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Wspó³czesne media lokalne
jako przedmiot refleksji medioznawczej

1. Media lokalne na prze³omie lat 1989/1990

S
egment mediów lokalnych w Polsce przed 1990 rokiem by³ z powodów zarówno
ustrojowych i politycznych, jak i formalnoprawnych oraz organizacyjnych i techno-

logicznych bardzo s³abo rozwiniêty. Cechowa³ go przede wszystkim brak prywatnych
komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych oraz prywatnej prasy lokalnej. Funkcjo-
nuj¹ce tu i ówdzie lokalne, mikroregionalne czy wojewódzkie tytu³y prasowe stanowi³y
wówczas przejaw koncesji w³adz centralnych na rzecz lokalnych spo³ecznoœci, którym
umo¿liwiano wydawanie w³asnej prasy – zwykle podporz¹dkowanej miejscowym komi-
tetom PZPR i oddzia³owi RSW „Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch” lub mieszcz¹cym siê w tej kon-
wencji organizacjom (np. PRON). Niekiedy ich animowaniem zajmowa³y siê legalne
i najczêœciej masowe organizacje czy ruchy spo³eczno-polityczne lub regionalne b¹dŸ
lokalne stowarzyszenia spo³eczno-kulturalne, które zgodnie z ówczesnymi regu³ami
równie¿ musia³y posiadaæ poparcie odpowiednich w³adz politycznych i administracyj-
nych, a tak¿e podlegaæ kontroli cenzury.

Mimo zmian zachodz¹cych w systemie politycznym oraz ustroju pañstwa w latach
1945–1988, co ma zwi¹zek z ró¿nego rodzaju prze³omami politycznymi, zawsze na kszta³t
systemu prasowo-wydawniczego, poza wszêdobylsk¹ cenzur¹, olbrzymi wp³yw posiada³y
w³adze pañstwowe i polityczne ró¿nych szczebli, a zw³aszcza oœrodki polityczne PZPR sku-
pione w poszczególnych gminach i województwach. Ich wp³yw zarówno na liczbê lokalnych
inicjatyw prasowo-wydawniczych, jak równie¿ ich zasiêg terytorialny, a zw³aszcza zawar-
toœæ, by³ dominuj¹cy. W ustroju socjalistycznym zale¿noœæ prasy od pozaprasowych oœrod-
ków dyspozycyjnych jest jawna i w kwestiach zasadniczych bezpoœrednia. W zwi¹zku z tym nie
jest rzecz¹ mo¿liw¹, by prasa w PRL mog³a systematycznie i œwiadomie upowszechniaæ treœci,
a tym bardziej propagowaæ opinie i zachowania sprzeczne z generaln¹ lini¹ socjalistycznego
programu rozwoju [...] spo³eczeñstwa i pañstwa1.

Polski system prasowy przed 1990 rokiem cechowa³a koncentracja prasy oraz dominacja na
rynku czytelniczym wielkonak³adowych tytu³ów ogólnokrajowych i regionalnych2. W œlad
za tym sz³a znaczna centralizacja, polegaj¹ca miêdzy innymi na ograniczaniu lokalnych inicja-
tyw wydawniczych3. To zaœ skutkowa³o generalnym niedostosowaniem struktury i tematyki
mediów do potrzeb i oczekiwañ spo³ecznych, w tym w szczególnoœci ze strony spo³ecznoœci

1 W. Pisarek, Wychowawcza i oœwiatowa rola prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1973, nr 3, s. 8.
2 Raport o stanie komunikacji spo³ecznej w Polsce (sierpieñ 1980–13 grudnia 1981), Kraków 1982.
3 T. Kowalski, Ewolucja po rewolucji. Polski system prasowy w procesie zmian, „Przekazy i Opinie” 1988, nr 3/4,

s. 51.



lokalnych, których rola wzrasta³a wraz z odradzaniem spo³ecznego znaczenia lokalizmu i re-
gionalizmu4.

W latach 1982–1990 wyró¿niæ mo¿na cztery fazy, wyra¿aj¹ce zmiennoœæ (p³ynnoœæ) zew-
nêtrznych uwarunkowañ masowego komunikowania. Lata 1982–1983 to okres restrykcji
i ograniczeñ zwi¹zanych z wprowadzeniem stanu wojennego; lata 1984–1985 to czas stabili-
zacji ¿ycia politycznego i niewielkiego o¿ywienia gospodarczego po zniesieniu stanu wojen-
nego; okres 1986–1988 charakteryzuje siê liberalizacj¹ struktur politycznych i jednoczeœnie
narastaj¹c¹ frustracj¹ spo³eczn¹; zaœ lata 1989–1990 to okres spo³ecznego i politycznego
prze³omu5. Szczególn¹ rolê w zmianie systemowej odegra³ rok 1989, bowiem to w³aœnie
uzgodnienia Okr¹g³ego Sto³u6 (m.in. funkcjonuj¹cego w jego ramach „Podzespo³u ds. Œrod-
ków Masowego Przekazu”7) stworzy³y podwaliny pod zmianê systemu ustrojowego, ekono-
micznego i spo³eczno-politycznego Polski, w tym tak¿e na rynku mediów8.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ okres po 1989 roku stanowi fundamentaln¹ cezurê w rozwoju
mediów lokalnych w Polsce. Charakteryzowa³o go z jednej strony zjawisko niejako restytucji
po okresie peerelowskiego zastoju takiej kategorii mediów lokalnych drukowanych, jak prasa
regionalna i lokalna9. Z drugiej zaœ strony wystêpowa³o zjawisko nowe, a mianowicie dyna-
miczny rozwój zainteresowania lokalnymi mediami elektronicznymi, zarówno radiem na-
ziemnym, telewizj¹ naziemn¹ i kablow¹, jak i internetem, który stworzy³ szansê obecnoœci
w œwiecie wirtualnym zarówno starych, jak i nowych inicjatyw prasowych, radiowych, tele-
wizyjnych. Naturalnym rezultatem wychodzenia dziennikarzy i mediów z systemu realnego
socjalizmu, sta³o siê rozstanie z dotychczasowym monopolistycznym i silnie scentralizowa-
nym modelem funkcjonowania œrodków komunikowania spo³ecznego, którego wyrazem
by³o miêdzy innymi systemowe ograniczenie dostêpu do mediów i funkcjonowanie instytu-
cjonalnej cenzury10, a tym samym przyjêcie modelu otwartego, pluralistycznego czy spolary-
zowanego pluralizmu11.

W konsekwencji tych z³o¿onych, lecz bardzo szybko zachodz¹cych procesów media lo-
kalne podlega³y istotnym przeobra¿eniom strukturalnym i materialnym, które wp³ywa³y na
wiele czynników je charakteryzuj¹cych, takich jak: liczebnoœæ, struktura typologiczna, zasiêg
oddzia³ywania, zakres zainteresowania, poziom merytoryczny i edytorski, warsztat dzienni-
karski i technologia dziennikarska, etyka dziennikarska, struktura w³asnoœciowa, czêstotli-
woœæ, sposób rozpowszechniania, druku, organizacji.
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4 J. Piñski, Wielkopolskie pisma regionalne, „Zeszyty Wielkopolskie” 1966, nr 5, s. 44. Autor ten analizuj¹c roz-
wój i znaczenie prasy regionalnej w Wielkopolsce doszed³ do wniosku, ¿e istnieje spo³eczne zapotrzebowanie na pra-
sê regionaln¹. Widzia³ w prasie regionalnej si³ê, która mo¿e zaspokajaæ g³ód wiedzy o sobie, o swoim najbli¿szym
otoczeniu.

5 Zob. R. Filas, Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesi¹te. Przemiany aktywnoœci medialnej, „Ze-
szyty Prasoznawcze” 1991, nr 1–2, s. 84.

6 A. Garlicki, W. Borodziej, Okr¹g³y Stó³ – dokumenty i materia³y, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2004;
Okr¹g³y Stó³, oprac. K. Dubiñski, Warszawa 1999; Porozumienia Okr¹g³ego Sto³u, Warszawa 6 II–5 IV 1989, Olsztyn
1989.

7 Sprawozdanie z prac Podzespo³u ds. Œrodków Masowego Przekazu z 22 III 1989 r., w: Porozumienia Okr¹g³ego
Sto³u, Warszawa 6 II–5 IV 1989, Olsztyn 1989, s. 71–83.

8 Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, red. nauk. £. Szurmiñski, Warszawa 2010.
9 E. Chudziñski, Regionalizm, kultura, media. Studia i szkice, Bochnia–Kraków 2008; Przemiany rynku praso-

wego – szanse, zagro¿enia, wyzwania, pod red. J. Kani, Szczecin 2004.
10 J. Sobczak, Organy kontroli publikacji i widowisk w przededniu ich zniesienia, w: Media a rok 1989. Obraz

przemian i nowe zjawiska na rynku, red. nauk. £. Szurmiñski, Warszawa 2010, s. 229–249.
11 S. J. Baran, D. K. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007; D. C. Hallin, P. Mancini, Systemy

medialne, Kraków 2007.



Rezultatem tych zmian jest swoista ewolucja mediów lokalnych. Jej wyrazem jest proces
wzrostu zarówno ich statusu spo³ecznego12, ekonomicznego13, politycznego14 i kulturowego15,
jak równie¿ poziomu edytorsko-wydawniczego16, warsztatu dziennikarskiego i jêzykowego17, roli
marketingu18, zw³aszcza na rynku us³ug reklamowo-og³oszeniowych19 oraz w dziedzinie komuni-
kowania spo³ecznego i politycznego20. W ten sposób dziennikarze i media lokalne komercjalizuj¹c
siê21 i profesjonalizuj¹c22, odpowiadali na zmieniaj¹ce siê oczekiwania i potrzeby odbiorców oraz
dynamiczny rozwój organizacji i techniki zbierania, opracowania, przesy³ania, archiwizowania i roz-
powszechniania informacji. To zaœ rodzi³o tak¿e ró¿norodne problemy natury aksjologicznej23,
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12 A. Briggs, P. Burke, Spo³eczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Warszawa 2010, s. 247–265;
Dziennikarstwo, media i spo³eczeñstwo, pod red. S. Mocek, Warszawa 2005; Media a œrodowisko spo³eczne. Dylema-
ty teorii i praktyki, pod red. S. Michalczyka, H. Ulaneckiej, Katowice–Gliwice 2006; Media masowe w praktyce
spo³ecznej, pod red. D. Waniek, J. W. Adamowskiego, Warszawa 2007; S. Michalczyk, O spo³ecznych funkcjach
mediów. Zagadnienia teoretyczne, „Wiedza i Umiejêtnoœci – Zeszyty Naukowe WSUS” 2008, nr 11; J. Miku³owski
Pomorski, Rola mediów w negocjowaniu to¿samoœci, w: To¿samoœæ polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dy-
czewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 463–474; Œrodki masowego komunikowania a spo³eczeñstwo, pod red.
M. Gieruli przy wspó³pracy M. Wielopolskiej-Szymury, Katowice 2006.

13 C. Jermanowski, Media a rozwój gospodarki i kultury. Budowanie kapita³u spo³ecznego, Zamoœæ 2004;
J. Za³ubski, Media i medioznawstwo. Studia i szkice, Toruñ 2006.

14 E. Ciborska, Dziennikarze z w³adz¹ (nie zawsze) w parze, Warszawa 1998; K. Czuba, Media i w³adza, Warsza-
wa 1996; J. Majchrowski, Prawna regulacja pluralizmu partyjnego w mediach elektronicznych u pocz¹tków III RP,
Warszawa 2005; Media i w³adza. Demokracja, wolnoœæ przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji
mediów, red. P. ¯uk, Warszawa 2006; E. Nowak, R. Riedel, Radiomaryjna subkultura polityczna – media katolickie
jako podmiot systemu politycznego w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 2, s. 11–30; D. Piontek, Media poli-
tyczne w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 2(3).

15 (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, t. 1, red. M. Soko³owski, Olsztyn 2007; Kultura i media,
oprac. G. Dobroczyñski SJ, Warszawa 1996; Kulturowe instrumentarium wolnoœci. Etyka i prawo, pod red. R. Para-
dowskiego, Poznañ 2005; A. Rogulska, Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej, Kraków 2008;
M. Soko³owski, Media wobec kulturowych przemian wspó³czesnoœci, Olsztyn 2003; U progu wielkiej zmiany? Media
w kulturze XXI w., Olsztyn 2005.

16 Wspó³czesny dziennikarz i nadawca, pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2006.
17 J. Fras, Dziennikarski warsztat jêzykowy, Wroc³aw 2005; Jêzyk w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka,

K. Mosio³ek-K³osiñskiej, Warszawa 2000; T. Lis, K. Skowroñski, M. Ziomecki, ABC dziennikarstwa, Warszawa 2002;
M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006; K. Wojta, Gatunki prasowe, Lublin
2004; K. Wolny-Zmorzyñski, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie, Warszawa 2008; K. Wolny-Zmo-
rzyñski, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, �ród³a informacji dla dziennikarza, Warszawa 2008.

18 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010; M. Trojak, Wokó³ marketingu mediów. Czasopi-
smo jako kategoria marketingowa, „Wiedza i Umiejêtnoœci – Zeszyty Naukowe WSUS” 2002, nr 2.

19 W. Gogo³ek, Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006; T. Kowalski, Miêdzy twórczoœci¹ a bizne-
sem. Wprowadzenie do zarz¹dzania w mediach i rozrywce, Warszawa 2008; W. Patrza³ek, Elementy marketingu na
rynku prasy, Wroc³aw 2001.

20 P. Andrzejewski, W³asnoœæ mediów a public relations na rynku prasowym, Poznañ 2009; E. Ciborska, Marke-
tingowe funkcje mediów, Ciechanów 2001; Marketing polityczny. Szansa czy zagro¿enie dla wspó³czesnej demokra-
cji?, pod red. P. Pawe³czyka, Poznañ 2007; Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. W. Jab³oñski,
L. Sobkowiak, Wroc³aw 2009; Mediatyzacja kampanii politycznej, red. M. Kolczyñski, M. Mazur, S. Michalczyk,
Katowice 2009; E. Nowak, Mechanizmy medialnej legitymizacji i delegitymizacji podmiotów rynku politycznego, w:
Zasady i techniki marketingu politycznego, red. J. Klisiñski, Bytom 2009, s. 59–74; A. Œwi¹tecki, Komunikowanie
i marketing – w kierunku wspólnej teorii, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 3.

21 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.
22 M. Kaczmarczyk, Zarz¹dzanie redakcj¹ prasow¹, Sosnowiec 2009; T. Kononiuk, Zawodowstwo w dziennikar-

stwie – wyzwania XXI wieku, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 3; J. Olêdzki, Profesjonalizm dziennikarski, Warszawa
1994; W. Sonczyk, Zawód dziennikarski w kontekœcie transformacji polskiego systemu medialnego, „Studia Medio-
znawcze” 2001, nr 3; Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w mediach, red. A. Grzegorczyk, Warszawa 2003.

23 M. Soko³owski, Kultura, media, komunikacja wiary. Wybrane problemy aksjologii w spo³eczeñstwie informa-
cyjnym, Algraf 2007.



prawnej24, politycznej25, ekonomicznej26, warsztatowej27 i organizacyjnej28 oraz etycznej
i moralnej29.

W konsekwencji dynamicznego rozwoju po 1989 roku tego tak bardzo zaniedbanego
i nierozwiniêtego w okresie PRL-u segmentu mediów, stawa³ siê on coraz czêœciej obiektem
refleksji szeroko rozumianego medioznawstwa i badañ nad komunikowaniem spo³ecznym30.

2. Media lokalne w perspektywie wolnoœci i odpowiedzialnoœci

Wa¿nym zagadnieniem w rozwa¿aniach nad rozwojem mediów lokalnych jest miêdzy in-
nymi problematyka ich spo³ecznej odpowiedzialnoœci31, w tym odpowiedzialne praktykowa-
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24 J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Warszawa 2007; I. Dobosz, Pra-
wo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008; J. Jastrzêbski, Na rynku wartoœci. O mediach i etyce dziennikar-
skiej, Wroc³aw 2009; Media, wartoœci, prawo, praca zbiorowa, Olsztyn 2008.

25 B. Ja³owiecki, Czy media zagra¿aj¹ demokracji?, w: Media lokalne a demokracja lokalna, red. J. Ch³opecki,
R. Polak, Rzeszów 2005; E. Pietrzyk-Zieniewicz, Scena polityczna i media: mira¿e sukcesu, ryzyko autoprezentacji,
Warszawa 2004.

26 T. Kowalski, Media i pieni¹dze. Ekonomiczne aspekty dzia³alnoœci œrodków komunikowania masowego, Warsza-
wa 1998; T. Skoczek, Miêdzy misj¹ a komercj¹. Problemy finansowania mediów publicznych w Polsce, Bochnia 2007.

27 Z. Bajka, Dziennikarz lat dziewiêædziesi¹tych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 3–4; Edycja tekstów. Prak-
tyczny poradnik – ksi¹¿ka, prasa, www, red. A. F. Wolañski, L. Wiœniakowska, Warszawa 2008; Jaka informacja?,
red. L. Dyczewski, Lublin 2009; W. Pisarek, Kwalifikacje dziennikarzy polskich w opinii redaktorów naczelnych,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 1–2; E. M. Wolañska, Szybko, mobilnie, skrótowo, czyli w³aœciwoœci komunikacyj-
ne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomoœci tekstowej, Warszawa 2006.

28 Dzia³alnoœæ wydawnicza i kolporta¿owa w warunkach wolnego rynku, red. J. Kania, Warszawa 2004; R. ¯abiñ-
ski, Marketing na rynku prasowym, PWE 2010.

29 J. Cetera, Z³o w mediach, Kraków 2004; P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008; M. Dro¿d¿, Etyczne
orientacje w mediosferze, Tarnów 2006; Dziennikarz – miêdzy prawd¹ a k³amstwem, £ódŸ 2009; Etyka w mediach,
pod red. R. Kowalczyka, W. Machury, Poznañ 2009; Etyka w mediach w dobie globalizacji – wyzwania i zagro¿enia,
Bydgoszcz 2008; P. Kwiatkowski, Przedsiêbiorstwo Apokalipsa – o etyce dziennikarskiej, Poznañ 2003; L. £akomy,
Etyczne granice wspó³czesnego dziennikarstwa, w: Media a polityka, pod red. M. Szponar, Rzeszów 2007; Media lo-
kalne. W œwiecie wolnoœci i ograniczeñ, Wroc³aw 2003; S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie, Warszawa 2006;
J. Pleszyñski, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007; Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku,
pod red. K. Wolnego-Zmorzyñskiego, Toruñ 2010; Retoryka i etyka, pod red. B. Sobczak, H. Zgó³kowej, Poznañ 2009;
I. Rutkiewicz, Jak byæ przyzwoitym w mediach. Rady dla dziennikarzy telewizyjnych (i nie tylko), Warszawa 2003;
Z. Sare³o, Etyka spo³ecznego komunikowania, Toruñ 2002; A. Szewczyk, Problemy moralne w œwiecie informacji, War-
szawa 2008; L. Szot, Niezale¿ny dziennikarz, rzeczywistoœæ czy fikcja?, w: Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej,
W. Micha, Lublin 2007; W lustrze. Wizerunek mediów w³asny, pod red. I. Borkowskiego, A. WoŸnego, Wroc³aw 2002.

30 M. Chyliñski, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Grupa Wydawnicza Polskapresse 2007; R. Filas, Prasa lokalna
a wspó³czesny system œrodków masowego przekazu, Toruñ 1994; M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989–2000. Typo-
logia i spo³eczne funkcjonowanie, Katowice 2005; M. Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruñ 2005;
R. Kowalczyk, Media lokalne i spo³eczeñstwo. Wybrane zagadnienia na przyk³adzie prasy lokalnej w Wielkopolsce,
Poznañ 2003; idem, Media lokalne w Polsce, t. 1–3, Poznañ 2008; Prasa lokalna w systemie komunikowania spo³ecz-
nego, Poznañ 2003; Wczoraj i dziœ prasy lokalnej w Polsce, Poznañ 2002; Media lokalne a demokracja lokalna, pod
red. J. Ch³opeckiego, R. Polaka, Rzeszów 2005; S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania. Wspó³cze-
sne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000; Polskie media lokalne na prze³omie XX i XXI wieku. Hi-
storia, teoria, zjawiska, pod red. nauk. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W. M. Kolasy, Kraków 2007; M. Soko³owski,
(R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznwstwa, Warszawa 2010; L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo.
Teksty, instytucje i odbiorcy, prze³o¿y³ M. Król, Kraków 2006; S. Michalczyk, Media lokalne a w³adza i opinia publicz-
na, w: Polityka lokalna, w³aœciwoœci, determinanty, podmioty, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Toruñ 2008, s. 347–364;
Teorie komunikacji i mediów, vol. 1, pod red. M. Graszewicza, J. Jastrzêbskiego, Wroc³aw 2009; Z. ¯migrodzki,
Dziennikarstwo – zarys problematyki, Górnoœl¹ska Wy¿sza Szko³a Handlowa im. Wojciecha Korfantego 2007.

31 Zagadnienia te stanowi¹ oœ zainteresowania pionierskiej na polskim rynku pracy dra Krzysztofa R. Nowakow-
skiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod tytu³em Raport z badania spo³ecznej odpowiedzial-



nie wolnoœci s³owa32 i wypowiedzi prasowej33 oraz wolnoœci prasy (jednak media lokalne,
korzystaj¹c z wolnoœci s³owa nie mog¹ zapominaæ o prawie odbiorców do wolnoœci wyboru
odpowiedzialnych spo³ecznie mediów)34.

W tym obszarze istotna jest w szczególnoœci problematyka autoryzacji35. Nale¿y przypo-
mnieæ, i¿ zgodnie z wyk³adni¹, prawo do autoryzacji, okreœlone w art. 14 ust. 1 i 2 prawa pra-
sowego, dotyczy tylko wypowiedzi dos³ownie cytowanych. Dlatego instytucja ta w ¿aden
sposób nie ogranicza prawa dziennikarza mediów lokalnych do opisowej prezentacji po-
gl¹dów, myœli, s¹dów, ocen, projektów, za³o¿eñ, zachowania, postawy, jakie wynikaj¹ z rela-
cjonowanej wypowiedzi rozmówcy czy informatora. Autoryzacja nie ogranicza tym samym
prawa dziennikarza do informowania opinii publicznej o treœci udzielonej mediom wypowie-
dzi, zaœ ogranicza zasadniczo mo¿liwoœci jej dos³ownego cytowania. St¹d te¿ czêsto postulo-
wane przez œrodowisko dziennikarskie zlikwidowanie autoryzacji w polskim porz¹dku prawnym
jest postrzegane jako niebezpieczne i godz¹ce z jednej strony w dobra osobiste informatorów,
z drugiej strony, w wolnoœæ wypowiedzi36. Nale¿y zatem podnieœæ, i¿ istot¹ autoryzacji jest
nie tyle zapewnienie dos³ownoœci wypowiedzi, ale nade wszystko ochrona jej integralnoœci,
czyli w³aœciwego oddania intencji rozmówcy oraz ogólnej wymowy wypowiedzi37. Z takim
rozumieniem instytucji autoryzacji nie wszyscy siê zgadzaj¹, stwierdzaj¹c, i¿ narusza ona
porz¹dek konstytucyjny w Polsce i powinna zostaæ z niego usuniêta38. Niemniej istotna
w praktyce dziennikarzy mediów lokalnych jest regulacja w prawie prasowym instytucji spro-
stowania, której niekonstytucyjnoœæ orzek³ w grudniu 2010 roku Trybuna³ Konstytucyjny.

W rozwa¿aniach nad wolnoœci¹ prasy niemniej wa¿ne s¹ zagadnienia zwi¹zane nie tylko
z tradycyjnym rozumieniem tzw. rozmijania siê dziennikarzy z prawd¹ o rzeczywistoœci, lecz
przede wszystkim rozmijania siê z semantyczn¹ definicj¹ prawdy39. K³adzie ona nacisk na
zwi¹zek miêdzy wyra¿eniami jêzyka a przedmiotami i stanami rzeczy, o których w tych wyra-
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noœci mediów w systemie gospodarki rynkowej, Warszawa 2008. Zobacz tak¿e T. P³onkowski, Amerykañska
koncepcja spo³ecznej odpowiedzialnoœci dziennikarzy, Warszawa 1995.

32 Media lokalne w œwiecie wolnoœci i ograniczeñ, red. I. Borkowski, A. WoŸny, Wroc³aw 2003; Oblicza wolnoœci
s³owa, praca zbiorowa, Toruñ 2005; Odpowiedzialnoœæ za s³owo, praca zbiorowa, Gdañsk 2005; J. Parandowski, Al-
chemia s³owa, Warszawa 1976.

33 K. Bredemeier, Czarna retoryka. Si³a i magia jêzyka, Warszawa 2007; M. Maciejewski, Kulisy dziennikarstwa,
czyli granice wolnoœci kija, Wroc³aw 2007; A. Mamcarz, Metodologia badañ nad jêzykiem nak³aniania: zarys proble-
matyki, „Poradnik Jêzykowy” 1996, nr 10; E. Nowiñska, Wolnoœæ wypowiedzi prasowej, Wolters Kulwer 2007;
J. Sobczak, Wolnoœæ prasy i jej determinanty w warunkach spo³ecznoœci lokalnej, „Wiedza i Umiejêtnoœci – Zeszyty
Naukowe WSUS” 2005, nr 6; Wolnoœæ w mediach – miêdzy poprawnoœci¹ a odpowiedzialnoœci¹, praca zbiorowa,
Tarnów 2010; Wolnoœæ s³owa w mediach, pod red. D. Góreckiego, £ódŸ 2003.

34 Zagadnienie to sparafrazowa³ William Hocking, mówi¹c: Prawo prasy do wolnoœci jest nierozerwalnie
zwi¹zane z prawem narodu do posiadania wolnej prasy. Jednak interes publiczny siêga dalej – chodzi teraz o prawo
narodu do posiadania w³aœciwej prasy (cyt. za: D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008,
s. 184). O granicach wolnoœci prasy i informacji w prasie zobacz m.in.: A. M³ynarska-Sobaczewska, Nieprawda a bez-
prawnoœæ. Wybrane zagadnienia z praktyki okreœlania granic wolnoœci prasy, „Przegl¹d Sejmowy” 2008, nr 2(85);
idem, Wolnoœæ informacji w prasie, TNOiK 2003; W. Sokolewicz, Wolnoœæ prasy i jej konstytucyjne ograniczenia,
„Pañstwo i Prawo” 2008, nr 6.

35 W. Macha³a, Autoryzacja – ograniczenie czy gwarancja wolnoœci s³owa?, „Palestra” 2006, z. 7–8, s. 110–113.
36 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 557.
37 J. Taczkowska, Autoryzacja wypowiedzi, Warszawa 2008, s. 273.
38 Zob. Zdanie odrêbne sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego, Andrzeja Rzepiñskiego, do wyroku TK o sygn. SK

52/05 z 29 wrzeœnia 2008 roku, w: Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym – wyrok TK i co dalej?, pod red.
A. Bodnara, D. Bychalskiej-Siniarskiej, Warszawa 2009, s. 94–106.

39 D. Davidson, Eseje o prawdzie, jêzyku i umyœle, Warszawa 1992; A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, War-
szawa 1995; U. ¯egleñ, Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, jêzyku i umyœle, Lublin 1996.



¿eniach mowa. Ponadto wa¿na jest nie tylko kwestia dowodów na poparcie ocen, s¹dów,
przekonañ, pogl¹dów, wniosków, ale równie¿ problematyka odpowiedniej narracji w szeroko
rozumianym tzw. dowodzeniu swoich racji, której istot¹ mo¿e byæ nadawanie odpowiedniej
wa¿noœci pewnym problemom lub ich dezawuowanie40. W tym procesie nale¿y odró¿niaæ
miêdzy innymi wra¿enia i dane zmys³owe, które w zasadzie indywidualizuj¹ i subiektywizuj¹
odbiór œwiata z perspektywy podmiotu poznaj¹cego. Podmiot obserwuj¹cy, opisuj¹cy, oce-
niaj¹cy, nadaje osobom, zjawiskom, instytucjom, rzeczom pewien sens i okreœlone znaczenie,
w³aœciwoœci, cechy, zwi¹zki, czyli w wyniku zindywidualizowanej percepcji statuuje je po-
znawczo oraz tworzy ich jêzykowy obraz41. Zwykle wiêc b³êdne jest uto¿samianie treœci my-
œli i jej jêzykowego wyrazu z jej przedmiotem. Traktujemy zjawiska zachodz¹ce w naszym
umyœle jako œwiadome, intencjonalne, subiektywne, przyczynowe, w tym znaczeniu, ¿e nasze
myœli i doznania faktycznie wp³ywaj¹ na sposób naszego zachowania, s¹ swoistym bodŸcem,
podniet¹ zdarzeñ w œwiecie realnym. Zatem w praktyce komunikacji spo³ecznej nie mo¿na
uto¿samiaæ œwiata realnego ze œwiatem doznañ ludzkich, czyli œwiatem psychicznym – na
tym tle dochodzi do zasadniczych nieporozumieñ. Nie sposób w tym kontekœcie nie przypo-
mnieæ, i¿ nazwy tylko odnosz¹ siê do czegoœ, tym samym pe³ni¹ wy³¹cznie funkcje referen-
cyjne, natomiast opisuj¹ œwiat dopiero zdania. W konsekwencji nie ma faktów prawdziwych
i fa³szywych, lecz prawdziwe i fa³szywe s¹ tylko zdania, które siê do nich odnosz¹. Wiêc trud-
no nie zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e czêsto tylko interpretacja dziennikarska nadaje pew-
nym symbolom nie tylko znaczenie, lecz przede wszystkim ogólny sens. Interpretacja42

zasadza siê na tym, i¿ w procesie poznawania i opisu rzeczywistoœci stykamy siê zwykle
z jednostkowymi przypadkami, na których podstawie, korzystaj¹c m.in. z logicznych regu³
wynikania, w tym indukcji i dedukcji, a tak¿e analizy, syntezy, analogii, abstrahowania, oraz
poszukuj¹c zwi¹zków przyczynowo-skutkowych, formu³ujemy s¹dy o œwiecie i ludziach.
Niekiedy s¹ to s¹dy nielogiczne, aprioryczne, arbitralne i nieadekwatne, niekiedy zaœ optymi-
styczne b¹dŸ czêœciej sceptyczne, innym razem fa³szywe, w¹tpliwe, nieuprawnione.

Poleganie na opinii innych, twierdz¹cych, ¿e jest tak, jak jest w ich mniemaniu, dla odpo-
wiedzialnego dziennikarza powinno byæ daleko niewystarczaj¹cym sposobem wykorzysty-
wanym w ¿mudnym procesie przedstawiania i ustalania czy raczej swoistego konstruowania
prawdy oraz odtwarzania obrazu z³o¿onej rzeczywistoœci. Szczególnie, ¿e du¿a czêœæ twier-
dzeñ powszechnie wypowiadanych jest skutkiem swoistego intelektualnego lenistwa i naœla-
downictwa, nie zaœ wnikliwego namys³u czy badañ i weryfikacji, niekiedy jest tak¿e wyrazem
konkretnego interesu nadawcy. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿ nieporozumienia miêdzy ludŸmi
wynikaj¹ miêdzy innymi z dwóch g³ównych przyczyn: jedne dotycz¹ znaczenia, jakie przy-
wi¹zujemy do konkretnych faktów, drugie danych empirycznych, zwi¹zanych z tymi faktami.
Bowiem wyró¿niamy zarówno zdania uniwersalne (swoiste hipotezy, prawa przyrodnicze)
i jednostkowe (dotycz¹ce konkretnego przypadku) oraz zdania sprawozdawcze (nachylone
bardziej ku empirii, rzeczowo, statystycznie i statycznie wrêcz przedstawiaj¹ce rzeczywi-
stoœæ, lecz raczej jej niewyjaœniaj¹ce) i interpretacyjne (nastawione nie tyle na wieloaspekto-
we, wielokontekstowe i dynamiczne przedstawianie rzeczywistoœci, co skupione na jej
objaœnianiu, w tym poszukiwaniu przyczyn i nastêpstw okreœlonych zdarzeñ, postaw, zacho-
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40 Cudze problemy. O wa¿noœci tego, co niewa¿ne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czy¿ewski,
K. Dunin, A. Piotrowski, Warszawa 2010; Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czy¿ewski, S. Ko-
walski, A. Piotrowski, Warszawa 2010.

41 G. Frege, Sens i znaczenie, w: G. Frege, Pisma logiczne, Warszawa 1977, s. 60–88.
42 D. Dobrzañski, Interpretacja jako proces nadawania znaczeñ. Studium z etnometodologii, Poznañ 1999.



wañ, s¹dów ludzi oraz pewnych stanów rzeczy, zjawisk, procesów, trendów). Zagadnienia te
wymagaj¹ stosowania podczas analizy konkretnej wypowiedzi w³aœciwej perspektywy po-
znawczej, w szczególnoœci ujmowania jej w okreœlonych tzw. ramach interpretacyjnych43.

W gruncie rzeczy dziennikarze w swojej pracy pos³uguj¹ siê zwykle tzw. metatekstem,
który dotyczy i opisuje jêzyk, wypowiedzi, wra¿enia, odczucia, emocje, zachowania, posta-
wy i teksty innych osób44. W rezultacie czêsto profiluj¹ i wartoœciuj¹ nie faktyczn¹, realn¹
rzeczywistoœæ pozajêzykow¹, lecz jej konstrukty jêzykowe, ujawniaj¹ce siê w wypowiedziach
ludzi45. Niekiedy domyœlaj¹c siê, co w³aœciwie powiedziano lub co zamierzano powiedzieæ,
a wprost tego nie wyra¿ono. Sytuacja ta stanowi dla dziennikarzy okazjê do sugerowania
pewnych postaw, zachowañ, pogl¹dów, s¹dów, opinii, intencji, a tak¿e zachêca do stosowa-
nia presupozycji, czyli zdañ, w których unika siê wypowiadania wprost swoich myœli, uwag,
wniosków, które jednak nasuwaj¹ siê odbiorcy z kontekstu wypowiedzi.

W konsekwencji nie sposób te¿ nie poruszyæ problematyki fundamentalnej dla zrozumie-
nia meandrów komunikacji miêdzyludzkiej i zachodz¹cej za poœrednictwem mediów, a mia-
nowicie rozmaicie rozumianego pojêcia „znaczenie wyra¿enia”, które jest ujmowane z jednej
strony jako pozajêzykowy odpowiednik wyra¿enia (ujêcie tzw. referencjalne), z drugiej zaœ
strony uto¿samiane z u¿yciem b¹dŸ relacj¹ miêdzy wyra¿eniami (ujêcie tzw. areferencjal-
ne)46. Dlatego pójœcie dziennikarza na skróty w jego relacji o charakterze informacyjnym czy
publicystycznym oznacza dostarczenie odbiorcy materia³u raczej subiektywnego, fragmenta-
rycznego, rozrywkowego, emocjonalnego czy j¹trz¹cego, nie zaœ obiektywnego, ca³oœciowe-
go, objaœniaj¹cego czy dog³êbnie wyjaœniaj¹cego rzeczywistoœæ47. Nie oznacza to wcale, ¿e
istnieje faktyczna mo¿liwoœæ zastosowania takiego w³aœnie holistycznego sposobu komuni-
kowania siê dziennikarzy z odbiorcami. Wypada jednak zauwa¿yæ, i¿ mamy jednak praktycz-
nie do czynienia z w³aœciwym mediom sposobem relacji dziennikarskiej, który ma cechy
i charakter pewnego „konstruktu” tekstowego b¹dŸ mówionego czy filmowego, zatem bli¿ej
mu do swoistej próby konstruowania, a nawet kreowania jakiegoœ obrazu rzeczywistoœci,
ani¿eli do jej wiernego odzwierciedlania. Dziennikarz zwykle nie jest biernym rejestratorem
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43 R. Ingarden, Spór o istnienie œwiata, t. 1, Warszawa 1987; Pojêcie. S³owo. Tekst, red. R. Grzegorczykowa,
K. Waszakowa, Warszawa 2008; R. Tokarski, Znaczenie s³owa i jego modyfikacje w tekœcie, Lublin 1987.

44 J. Bartmiñski, Jêzykowe podstawy obrazu œwiata, Lublin 2006; Jêzykowa kategoryzacja œwiata, red. R. Grze-
gorczykowa, A. Gajdziñska, Lublin 1996; Jêzykowy obraz œwiata, red. J. Bartmiñski, Lublin 1999; I. Kurcz, Jêzyk
a reprezentacja œwiata w umyœle, Warszawa 1987; J. Wajszczuk, O metatekœcie, Warszawa 2005.

45 Filozofia jêzyka, red. B. Stanosz, Warszawa 1993; J. Maækiewicz, S³owo o s³owie, Gdañsk 1999; Profilowanie
pojêæ, red. J. Bartmiñski, Lublin 1993; H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, Warszawa 1998; J. Puzynina,
Jêzyk wartoœci, Warszawa 1992; idem, O dyskursie oceniaj¹cym i dyrektywnym w tekstach prasy codziennej, „Porad-
nik Jêzykowy” 1984, z. 2; S³owo – wartoœæ – kultura, Warszawa 1997; W. V. O. Quine, S³owo i rzecz, t³umaczenie
B. Stanosz, Warszawa 1999; Semantyczna struktura s³ownictwa i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron,
Warszawa 1997.

46 R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki jêzykoznawczej, Warszawa 2010; Semiotyka dziœ i wczoraj,
red. J. Pelc, L. Koj, Wroc³aw 1991; R. Wójcicki, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, Warszawa 1999.

47 Problematyk¹ powy¿sz¹ zajmuj¹ siê ró¿ne dziedziny wiedzy, ga³êzie i dyscypliny naukowe, m.in. filozofia, lo-
gika, jêzykoznawstwo (w tym jêzykoznawstwo kognitywne), pragmatyka, semiotyka, syntaktyka, kognitywistyka,
etnometodologia, semantyka (w tym semantyka kognitywna), tekstologia, socjolingwistyka. Zagadnienia znaczenia
i jêzyka jako sposobu opisu œwiata i wyra¿ania siê cz³owieka w relacjach spo³ecznych, czyli u¿ycia jêzyka, s¹ przed-
miotem zainteresowania w szczególnoœci szeroko rozumianego jêzykoznawstwa, logiki i wielu ga³êzi filozofii, w tym
filozofii umys³u (J. R. Searle), filozofii jêzyka (G. Frege, S. A. Kripke, H. Putnam, L. J. J. Wittgenstein), filozofii po-
znania (K. Ajdukiewicz, B. A. W. Russell, A. Tarski), filozofii lingwistycznej (E. Gellner, H. W. Putnam), filozofii
analitycznej (A. J. Ayer, G. E. Moore, G. Ryle, P. F. Strawson), a tak¿e holizmu znaczeniowego (K. Ajdukiewicz,
P. Duhem, W. V. O. Quine), krytycznego racjonalizmu (K. R. Popper), pozytywizmu jêzykowego (R. Carnap), teorii
aktów mowy (J. L. Austin), teorii implikatur (H. P. Grice), teorii integracji pojêciowej (G. Faouconnier, M. Turner).



zdarzeñ, lecz czynnym ich uczestnikiem, to zaœ niew¹tpliwie upowa¿nia go do subiektywne-
go spojrzenia na otaczaj¹cych go ludzi, wydarzenia, zjawiska, procesy. Dlatego media lokal-
ne mog¹ byæ postrzegane raczej jako œrodek lub narzêdzie dialogu, forum wymiany opinii,
wyraz wolnoœci s³owa czy miejsce uprawiania propagandy i agitacji, ani¿eli noœnik wiernego
odbicia wielowymiarowej rzeczywistoœci48.

W ramach tych zagadnieñ w szczególnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na zjawisko swoistego
wykorzystywania mediów lokalnych przez komórki public relations, zarówno w³adz lokal-
nych, jak równie¿ przedsiêbiorstw i organizacji pozarz¹dowych49. Niemniej istotne jest tak¿e
zagadnienie kreowania przez media lokalne wzorów osobowych i instytucjonalnych (na
przyk³ad wychowawcy, rodzica, rodziny, przedsiêbiorcy, w³adzy lokalnej50) oraz szeroko ro-
zumianych skutków oddzia³ywania mediów na odbiorców51 (widzianych w szczególnoœci
w perspektywie tzw. kultury ekshibicjonizmu52 czy obna¿ania53), zw³aszcza na osobowoœæ
i charakter oraz postawê i zachowanie dziecka54 – jako wra¿liwego, lecz niedojrza³ego jesz-
cze konsumenta tych mediów55.

Wspó³czesna idea dobrego pañstwa zak³ada nie tylko funkcjonaln¹ demokracjê, której
fundamentem s¹ w szczególnoœci sprawne demokratyczne procedury, gwarantowanie i prze-
strzeganie praw mniejszoœci, profesjonalny obieg informacji oraz wolnoœæ s³owa i mediów,
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48 Szerzej na temat cech i w³aœciwoœci tekstu zarówno mówionego, jak i pisanego, zobacz: J. Bartmiñski, J. Nie-
brzegowska-Bartmiñska, Tekstologia, Warszawa 2010.

49 W. Furman, Dominacja czy porozumienie? Zwi¹zki miêdzy dziennikarstwem a public relations, Rzeszów 2009;
idem, Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania, Rzeszów 2006; M. Goldman, G. Hooffacker,
Wspó³praca z pras¹ i public relations, t³umaczy³a M. Walulik, Wydawnictwo Sic! 1997; Media, reklama i public rela-
tions w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2005; Zawód ambiwalentny. Dziennikarze 2010. Badanie opinii dziennika-
rzy na temat kondycji œrodowiska dziennikarskiego w Polsce, Instytut Monitorowania Mediów, Warszawa, listopad
2010.

50 Media elektroniczne – kreuj¹ce obraz rodziny i dziecka, praca zbiorowa, Bia³ystok 2008; K. Wenta, Wzór oso-
bowy w spo³eczeñstwie informacyjnym, w: O nowy humanizm w edukacji, pod red. J. Gajdy, Kraków 2000.

51 A. Andrzejewska, Magia szklanego ekranu. Zagro¿enia p³yn¹ce z telewizji, Warszawa 2007; D. Kubicka,
A. Ko³odziejczyk, Psychologia wp³ywu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007.

52 M. Krzepiet, Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji, Kraków 2005.
53 B. McNair, Seks, demokratyzacja po¿¹dania i media, czyli kultura obna¿ania, prze³o¿y³a E. Klekot, Warszawa

2004.
54 Warto zwróciæ uwagê zw³aszcza na zagro¿enia nieletnich, jakie wystêpuj¹ w internecie. Jak wynika z raportu

Kaspersky Lab z 2010 roku, 25% dzieci w wieku szkolnym korzysta z internetu bez nadzoru rodziców. M³odzi in-
ternauci nale¿¹ do najaktywniejszych u¿ytkowników sieci, zainteresowanych w szczególnoœci treœciami prze-
znaczonymi dla doros³ych. Przy tym zwykle nie posiadaj¹ intelektualnego ani emocjonalnego dystansu do
niezweryfikowanych i nieaktualnych informacji. A¿ 30% badanych dzieci w wieku poni¿ej 14 lat wchodzi³o na strony
pornograficzne, 15% zetknê³o siê z hazardem oraz zasobami prezentuj¹cymi przemoc, alkohol i nadu¿ywanie narko-
tyków. Zobacz: http://media2.pl/badania/71421-internet:-mlodzi-narazeni-na-pornografie.html#utm_source=news-
letter&utm_campaign=newsletter (19.11.2010).

55 Dzieci a mass media, pod red. J. Chruœciñskiej, E. Kubisz, Warszawa 1999; Dziecko w œwiecie mediów i kon-
sumpcji, Kraków 2006; Dziecko w œwiecie wiedzy, informacji i komunikacji, Toruñ 2007; M. G. Durham, Efekt Lolity.
Wizerunek nastolatek we wspó³czesnych mediach i jak sobie z nim radziæ, prze³o¿y³ M. Gliñski, Warszawa 2010; J. Iz-
debska, Dziecko w œwiecie mediów elektronicznych – teoria, badania, edukacja medialna, Bia³ystok 2007;
A. Ko³odziejczyk, Dzieciêca koncepcja fikcji, czyli co jest „na niby” w telewizji, Kraków 2003; D. Lemish, Dzieci i te-
lewizja. Perspektywa globalna, Kraków 2008; Media – przyjaciel czy wróg dziecka? Program informacyjno-eduka-
cyjny, Poznañ 2006; J. Nagórny, Dziecko wœród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze œrodków
spo³ecznego przekazu, Czêstochowa 2004; Okrucieñstwo i zbrodnia dzieciêca – incydent czy znak czasu? Materia³y
z seminarium: Wirtualne i realne zbrodnie dzieciêce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie, pod red. L. Pytki,
B. G³owackiej, Warszawa 2000; I. Samborska, Dziecko w œwiecie konsumpcji. Pedagogiczny wymiar zjawiska, Biel-
sko-Bia³a 2009; Telewizja i inne mass media w ¿yciu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej, praca zbiorowa,
Bia³ystok 2005; S. Tisseron, Dziecko w œwiecie obrazów, Warszawa 2006.



lecz tak¿e dostêp do uczciwych i wiarygodnych informacji56. W procesie oceny spo³ecznej
u¿ytecznoœci mediów lokalnych jako istotnych œrodków komunikacji spo³ecznej, niemniej
wa¿ne staje siê tak¿e wziêcie pod uwagê zjawiska nadmiaru informacji, prowadz¹cego do
zalewu i szumu informacyjnego57. Dlatego cenna jest refleksja nie tylko nad treœci¹, lecz rów-
nie¿ iloœci¹ i form¹ przekazu medialnego, widzianych ³¹cznie w perspektywie tzw. ekonomi-
ki informacji i jej ró¿norodnych uwarunkowañ58. Dlatego wydawcy mediów lokalnych
powinni nabyæ wa¿nych – z perspektywy ich interesu, zarówno ekonomicznego, jak i spo-
³ecznego – umiejêtnoœci, zwi¹zanych miêdzy innymi z w³aœciwym szacowaniem potrzeb
informacyjnych odbiorców59. Towarzyszyæ temu powinna tak¿e refleksja nad istot¹ spo³ecz-
nego funkcjonowania mediów lokalnych. Bowiem nie ulega w¹tpliwoœci, co jest truizmem, i¿
media s¹ przeznaczone dla ludzi, dlatego w sobie w³aœciwy sposób kontaktuj¹ siê z nimi, lecz
równie¿ nie nale¿y zapominaæ, ¿e jest tak¿e druga strona tej interakcji, a mianowicie, ¿e od-
biorcy w sobie w³aœciwy sposób komunikuj¹ siê z mediami60.

W³aœciciele mediów lokalnych powinni zdawaæ sobie sprawê nie tylko z heterogenicznoœci
ich odbiorców, miêdzy innymi podzia³ów p³ciowych61, obyczajowych, zwi¹zanych z miejscem
zamieszkania, pochodzeniem spo³ecznym czy wykszta³ceniem, lecz równie¿ zwracaæ bacz-
niejsz¹ uwagê na ró¿nice miêdzypokoleniowe, które stanowi¹ tak¿e o ró¿nicach w zapotrze-
bowaniu na informacje oraz percepcji przekazów medialnych62. Niemniej wa¿nym obszarem
eksploracji mediów lokalnych powinna byæ kwestia nierównoœci spo³ecznych, istniej¹cych
przecie¿ nie tylko w obszarze ekonomicznym, którym najczêœciej zajmuj¹ siê dziennikarze
w materia³ach interwencyjnych, lecz tak¿e w innych obszarach, na przyk³ad kultury, obycza-
jowoœci, stosunku do obowi¹zku, pracy, prawa, norm i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego63.

Warto podnieœæ wa¿n¹ i odpowiedzialn¹ rolê mediów lokalnych w sytuacji kryzysowej,
w której dostêp do wiarygodnych informacji i odpowiedzialnoœæ za s³owo s¹ najwa¿niejsze64.
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56 A. Chodubski, Idea dobrego pañstwa w kszta³tuj¹cym siê ³adzie informacyjnym, w: Wartoœci a wspó³czesne pañ-
stwa, red. L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski, Pi³a 2009, s. 43–56; K. Kamiñska, Liberalne media i solidarne
spo³eczeñstwo – wybór nie do pogodzenia?, w: Jednostka, spo³eczeñstwo, instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakre-
su nauki o polityce. Ksiêga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi J. Malinowskiemu, red. R. O¿arowski, P. Czachorow-
ski, Gdañsk 2009, s. 101–1009; idem, Nowe media w s³u¿bie demokracji – rozwój spo³eczny czy zagro¿enie?, w: Jednostka
– spo³eczeñstwo – pañstwo wobec megatrendów wspó³czesnego œwiata, red. S. Mrozowska, G. Piwnicki, Gdañsk 2009,
s. 398–406; Media i komunikowanie w spo³eczeñstwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, red. S. Michalczyk, Sosno-
wiec 2006; Polska jako „dobre pañstwo”. Koncepcje i kontrowersje, red. A. Lisowska, A. W. Jab³oñski, Toruñ 2009; Wizje
dobrego pañstwa. Pañstwo w procesie przemian, teoria i praktyka, red. A. W. Jab³oñski, A. Lisowska, Toruñ 2009.

57 P. Virilio, Bomba informacyjna, Warszawa 2006.
58 S. Kurek-Kokociñska, Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne dzia³alnoœci informacyj-

nej, £ódŸ 2004; K. Materska, Informacja w organizacjach spo³eczeñstwa wiedzy, Wydawnictwo SBP 2007;
J. Miku³owski-Pomorski, Informacja i komunikacja – pojêcia, wzajemne relacje, Kraków 1989; J. Oleñski, Ekonomi-
ka informacji, Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipiñskiego 1998; B. Stefanowicz, Informacja, Warszawa
2010; Studia nad jêzykiem, informacj¹ i komunikacj¹, pod red. W. Krzemiñskiej, P. Nowaka, Poznañ 2003.

59 D. Nicholas, Ocena potrzeb informacyjnych w dobie internet. Idee, metody, œrodki, t³umaczenie J. WoŸniak,
M. Kisilowska, Warszawa 2001.

60 J. Cianciara, B. Uœciñska, Komunikowanie siê z mediami w praktyce, Wydawnictwo Astrum 1999; S. Juszczyk,
Komunikacja cz³owieka z mediami, Katowice 1998.

61 Aktorzy ¿ycia publicznego – p³eæ jako czynnik ró¿nicuj¹cy, pod red. M. Alvesson, t³umaczenie P. Rogala, Scho-
lar 2003.

62 M. Dankowska-Kosman, Media i ich odbiorcy. Miêdzypokoleniowe ró¿nice w odbiorze, Warszawa 2008.
63 Fenomen nierównoœci spo³ecznych. Nierównoœci spo³eczne w refleksji humanistycznej, red. J. Klebaniuk, War-

szawa 2007.
64 P. Gu³a, Komunikowanie kryzysowe, Warszawa 2009; M. Pofit-Szczepañska, Media w stanach zagro¿enia.

Wstêp do analizy problemu, Gorzów 1999.



Niemniej istotn¹ funkcjê spe³nia³y media lokalne w trudnym okresie przedakcesyjnym i po
przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej65. Nieoceniona jest rola kontrolna mediów lokal-
nych wobec w³adzy66 oraz informacyjna i edukacyjna w czasie kampanii wyborczych i re-
ferendalnych67 czy relacjonowaniu wydarzeñ budz¹cych powszechne zainteresowanie68,
a tak¿e wielu innych dziedzinach69. Na przyk³ad ich udzia³ w procesie integracji spo³ecznej70,
emancypacji kobiet71, nag³aœnianiu problematyki niepe³nosprawnoœci72, wymiaru sprawiedli-
woœci73, rozwoju obszarów wiejskich74, kultury ludowej75, dzia³alnoœci i wspó³pracy z orga-
nami œcigania76. Pe³ni¹c wa¿n¹ funkcjê kontroln¹ wobec w³adzy lokalnej oraz realizuj¹c
konstytucyjne prawa obywateli dostêpu do informacji publicznej77, dziennikarze mediów lo-
kalnych nie mog¹ zapominaæ o poszanowaniu prawa do prywatnoœci osób publicznych78.

Media lokalne s¹ niejako przy okazji specyficznym narzêdziem tzw. kszta³cenia ustawicz-
nego79, w tym historycznego80 i regionalnego81 oraz prawnego i ekologicznego82. Relacjonuj¹c,
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65 Media a edukacja w dobie integracji, Poznañ 2002; Media a integracja europejska, praca zbiorowa, Kraków
2004; Media wobec integracji europejskiej. Wybrane problemy, pod red. T. Wallasa, Poznañ 2000; Pañstwa Europy
Œrodkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej – rola mediów, Rzeszów 2002; Polskie media w jednocz¹cej siê
Europie. Szanse i wyzwania, pod red. I. Dobosz, B. Zaj¹c, Kraków 2005; Rola mediów w procesie integracji europej-
skiej, praca zbiorowa, Koszalin 2003; Z. Sokó³, Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, Kraków
2001.

66 Prasa jako kontrola w³adzy. Polityka informacyjna w Polsce na tle doœwiadczeñ w Europie. Wyniki miêdzyna-
rodowej konferencji „Od kontroli prasy do kontroli w³adzy”, oprac. J. Kwiek-Pietrzykowska, J. Weidemann, Warsza-
wa 1994.

67 K. Bernat, Polityk w mediach. Rola prasy w kszta³towaniu wizerunku polskich polityków w kampaniach wybor-
czych w 2005 roku, Kielce 2008; Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej. Szkice z socjologii komunikacji politycz-
nej, praca zbiorowa, D¹browa Górnicza 2008; M. Kolczyñski, Wojna na wra¿enia. Strategie polityczne i telewizja
w kampaniach wyborczych 2005 roku w Polsce, Warszawa 2007; M. Kolczyñski, M. Mazur, Broñ masowego ra¿enia.
Kampania wyborcza 2007 r. w Polsce, Warszawa 2009; Mediatyzacja kampanii politycznych, praca zbiorowa, Kato-
wice 2009; Rola mediów w kampanii wyborczej w œwietle ustawodawstwa polskiego, red. M. Dziubiñska-Michale-
wicz, A. Chodura, Warszawa 2001.

68 Odchodzenie Jana Paw³a II do Domu Ojca w polskich mediach, pod red. L. Dyczewskiego, A. Lewka, J. Olêdz-
kiego, Katowice 2008; J. B. Thompson, Skandal polityczny – w³adza i jawnoœæ w epoce medialnej, przek³ad M. Habu-
ra, Warszawa 2010.

69 Dziennikarstwo i œwiat mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudziñskiego, Kraków 2000.
70 Media w procesie tworzenia wspólnot lokalnych, praca zbiorowa, Kielce 2007.
71 Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, pod red. P. Perkowskiego, T. Stegnera, Gdañsk 2009;

P³eæ w zwierciadle mass mediów, pod red. K. Wódz, D¹browa Górnicza 2004.
72 J. Bednarek, Spo³eczeñstwo informacyjne i media w opinii osób niepe³nosprawnych, Warszawa 2005;

B. A. Szpurek, Niepe³nosprawni w œrodkach spo³ecznego przekazu, Leszno 2008.
73 System wymiaru sprawiedliwoœci a media, pod red. C. Kuleszy, Bia³ystok 2009.
74 Rozwój obszarów wiejskich – wizerunek medialny, pod red. nauk. K. Krzy¿anowskiej, Warszawa 2009.
75 Tradycja z przysz³oœci¹. Kultura ludowa w mediach, praca zbiorowa, Sandomierz 2005.
76 M. Stefañski, Wspó³praca policji ze œrodkami masowego przekazu, S³upsk 2002.
77 Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Gardocka, Warszawa 2008.
78 M. Puwalski, Prawo do prywatnoœci osób publicznych, Toruñ 2003; J. Œieñczy³o-Chlabicz, Naruszenie prywat-

noœci osób publicznych przez prasê, Kraków 2006.
79 J. Gajda, Edukacja bez granic. O œrodkach masowego przekazu, Lublin 1992; A. Przec³awska, Rola œrodków

masowego przekazu w kszta³ceniu ustawicznym, Warszawa 1980.
80 Historia w mediach, t. 1, redakcja i przygotowanie M. Kijewski, A. Œwi¹tek, Kraków 2007; W. Mich, Problem

pamiêci Zag³ady na ³amach prasy polskiej po 1989 roku, w: Pamiêæ Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upa-
miêtnienia, red. T. Majewski, A. Seidler-Janiszewska, £ódŸ 2009, s. 353–371.

81 E. Chudziñski, Regionalizm, kultura, media – studia i szkice, Kraków–Bochnia 2008; Media a regionalizm
– kultura w mediach, opracowanie i redakcja A. Taborski, Olsztyn 2002; Regionalizm, lokalizm, media, pod red.
E. Chudziñskiego, Bochnia 2001.

82 I. S. Fiut, Media w procesie kszta³towania œwiadomoœci ekologicznej, Warszawa 2003.



przedstawiaj¹ i uprzystêpniaj¹ odbiorcom wydarzenia i zjawiska spo³eczne, ekonomiczne,
kulturowe, polityczne83, religijne84. Robi¹ to w rozmaity sposób, korzystaj¹c zarówno z do-
robku innych dziedzin wiedzy, jak i pos³uguj¹c siê w³asnymi sposobami tworzenia informacji
i przekazywania wiedzy o œwiecie czy kreowania obrazu œwiata85.

W rezultacie media lokalne, pe³ni¹c istotn¹ i niezast¹pion¹ rolê w sferze komunikacji pu-
blicznej86, przyczyniaj¹ siê do budowy swoistej cywilizacji medialnej, nasyconej przejawami
dzia³alnoœci ró¿norodnych mediów, których wp³yw na opiniê publiczn¹ i ¿ycie spo³eczne
jest fundamentalny87. Jego skutkiem jest powstanie spo³eczeñstwa informacyjnego88, œciœle
powi¹zanego sieci¹ ró¿norodnych mediów, w szczególnoœci mediów elektronicznych89, co
wywo³uje tak¿e szereg nowych problemów i swoistych barier komunikacyjnych90. Sytuacja
ta stawia przed mediami lokalnymi mnóstwo nowych wyzwañ, zwi¹zanych nie tylko z presj¹
nowych technologii elektronicznych i informacyjnych91, lecz równie¿ rozbie¿nymi oczeki-
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83 R. Kowalczyk, Obraz polityki w prasie krajowej. Studium prasoznawczo-politologiczno, Poznañ 2008; Za kuli-
sami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, pod red. M. Soko³owskiego, Toruñ 2009.

84 J. Majewski, Religia, media, mitologia, Gdañsk 2010.
85 Abecad³o dziennikarza, pod red. A. Niczyperowicza, Poznañ 1996; Biblia dziennikarstwa, pod red. A. Skworza,

A. Nizio³ka, Kraków 2010; E. Bobrowska, Obrazowanie spo³eczeñstwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskur-
su, Kraków 2007; Dziennikarstwo od kuchni, pod red. A. Niczyperowicza, Poznañ 2001; Jak siê mówi…? Jak siê pi-
sze…? Poradnik jêzykowy dla dziennikarzy, pod red. J. Podrackiego, Warszawa 2007; Jêzyk perswazji publicznej, red.
K. Mosio³ek-K³osiñska, T. Zgó³ka, Poznañ 2003; J. Z. Lichañski, Retoryka, Warszawa 2000; T. Lis, Nie tylko Fakty,
Warszawa 2004; M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne. Œrodki komunikowania masowego i szerokie paradyg-
maty medialne w ¿yciu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008; M. Marody, Technologie intelektu.
Jêzykowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego dzia³ania, Warszawa 1987; W. Pisarek, Nowa retoryka dzienni-
karska, Kraków 2002; Polubiæ dziennikarstwo, pod red. S. Zakrzewskiego, Poznañ 2009; E. W. Rotenbuhler, Komu-
nikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków 2003; M. Tokarz, Argumentacja.
Perswazja. Manipulacja. Wyk³ady z teorii komunikacji, Gdañsk 2006; K. ¯órawski, D³ugi stó³ – skrypt dla dziennika-
rzy programów informacyjnych, Warszawa 2004.

86 Komunikacja medialna. Studia i szkice, pod red. J. Wachowskiego, Poznañ 2006; Media w ¿yciu publicznym
– wybrane aspekty, praca zbiorowa, Poznañ 2010.

87 B. Dziadzia, Wp³yw mediów. Konteksty spo³eczno-edukacyjne, Kraków 2007; T. Goban-Klas, Cywilizacja me-
dialna – geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005; D. Kubicka, A. Ko³odziejczyk, Psychologia wp³ywu mediów.
Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007; M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne. Œrodki komunikowa-
nia masowego i szerokie paradygmaty medialne w ¿yciu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008; Me-
dia a wyzwania XXI wieku, red. M. Bonikowska, Warszawa 2009; L. W. Zacher, Transformacje spo³eczeñstw. Od
informacji do wiedzy, Warszawa 2007.

88 A. Grzywak, Internet w spo³eczeñstwie informacyjnym. Internet w systemach zarz¹dzania, Warszawa 2004;
K. Krzysztofek, M. S. Szczepañski, Zrozumieæ rozwój – od spo³eczeñstw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice
2002; P. Levinson, Miêkkie ostrze, czyli historia i przysz³oœæ rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006; A. Mattelart,
Spo³eczeñstwo informacji. Wprowadzenie, Kraków 2004; Spo³eczeñstwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dys-
funkcjonalne, red. L. H. Haber, Kraków 2006; Spo³eczeñstwo informacyjne – problemy rozwoju, red. A. Szewczyk,
Warszawa 2007.

89 D. Barney, Spo³eczeñstwo sieci, prze³o¿y³ M. Fronia, Warszawa 2008; M. Castells, Spo³eczeñstwo sieci, War-
szawa 2007; Cyberœwiat – mo¿liwoœci i zagro¿enia, pod red. J. Bednarka, A. Andrzejewskiej, Warszawa 2009; Inter-
net – fenomen spo³eczeñstwa informacyjnego, pod red. T. Zasêpy, Czêstochowa 2001.

90 M. Golka, Bariery w komunikowaniu i spo³eczeñstwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.
91 J. Grzenia, Komunikacja jêzykowa w Internecie, Warszawa 2006; Jêzyk w mediach elektronicznych, pod red.

J. Podrackiego, E. Wolañskiej, Warszawa 2008; Komunikacja spo³eczna w œwiecie wirtualnym, red. M. Wa-
wrzak-Chodaczek, Toruñ 2008; Komunikowanie siê w mediach elektronicznych – jêzyk, semiotyka, edukacja, red.
M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009; Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziñski,
Toruñ 2009; J. O¿egalska-Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków Zakamycze 2003;
¯. Polowczyk, Internet. Media – edukacja – polityka, Poznañ 2004; Wspó³czesne media – status, aksjologia, funkcjo-
nowanie, t. 1 i 2, red. I. Hofman, D. Kêpa-Figura, Lublin 2009.



waniami odbiorców92 oraz dysponentów mediów, zarówno politycznych93, jak ekonomicz-
nych94.

Niemniej wa¿nym problemem w praktyce dziennikarskiej jest zagadnienie pos³ugiwania
siê przez nadawców w³aœciwym jêzykiem (przedstawiaj¹cym, objaœniaj¹cym, buduj¹cym
i umo¿liwiaj¹cym lepsze zrozumienie rzeczywistoœci i porozumienie miêdzy ludŸmi)95, a tak-
¿e odpowiedzialnego doboru informacji do rozpowszechniania, czyli selekcji, oraz statusu
i formy materia³u dziennikarskiego, miêdzy innymi statusu epistemologicznego przekazu
medialnego96 oraz jego obiektywnoœci, kompletnoœci i wiarygodnoœci97. Na tym tle powstaje
szersze i negatywne zjawisko, a mianowicie podatnoœæ mediów lokalnych na frazes, slogan
i reklamê polityczn¹98, przemilczanie wa¿nych informacji, instrumentalne traktowanie wiado-
moœci, nieuzasadnion¹ subiektywizacjê rzeczywistoœci, pos³ugiwanie siê niesprawdzonymi
informacjami pochodz¹cymi z niewiarygodnych Ÿróde³, co prowadzi niekiedy do k³amstwa99,
albo przynajmniej jest wyrazem manipulacji100, oraz u¿ywanie przez media lokalne i wobec
nich ró¿nych metod retoryki i socjotechniki, zw³aszcza socjotechniki politycznej101. W ten
sposób media lokalne stawa³y siê nie tylko narzêdziem gry politycznej, jakim pos³ugiwa³y siê
podmioty polityczne wystêpuj¹ce na ró¿nych p³aszczyznach lokalnej praktyki, lecz niekiedy
same by³y czynnym podmiotem lokalnej gry politycznej102.
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92 Warto zwróciæ uwagê na problematykê wykluczenia cyfrowego du¿ej czêœci osób starszych oraz zmieniaj¹ce
siê wraz z wiekiem potrzeby odbiorców mediów. Problematyka ta dotyczy konsumpcji mediów zarówno drukowa-
nych, jak i elektronicznych, w szczególnoœci internetu. Miêdzy innymi t¹ w³aœnie problematyk¹ zajmuj¹ siê autorzy
raportu Miêdzy alienacj¹ a adaptacj¹. Polacy w wieku 50+ wobec internetu, przygotowanego pod kierunkiem Domi-
nika Batorskiego, Warszawa 2010. Jak podaj¹ autorzy raportu, wœród prawie 13 mln Polaków powy¿ej 50 roku ¿ycia,
ponad 10 mln, czyli 78%, nie korzysta z internetu.

93 Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziñski, Toruñ 2009.
94 Media a wyzwania XXI wieku, pod red. M. Bonikowskiej, Warszawa 2009; K. Szymoniak, Niezale¿ne dzienni-

karstwo i prasa lokalna w Wielkopolsce po roku 1989. Studium przypadku, „Almanach W¹growiecki” 2010, nr 1 (2),
s. 34–53.

95 M. Bugajski, Jêzyk w komunikowaniu, Warszawa 2006.
96 J. Pleszyñski, Epistemologiczne aspekty przekazu medialnego, w: Rozmowy o komunikacji (3), red. G. Habraj-

ska, £ask 2009.
97 H. M. Kepplinger, Mechanizmy skandalizacji w mediach, Kraków 2008; T. Strzy¿ewski, Matrix czy prawda

selektywna? Autocenzorskie retrospekcje, Wroc³aw 2006; K. T. Toeplitz, Dok¹d prowadz¹ nas media, Warszawa
2006.

98 M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Trio 2002.
99 A. Antas, O k³amstwie i k³amaniu, Kraków 2000; W. Chudy, K³amstwo jako metoda, Warszawa 2007.

100 A. Grzywa, Manipulacja. Mechanizmy psychologiczne, Kraœnik 1997; M. Karwat, O z³oœliwej dyskredytacji:
manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2007; idem, Sztuka manipulacji politycznej, Toruñ 2001; Mani-
pulacja w jêzyku, red. P. Krzy¿anowski, P. Nowak, Lublin 2004; Mechanizmy perswazji i manipulacji: zagadnienia
ogólne, pod red. G. Habrajskiej, £ask 2007; Przegl¹d technik manipulacji mediów, red. G. Abramczyk, Warszawa
2006; Œrodki przekazu. Informacja czy manipulacja, pod red. A. Balickiego, T. Guza, W. Lisa, Lublin 2008.

101 P. Pawe³czyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznañ 2003; Retoryka i polityka. Dwudziestolecie pol-
skiej transformacji, red. M. Czy¿ewski, S. Kowalski, T. Tabako, Warszawa 2010; Socjotechnika w polityce – wczoraj
i dziœ, t. 1 i 2, red. A. Kasiñska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz, Lublin 2009.

102 Na problematykê wik³ania siê mediów w grê polityczn¹ zwróci³ uwagê m.in. Miros³aw Karwat, stwierdzaj¹c:
media […] zaczynaj¹ wystêpowaæ w roli graczy, a nie tylko obserwatorów i komentatorów gry politycznej. Ju¿ nie
tylko paso¿ytuj¹ na polityce (zbieraj¹c odpryski politycznych awantur, lapsusy, ¿eruj¹c na skandalikach i aferach),
nie poprzestaj¹ nawet na roli najemnych lub zaanga¿owanych i przez to stronniczych sprzymierzeñców tej czy innej
partii. Teraz ogromna czêœæ mediów ma w³asne ambicje polityczne, rola dyspozytora ruchu i sêdziego im siê spodo-
ba³a. Ambicj¹ redaktorów naczelnych, zespo³ów redakcyjnych bywa to, aby sobie pozostawiæ koronacjê lub detro-
nizacjê króla (cyt. za. M. Karwat, Czas swojaków, „Przegl¹d” 2010, nr 21). Zob. tak¿e I. Hofman, Wolne czy
upolitycznione media w projekcie „IVRP”, w: Media dawne i wspó³czesne, pod red. nauk. B. Kosmanowej, Poznañ
2008, s. 83–92.



3. Media lokalne na rynku ekonomii i idei

Wzrostowi iloœciowemu mediów lokalnych towarzyszy³ tak¿e proces ich przeobra¿eñ
jakoœciowych, komercjalizacji103, uzale¿nienia od kapita³u (zarówno rodzimego, jak zachod-
niego104), upartyjniania i upolityczniania105, nasilaj¹cej siê konkurencji miêdzy poszczególny-
mi mediami i ich grupami106, a tak¿e wystêpowa³y gdzieniegdzie przyk³ady koncentracji
w³asnoœci107 oraz monopolizacji dzia³alnoœci nadawczo-wydawniczej108.

Nie mniej wa¿nym zagro¿eniem dla wolnoœci prasy s¹ problemy ekonomiczne. Zwraca
siê w szczególnoœci uwagê na dzia³alnoœæ dotowanych przez pañstwo oraz samorz¹d teryto-
rialny mediów lokalnych, zarówno prasy, jak radia i telewizji oraz portali internetowych109.
Dotowane przez w³adze publiczne media zak³ócaj¹ konkurencjê na lokalnym rynku mediów
(zw³aszcza w dziedzinie dzia³alnoœci reklamowo-og³oszeniowej), a przede wszystkim nie
spe³niaj¹ standardów dziennikarskich (szczególnie w dziedzinie kontroli i krytyki spo³ecznej,
o czym mówi art. 1 prawa prasowego). Pamiêtajmy, i¿ odp³atne reklama i og³oszenia stanowi¹
jeden z zasadniczych filarów ekonomicznych mediów lokalnych o charakterze komercyjnym.
Jest to wa¿ny czynnik decyduj¹cy o kondycji finansowej mediów lokalnych, perspektywach
ich rozwoju oraz mo¿liwoœciach realizacji podstawowych zadañ, w tym na przyk³ad w szeroko

PP 1 ’11 Wspó³czesne media lokalne jako przedmiot refleksji medioznawczej 171

103 R. Kowalczyk, Media lokalne a rynek, w: Prasa Dolnego Œl¹ska. Teoria, tradycja, wspó³czesnoœæ, red. J. Jaro-
wiecki, G. Nieæ, Wroc³aw 2007, s. 75–83.

104 Z. Bajka, Kapita³ zagraniczny w polskiej prasie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1–2; K. Ciara, Zagraniczne
koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1–2; O. D¹brow-
ska-Cendrowska, Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1998–2008, Warszawa 2009; Z. Oniszczuk, Kapi-
ta³ niemiecki w polskich mediach. Polityczne implikacje zjawiska, w: Stosunki polsko-niemieckie w okresie przemian
ustrojowych w Polsce. Wybrane problemy, pod red. P. Dobrowolskiego, Katowice 1997; W. Pepliñski, Kapita³ zagra-
niczny w prasie wybrze¿a po 1989 roku, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1–2; L. Pokrzycka, Kapita³ zagraniczny
w regionalnej prasie – szanse i zagro¿enia dla dziennikarzy (analiza na przyk³adzie Lubelszczyzny), w: Media a demo-
kracja, pod red. L. Pokrzyckiej, W. Micha, Lublin 2007; K. Rosiñski, Orkla Media 10 lat w Polsce, Warszawa 2002;
S. Sieradzki, Niemiecka prasa, „Wprost” 2003, nr 43; W³asnoœæ medialna i jej wp³yw na pluralizm oraz niezale¿noœæ
mediów, pod red. B. Klimkiewicz, Kraków 2005.

105 Zobacz na ten temat m.in.: Demokracja a nowe œrodki komunikacji spo³ecznej, pod red. J. Adamowskiego, War-
szawa 2004; Demokracja medialna – Ÿród³a w³adzy, pod red. A. Krachera, R. Riedla, Racibórz 2007; R. Habielski, Po-
lityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009; I. Hofman, Polityka, Media. Spo³eczeñstwo. Studia
i szkice, Toruñ 2007; M. I³owiecki, Media, w³adza i œwiadomoœæ spo³eczna, £ódŸ 1999; M. Magoska, Wybory sa-
morz¹dowe w kontekœcie mediów i polityki, Kraków 2008; Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej, W. Micha,
Lublin 2007; Media a polityka, pod red. M. Szpunar, Rzeszów 2007; Media lokalne a demokracja lokalna, pod red.
J. Ch³opeckiego, R. Polaka, Rzeszów 2005; Media i komunikowanie w spo³eczeñstwie demokratycznym. Szkice me-
dioznawcze, pod red. S. Michalczyka, Sosnowiec 2006; Media, w³adza, prawo, pod red. M. Magoskiej, Kraków 1995;
Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, pod red. T. Sasiñskiej-Klas, Toruñ 2007; A. K. Piasecki,
Samorz¹d terytorialny a media lokalne (1990–2002). Próba syntezy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr 1–2; Studia
nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo – jêzyk – tekst, pod red. J. Fras, Toruñ 2007; W krêgu mediów i poli-
tyki, pod red. D. Piontek, Poznañ 2003; W³adza lokalna a media. Zarz¹dzanie informacj¹ – public relations – promo-
cja jednostek samorz¹du terytorialnego, pod red. S. Micha³owskiego, W. Micha, Lublin 2006; W³asnoœæ medialna
i jej wp³yw na pluralizm oraz niezale¿noœæ mediów, pod red. B. Klimkiewicza, Kraków 2005; Wspó³czesne oblicza me-
diów, pod red. J. Marsza³ek-Kawy, Toruñ 2006.

106 K. Jakubowicz, Konkurencja a regulacja w dziedzinie œrodków przekazu, Warszawa 1995.
107 Z. Kosiorowski, Czy koncentracja kapita³owa mediów ogranicza ich pluralizm?, „Zeszyty Prasoznawcze”

2006, nr 3–4.
108 T. Mielczarek, Miêdzy monopolem a pluralizmem, Kielce 1998; idem, Monopol, pluralizm, koncentracja. Œrod-

ki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Warszawa 2007.
109 Wolnoœæ s³owa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny, pod red.

A. Bodnara, D. Bychawskiej-Siniarskiej, Warszawa 2010.



rozumianym obszarze kontroli spo³ecznej nad instytucjami ¿ycia publicznego i przestrzeni¹
publiczn¹. Natomiast z perspektywy odbiorcy mediów lokalnych i jednoczeœnie konsumenta,
reklama ma stosunkowo du¿y wp³yw na podejmowane przez niego decyzje rynkowe. Dlatego
roœnie odsetek osób uwa¿aj¹cych, ¿e reklama mo¿e byæ pomocna przy dokonywaniu wyboru
towarów i us³ug dostêpnych na rynku110.

Przed mediami w ogóle, w tym mediami lokalnymi, nadal piêtrz¹ siê rozliczne problemy,
ograniczenia i bariery systemowe i organizacyjne, do których zaliczamy przeszkody natury
ekonomicznej i prawnej111, w dziedzinie rachunkowoœci, prawa autorskiego, prawa prasowe-
go, prawa pracy, prawa telekomunikacyjnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy
o ochronie danych osobowych112. Rozliczne rozterki natury ekonomicznej i prawnej pojawia-
j¹ siê przed wydawcami i dziennikarzami mediów lokalnych w zwi¹zku z funkcjonowaniem
mediów w internecie oraz wykorzystaniem internetu do rozpowszechniania tradycyjnych
mediów113. Chodzi w szczególnoœci o problematykê rejestracji serwisów i portali interneto-
wych oraz odpowiedzialnoœci prawnej ich autorów oraz odpowiedzialnoœci za wpisy inter-
nautów.

Niekiedy media lokalne próbowa³y i próbuj¹ nie tylko inicjowaæ ró¿ne wydarzenia spo³eczne,
edukacyjne, ekologiczne, kulturalne, gospodarcze, polityczne, rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne114,
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110 Z badañ przeprowadzonych w 2010 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wynika, i¿ dla 48% respondentów reklama jest pomocna przy dokonywaniu wyboru towarów i us³ug
(w 2007 roku by³o 40%). Komunikat UOKiK z dnia 17.12.2010: Jakim jesteœ konsumentem. Badania UOKiK.

111 Wœród wielu problemów natury prawnej, z jakimi borykaj¹ siê wydawcy i dziennikarze mediów lokalnych,
szczególn¹ uwagê zwraca siê na problematykê odpowiedzialnoœci karnej za znies³awienie i jej skutki. Zob. D. Sze-
œci³o, Paragraf 212. Karanie dziennikarzy za znies³awienie w polskiej praktyce, Obserwatorium Wolnoœci Mediów
w Polsce, Warszawa 2009. Wa¿nym zagadnieniem jest tak¿e autoryzacja wypowiedzi prasowej. Zob. Autoryzacja
wypowiedzi w prawie prasowym – wyrok TK i co dalej?, pod red. A. Bodnara, D. Bychalskiej-Siniarskiej, Warszawa
2009; W. Macha³a, Autoryzacja – Ograniczenie czy gwarancja wolnoœci s³owa?, „Palestra” 2006, z. 7–8. Ciekawym
wydarzeniem w dziejach prasy lokalnej w Wielkopolsce jest proces s¹dowy redaktora naczelnego „Gazety Koœciañ-
skiej” oskar¿onego o publikacjê 7 maja 2003 roku wywiadu z pos³em na Sejm RP bez wymaganej prawem prasowym
autoryzacji (art. 14 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 49 ust. 1 i 2 prawa prasowego). Sprawa przesz³a kilka etapów w ramach
postêpowania s¹dowego (S¹d Rejonowy, S¹d Okrêgowy) i mia³a swój krajowy fina³ w wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z 29 wrzeœnia 2008 roku, rozpoznaj¹cego skargê konstytucyjn¹ Jerzego Wizerkaniuka (redaktora naczelnego
„Gazety Koœciañskiej”) o zbadanie zgodnoœci art. 14 ust. 1 i 2 i art. 49 ust. 1 i 2 prawa prasowego z art. 14 i art. 54 ust. 1
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ zgodnoœæ z Konstytucj¹ RP zaskar¿onych
przepisów prawa prasowego (Dz. U. 2008, Nr 178, poz. 1103).

112 Lista barier w bran¿ach telekomunikacyjnej i medialnej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Le-
wiatan, marzec 2010.

113 Pr@wo w sieci – korzyœci czy zagro¿enia dla wolnoœci s³owa?, pod red. A. Bodnara, D. Bychawskiej-Siniar-
skiej, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Warszawa 2010.

114 Warto wspomnieæ o ró¿nego rodzaju kampaniach spo³ecznych, konkursach, festiwalach, zawodach, plebiscy-
tach, akcjach charytatywnych, a nawet inicjatywach referendalnych (zwykle nad odwo³aniem rady gminy b¹dŸ wójta
czy burmistrza). Owe przyk³ady inicjowania ró¿norodnych wydarzeñ i zaanga¿owania siê mediów lokalnych
mo¿emy postrzegaæ pozytywnie, widz¹c je jednak bardziej w perspektywie spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu
(media to przecie¿ przedsiêbiorstwa), ani¿eli w perspektywie spo³ecznej odpowiedzialnoœci mediów (w tej perspekty-
wie s¹ one odpowiedzialne nie tylko za treœæ swych przekazów i ich formê, lecz równie¿ za skutki spo³eczne swojej
dzia³alnoœci informacyjno-publicystycznej). Wed³ug definicji Œwiatowej Rady Biznesu na rzecz Zrównowa¿onego
Rozwoju, spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu to zobowi¹zanie do etycznego zachowania oraz przyczyniania siê do
zró¿nicowanego rozwoju ekonomicznego poprzez pracê z zatrudnionymi i ich rodzinami, spo³ecznoœci¹ lokaln¹ oraz
spo³eczeñstwem jako ca³oœci¹ w celu podnoszenia jakoœci ich ¿ycia (cyt. za: J. Korpus, Spo³eczna odpowiedzialnoœæ
przedsiêbiorstw w obszarze kszta³towania œrodowiska pracy, Warszawa 2006, s. 54). Natomiast wed³ug R. W. Griffi-
na etyczny charakter dzia³ania przedsiêbiorstw to: Postawa wobec spo³ecznej odpowiedzialnoœci, w której organiza-
cja postrzega siebie jako obywatela spo³eczeñstwa i aktywnie poszukuje mo¿liwoœci wk³adu w dobro spo³eczne (cyt.
za: W. R. Griffin, Podstawy zarz¹dzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 154). Zobacz tak¿e: Model rozwoju



ale tak¿e interweniowaæ i rozwi¹zywaæ wa¿ne lokalne problemy115, zastêpuj¹c przy okazji in-
stytucje do tego powo³ane. Pragn¹ niekiedy rzeczywiœcie wykreowaæ siê na swoist¹ czwart¹
w³adzê116, czy nawet pierwsz¹ w³adzê117, co przecie¿ nie nale¿y do ich formalnoprawnych
obowi¹zków i zadañ118, chocia¿ zdaje siê, ¿e le¿y w ich spo³ecznej naturze119, a tak¿e nie zaw-
sze jest dla nich op³acalne120.

Podnieœæ jednak nale¿y autentyczne próby poœwiêcania siê dziennikarzy mediów lokal-
nych w procesie odkrywania prawdy o trudnej i z³o¿onej rzeczywistoœci spo³ecznej – zwykle
zniekszta³conej przez dominuj¹ce w dyskursie publicznym propagandê121, próby indoktryna-
cji122 i manipulacji123 oraz symbolizacji124, mitologizacji125 i rytualizacji126 rzeczywistoœci, hi-
pokryzjê, demagogiê, populizm, negatywizm, przemoc i agresywnoœæ wypowiedzi127 oraz
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spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw. Poradnik metodyczny, Polska Konfederacja Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan, Warszawa, wrzesieñ 2010.

115 Na przyk³ad Grupa Wydawnicza Polskapresse, pisz¹c o zadaniach swoich tytu³ów regionalnych i lokalnych,
stwierdza: Nasze media anga¿uj¹c siê spo³ecznie realizuj¹ swoj¹ misjê – s¹ blisko spraw spo³ecznoœci lokalnych i roz-
wi¹zuj¹ wa¿ne spo³ecznie problemy. Cyt. za: http://www.polskapresse.pl/kat/10.html?ses_pp=1df5de5cc273b-
cd612c0c0ac18788c7f (23.10.2010).

116 Czwarta w³adza? Jak polskie media wp³ywaj¹ na opiniê publiczn¹, praca zbiorowa, Poznañ 1995; P. Legutko,
D. Rodziewicz, „Mity czwartej w³adzy” dla widzów, s³uchaczy i czytaczy, Kraków 2002; Media – czwarta w³adza?,
pod red. R. Kowalczyka, W. Machury, Poznañ–Opole 2010; R. Polak, Demokracja lokalna. Miêdzy pras¹ a w³adz¹,
Rzeszów 2009.

117 Media w Polsce. Pierwsza w³adza IV RP?, pod red. M. Soko³owskiego, Warszawa 2007.
118 W. L. Korpeta, Zadania telewizji wobec jednostki i spo³eczeñstwa, Czêstochowa 2006; Wspó³czesna rola oraz

zadania mediów regionalnych i lokalnych, praca zbiorowa, Rzeszów 2007.
119 Na przyk³ad w numerze 10 z 1990 roku redakcja „Tygodnika Kêpiñskiego” zamieœci³a listê odchodz¹cych rad-

nych Rady Narodowej Miasta i Gminy Kêpno, którzy sprawowali swój mandat z nadania PZPR i ponownie ubiegali
siê o mandat w demokratycznych wyborach samorz¹dowych, których termin wyznaczono na 27 maja 1990 roku. Ma-
teria³ redakcyjny pod nazw¹ „¯egnamy” zawiera³ nastêpuj¹cy fragment: Przedstawiamy pañstwu listê cz³onków by³ej
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kêpnie. Osoby podkreœlone na tej liœcie ponownie ubiegaj¹ siê o mandat w obec-
nych wyborach. Czy tak im trudno zrozumieæ, ¿e ich czas ju¿ min¹³? Zaœ w numerze 12 z 1990 roku, który ukaza³ siê po
wyborach samorz¹dowych, redakcja zamieœci³a list otwarty do przewodnicz¹cego Rady Miasta i Gminy w Kêpnie,
w którym stwierdzono: Uwa¿aj¹c, ¿e zmiany spo³eczno-polityczne zachodz¹ce na terenie ca³ego kraju wymagaj¹ no-
wych ludzi, pragniemy poprzeæ kandydaturê W³adys³awa Garbiñskiego, wysuniêt¹ przez Komitet Obywatelski.

120 J. Braun, Potêga czwartej w³adzy, Warszawa 2005; Demokracja medialna – Ÿród³a w³adzy, praca zbiorowa,
Racibórz 2007; R. Kowalczyk, Mediokracja – rzeczywista czy wirtualna? Przypadek Rzeczpospolitej trzeciej i pó³, w:
Opisy politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. nauk. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Biblioteka Acta Poli-
tica, Szczecin 2007, s. 95–106; J. Okrzesik, „Wróg nr 1” czy „czwarta w³adza” – media w systemie politycznym RP,
w: Media a polityka, pod red. M. Szpunar, Rzeszów 2007.

121 E. Aronson, A. Pratkanis, Wiek propagandy. U¿ywanie i nadu¿ywanie perswazji na co dzieñ, Warszawa 2008;
J. Bralczyk, Jêzyk polskich tekstów propagandowych, Warszawa 1986; A. Lepa, Mechanizmy propagandy, Radom
2004.

122 M. M. Czarnawska, Jak siê broniæ przed indoktrynacj¹, Warszawa 1997.
123 P. Batko, Sztuka perswazji, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce, Gliwice 2006; P. Hahne, Si³a manipu-

lacji. Dziœ toczy siê walka o nasz¹ wolnoœæ jutro, Warszawa 1997; M. I³owiecki, Krzywe zwierciad³o. O manipulacji
w mediach, Lublin 2003; M. Mrozowski, Miêdzy manipulacj¹ a poznaniem. Cz³owiek w œwiecie mass mediów, War-
szawa 1991; T. Skoczek, W s³u¿bie manipulacji. Problemy cywilizacji medialnej, Bochnia 2007.

124 E. Maj, Symbole w komunikowaniu politycznym: próba ujêcia metodologicznego, w: Teoretyczne i metodolo-
giczne wyzwania badañ politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Duma³a, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lu-
blin 2009, s. 421–434.

125 A. Sepkowski, Mity w wyjaœnianiu naukowym, w: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badañ politologicz-
nych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Duma³a, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009, s. 75–84.

126 Mity, symbole i rytua³y we wspó³czesnej polityce. Szkice z antropologii polityki, red. B. Szklarski, Warszawa
2008.

127 Przemoc i marginalizacja. Patologie spo³ecznego dyskursu, Warszawa 2004.



tzw. poprawnoœæ polityczn¹ – w drodze praktykowania odpowiedzialnego dziennikarstwa
obywatelskiego128 oraz uczestnicz¹cego129.

4. Media lokalne na rynku komunikowania spo³ecznego

Trzeba podkreœliæ, i¿ media lokalne zwykle dobrze spe³niaj¹ swoj¹ rolê w systemie komu-
nikowania lokalnego130, w tym komunikowania spo³ecznego131 i politycznego132, przyczy-
niaj¹c siê w ten sposób do budowy podstaw spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce133.
Œwiadcz¹ o tym rzeczowe i krytyczne zwykle opinie dziennikarzy o aktorach ¿ycia politycz-
nego, zw³aszcza o ich postawie wobec mediów134, oraz uzmys³owienie sobie rozlicznych
i niezmiernie z³o¿onych uwarunkowañ, w jakich funkcjonuj¹ dziennikarze i wa¿nej roli, jak¹
spe³niaj¹ media we wspó³czesnym spo³eczeñstwie135, a tak¿e przyk³ady podejmowania siê
niezwykle trudnego i odpowiedzialnego dziennikarskiego œledztwa136 – niekiedy koñcz¹cego
siê, niestety, na sali s¹dowej137.

Bardzo istotn¹ funkcjê pe³ni¹ media lokalne w procesie szeroko rozumianej socjalizacji
spo³ecznej, w tym politycznej, któr¹ jest proces permanentnego kszta³towania œwiadomoœci
politycznej, a tym samym, postaw politycznych i kultury politycznej jednostki przez przejmo-
wanie informacji od innych podmiotów oraz w³asn¹ aktywnoœæ intelektualn¹ i praktyczn¹138.
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128 Dziennikarz z naszych stron, pod red. M. Kozakowskiej, Warszawa 2000; M. Kaczmarczyk, Dziennikarstwo
obywatelskie – miejsce i rola w systemie komunikowania spo³ecznego, w: Wspó³czesny dziennikarz i nadawca, pod
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telskim, w: Media dawne i wspó³czesne, t. 4, pod red. B. Kosmanowej, Poznañ 2009, s. 83–94.
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Media lokalne, wypowiadaj¹c siê na tematy spo³eczno-polityczne, poruszaj¹ tak¿e problema-
tykê normatywn¹ i aksjologiczn¹, dotycz¹c¹ norm i wartoœci139 oraz wzorów postaw i zacho-
wañ140. Przedstawiaj¹c, komentuj¹c, oceniaj¹c i interpretuj¹c wydarzenia na lokalnej scenie
politycznej, media lokalne wystêpuj¹ w wielu rolach, m.in. nauczyciela, wychowawcy, re-
cenzenta, komentatora, aktywnego obywatela, zatroskanego stanem spraw publicznych.
W czasie kampanii wyborczych pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê objaœniaj¹c¹ mechanizmy selekcji wy-
borczej i procedury g³osowania. W procesie oddzia³ywania spo³ecznego wykorzystuj¹ zwy-
kle lokalne autorytety, co jest zachowaniem sk¹din¹d s³usznym, bowiem: Pos³uszeñstwo
wobec autorytetów zapewnia utrzymanie porz¹dku spo³ecznego, sprawnoœæ dzia³ania ró¿nych
grup i instytucji. Jest te¿ postêpowaniem rozs¹dnym, poniewa¿ autorytety zwykle lepiej znaj¹
siê na rzeczy, oraz wygodnym, poniewa¿ pos³uszeñstwo autorytetom zwalnia nas z podejmo-
wania licznych decyzji, których podj¹æ nie chcemy lub nie potrafimy, a tak¿e zwalnia nas z od-
powiedzialnoœci za realizacjê owych nie swoich decyzji141. W ten miêdzy innymi sposób
mog¹ zapobiegaæ tzw. alienacji politycznej, czyli swoistemu syndromowi bezsilnoœci, bez-
sensu, anomii i wyobcowania142. Tworzy go brak mo¿liwoœci sprawowania dostatecznej kon-
troli spo³ecznej nad zjawiskami i procesami politycznymi, w tym zachowaniami polityków.
Niemo¿noœæ zrozumienia zachodz¹cych wydarzeñ politycznych przez przeciêtnego obywate-
la prowadzi do jego zagubienia i w konsekwencji zwykle do biernoœci spo³eczno-politycznej.

W kontekœcie zainteresowania mediów lokalnych obszarem politycznym, nale¿y podnieœæ
szczególn¹ wartoœæ wolnoœci wyra¿ania i rozpowszechniania pogl¹dów politycznych, których
autorami mog¹ byæ zarówno dziennikarze, jak i osoby udzielaj¹ce im informacji. W jednym
z komentarzy do Konstytucji RP w nastêpuj¹cy sposób statuowano spo³eczn¹ i polityczn¹
rangê wolnoœci wyra¿ania pogl¹dów: uœwiadomienie spo³eczeñstwu, ¿e w sk³ad statusu jed-
nostki jako hominem politicus wchodzi tak¿e wolnoœæ wyra¿ania pogl¹dów, bezpoœrednio lub
poprzez media, a nie tylko ich wyra¿ania poprzez manifestacje publiczne lub przynale¿noœæ
do organizacji, mo¿e przyczyniæ siê do wiêkszego anga¿owania siê w ¿ycie publiczne i przej-
mowania w szerszym wymiarze odpowiedzialnoœci za wspólne dobro, jakim jest pañstwo pol-
skie143.

Dzia³alnoœæ mediów lokalnych mo¿emy widzieæ i opisywaæ tak¿e w perspektywie nie-
ustaj¹cej kampanii i reklamy spo³ecznej, jaka jest b¹dŸ mo¿e byæ prowadzona na ³amach prasy,
w radiu, telewizji, internecie. Jej celem zwykle jest poprawa relacji spo³ecznych i propagowa-
nie prospo³ecznych postaw i zachowañ oraz piêtnowanie patologii ¿ycia indywidualnego
i publicznego144. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ pe³ni¹c funkcjê kontroln¹ i ostrzegawcz¹, media
lokalne mog¹ nie tylko alarmowaæ opiniê publiczn¹, lecz w okreœlonym zakresie tak¿e zapo-
biegaæ rozszerzaniu siê pewnych negatywnych zjawisk spo³ecznych, na przyk³ad takich jak:
agresja, alkoholizm, korupcja, narkomania, nietolerancja, prostytucja, przemoc w rodzinie,
przestêpczoœæ nieletnich.

Nale¿y podnieœæ, i¿ zjawisko agresji werbalnej, której przyk³adem s¹ niektóre wyst¹pie-
nia w mediach lokalnych, których autorami s¹ nie tylko dziennikarze, lecz tak¿e ich interloku-
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torzy, staje siê niekiedy motywem usprawiedliwiaj¹cym zachowanie agresywne innych osób.
W ten sposób media lokalne, pos³uguj¹c siê swoist¹ mow¹ wrogoœci, wojowniczoœci, destruk-
tywnoœci, podejrzliwoœci, mog¹ siê przyczyniaæ do wzrostu potencjalnej agresji werbalnej
wœród odbiorców, a wraz z ni¹ agresji czynnej. W agresji werbalnej czêsto jest zawarta inten-
cja szkodzenia komuœ lub czemuœ, która powinna spotkaæ siê ze zdecydowanym potêpieniem
ze strony odpowiedzialnych mediów. Skutkiem agresji mog¹ byæ szkody nie tylko fizyczne,
lecz tak¿e psychiczne. Te ostatnie zaœ mog¹ byæ bardziej dotkliwe i trwaæ znacznie d³u¿ej ni¿
szkody fizyczne. Co jednak zrobiæ wówczas, gdy same media pos³uguj¹ siê mow¹ wrogoœci,
gdy t¹ wrogoœci¹ epatuj¹ odbiorców?

Jednak podejmuj¹c trudne problemy spo³eczne, media lokalne mog¹ tworzyæ swoiste
œrodowisko wsparcia, które poprzez nag³aœnianie i objaœnianie tych problemów mo¿e
wp³ywaæ pozytywnie nie tylko na postawê odbiorców, lecz tak¿e na sposób reakcji i dzia-
³ania odpowiednich organizacji, s³u¿b, instytucji. W rezultacie tych dzia³añ media lokalne
mog¹ zmieniæ nie tylko ¿ycie pojedynczego cz³owieka, lecz tak¿e nasze ¿ycie spo³eczne.
W ten sposób media lokalne równie¿ kreuj¹ i podtrzymuj¹ swoist¹ wiêŸ miêdzy nimi i od-
biorcami, którzy mog¹ liczyæ na ich pomoc w trudnych, dra¿liwych, nietypowych b¹dŸ lo-
sowych sprawach.

Media lokalne to nie tylko wa¿ny œrodek przekazywania i wymiany informacji145, który
umo¿liwiaj¹c powszechny dostêp do ró¿norodnych wiadomoœci i praktykowanie swoistej
jawnoœci146, ogranicza jednak sferê prywatnoœci147. To równie¿ niemniej znacz¹ce narzêdzie
szeroko rozumianej komunikacji rynkowej148, edukacji i wychowania149, miêdzy innymi este-
tycznego150 oraz formowania i krzewienia postaw solidarnoœci spo³ecznej i tolerancji. Umie-
jêtnoœæ kszta³towania postaw solidarnoœci i tolerancji w spo³eczeñstwie polskim, które jest
stosunkowo jednorodne, zarówno pod wzglêdem kultury, narodowoœci, jak i wyznania reli-
gijnego, jest jednym z zasadniczych wyzwañ i problemów w praktyce mediów lokalnych.
Problematyka ta jest o tyle wa¿na, o ile uznajemy solidarnoœæ spo³eczn¹ i tolerancjê za fun-
damentalne sk³adniki szeroko rozumianej demokratycznej kultury spo³ecznej oraz wolno-
œci, która jest równie¿ wyrazem prawa cz³owieka do otrzymania odpowiedniej pomocy,
opieki i wsparcia spo³ecznego oraz podtrzymania osobniczej odmiennoœci, przejawia-
j¹cej siê zarówno w dziedzinie wolnoœci s³owa, sumienia, wyznania, jak i postawy czy za-
chowania151. Stan ten zaœ niew¹tpliwie wywo³uje i prowadzi do powstawania naturalnych
sk¹din¹d dysonansów, obecnych zarówno w dialogu publicznym i relacjach interpersonal-
nych, jak i dzia³alnoœci mediów. Bior¹c pod uwagê faktyczne zadania i efekty dzia³alnoœci
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mediów lokalnych, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pe³ni¹ one tak¿e jakiœ rodzaj misji w swoich
spo³ecznoœciach152.

Podczas analizy funkcjonowania mediów lokalnych nie nale¿y zapominaæ o w¹tku do-
tycz¹cym tzw. kultury medialnie zapoœredniczonej, w której dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ me-
dia kreuj¹ce normy, wartoœci, zachowania, spo³eczne gusta i wra¿liwoœæ estetyczn¹ oraz
kulturê dnia codziennego153. W zasadzie media by³y i s¹ postrzegane jako jeden z wa¿niej-
szych œrodków utrwalania pewnych pozytywnych i oczekiwanych zwyczajów, zachowañ
i postaw ludzi, miêdzy innymi w dziedzinie ochrony zdrowia, ekologii, rekreacji154. Jednak
trzeba podkreœliæ, i¿ skutkiem ich dzia³alnoœci informacyjno-publicystycznej jest œwiat nie
tylko odzwierciedlany155, lecz równie¿ kreowany156, w którym deformacji zwykle ulega nie
tylko informacja, lecz przede wszystkim powstaj¹cy na jej fundamencie obraz œwiata157.
Wspó³czeœnie szczególnymi mo¿liwoœciami kreowania, jak i odzwierciedlania opinii pu-
blicznej, wyra¿aj¹cej ró¿ne pogl¹dy na ró¿ne tematy i w ró¿ny sposób, dysponuje zarówno,
telewizja158, jak internet, którego rozwój niesie ze sob¹ w naturalny sposób elementy zarówno
pozytywne, jak i negatywne159.

Summary

The paper concerns considerations on the areas of operation of modern local media in Po-
land from the point of view of the paradigm of media studies. It outlines the evolution of the
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status of local media after 1989. It emphasizes the importance of the Round Table and the re-
sulting political transformation in the process of restitution and development of local media in
Poland. The paper also describes this segment of the media in terms of freedom and account-
ability, market, economy and idea as well as social communication.
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