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PUBLIKACJE DZIENNIKÓW REGIONALNYCH 
NA TEMAT AKTYWNO ŚCI DEPUTOWANYCH 

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
Z PODKARPACIA 

Przedmiotem artykułu są publikacje dzienników „Nowiny” i „Super 
Nowości” z okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. dotyczące działań 
podejmowanych przez obu eurodeputowanych z Podkarpacia w drugim 
półroczu 2008 r. na forum Parlamentu Europejskiego (PE) oraz w okrę-
gach wyborczych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy 
i w jakim stopniu działania te znalazły odzwierciedlenie w publikacjach 
regionalnych dzienników. Materiałem badawczym będą informacje za-
czerpnięte z witryny internetowej Parlamentu Europejskiego, odniesione 
następnie do zawartości internetowego archiwum obu dzienników.  

1. Typy aktywności eurodeputowanych 

W odbywanej po raz pierwszy w Polsce wiosną 2004 r. kampanii wy-
borczej do PE kandydaci na eurodeputowanych wskazywali na trzy główne 
motywy skłaniające ich do ubiegania się o mandat. Zapowiadali, że będą 
(1) godnie reprezentować nasz kraj oraz (2) walczyć o środki europejskie 
dla regionu i (3) bronić interesów kraju przed zakusami UE. Mniej mówili 
natomiast o wzmacnianiu integracji europejskiej oraz o działaniach na rzecz 
interesów całej Europy (Bobiński 2007: 10). 

Polscy eurodeputowani jako jedyni powołali w PE narodowy Klub 
Polski. Zauważono wprawdzie, że ta nazwa nawiązuje do polskich klu-
bów poselskich, jakie działały w parlamentach państw zaborczych, 
jednak można też wskazać na zalety funkcjonowania takiego klubu. 
Pozwala on na systematyczne konsultowanie przygotowywanych aktów 
prawnych, wychwytywanie w nich spraw ważnych dla Polski i ustala-
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nie wspólnej strategii działania. Przykładem udanych działań polskich 
eurodeputowanych podczas kadencji PE 2004–2009 może być wpływ 
na przyjęcie dyrektywy patentowej oraz uchwalenie rezolucji krytycz-
nej wobec gazociągu pod Bałtykiem. Przykładem niepowodzenia jest 
kształt dyrektywy usługowej, która miała zliberalizować rynek usług 
w Europie (Libicki, Szynkowski 2008). 

Eurodeputowani obecni są również na krajowej scenie politycznej. 
Pod tym względem można wskazać na trzy typy ich aktywności 
(Ćwiek-Karpowicz, Kaźmierkiewicz, Pucyk 2007: 89–94): 
• aktywiści – mocno kojarzeni z własną partią ze względu na pełnione 

funkcje oraz obecność w krajowej debacie publicznej (na przykład 
Adam Bielan, Michał Kamiński); 

• komentatorzy – osoby o wyraźnym profilu zawodowym, zaangażowa-
ne w przedstawianie swojego stanowiska w mediach (Wojciech 
Roszkowski, Konrad Szymański); 

• eksperci – koncentrujący się na wybranym obszarze polityki Unii Euro-
pejskiej oraz na działalności w terenie (Jerzy Buzek, Jan Kułakowski). 

Możliwe jest łączenie działań wedle każdego z powyższych typów. 
Zakładamy wstępnie, że aktywność w terenie cechuje obu eurodeputo-
wanych z Podkarpacia, czyli że reprezentują trzeci typ aktywności.  

W kampanii poprzedzającej odbyte w czerwcu 2003 r. referendum 
w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej eurosceptycy wskazy-
wali na groźbę powrotu hegemonii obcych mocarstw, a zwolennicy 
integracji na to, że Unia jest potrzebna Polsce do wykonania zadań, 
których sami wykonać nie możemy, głównie dla zapewnienia bezpie-
czeństwa oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego. 

Przypomnijmy ówczesne główne argumenty zwolenników integra-
cji: obniżenie bezrobocia, lepsze perspektywy życia dla następnych 
pokoleń, przyspieszenie rozwoju gospodarczego, swoboda poruszania 
się i osiedlania, poprawa materialnych warunków życia, umocnienie 
pozycji Polski w Europie i świecie. 

Eurosceptycy wskazywali na następujące istotne zagrożenia: Pol-
ska zostanie wykupiona przez obcy kapitał, integracja będzie nieko-
rzystna dla rolnictwa, Polska nie jest przygotowana do integracji, grozi 
nam utrata suwerenności, polska gospodarka jest zbyt słaba, by sprostać 
unijnej konkurencji, wynegocjowano niekorzystne warunki integracji 
(Ściegienny 2005: 61–62). 

Frekwencja podczas referendum wyniosła 58,85%, z czego 77% 
głosujących poparło akcesję Polski do Unii Europejskiej, a 23% było 
temu przeciwnych. W ciągu kolejnych czterech lat udział osób popie-
rających integrację wzrósł do poziomu 88%. Poparcie dla akcesji wi-
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doczne jest we wszystkich grupach społeczno-demograficznych oraz 
w elektoratach wszystkich partii cieszących się największym poparciem 
społecznym. Wprawdzie w pierwszych dwóch latach od przystąpienia 
Polski do UE przeważało przekonanie, że więcej skorzystały na tym 
państwa „starej Europy”, ale w roku 2007 po raz pierwszy większość 
ankietowanych uznała, że beneficjentem integracji jest przede wszyst-
kim Polska. Ankietowani przez CBOS wskazywali na poprawę ko-
niunktury gospodarczej, zwiększenie eksportu polskich firm i napływ 
funduszy unijnych. W społecznej ocenie na integracji najwięcej skorzy-
stało rolnictwo i firmy prywatne. Polska postrzegana jest przez respon-
dentów jako państwo bardziej bezpieczne. Wśród skutków integracji 
wymienia się też poprawę stanu środowiska naturalnego, stanu dróg 
i infrastruktury, podniesienie poziomu wykształcenia i lepsze przestrze-
ganie prawa (CBOS BS/66/2008). 

2. Metoda badania i dobór próby 

Okres objęty badaniem rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 31 grudnia 
2008 r. Nie będzie to zatem szczególny okres kampanii przed wyborami 
do PE, a zwyczajna, choć dostatecznie długa faza życia politycznego. 
Ma ona jednak znaczenie, ponieważ postawy polityczne nie kształtują 
się z dnia na dzień, lecz raczej w dłuższych okresach. 

W segmencie prasy codziennej dzienniki regionalne należą do naj-
bardziej poczytnych na obszarze swego rozpowszechniania. Liczby 
umieszczone w tabeli 1 wskazują, jaki procent reprezentatywnej próby 
respondentów odwiedzanych w domach przez ankieterów deklarował 
czytanie danego tytułu prasowego. 

 
Tabela 1. Czytelnictwo prasy w regionie podkarpackim 

w okresie od czerwca do listopada 2008 r. 

Tytuł Procent respondentów 

„Nowiny” 20,32 
„Fakt” 13,73 
„Super Nowości” 11,91 
„Super Express”   8,35 
„Anonse”  8,28 
„Gazeta Wyborcza”  8,15 
„Przegląd Sportowy”  3,81 
„Rzeczpospolita”  3,22 
„Echo Dnia”  3,01 

Ź ród ło : Polskie Badania Czytelnictwa, „Press” 2009, nr 2, s. 97. 



Publikacje dzienników regionalnych na temat aktywności deputowanych...  

 

29 

Dwa tytuły wybrane do analizy różnią się formą własności. „Nowi-
ny” są jednym z dziewięciu tytułów grupy wydawniczej Media Regional-
ne, stanowiącej własność brytyjskiego koncernu Mecom. „Super Nowo-
ści” należą do niewielkiej grupy dzienników regionalnych wydawanych 
przez stosunkowo małe lokalne spółki lub przedsiębiorców prywatnych. 
Daje to podstawę do postawienia dodatkowego pytania o to, czy między 
treściami publikacji obu dzienników występują dostrzegalne różnice. 

Oba dzienniki mają ten sam format tabloidu, ich objętość wynosi 
od 24 do 28 stron od poniedziałku do czwartku oraz do 36 stron w wy-
daniach weekendowych. 

 
Tabela 2. Przeciętna liczba sprzedanych egzemplarzy 

w okresie od stycznia do maja 2008 r. 

Tytuł Sprzedaż 

„Nowiny” 29 803 
„Super Nowości” 15 937 

Ź ród ło : Ranking sprzedaży dzienników regionalnych, „Press” 2008, nr 8, s. 68. 
 
Analizie będą podlegały wszystkie materiały dziennikarskie (poza 

płatnymi ogłoszeniami) na temat PE i obu eurodeputowanych, jakie 
ukazały się w obu dziennikach w okresie wybranym do analizy i zo-
stały umieszczone w ich internetowych archiwach, jak również dzia-
łania obu eurodeputowanych figurujące w witrynie PE. Klucz katego-
ryzacyjny obejmie wyliczone poniżej formy aktywności eurodeputo-
wanych. 
A. Działania w PE: 

1. projekty rezolucji, 
2. sprawozdania, 
3. wystąpienia na posiedzeniach plenarnych, 
4. interpelacje,  
4. opinie,  
6. deklaracje pisemne. 

B. Działania w okręgu wyborczym: 
1. wystąpienia publiczne, 
2. inne działania. 

Zakładamy wstępnie, że informacjom o działaniach eurodeputowa-
nych będą towarzyszyły interpretacje, oceny i prognozy dotyczące tych 
działań. 
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3. Aktywność eurodeputowanych według witryny 
Parlamentu Europejskiego 

Bez wnikania w merytoryczną treść działań w PE obu eurodeputo-
wanych z Podkarpacia, co wymagałoby odmiennej analizy, przedsta-
wimy w tabeli 3 zapis ich aktywności, jaki daje się odczytać z interne-
towej witryny PE. 

 
Tabela 3. Aktywność eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim 

w okresie od 1 VII do 31 XII 2008 

Forma aktywności Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski 

Projekty rezolucji 29  4 
Sprawozdania – – 
Wystąpienia na posiedzeniach 
plenarnych  

26 13 

Interpelacje  2 – 
Opinie – – 
Deklaracje pisemne  3 – 

Ź ród ło : www.europarl.europa.eu/members/ 
 
Przykładowe projekty rezolucji zgłoszone przez grupę posłów, 

wśród których był M. Janowski, dotyczyły sytuacji w Zimbabwe oraz 
opanowania wzrostu cen energii. Projekty rezolucji zgłoszone z udzia-
łem A. Zapałowskiego dotyczyły sytuacji w Gruzji, sytuacji na Białoru-
si, przygotowań do szczytu UE – Indie oraz wspomnianego już wzrostu 
cen energii. Tematami przykładowych wystąpień na posiedzeniach 
plenarnych PE były: prezentacja programu prezydencji francuskiej oraz 
reakcja UE na światowy kryzys finansowy (M. Janowski) lub koordy-
nowanie systemów zabezpieczenia społecznego oraz reforma polskich 
stoczni (A. Zapałowski). Obie interpelacje złożone przez grupę posłów, 
wśród których był M. Janowski, dotyczyły deklaracji „Sumienie Euro-
py a komunizm”. Deklaracje pisemne złożone przez grupy posłów, 
wśród których był M. Janowski, dotyczyły uniemożliwienia powstania 
w Holandii „partii pedofilów”, ogłoszenia Europejskiego Roku Wo-
lontariatu oraz organizacji terrorystycznych działających w Pakistanie. 

Porównanie aktywności obu eurodeputowanych w ich okręgach 
wyborczych na podstawie ich osobistych witryn internetowych byłoby 
utrudnione, ponieważ w okresie objętym analizą tylko A. Zapałowski 
miał swoją witrynę, w której przedstawiał działania w okręgu wybor-
czym. M. Janowski uruchomił swoją witrynę dopiero pod koniec 2008 r. 
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Ponieważ informacje o działaniach A. Zapałowskiego umieszczone 
w jego witrynie w znacznym stopniu pokrywają się z informacjami 
publikowanymi w dziennikach regionalnych, dlatego bez większego 
uszczerbku dla prawomocności wyników badania zawartość tej witryny 
zostanie pominięta.  

4. Dzienniki regionalne o aktywności PE 
i eurodeputowanych 

Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności mediów jedną 
z powinności dziennikarzy jest traktowanie odbiorców jako świado-
mych obywateli, którzy powinni zdobywać dostateczną orientację 
w wydarzeniach, aby na tej podstawie móc podejmować przemyślane 
i przedyskutowane z innymi obywatelami decyzje wyborcze. Masowe 
media dostarczają materiałów do dyskusji oraz stanowią znaczące, choć 
nie jedyne forum takich dyskusji.  

4.1. Działania Parlamentu Europejskiego 

W obu dziennikach wybranych do analizy informacje spoza regio-
nu zajmują tylko jedną kolumnę, na której umieszczane są wiadomości 
z kraju i ze świata. W tak skromnym serwisie zwykle brakuje miejsca 
na doniesienia o działalności PE i zapewne dlatego w analizowanym 
okresie tylko w „Super Nowościach” znalazły się zaledwie dwie infor-
macje. Pierwsza z nich dotyczyła decyzji PE o obniżeniu cen zagra-
nicznych rozmów z telefonów komórkowych (2 VII 2008), a druga – 
zapowiedzi subsydiowania spożywania mleka i jego przetworów oraz 
owoców przez uczniów w szkołach (23 X 2008). W „Nowinach” donie-
sień o działalności PE nie było. 

Odpowiedź na pierwsze pytanie, dotyczące porównania zapisu 
działań eurodeputowanych umieszczonych w witrynie PE z treściami 
publikacji dzienników regionalnych, jest prosta: dzienniki te nie pisały 
niczego o aktywności deputowanych z Podkarpacia w PE. Nawet jeśli 
zdarzyło się, że PE przyjął istotne dla obywateli decyzje, nie wiadomo, 
czy i w jakim stopniu przyczynili się do tego obaj deputowani. W przy-
padku obniżenia cen rozmów z telefonów komórkowych żadna z gazet 
nie poprosiła ich w tej sprawie o komentarz ani o ewentualną zapo-
wiedź podobnych działań. W drugim przypadku zapytany przez „Super 
Nowości” M. Janowski stwierdził tylko, że program spożywania mleka 
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i owoców wymaga starannego przygotowania i warto go wprowadzić 
z początkiem najbliższego roku szkolnego. 

4.2. Działania w okręgach: „Nowiny” 

Informacje „Nowin” o działaniach eurodeputowanych w okrę-
gach wyborczych wykazują skrajną rozbieżność, co zostało ujęte 
w tabeli 4. M. Janowski był wręcz niedostrzegany, a napisano o nim 
tylko dwukrotnie i za każdym razem tylko przy okazji. Pierwsza pu-
blikacja miała tytuł Europoseł – co robi dla Podkarpacia? (11 VII 
2008). Wyliczono w niej koszty utrzymania biur poselskich i diet, po 
czym przytoczono opinię człowieka z ulicy, że europosłowie chyba 
nic nie robią. Postawiony przed takim zarzutem M. Janowski odpo-
wiadał niepewnie: „My gramy w drużynie, której nie zawsze wszyst-
ko wychodzi, czasami zdarza się faul, czasami aut. Polacy dopiero 
uczą się pewnych rzeczy, ale nie mamy się czego wstydzić. Potrafimy 
walczyć o swoje i potrafimy w Europie pokazać się z dobrej strony”. 
Od A. Zapałowskiego redakcja nie wymagała odpowiedzi bądź jej nie 
uzyskała, lecz o tym nic nie wiadomo. 

Druga publikacja „Nowin” dotyczyła miast partnerskich Dębicy 
(Dębica zdobywa europejskich partnerów, 5 XI 2008). W ostatnim 
akapicie znalazło się zdawkowe stwierdzenie o wizycie w PE, którą 
przygotowuje M. Janowski. 

 
Tabela 4. „Nowiny” o działaniach eurodeputowanych 

w okresie od 1 VII do 31 XII 2008 

Forma aktywności Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski 

Wystąpienia publiczne 1 12 
Inne działania 1  6 

Ź ród ło : www.nowiny24.pl  
 
Dziewięć razy częściej wymieniany był w „Nowinach” A. Zapa-

łowski. Pięciokrotnie pisano o jego działaniach w powstającej partii 
Naprzód Polsko, cztery razy o wystąpieniu do wojewody i ministra 
infrastruktury w sprawie przebiegu autostrady A4 i drogi szybkiego 
ruchu S19 (w tym raz, że do wystąpienia przyłączył się M. Janowski), 
cztery razy o proteście przeciwko usunięciu przez służby miejskie 
Przemyśla samowolnie dodanego elementu do pomnika ofiar UPA, dwa 
razy o zapytaniu do ministra finansów po wprowadzeniu ograniczenia 
ilości papierosów przywożonych zza wschodniej granicy, raz o prote-
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ście przeciwko oddaniu przez miasto klubu garnizonowego, do którego 
miała być przeniesiona biblioteka mieszcząca się dotąd w Domu Ukra-
ińskim, co by pozwoliło na zwrócenie tego domu Związkowi Ukraiń-
ców w Polsce. Ostatnie dwie publikacje dotyczyły ufundowania przez 
A. Zapałowskiego wyjazdów do Brukseli dla uczennicy gimnazjum, 
która wygrała konkurs „Heroizm orląt przemyskich” oraz dla laureata 
konkursu plastycznego dla niepełnosprawnych.  

We wszystkich wymienionych powyżej publikacjach widoczne 
jest dążenie redakcji „Nowin” do unikania interpretacji i ocen, przy 
ograniczaniu się do prostego informowania. Nawet jeżeli materiał 
dziennikarski miał obiecującą postać sekwencji pytań i odpowiedzi 
(Zapałowski: Nie będziemy zabiegać o przychylność Radia Maryja, 
30 XI 2008), nie był to wywiad, lecz tylko powtórzenie podanych 
wcześniej informacji. 

4.3. Działania w okręgach: „Super Nowości” 

Ogólna liczba publikacji „Super Nowości” dotyczących obu euro-
deputowanych jest mniej więcej o połowę mniejsza – 9 zamiast 20 jak 
w „Nowinach”, natomiast proporcje między publikacjami dotyczącymi 
obu deputowanych są wyrównane, na co wskazuje tabela 5. Zostało 
w niej wyliczone łącznie 12 publikacji. Ponieważ 3 z nich dotyczą obu 
deputowanych, te 3 przypadki zostały zaznaczone w tabeli 5 z użyciem 
znaku +.  

Są to 3 publikacje krytyczne. Autor pierwszej dezawuuje znaczenie 
działań obu eurodeputowanych i stwierdza, że realna władza w regionie 
znajduje się na szczeblu województwa i powiatu (Platformie pod roz-
wagę, 18 VII 2008). Dwa pozostałe teksty nawiązują do ogłoszonego 
przez dziennik „Rzeczpospolita” rankingu aktywności polskich euro- 
deputowanych, w którym obaj posłowie z Podkarpacia nie zostali skla-
syfikowani, gdyż znaleźli się wśród 15 najmniej aktywnych i niezauwa-
żanych.  Informację o wynikach rankingu redakcja zatytułowała Lenie 
z Podkarpacia w Parlamencie Europejskim (1 VIII 2008), opatrując ją 
dla pewności zdjęciami obu eurodeputowanych i podając dane o wyso-
kości ich wynagrodzenia, kosztach podróży i kosztach utrzymania biur 
poselskich. Kolejny tekst Jak są oceniani europosłowie z Podkarpacia? 
(13 VIII 2008) został oparty na wypowiedziach z internetowego forum 
„Super Nowości” i zawiera bardziej wyważone oceny, choć dotyczą 
one tylko M. Janowskiego. Działań A. Zapałowskiego czytelnicy „Su-
per Nowości” zdawali się w ogóle nie dostrzegać. 
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Tabela 5. „Super Nowości” o działaniach eurodeputowanych 
w okresie od 1 VII do 31 XII 2008 

Forma aktywności Mieczysław Janowski Andrzej Zapałowski 

Wystąpienia publiczne 0 2 
Inne działania 3 + 3 3 + 1 

Ź ród ło : www.pressmedia.com.pl/sn 
 
Pozostałe informacje „Super Nowości” o działaniach w okręgach 

wyborczych rozkładają się równo pomiędzy obu eurodeputowanych. 
Każdego z nich dotyczą po trzy krótkie informacje.  

Jest wśród nich wspomniana już zdawkowa informacja o rozpo-
czętym na Cyprze programie Unii Europejskiej spożywania mleka, jego 
przetworów i owoców przez uczniów w szkołach (23 X 2008), uzupeł-
niona trzyzdaniowym komentarzem M. Janowskiego. Uznał on ten  
program za wymagający dobrego przygotowania. Kolejna krótka in-
formacja dotyczyła skromnego zakresu funkcjonowania regionalnego 
biura Podkarpacia w Brukseli (11 XII 2008). Przy tej okazji wspomnia-
no o propozycji M. Janowskiego, aby zakupić zwalniający się budynek 
polskiego przedstawicielstwa w UE w Brukseli na wspólną siedzibę 
biur wszystkich polskich regionów. „Super Nowości” przywołały też 
negatywną opinię M. Janowskiego w sprawie awantury, jaką miał urzą-
dzić na lotnisku w Jasionce jeden z posłów (9 XII 2008). 

A. Zapałowski apelował do wojewody o południowy przebieg au-
tostrady A4 (16 IX 2008) oraz zwrócił się do ministra finansów o wyja-
śnienie ograniczenia ilości papierosów przywożonych zza wschodniej 
granicy (11 XII 2008). Ponadto poproszony przez redakcję o swoje 
wspomnienia wiążące się z wprowadzeniem stanu wojennego powie-
dział, że był podówczas działaczem niezależnego ruchu harcerskiego 
(12 XII 2008). Apel A. Zapałowskiego do wojewody redakcja „Super 
Nowości” skomentowała jako wyważanie otwartych drzwi i próbę zbi-
cia politycznego kapitału. Stwierdziła przy tej okazji, że wskazanie 
lokalizacyjne południowego przebiegu autostrady zostało wydane przez 
odpowiednie ministerstwo jeszcze w 2000 r. Jest to rozwiązanie ko-
rzystne dla mieszkańców Przemyśla i Bieszczadów oraz tańsze, gdyż 
wariant północny autostrady przecinałby wielokrotnie rozlewiska Sanu 
i jego dopływów.  

W odróżnieniu od powściągliwych publikacji „Nowin” teksty 
w „Super Nowościach” były bardziej emocjonalne i w większym stop-
niu zawierały oceny oraz interpretacje przedstawianych działań obu 
eurodeputowanych. 
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5. Wnioski 

Działania obu eurodeputowanych z Podkarpacia w PE nie były 
dostrzegane przez oba regionalne dzienniki. Pod tym względem w 
zasadzie nie było między analizowanymi tytułami żadnych różnic. 
Niewielkie różnice wystąpiły w informowaniu o działaniach PE: 
„Nowiny” ten temat konsekwentnie pomijały, „Super Nowości” do-
strzegły podjęcie przez PE dwóch decyzji o istotnych konsekwen-
cjach dla obywateli. 

Różnice wystąpiły też w przedstawianiu aktywności eurodeputo-
wanych w ich okręgach wyborczych. Informacje „Nowin” były po-
wściągliwe, lecz koncentrowały się na działaniach A. Zapałowskiego. 
Były to działania bardziej właściwe dla dążącego do rozgłosu repre-
zentanta niewielkiej, skrajnej partii politycznej niż dla członka PE. 
W doniesieniach „Super Nowości” było więcej emocjonalnej, choć 
powierzchownej krytyki obu eurodeputowanych, lecz także więcej rze-
czowych interpretacji ich działań. 

Jeśli przyjąć, że obaj eurodeputowani reprezentowali typ eksperta 
aktywnego w swoim okręgu wyborczym, to doniesienia o eksperckich 
działaniach obu deputowanych w obu dziennikach regionalnych były 
skromne. Nie zapowiada to wysokiej frekwencji w nadchodzących wy-
borach do PE. 
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