przychody abonamentowe TVP w 

2012 r. wyniosły 254 mln zł, czyli o 24 proc. więcej niż w rok wcześniej, spółka zamknęła rok 

stratą w wysokości 218,8 mln zł152. 

Pod koniec czerwca br. o nowy sposób finansowania publicznej telewizji i radia zaape-

lowała do premiera Donalda Tuska Rada Pracowników TVP153. Według niej zwlekanie ze 

zmianami w prawie może dorpwadzid do nieodwracalnego zniszczenia publicznych mediów. 

W liście skierowanym do premiera, który opublikowało Centrum Informacji TVP, Rada Pra-

cowników apeluje o pilne wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji 

w zakresie finansowania mediów publicznych. 

Warto przypomnied, że od 2003 r. wpływy z abonamentu regularnie maleją. W 2004 

r. wyniosły one 898,7 mln zł, w 2005 r. - 892,9 mln zł, w 2006 r. - 888,8 mln zł, w 2007 r. -

887,2 mln zł, w 2008 r. - 726 mln zł, w 2009 r. - 622,9 mln zł, w 2010 r. - 552,3 mln zł, a w 

2011 r. - 470 mln zł154. 

Na razie TVP intensywnie szuka oszczędności. Obawy pracowników i protest związ-

kowców wywołała zapowiedź wyprowadzenia ze spółki do firm prywatnych pracowników i 

produkcji. 

Trzy związki zawodowe Telewizji Polskiej żądają, by prezes TVP Juliusz Braun zrezy-

gnował z tych planów. Chodzi o plany restrukturyzacyjne spółki, w ramach których graficy, 

charakteryzatorzy, montażyści i częśd dziennikarzy zatrudnionych w TVP ma zostad przenie-

siona do firmy zewnętrznej wyłonionej w przetargu. Pracownicy objęci zmianą mieliby 

otrzymywad pensje w niezmienionej wysokości przez pierwszy rok; jednocześnie są zachęca-

ni do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd 

TVP, a Rada Nadzorcza spółki zaakceptowała plan. Projekt ten obejmuje również pracowni-

ków ośrodków regionalnych TVP. 

151
 ibidem 

152
 Ibid. 

153
 Źródło: Polska Agencja prasowa, 25.06.2013 

154
 www.wirtualnemedia.pl 
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AUTOR: JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK 

TYTUŁ „POLSKIE MEDIA LOKALNE W LATACH 1989-2011. STUDIUM NA 

PRZYKŁADZIE CZĘSTOCHOWY”  

 

Książka ta definiuje i przybliża czytel-

nikowi lokalne środki komunikowania maso-

wego. Stanowi ona zarys zależności pomiędzy 

lokalnym systemem komunikowania masowe-

go, a lokalnymi mediami ukazującymi się w 

Częstochowie I upowszechniającymi treści 

odnoszące się do otoczenia ich publiczności. 

 Podmiot pracy definiowany jest sze-

roko w pierwszym rozdziale, gdzie ukazana 

jest dokładna charakterystyka zjawiska i opi-

sana jego historia oraz problemy terminolo-

giczne. W kolejnych podrozdziałach autorka  

zapoznaje nas krok po kroku z dokładnie 

omawianą  prasą częstochowską. Widzimy jak 

wypada ona na tle współczesnych polskich 

mediów lokalnych i jakie zaszły w niej zmiany 

od roku 1989. Autorka analizuje także pozycję 

poszczególnych stacji radiowych i programów 

telewizyjnych oraz tytułów prasowych obec-

nych na polskim rynku. Następnie przechodzi 

płynnie do przedstawienia sytuacji 

nowoczesności i wszechobecnego w niej In-

ternetu. Opisuje coraz częstszą tendencję do 

publikacji i obecności prasy w cyberprzestrze-

ni. Przybliża również konsekwencje, jakie zja-

wisko to niesie ze sobą (najważniejszym jej 

wnioskiem jest to, że pisma posiadające wy-

dania online wolniej tracą czytelników niż te, 

które nie posiadają swoich internetowych 

wersji). Autorka w graficzny sposób przedsta-

wia najpopularniejsze polskie portale interne-

towe i zapoznaje z nimi czytelników. Rozdział 

drugi to monografia wybranych pism z seg-

mentu prasy codziennej wychodzących w 

Częstochowie na przestrzeni lat. Należą do 

nich: „Życie Częstochowy”, „ Trybuna Śląska”, 

„Dziennik Zachodni”, „Dziennik Częstochowski 

24 Godziny”, „Gazeta Wyborcza- Gazeta w 

Częstochowie”, „Częstochowskie A-Z” i „Życie 

Częstochowskie”. Podsumowaniem zawartych 

tu rozważao jest fakt, iż w roku 1989 nie udało 

się stworzyd w Częstochowie żadnej silnej i 

rentownej gazety lokalnej, a lokalny rynek 

został zdominowany przez mutacje dzien-

ników ogólnopolskich i regionalnych. W ciągu 

20 lat nastąpił odwrót od lokalności i ogranic-

zenie lokalnego charakteru gazet. Przyczyny 

należy szukad przede wszystkim w czynnikach 

ekonomicznych. Rozdział trzeci niniejszej 

książki to przybliżenie klasyfikacji czasopism. Z 

kolejnych podrozdziałów dowiadujemy się 

wiele na temat częstochowskich czasopism, 

społeczno- politycznych (a w nich tygodników 

informacyjno- publicystycznych oraz biule-

tynów organizacji społecznych i politycznych). 

Następnie autorka tworzy zarys czasopism 
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społeczno- kulturalnych i lokalnych wydaw-

nictw samorządowych. Stara się także opisad 

relację prasy z Kościołem katolickim, a co za 

tym idzie przybliżyd pisma diecezjalne, za-

konne i parafialne. Analizowanym w tym 

miejscu tytułem jest tygodnik „Niedziela”. 

Kolejne podrozdziały traktują o prasie dla 

dzieci i młodzieży, pismach naukowych, fa-

chowych i hobbystycznych oraz o prasie rek-

lamowej i bezpłatnej. Ostatni, rozdział czwarty 

skupia się typowo na mediach elektronicz-

nych. Zwraca uwagę czytelnika na lokalne 

stacje radiowe ( Radio C, Radio RMF, Radio 

Fon, Radio Fiat, Radio Katowice, Radio Jasna 

Góra), a także programy telewizyjne i witryny 

internetowe.     

 Podsumowując autorka niniejszej pra-

cy postawiła przed sobą ważny cel dokonania 

dokładnej analizy częstochowskich mediów 

lokalnych na przestrzeni 22 lat. Było to zadanie 

trudne i mozolne, z którym sobie poradziła. 

Sposób prowadzenia przez nią narracji jest 

zrozumiały, a układ rozdziałów czytelny. Ob-

szerna bibliografia i liczne odwołania do prac 

innych badaczy stanowią o szeroko analizo-

wanym temacie. Książka ta wyjaśnia przyczyny 

niepowodzeo lokalnych mediów, przybliża ich 

treści i techniki redakcyjne oraz tworzy zarys 

charakterystyki lokalnego środowiska dzienni-

karskiego. Skierowana jest ona do badaczy 

mediów lokalnych, studentów dziennikarstwa, 

dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych tą 

tematyką osób.  

Ewa Konstanty 

 

 

AUTOR: JOLANTA HAJDASZ (RED.) 

TYTUŁ: NOWE MEDIA, ALE NOWE CZY STARE PROBLEMY? 

WYD.: WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

MIEJSCE I ROK WYDANIA: POZNAŃ 2011 

 

Internet na trwałe wszedł do naszej 

rzeczywistości, rewolucjonizując media, a 

także komunikację społeczną. Autorzy pracy 

zbiorowej „Nowe media, ale nowe czy stare 

problemy?” podejmują próbę opisania, anali-

zowania oraz syntezowania nowych zjawisk w 

obrębie komunikacji społecznej. Książka pod-

zielona została na dwie części: prawo i etyka 

nowych mediów oraz nowe media w reklamie, 

public relations i edukacji. Badacze skupiają 

się na różnych aspektach nowych mediów, 

zwracając uwagę na szanse i zagrożenia, jakie 

niesie ich rozwój. Praca została wydana w 

2011 r., ale problemy w niej opisane nie tracą 
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na aktualności. Wiele tekstów z pierwszej 

części odnosi się do uchwalonej 30 czerwca 

2011 r. ustawy o wzdrożeniu naziemnej tele-

wizji cyfrowej, której celem było stworzenie 

formalno-prawnych podstaw, aby do dnia 31 

lipca 2013 r. wyłączyd analogową telewizję 

naziemną, a w jej miejsce wprowadzid 

cyfrową. W drugiej części autorzy szczególnie 

chętnie podejmują kwestie edukacji medial-

nej, jak również nowych wyznao, które przed 

badaczami, ale także przed rodzicami i peda-

gogami, stawia powszechny dostęp do Inter-

netu. 

 Pierwsza częśd „Prawo i etyka nowych 

mediów” składa się z jedenastu artykułów, 

skupionych wokół odrębnego problemu ba-

dawczego z zakresu prawa oraz nowych etycz-

nych wyzwao. Jacek Sobczak (Wyższa Szkoła 

Psychologii Społecznej w Warszawie) w arty-

kule „Współczesne regulacje rynku środków 

masowego przekazu” koncentruje się na anali-

zie prawnej ustawy o wzdrożeniu naziemnej 

telewizji cyfrowej, zwracając uwagę na jej 

znaczenia dla wszystkich obywateli Polski, a 

także szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie. 

Jej przyjęcie było wynikiem rozwiązao 

przyjętych w systemie prawnym Unii Euro-

pejskiej. Zdaniem prawoznawcy ustawa ma 

dalekosiężne skutki dla prawa konstytucyjne-

go, ponieważ jest jednym z rozwiązao usta-

wowych, ktore stopniowo, ale konsekwentnie 

obniżają pozycję konstytucyjnego, 

niezależnego od Rządu, a jedynie od Sejmu, 

Senatu i Prezydenta organu,  jakim jest Krajo-

wa Rada Radiofonii i Telewizji na rzecz Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, który jest zależy 

od Prezesa Rady Ministrów.166 Jacek Sobczak 

konkluduje, że jest to niepokojąca tendencja, 

podobnie jak fakt, że koszty związane z wpro-

wadzeniem cyfryzacji spoczywają na nadaw-

cach i odbiorcach, bo to właśnie oni ponoszą 

koszty kampanii informacyjnej. 

 W kolejnym artykule Jolanta Hajdasz 

(Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w 

Poznaniu) pod tytułem „Telewizjadla każdego. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

wybranych paostwach Unii Europejskiej” 

zwraca uwagę, że proces cyfryzacji w krajach 

europejskich nie odbywa się według jednego, 

określonego schematu, ale przebiega on w 

różnym czasie. Polska jest jednym z ostatnich 

krajów, który go wdraża, później zakooczy go 

tylko Rumunia. Autorka podkreśla także, że 

ciągle wiele pytao dotyczących cyfryzacji zos-

taje bez odpowiedzi. Jednym z nich jest to, jak 

rząd zamierza poradzid sobie z gospo-

darstwami domowymi, których nie stad na 

zakup telewizorów MPEG4 czy set top 

boxów167, umożliwiających oglądanie telewizji. 

Jolanta Hajdasz prezentuje również, jak w 

Europie wygląda proces konwersji analogowej 

na cyfrową na przykładzie Francji, a także pre-

                                                      
166

 J. Sobczak, Współczesne regulacje rynku 

środków masowego przekazu, [w:] Nowe me-

dia, ale nowe czy stare problemy?, (red.) J. 

Hajdasz, Poznań 2011, s. 26. 
167

 J. Hajdasz, Telewizjadla każdego. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

wybranych państwach Unii Europejskiej, [w:] 

Nowe media..., dz.cyt., s. 36. 
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zentuje wybrane formy pomocy w procesie 

konwersji cyfrowej w Europie. 

 Kazimierz Wolny – Zmorzyoski w arty-

kule „Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce – 

odbiór społeczny. Wyniki badao” prezentuje 

raport z 600 ankiet na temat wiedzy Polaków 

odnośnie wdrożenia telewizji cyfrowej oraz jej 

źródła. Badanie przeprowadzone było wśród 

trzech grup respondentów: studentów dzien-

nikarstwa, osób pracujących - mieszkaoców 

Kielc, Krakowa, Wrocławia z wykształceniem 

podstawowym, zasadniczym oraz rencistów i 

emerytów. Okazało się, że wszyscy badani 

studenci dziennikarstwa mają wiedzę na te-

mat cyfryzacji TV naziemnej, informacje na ten 

temat pozyskali od wykładowców, z lektury 

prasowej, komunikatorów internetowych, a w 

znikomym stopniu z telewizji. Wśród eme-

rytów i rencistów tylko 9 proc. badanych była 

pobieżnie zorientowana, że taki proces ma 

nastąpid, pozostałych 91 proc. wyraziło zdzi-

wienie, że coś takiego w ogóle ma miejsce. W 

tej grupie wśród osób, które słyszały o cyfry-

zacji, większośd wiedzę na ten temat 

zawdzięczało prasie. Nieco większą wiedzę 

wykazały osoby pracujące z wykształceniem 

podstawowym, zawodowym, deklarując, że 

informację pozyskały z prasy, Internetu oraz 

od znajomych. Nikt z ankietowanych nie 

odpowiedział jednoznacznie, że o procesie 

cyfryzacji dowiedział się z telewizji. Autor 

postuluje więc, aby władze telewizji publicznej 

zadbały lepiej o swój interes.168 

 Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu) w artykule „Imple-

mentacja dyrektywy o audiowizualnych 

usługach medialnych do polskiego porządku 

prawnego” analizuje najważniejsze postano-

wienia nowelizacji ustawy o radiofonii i tele-

wizji z dnia 25 marca 2011 r. pod kątem oceny 

dostosowania krajowej regulacji do stan-

dardów europejskich, wyznaczonych 

dyrektywą o audiowizualnych usługach me-

dialnych. Autor zauważa, że dostosowanie 

polskiego prawa do postanowieo dyrektywy 

europejskiej nie zostało przeprowadzone w 

pełnym zakresie, co w przyszłości może 

spowodowad konsekencje prawne.169  

 Joanna Taczkowska – Olszewska (Un-

iwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

w rozprawie „Współczesne formy ograniczania 

wolności wypowiedzi w aspekcie faktycznym i 

prawnym” próbuje zidentyfikowad 

okoliczności uzasadnienia ograniczenia 

wolności. Lucyna Szot (Uniwersytet Wars-

zawski) w tekście „Replika prasowa. Między 

wolnością mediów a prawami podmiotowymi 

jednostki” także skupia się na wolności wypo-

wiedzi, która stanowi jeden z fundamentów 

demokracji. Autorka szeroko przybliża 

                                                      
168

 K. Wolny – Zmorzyński, Cyfryzacja telewizji 

naziemnej w Polsce – odbiór społeczny. Wyni-

ki badań, [w:] Nowe media..., dz. cyt., s. 41. 
169

 J. Skrzypczyk, Implementacja dyrektywy o 

audiowizualnych usługach medialnych do 

polskiego porządku prawnego, [w:] Nowe me-

dia..., dz.cyt., s. 43, 58. 
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problematykę związaną z publikacją 

sprostowao w mediach. Zauważa, że prawo 

prasowe nie spełnia pokładanych w nim nad-

ziei, czyli nie zapewnia gwarancji prawnych 

zamieszczania sprostowao prasowych w 

wystarczający sposób.170 

 Z kolei Małgorzata Laskowska (Un-

iwersytet Kardynała Stefana Wyszyoskiego w 

Warszawie) omawia zagadnienia związane z 

etyką w artykule zatytułowanym „Nowe media 

– nowa etyka”. Autorka zastanawia się, czy 

pojawienie się nowych form komunikacji 

stwarza „nową etykę” oraz analizuje 

najważniejsze dylematy etyczne według cech 

nowych mediów. Zwraca uwagę na potrzebę 

refleksji etycznej nad nowymi mediami oraz na 

nadużycia etyczne dokonywane za pomocą 

social mediów, szczególnie Facebooka. Post-

uluje, że edukacja medialna powinna zawierad 

elementy etyki dziennikarskiej i etyki mediów, 

gdyż może byd to jedyna okazja, aby 

przekazywad społeczeostwu wiedzę na ten 

temat.171 

 Marcin Hermanowski (Wyższa Szkoła 

Umiejętności Społecznych w Poznaniu) w 

tekście „Paleoradio i neoradio w eterze i In-

ternecie” stawia tezę, że stacje radiowe 

nadające za pomocą Internetu nie różnią się 

niczym od nadających w eterze, jeśli chodzi o 

założenia programowe. Natomiast Agata 

                                                      
170

 L. Szot, Replika prasowa. Między wolnością 

mediów a prawami podmiotowymi jednostki, 

[w:] Nowe media..., dz. cyt., s. 95. 
171

 M. Laskowska, Nowe media – nowa etyka, 

[w:] Nowe media..., dz. cyt., s. 116. 

Ławniczak (TVP SA) w artykule „Retoryka ob-

razu telewizyjnego w kontekście zwrotu iko-

nicznego. Propaganda w obrazie” zwraca 

uwagę, że żyjemy obecnie w  kulturze obrazu, 

gdzie zewsząd oddziaływuje na nas perswazja. 

Perswazja jest obecna w każdej sferze życia, 

przestała byd już domeną reklamodawców i 

producentów. Autorka przytacza przykłady, że 

mamy do czynienia z perswazją otwartą, 

manipulacją symbolami, emocjami, wszystko 

to sprawia, że żyjemy w epoce propagandy.172 

Piotr Bielawski (TVP Wrocław) w podrozdziale 

„Media publiczne – zwłaszcza regionalne – na 

rzecz ochrony środowiska społecznego” 

zauważa, że dyskusja na temat systemu me-

dialnego i roli mediów publicznych toczy się w 

zamkniętym gronie – medioznawców i dzien-

nikarzy, nie interesują się nią natomiast 

wpływowe media. Autor zaznacza, że nie da 

się odpowiedzied na pytanie, dlaczego politycy 

nie chcą zająd się rozwiązaniem problemów 

mediów publicznych, aby pracowały na rzecz 

umożliwienia debaty publicznej, krzewiły 

oświatę oraz dawały wzór wysokich stan-

dardów mediom komercyjnym.173 

 Pierwszą częśd książki zamyka 

Mirosław Lakomy (Wyższa Szkoła Filozoficzno-

Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie) 

                                                      
172

 A. Ławniczak, Retoryka obrazu telewizyjne-

go w kontekście zwrotu ikonicznego. Propa-

ganda w obrazie, [w:] Nowe media..., dz. cyt., 

s. 139. 
173

 P. Bielawski, Media publiczne – zwłaszcza 

regionalne – na rzecz ochrony środowiska 

społecznego, [w:] Nowe media..., dz. cyt., s. 

152. 
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artykułem „Novus Orda Seclorum”. Łacioska 

sentencja wykorzystana w tytule oznacza 

„nowy porządek wieków”. Autor analizuje 

wykorzystanie mediów społecznościwych do 

celów politycznych, jak miało to miejsce na 

Bliskim Wschodzie podczas „arabskiej wios-

ny”. Praca ma charakter politologiczno-

medioznawczy. Zwraca uwagę na ważne kwes-

tie związane z wpływem nowych mediów na 

tworzenie się rewolucji, tak jak w krajach 

arabskich, gdy ludzie pozbawieni możliwości 

dialogu na drodze demokratycznych procedur, 

przenieśli dyskusje, a także swoje niezadowo-

lenie i złośd do social mediów. W ten sposób 

dzięki Facebookowi i Twitterowi utworzył się 

bezprecedensowy ruch protestacyjny, który 

zaowocował „arabskim przebudzeniem”.174 

 Druga częśd książki „Nowe media w 

reklamie, public relations i edukacji” składa się 

z dziewięciu rozdziałów, koncentrując się 

wokół problematyki edukacji medialnej, 

kształtowania wizerunku, a także radzenia 

sobie na różnych płaszczyznach w mediach 

społecznościwoych. Monika Przybysz (UKSW) 

w tekście „Nowe media i nowe kryzysy. 

Zarządzanie kryzysem medialnym w nowych 

mediach za pomocą public relations” porusza 

zagadnienia związane z zarządzaniem 

informacją oraz sytuacją kryzysową w nowych 

mediach. Omawia specyfikę komunikacji kry-

zysowej w Internecie, odnosząc się do analo-

gicznych sytuacji w tradycjnych mediach. 

                                                      
174

 M. Lakomy, Novus Orda Seclorum, [w:] 

Nowe media..., dz. cyt., s. 170. 

 

Zwraca uwagę na dużą szybkośd,  z jaką 

rozprzestrzeniają się negatywne informacje w 

sieci, a także koniecznośc natychmiastowej 

reakcji, często o nietypowej porze, bez czasu 

na opracowanie strategii. 

 Małgorzata Okupnik (Akademia Mu-

zyczna w Poznaniu) w rozdziale „Nowe media 

w komunikacji marketingowej intytucji kul-

tury” zwraca uwagę, że wykorzystanie nowych 

mediów jest i będzie ważną formą promocji 

instytucji kultury, a inicjatywy oddolne mogą z 

powodzeniem służyd rozpowszechnianiu in-

formacji o samej instytutacji oraz konkretnych 

przedsięwzięciach. Monika Rudy - Muża w 

artykule „Autoprezentacja na portalach 

społecznościowych – próba opisu zjawiska” 

przedstawia różne sposoby autoprezntacji w 

Interecie wśród audytorium, jakim są inni lud-

zie w serwisach społecznościowych. Autorka 

zwraca uwagę na sposoby i motywację w bu-

dowania wizerunki. Podkreśla także, że takie 

badania aktywności uczniów w social media są 

sporadycznie podejmowane przez polskich 

pedagogów, podczas gdy ich wyniki mogłyby 

byd wykorzystane w celach edukacyjnych.  

 Z kolei Jolanta Sławek (Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w arty-

kule „W sieci stereotypów – sposobach komu-

nikowania w Internecie” analizuje posty 

umieszczone na polskich forach interneto-

wych. Omawia specyfikę i formy komunikacji, 

używanie streotypów w środwisku, gdzie 

wszysycy interlokutorzy pozostają anonimowi. 

Katarzyna Stelmach (Uniwersytet Śląski w 
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Katowicach) w rozdziale „Nowe media w 

służbie propagandy politycznej” prezentuje 

badania obecności i form przejawiania się 

propagandy na stronach internetowych 

największych polskich partii politycznych.  

Katarzyna Bocheoska – Włostowska 

(Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej – 

Curie) stawia w tytule swojej rozprawy pytanie 

„Jakie perspektywy dla edukacji online?” Au-

torka odnosi się do sformułowia z artykułu 

prasowego, informującego, że ministerstwo 

edukacji opracowuje przepisy, które pozwolą 

szkołom uczyd dzieci przez Internet. Prezen-

tuje również własne badania pilotażowe m.in. 

na temat narzędzi edukacyjnych, motywacji 

uczniów i nauczycieli. Zwraca jednak uwagę, 

że e-learning dla szkół czeka jeszcze w Polsce 

długa droga, pozytywnym przykładem takiego 

systemu mogą byd funkcjonujące już platfor-

my do nauczania online dla studentów 

wyższych uczelni. Monika Podkowioska (Uc-

zelnia Vistula w Warszawie) w rozdziale „In-

ternet i telewizja w komunikacji rodzicielskiej” 

zwraca uwagę, że tytułowa komunikacja rodzi-

cielska uległa zmianom, a nowe media mogą ją 

zarówno usprawniad jak i zakłócad. Autorka 

zauważa, że ważne jest świadome korzystanie 

z techniki, a także rozmowa pomiędzy rodzi-

cami a dziedmi. 

Marcin Sieoko (Uniwersytet Zielo-

nogórski) w tekście „Metapiśmiennośd jako 

fundament współczesnych komunikacji kultu-

rowych” podkreśla, że rozwijanie biegłości 

medialnych jest ważnym celem dydaktycznym. 

Dzieci obok nauki mówienia, pisania, czytania, 

uczy się również obsługi komputera. Autor 

prezentuje także klasyfikację piśmienności, 

zwracają przy tym uwagę na koniecznośd 

funkcjonowania człowieka w określonej kul-

turze. Książkę zamyka rozdział Artura Trudzika 

(Uniwersytet Szczecioski) pod tytułem „Prasa 

czytana z ekaranu. Adaptacja tygodników opi-

nii do uwarunkowao e-mediów”. Autor doch-

dzi do wniosku, że strona internetowa czaso-

pisma stała się czymś naturalnym, 

nieodłącznie związanym z funkcjonowaniem 

tygodnika. Tradycyjne media zakładają „pro-

file” w różnych serwisach spolecznościowych, 

aby wyjśd naprzeciw swoim odbiorcom. 

Jak pokazują autorzy książki, prawo 

nie nadąża za szybko zmieniającymi się me-

diami. Również rodzice i nauczyciele muszą 

reagowad w świecie dynamicznie 

rozwijających się  mediów, aby dostosowad 

siebie, a także dzieci do wymogów nowej ko-

munikacji. O wartości książki stanowi szeroki 

wachlarz tematyczny dotyczący różnorodnych 

aspektów nowych mediów, począwszy od 

omawiania ważnych ustaw, poprzez zagadnie-

nia z etyki, edukacji medialnej, tajników auto-

prezentacji, sposobów zarządzania kryzysem 

oraz eksperckie spostrzeżenia „ludzi mediów”. 

Książka prezentuje badania i obserwacje nau-

kowców z różnych ośrodków akademickich z 

całej Polski. Autorzy trafnie ukazują wpływ 

nowych mediów na codzienne życie, tworze-

nie kultury, a nawet zapoczątkowanie rewo-

lucji. Książka „Nowe media, ale nowe czy stare 
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problemy?” tak,  jak zauważa Tomasz Goban - 

Klas (UJ), może byd przydatnym podręcznikiem 

akademickim dla kierunków studiów 

związnych z mediami, prawem, socjologią 

kultury i mediów, a także kulturoznawstwem. 

Także dziennikarze i osoby zarządzające me-

diami znajdą w niej przypadtne informacje, 

bogacące ich wiedzę.  

 

Anna Modzelewska

 

 

AUTOR: JUSTYNA DOBROŁOWICZ 

TYTUŁ: OBRAZ EDUKACJI W POLSKIM DYSKURSIE PRASOWYM 

WYD. OF. WYDAWNICZA IMPULS 

MIEJSCE I ROK WYD.: KRAKÓW 2013, SS. 290 

 

W Polsce pojęcie dyskursu pojawiło się 

na przełomie lat 70. i 80. za sprawą recepcji 

prac T.A. van Dijka na łamach „Pamiętnika 

Literackiego”175. W późniejszych latach opra-

cowano metody badania dyskursu, które 

znalazły w Polsce zwolenników i zastosowanie 

do badania różnych obszarów życia 

społecznego. Książka Justyny Dobrołowicz, 

starannie i estetycznie wydana przez Oficynę 

Wydawniczą Impuls w Krakowie, wpisuje się w 

nurt badao dyskursu prasowego, stanowi za-

tem przykład realizacji badao pedagogicznych 

przy pomocy metod zasięgniętych od 

językoznawców i socjologów, badao, nie 

                                                      
175

 T. Piekot, Lingwistyka i socjologia wobec 

podejścia Teuna van Dijka, [w:] :] Dyskurs w 

perspektywie akademickiej. Materiały z 

międzynarodowego okrągłego stołu 3-5 kwiet-

nia 2009, Mińsk, Białoruś, Białoruski Uniwersy-

tet Państwowy, Mińsk 2010, s. 96.  

mających dotąd licznych przykładów na niwie 

macierzystej dyscypliny176. Sama Autorka, 

pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach, wydała już uprzed-

nio niewielką książkę o tej tematyce177 oraz 

opublikowała kilka artykułów178, była więc 

odpowiednio przygotowana do podjętego 

zadania. Piszę o tym dlatego, iż głównie 

ciekawiły mnie w trakcie lektury, obok wy-

ników badao, rozwiązania w obszarze wybra-

                                                      
176

 Interesujący przykład to: E. Zamojska, 

Równość w kontekstach edukacyjnych. Wy-

brane aspekty równości w polskich i czeskich 

podręcznikach szkolnych, Wyd. Nauk. UAM, 

Poznań 2010. 
177

 J. Dobrołowicz, Jaki jest chłopak? Dyskurs 

męskości w piśmie dla trzynastolatek, Kielce 

2010. 
178

 J. Dobrołowicz, Nowe media jako przedmiot 

badań pedagogicznych – ograniczenia meto-

dologiczne i poznawcze, „Rocznik Pedago-

giczny” 2004, nr 27. 
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nej metody badawczej, nowej w pedagogice, 

oraz koocowego opisu wyników badao, czyli 

warsztat i usytuowanie badacza. Mogę więc 

na gorąco, zaraz po lekturze całości 

zarekomendowad, iż mamy tu do czynienia z 

rzetelnie wykonaną pracą, starannie i w 

sposób pogłębiony przygotowanymi podsta-

wami teoretycznymi badao, sumiennym opi-

sem całej procedury. Studenci różnych 

specjalności, ale i nauczyciele akademiccy, 

uzyskali w ten sposób przykład, z którego będą 

mogli się uczyd, jak rozwiązywad własne prob-

lemy badawcze w obszarze badao dyskursu 

prasowego. 

Kolejnym powodem, dla którego 

sięgnęłam po tę lekturę była chęd dowiedzenia 

się czegoś więcej o nadawcach w procesie 

opisanego w niej dyskursu prasowego o edu-

kacji, od lat bowiem wyrażam przekonanie, iż 

w społecznym dyskursie o oświacie, wycho-

waniu, edukacji brak głosu pedagogów i nauc-

zycieli, a jeśli jest, to cichy, ledwo słyszalny179. 

Wobec tego ważnym zadaniem studiów peda-

gogicznych byłoby zaopatrzenie studentów w 

kompetencje komunikacyjne i krytyczne, które 

pozwoliłyby im w przyszłości aktywnie 

uczestniczyd w tej publicznej debacie, czyli 

przyjąd rolę nadawców. Nie zgadzam się bo-

wiem z opinią, przytoczoną za T. Szkudlarkiem, 

iż „milczące pozwolenie” nauczycieli na 

                                                      
179

 M. Kaliszewska, Funkcje eseju pedago-

gicznego w dydaktyce akademickiej na tle 

procesów inkluzji społecznej, Wyd. Uniwersy-

tetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 

2011. 

myślenie ekonomiczne o edukacji wynika z 

przekonania o nobilitacji oświaty, dzięki jakoby 

przesunięciu jej „z peryferiów” do „centrum 

planowania” (s. 44). Moim zdaniem owo milc-

zenie jest najpewniej wynikiem bezradności, 

braku kompetencji komunikacyjnych i krytycz-

nych u pedagogów i nauczycieli. Jedynie B. 

Woynarowska, jak dotąd, zdała sobie z tego 

sprawę, zaopatrując podręcznik akademicki 

Edukacja zdrowotna w rozdział pt. Współpraca 

z mass mediami w edukacji zdrowotnej, chod 

idzie tam tylko o reklamę, marketing i 

współpracę, nie zaś o krytykowanie poczynao 

władzy180. 

W omawianej książce nadawcy, czyli 

dziennikarze, pojawiają się jako temat, gdy 

pada stwierdzenie, iż cieszą się oni zaufaniem 

społecznym i są uznawani za ekspertów (s. 

14). Szkoda, że jednak Autorka nie rozwinęła 

tej kwestii dodając, iż dziennikarze są postrze-

gani jako czwarta władza, ciesząca się autory-

tetem społecznym, ale głównie dlatego, iż 

sama sprawując kontrolę nad kanałami infor-

macyjnymi, nie dopuszcza własnej krytyki, 

sama przyznając sobie prawo kompetencji w 

każdym wybranym przez siebie temacie, takim 

np. skomplikowanym i specyficznym, jak edu-

kacja. Dlatego ma możliwośd kształtowania u 

odbiorców obrazu rzeczywistości wedle 

                                                      
180

 B. Woynarowska, Współpraca z mass me-

diami w edukacji zdrowotnej, [w:] tejże (red.), 

Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 205 i 

dalsze. 
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AUTOR: JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK 

TYTUŁ „POLSKIE MEDIA LOKALNE W LATACH 1989-2011. STUDIUM NA 

PRZYKŁADZIE CZĘSTOCHOWY”  

 

Książka ta definiuje i przybliża czytel-

nikowi lokalne środki komunikowania maso-

wego. Stanowi ona zarys zależności pomiędzy 

lokalnym systemem komunikowania masowe-

go, a lokalnymi mediami ukazującymi się w 

Częstochowie I upowszechniającymi treści 

odnoszące się do otoczenia ich publiczności. 

 Podmiot pracy definiowany jest sze-

roko w pierwszym rozdziale, gdzie ukazana 

jest dokładna charakterystyka zjawiska i opi-

sana jego historia oraz problemy terminolo-

giczne. W kolejnych podrozdziałach autorka  

zapoznaje nas krok po kroku z dokładnie 

omawianą  prasą częstochowską. Widzimy jak 

wypada ona na tle współczesnych polskich 

mediów lokalnych i jakie zaszły w niej zmiany 

od roku 1989. Autorka analizuje także pozycję 

poszczególnych stacji radiowych i programów 

telewizyjnych oraz tytułów prasowych obec-

nych na polskim rynku. Następnie przechodzi 

płynnie do przedstawienia sytuacji 

nowoczesności i wszechobecnego w niej In-

ternetu. Opisuje coraz częstszą tendencję do 

publikacji i obecności prasy w cyberprzestrze-

ni. Przybliża również konsekwencje, jakie zja-

wisko to niesie ze sobą (najważniejszym jej 

wnioskiem jest to, że pisma posiadające wy-

dania online wolniej tracą czytelników niż te, 

które nie posiadają swoich internetowych 

wersji). Autorka w graficzny sposób przedsta-

wia najpopularniejsze polskie portale interne-

towe i zapoznaje z nimi czytelników. Rozdział 

drugi to monografia wybranych pism z seg-

mentu prasy codziennej wychodzących w 

Częstochowie na przestrzeni lat. Należą do 

nich: „Życie Częstochowy”, „ Trybuna Śląska”, 

„Dziennik Zachodni”, „Dziennik Częstochowski 

24 Godziny”, „Gazeta Wyborcza- Gazeta w 

Częstochowie”, „Częstochowskie A-Z” i „Życie 

Częstochowskie”. Podsumowaniem zawartych 

tu rozważao jest fakt, iż w roku 1989 nie udało 

się stworzyd w Częstochowie żadnej silnej i 

rentownej gazety lokalnej, a lokalny rynek 

został zdominowany przez mutacje dzien-

ników ogólnopolskich i regionalnych. W ciągu 

20 lat nastąpił odwrót od lokalności i ogranic-

zenie lokalnego charakteru gazet. Przyczyny 

należy szukad przede wszystkim w czynnikach 

ekonomicznych. Rozdział trzeci niniejszej 

książki to przybliżenie klasyfikacji czasopism. Z 

kolejnych podrozdziałów dowiadujemy się 

wiele na temat częstochowskich czasopism, 

społeczno- politycznych (a w nich tygodników 

informacyjno- publicystycznych oraz biule-

tynów organizacji społecznych i politycznych). 

Następnie autorka tworzy zarys czasopism 
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społeczno- kulturalnych i lokalnych wydaw-

nictw samorządowych. Stara się także opisad 

relację prasy z Kościołem katolickim, a co za 

tym idzie przybliżyd pisma diecezjalne, za-

konne i parafialne. Analizowanym w tym 

miejscu tytułem jest tygodnik „Niedziela”. 

Kolejne podrozdziały traktują o prasie dla 

dzieci i młodzieży, pismach naukowych, fa-

chowych i hobbystycznych oraz o prasie rek-

lamowej i bezpłatnej. Ostatni, rozdział czwarty 

skupia się typowo na mediach elektronicz-

nych. Zwraca uwagę czytelnika na lokalne 

stacje radiowe ( Radio C, Radio RMF, Radio 

Fon, Radio Fiat, Radio Katowice, Radio Jasna 

Góra), a także programy telewizyjne i witryny 

internetowe.     

 Podsumowując autorka niniejszej pra-

cy postawiła przed sobą ważny cel dokonania 

dokładnej analizy częstochowskich mediów 

lokalnych na przestrzeni 22 lat. Było to zadanie 

trudne i mozolne, z którym sobie poradziła. 

Sposób prowadzenia przez nią narracji jest 

zrozumiały, a układ rozdziałów czytelny. Ob-

szerna bibliografia i liczne odwołania do prac 

innych badaczy stanowią o szeroko analizo-

wanym temacie. Książka ta wyjaśnia przyczyny 

niepowodzeo lokalnych mediów, przybliża ich 

treści i techniki redakcyjne oraz tworzy zarys 

charakterystyki lokalnego środowiska dzienni-

karskiego. Skierowana jest ona do badaczy 

mediów lokalnych, studentów dziennikarstwa, 

dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych tą 

tematyką osób.  

Ewa Konstanty 

 

 

AUTOR: JOLANTA HAJDASZ (RED.) 

TYTUŁ: NOWE MEDIA, ALE NOWE CZY STARE PROBLEMY? 

WYD.: WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

MIEJSCE I ROK WYDANIA: POZNAŃ 2011 

 

Internet na trwałe wszedł do naszej 

rzeczywistości, rewolucjonizując media, a 

także komunikację społeczną. Autorzy pracy 

zbiorowej „Nowe media, ale nowe czy stare 

problemy?” podejmują próbę opisania, anali-

zowania oraz syntezowania nowych zjawisk w 

obrębie komunikacji społecznej. Książka pod-

zielona została na dwie części: prawo i etyka 

nowych mediów oraz nowe media w reklamie, 

public relations i edukacji. Badacze skupiają 

się na różnych aspektach nowych mediów, 

zwracając uwagę na szanse i zagrożenia, jakie 

niesie ich rozwój. Praca została wydana w 

2011 r., ale problemy w niej opisane nie tracą 
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na aktualności. Wiele tekstów z pierwszej 

części odnosi się do uchwalonej 30 czerwca 

2011 r. ustawy o wzdrożeniu naziemnej tele-

wizji cyfrowej, której celem było stworzenie 

formalno-prawnych podstaw, aby do dnia 31 

lipca 2013 r. wyłączyd analogową telewizję 

naziemną, a w jej miejsce wprowadzid 

cyfrową. W drugiej części autorzy szczególnie 

chętnie podejmują kwestie edukacji medial-

nej, jak również nowych wyznao, które przed 

badaczami, ale także przed rodzicami i peda-

gogami, stawia powszechny dostęp do Inter-

netu. 

 Pierwsza częśd „Prawo i etyka nowych 

mediów” składa się z jedenastu artykułów, 

skupionych wokół odrębnego problemu ba-

dawczego z zakresu prawa oraz nowych etycz-

nych wyzwao. Jacek Sobczak (Wyższa Szkoła 

Psychologii Społecznej w Warszawie) w arty-

kule „Współczesne regulacje rynku środków 

masowego przekazu” koncentruje się na anali-

zie prawnej ustawy o wzdrożeniu naziemnej 

telewizji cyfrowej, zwracając uwagę na jej 

znaczenia dla wszystkich obywateli Polski, a 

także szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie. 

Jej przyjęcie było wynikiem rozwiązao 

przyjętych w systemie prawnym Unii Euro-

pejskiej. Zdaniem prawoznawcy ustawa ma 

dalekosiężne skutki dla prawa konstytucyjne-

go, ponieważ jest jednym z rozwiązao usta-

wowych, ktore stopniowo, ale konsekwentnie 

obniżają pozycję konstytucyjnego, 

niezależnego od Rządu, a jedynie od Sejmu, 

Senatu i Prezydenta organu,  jakim jest Krajo-

wa Rada Radiofonii i Telewizji na rzecz Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, który jest zależy 

od Prezesa Rady Ministrów.166 Jacek Sobczak 

konkluduje, że jest to niepokojąca tendencja, 

podobnie jak fakt, że koszty związane z wpro-

wadzeniem cyfryzacji spoczywają na nadaw-

cach i odbiorcach, bo to właśnie oni ponoszą 

koszty kampanii informacyjnej. 

 W kolejnym artykule Jolanta Hajdasz 

(Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w 

Poznaniu) pod tytułem „Telewizjadla każdego. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

wybranych paostwach Unii Europejskiej” 

zwraca uwagę, że proces cyfryzacji w krajach 

europejskich nie odbywa się według jednego, 

określonego schematu, ale przebiega on w 

różnym czasie. Polska jest jednym z ostatnich 

krajów, który go wdraża, później zakooczy go 

tylko Rumunia. Autorka podkreśla także, że 

ciągle wiele pytao dotyczących cyfryzacji zos-

taje bez odpowiedzi. Jednym z nich jest to, jak 

rząd zamierza poradzid sobie z gospo-

darstwami domowymi, których nie stad na 

zakup telewizorów MPEG4 czy set top 

boxów167, umożliwiających oglądanie telewizji. 

Jolanta Hajdasz prezentuje również, jak w 

Europie wygląda proces konwersji analogowej 

na cyfrową na przykładzie Francji, a także pre-

                                                      
166

 J. Sobczak, Współczesne regulacje rynku 

środków masowego przekazu, [w:] Nowe me-

dia, ale nowe czy stare problemy?, (red.) J. 

Hajdasz, Poznań 2011, s. 26. 
167

 J. Hajdasz, Telewizjadla każdego. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

wybranych państwach Unii Europejskiej, [w:] 

Nowe media..., dz.cyt., s. 36. 
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zentuje wybrane formy pomocy w procesie 

konwersji cyfrowej w Europie. 

 Kazimierz Wolny – Zmorzyoski w arty-

kule „Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce – 

odbiór społeczny. Wyniki badao” prezentuje 

raport z 600 ankiet na temat wiedzy Polaków 

odnośnie wdrożenia telewizji cyfrowej oraz jej 

źródła. Badanie przeprowadzone było wśród 

trzech grup respondentów: studentów dzien-

nikarstwa, osób pracujących - mieszkaoców 

Kielc, Krakowa, Wrocławia z wykształceniem 

podstawowym, zasadniczym oraz rencistów i 

emerytów. Okazało się, że wszyscy badani 

studenci dziennikarstwa mają wiedzę na te-

mat cyfryzacji TV naziemnej, informacje na ten 

temat pozyskali od wykładowców, z lektury 

prasowej, komunikatorów internetowych, a w 

znikomym stopniu z telewizji. Wśród eme-

rytów i rencistów tylko 9 proc. badanych była 

pobieżnie zorientowana, że taki proces ma 

nastąpid, pozostałych 91 proc. wyraziło zdzi-

wienie, że coś takiego w ogóle ma miejsce. W 

tej grupie wśród osób, które słyszały o cyfry-

zacji, większośd wiedzę na ten temat 

zawdzięczało prasie. Nieco większą wiedzę 

wykazały osoby pracujące z wykształceniem 

podstawowym, zawodowym, deklarując, że 

informację pozyskały z prasy, Internetu oraz 

od znajomych. Nikt z ankietowanych nie 

odpowiedział jednoznacznie, że o procesie 

cyfryzacji dowiedział się z telewizji. Autor 

postuluje więc, aby władze telewizji publicznej 

zadbały lepiej o swój interes.168 

 Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu) w artykule „Imple-

mentacja dyrektywy o audiowizualnych 

usługach medialnych do polskiego porządku 

prawnego” analizuje najważniejsze postano-

wienia nowelizacji ustawy o radiofonii i tele-

wizji z dnia 25 marca 2011 r. pod kątem oceny 

dostosowania krajowej regulacji do stan-

dardów europejskich, wyznaczonych 

dyrektywą o audiowizualnych usługach me-

dialnych. Autor zauważa, że dostosowanie 

polskiego prawa do postanowieo dyrektywy 

europejskiej nie zostało przeprowadzone w 

pełnym zakresie, co w przyszłości może 

spowodowad konsekencje prawne.169  

 Joanna Taczkowska – Olszewska (Un-

iwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

w rozprawie „Współczesne formy ograniczania 

wolności wypowiedzi w aspekcie faktycznym i 

prawnym” próbuje zidentyfikowad 

okoliczności uzasadnienia ograniczenia 

wolności. Lucyna Szot (Uniwersytet Wars-

zawski) w tekście „Replika prasowa. Między 

wolnością mediów a prawami podmiotowymi 

jednostki” także skupia się na wolności wypo-

wiedzi, która stanowi jeden z fundamentów 

demokracji. Autorka szeroko przybliża 

                                                      
168

 K. Wolny – Zmorzyński, Cyfryzacja telewizji 

naziemnej w Polsce – odbiór społeczny. Wyni-

ki badań, [w:] Nowe media..., dz. cyt., s. 41. 
169

 J. Skrzypczyk, Implementacja dyrektywy o 

audiowizualnych usługach medialnych do 

polskiego porządku prawnego, [w:] Nowe me-

dia..., dz.cyt., s. 43, 58. 
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problematykę związaną z publikacją 

sprostowao w mediach. Zauważa, że prawo 

prasowe nie spełnia pokładanych w nim nad-

ziei, czyli nie zapewnia gwarancji prawnych 

zamieszczania sprostowao prasowych w 

wystarczający sposób.170 

 Z kolei Małgorzata Laskowska (Un-

iwersytet Kardynała Stefana Wyszyoskiego w 

Warszawie) omawia zagadnienia związane z 

etyką w artykule zatytułowanym „Nowe media 

– nowa etyka”. Autorka zastanawia się, czy 

pojawienie się nowych form komunikacji 

stwarza „nową etykę” oraz analizuje 

najważniejsze dylematy etyczne według cech 

nowych mediów. Zwraca uwagę na potrzebę 

refleksji etycznej nad nowymi mediami oraz na 

nadużycia etyczne dokonywane za pomocą 

social mediów, szczególnie Facebooka. Post-

uluje, że edukacja medialna powinna zawierad 

elementy etyki dziennikarskiej i etyki mediów, 

gdyż może byd to jedyna okazja, aby 

przekazywad społeczeostwu wiedzę na ten 

temat.171 

 Marcin Hermanowski (Wyższa Szkoła 

Umiejętności Społecznych w Poznaniu) w 

tekście „Paleoradio i neoradio w eterze i In-

ternecie” stawia tezę, że stacje radiowe 

nadające za pomocą Internetu nie różnią się 

niczym od nadających w eterze, jeśli chodzi o 

założenia programowe. Natomiast Agata 

                                                      
170

 L. Szot, Replika prasowa. Między wolnością 

mediów a prawami podmiotowymi jednostki, 

[w:] Nowe media..., dz. cyt., s. 95. 
171

 M. Laskowska, Nowe media – nowa etyka, 

[w:] Nowe media..., dz. cyt., s. 116. 

Ławniczak (TVP SA) w artykule „Retoryka ob-

razu telewizyjnego w kontekście zwrotu iko-

nicznego. Propaganda w obrazie” zwraca 

uwagę, że żyjemy obecnie w  kulturze obrazu, 

gdzie zewsząd oddziaływuje na nas perswazja. 

Perswazja jest obecna w każdej sferze życia, 

przestała byd już domeną reklamodawców i 

producentów. Autorka przytacza przykłady, że 

mamy do czynienia z perswazją otwartą, 

manipulacją symbolami, emocjami, wszystko 

to sprawia, że żyjemy w epoce propagandy.172 

Piotr Bielawski (TVP Wrocław) w podrozdziale 

„Media publiczne – zwłaszcza regionalne – na 

rzecz ochrony środowiska społecznego” 

zauważa, że dyskusja na temat systemu me-

dialnego i roli mediów publicznych toczy się w 

zamkniętym gronie – medioznawców i dzien-

nikarzy, nie interesują się nią natomiast 

wpływowe media. Autor zaznacza, że nie da 

się odpowiedzied na pytanie, dlaczego politycy 

nie chcą zająd się rozwiązaniem problemów 

mediów publicznych, aby pracowały na rzecz 

umożliwienia debaty publicznej, krzewiły 

oświatę oraz dawały wzór wysokich stan-

dardów mediom komercyjnym.173 

 Pierwszą częśd książki zamyka 

Mirosław Lakomy (Wyższa Szkoła Filozoficzno-

Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie) 

                                                      
172

 A. Ławniczak, Retoryka obrazu telewizyjne-

go w kontekście zwrotu ikonicznego. Propa-

ganda w obrazie, [w:] Nowe media..., dz. cyt., 

s. 139. 
173

 P. Bielawski, Media publiczne – zwłaszcza 

regionalne – na rzecz ochrony środowiska 

społecznego, [w:] Nowe media..., dz. cyt., s. 

152. 
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artykułem „Novus Orda Seclorum”. Łacioska 

sentencja wykorzystana w tytule oznacza 

„nowy porządek wieków”. Autor analizuje 

wykorzystanie mediów społecznościwych do 

celów politycznych, jak miało to miejsce na 

Bliskim Wschodzie podczas „arabskiej wios-

ny”. Praca ma charakter politologiczno-

medioznawczy. Zwraca uwagę na ważne kwes-

tie związane z wpływem nowych mediów na 

tworzenie się rewolucji, tak jak w krajach 

arabskich, gdy ludzie pozbawieni możliwości 

dialogu na drodze demokratycznych procedur, 

przenieśli dyskusje, a także swoje niezadowo-

lenie i złośd do social mediów. W ten sposób 

dzięki Facebookowi i Twitterowi utworzył się 

bezprecedensowy ruch protestacyjny, który 

zaowocował „arabskim przebudzeniem”.174 

 Druga częśd książki „Nowe media w 

reklamie, public relations i edukacji” składa się 

z dziewięciu rozdziałów, koncentrując się 

wokół problematyki edukacji medialnej, 

kształtowania wizerunku, a także radzenia 

sobie na różnych płaszczyznach w mediach 

społecznościwoych. Monika Przybysz (UKSW) 

w tekście „Nowe media i nowe kryzysy. 

Zarządzanie kryzysem medialnym w nowych 

mediach za pomocą public relations” porusza 

zagadnienia związane z zarządzaniem 

informacją oraz sytuacją kryzysową w nowych 

mediach. Omawia specyfikę komunikacji kry-

zysowej w Internecie, odnosząc się do analo-

gicznych sytuacji w tradycjnych mediach. 

                                                      
174

 M. Lakomy, Novus Orda Seclorum, [w:] 

Nowe media..., dz. cyt., s. 170. 

 

Zwraca uwagę na dużą szybkośd,  z jaką 

rozprzestrzeniają się negatywne informacje w 

sieci, a także koniecznośc natychmiastowej 

reakcji, często o nietypowej porze, bez czasu 

na opracowanie strategii. 

 Małgorzata Okupnik (Akademia Mu-

zyczna w Poznaniu) w rozdziale „Nowe media 

w komunikacji marketingowej intytucji kul-

tury” zwraca uwagę, że wykorzystanie nowych 

mediów jest i będzie ważną formą promocji 

instytucji kultury, a inicjatywy oddolne mogą z 

powodzeniem służyd rozpowszechnianiu in-

formacji o samej instytutacji oraz konkretnych 

przedsięwzięciach. Monika Rudy - Muża w 

artykule „Autoprezentacja na portalach 

społecznościowych – próba opisu zjawiska” 

przedstawia różne sposoby autoprezntacji w 

Interecie wśród audytorium, jakim są inni lud-

zie w serwisach społecznościowych. Autorka 

zwraca uwagę na sposoby i motywację w bu-

dowania wizerunki. Podkreśla także, że takie 

badania aktywności uczniów w social media są 

sporadycznie podejmowane przez polskich 

pedagogów, podczas gdy ich wyniki mogłyby 

byd wykorzystane w celach edukacyjnych.  

 Z kolei Jolanta Sławek (Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w arty-

kule „W sieci stereotypów – sposobach komu-

nikowania w Internecie” analizuje posty 

umieszczone na polskich forach interneto-

wych. Omawia specyfikę i formy komunikacji, 

używanie streotypów w środwisku, gdzie 

wszysycy interlokutorzy pozostają anonimowi. 

Katarzyna Stelmach (Uniwersytet Śląski w 
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Katowicach) w rozdziale „Nowe media w 

służbie propagandy politycznej” prezentuje 

badania obecności i form przejawiania się 

propagandy na stronach internetowych 

największych polskich partii politycznych.  

Katarzyna Bocheoska – Włostowska 

(Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej – 

Curie) stawia w tytule swojej rozprawy pytanie 

„Jakie perspektywy dla edukacji online?” Au-

torka odnosi się do sformułowia z artykułu 

prasowego, informującego, że ministerstwo 

edukacji opracowuje przepisy, które pozwolą 

szkołom uczyd dzieci przez Internet. Prezen-

tuje również własne badania pilotażowe m.in. 

na temat narzędzi edukacyjnych, motywacji 

uczniów i nauczycieli. Zwraca jednak uwagę, 

że e-learning dla szkół czeka jeszcze w Polsce 

długa droga, pozytywnym przykładem takiego 

systemu mogą byd funkcjonujące już platfor-

my do nauczania online dla studentów 

wyższych uczelni. Monika Podkowioska (Uc-

zelnia Vistula w Warszawie) w rozdziale „In-

ternet i telewizja w komunikacji rodzicielskiej” 

zwraca uwagę, że tytułowa komunikacja rodzi-

cielska uległa zmianom, a nowe media mogą ją 

zarówno usprawniad jak i zakłócad. Autorka 

zauważa, że ważne jest świadome korzystanie 

z techniki, a także rozmowa pomiędzy rodzi-

cami a dziedmi. 

Marcin Sieoko (Uniwersytet Zielo-

nogórski) w tekście „Metapiśmiennośd jako 

fundament współczesnych komunikacji kultu-

rowych” podkreśla, że rozwijanie biegłości 

medialnych jest ważnym celem dydaktycznym. 

Dzieci obok nauki mówienia, pisania, czytania, 

uczy się również obsługi komputera. Autor 

prezentuje także klasyfikację piśmienności, 

zwracają przy tym uwagę na koniecznośd 

funkcjonowania człowieka w określonej kul-

turze. Książkę zamyka rozdział Artura Trudzika 

(Uniwersytet Szczecioski) pod tytułem „Prasa 

czytana z ekaranu. Adaptacja tygodników opi-

nii do uwarunkowao e-mediów”. Autor doch-

dzi do wniosku, że strona internetowa czaso-

pisma stała się czymś naturalnym, 

nieodłącznie związanym z funkcjonowaniem 

tygodnika. Tradycyjne media zakładają „pro-

file” w różnych serwisach spolecznościowych, 

aby wyjśd naprzeciw swoim odbiorcom. 

Jak pokazują autorzy książki, prawo 

nie nadąża za szybko zmieniającymi się me-

diami. Również rodzice i nauczyciele muszą 

reagowad w świecie dynamicznie 

rozwijających się  mediów, aby dostosowad 

siebie, a także dzieci do wymogów nowej ko-

munikacji. O wartości książki stanowi szeroki 

wachlarz tematyczny dotyczący różnorodnych 

aspektów nowych mediów, począwszy od 

omawiania ważnych ustaw, poprzez zagadnie-

nia z etyki, edukacji medialnej, tajników auto-

prezentacji, sposobów zarządzania kryzysem 

oraz eksperckie spostrzeżenia „ludzi mediów”. 

Książka prezentuje badania i obserwacje nau-

kowców z różnych ośrodków akademickich z 

całej Polski. Autorzy trafnie ukazują wpływ 

nowych mediów na codzienne życie, tworze-

nie kultury, a nawet zapoczątkowanie rewo-

lucji. Książka „Nowe media, ale nowe czy stare 
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problemy?” tak,  jak zauważa Tomasz Goban - 

Klas (UJ), może byd przydatnym podręcznikiem 

akademickim dla kierunków studiów 

związnych z mediami, prawem, socjologią 

kultury i mediów, a także kulturoznawstwem. 

Także dziennikarze i osoby zarządzające me-

diami znajdą w niej przypadtne informacje, 

bogacące ich wiedzę.  

 

Anna Modzelewska

 

 

AUTOR: JUSTYNA DOBROŁOWICZ 

TYTUŁ: OBRAZ EDUKACJI W POLSKIM DYSKURSIE PRASOWYM 

WYD. OF. WYDAWNICZA IMPULS 

MIEJSCE I ROK WYD.: KRAKÓW 2013, SS. 290 

 

W Polsce pojęcie dyskursu pojawiło się 

na przełomie lat 70. i 80. za sprawą recepcji 

prac T.A. van Dijka na łamach „Pamiętnika 

Literackiego”175. W późniejszych latach opra-

cowano metody badania dyskursu, które 

znalazły w Polsce zwolenników i zastosowanie 

do badania różnych obszarów życia 

społecznego. Książka Justyny Dobrołowicz, 

starannie i estetycznie wydana przez Oficynę 

Wydawniczą Impuls w Krakowie, wpisuje się w 

nurt badao dyskursu prasowego, stanowi za-

tem przykład realizacji badao pedagogicznych 

przy pomocy metod zasięgniętych od 

językoznawców i socjologów, badao, nie 

                                                      
175

 T. Piekot, Lingwistyka i socjologia wobec 

podejścia Teuna van Dijka, [w:] :] Dyskurs w 

perspektywie akademickiej. Materiały z 

międzynarodowego okrągłego stołu 3-5 kwiet-

nia 2009, Mińsk, Białoruś, Białoruski Uniwersy-

tet Państwowy, Mińsk 2010, s. 96.  

mających dotąd licznych przykładów na niwie 

macierzystej dyscypliny176. Sama Autorka, 

pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach, wydała już uprzed-

nio niewielką książkę o tej tematyce177 oraz 

opublikowała kilka artykułów178, była więc 

odpowiednio przygotowana do podjętego 

zadania. Piszę o tym dlatego, iż głównie 

ciekawiły mnie w trakcie lektury, obok wy-

ników badao, rozwiązania w obszarze wybra-

                                                      
176

 Interesujący przykład to: E. Zamojska, 

Równość w kontekstach edukacyjnych. Wy-

brane aspekty równości w polskich i czeskich 

podręcznikach szkolnych, Wyd. Nauk. UAM, 

Poznań 2010. 
177

 J. Dobrołowicz, Jaki jest chłopak? Dyskurs 

męskości w piśmie dla trzynastolatek, Kielce 

2010. 
178

 J. Dobrołowicz, Nowe media jako przedmiot 

badań pedagogicznych – ograniczenia meto-

dologiczne i poznawcze, „Rocznik Pedago-

giczny” 2004, nr 27. 
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nej metody badawczej, nowej w pedagogice, 

oraz koocowego opisu wyników badao, czyli 

warsztat i usytuowanie badacza. Mogę więc 

na gorąco, zaraz po lekturze całości 

zarekomendowad, iż mamy tu do czynienia z 

rzetelnie wykonaną pracą, starannie i w 

sposób pogłębiony przygotowanymi podsta-

wami teoretycznymi badao, sumiennym opi-

sem całej procedury. Studenci różnych 

specjalności, ale i nauczyciele akademiccy, 

uzyskali w ten sposób przykład, z którego będą 

mogli się uczyd, jak rozwiązywad własne prob-

lemy badawcze w obszarze badao dyskursu 

prasowego. 

Kolejnym powodem, dla którego 

sięgnęłam po tę lekturę była chęd dowiedzenia 

się czegoś więcej o nadawcach w procesie 

opisanego w niej dyskursu prasowego o edu-

kacji, od lat bowiem wyrażam przekonanie, iż 

w społecznym dyskursie o oświacie, wycho-

waniu, edukacji brak głosu pedagogów i nauc-

zycieli, a jeśli jest, to cichy, ledwo słyszalny179. 

Wobec tego ważnym zadaniem studiów peda-

gogicznych byłoby zaopatrzenie studentów w 

kompetencje komunikacyjne i krytyczne, które 

pozwoliłyby im w przyszłości aktywnie 

uczestniczyd w tej publicznej debacie, czyli 

przyjąd rolę nadawców. Nie zgadzam się bo-

wiem z opinią, przytoczoną za T. Szkudlarkiem, 

iż „milczące pozwolenie” nauczycieli na 

                                                      
179

 M. Kaliszewska, Funkcje eseju pedago-

gicznego w dydaktyce akademickiej na tle 

procesów inkluzji społecznej, Wyd. Uniwersy-

tetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 

2011. 

myślenie ekonomiczne o edukacji wynika z 

przekonania o nobilitacji oświaty, dzięki jakoby 

przesunięciu jej „z peryferiów” do „centrum 

planowania” (s. 44). Moim zdaniem owo milc-

zenie jest najpewniej wynikiem bezradności, 

braku kompetencji komunikacyjnych i krytycz-

nych u pedagogów i nauczycieli. Jedynie B. 

Woynarowska, jak dotąd, zdała sobie z tego 

sprawę, zaopatrując podręcznik akademicki 

Edukacja zdrowotna w rozdział pt. Współpraca 

z mass mediami w edukacji zdrowotnej, chod 

idzie tam tylko o reklamę, marketing i 

współpracę, nie zaś o krytykowanie poczynao 

władzy180. 

W omawianej książce nadawcy, czyli 

dziennikarze, pojawiają się jako temat, gdy 

pada stwierdzenie, iż cieszą się oni zaufaniem 

społecznym i są uznawani za ekspertów (s. 

14). Szkoda, że jednak Autorka nie rozwinęła 

tej kwestii dodając, iż dziennikarze są postrze-

gani jako czwarta władza, ciesząca się autory-

tetem społecznym, ale głównie dlatego, iż 

sama sprawując kontrolę nad kanałami infor-

macyjnymi, nie dopuszcza własnej krytyki, 

sama przyznając sobie prawo kompetencji w 

każdym wybranym przez siebie temacie, takim 

np. skomplikowanym i specyficznym, jak edu-

kacja. Dlatego ma możliwośd kształtowania u 

odbiorców obrazu rzeczywistości wedle 

                                                      
180

 B. Woynarowska, Współpraca z mass me-

diami w edukacji zdrowotnej, [w:] tejże (red.), 

Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 205 i 

dalsze. 
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własnych wzorów. Ale do tego tematu jeszcze 

wrócimy. 

Prezentowana książka składa się z 

sześciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem, z 

których pierwszy dotyczy społeczno-

kulturowych kontekstów dyskursu prasowego 

na temat edukacji, drugi i trzeci to założenia 

teoretyczno-metodologiczne, czwarty i piąty 

to wyniki badao, a szósty jest rodzajem pod-

sumowania. Książkę wieoczy bogata i aktualna 

literatura przedmiotu, którą poprzedza aneks. 

We wstępie Autorka przedstawia genezę 

zamysłu własnych badao, u których podstawy 

leży zła sytuacja, niewydolnośd i słabośd pol-

skiej oświaty, wyraża też nadzieję, że zapre-

zentowane w książce analizy staną się przy-

czynkiem do rzeczowej debaty. Sytuacja wy-

maga bowiem zrozumienia mechanizmów, 

rządzących polską polityką oświatową oraz 

zachowania osób uczestniczących w tych pro-

cesach. Zbadanie dyskursu o edukacji może 

pomóc w realizacji tych zamiarów. 

W pierwszym rozdziale Autorka porusza 

istotne współczesne kwestie uwikłania eduka-

cji i dyskursu na jej temat w konteksty spo-

łeczno kulturowe. Ukazuje antynomię między 

edukacją dla rozwoju człowieka, a edukacją 

dla rozwoju gospodarki, które nie dają się ze 

sobą pogodzid, pozostając jednakże ze sobą w 

ścisłym związku (s. 19); porusza m.in. proble-

my szkoły jako instytucji; wymagania stawiane 

uczniom; zmiany w rozumieniu wiedzy. I tutaj 

chciałabym się chwilkę zatrzymad nad kilka-

krotnie pojawiającą się w tekście tezą o tym, 

że – krótko mówiąc – nie należy uczniom do-

starczad wiedzy, ale uczyd ich myślenia. Ogól-

nie wiadomo, w czym rzecz, ale jest to nazbyt 

wielkie uproszczenie samego problemu. Moż-

na się tylko zgodzid ze zdaniem D. Klus-

Staoskiej, iż potrzebna jest „redefinicja wie-

dzy, jaką ze szkoły mają wynosid uczniowie, a 

nie tylko poszukiwanie nowych metod jej 

przekazywania” (s. 24). To znaczy, że jednak 

jakaś wiedza ma byd, ona bowiem napędza 

zainteresowania, motywuje do rozwoju i my-

ślenia, jako że „z pustego i Salomon nie nale-

je”. 

Autorka wskazuje na patologie, 

towarzyszące rynkowemu zarządzaniu szkołą. 

Zalicza do nich ściąganie, plagiaty i korepe-

tycje, następnie przystępuje do omówienia 

neoliberalnego przełomu kulturowego (s. 30). 

Świadomośd tego przełomu nie jest jeszcze 

wszechobecna, dlatego jest to ważny rozdział, 

napisany w oparciu o literaturę przedmiotu 

reprezentowaną przez takich wybitnych pols-

kich znawców tematu jak Z. Bauman, E. Potu-

licka, J. Rutkowiak, Z. Melosik, A. Gromkows-

ka-Melosik, T. Szkudlarek. Jednakże autorzy ci 

posługują się głównie przykładami i literaturą 

zagraniczną. Należałoby więc pamiętad, iż 

opisane zjawiska, chod mają w Polsce od 

dwudziestu lat podatny grunt dla rozwoju, nie 

dotykają pewnie Polski jeszcze aż tak, jak to 

jest w Stanach Zjednoczonych lub krajach Eu-

ropy Zachodniej i Azji. Z. Kwiecioski pisał 

słusznie przed laty, i pewnie myśl ta nie 

straciła jeszcze aktualności, że w Polsce mamy 

równolegle kilka różnych światów, paradyg-
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matów i systemów wartości. Dodam, iż żyją a 

ponadto pracują jeszcze nauczyciele, znający 

dogłębnie arkana własnej profesji i rzetelnie, 

zgodnie z doświadczeniem i sumieniem 

wykonujący swoje obowiązki, dbający o 

rozwój u wychowanków nie tylko kompetencji 

zawodowych. Przecież egzaminy zewnętrzne 

w Polsce mają zaledwie 14 lat... Tylko że 

codziennośd, solidna praca, rzetelne wykony-

wanie obowiązków, nowatorskie inicjatywy, 

nie ma dziś walorów medialnych, nie 

sprzedają się dobrze181, bywają też 

przytłumiane przez codziennośd niosącą prob-

lemy i trudności. A poza tym nauczyciele aka-

demiccy tudzież dziennikarze, zazwyczaj nie 

znają dynamicznych realiów polskich szkół i 

skłonni są do krzywdzących uogólnieo, a na-

wet błędów, w rodzaju: 

„Naczelną zasadą jej *szkoły+ funkcjo-

nowania pozostaje przymus pamięciowego 

opanowania określonych w tworzonych cen-

tralnie programach nauczania, wiadomości, a 

także posłuszne wykonywanie poleceo nauc-

zyciela” (s. 254). Zaś autorka stwierdza, iż 

„krytykę edukacji trzeba uznad za słuszną” (s. 

254). Wydaje się jednak, iż lepsze byłoby 

zastrzeżenie, że polskiej szkoły nie da się dziś 

opisad jednym zdaniem. 

                                                      
181

 Por. przykłady dobrej praktyki: K. Chałas, 

Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży 

gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna. 

Badania w działaniu, Wyd. Towarzystwo Gim-

nazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, 

Warszawa 2012. 

Następna poruszona kwestia to kon-

sumpcjonizm a edukacja (s. 45), kolejna zaś to 

mediatyzacja współczesności (s. 59). Autorka 

w podsumowaniu zakłada, że to, co Polacy 

myślą o szkole i nauczycielu, jak oceniają ich 

funkcjonowanie, zależy od tego, co na ten 

temat piszą opiniotwórcze tygodniki, 

najczęściej cytowanie przez inne media. 

Drugi i trzeci rozdział to teoretyczno-

metodologiczne problemy badao nad dyskur-

sem i założenia metodologiczne. Podjęte ba-

dania są badaniami jakościowym o charak-

terze interpretatywnym, a metodą jest KAD, 

czyli Krytyczna Analiza Dyskursu. Celem badao 

było „ustalenie skali i siły opresyjności języka 

prasowych tekstów na temat edukacji, który 

służy narzucaniu społeczeostwu znaczenia 

edukacji” (s. 99). Autorka wybrała do badao 

dwa roczniki (2009 i 2010) pięciu opi-

niotwórczych czasopism polskich („Polityka”, 

„Przegląd”, „Wprost”, „Gośd Niedzielny”, 

„Newsweek”), w sumie 115 artykułów o szkol-

nictwie i oświacie. 

Kilka zdao należy się wybranej metod-

zie, dopiero od niedawna wprowadzanej na 

grunt pedagogiki. Otóż w ujęciu T.A. van Dijka 

dzieli się ona na dwa typy: analizę 

zorientowaną na bezstronne, aspirujące do 

obiektywnego badanie wypowiedzi, które ma 

charakter deskryptywno-eksplanacyjny oraz 

na analizę krytyczną, która bada występujące 

w dyskursach przypadki dominacji i 

nierówności (s. 115). Wybrana do badao Kry-

tyczna Analiza Dyskursu pozwalała 
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przezwyciężyd ograniczenia lingwistyki kry-

tycznej i badad jak teksty i zdarzenia są 

kształtowane przez relacje władzy (s. 116). 

Istnieją podręczniki, w których można znaleźd 

szczegółowe objaśnienia arkanów tej meto-

dy182. 

Zapragnęłam też poznad miejsce badacza 

w opisie tych badao. Są bowiem dwie możli-

wości. Zgodnie z tradycyjną metodologią ba-

dacz przyjmuje pozycję obiektywną i bezinte-

resowną, z dystansem do badanych kwestii, co 

uwidocznione jest zazwyczaj w języku opisu. 

Natomiast badacz KAD, zdaniem van Dijka nie 

powinien pozostad obojętny, chod taka posta-

wa może zagrażad prawidłowości prowadzo-

nych badao: 

„Zwolennicy metody krytycznej 

bezpośrednio wyrażają swoje stanowisko 

społeczne i polityczne; wybierają stronniczośd 

i poprzez swoje analizy starają się odsłaniad, 

demistyfikowad lub w jakikolwiek inny sposób 

podważad struktury dominacji”183. 

Oznacza to dokonanie aktu autoiden-

tyfikacji w ramach KAD, który to akt tożsamy 

jest w ujęciu krytycznym z (au-

to)refleksyjnością, rozumianą, za Habermasem 

                                                      
182

 Por. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikac-

ja międzykulturowa, Warszawa 1998; T.A. van 

Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, 

przekł. G. Grochowski,Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa 2001, M. Krauz, S. Gajda (red.), 

Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna 

analiza dyskursu i inne metody badawcze, 

Rzeszów 2005. 
183

 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] 

tegoż (red.), Dyskurs jako struktura i proces, 

przekł. G. Grochowski, dz. cyt., s. 32. 

jako „świadomy i szczery akt odkrywania 

(ujawniania) komunikantom tego wszystkiego, 

co może zaburzad skuteczną komunikację”184. 

Pojawia się więc wspomniana kwestia 

zaangażowania badacza: „Jeśli analiza dyskur-

su jest działaniem społecznym (edukacja kry-

tyczna), to badacz nie może byd 

niezaangażowany”185, musi też poddad 

osądowi własne badania, wartości własnej 

grupy, przekonad, że nie dokonał nadinterpre-

tacji186. 

Autorka omawianej książki deklaruje, 

że metodą jest KAD, równocześnie jednak 

używa zamiennie form pierwszoosobowych i 

nieosobowych, kilkakrotnie podkreśla, że 

wyrażona w badanych tekstach krytyka szkoły 

jest słuszna, dokonuje tylko zobiektywizowa-

nej rejestracji dostrzeżonych faktów, bez 

ujawniania, czy stoi po stronie grupy 

dominującej czy też dominowanej, jakie są jej 

osobiste preferencje i jakie widzi możliwości 

poprawy, ew. zmiany istniejącej w oświacie 

sytuacji lub w postawie mediów. 

Na marginesie – można by taki stan 

uznad nie za błąd metodologiczny, a raczej za 

                                                      
184

 T. Piekot, Refleksyjność jako autoidentyfi-

kacja w Krytycznej Analizie Duskursu, [w:] 

Dyskurs w perspektywie akademickiej. 

Materiały z międzynarodowego okrągłego stołu 

3-5 kwietnia 2009, Mińsk, Białoruś, Białoruski 

Uniwersytet Państwowy, Mińsk 2010, s. 96. 

Cyt. za 

www.academia.edu/389813/Dyskurs_w_persp

ektywie_akademickiej [dostęp 8 czerwca 

2013]. 
185

 Tamże, s. 99. 
186

 Tamże. 
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charakterystyczny symptom aktualnego pols-

kiego dyskursu pedagogicznego. Nauczyciele, z 

wyjątkiem kilku znanych publicznie nazwisk, 

niechętnie ujawniają własne poglądy, starając 

się skutecznie oscylowad między postawami 

wymaganymi od nich i możliwymi do 

przyjęcia, a rzeczywiście preferowanymi. Oz-

nacza to niedostatek demokracji społecznej i 

brak zaufania z jednej strony, z drugiej zaś 

słabe przygotowanie do udziału w dyskursie 

społecznym na temat oświaty i edukacji. Piszę 

to nie z chęci krytykowania autorki rekomen-

dowanej książki, która wzięła na siebie ryzyko 

stosowania mało znanej w pedagogice meto-

dy, ale by zwrócid uwagę na kwestię potrzeby 

ustalenia, jak ma wyglądad KAD w wersji pe-

dagogicznej, w jaki sposób, wedle jakich kryte-

riów oceniad jakośd takich badao. Zbyt mało 

jest nadal jeszcze ich przykładów, by nie 

inspirowały one do zadawania pytao o ich 

specyfikę. Na szczęście pojawiają się inicja-

tywy z kręgu polskich studiów nad dyskursem, 

w celu znalezienia wspólnego gruntu dla zja-

wisk komunikacyjnych, warunkujących relację 

język-społeczeostwo187. Należy mied nadzieję, 

iż skorzysta na nich też metodologia pedago-

giki. 

Rozdział 4 i 5 to wyniki badao. Rozdział 

4 przedstawia formę prasowego dyskursu na 

temat edukacji ujętą w trzy podrozdziały, 

dotyczące gatunków wypowiedzi, lingwistyki 

                                                      
187

 T. Piekot, O dwóch inicjatywach z kręgu 

polskich studiów nad dyskursem (WAD i D-

ART.), „Oblicza Komunikacji” 2010, nr 3, s. 

201-202. 

dyskursu oraz neoliberalnej nowomowy. Piąty 

zaś – główne wątki tego dyskursu, a więc 

ekonomizację oświaty, efektywnośd edukacji, 

równośd szans edukacyjnych, problemy ucznia 

wychowanka i problemy nauczyciela wycho-

wawcy. 

Tę częśd książki zamyka rozdział 6 na 

temat hegemonii ekonomicznego myślenia o 

edukacji o wymownym pytaniu w tytule: Edu-

kacja prywatna czy paostwowa? 

Autorka konkluduje: 

„Przeprowadzone analizy obnażają 

hegemonię ekonomicznego myślenia o edu-

kacji i traktowania jej jako jednej ze sfer gos-

podarki rynkowej. W konsekwencji nikt dziś 

nie widzi niczego niewłaściwego w zdomino-

waniu instytucji kształcenia logiką biznesu, a 

takie określenia jak „kapitał ludzki”, „usługi 

edukacyjne”, czy „inwestowanie w 

kształcenie” na stałe weszły do języka polskie-

go” (s. 254). Ponadto autorzy badanych 

tekstów prasowych za remedium na całe zło 

uważają zmianę finansowania szkolnictwa, by 

ograniczyd udział paostwa w wydatkach na ten 

cel i stworzenie preferencji dla sektora pry-

watnego, który rzekomo lepiej przygotowuje 

uczniów do życiowych sukcesów. 

Lektura pobudza do myślenia, generuje py-

tania i wewnętrzny niepokój o to, czy jako 

pokolenie pedagogów i nauczycieli akade-

mickich z dużym doświadczeniem 

życiowym nie nazbyt łatwo pozwoliliśmy 

się odepchnąd od głównego nurtu trans-
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formacji, czy nie zaniedbaliśmy aktywnego i 

zarazem krytycznego uczestnictwa w dzie-

jowych przemianach w Polsce i dyskursie 

toczącym się na ich temat, w celu zahamo-

wania najbardziej niekorzystnych tendencji, 

dotyczących oświaty, kształcenia i wycho-

wania młodego pokolenia Polaków, także 

młodego pokolenia dziennikarzy i nauczy-

cieli, które to tendencje na świecie mają już 

od lat bogatą literaturę krytyczną i można 

było przewidzied nieuchronny kierunek 

przemian w naszym kraju i rodzaj 

towarzyszących im patologii. Zwłaszcza 

dostrzegalne są dziś naogół dyspozycyjnośd 

i zarozumialstwo młodych dziennikarzy, 

goniących za sensacją i szmirą, widad glory-

fikowanie przez nich wolnego rynku bez 

refleksji, że sami stają się w koocu jego 

ofiarami. 

Kluczowa dla książki kwestia optowania 

przez media za szkolnictwem prywatnym 

musi też skłaniad do pytania o zgodę 

społeczną na dalsze rozwarstwienie w 

dostępie do nauki oraz o dalekosiężne 

skutki społeczne pozostawienia samym so-

bie najsłabszych grup, zagrożonych wykluc-

zeniem bądź wykluczonych z edukacji. 

Rekomendowana książka porusza zatem 

bardzo aktualne tematy tak w warstwie 

metodologicznej (metoda), jak i treściowej, 

a ma szansę stad się ważną lekturą dla stu-

dentów nie tylko pedagogiki, ale i dzienni-

karstwa, także dzięki jasności wywodu i 

staranności języka. 

 

Małgorzata Kaliszewska 
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