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Na szcz cie, Gackowskiego na tym niebezpiecz-

nym obszarze broni  nie tylko wykszta cenie hi-

storyczne, które daje legitymizacj  do tego typu 

opisu, ale tak e pe en rygor metodologiczny oraz 

ograniczone do minimum i zawsze osadzone 

w faktograÞ i stwierdzenia ocenne. To zreszt  

mi a odmiana po awanturnictwie politycznym, 

grze teczkami, listami i lustracj , które tak cz sto 

towarzysz  dyskusjom o czasach PRL. Studium 

Gackowskiego pokazuje, jak spokojnie, rzeczowo, 

sprawiedliwie mo na opisywa  i analizowa  bar-

dzo trudn  histori  Polski II po owy XX wieku.

Karolina Brylska

Mo e si  myl , ale s dz , e naukowe za-

interesowanie pras  lokaln  w naszym 

kraju – po prawie wier wieczu jej istnienia 

– zaczyna wyra nie s abn , czego dowodem 

mo e by  m.in. zmniejszaj ca si  liczba ksi ek 

i artyku ów na ten temat, bada  empirycznych 

itd. Do tej pory nie uda o si  te  opracowa  cen-

tralnego katalogu pism lokalnych, ani nawet nie 

wiadomo, ile ich ukazuje si  w skali ca ego kra-

ju. Na szcz cie, od czasu do czasu pojawiaj  

si  warto ciowe publikacje z tego zakresu, a do 

takich z pewno ci  mo na zaliczy  ksi k  dr 

Patrycji Szostok.

Autorka jest pracownikiem Uniwersytetu 

l skiego w Katowicach, adiunktem w Zak a-

dzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycz-

nych i Dziennikarstwa. Z noty biograÞ cznej 

umieszczonej na ok adce omawianej ksi ki – 

b d cej wydawnicz  wersj  jej rozprawy dok-

torskiej obronionej z wyró nieniem w 2009 r. 

– wynika, e jedn  z wa niejszych dziedzin jej 

zainteresowa  naukowo-badawczych jest pro-

ces komunikowania lokalnego, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem jego wymiaru samorz dowe-

go. Warto to podkre li , poniewa  w ród ba-

daczy mediów lokalnych niewielu jest takich, 

którzy zajmuj  si  w a nie pras  samorz dow .

Pierwsza cz  tytu u omawianej ksi ki 

mo e budzi  zdziwienie, cho by dlatego, e 

zawarty w niej dylemat jest pozorny, a pytanie 

– retoryczne. Wprawdzie rozumiem intencje 

autorki, ale poj cie „prasa samorz dowa” jest 

przecie  jednoznaczne, poniewa  s  to pisma, 

których wydawc  i w a cicielem s  ró ne jed-

nostki samorz du terytorialnego, pojmowanego 

jako forma w adzy publicznej, traktowanej jako 

uzupe nienie scentralizowanej administracji 

rz dowej. W tym znaczeniu jest to wi c prasa 

w adz samorz dowych, z za o enia adresowana 

do lokalnych spo eczno ci i spe niaj ca rozma-

ite funkcje spo eczne. Wydaje si  zreszt , e 

autorka podziela tak  opini , stwierdzaj c ju  

we wst pie, e „prasa samorz dowa jest do  

szczególnym rodzajem prasy lokalnej. Pozwala 

ona bowiem na realizacj  prawa obywateli do 

zdobywania informacji na temat dzia alno ci 

w adz lokalnych, jednak daje te  w adzom tym 

mo liwo  wp ywania na lokaln  opini  pu-

bliczn , co powoduje, e cz sto wykorzystuje 

si  jej amy do prowadzenia walki politycznej”. 

Tyle tylko, e – nie miejmy z udze  – to samo 

dotyczy prasy, a szerzej – mediów w ogóle, 

Patrycja Szostok

Prasa samorz dowa czy prasa w adz samorz dowych? 

Komu s u  periodyki Þ nansowane z lokalnych bud etów?
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zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Na-

tomiast ich polityczne zaanga owanie i – b d -

ca jego efektem – stronniczo  s  z pewno ci  

mniej widoczne, a tak e trudniejsze do udo-

wodnienia.

Szczególnie cenne s  te fragmenty omawia-

nej publikacji, w których znajduj  si  szcze-

gó owe dane ilo ciowe dotycz ce stanu prasy 

samorz dowej w woj. l skim. Warto to pod-

kre li  cho by dlatego, e w wielu innych pu-

blikacjach mówi si  przewa nie o prasie lokal-

nej (w tym samorz dowej) w ogóle, a autorzy 

– operuj c w najlepszym razie pojedynczymi 

przyk adami pism – czuj  si  zwolnieni cho by 

z próby ustalenia liczby tytu ów wydawanych 

w danym regionie (województwie, powiecie 

itp.). Tymczasem autorka omawianej ksi ki – 

pewnie z niema ym trudem – zdo a a ustali , e 

w województwie l skim, licz cym 36 powia-

tów (19 – grodzkich, 17 – ziemskich), ukazuje 

si  131 periodyków samorz dowych (wg stanu 

na czerwiec 2013 r.). Najwi cej z nich (74, czy-

li 57 proc.) stanowi  tytu y b d ce organami 

urz dów miast/gmin, prawie dwukrotnie mniej 

jest pism wydawanych przez o rodki kultury i/

lub biura promocji miast, czyli jednostki zwi -

zane z organami lokalnej w adzy samorz dowej 

– 38 (29 proc.). W tym kontek cie jako ma o 

aktywne medialnie mo na oceni  starostwa 

powiatowe, które wydaj  zaledwie 4 pisma 

(3 proc.) oraz wydawców maj cych wprawdzie 

osobny status formalno-prawny, ale zale nych 

od w adz samorz dowych, np. stowarzyszenia 

b d  spó ki, w których maj  udzia y gminy – 6 

(5 proc.), rady miast/gmin – 4 (3 proc.), zarz d 

gminy – 1 pismo, wójt – 2 pisma.

Oczywi cie, nie sposób oceni  czy powy -

sze dane mo na traktowa  jako reprezentatyw-

ne tak e dla innych regionów, poniewa  l sk 

( ci lej: woj. l skie w obecnych granicach 

administracyjnych) to region silnie zurbani-

zowany i uprzemys owiony, maj cy równie  

– co w tym przypadku ma ogromne znacze-

nie – bogate tradycje wydawnicze (wiadomo, 

e tak e w okresie PRL na l sku ukazywa o 

si  – w porównaniu z innymi regionami – wie-

le pism lokalnych). Nale y jednak podkre li  

wysi ek i trud autorki, dzi ki czemu sporo wia-

domo o aktywno ci medialnej l skich w adz 

samorz dowych.

Ciekawych wyników dostarcza te  analiza 

badanych pism pod wzgl dem cz stotliwo ci 

ukazywania si . Okazuje si , e zaledwie 18 

ukazuje si  cz ciej ni  raz w miesi cu – 8 tygo-

dników (6 proc.) i 10 dwutygodników (7 proc.), 

natomiast najwi cej jest miesi czników – 68 

(52 proc.) i pism ukazuj cych si  rzadziej, czyli 

dwumiesi czników – 25 (19 proc.) i kwartalni-

ków – 10 (8 proc.) oraz tzw. nieregularników 

– 10 (8 proc.). W zwi zku z tym mo na uzna , 

z du ym prawdopodobie stwem trafno ci tej 

oceny, e zdecydowana wi kszo  periodyków 

samorz dowych nie jest w stanie efektywnie 

realizowa  funkcji informacyjnej, je li pod tym 

poj ciem rozumie  dostarczanie czytelnikom 

aktualnych, bie cych informacji. Inaczej mó-

wi c, publikowane na ich amach informacje 

(w najszerszym znaczeniu) maj  – w momencie 

dotarcia pisma do odbiorców – ju  tylko war-

to  historyczn  (kronikarsk ). Nie chc  przez 

to bynajmniej traktowa  ich jako przekazy 

zb dne czy nieinteresuj ce czytelników.

Trzeba przyzna , e autorka publikacji 

wzi a na siebie ambitne i trudne zadanie na-

ukowo-badawcze, zapowiadaj c najpierw we 

wst pie, e „celem niniejszego opracowania 

jest zaprezentowanie prasy samorz dowej jako 

istotnego elementu systemu prasowego komu-

nikowania lokalnego”. Jednocze nie doda a, e 

chodzi zw aszcza o „prób  odpowiedzi na py-

tanie, na ile prasa samorz dowa jest istotnym 

elementem lokalnych systemów komunikacyj-

nych, na ile za  spe nia jedynie funkcj  tuby 

propagandowej w adz lokalnych”. Precyzuj c 

wyznaczony cel swoich bada , stwierdza, e 

chodzi jej o „okre lenie, na ile omawiana ka-

tegoria prasy jest upolityczniona w swej tre ci, 

a na ile spe nia potrzeby komunikacyjne spo-

eczno ci lokalnych”. Ale podkre la jednocze-

nie, e poprzez upolitycznienie – pojmowane 
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wieloaspektowo – rozumie zarówno „po wi -

canie tematyce dzia alno ci w adz szczególnej 

uwagi” i „przedstawianie pozosta ej tematyki 

przez pryzmat dzia alno ci tych w adz”, a tak-

e „przychylne nastawienie osób pisz cych 

w prasie do lokalnych w adz, przejawiaj ce si  

w aprobatywnym, b d  przynajmniej neutral-

nym wyd wi ku publikacji im po wi conych”. 

Nieco zaskakuj ce wydaje si  jednak, e przeja-

wem (form ) upolitycznienia pism samorz do-

wych – w opinii autorki – jest tak e „przekona-

nie odbiorców tych e pism o tym, e sprzyjaj  

one w szczególny sposób osobom sprawuj cym 

w adz ”. Takie za o enie badawcze jest co naj-

mniej ryzykowne, poniewa  opinie czytelni-

ków cz sto bywaj  formu owane pod wp ywem 

emocji, na podstawie oceny pojedynczych tek-

stów czy zdj  itp. 

Na struktur  omawianej ksi ki sk ada si  

pi  rozdzia ów merytorycznych, uzupe nio-

nych wprowadzeniem, aneksem, bibliograÞ  

oraz spisami wykresów i tabel. Szczerze mó-

wi c, dziwi  mo e brak osobnego zako czenia 

(podsumowania) zawieraj cego cho by najwa -

niejsze wnioski wynikaj ce z pracy i bada  oraz 

zaskakuj ca kolejno  ko cowych cz ci ksi -

ki, zw aszcza aneksu poprzedzaj cego biblio-

graÞ . W dwóch pierwszych rozdzia ach, stano-

wi cych prawie po ow  merytorycznej cz ci 

tej publikacji (nie licz c obszernego aneksu), 

znalaz y si  rozwa ania dotycz ce prasy lokal-

nej. W rozdz. I, pt. „Czym jest prasa lokalna” – 

uwagi na temat historycznego i wspó czesnego 

rozumienia poj cia „prasa lokalna”, jej powo-

jenne dzieje w Polsce i propozycja ich periody-

zacji, czynniki sprawcze jej rozwoju; w rozdz. 

II, pt. „Funkcje i ograniczenia prasy lokalnej” 

– teoretyczne rozwa ania (koncepcje) na temat 

funkcji prasy lokalnej, warunków ich realizacji 

i rozmaitych uzale nie  od w adzy i reklamo-

dawców. W skromnym obj to ciowo rozdz. III 

(pt. „Prasa samorz dowa”) zosta y przedstawio-

ne w a ciwie te same czynniki (kryteria), wedle 

których wcze niej opisano pras  lokaln . Jedy-

n  nowo ci  s  rozwa ania na temat prawnych 

podstaw polityki informacyjnej gminy oraz 

ograniczenia w tym wzgl dzie, a tak e – wspo-

mniana wcze niej – charakterystyka i klasyÞ ka-

cja l skiej prasy samorz dowej.

Warto doda , e w rozdz. III autorka stara 

si  udowodni , e prasa samorz dowa to ca ko-

wicie odr bny typ prasy, inny (tzn. maj cy w a-

sn  specyÞ k ) ni  prasa lokalna. Jest to zreszt  

g ówna teza omawianej ksi ki, widoczna rów-

nie  w jej tytule. Trudno si  z takim twierdze-

niem zgodzi , bo przecie  – i o tym jest mowa 

w tym rozdziale – najwa niejsze wyznaczniki 

tych czasopism, a wi c zarówno zasi g teryto-

rialny jak i kr g potencjalnych odbiorców s  

w obu przypadkach identyczne. Ró ny jest je-

dynie w a ciciel (wydawca) i wynikaj ce z tego 

tytu u ograniczenia, w tym najcz ciej – na 

co autorka zwraca szczególn  uwag  – „brak 

krytyki skierowanej na w adz ”, wynikaj cy 

zazwyczaj „z usytuowania zespo ów redakcyj-

nych w strukturach lokalnej w adzy, co prowa-

dzi do tego, e dziennikarze wol  si  nie nara-

a , boj c si  o utrat  pracy”.

Natomiast co najmniej dyskusyjny jest za-

rzut, e „niektóre pisma na swoich amach zbyt 

du  uwag  przywi zuj  do tematyki historycz-

nej, po wi caj c jej znaczn  cz  powierzch-

ni. Nie jest to zjawisko pozytywne, poniewa  

prasa lokalna, w tym samorz dowa, nie jest 

w a ciwym miejscem dla dyskusji paranauko-

wej”. Znam wiele periodyków lokalnych, które 

na swoich amach podejmuj  rozmaite tematy 

z przesz o ci danego powiatu, gminy, miasta 

czy paraÞ i i – moim zdaniem – dobrze, e tak 

czyni , poniewa  w ten sposób ich czytelnicy, 

a jednocze nie wspó cze ni mieszka cy danego 

miasta czy gminy – zw aszcza dzieci i m odzie  

– dowiaduj  si  o historii swojej „ma ej ojczy-

zny”. Dobrym przyk adem mo e by  cho by 

kwartalnik „Informator Kowalski” – pismo 

samorz du niewielkiego, kujawskiego miasta 

Kowal (miejsce urodzenia króla Kazimierza 

Wielkiego), w którym prawie w ka dym nume-

rze s  publikowane materia y historyczne przy-

gotowywane przez mi o ników historii miasta 
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i regionu oraz burmistrza i nauczyciela miej-

scowej szko y. Czytaj c te teksty, nie mam naj-

mniejszych w tpliwo ci, e celem autorów nie 

jest inspirowanie „dyskusji paranaukowej”, ale 

popularyzacja ciekawej historii miasta i gminy, 

a tak e budzenie szacunku wobec przesz o ci 

i tradycji. Wiem, e podobna sytuacja wyst pu-

je w wielu innych pismach lokalnych.

W dwóch ostatnich rozdzia ach zosta-

y przedstawione wyniki bada  zawarto ci 5 

l skich periodyków samorz dowych (rozdz. 

IV – „Zawarto  wybranych periodyków sa-

morz dowych województwa l skiego”) oraz 

ich czytelnictwo i opinie odbiorców (rozdz. V 

– „Spo eczny odbiór prasy samorz dowej wo-

jewództwa l skiego”). Mówi c najogólniej, 

potwierdzaj  one lokalny charakter ka dego 

z badanych tytu ów, widoczny zw aszcza w do-

borze tematów materia ów dziennikarskich (od 

59 proc. do 80 proc. ich ogólnej liczby), nie-

wielkim udziale publikacji o tematyce pozalo-

kalnej (od 0,61 proc. do 10 proc.) i tak e nie-

du ej – ale najbardziej zró nicowanej ilo ciowo 

– obecno ci materia ów niedziennikarskich (od 

18,5 proc. do 36 proc.). 

Do wielu ciekawych wniosków sk aniaj  

równie  wyniki badania opinii czytelników. Dla 

przyk adu: przedstawiaj c powody, dla których 

ludzie si gaj  po pisma samorz dowe, Szostok 

podaje m.in., e najcz ciej jest to potrzeba 

posiadania informacji lokalnej (48,6 proc. ba-

danych), podczas gdy inne powody wskazu-

j  tylko nieliczni, np. ciekawo  – 5,6 proc., 

poszukiwanie rozrywki – 3,8 proc. Natomiast 

spo ród tematów preferowanych przez czytel-

ników prasy samorz dowej wymienia kolejno: 

dzia alno  w adz lokalnych (41,2 proc.), kul-

tur  lokaln  (36,8 proc.), lokalne wydarzenia 

sportowe (31,8 proc.), lokalne sprawy spo ecz-

ne (29 proc.) i histori  lokaln  (27,8 proc.); dla 

porównania: najmniejsze zainteresowanie budzi 

lokalna tematyka religijna (13 proc.) i tematyka 

pozalokalna (7,8 proc.).

Powy sze dane, a tak e wiele innych, zawar-

tych w licznych tabelach i na wykresach, uza-

sadniaj  ko cowe wnioski sformu owane przez 

autork . Cho by ten, e „pisma samorz dowe s  

postrzegane jako bardziej upolitycznione ni  ma 

to miejsce w rzeczywisto ci. Nie zmienia to fak-

tu, e prasa samorz dowa jest postrzegana jako 

potrzebna spo eczno ciom lokalnym jako istotny 

element systemu komunikacji lokalnej i wa ne 

ród o informacji lokalnej i informacji o dzia al-

no ci w adz lokalnych. Mimo przekonania o jej 

upolitycznieniu, ponad 90 proc. respondentów 

jest sk onna ufa  informacjom zamieszczanym 

na jej amach, co potwierdza tez  o potrzebie 

wydawania takiego rodzaju prasy”.

Nie ulega w tpliwo ci, e ksi ka Szostok 

dostarcza wielu ciekawych informacji i opinii 

na temat funkcjonowania prasy samorz dowej 

w woj. l skim, zebranych w sposób naukowy 

i metodologicznie poprawny. Mo e te  stano-

wi  godny na ladowania wzór post powania 

naukowego w odniesieniu do prasy samorz do-

wej w innych regionach.

Wies aw Sonczyk

t    t    t


