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Funkcjonowanie mediów 

samorządowych na przykładzie pisma 

samorządu miasta i gminy Nowa Dęba 

,,Nasze Sprawy”  

MARCIN ROŻEK  

 

Streszczenie 

 

Problemem badawczym, który został podjęty w niniejszym artykule było określenie w jakim 

stopniu przykładowe pismo samorządowe wypełnia funkcje mediów lokalnych. Jeszcze przed 

rozpoczęciem badań stwierdzono, że ze względu na swoją specyfikę „Nasze Sprawy” nie pełnią 

funkcji kontrolnej wobec władz miasta i gminy Nowa Dęba. Analiza potwierdziła, że autorzy 

tekstów, nie prezentowali w swoich materiałach postawy negatywnej wobec działań lokalnych 

włodarzy. Inną badaną kwestią była tematyka tekstów publikowanych na łamach „Naszych 

Spraw” oraz to, jak zmieniała się sama rama programowa pisma. Autorami publikacji bardzo 

rzadko są wykwalifikowani dziennikarze. W zdecydowanej większości są to osoby zaangażowane w 

lokalne życie kulturalne, oświatowe lub polityczne. Wobec czego trudno jest przypisać większość 

materiałów do konkretnego gatunku dziennikarskiego, bowiem zazwyczaj tekst spełnia jedynie 

niektóre kryteria uwzględnione w literaturze. W lutym 2019 roku zapadła decyzja o ponownym 

utworzeniu kolegium redakcyjnego zajmującego się prowadzeniem samorządowego periodyku. 

Wydaje się, że dopóty przepisy nie zabronią wydawania prasy samorządowej, dopóki „Nasze 

Sprawy” będą wydawane przez nowodębski samorząd.  
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Abstract 

 

The research problem discussed in this article was to determine the extent to which an exemplary 

self-government magazine fulfills the functions of local media. Even before the research began, it 

was found that due to their specificity, "Our Matters" do not perform a control function over the 

authorities of the city and commune of Nowa Dęba. The analysis confirmed that the authors of the 

texts did not present a negative attitude towards the activities of local authorities in their 

materials. Another issue examined was the subject of the texts published in "Nasze Sprawy" and 

how the very program framework of the magazine changed. The authors of publications are very 

rarely qualified journalists. The vast majority of them are people involved in local cultural, 

educational, or political life. Therefore, it is difficult to assign most of the materials to a specific 

journalistic genre, because usually, the text meets only some of the criteria included in the 

literature. In February 2019, a decision was made to re-establish an editorial board to run a local 

government periodically. It seems that the regulations will not prohibit the publishing of the local 

government press as long as "Our Matters" is published by the local government in Nowy Sącz. 

 

Keywords: press, local government press, local media, journalistic genres 
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DEFINICJE MEDIÓW LOKALNYCH  

Analizując historię mediów i prasy w Polsce, uważa się, że media lokalne mają 

największy wpływ na komunikowanie i uzyskiwanie informacji przez społeczeństwo. To 

dzięki mediom lokalnym ludzie dowiadują się o rzeczach dla nich najistotniejszych i tych, 

które dotyczą ich w najbardziej bezpośredni sposób. Media ogólnokrajowe stanowią 

przeważnie uzupełnienie dla węższej i aktywniejszej grupy odbiorców1. Agnieszka Roguska 

podkreśla, że zasięg mediów lokalnych obejmuje mniej niż jedno województwo. Nie należy 

więc utożsamiać ich z mediami regionalnymi, które obejmują jedno województwo lub 

więcej, oraz z mediami sublokalnymi. Ta sama autorka przedstawia media lokalne jako 

media środowiskowe, albo media w skali mikro, których docelowymi odbiorcami są ludzie 

będący częścią danej grupy „społeczno kulturowej”2.  

Termin „media lokalne” jest pewną kategorią, będącą rezultatem podziału mediów, 

ze względu na zakres oddziaływania. Należy w sposób jasny rozróżnić pojęcia „mediów 

lokalnych” (omawianych w tej pracy), związanych bezpośrednio z obecnym podziałem 

administracyjnym (media gminne, powiatowe, czy wojewódzkie) od „mediów 

regionalnych” determinowanych przez podobieństwo kulturowe. Uważa się, że większe 

zapotrzebowanie na informacje dotyczące społeczności lokalnych wynika z rozwoju 

samorządności i lokalnej demokracji. Dzienniki regionalne mogą próbować zdobywać 

odbiorców na rynkach lokalnych i makroregionalnych, na przykład poprzez wydawanie 

mutacji makroregionalnych dla poszczególnych obszarów, adresowanie części stron do 

poszczególnych społeczności lokalnych, wykupywanie tytułów lokalnych, czy 

przejmowanie w sensie wydawniczym lokalnych pism samorządowych i dodawanie ich w 

formie bezpłatnych dodatków do podstawowego dziennika regionalnego3.  

Działalność wydawnicza jest aktywnością peryferyjną samorządów w stosunku do 

głównych zadań zawartych w przepisach prawa, o charakterze użyteczności publicznej4. 

Ważnym celem mediów samorządowych jest informowanie obywateli o ustroju, a także o 

zagadnieniach z tematów budżetu i finansów jednostki samorządu terytorialnego. Prasa 

samorządowa przeważnie wydawana jest przez samorząd lub przez instytucję podlegającą 

samorządowi5.  

                                                      
1S. Dziki, W. Chorązki, Media lokalne i regionalne, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. 

Chudziński, Kraków 2000, s. 121. 

2A. Roguska Media globalne- media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, 

Kraków 2012, s. 25.  

3P. Kuca Wizerunek polityków i ugrupowań politycznych w Gazecie Codziennej "Nowiny" w latach 1990-

2005, Rzeszów 2010, s.19.  

4R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Poznań 2009, s.46.  

5Ibidem, str. 48.  
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HISTORIA I KONCEPCJA PROGRAMOWA „NASZYCH SPRAW”  

Pierwszy numer pisma „Nasze Sprawy”, czyli periodyku samorządu miasta i gminy 

Nowa Dęba ukazał się w sierpniu 1994 roku. Jeden z założycieli pisma – Wiesław Ordon za 

autorów pomysłu powołania medium samorządowego uważa radnych II kadencji rady 

miasta i gminy Nowa Dęba. Ich celem było polepszenie komunikacji samorządu miasta i 

gminy Nowa Dęba z mieszkańcami, którzy dzięki „Naszym Sprawom” łatwiej mogliby 

dowiadywać się o działalności lokalnych włodarzy. Zdaniem Wiesława Ordona ówczesna 

technologia uniemożliwia skuteczne dotarcie ze swoim przekazem do odbiorców. 

Założyciele oprócz informacji stricte związanych z polityką samorządową, chcieli również 

informować o życiu mieszkańców gminy, o problemach, tematach ciekawych i istotnych, o 

historii, kulturze i zwyczajach. W związku z tym pojawiła się koncepcja powołania 

papierowego czasopisma samorządowego, któremu nadano nazwę „Nasze Sprawy”. 

Pomysłodawcy chcieli dotrzeć ze swoim przekazem do największej liczby odbiorców, wobec 

czasopismo rozprowadzane było za darmo. „Nasze Sprawy” trafiały do czytelników 

poprzez zakłady pracy, parafie, czy jednostki organizacyjne. Wiesław Ordon wspomina, że 

już w pierwszym latach wydawania okresie opisywany periodyk czytany był na tyle chętnie, 

że stopniowo zwiększano jego nakład z tysiąca egzemplarzy do dwóch tysięcy, a zamiast 

początkowych ośmiu stron „Nasze Sprawy” liczyły ich już ponad dwadzieścia. Zdaniem 

Wiesława Ordona zainteresowanie „Naszymi Sprawami” zaczęło słabnąć mniej więcej w 

połowie pierwszej dekady XXI wieku. Za przyczynę tego zjawiska uważa on pojawienie się 

nowych środków przekazu, za pośrednictwem których zainteresowani łatwiej mogli dotrzeć 

do interesujących ich informacji6.  

Wraz z początkiem nowej kadencji burmistrza oraz rady, jesienią 2019 roku, 

nowodębski samorząd po kilkunastu latach, ponownie zainteresował się sytuacją swojego 

czasopisma. Radni podjęli decyzję o kontynuowaniu jego wydawania, motywując swoją 

decyzję tym, że wśród mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba wciąż istnieje 

zapotrzebowanie na funkcjonowanie tego periodyku. Przełom stycznia i lutego 2019 roku 

przyniósł decyzję o powołaniu nowego kolegium redakcyjnego. W jego skład weszli 

przedstawiciele burmistrza i rady. Desygnowani zostali: Elżbieta Gil- sekretarz gminy, 

Krystian Rzemień dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, radni Helena Tłusty i Tomasz 

Dziemianko, oraz Marek Ostapko - redaktor portalu internetowego www.infonowadeba.pl7. 

Wiesław Ordon, wskazuje że omawiany periodyk, od swojego powstania rozprowadzany 

jest wśród czytelników za darmo. Egzemplarze dostępne są między innymi w zakładach 

                                                      
6 Informacja ustna Pana Wiesława Ordona z dnia 18 marca 2019.  

7 Nasze Sprawy będą mieć kolegium redakcyjne, http://infonowadeba.pl/polityka/nasze-sprawy-beda-

miec-kolegium-redkacyjne [dostęp 03.05.2019]. 
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pracy, parafiach, na poczcie, oraz w instytucjach, w których zainteresowani ludzie mogą 

dotrzeć do wydanego numeru8. Część egzemplarzy „Naszych Spraw” trafia również do 

radnych gminy, którzy rozprowadzają je w okolicy, z której uzyskali mandat na 

sprawowanie swojej funkcji. Najnowsze numery pisma udostępnione są na oficjalnej stronie 

Miasta i Gminy Nowa Dęba, w zakładce „Po godzinach” (http://www.nowadeba.pl/po-

godzinach/gadzety/nasze-sprawy/). Natomiast wszystkie numery od 1994 roku (w postaci 

zeskanowanej) dostępne są na archiwalnej wersji gminnego portalu, pod adresem 

http://archiwum.nowadeba.pl/nasze_sprawy/.  

„Nasze Sprawy” służą nowodębskim włodarzom także do komunikacji z 

mieszkańcami. W pierwszym numerze z sierpnia 1994 roku ówcześni przewodniczący rady 

miejskiej i burmistrz przybliżyli zamiary, dla których postanowiono powołać do życia 

medium samorządowe. Czytelnicy dowiedzieli się, że na łamach pisma publikowane będą 

treści nowych uchwał podjętych na forum rady gminy. Pismo miało informować 

czytelników również o zamiarach władz lokalnych co do przyszłych działań i szczegółach 

rozliczeń publicznych pieniędzy9. Przez dwadzieścia sześć lat wydawania „Naszych Spraw” 

na łamach numerów, które ukazują się bezpośrednio po wyborach samorządowych, 

publikowane są szczegółowe wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Nowej Dębie, a także 

wyniki wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. Autorzy omawianego czasopisma 

informują także o przebiegu sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Jednak oprócz informacji 

„stricte samorządowych” „Nasze Sprawy” informują również o wydarzeniach 

odbywających się na terenie gminy. Chodzi tu konkretnie o zapowiedzi zbliżających się 

uroczystości, jak i sprawozdania z wydarzeń10. 

Innym celem wydawania pisma jest również przybliżenie czytelnikom historii 

lokalnej. Wiesław Ordon w rozmowie wspomina, że redakcja „Naszych Spraw” już w latach 

dziewięćdziesiątych zajmowała się tematyką Żołnierzy Wyklętych z tym, że artykuły 

dotyczyły bardziej ich działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej, a nie losów 

powojennych. Starano się również docierać do byłych członków Armii Krajowej i 

Batalionów Chłopskich, by móc przekazywać czytelnikom ich wspomnienia11. Oprócz tego 

w gazecie pojawiały się notki historyczne o obiektach architektonicznych znajdujących się na 

terenie gminy Nowa Dęba. Przykładem może być notatka o kościele parafialnym w 

Chmielowie, która to znalazła się w pierwszym numerze „Naszych Spraw” z sierpnia 1994 

roku12. Natomiast w numerach, które wydawano w terminach pokrywających się ze 

świętami Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, historycy przybliżali tradycje, które 

                                                      
8 Informacja ustna Pana Wiesława Ordona z dnia 18 marca 2019.  

9 W. Gurdak, W. Wróbel, Szanowni Państwo, „Nasze Sprawy” 1, 1994, s.1.  

10 Informacja ustna Pana Wiesława Ordona z dnia 18 marca 2019.  

11 Informacja ustna Pana Wiesława Ordona z dnia 18 marca 2019. 

12 Kościół parafialny, „Nasze Sprawy” 1, 1994, s.1.  
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towarzyszyły w przeszłości obchodom wybranych świąt u Lasowiaków13. „Nasze Sprawy” 

prezentują również życiorysy zmarłych osób, które miały istotny wpływ na życie lokalnej 

społeczności. Przykładem może być wspomnienie o zmarłej w listopadzie 2018 roku, lekarce 

i specjalistce okulistyki - Marii Zybaczyńskiej, napisane przez profesora Uniwersytetu 

Rzeszowskiego - Jana Józefczuka14. Częścią koncepcji programowej „Naszych Spraw” jest 

również tematyka sportowa. W gazecie publikowane są między innymi materiały ukazujące 

osiągnięcia nowodębskich badmintonistek i badmintonistów. Dotyczy to zarówno klubu 

MKS „Stal” Nowa Dęba występującego w ekstraklasie badmintona, jak i wszelkich 

rozgrywek juniorskich. Wśród innych tematów sportowych poruszanych przez badane 

pismo samorządowe, można wymienić między innymi działalność Samorządowego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, występy nowodębskiej młodzieży na w 

zawodach sportowych, a także sprawozdania z amatorskich turniejów dla mieszkańców 

gminy odbywających się pod patronatem lokalnych włodarzy. „Nasze Sprawy” publikują 

również materiały o gminnej infrastrukturze sportowej.  

METODOLOGIA BADAŃ  

Celem badań, które przeprowadzone zostały do napisania rozdziału badawczego 

niniejszej pracy, było określenie i zbadanie jak pismo samorządowe „Nasze Sprawy”, 

działające w środowisku lokalnym gminy Nowa Dęba, spełnia funkcje, które przypisywane 

są mediom lokalnym. Przeprowadzone badania miały dowieść, czy w tekstach 

analizowanego czasopisma ujawnia się również negatywny stosunek do ukazywanych 

tematów, przedstawiających głównie działalność nowodębskiego samorządu.  

Analizie zostały poddane trzy spośród funkcji mediów lokalnych, które w 

literaturze uważane są za najważniejsze. Jest to: funkcja informacyjna, funkcja 

opiniotwórcza oraz funkcja promująca lokalną kulturę. Funkcje te wybrane zostały z 

katalogu funkcji mediów lokalnych, które wymieniane są w literaturze jako te najbardziej 

aktualne15. Wybrane funkcje zbieżne były z założeniami, którymi, zdaniem Wiesława 

Ordona, kierowali się twórcy „Naszych Spraw”. Koniecznym było zbadanie funkcji 

informacyjnej, ponieważ autorzy, w tym Ryszard Kowalczyk podkreślają, że informowanie 

czytelników o wydarzeniach z życia lokalnej społeczności jest najważniejszym zadaniem 

prasy lokalnej16. Inną funkcją mediów lokalnych, która została wybrana do analizy jest 

funkcja promująca lokalną kulturę. Wiesław Ordon za jeden z głównych celów, dla których 

                                                      
13 W. Ordon, Zwyczaje świąteczne Lasowiaków, „Nasze Sprawy”, 2, 1994, s.6.  

14 J. Józefczuk, Maria Zybaczyńska (1931 – 2018) – Wspomnienie, „Nasze Sprawy”, 96, 2018, s.8.  

15A. Szynol, Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, [w:] „Dziennikarstwo i media”, 3, 2012, str. 

120. 

16 R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003, str. 520.  
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powołane zostały „Nasze Sprawy” wymienia informowanie czytelników o najważniejszych 

wydarzeniach kulturalnych istotnych dla życia lokalnej społeczności17.  

Badania, które wykorzystane zostały do napisania niniejszej pracy, wykonane 

zostały metodą analizy zawartości prasy. Analizowano numery „Naszych Spraw” z lat 

1995, 2000, 2005, 2010 i 2015. Taki odstęp czasowy wybrany został, aby określić spełnianie 

funkcji mediów lokalnych przez cały okres wydawania nowodębskiego periodyku 

samorządowego, który ukazuje się od 1994 roku do chwili obecnej. Kolejne pięciolecia były 

także sposobnością do określenia, jak wyglądało funkcjonowanie pisma w obliczu 

zmieniającej się władzy w gminie Nowa Dęba. Na przestrzeni lat w „Naszych Sprawach” 

publikowane były materiały różnych autorów. Zmieniała się również szata graficzna 

czasopisma oraz jego objętość. Łącznie analizie badawczej poddano dwadzieścia numerów 

gazety samorządowej.  

W celu przeprowadzenia badań, których wyniki wykorzystane zostały do 

przeprowadzenia analizy, stworzony został klucz kategoryzacyjny, który objął następujące 

kategorie:  

 

● temat okładkowy- czy poszczególny tekst został wyeksponowany na okładce 

numeru, na łamach którego się ukazał;  

● tematyka- wyszczególnione tematy, których dotyczyły badane publikacje;  

● gatunek dziennikarski- teksty z analizowanych numerów zostały przypisane do 

określonych gatunków, które ujęte zostały w literaturze;  

● stosunek autora do opisywanego tematu- w tej kategorii badane było stanowisko 

autora publikacji, do tematu opisywanego w materiale. Stosunek mógł być 

negatywny, neutralny, lub pozytywny; objętość tekstu- badania posłużyły do 

określenia długości materiałów, które pełniły określone funkcje przypisywane 

mediom lokalnym.  

 

W kluczu zostały uwzględnione cztery warianty długości publikacji: krótsze niż pół strony, 

długie na pół strony, długie na całą stronę, oraz teksty dłuższe niż strona.  

FUNKCJA INFORMACYJNA  

Pierwszą funkcją analizowaną w niniejszej pracy, jest funkcja informacyjna, przez 

spełnianie której media lokalne dostarczają odbiorcom obiektywnych i rzetelnych informacji 

o wydarzeniach lokalnych18. Według Ryszarda Kowalczyka informowanie czytelników o 

                                                      
17 Informacja ustna Pana Wiesława Ordona z dnia 18 marca 2019. 

18 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, op. cit., Poznań 2009, str. 73.  
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bieżących wydarzeniach miejscowej społeczności jest najbardziej istotnym zadaniem prasy 

lokalnej19. W przypadku czasopisma związanego z władzą samorządową, wydaje się że 

funkcja ta pełni kluczową rolę, gdyż jak wskazuje ten sam autor „rola gazet i periodyków w 

rozpowszechnianiu informacji o działalności władz lokalnych, funkcjonowaniu jej organów i 

instytucji, a także prawie miejscowym jest niepodważalna”20.  

W numerach „Naszych Spraw” z 1995 roku opublikowane zostały sześćdziesiąt dwa 

teksty pełniące funkcję informacyjną. Dziewięć z nich było tematami okładkowymi. 

Przykładem publikacji, która została wyeksponowana na okładce pisma, była notatka o 

tematyce sportowej z numeru „JESIEŃ '1995” zatytułowana „Francuzi u nas”. Treść 

materiału w sposób zwięzły informowała czytelników o międzynarodowej wymianie 

badmintonistów pomiędzy klubem sportowym „Stal” Nowa Dęba, a francuskim „Amicale 

Laique” Ploemeur21. Natomiast pozostałe pięćdziesiąt dwa teksty nie były materiałami 

okładkowymi. Przykładem materiału, który pełnił funkcję informacyjną, a nie został 

wyeksponowany na okładce, była notatka „Wodociąg w Rozalinie”, która także została 

opublikowana w numerze „JESIEŃ '1995”22.  

Badanie numerów pisma „Nasze Sprawy” z 2000 roku wykazało, że dziewięćdziesiąt 

pięć tekstów pełniących funkcję informacyjną zostało wyeksponowanych jako materiał 

okładkowy (stanowiło to 95% wszystkich materiałów pełniących funkcję informacyjną z 

tamtego roku). Jednym z nich był wywiad, w którym Magdalena Pytel – Wójtowicz 

rozmawia z Zygmuntem Żołądziem - prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

„WSPARCIE”. Tekst ten opublikowany został w numerze „JESIEŃ '2000”23. Pięć materiałów 

z 2000 roku, które pełniły funkcję informacyjną, nie zostało wyeksponowanych na okładkach 

swoich numerów. Jako przykład może posłużyć sprawozdanie „10 lat minęło” o tematyce 

kulturalnej, w której opisany był przebieg gminnych obchodów dziesięciolecia samorządu, 

wraz z częścią artystyczną24.  

Analiza zawartości prasy wykazała, że wśród stu dwudziestu sześciu obserwacji w 

tekstach pełniących funkcję informacyjną, które ukazały się w 2005 roku, sto dwanaście nie 

było wyeksponowanych jako materiał okładkowy, w odróżnieniu od czternastu, które 

zostały zostały wyróżnione na okładkach. W numerach „Naszych Spraw” z 2010 roku, 

spośród tekstów pełniących funkcję informacyjną, sto trzydzieści sześć publikacji nie było 

wyeksponowanych jako materiały okładkowe. Prac będących materiałami okładkowymi 

było czternaście.  

                                                      
19  R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie…, op.cit., Poznań 2003, str. 520.  

20 Ibidem.  

21R. Gaweł, Francuzi u nas, „Nasze Sprawy”, 5, 1995, str. 9. 

22 K. Durda, Wodociąg w Rozalinie, „Nasze Sprawy”, 5, 1995, str. 5.  

23 M. Pytel- Wójtowicz, „WSPARCIE” wspiera, „Nasze Sprawy”, 24, 2000, str. 14.  

24 M. Pytel- Wójtowicz, 10 lat minęło, „Nasze Sprawy”, 23, 2000, str. 11.  



 

Naukowy Przegląd Dziennikarski 2/2019 

Journalism Research Review Quarterly  

 

40 

 

W 2015 roku, podobnie jak w poprzednich badanych latach, publikacje pełniące 

funkcję informacyjną w większości nie były materiałami okładkowymi, bowiem na sto 

dwadzieścia jeden tekstów, tylko czternaście wyeksponowanych było na okładkach.  

 

Tabela 1. Ekspozycja tekstów „Naszych Spraw” pełniących funkcję informacyjną w 

analizowanych latach.  

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Temat 

okładko

wy  

9 84,5 5 5 14 11,1 14 9,3 14 11,6 

Temat 

nieokład

kowy 

53 14,6 95 95 112 89,9 136 90,7 107 88,4 

Źródło: Badania własne.  

 

Analiza zawartości prasy, której poddane zostały numery „Naszych Spraw” z 1995 

roku dowiodła, że wśród tekstów pełniących funkcję informacyjną była kultura. Takich 

materiałów było trzynaście. Do tej kategorii zaliczał się między innymi życiorys „Dźwięki w 

strugach deszczu”, w którym autor przybliżył czytelnikom postać Wojciecha Jasińskiego, 

którego koncert odbył się w nowodębskim Domu Kultury i Techniki. Publikacja zawiera 

również charakterystykę muzyki wykonywanej przez artystę25. Dziewięć publikacji zostało 

zaliczonych do kategorii „uroczystości”. Jedną z nich była okładkowe sprawozdanie 

„Wizyta biskupa”, które ukazało się w numerze „LATO '1995”. Autorem tekstu był ksiądz 

Mieczysław Wolanin, który w swoim materiale opisywał przebieg uroczystej Mszy Świętej 

w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, której przewodniczył ksiądz biskup 

Edward Frankowski26. Wśród tekstów pełniących funkcję informacyjną w numerach 

„Naszych Spraw” z 1995 roku było również dziewięć tekstów, których tematyką była 

oświata. W numerze „WIOSNA '1995” ukazała się publikacja Wiesława Ordona, w której 

autor przedstawiał realizowane zajęcia i aktywności uczniów w okresie ferii zimowych w 

szkołach na terenie miasta i gminy Nowa Dęba27.  

                                                      
25 K. Hinzmann, Dźwięki w strugach deszczu, „Nasze Sprawy”, 5, 1995, str. 6. 

26  Wolanin M., Wizyta biskupa, „Nasze Sprawy”, 5, 1995, str. 5.  

27 W. Ordon, Ferie w szkołach, „Nasze Sprawy”, 3, 1995, str. 6.  
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W 2000 roku podobnie jak pięć lat wcześniej, najwięcej tekstów pełniących funkcję 

informacyjną dotyczyło wiadomości kulturalnych. Takich materiałów było siedemnaście. 

Innym popularnym tematem w analizowanym okresie były kwestie polityczne, co 

przełożyło się na piętnaście materiałów o tej tematyce. Za przykład posłużyć może tekst z 

numeru „LATO '2000”, pod tytułem „Z prac samorządu”. Materiał informował czytelników 

między innymi o udzieleniu absolutorium zarządowi miasta i gminy Nowa Dęba przez radę 

miejską28. Trzynaście tekstów informacyjnych dotyczyło gospodarki lokalnej. Jednym z nich 

był raport „Dezametu dzień dzisiejszy”, w której szef biura obsługi spółki- Marian Piechota 

przybliża ówczesną sytuację spółki „DEZAMET” S.A, wraz ze statystykami29.  

W 2005 roku ponownie teksty o tematyce kulturalnej dominowały liczebnie wśród 

materiałów pełniących funkcję informacyjną, ponieważ na sto dwadzieścia sześć publikacji 

pełniących funkcję informacyjną, tych informujących o zdarzeniach związanych z kulturą 

znalazło się dwadzieścia dziewięć. Jako przykład takiego materiału posłużyć może 

sprawozdanie Wiesława Ordona z numeru „WIOSNA '2005” zatytułowana „Polacy to nie 

tylko Polska...”. Tematem tekstu była wystawa w nowodębskim Samorządowym Domu 

Kultury, której inauguracja miała miejsce w styczniu 2005 roku. Organizatorem wydarzenia 

było Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Inicjatywa” w Cyganach30. 

Dwadzieścia trzy materiały pełniące funkcję informacyjną w 2005 roku dotyczyło natomiast 

wiadomości z życia gminnej oświaty. Jednym z nich była publikacja „Trójka bez 

korepetycji”, której autorem był Dariusz Siudem dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Nowej Dębie. Tekst informował czytelników, że jedna ze szkół w gminie przystąpiła do 

konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który miał prowadzić 

do minimalizacji potrzeby udzielania uczniom korepetycji31.  

W 2010 roku autorzy publikacji „Naszych Spraw” najwięcej miejsca poświęcili 

tematyce gminnej oświaty. Za przykład może posłużyć notatka „Uroczystość pasowania” 

Bożeny Nowackiej. W tym krótkim tekście autorka przedstawiła przebieg „pasowania na 

przedszkolaka”, które odbyło się w Przedszkolu nr 4 w Nowej Dębie32. Badania wykazały, 

że w omawianym okresie drugim najczęściej poruszanym tematem wśród materiałów 

pełniących funkcję informacyjną był sport. Jednym z tekstów, który koncentrował się na tym 

zagadnieniu był materiał autorstwa Jacka Szpunara „Sukces kadetek Klubu Piłki Siatkowej”, 

który opublikowany został na łamach numeru „ZIMA '2010”33. Pięć lat później lokalny sport 

był najczęściej poruszanym tematem w publikacjach, które pełniły funkcję informacyjną. Na 

drugim miejscu znalazły się materiały, które poruszały temat działalności społeczności 

                                                      
28 (w), Z prac samorządu, „Nasze Sprawy”, 23, 2000, str. 10.  

29 M. Piechota, Dezametu dzień dzisiejszy, „Nasze Sprawy”, 23, 2000, str. 18.  

30 W. Ordon, Polacy to nie tylko Polska..., „Nasze Sprawy”, 40, 2005, str. 3.  

31 D. Siudem, „Trójka” bez korepetycji!, „Nasze Sprawy”, 40, 2005, str. 16.  

32 B. Nowacka, Uroczystość pasowania, „Nasze Sprawy”, 61, 2010, str. 9. 

33 J. Szpunar, Sukces kadetek Klubu Piłki Siatkowej, „Nasze Sprawy”, 61, 2010, str. 19.  
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lokalnej. Numer „LATO '2015” zawierał publikację „Strażacy na Jasnej Górze”, w którym 

opisany został udział strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i 

gminy Nowa Dęba w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę34.  

 

Tabela 2. Tematyka tekstów „Naszych Spraw” pełniących funkcję informacyjną w 

analizowanych latach.  

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Policja i 

straż 

miejska 

0 0 0 0 0 0 4 2,7 2 1,7 

Życiorys

y 

1 1,6 3 3 2 1,6 2 1,3 3 2,5 

Działalno

ść 

lokalna 

6 9,7 7 7 8 6,3 16 10,7 20 16,5 

Gospoda

rka 

2 3,2 13 13 9 7,1 8 5,3 7 5,8 

Inwestycj

e 

2 3,2 7 7 14 11,1 14 9,3 13 10,7 

Kultura 13 21 17 17 29 23 18 12 17 14 

Ogólna 6 9,7 4 4 4 3,2 0 0 0 0 

Oświata 9 14,6 10 10 23 18,3 33 22 11 9,1 

Polityka 4 6,5 15 15 20 15,9 10 6,7 15 12,4 

Prawo 3 4,8 1 1 1 0,8 2 1,3 2 1,7 

Przyroda 2 3,2 3 3 3 2,4 6 4 3 2,5 

Sport 4 6,5 12 12 4 3,2 28 18,7 24 19,8 

Uroczyst 9 14,6 4 4 4 3,2 7 4,7 3 2,5 

                                                      
34Zarząd Oddziału M-G ZOSP RP w Nowej Dębie, Strażacy na Jasnej Górze, „Nasze Sprawy”, 81, 

2015, str. 13.  
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ości 

Zdrowie 1 1,6 4 4 5 4 2 1,3 1 0,8 

Źródło: Badania własne.  

 

Analiza zawartości prasy wykazała, że wśród tekstów pełniących funkcję 

informacyjną, które ukazały się w „Naszych Sprawach” w 1995 roku występowało najwięcej 

notatek, których było dwadzieścia osiem. Mniejszy odsetek, w analizowanym okresie 

stanowiły sprawozdania, których zaobserwowano czternaście. W 2000 roku wśród tekstów 

pełniących funkcję informacyjną, stwierdzono, że liczebnie dominowały wśród nich 

sprawozdania (czterdzieści dwie obserwacje). Stałą zawartością numerów „Naszych Spraw” 

z 2000 roku były wywiady z radnymi, dzięki którym czytelnicy mogli dowiedzieć się więcej 

o osobach zasiadających w radzie miejskiej. Piąty wywiad ukazał się w numerze „LATO 

'2000”. Nosił on tytuł „Jesteśmy obwarowani przepisami”, a rozmówczynią Magdaleny 

Pytel-Wójtowicz była Wiesławą Wróbel kierowniczką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowej Dębie. Tematem rozmowy było funkcjonowanie pomocy społecznej w 

gminie w Nowa Dęba35.  

W 2005 roku wśród tekstów pełniących funkcję informacyjną ponownie liczebnie 

dominowały sprawozdania, których stwierdzono siedemdziesiąt jeden. Wśród pozostałych 

gatunków dziennikarskich wskazać należy także trzy komentarze oraz dwie infografiki. 

Zbadano, że wśród publikacji pełniących funkcję informacyjną znajdowały się także dwa 

wywiady („Nowa matura i co dalej...?36” oraz „Sztuka w fabryce37”). Łącznie wywiady 

stanowiły 1,6% spośród tekstów pełniących funkcję informacyjną w 2005 roku. Ostatnim 

odnotowanym gatunkiem dziennikarskim w niniejszym okresie był jeden życiorys. Ów tekst 

napisany został przez Małgorzatę Kamińską- dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej 

Woli. Materiał napisany był po uchwaleniu przez radę gminy nadania imienia placówce 

zarządzanej przez autorkę publikacji, imienia Hrabiego Stanisława Tarnowskiego. W tekście, 

po poinformowaniu czytelników o wyborze patrona szkoły, został zaprezentowany jego 

życiorys.  

W 2010 roku, w odróżnieniu od lat 1995, 2000 i 2005, nie występowały już wywiady 

ani „Kroniki wydarzeń”. Wśród stu pięćdziesięciu obserwacji stwierdzono: sześćdziesiąt 

osiem sprawozdań, pięćdziesiąt trzy notatki (35,3%), dwadzieścia raportów (13,3% spośród 

wszystkich publikacji pełniących funkcję informacyjną), trzy komentarze, oraz jeden 

życiorys.  

                                                      
35M. Pytel-Wójtowicz, Jesteśmy obwarowani przepisami, „Nasze Sprawy”, 23, 2000, str. 5.37 Nowa 

matura i co dalej...?, „Nasze Sprawy”, 41, 2005, str. 21.  

36  Nowa matura i co dalej...?, „Nasze Sprawy”, 41, 2005, str. 21.  

37 Sztuka w fabryce, „Nasze Sprawy”, 43, 2005, str. 10.  
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Badania wykazały, że w 2015 roku wśród tekstów pełniących funkcję informacyjną, 

tak samo jak w roku 2010, najczęściej występowały sprawozdania, których zaobserwowano 

sześćdziesiąt siedem (45,3% spośród tekstów „Naszych Spraw” z 2015 roku, które pełniły 

funkcję informacyjną). Licznie występowały także notatki (dwadzieścia dziewięć obserwacji) 

oraz raporty (trzynaście obserwacji) Nie stwierdzono natomiast występowania wywiadów, 

które zawierały numery „Naszych Spraw” z 2000 i 2005 roku.  

 

Tabela 3. Publikacje „Naszych Spraw” z podziałem na gatunki dziennikarskie.  

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Infografi

a 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 

Infografi

ka 

5 8,1 8 8 2 1,6 5 3,3 3 2,5 

Komenta

rz 

0 0 2 2 3 2,4 3 2 4 3,3 

Notatka 28 45,2 25 25 32 25,4 53 35,3 29 24 

Raport 6 9,7 11 11 11 8,7 20 13,3 13 10,7 

Sprawoz

danie 

14 22,6 42 42 71 56,3 68 45,3 67 55,4 

Wywiad 0 0 5 5 2 1,6 0 0 0 0 

Mieszane 7 11,3 4 4 4 3,2 0 0 0 0 

Życiorys 2 3,2 3 3 1 0,8 1 0,7 2 1,7 

Źródło: Badania własne.  

 

W 1995 roku, spośród sześćdziesięciu dwóch tekstów pełniących funkcję 

informacyjną, trzydzieści dwie publikacje stanowiły teksty zajmujące mniej niż połowę 

strony. Najwięcej publikacji z 2000 roku, które pełniły funkcję informacyjną zajmowało mniej 

niż pół strony. Było ich trzydzieści dziewięć. Tekstów, które długie były na pół strony, 

zaobserwowano o jeden mniej. Osiemnaście publikacji było materiałami na dokładnie jedną 

całą stronę. Pięć tekstów było obszerniejszych niż jedna strona. W 2005 roku publikacje 

mające informować odbiorców o aktualnych wydarzeniach najczęściej zajmowały pół strony. 
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Materiałów, których objętość była mniejsza niż pół strony, było czterdzieści pięć. Publikacji, 

które zajmowały dokładnie całą jedną stronę stwierdzono szesnaście. Najmniej odnotowano 

tekstów dłuższych niż jedna strona, ponieważ stwierdzono tylko dwie takie publikacje. 

Jedną z nich było sprawozdanie „Dni Nowej Dęby 200538”.  

W 2010 roku materiały pełniące funkcję informacyjną najczęściej zajmowały mniej niż 

pół strony. Doliczono się siedemdziesięciu czterech tego typu materiałów. Na drugim 

miejscu znalazły się publikacje na pół strony, których zaobserwowano pięćdziesiąt siedem. 

W roku 2015, podobnie jak w 1995 i 2005, najwięcej publikacji pełniących funkcję 

informacyjną zajmowało pół strony. Takich przypadków było pięćdziesiąt pięć. Tekstów, 

które były krótsze niż pół strony było dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia pięć materiałów 

zajmowało dokładnie jedną całą stronę, natomiast dwanaście tekstów zajmowało więcej niż 

stronę.  

 

Tabela 4. Objętość tekstów „Naszych Spraw” pełniących funkcję informacyjną w 

analizowanych latach.  

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Poniżej 

połowy 

strony 

32 51,6 39 39 45 35,8 74 49,3 29 24 

Pół 

strony 

26 41,9 38 38 63 50 57 38 55 45,4 

Cała 

strona 

3 4,8 18 18 16 12,7 13 9,4 25 20,7 

Więcej 

niż 

strona 

1 1,6 5 5 2 1,6 6 4 12 9,9 

Źródło: Badania własne.  

 

W trakcie analizy zawartości prasy zbadano, że wśród sześćdziesięciu dwóch 

tekstów pełniących funkcję informacyjną w 1995 roku, trzydzieści sześć wyrażało 

pozytywny stosunek autora do prezentowanego tematu, natomiast w dwudziestu sześciu 

nie stwierdzono, by autor ukazywał swój stosunek do opisywanego tematu. Spośród stu 

                                                      
38M. Powrózek, M. Siudem, K. Tyczka, Dni Nowej Dęby 2005, „Nasze Sprawy”, 41, 2005, str. 12,24.  
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tekstów pełniących funkcję informacyjną, które ukazały się w numerach „Naszych Spraw” 

w 2000 roku, pięćdziesiąt siedem ukazywało pozytywny stosunek autora do 

prezentowanego tematu, natomiast w czterdziestu trzech autor nie ujawnia swojego 

stosunku do tematu, który opisywał. W badaniach, w żadnej publikacji nie stwierdzono 

negatywnego stosunku autora do prezentowanego tematu.  

W 2005 roku, wśród tekstów opublikowanych w „Naszych Sprawach” pełniących 

funkcję informacyjną większość stanowiły te, w których autor prezentował neutralny 

stosunek do opisywanego tematu. Takich publikacji znajdowało się łącznie sześćdziesiąt 

pięć. Mniej było publikacji, w których autor prezentował pozytywny stosunek do 

prezentowanego tematu. Takich tekstów było sześćdziesiąt jeden.  

Badania dowiodły, że w 2010 roku, w żadnym tekście spośród stu pięćdziesięciu 

pełniących funkcję informacyjną, autor nie prezentował stosunku negatywnego do 

prezentowanego tematu. Publikacji, w których twórca nie prezentował swojego zdania na 

opisywany temat było sześćdziesiąt jeden. Najwięcej było natomiast tekstów, w których 

autor podkreślał pozytywne aspekty wydarzenia, które opisywał na łamach badanego pisma 

samorządowego.  

Analogicznie jak w poprzednich badanych okresach, w roku 2015, nie stwierdzono 

by w którymkolwiek tekście pełniącym funkcję informacyjną, autor prezentował swój 

negatywny stosunek do opisywanego tematu. W pięćdziesięciu ośmiu przypadkach twórca 

nie prezentował swojego własnego zdania o opisywanych wydarzeniach. Jednak najwięcej 

publikacji ukazywało pozytywny stosunek autora do prezentowanego tematu. Takich 

materiałów było sześćdziesiąt trzy, co stanowiło 52% wszystkich publikacji pełniących 

funkcję informacyjną w 2015 roku.  

 

Tabela 5. Stosunek autora do tematu w tekstach pełniących funkcję informacyjną w 

„Naszych Sprawach” w analizowanych latach.  

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Negatyw

ny 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neutraln

y 

26 42 43 43 65 51,6 61 40,7 58 48 

Pozytyw

ny 

36 58 57 57 61 48,4 89 59,3 63 52 
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Źródło: Badania własne.  

 

 

FUNKCJA OPINIOTWÓRCZA  

 

Funkcja opiniotwórcza mediów lokalnych polega na kształtowaniu lokalnej opinii 

społecznej. Uważa się, że jest to zadanie trudne, ponieważ nawet media działające na 

poziomie ogólnokrajowym mozolnie muszą pracować nad uzyskaniem pozycji 

opiniotwórczej. Sytuacja gazet lokalnych jest jeszcze cięższa, ze względu na ich skromniejszy 

budżet w porównaniu do periodyków funkcjonujących na terenie całego państwa. 

Medioznawcy twierdzą, że podstawą do kreowania opinii jest autorytet dziennikarzy wśród 

swoich czytelników39. Badanie numerów pisma „Nasze Sprawy” z roku 1995 wykazały, że 

ukazały się wówczas dwa materiały publicystyczne, które były komentarzem autorów 

odnośnie ówczesnych wydarzeń. W numerze „LATO '1995” opublikowany został artykuł 

Jerzego Sudoła, zawierający przemyślenie autora odnośnie pięćdziesiątej piątej rocznicy 

zbrodni katyńskiej. Tekst zajmował jedną stronę40. Na łamach numeru „JESIEŃ '1995” ukazał 

się komentarz Wiesława Ordona odnośnie piątej rocznicy wyborów do władz odrodzonego 

samorządu terytorialnego. Autor prezentował w nim swój pozytywny stosunek do procesu 

kształtowania się lokalnego samorządu. Tekst nie był wyeksponowany jako materiał 

okładkowy. Jego obszerność wynosiła pół strony41.  

W numerach „Naszych Spraw” z 2000 roku odnotowano dwa teksty publicystyczne 

będące ukazaniem subiektywnego zdania autora na opisywany temat. Obydwa ukazały się 

w numerze „WIOSNA '2000” i dotyczyły tego samego zdarzenia- odwołania radnej Marii 

Mroczek z funkcji przewodniczącej rady miejskiej. Pierwsza publikacja „Cios w plecy czy w 

zasady demokracji” została napisana przez samą radną. Autorka wyraźnie demonstrowała 

swoje negatywne stanowisko wobec wydarzenia, między innymi poprzez nazwanie działań 

rady „powrotem do standardów z „epok minionych”42. Drugim materiałem 

publicystycznym był komentarz „Czy musiało dojść do zmiany przewodniczącego?”, 

autorstwa grupy ówczesnych radnych gminy. Radni wyjaśniali dlaczego przyjęli akurat 

takiego stanowisko w głosowaniu za odwołaniem przewodniczącej Marii Mroczek. Autorzy 

prezentowali swój pozytywny stosunek do wyniku głosowania43. 

                                                      
39 A. Szynol, op. cit., str. 118. 

40 J. Sudoł, Golgota wschodu, „Nasze Sprawy”, 4, 1995, str. 4.  

41 W. Ordon, Minęło pięć lat..., „Nasze Sprawy”, 5, 1995, str. 3.  

42 M. Mroczek, Cios w plecy czy w zasady demokracji?, „Nasze Sprawy”, 22, 2000, str. 6.  

43 W. Serafin et al, Czy musiało dojść do zmiany przewodniczącego?, „Nasze Sprawy”, 22, 2000, str.7. 
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W 2005 roku zaobserwowano teksty pełniące funkcję informacyjną, których autorzy 

ukazywali swój pozytywny stosunek do opisywanego tematu. Stwierdzono, że w tego typu 

materiałach miało miejsce zjawisko mieszania gatunków dziennikarskich. W tekstach, które 

z założenia miały informować czytelników o wydarzeniach na terenie miasta i gminy Nowa 

Dęba, niekiedy wplątane zostały opinie autorskie na opisywany temat. Przykładowo w 

numerze „WIOSNA '2005” opublikowany został materiał o tematyce sportowej. Autor w 

leadzie przedstawiał temat następująco „Olbrzymi sukces zanotowali młodzi (jeden z 

najmłodszych zespołów ligowych w Polsce) badmintoniści Stali Nowa Dęba, którzy w 

doskonałym stylu wywalczyli awans do badmintonowej ekstraklasy”. Publikacja została 

zakończona w sposób następujący „Awans badmintonistów Stali Nowa Dęba do krajowej 

elity to duże święto sportu w Nowej Dębie i w naszym regionie. Gratulujemy zawodnikom i 

ich trenerowi Adamowi Bunio, którego wkład w ten awans jest niewymierny. Wydaje się, że 

sukces ten winien być dostrzeżony przez władze klubu i władze samorządowe”44. Innym 

przykładem pozytywnego stosunku autora do prezentowanego tematu jest publikacja z 

numeru „JESIEŃ '2005” zatytułowana „Wyjazd do Ploemeur”. Tekst dotyczy wyjazdu 

badmintonistów STALI Nowa Dęba oraz przedstawicieli nowodębskiego samorządu do 

francuskiej miejscowości Ploemeur, która odbyła się w ramach międzynarodowej wymiany 

sportowo- młodzieżowej. Autor kończy swoją publikację słowami „Prasa francuska w 

samych superlatywach recenzowała pobyt młodych badmintonistów Stali Nowa Dęba w 

Bretanii”45.  

Badania wykazały, że w numerach pisma „Nasze Sprawy” z lat 2010 i 2015 nie 

występowały teksty publicystyczne, w których autorzy powołując się na swój autorytet, w 

subiektywny sposób ukazywałby swoją opinię na dany temat. Jednakże zauważono, że w 

tekstach, które pełniły funkcję informacyjną, autorom zdarzało się niekiedy ukazywać swój 

stosunek do opisywanego tematu. W analizowanych okresach był on pozytywny lub 

neutralny, ale nigdy negatywny. W 2010 roku w „Naszych Sprawach” zostały opublikowane 

teksty, w których autor prezentował swoje pozytywne stanowisko wobec opisywanego 

tematu. W numerze „WIOSNA '2010” ukazał się tekst, który był sprawozdaniem z III 

Turnieju Piłki Siatkowej, który odbył się 20 lutego 2010 roku w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół w Jadachach. Autorzy opisując przebieg rywalizacji opisali swoje spostrzeżenia w 

sposób następujący: „zawody przebiegały w atmosferze walki fair play i stały na wysokim 

poziomie organizacyjnym”46.  

Analogicznie do poprzedniego okresu było również w 2015 roku. Stwierdzono, że 

również w 2015 roku w nowodębskich „Naszych Sprawach” występowały teksty 

informacyjne, w których autorzy prezentowali swój stosunek do opisywanych tematów. Za 

                                                      
44 NS, Badmintoniści w Ekstraklasie, „Nasze Sprawy”, 40, 2005, str. 20.  

45 A. Bunio, A. Mokrzycki, Kolejny wyjazd do Ploemeur, „Nasze Sprawy”, 42, 2005, str. 15.  

46 Stowarzyszenie LZS Jadachy, III Turniej Piłki Siatkowej – Jadachy 2010, „Nasze Sprawy” , 58, 2010, 

str. 26.  
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jeden z przykładów posłużyć może materiał z numeru „WIOSNA '2015” zatytułowany „Już 

5 lat pływamy na krytej pływalni”. Autorzy opisali działanie obiektu w sposób następujący 

„Nowoczesna kryta pływalnia w Nowej Dębie, z dwiema nieckami basenowymi, dwoma 

wannami jacuzzi oraz sauną fińską w cenie biletu, wychodzi nieustannie naprzeciw 

oczekiwaniom swoich klientów”. Publikacja dotycząca miasta Nowa Dęba nie jest 

materiałem okładkowym. Tekst wraz z ilustracjami zajmował więcej niż stronę47. Drugim 

przykładem tekstu pełniącego funkcję informacyjną, w którym autorzy ukazali swoje 

pozytywne zdanie na opisywany temat, był materiał „Altana i żagiel na placu zabaw”, który 

opublikowany został w numerze „ZIMA '2015”. W publikacji opisany został przebieg 

budowy altany przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli. Autor końcowy rezultat 

opisał w sposób następujący: „Efektem pracy ekipy jest piękna altanka, która powstała w 

centralnym miejscu placu zabaw”48.  

 

FUNKCJA PROMUJĄCA LOKALNĄ KULTURĘ  

Zdaniem Adama Szynola wspieranie lokalnej kultury jest zadaniem ułatwionym, 

ponieważ w zasięgu oddziaływania mediów lokalnych istnieją placówki państwowe lub 

samorządowe, które odpowiedzialne są za podobne działania. Autor podkreśla, że gminne 

lub miejskie domy kultury są naturalnym partnerem dla mediów lokalnych i współpraca 

między nimi jest bardzo ważna49.  

W numerach "Naszych Spraw" z 1995 roku ukazało się trzydzieści jeden publikacji 

promujących lokalną kulturę, które nie zostały wyeksponowane na okładkach pisma. Jedną 

z nich był życiorys autorstwa lokalnego malarza- Sławomira Gurdaka, napisany przez 

Tomasza Staszewskiego50. W 1995 roku roku cztery teksty, które pełniły funkcję promującą 

lokalną kulturę, zostały wyeksponowane na okładkach "Naszych Spraw". Analiza 

zawartości prasy wykazała, że w 2000 roku zmienił się odsetek materiałów pełniących 

funkcję promującą kulturę lokalną, które nie zostały wyeksponowane na okładkach 

czasopisma. Jedynym okładkowym tekstem było sprawozdanie "10 lat minęło", którego 

autorka opisywała przebieg uroczystej sesji rady miejskiej w Nowej Dębie zwołanej z okazji 

dziesiątej rocznicy istnienia samorządu.. Opisywany materiał pojawił się na łamach numeru 

"LATO '2000"51.  

W roku 2005 ukazało się czterdzieści jeden tekstów pełniących funkcję promującą 

lokalną kulturę. Badania wykazały, że większy odsetek materiałów wyeksponowany był na 

okładkach poszczególnych numerów, niż w poprzednich latach. W analizowanym okresie 

                                                      
47 SOSiR Nowa Dęba, Już 5 lat pływamy na krytej pływalni, „Nasze Sprawy”, 79, 2015, str. 19. 

48 Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli, „Altana i żagiel na placu zabaw”, „Nasze Sprawy”, 83, 

2015, str. 9. 

49A. Szynol, op.cit., str. 116. 

50T. Staszewski, Młodość z paletą, "Nasze Sprawy", 3, 1995, str. 8.  

51M. Pytel- Wójtowicz, 10 lat mineło, "Nasze Sprawy", 23, 2000, str. 11.  
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takich publikacji było siedem na czterdzieści jeden wszystkich, które uznano za promujące 

lokalną kulturę. Przykładem tekstu okładkowego było kolejne sprawozdanie, tym razem 

przedstawiające przebieg Dni Nowej Dęby 2005. Wśród artystycznych punktów imprezy 

wymienionych w materiale były między innymi: występ taneczny rzeszowskiego zespołu 

Bandoska (z którego ilustracja znalazła się pod tekstem) oraz pokazy zespołu tanecznego 

FRAM z Tarnobrzega. Wymieniona publikacja pojawiła się w numerze "LATO '2005"52. Na 

łamach "Naszych Spraw" z 2010 roku opublikowano trzydzieści siedem tekstów, które 

uznano za pełniące funkcję promującą lokalną kulturę. Cztery z nich uznane zostały za 

materiały okładkowe. Za przykład publikacji wyeksponowanej na okładce wymienić można 

sprawozdanie z numeru "LATO '2010". Autor przedstawił przebieg spotkania promocyjnego 

publikacji popularno - naukowej "Poligon Wehrmachtu Południe", która napisana została 

przez Tomasza Sudoła, a wydana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w 

Rzeszowie53.  

Analiza dowiodła, że w numerach "Naszych Spraw" z 2015 roku zawartych zostało 

mniej tekstów pełniących funkcję promującą lokalną kulturę, niż miało to miejsce w 

odpowiednikach z czterech wcześniejszych analizowanych okresów. Wśród dwudziestu 

czterech publikacji, dwie były materiałami okładkowymi. Obie były sprawozdaniami oraz 

ukazały się w tym samym numerze- "LATO '2015". W pierwszej przedstawiona została 

uroczysta sesja rady miejskiej, która odbyła się z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia 

samorządu gminnego54. Drugim sprawozdaniem, które wymienione zostało na okładce 

wakacyjnego numeru "Naszych Spraw" z 2015 roku, był materiał "MILITARIADA 2015- za 

nami 7. edycja". Publikacja przedstawia czytelnikom przebieg zdarzeń imprezy oraz 

wymieniała artystów występujących w trakcie nowodębskich koncertów55.  

 

Tabela 6. Ekspozycja tekstów „Naszych Spraw” pełniących funkcję promującą lokalną 

kulturę w analizowanych latach.  

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Temat 

okładko

wy  

4 11,4 1 3,4 7 17,1 4 10,8 2 8,3 

                                                      
52M. Powrózek, M. Siudem., K. Tyczka, op.cit., str. 12, 24.  

53 T. Sudoł, Promocja książki pt. Poligon Wehrmachtu „Południe”, "Nasze Sprawy", 58, 2010, str. 21. 

54 RL/MM, 25-lecie samorządu gminnego - uroczysta sesja Rady Miejskiej, "Nasze Sprawy", 81, 2015, 

str. 3. 

55 SOK, MILITARIADA 2015- za nami 7. edycja, "Nasze Sprawy", 81, 2015, str.. 81. 
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Temat 

nieokład

kowy 

31 88,6 28 96,6 34 82,9 33 89,2 22 91,7 

Źródło: Badania własne.  

 

Analiza tematyki materiałów "Naszych Spraw" z 1995 roku wykazała, że najwięcej 

spośród publikacji pełniących funkcję promującą lokalną kulturę dotyczyło religii i Kościoła. 

Materiałów o tej tematyce było w całym roku osiem. Jednym z nich była notatka księdza 

Mieczysława Wolanina "Przygotowania do uroczystości 40- lecia parafii pw. Matki Bożej 

Królowej Polski w Nowej Dębie". Autor tekstu zachęcał czytelników do dzielenia się swoimi 

wspomnieniami, które stałyby się częścią monografii parafii pw. Matki Bożej Królowej 

Polski w Nowej Dębie56. W tym samym roku stwierdzono występowanie sześciu materiałów 

o malarstwie i tyle samo dotyczących lokalnej historii.  

W 2000 roku, wśród tekstów promujących lokalną kulturę, najwięcej było tych o 

tematyce oświaty, których było siedem. Przykładem było sprawozdanie, które ukazało się na 

łamach numeru "LATO '2000", zatytułowane "Dwójka w Warszawie". Autorka Renata 

Szpunar opisała przebieg wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie, 

którzy uczestniczyli w warszawskim VIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich57. 

Badania dowiodły, że wśród tekstów "Naszych Spraw" z 2005 roku, które pełniły 

funkcję promującą lokalną kulturę, podobnie jak pięć lat wcześniej najczęściej występowały 

publikacje o tematyce oświatowej. Osiem materiałów koncentrowało się na opisie 

uroczystości gminnych, którym towarzyszyły części artystyczne. Jednym z materiałów tego 

typu, było sprawozdanie autorstwa Wiesława Ordona pod tytułem "Obchody 25-lecia 

„Solidarności” w Nowej Dębie"58. Również 2010 rok nie przyniósł zmian w tematyce tekstów 

"Naszych Spraw", które pełniły funkcję promującą lokalną kulturę. Ponownie najwięcej było 

materiałów o tematyce oświatowej (piętnaście na trzydzieści siedem obserwowanych 

tekstów). Czterokrotnie stwierdzono materiały o tematyce uroczystości gminnych oraz 

festiwali. Przykładem opisu przebiegu festiwalu było sprawozdanie "MILITARIADA 2010", 

w którym opisany był przebieg rekonstrukcji walk z czasów II wojny światowej, który odbył 

się w ramach Militariady w 2010 roku59.  

W roku 2015 najwięcej publikacji pełniących funkcję promującą lokalną kulturę, 

ponownie jak w roku 1995, dotyczyło tematyki religii i Kościoła. Czterokrotnie 

zaobserwowano materiały o tematyce opisu gminnych uroczystości. Również również cztery 

                                                      
56 M. Wolanin, Przygotowania do uroczystości 40- lecia parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w 

Nowej Dębie, "Nasze Sprawy", 4, 1995, str. 5.  

57 R. Szpunar, "Dwójka" w Warszawie, "Nasze Sprawy", 23, 2000, str. 3. 

58 W. Ordon, Obchody 25-lecia „Solidarności” w Nowej Dębie, "Nasze Sprawy", 42, 2005, str. 8-9. 

59  JL, MILITARIADA 2010, "Nasze Sprawy", 59, 2010, str. 21.  
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występowania publikacji o tematyce ogólnej. Były to cykliczne "Wydarzenia kulturalne", 

czyli podsumowania bieżących wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce na terenie 

miasta i gminy Nowa Dęba. W 2015 roku po raz pierwszy stwierdzono występowanie 

materiału o tematyce fotograficznej. Był to tekst autorstwa Samorządowego Ośrodka 

Kultury SOK w Nowej Dębie uruchomił profesjonalne studio fotograficzne". Opisano w nim 

zrealizowany projekt, polegający na zakupie sprzętu fotograficznego na użytek SOK w 

Nowej Dębie60.  

 

Tabela 7. Tematyka tekstów „Naszych Spraw” pełniących funkcję promującą lokalną 

kulturę w analizowanych latach.  

 

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Bibliotek

a 

2 5,7 1 3,4 1 2,4 1 2,7 0 0 

Działalno

ść 

lokalna 

1 2,9 2 6,8 2 4,9 2 5,4 1 4,2 

Festiwale 0 0 2 6,9 3 7,3 4 10,8 3 12,5 

Fotografi

a 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,2 

Historia 6 17,1 0 0 4 9,8 1 2,7 1 4,2 

Konkurs

y 

0 0 5 17,2 4 9,8 1 2,7 1 4,2 

Malarstw

o 

6 17,1 1 3,4 2 4,9 0 0 0 0 

Muzyka 2 5,7 1 3,4 2 4,9 1 2,7 1 4,2 

Ogólne 4 11,4 4 13,8 0 0 2 5,4 4 16,7 

Oświata 0 0 7 24,1 10 24,4 15 50,6 0 0 

                                                      
60 SOK, SOK w Nowej Dębie uruchomił profesjonalne studio fotograficzne, "Nasze Sprawy", 82, 2015, 

str. 19. 
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Poezja 3 8,6 0 0 0 0 1 2,7 0 0 

Religia, 

Kościół 

8 22,9 3 10,3 4 9,8 3 8,1 5 20,8 

Rzeźba 0 0 0 0 1 2,4 0 0 0 0 

Taniec 0 0 0 0 0 0 1 2,7 2 8,3 

Tradycje, 

Zwyczaje 

1 2,9 1 3,4 1 2,4 1 2,7 1 4,2 

Uroczyst

ości 

0 0 3 10,3 8 19,5 4 10,8 4 16,7 

Wizyty 

gości  

0 0 0 0 2 4,9 0 0 0 0 

Wspieran

ie 

kultury 

przez 

samorzą

dy 

1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki 1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Badania własne.  

 

Badając gatunki dziennikarskie, do których przynależały publikacje "Naszych Spraw" 

pełniące funkcję promującą lokalną kulturę, stwierdzono że w 1995 roku dominowały 

liczebnie artykuły, których było dwanaście. Przykładem tekstu z tego gatunku, był materiał 

o tematyce historycznej "Z dziejów Dęby i okolic III", którego autorem był Wiesław Ordon. 

Charakterystyczną cechą tego tekstu, która pomogła zidentyfikować jego gatunek, była 

podbudowa naukowo- intelektualna, bowiem autor podkreślił w tekście, że odwoływał się 

do innych publikacji historycznych61, co jest jedną z głównych cech typologicznych 

artykułu62. Drugim najczęściej występującym gatunkiem dziennikarskim był życiorys, który 

pojawiał się siedmiokrotnie. Publikacje te przybliżały czytelnikom sylwetki osób związanych 

z kulturą lokalną. Na łamach "Naszych Spraw" w 1995 roku, spośród publikacji pełniących 

analizowaną funkcję wystąpiło siedem notatek oraz cztery sprawozdania. Cyklicznie 

                                                      
61W. Ordon, Z dziejów Dęby i okolic III, "Nasze Sprawy", 3, 1995, str. 5. 
62A. Kaliszewski, K. Wolny – Zmorzyński, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, 

język,Warszawa 2006, str. 85. 
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występowały "Kroniki wydarzeń", które zawierały daty, oraz jedno lub dwuzdaniowe 

informacje, co wydarzyło się w określonym dniu.  

W 2000 roku, spośród tekstów, które pełniły funkcję promującą lokalną kulturę, 

najczęściej pojawiały się sprawozdania. Materiały te, zgodnie ze swoją charakterystyką, 

przedstawiały zakończone już wydarzenia, a ich autorzy zachowywali porządek 

chronologiczny63. Przykładem tego typu publikacji było "Majowe Świętowanie", które 

ukazało się w numerze "Lato '2000". Treścią publikacji był opis przebiegu obchodów Święta 

Narodowego Trzeciego Maja w Nowej Dębie64. Jeden raz funkcję promującą lokalną kulturę 

spełniał artykuł, który był autorstwa Magdaleny Pytel-Wójtowicz. Autorka na podstawie 

książki "Polska Wigilia" Hanny Szymanderskiej przedstawiła polskie zwyczaje wigilijne. 

Publikacja ta nosiła tytuł "Noc Wilii, Pośnik, Jeglija..." i ukazała się w numerze "ZIMA 

'2000"65.  

Badania wykazały, że w 2005 roku to sprawozdania najczęściej pełniły funkcję promującą 

lokalną kulturę. Stwierdzono trzydzieści pięć takich materiałów. Na łamach "Naszych 

Spraw" w tym okresie ukazały się również cztery artykuły, które spełniały analizowaną 

funkcję. Dla porównaniu w 2010 roku stwierdzono występowanie tylko dwóch gatunków 

dziennikarskich: dwudziestu dwóch sprawozdań oraz piętnastu notatek. Jedną z krótkich 

informacji był materiał "Bajkowe czytanie", który informował o akcji czytania dzieciom bajek 

przez bibliotekarkę z Biblioteki dla Dzieci Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 

Dębie66. Na łamach "Naszych Spraw" w 2015 roku opublikowano dwadzieścia cztery 

materiały, które pełniły funkcję promującą lokalną kulturę. Zaobserwowano siedemnaście 

sprawozdań oraz sześć notatek. Stwierdzono także występowanie jednego raportu. Dotyczył 

on funkcjonowania Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania“ i nosił tytuł "LGD po 

zmianach"67.  

 

Tabela 8. Gatunki dziennikarskie publikacji "Naszych Spraw", które pełniły funkcję 

promującą lokalną kulturę w analizowanych latach.  

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

                                                      
63A. Kaliszewski, K. Wolny – Zmorzyński, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, 

język,Warszawa 2006, str. 85. 

64 W.O., Majowe Świętowanie, "Nasze Sprawy", 23, 2000, str. 8.  

65  M. Pytel-Wójtowicz, Noc Wilii, Pośnik, Jeglija..., "Nasze Sprawy", 25, 2000, str. 2. 

66 Przedszkole Nr 1, Bajkowe czytanie, "Nasze Sprawy", 61, 2010, str. 9.  

67 Lasowiacka Grupa Działania, LGD po zmianach, "Nasze Sprawy", 81, 2015, str. 11.   
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Artykuł 12 34,3 1 3,4 4 9,8 0 0 0 0 

Notatka 6 17,1 7 24,1 0 0 15 40,5 6 25 

Raport 0 0 0 0 1 2,4 0 0 1 4,2 

Sprawozd

anie 

4 11,4 16 55,2 35 85,4 22 53,7 17 70,8 

Wywiad 0 0 0 0 1 2,4 0 0 0 0 

Mieszane 6 17,1 4 13,8 0 0 0 0 0 0 

Życiorys 7 20 1 3,4 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Badania własne.  

 

Podczas badania długości publikacji "Naszych Spraw", które uznane zostały za 

pełniące funkcję promującą lokalną kulturę, stwierdzono że w 1995 roku największy odsetek 

stanowiły publikacje krótsze niż pół strony. Tego typu materiałów siedemnaście. Pół strony 

zajmowało czternaście materiałów. Jednym z nich był życiorys mieszkanki Nowej Dęby- 

Doroty Mycek, w którym pokrótce przedstawiony został dorobek artystki68. Publikacji, 

których objętość wynosiła dokładnie całą stronę, było dwie. Wśród tekstów, których objętość 

była większa niż jedna strona, również stwierdzono dwie takie pozycje.  

W 2000 roku, wśród tekstów pełniących funkcję promującą lokalną kulturę, 

utrzymywała się taka sama tendencja jak pięć lat wcześniej. Przykładem publikacji, która była 

krótsza jest anonimowy tekst "Wystawa Jadwigi Kukuły"69. Różnicą wobec roku 1995 jest fakt, 

że w "Naszych Sprawach" nie występowały teksty pełniące funkcji promującej lokalną kulturę, 

które byłyby dłuższe niż jedna strona.  

Analiza numerów z 2005 roku wykazała, że w tym okresie publikacje długie na pół 

strony stanowiły największy odsetek tekstów pełniących funkcję promującą lokalną kulturę. 

Jedną z publikacji takiej długości było sprawozdanie z odwiedzin attache kulturalnego 

ambasady USA Patricka Laheya70. W tym samym roku dostrzeżono dwie publikacje dłuższe 

niż strona: "Obchody 25-lecia „Solidarności” w Nowej Dębie"71 oraz "Dni Nowej Dęby 2005"72.  

Analiza zawartości prasy wykazała, że w 2010 roku, wśród publikacji, które pełniły 

funkcję promującą lokalną kulturę, dwadzieścia trzy teksty stanowiły publikacje krótsze niż 

pół strony. Siedem materiałów zajmowało pół strony, natomiast pięć dokładnie całą stronę. 

                                                      
68 Struktura minerału, "Nasze Sprawy", 5, 1995, str. 13. 

69 Wystawa Jadwigi Kukuły, "Nasze Sprawy", 22, 2000, str. 18.  

70WO, Attache w Cyganach, "Nasze Sprawy", 41, 2005, str. 14.  

71 W. Ordon, Obchody 25-lecia „Solidarności” w Nowej Dębie, "Nasze Sprawy", 42, 2005, str. 8-9.  

72 M. Powrózek, M. Siudem., K. Tyczka, op. cit., str. 12, 24.  
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Najmniej podobnie jak w poprzednich latach było publikacji dłuższych niż jedna strona, 

których tak samo jak w latach 1995 i 2005 stwierdzono dwie. Jedną zbiór notatek "KULTURA i 

SOK"73 w numerze "LATO '2010", natomiast drugą sprawozdanie "Kryształowy Liść Dębu", 

które ukazało się w tym samym numerze74.  

Rok 2015 przyniósł zmianę w ogólnej tendencji długości tekstów "Naszych Spraw", 

które pełniły funkcję promującą lokalną kulturę. Zauważono występowanie jedynie dwóch 

materiałów, które były krótsze niż pół strony. Były to publikacje "Symbole Światowych Dni 

Młodzieży odwiedziły Nową Dębę"75 oraz "Kolejny sukces Mażoretek Diament"76. Sześć 

tekstów było dłuższych niż objętość jednej strony. Zaobserwowano również osiem materiałów 

długich na pół strony i osiem zajmujących dokładnie jedną stronę.  

 

Tabela 9. Objętość tekstów „Naszych Spraw” pełniących funkcję promującą lokalną kulturę w 

analizowanych latach.  

Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Poniżej 

połowy 

strony 

17 48,6 12 41,1 12 28,3 23 62,2 2 8,3 

Pół 

strony 

14 40 10 34,5 19 46,2 7 19 8 33,3 

Cała 

strona 

2 5,7 7 24,1 8 20,6 5 13,6 8 33,3 

Więcej 

niż strona 

2 5,7 0 0 2 5,1 2 5,4 6 25 

Źródło: Badania własne.  

 

Badanie zawartości prasy wykazało, że na łamach "Naszych Spraw" w analizowanym 

okresie nie został opublikowany ani jeden materiał pełniący funkcję promującą lokalną 

kulturę, w którym autor przejawiałby negatywny stosunek do prezentowanego tematu. W 

piętnastu przypadkach dostrzeżono pozytywne zdanie autora. Za przykład takiego materiału 

posłużyć może publikacja anonimowego autora pod tytułem "45-lat nowodębskich dęciaków", 

                                                      
73 M. Kupiec, K. Rzemień, G. Wołoszyn, KULTURA I SOK, "Nasze Sprawy", 59, 2010, str. 19-20. 

74 UMiG, Uroczyste 20- lecie Samorządu, "Nasze Sprawy", 59, 2010, str. 2-3.  

75 D. Warchoł, Symbole Światowych Dni Młodzieży odwiedziły Nową Dębę, "Nasze Sprawy", 81, 2015, str. 12.  

76 UMiG, Kolejny sukces Mażoretek Diament, "Nasze Sprawy", 80, 2015, str. 14.  
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która ukazała się w numerze "ZIMA '1995". Autor podsumowuje swój tekst następująco: 

"Orkiestra Jubilatka uczestniczy w różnego rodzaju imprezach, uświetniając je, osiągając coraz 

większą popularność"77.  

W 2000 roku przeważały liczebnie teksty, w których autor ukazywał pozytywny stosunek 

do opisywanego tematu, ponieważ na dwadzieścia dziewięć publikacji pełniących funkcję 

promującą lokalną kulturę, było ich dwadzieścia jeden. Za przykład posłużyć może 

sprawozdanie Elżbiety Ordon i Małgorzaty Pakulskiej z numeru "ZIMA '2000" pod tytułem 

"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie, co to będzie". Autorki przedstawiły w nim 

przebieg sztuki teatralnej wystawionej przez młodzież z gimnazjum w Chmielowie. Częścią 

tekstu było również przybliżenie czytelnikom treści "Dziadów Wileńsko Kowieńskich" Adama 

Mickiewicza. Całość kończy się komentarzem "Na zakończenie tego niezwykłego wieczoru 

odbyła się dyskoteka gimnazjalistów, na której bawiono się doskonale. Cała impreza była 

bardzo udana i dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń"78.  

Badania numerów „Naszych Spraw“ z 2005 roku wykazały, że sześćdziesiąt jeden 

procent publikacji promujących lokalną kulturę ukazywało pozytywny stosunek autora. Jedną 

z nich było sprawozdanie Jolanty Jakubowskiej "Dzień Niepodległości w SP Rozalin", w 

którym autorka podsumowała zorganizowaną wystawę z wyposażeniem żołnierskim i 

przedmiotami związanymi ze służbą medyczną na przełomie XIX i XX wieku następującymi 

słowami "Wystawa była trafnym pomysłem. Zaciekawiła, zainspirowała do poszukiwań, 

zdobywania wiedzy i uświadomiła zarówno uczniom jak i rodzicom, jak ważna jest higiena w 

życiu człowieka dla prawidłowego rozwoju i zdrowia"79.  

Analiza zawartości "Naszych Spraw" z 2010 roku wykazała, że wzrósł w nich udział 

publikacji pełniących funkcję promującą lokalną kulturę, w których autor zajmował 

pozytywne stanowisko wobec prezentowanego tematu. Tego typu tekstów było dwadzieścia 

dziewięć. Natomiast materiałów, w których autor nie ujawnia swojego stosunku do 

opisywanych zdarzeń stwierdzono osiem. Jednym z ośmiu takich przypadków było 

sprawozdanie Elżbiety Krząstek Janeczko "Obchody Święta Niepodległości w Cyganach" 

opublikowane w numerze "ZIMA '2010"80. Również w 2015 roku stwierdzono najwięcej 

publikacji pełniących funkcję promującą lokalną kulturę, w których zauważone zostało 

pozytywne stanowisko autora względem prezentowanego zagadnienia. Badania wykazały 

obecność siedemnastu materiałów z tej kategorii.  

 

Tabela 10. Stosunek autora do tematu w tekstach pełniących funkcję promującą lokalną 

kulturę w „Naszych Sprawach” w analizowanych latach.  

 

                                                      
77 45- lat nowodębskich dęciaków, "Nasze Sprawy", 6, 1995, str. 6. 

78 E. Ordon, M. Pakulska, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie, co to będzie, "Nasze Sprawy", 25, 

2000, str. 14, 15.  

79 J. Jakubowska, Dzień Niepodległości w SP Rozalin, "Nasze Sprawy", 43, 2005, str.. 5. 

80 E. Krząstek- Janeczko, Obchody Święta Niepodległości w Cyganach, "Nasze Sprawy", 61, 2010, str. 13.  
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Rok 1995 2000 2005 2010 2015 

 Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częst

ość 

Proce

nt 

Częs

tość 

Proce

nt 

Często

ść 

Proce

nt 

Negat

ywny 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neutra

lny 

20 57,1 8 27,6 16 39 8 21,6 7 29,2 

Pozyty

wny 

15 42,9 21 72,4 25 61 29 78,4 17 70,8 

Źródło: Badania własne. 

ZAKOŃCZENIE 

Analiza zawartości prasy potwierdziła, że pismo „Nasze Sprawy” nie spełnia funkcji 

kontrolnej wobec działaczy gminnego samorządu. Badania wykazały również, że autorzy 

publikacji, które mają na celu informowanie czytelników o funkcjonowaniu gminy nigdy nie 

wykazują negatywnego stanowiska wobec prezentowanego tematu. Zmieniła się także 

struktura gatunków dziennikarskich (które jednak ciężko wyodrębnić, ze względu na częste 

łączenie cech poszczególnych gatunków dziennikarskich).  

W pierwszych latach bowiem, pojawiały się niekiedy materiały publicystyczne, które 

pisane były przez zawodowych dziennikarzy. Na późniejszym etapie wydawania czasopisma 

sytuacja uległa pewnej zmianie. Zdecydowana większość materiałów tworzona była przez 

pracowników gminnych jednostek administracyjnych, którzy pisali sprawozdania z 

wydarzeń, które bezpośrednio ich dotyczyły. Obecnie widoczne są tendencje zmierzające do 

rozwoju pisma samorządowego „Nasze Sprawy” i dalszej zmiany jego charakteru. Dowodzą 

tego słowa obecnego Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba - Wiesława Ordona. Jego 

zdaniem pojawiają się nowe pomysły, które mają na celu uatrakcyjnienie czasopisma dla 

czytelników.  

W lutym 2019 roku zapadła decyzja o ponownym utworzeniu kolegium redakcyjnego 

zajmującego się prowadzeniem samorządowego periodyku. Wszystko wskazuje na to, że 

dopóty przepisy nie zabronią wydawania prasy samorządowej, dopóki „Nasze Sprawy” będą 

wydawane przez nowodębski samorząd.  
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