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

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

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

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

Droga do duopolu w pigułce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zachodniopomorski Głos Pomorza (Ko-
szalin)

Głos Szczeciński
Kurier Szczeciński
Głos Koszaliński/Słupski

Lubuski Gazeta Lubuska
Opolski Nowa Trybuna Opolska

Podlaski Gazeta Współczesna
Kurier Poranny

Podkarpacki Gazeta Codzienna 
Nowiny Super Nowości

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

Nowości
Express Bydgoski

Lubelski Dziennik Wschodni 
(do 2014) Kurier Lubelski 

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

Pomorski Dziennik Bałtycki 
Wieczór Wybrzeża

Wielkopolski Gazeta Poznańska Głos Wielkopolski

Łódzki Dziennik Łódzki
Express Ilustrowany

Śląski Dziennik Zachodni
Trybuna Śląska

Małopolski Gazeta Krakowska Dziennik Polski 
Warmińsko-
-Mazurski

Gazeta Olsztyńska/
Dziennik Elbląski

Świętokrzyski Echo Dnia
Słowo Ludu

Mazowiecki Życie Warszawy
RAZEM 9 11 13

Źródło: opracowanie własne.

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

Wielkie fuzje (2000-2006) i nowy duopol 

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

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

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

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

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

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

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

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

Region
 Polska Press Grupa po fuzji (od 2015)

Inne (niezależne)d. Polskapresse d. Media 
Regionalne

Zachodniopomor-
ski

Głos – Dziennik 
Pomorza Kurier Szczeciński

Lubuski Gazeta Lubuska

Opolski Nowa Trybuna 
Opolska

Podlaski
Gazeta Współcze-
sna
Kurier Poranny

Świętokrzyski Echo Dnia

Podkarpacki Gazeta Codzienna 
Nowiny Super Nowości

Kujawsko-Pomorski

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

Gazeta Pomorska

Pomorski Dziennik Bałtycki
Wielkopolski Głos Wielkopolski

Łódzki Dziennik Łódzki
Express Ilustrowany

Dolnośląski Gazeta Wrocławska
Śląski Dziennik Zachodni

Małopolski
Gazeta Krakowska
Dziennik Polski (od 
2011)

Lubelski Kurier Lubelski (od 
2007/08)

Dziennik Wschodni 
(od maja 2014 r.)

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

Warmińsko-Ma-
zurski

Gazeta Olsztyńska/
Dziennik Elbląski

RAZEM 12 8 4

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

Rok Polskapresse /
Polska Press Grupa

Orkla /
 Media Regionalne Inne (niezależne) RAZEM

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

Źródło: opracowanie własne. 

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

Rok Polskapresse Orkla/Media 
Regionalne Pozostałe (niezależne) RAZEM

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26  Projekt okazał się porażką. Polskapresse chciała wówczas, by MR przyjęły wspólny layout i format, 
lecz się na to nie zgodziły. Projekt „Polska” poniósł klęskę, bo nie przyjął się w regionach, w których miały 
dzienniki Media Regionalne. Cyt za: M. Wyszyńska, 19 tytułów – jeden format, „Press” 2014, nr 9, s. 10.
27  Zob. S. Kucharski, Korelacja, „Press” 2006 nr 11, s. 6.
28  Portal Wirtualnemedia.pl, przywołując komunikat Mecomu, podawał kwotę 8 mln zł jako należ-
ność za część prasową, internetową i poligraficzną Mediów Regionalnych (natomiast Grupa RMF mia-
ła zapłacić za 4 stacje radiowe na Kujawach 9 mln zł). Zob. Wirtualnemedia.pl (22.03.2013).
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tychczasowych formalnie odrębnych spółek (Polskapresse i Mediów Regionalnych) 
była praktycznie zakończona. Już w kwietniu 2014 r. pojawiła się bowiem wspólna 
oferta reklamowa pod marką WIDER (w różnych pakietach – miejski, regionalny, 
sieciowy i dla prasy bezpłatnej)29. W maju tegoż roku obie dotychczasowe spółki 
przeniosły się do nowej siedziby w Warszawie30, gdzie stworzono centralny new-
sroom obsługujący wydawane tytuły płatne i bezpłatne oraz serwisy internetowe. 
W czerwcu (2014) rozpoczęto ujednolicanie formatu, layoutu i siatki reklamowej 
części byłych dzienników Mediów Regionalnych. 4  grudnia 2014 roku zaś zinte-
growano tytuły bezpłatne i serwisy lokalne pod wspólną marką „Naszemiasto.pl”31. 
Od początku 2014 r. trwało także porządkowanie posiadanych drukarni, polegające 
na likwidacji tych mniej nowoczesnych (jak np. w Zielonej Górze, potem w Gdań-
sku) i  przenoszeniu produkcji wydawniczej do tych najbardziej wydajnych (np. 
drukarni kupionej w 2014 r. od spółki „Express Media” w Bydgoszczy32 czy drukar-
ni wybudowanej w Sosnowcu33). Wreszcie w styczniu 2015 rozpoczęła działalność 
Agencja Informacyjna Polskapresse (wyręczając – na użytek redakcji należących 
do grupy – serwisy PAP). Oferuje ona informacje regionalne i  lokalne w postaci 
materiałów prasowych, fotograficznych oraz wideo, tworzonych przez dziennikarzy 
grupy w całym kraju34. W niemal ujednoliconej i zintegrowanej strukturze organi-
zacyjnej Polska Press Grupy działalność prasowo-wydawniczą prowadzą oddziały 
wojewódzkie grupy (jest ich 14 plus – nietypowo – w Opolu spółka „Pro Media” 
– wydawca „Nowej Trybuny Opolskiej” i trzech serwisów internetowch). Zaplecze 
poligraficzne (Oddział Poligrafia) stanowi obecnie 8 drukarni.

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: obliczenia własne na podstawie zagregowanych danych ZKDP. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Są to sprawy delikatne, które ostatnio nabierają znaczenia politycznego w związ-
ku z dyskusją w kręgach rządowych i parlamentarnych nad repolonizacją mediów. 
W tym to procesie „odzyskanie” dzienników regionalnych z rąk niemieckich wła-
ścicieli Polska Press Grupy mogłoby być istotnym punktem planu. Ale rodzi to py-
tanie – kto (jaki polski podmiot) byłby w stanie przejąć i utrzymać (i za jaką cenę) 
w dobrym stanie na coraz trudniejszym rynku prasowym spuściznę po niemieckim 
monopoliście. Czy w tej sytuacji dałoby się spluralizować rynek, czy wręcz przeciw-
nie: czy nie stanowiłoby to pokusy do, w pewnych warunkach, powrotu do mono-
polu ideowego przypominającego nieco czasy PRL?
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FROM DUOPOLY TO MONOPOLY. REGIONAL DAILIES IN POLAND 
IN THE 21TH CENTURY: A BALANCE SHEET ATTEMPT

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

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


