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Bezp³atna gazeta „Echo Miasta”

w kontekœcie funkcjonowania gazet bezp³atnych

na polskim rynku w latach 2005–2009

Czym jest gazeta dla wspó³czesnego cz³owieka? „Œrodki masowego
przekazu (mass media, publikatory) – œrodki spo³ecznego komuniko-

wania o szerokim zasiêgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szer-
szym znaczeniu tak¿e ksi¹¿ka, film, plakat. Œrodki masowego przekazu to
element kultury masowej. Historia œrodków masowego przekazu jest
d³uga. Pocz¹tki prasy siêgaj¹ XVII wieku – pierwszym wydawc¹ gazety
by³ niemiecki drukarz i ksiêgarz Johann Carolus. Dzia³o siê to w Strasbur-
gu w 1609 roku. Pomys³ szybko przyj¹³ siê w ca³ej Europie. Pierwsza pol-
ska gazeta „Merkuryusz Polski Ordynaryjny” by³a wydana w 1661 roku
w Krakowie, a póŸniej tak¿e w Warszawie, jednak prawdziwego znacze-
nia nabra³a w XIX wieku. Pierwsze regularne programy radiowe nadane
zosta³y w 1920 roku. Kroniki filmowe wyœwietlano od 1927 r. Telewizja
w Polsce narodzi³a siê w 1937 roku, ale prawdziw¹ popularnoœæ zyska³a
w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych. W 1971 roku pojawi³a siê kolo-
rowa telewizja. Robert Merton przeprowadzi³ badania wœród czytelników
periodyku spo³eczno-politycznego w Rovere: respondenci mieli wskazaæ,
do kogo zwracali siê o pomoc w osobistych sprawach, a nastêpnie wska-
zywali osoby, do których powszechnie zwracano siê o poradê w tych spra-
wach. Merton sformu³owa³ przedmiot badañ w nastêpuj¹cy sposób: „Czy
wœród czytelników pisma znajduje siê nieproporcjonalna liczba osób wy-
wieraj¹cych wp³yw i czy korzystaj¹ one z informacji w inny sposób ni¿
zwykli czytelnicy?”. Badania mia³y na celu udzielenie odpowiedzi na py-
tanie, czy istniej¹ osoby, które wywieraj¹ wp³yw na innych ludzi, i jakie to
s¹ osoby. Na podstawie tych badañ podzielono ludzi na:
– wywieraj¹cych wp³yw obecnie;
– ludzi wp³ywowych;
– ludzi, których wp³ywy zanikaj¹, albo których wp³yw jest ukryty;
– ludzi przeciêtnych;



– samotników1.
Podczas tych badañ okreœlono, jak¹ rolê odgrywa to pismo w ¿yciu

spo³ecznoœci Rovere. Otó¿ grupa ludzi wywieraj¹cych wp³yw czyta tê ga-
zetê nie dla informacji w³asnej, lecz, aby informowaæ opiniê publiczn¹,
zwracaj¹c¹ siê do nich po pomoc lub opiniê. Przywo³any powy¿ej badacz
podzieli³ osoby wywieraj¹ce wp³yw na przywódców lokalnych oraz ko-
smopolitycznych:
– przywódcy lokalni to ci, którzy swoje wp³ywy opieraj¹ na rozwiniêtej

sieci stosunków osobistych, a chc¹c zdobyæ po¿¹dan¹ pozycjê, musz¹
siê czymœ wykazaæ. Wp³yw szybciej zdobywaj¹ dziêki kompetencjom
i wykszta³ceniu;

– przywódcy kosmopolityczni pochodz¹ z zewn¹trz. Zdobywaj¹ zwolen-
ników dziêki temu, i¿ rozumiej¹ swoich wspó³mieszkañców.
Okazuje siê, ¿e Merton Ÿle okreœli³ i sprecyzowa³ problem badawczy,

by³o to nadmierne uszczegó³owienie zagadnienia – nie chodzi³o o wska-
zanie osób wywieraj¹cych wp³yw, trudno odnaleŸæ korelacjê miêdzy czy-
taniem pisma a wywieraniem wp³ywu. Istnieje podobna zale¿noœæ, jednak
oddzia³ywanie na czytelników nie jest logiczn¹ konsekwencj¹ lektury ga-
zety. Czytanie pism to metoda, dziêki której potencjalny kandydat zwiêksza
swój presti¿ w oczach innych mieszkañców, gdy¿ jest w stanie w³¹czyæ siê
do bie¿¹cej dyskusji czy analizy wydarzeñ dotycz¹cych lokalnej spo³ecz-
noœci.

Warto przyjrzeæ siê metodom badawczym. Dane s³u¿¹ce do badania
spo³eczeñstwa pochodzi³y kiedyœ wy³¹cznie ze statystyk przyrostu natu-
ralnego ludnoœci, przestêpczoœci, migracji czy produkcji oraz innych zja-
wisk o charakterze socjologicznym. Obok pojawi³y siê metody pobierania
prób, metody badania niewielkiej, wybranej czêœci spo³eczeñstwa. Umo-
¿liwi³o to zbieranie danych na szerok¹ skalê w ró¿nych celach. Do nauki
wprowadzono zmienne psychologiczne – zamiary ludzi mo¿na by³o ³atwo
rozszyfrowaæ. Merton wprowadzi³ tzw. statystyczne testy istotnoœci, a przy-
k³ad zastosowania opublikowa³ w jednym z pism socjologicznych w 1945 r.
Tuner twierdzi³ jednak, ¿e ³atwoœæ, z jak¹ mo¿na wyznaczyæ „poziom
istotnoœci” rezultatów powoduje jeszcze prostsze wysnuwanie wniosków
z badañ na ma³ej grupie osób.
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1 Gazety bezp³atne – reklama. Licencje. Franchising, http://www.gazetybezplat-
ne.pl/, data odczytu 19 VI 2009, godzina odczytu 22.55.



Dla analizy archiwalnej wa¿ne s¹ wywiady, które mog¹ byæ z teore-
tycznego punktu widzenia:
– przeprowadzane zbiorowo lub indywidualnie;
– o charakterze skategoryzowanym albo nieskategoryzowanym;
– eksploracyjne lub zogniskowane, które uzupe³niaj¹ eksperyment kon-

trolowany. Polega on na przeprowadzeniu badañ na dwóch grupach
– jedna z nich zosta³a np. poddana dzia³aniu propagandy, a druga nie.
Wywiad przeprowadza siê przed i po zakoñczeniu doœwiadczenia.
Efekty eksperymentu ukazuj¹ skutki oddzia³ywania na postawy, a nie
na wewnêtrzn¹ dynamikê, która do nich doprowadzi³a.
Inne, warte wzmianki, metody badawcze to „sonda¿e postaw”, w któ-

rych uwzglêdnia siê:
– postrzeganie œwiata spo³ecznego – w jakie informacje wierzymy, a w ja-

kie nie; z kim siê kontaktujemy;
– oceny – idee które uznajemy, przywódcy, którym ufamy;
– oczekiwania – nasze plany i myœli oraz przypuszczenia.

Kolejna istotna metoda badawcza to „technika panelowa” wykorzy-
stywana jest czêstokroæ w badaniach wyborczych. Porównuje siê wówczas
wywiady przeprowadzane podczas kampanii z tymi samymi ludŸmi, by
ustaliæ kto zmienia zdanie, decyzje i dlaczego. Fokus, czyli zogniskowany
wywiad grupowy przeprowadzili w 1941 roku R. Merton i Lazarsfeld. Za-
stosowali go do oceny programów radiowych. „Puszczano” audycjê ra-
diow¹ zgromadzonym w studiu s³uchaczom, którzy mieli do dyspozycji
dwa przyciski: zielony i czerwony. Czerwony przycisk mia³ byæ naciskany,
gdy audycja radiowa wywo³ywa³a w nich negatywne reakcje, zielony – gdy
pozytywne. W dalszej czêœci badania odtwarzano grupie fragmenty wy-
wo³uj¹ce du¿¹ koncentracjê reakcji. W czasie II wojny œwiatowej Merton
wykorzystywa³ fokus do analizy wp³ywu filmów propagandowych na mo-
rale ¿o³nierzy oraz do analizy ró¿nych form i sposobów szkolenia ¿o³nierzy.

Funkcje œrodków masowego przekazu, to kolejny z istotnych proble-
mów, które warto krótko naœwietliæ w kontekœcie analizowania prasy
bezp³atnej. Jako pierwszy funkcje œrodków masowego przekazu wyró¿ni³
Harold Lasswell. Wed³ug niego (1948) 3 g³ówne funkcje komunikowania
w spo³eczeñstwie to:
– koordynacja elementów systemu spo³ecznego;
– transmisja kultury, czyli transmisja dziedzictwa spo³ecznego nastêp-

nym pokoleniom.
W dzisiejszych czasach mówi siê raczej o ró¿norakich funkcjach: in-

formacyjnej, interpretuj¹cej czy kulturowej. W 1960 r. Charles Wright
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doda³ na kolejnym miejscu rozrywkê2. Rozrywka jest czêœci¹ transmisji
kultury, ale posiada te¿ wymiar psychologiczny – dostarcza ludziom re-
laksu i redukujê napiêcia, co u³atwia im radzenie sobie z problemami
¿yciowymi, a spo³eczeñstwu unikanie rozpadu. Dodaj¹c pi¹t¹ funkcjê
– mobilizacjê, a w jej obrêbie wykorzystanie mediów do politycznej i han-
dlowej promocji, mo¿emy za Denisem McQuailem wskazaæ nastêpuj¹cy
zestaw zadañ i funkcji mediów w spo³eczeñstwie:
– informacja – dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w spo-

³eczeñstwie, kraju i na œwiecie, wskazywanie rozk³adu si³ we w³adzy
politycznej, u³atwianie innowacji, adaptacji i rozwoju;

– korelacja – wyjaœnianie, interpretowanie oraz komentowanie znaczenia
i sensu wydarzeñ i informacji, popieranie ustalonych norm i autory-
tetów, socjalizacja, koordynowanie jednostkowych i zbiorowych dzia-
³añ spo³ecznych, tworzenie consensusu spo³ecznego i politycznego,
ustalanie autorytetów i nadawanie statusu spo³ecznego;

– kontynuacja – wyra¿anie dominuj¹cej kultury oraz subkultur i nowych
wydarzeñ kulturalnych, wytwarzanie i utrzymywanie wspólnoty wartoœci;

– rozrywka seksualna – organizowanie zabawy, odprê¿enia i relaksu, re-
dukowanie napiêcia spo³ecznego;

– mobilizacja – kampanie publiczne w sferze polityki, wojny, rozwoju
ekonomicznego i religii.
Nie da siê wyznaczyæ konkretnej i œciœle okreœlonej wagi powy¿szych

elementów czy czêstotliwoœci ich wystêpowania. Odpowiednioœæ miêdzy
funkcj¹ a zawartoœci¹ czêsto siê ³¹cz¹, a treœæ przekazu mo¿e s³u¿yæ ró¿-
norodnym funkcjom. Teoria funkcjonalistyczna jest u¿yteczna do obja-
œnienia zjawiska integracji spo³ecznej. Analizy zawartoœci wskazuj¹, ¿e
media masowe bywaj¹ czêsto konformistyczne i podtrzymuj¹ tradycyj-
ne wartoœci – opowiadaj¹c siê zarazem za pogl¹dami wiêkszoœci, ni¿
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2 Warto odnieœæ siê do teorii Johana Huizingi wytoczonej w prze³omowej pracy
Homo ludens. Zabawa jako Ÿród³o kultury, prze³o¿yli M. Kurecka, W. Wirpsza, Czy-
telnik, Warszawa 1985. „Homo ludens” jest ju¿ dziœ niew¹tpliwie klasyk¹ w swoim
gatunku. Jej teza generalna nie od razu zyska³a powszechn¹ akceptacjê i uznanie
w oczach nauki œwiatowej. Jednak jest to pierwsza oryginalna i niezwykle atrakcyjna
próba przedstawienia ca³okszta³tu kultury europejskiej jako formy gry lub zabawy
o korzeniach spo³ecznych. Równie¿ w prasie codziennej, a zw³aszcza bezp³atnej s¹
specjalne rubryki poœwiêcone rozrywce. Ludyczny charakter, jak zauwa¿y³by Huizin-
ga, jest tutaj ca³kowicie naoczny. Gra odnosi siê do œwiêtej tradycji zabawy. Wyni-
kaj¹cej z g³êbi natury cz³owieka. Spraw¹ zasadnicz¹ jest motyw ludyczny jako taki,
wszak ju¿ staro¿ytni Rzymianie wo³ali „Chleba i igrzysk”. Vide: s. 160.



mniejszoœci3. Gans twierdzi, ¿e media najczêœciej wyra¿aj¹ to, co same
uznaj¹ za wartoœci dominuj¹ce. Wedle Murphego media wyra¿aj¹ wartoœci
presti¿owych warstw spo³ecznych, elit wspólnot lokalnych. Przyk³adem
selektywnej funkcji integracyjnej jest teza Ferguson z 1983 r., która widzi
analogiê miêdzy Durkheimowskim pojêciem kultu religijnego a stosun-
kiem miêdzy pismami i ich czytelniczkami. Pisma te tworz¹ swoiste
wspólnoty duchowe, kult kobiecoœci, w którym dziennikarze s¹ kap³anami,
a czytelniczki wyznawcami. Funkcjonaliœci wskazuj¹, ¿e nawet wiadomo-
œci s¹ normatywne, a tym samym umacniaj¹ okreœlon¹ wizjê rzeczywisto-
œci. Media mimo eksponowania zbrodni, gwa³tu nie s¹ istotn¹ przyczyn¹
spo³ecznej i indywidualnej dezorganizacji. W 1948 Merton i Lazarsfeld wpro-
wadzili pojêcie „dysfunkcja narkotyzuj¹ca” – co mia³oby oznaczaæ, ¿e media
tworz¹ stan spo³ecznej apatii, przy jednoczesnym umacnianiu wœród odbior-
ców przekonania, ¿e poinformowanie jest wystarczaj¹ce do aktywnego uczest-
nictwa w ¿yciu spo³ecznym. Prowadzi to do pasywnej obserwacji4.

Warto rozwa¿yæ na wstêpie istotê gazety bezp³atnej, która w ostatnim
czasie odnios³a sukces na rynku œrodków komunikacji spo³ecznej w Pol-
sce. W wyszukiwarce Google na jednym z pierwszych miejsc po wpisaniu
has³a „gazeta bezp³atna” pojawia siê taki oto tekst: „Bezp³atne, wysoko-
nak³adowe gazety, kolportowane bezpoœrednio do wszystkich. Nasze ga-
zety docieraj¹ do wszystkich. S¹ bezp³atne, ca³kowicie niezale¿ne i staraj¹
siê byæ wiarygodne. Dlatego w³aœnie reklama na naszych ³amach jest
doskona³¹ inwestycj¹. Mo¿esz zamówiæ reklamê i poznaæ prawdziw¹,
ogromn¹ si³ê ra¿enia. Skutek gwarantowany. Nasi dotychczasowi rekla-
modawcy powtarzaj¹, ¿e nie spodziewali siê a¿ tak znakomitych efektów!
Jesteœmy oczekiwanym goœciem w ka¿dym domu. Ten atut oraz fakt, i¿
staramy siê trzymaæ najwy¿szy poziom merytoryczny i edytorski, wyko-
rzystuj¹ starostwa, urzêdy miejskie i gminne. Urzêdy zamieszczaj¹ w ka¿-
dym numerze swoje oficjalne wk³adki”5. Tak w³aœnie reklamuj¹ siê dwie
darmowe gazety – Radiorama i Cityrama. Wysokie pozycje w wyszuki-
warce internetowej stanowi¹ dowód na du¿¹ si³ê przebicia wydawców ty-
ch¿e tytu³ów, co przejawia siê w chêci ponoszenia wysokich kosztów tzw.
pozycjonowania linków, a tak¿e na spor¹ liczbê tzw. wejœæ internautów.
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3 To zjawisko ma swoje korzenie niew¹tpliwie w czytelnictwie, jako ¿e gazeta
– zw³aszcza bezp³atna – musi zarobiæ na siebie, w tym przypadku poprzez reklamê,
a zatem musi zadowoliæ gusta wiêkszoœci.

4 Patrz: ibidem; Gazety bezp³atne – reklama. Licencje. Franchising.
5 Patrz: ibidem; Gazety bezp³atne – reklama. Licencje. Franchising.



Popularnoœæ gazet rozdawanych za darmo mieszkañcom du¿ych i œred-
nich miast mówi sama za siebie, stanowi rodzaj dowodu na to, jak wa¿ne
miejsce zajmuje dziœ ten typ gazet w Polsce. „Bior¹c bezp³atne gazety,
rzadko zastanawiamy siê, który to tytu³. – Ile rozdaj¹cych spotykaj¹ na
swej drodze, tyle ró¿nych gazet zabieraj¹ – przyznaje Zbyszek rozdaj¹cy
„Metro” w Warszawie. Niektórzy chc¹ wzi¹æ kilka egzemplarzy jednego
tytu³u. – Nam nie wolno dawaæ wiêcej ni¿ jednej gazety – mówi Konrad
rozdaj¹cy „Metropol”. – Jeœli ktoœ chce mieæ kilka gazet bierze kolejn¹ od
stoj¹cego obok kolegi – mówi. Tak postêpuj¹ najczêœciej ludzie starsi,
których dziwi brak mo¿liwoœci otrzymania kolejnego egzemplarza. – Staj¹
siê niemili. Pewna pani s³ysz¹c moj¹ odmowê nawet podar³a gazetê. Ale
takie sytuacje nie zdarzaj¹ siê zbyt czêsto – opowiada Konrad. Dlaczego
siêgamy po prasê bezp³atn¹? – Bo jest dostêpna, podaje wa¿ne informacje
i dostajemy j¹ za darmo – odpowiadaj¹ zgodnie osoby, które spotka³am
w warszawskim metrze. Tak¹ gazetê mo¿na przeczytaæ w drodze do pra-
cy, w ci¹gu 10–15 min. Wraz z koñcem podró¿y zwykle wyrzucamy gaze-
tê do kosza. – Przyzwyczai³am siê do takich gazet. Czêsto siedz¹c nad
fili¿ank¹ kawy wracam do artyku³ów, których nie dokoñczy³am – mówi
pani Agata, lat 37, któr¹ spotka³am na stacji warszawskiego metra. – In-
formacje w takich gazetach s¹ krótkie i sensowne. Zazwyczaj udaje mi siê
przeczytaæ ca³y tekst. Pani Agata jest jedn¹ z nielicznych osób, które chêt-
nie zagl¹daj¹ po raz kolejny do tego samego wydania gazety”6.

Gazety bezp³atne nale¿¹ na œwiecie do najwy¿ej nak³adowych wydaw-
nictw. Nierzadko dziennik wydawany bezp³atnie ma byæ dodatkowym
Ÿród³em przychodu dla wydawcy, który posiada ju¿ tytu³y na rynku gazet
p³atnych. Wydawanie bezp³atnej gazety ma byæ uatrakcyjnieniem oferty
skierowanej do reklamodawcy. Z drugiej strony, dla podniesienia rentow-
noœci, wydawcy konsoliduj¹ tytu³y, które s¹ ich w³asnoœci¹.

„Wysoka zale¿noœæ od przychodów reklamowych i tym samym zale¿-
noœæ od stanu koniunktury sk³oni³y wielu wydawców prasy codziennej do
³¹czenia w ramach jednolitych struktur zasobów informacyjnych, produk-
cyjnych, administracyjnych i czêœciowo obs³ugi dziennikarskiej dla wielu
tytu³ów. Takie dzia³anie pozwoli³o na osi¹gniêcie wyraŸnego postêpu
w zakresie wydajnoœci pracy oraz ekonomicznej efektywnoœci. Taka prak-
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6 E. Piotrowska, Lubimy czytaæ bezp³atne gazety, Wiadomosci24.pl. Najwiêkszy
serwis dziennikarstwa obywatelskiego, 26 IX 2006, data odczytu 19 VI 2009, godzina
odczytu 22.59, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/lubimy_czytac_bezplatne_gaze-
ty_7145.html.



tyka nie jest obca równie¿ polskim wydawcom, którzy posiadaj¹ wiele
tytu³ów wydawanych na ró¿nych rynkach geograficznych. Analizy firm
medialnych, które zdecydowa³y siê na wprowadzenie grupowania, wska-
zuj¹, ¿e ewentualne korzyœci ró¿ni¹ siê miêdzy rynkami i bran¿ami me-
diów. W licznych przypadkach uda³o siê uzyskaæ pewn¹ obni¿kê kosztów
i podtrzymaæ dzia³alnoœæ nawet w konfrontacji z narastaj¹c¹ konkurencj¹;
tym samym ograniczyæ specyficzne ryzyko w konkretnych sytuacjach”7.
Tak¹ walkê stoczyæ musia³o zw³aszcza „Echo Miasta” na rynku lokalnej
prasy poznañskiej.

Gazety bezp³atne funkcjonuj¹ w przestrzeni cyfrowej, w Internecie.
„Media cyfrowe to dowolna forma (lub format) prezentacji i u¿ytkowania
treœci (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które s¹ zapisywa-
ne, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane przy u¿yciu urz¹dzeñ, noœ-
ników i systemów elektronicznych, dzia³aj¹cych w oparciu o informacje
przetwarzane w systemie cyfrowym. Zapis cyfrowy – w przeciwieñstwie
do analogowego – jest nieci¹g³y i niematerialny; opiera siê na operowaniu
wartoœciami liczbowymi (kodem liczbowym). Technologia cyfrowa umo-
¿liwia edycjê i powielanie opisuj¹cych treœci danych bez utraty ich jako-
œci. Treœæ danych cyfrowych jest niezale¿na od sposobu ich prezentacji
(przesy³u, u¿ytkowania itp.). Ostateczna forma prezentacji (lub innego
u¿ytkowania) danych uzale¿niona jest od zaprogramowanej w urz¹dzeniu
(lub aplikacji) interpretacji, lub te¿ od interakcji podjêtej z tym urz¹dze-
niem (aplikacj¹), systemem przez jednego lub wielu jego u¿ytkowników.
Tym, co szczególnie odró¿nia model komunikacji poœredniczonej przez
urz¹dzenia cyfrowe od tradycyjnych mediów audio-wizualnych i druko-
wanych, jest b³yskawiczna aktualizacja, dostêpnoœæ oraz zdolnoœæ do uzy-
skania informacji zwrotnej od odbiorców”8.

Nie mo¿na zapominaæ o spo³ecznych funkcjach gazet bezp³atnych
zwi¹zanych z poszerzaniem rynku pracy. Œrednio licz¹c ka¿de wiêksze
miasto oferuje swoim mieszkañcom jedn¹ lub dwie gazety bezp³atne,
gdzie pracuj¹ dziennikarze, pracownicy dzia³u reklamy, obs³ugi i admini-
stracji. Do tego dochodz¹ kolporterzy, zwykle m³odzi ludzie, którzy w ten
sposób zarabiaj¹ na naukê czy na swoje potrzeby. To miejsca pracy, ge-
neruj¹ce rozwój kulturalny i gospodarczy danego obszaru, na którym
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7 T. Kowalski, Miêdzy twórczoœci¹ a biznesem. Wprowadzenie do zarz¹dzania

w mediach o rozrywce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
8 Media cyfrowe, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipe-

dia.org/wiki/Media_cyfrowe, data odczytu 19 VI 2009, godzina odczytu 23.15.



dzia³a prasa bezp³atna. Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ w dobie niskiego
czytelnictwa w Polsce, ka¿dy rodzaj lektury jest godny uznania. Nawet,
jeœli typowe czytelnictwo ogranicza siê do tytu³u, leadu, podpisu pod foto-
grafiami czy œródtytu³ów; w czasach cywilizacji XXI w., rozbieganych,
pêdz¹cych, zapracowanych ludzi, zawsze to pewien rodzaj nieœmia³ego
sukcesu, którego miar¹ jest dostarczanie bie¿¹cych informacji i analizo-
wanie zjawisk ¿ycia codziennego w zakresie kultury, gospodarki, polityki
globalnej i lokalnej.

Jedn¹ z niew¹tpliwie wa¿niejszych pozycji na rynku prasy bezp³atnej
jest w³aœnie funkcjonuj¹ce od 2005 r. „Echo Miasta”. Sam tytu³ ma bardzo
istotne odniesienia kulturowo-historyczne. „Echo – zjawisko odbicia siê
dŸwiêku od przeszkód, jakimi s¹ œciany lasów, górskie zbocza, œciany
ska³, jarów. Czêsto przez odpowiednie wykorzystanie ukszta³towania te-
renu, mo¿na uzyskaæ efektowne zjawiska s³uchowe o wysokich walorach
estetycznych. Echo powstaje w wyniku odbicia fal dŸwiêkowych od twar-
dej powierzchni. DŸwiêk powraca do naszego ucha i s³yszymy echo
w³asnego g³osu. Statki u¿ywaj¹ urz¹dzeñ zwanych echosondami do okre-
œlenia g³êbokoœci wody lub wykrywania przeszkód. Urz¹dzenie zwane so-
narem wysy³a wi¹zki fal dŸwiêkowych, które po odbiciu wracaj¹ i s¹
rejestrowane na specjalnym wykresie. Za echo uznaje siê dŸwiêk, który
dotrze do obserwatora z opóŸnieniem wiêkszym od 0,1 s po dŸwiêku do-
cieraj¹cym bezpoœrednio ze Ÿród³a. Taki czas umo¿liwia cz³owiekowi
wyraŸne rozró¿nienie obu dŸwiêków (jest dwukrotnie wiêkszy od roz-
dzielczoœci czasowej s³uchu). Przy temperaturze oko³o 20°C odpowiada
to sytuacji, gdy odbijaj¹ca przeszkoda jest oddalona o minimum 16,2 m.
Je¿eli czas miêdzy docieraj¹cymi dŸwiêkami jest mniejszy ni¿ 0,1 s,
wówczas zjawisko to nazywamy pog³osem”9. Echo to pog³os. „Czy od
echa mo¿na oczekiwaæ czegoœ oryginalnego? Autor: Zbigniew Trzaskow-
ski”10. A jednak autorzy i wydawcy gazety „Echo Miasta” przyjêli sobie
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9 Echo. Wikipedia. Wolna encyklopedia, data odczytu 19 VI 2009, godzina od-
czytu 23.22.

10 Echo. Wikicytaty, data odczytu 19 VI 2009, godzina odczytu 23.24. Z. Trza-
skowski, publicysta jest równie¿ autorem innych znanych cytatów i powiedzeñ. „Zbig-
niew Trzaskowski (ur. 1959) – publicysta, dr nauk humanistycznych.
– Czy od echa mo¿na oczekiwaæ czegoœ oryginalnego?
– Jeœli w mi³oœci jesteœ Ÿród³em szczêœcia, jego owoce do ciebie powróc¹. Jeœli jesteœ

sprawc¹ uraz, do ciebie powróc¹ krzywdy.
– Ka¿dy dzieñ ma swój cieñ.
– Kto kocha, nie rz¹dzi drugim.



bardzo ambitne za³o¿enia. Okreœla je dobitnie misja gazety. Tak oto misjê
gazety okreœlaj¹ sami wydawcy: „Misja gazety. Echo Miasta jest nowocze-
sn¹, bezp³atn¹, gazet¹ miejsk¹ ukazuj¹c¹ siê w 7 najwiêkszych aglomera-
cjach Polski. Naszym atutem jest lokalnoœæ. Dostarczamy najwa¿niejszych
i najbardziej przydatnych informacji dotycz¹cych ¿ycia w mieœcie. W tej
skali jesteœmy u¿yteczn¹ gazet¹ konsumenck¹, interwencyjn¹ oraz apoli-
tyczn¹, stanowi¹c¹ Ÿród³o wiedzy dotycz¹cej us³ug oraz produktów”11. Za
okreœleniem „echo miasta” kryje siê te¿ g³êbokie przekonanie twórców
gazety o koniecznoœci owego „odbicia”, odzwierciedlenia bie¿¹cych wy-
darzeñ miasta, wyczuwania jego pulsu. Podobne tytu³y na bazie s³owa
„echo” nie s¹ w polskiej prasie rzadkoœci¹ (vide „Echo Kozienickie”,
„Echo Powiœla”), podobnie jak w tym kontekœcie funkcjonuj¹ na praso-
wym rynku bliskoznaczne okreœlenia „zwierciad³o” („Zwierciad³o”, „Der
Spiegel”, „The Mirror”), czy „puls” („Puls biznesu”).

„Echo Miasta” obejmuje 7 aglomeracji: Katowice, Kraków, £ódŸ
(gdzie znajduje siê centrala firmy), Poznañ, Trójmiasto, Warszawa, Wro-
c³aw. Zarz¹d firmy stanowi¹: £ukasz Gajewski – prezes zarz¹du, Adam
Guzek – wiceprezes zarz¹du, Maciej Siembieda – cz³onek zarz¹du ds. re-
dakcyjnych, Iwona Ba³dyga – dyrektor dzia³u finansowo-ksiêgowego12.
Warto zaznaczyæ, i¿ struktura zarz¹du ewoluowa³a w sposób dynamiczny,
od chwili za³o¿enia gazety w 2005 roku kierowa³o ni¹ kilka zespo³ów,
zmienianych kilkakrotnie przez wydawcê Media4mat, którego korzeni
nale¿y poszukiwaæ w koncernie medialnym Passauer Presse13. Media-
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– Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy siê o nagrodê za swoj¹ mi³oœæ, lecz tylko
o to, aby kochaæ coraz lepiej.

– Kochaj¹ce serce nigdy siê nie starzeje.
– Mi³oœæ jest obietnic¹, spe³nij j¹.
– Mi³oœæ nie jest s³owem – jest obecnoœci¹.
– Uœmiech cz³owieka – to Ÿrenica jego duszy.
– Nieprzyjaciela mo¿na pokonaæ przebaczeniem, a nie zemst¹.
– Przebaczenie – uœmiech mi³oœci.
– ¯ycie ma to do siebie, ¿e nie mo¿na go powtórzyæ.
– ¯yciem w pe³ni jest umieranie z mi³oœci”. Vide: Wikicytaty.

11 Vide: http://www.echomiasta.pl/, data odczytu 19 VI 2009, godzina odczytu
23.19.

12 Na podstawie: http://www.echomiasta.pl/wydawnictwo.php, data odczytu
30 VI 2009, godzina odczytu 10.47.

13 „Passauer Neue Presse (PNP) – regionalna gazeta niemiecka wydawana w Pasa-
wie (niem. Passau) w Bawarii przez Verlagsgruppe Passau. Utworzona w 1946 r. przez
niemieckiego wydawcê, dra Hansa Kapfingera. Firma wydawnicza Verlagsgruppe



4mat Sp. zo.o. „Echa Miasta” jest inwestycj¹ kapita³ow¹ Polskapresse,
która ma w Media4mat 99 procent udzia³ów, cz³onka grupy prasy regio-
nalnej koncernu Verlagsgruppe Passau – w³aœciciela najwiêkszych gazet
regionalnych w Polsce.

Ze wzglêdu na ekspansywny charakter koncertu na rynku wydawni-
czym prasy polskiej i ze wzglêdu na umiejêtnoœæ utrzymania swej wyso-
kiej pozycji w minionym piêtnastoleciu, fenomen ten podlega³ równie¿
analizie naukowej i szczegó³owemu opracowaniu14.

„Echo Miasta” od pocz¹tku nazywane przez wydawcê „bezp³atn¹ ga-
zet¹ wielkomiejsk¹” to siedem mutacji tytu³u tworzonego przez odrêbne
zespo³y redakcyjne, funkcjonuj¹ce w miastach, w których ukazuje siê ga-
zeta. Wiêkszoœæ nak³adu gazety jest rozprowadzana w godzinach przed-
po³udniowych kierowcom w miejscach o najwy¿szym natê¿eniu ruchu
(na skrzy¿owaniach) oraz przechodniom (w okolicach dworców, przys-
tanków komunikacji miejskiej itp.). Pozosta³a czêœæ nak³adu rozk³adana
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Passau GmbH, która oprócz gazet w Bawarii wydaje (za poœrednictwem swych
spó³ek-córek) gazety tak¿e w Austrii, Czechach, na S³owacji oraz w Polsce (tu – po-
przez nale¿¹ce do Verlagsgruppe Passau wydawnictwo Polskapresse)”. Vide: Wikipe-

dia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Passauer_Neue_Presse, data odczytu 30 VI 2009,
godzina odczytu 10.51. Koncern wydawniczy funkcjonuje w bardzo szerokim zasiêgu
obejmuj¹cym spor¹ czêœæ polskiej prasy lokalnej w Poznaniu, posiada równie¿ swój
portal informacyjny w Internecie – Wiadomoœci 24.pl. Najwiêkszy serwis dziennikar-

stwa obywatelskiego. Vide: http://www.wiadomosci24.pl/tag/Neue_Passauer_Pres-
se.html, data odczytu 30 VI 2009, godzina odczytu 10.54.

14 „Autor artyku³u opisuje najwa¿niejsze momenty zwi¹zane z kilkunastoletni¹
obecnoœci¹ dwóch zagranicznych koncernów (Passauer Neue Presse i Orkla) na pol-
skim rynku regionalnej prasy codziennej. Pocz¹wszy od pierwszych inicjatyw wy-
dawniczych, poprzez fazê ostrej konkurencji miêdzy obu spó³kami i kszta³towanie siê
duopolu, a na spluralizowanym monopolu skoñczywszy. Autor podsumowuje doko-
nania Orkli i Passauera w poszczególnych regionach Polski. W artykule jest tak¿e
mowa o ekspansji kapita³u zagranicznego na rynki lokalne oraz o konsolidowaniu
spó³ek wydawniczych i fuzjach tytu³ów nale¿¹cych do obu koncernów. Zakoñczenie
aktywnoœci Norwegów (Orkli) w Polsce, wykupienie ich gazet przez brytyjski fundusz
Mecom i utworzenie dziennika ogólnopolskiego przez Passauera, zdaniem autora, wy-
znacza nowy etap na rynku prasowym w Polsce. Mo¿e siê on zakoñczyæ monopoliza-
cj¹ regionalnej prasy codziennej. Comparing Media Systems in Central Europe:

Between Commercialization a nd Politicization, red. B. Dobek-Ostrowska, M. G³owac-
ki, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego 2008, s. 135–148”. Vide: Passauer Neue Presse
(Polskapresse) Orkla (Mecom David Montgomery) regional/local press monopolization
duopoly; http://www.ejo.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=1908&Ite-
mid=188, data odczytu 30 VI 2009, godzina odczytu 11.01.



jest na stojakach umieszczanych w miejscach u¿ytecznoœci publicznej
(biura, urzêdy, restauracje itp.). Wydanie czwartkowe, w zwi¹zku z wiêk-
szym nak³adem w stosunku do wydania poniedzia³kowego, dystrybuowa-
ne jest ju¿ w œrodowe popo³udnia15. „Echo Miasta” porusza sprawy
lokalne, wa¿ne dla mieszkañców poszczególnych miast, pozostawiaj¹c
w cieniu sprawy ogólnopolskie. W momencie debiutu na rynku praso-
wym, „Echo Miasta” mia³o trzech powa¿nych konkurentów w segmencie
gazet bezp³atnych. By³y to: „Metro”, „Dzieñ Dobry” i „Metropol”. Star-
tuj¹c po raz pierwszy w czerwcu 2005 roku, jako swój g³ówny atut – oprócz
miejskiego charakteru – promowano ³¹czny nak³ad wynosz¹cy 1 milion
egzemplarzy. Pierwsze wydanie „Echa Miasta” nie ukaza³o siê jednocze-
œnie w 7 aglomeracjach. Debiuty uzale¿nione by³y od stanu zaawansowa-
nia organizacji zespo³ów redakcyjnych. Pierwsze wydanie ukaza³o siê
w Trójmieœcie, Katowicach i £odzi, nastêpnie Warszawie i Krakowie,
a na koñcu – w lipcu 2005 roku – we Wroc³awiu i Poznaniu.

W ka¿dym mieœcie zespó³ redakcyjny sk³ada³ siê z: redaktora naczel-
nego, dwóch etatowych dziennikarzy oraz grona wspó³pracowników. Nie
przewidziano etatu dla fotoreportera, gdy¿ z za³o¿enia dziennikarze wy-
posa¿eni w s³u¿bowe aparaty, mieli sami ilustrowaæ swoje teksty. W prak-
tyce jednak – w gazecie, gdzie du¿y nacisk k³adzie siê na sferê zdjêciow¹
– to rozwi¹zanie nie sprawdzi³o siê. W zasadzie od pocz¹tku nawi¹zano
wspó³pracê z fotoreporterami lub agencjami fotograficznymi16.

Na pocz¹tku „Echo Miasta” rozdawane by³o w œrody i czwartki
z czwartkow¹ dat¹ wydawnicz¹. Od 4 wrzeœnia 2005 roku zaczê³o ukazy-
waæ siê wydanie niedzielne, które jednak od lutego 2006 roku przeniesio-
no na poniedzia³ek17. Zosta³ jednak utrzymany publicystyczny charakter
wydania niedzielnego, w którym ukazywa³y siê d³u¿sze teksty – reporta-
¿e, wywiady, raporty. Wed³ug za³o¿eñ redakcyjnych, czwartkowe wyda-
nie ma charakter weekendowy, ma byæ przewodnikiem dla mieszkañców
jak spêdziæ wolny czas, na jakie imprezy warto pójœæ z rodzin¹. Miêdzy
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15 Echo Miasta. Wikipedia. Wolna encyklopedia, data odczytu 19 VI 2009, godzi-
na odczytu 23.50.

16 Z serwisu fotograficznego agencji Kosycarz od pocz¹tku korzysta³a redakcja
„Echa Miasta” w Trójmieœcie. Redakcje mia³y te¿ mo¿liwoœæ korzystania z serwisu
zdjêciowego „Rzeczpospolitej” oraz regionalnych dzienników grupy Polskapresse.

17 Wydawca zmianê dnia wydawniczego argumentowa³ brakiem w Polsce tradycji
prasy niedzielnej, a co za tym idzie przyzwyczajeñ czytelniczych. Decyzjê podjêto tak¿e
po zapoznaniu siê z opiniami reklamodawców.



wydaniem poniedzia³kowym i czwartkowym18 istnieje bardzo du¿a roz-
bie¿noœæ pod wzglêdem nak³adu. Na przyk³ad œredni nak³ad wydania po-
niedzia³kowego w czerwcu 2009 roku w ka¿dym mieœcie wynosi³ œrednio
17 tysiêcy egzemplarzy, z wyj¹tkiem Katowic i Warszawy, gdzie nak³ady
ze wzglêdu na liczbê mieszkañców s¹ podwojone, natomiast w czwartek
50 tysiêcy egzemplarzy i analogicznie w Warszawie i Katowicach – 100
tysiêcy egzemplarzy. Przez pierwsze dwa lata istnienia, czyli miêdzy
2005 a 2007 rokiem, ka¿de wydanie by³o od pocz¹tku do koñca przygoto-
wywane przez redakcje w siedmiu miastach. W 2007 roku zarz¹d wy-
dawnictwa zdecydowa³ o zmianie projektu redakcyjnego z po³o¿eniem
nacisku na sekwencjê bran¿ow¹ gazety. Do jej obs³ugi powo³ano w redak-
cji w £odzi odrêbny dzia³ bran¿owy sk³adaj¹cy siê z kierownika i dwóch
dziennikarzy, którzy przygotowywali jednakowe kolumny bran¿owe dla
wszystkich siedmiu wydañ „Echa Miasta”19.

Przy ka¿dej redakcji od pocz¹tku dzia³a³y rozbudowane biura reklamy,
zatrudniaj¹ce na etacie 6 handlowców, których pracê nadzorowa³ kierow-
nik. Dzia³ techniczny skonsolidowany by³ od pocz¹tku w centrali wydaw-
nictwa, w £odzi, gdzie przygotowywano 7 odrêbnych wydañ gazety. Druk
jednak¿e zlecano drukarniom grupy kapita³owej Polskapresse, w mia-
stach, w których ukazuje siê dwudnik i obecnie regionalne mutacje dzien-
nika „Polska’. Od kwietnia 2009 roku w³¹czono „Echo Miasta” do systemu
wydawniczego Milenium, w którym przygotowywane s¹ tak¿e wszystkie
wydania dziennika „Polska” i tygodniki nale¿¹ce do Polskapresse20.
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18 Dystrybuowanym jednak przez dwa dni: w œrodê po po³udniu i czwartek rano –
zgodnie z dat¹ wydawnicz¹.

19 Dodatki bran¿owe, zajmuj¹ce zwykle po dwie strony w ka¿dym wydaniu, tema-
tycznie podzielone s¹ na dni wydawnicze: poniedzia³ek – nauka/praca, finanse, nowe
technologie; czwartek – auto-moto, budownictwo, zdrowie.

20 W³¹czenie „Echa Miasta” do systemu wydawniczego Milenium podyktowane
zosta³o wzglêdami ekonomicznymi. Decyzja ta ³¹czy³a siê te¿ z restrukturyzacj¹
w wydawnictwie Media4mat. Zlikwidowano dzia³ sk³adu, redukuj¹c zatrudnienie
wy³¹cznie do grafików zajmuj¹cych siê przygotowywaniem og³oszeñ reklamowych.
Dzia³anie systemu Milenium polega na tym, ¿e dziennikarze wpisuj¹ teksty ju¿ w go-
towe makiety stron. Ca³oœæ wydañ Echa Miasta nadzorowana jest przez dzia³ technicz-
ny Polskapresse w Sosnowcu. Jednoczeœnie z wprowadzeniem systemu Milenium
zredukowano zatrudnienie w redakcjach lokalnych „Echa Miasta”. Od lipca 2009
roku, w redakcjach w poszczególnych miastach na etatach pracuje redaktor naczelny
oraz jeden dziennikarz. Przy tak zredukowanych zespo³ach, redakcje mog¹ korzystaæ
przy tworzeniu wydañ z archiwalnych artyku³ów dzienników Polskapresse, do któ-
rych maj¹ na bie¿¹co dostêp w systemie Milenium.



Cech¹ charakterystyczn¹ „Echo Miasta” jest odmiennoœæ poszczegól-
nych wydañ. To siedem ró¿nych gazet miejskich ukazuj¹cych siê pod jed-
nym tytu³em, maj¹cych ten sam layout oraz projekt redakcyjny.

Ca³a gazeta ma dok³adnie sprecyzowany target czytelniczy. Paradok-
salnie, w przypadku gazet bezp³atnych, ze wzglêdu na uliczn¹ dystrybu-
cjê, czytelnik w wiêkszoœci jest przypadkowy. Za³o¿eniem „Echa Miasta”
jest trafiaæ do czytelników m³odych miêdzy 30 a 50 rokiem ¿ycia, posia-
daj¹cych dobry status materialny i œrednio i dobrze wykszta³conych.
Z tego wzglêdu wprowadzono w latach 2007–2009 kolporta¿ celowy, który
polega³ na dostarczaniu czêœci nak³adu wprost do domów w dzielnicach
willowych miast, w których wydawane jest „Echo Miasta”. Równie¿ kolpor-
terzy ustawiani s¹ w miejscach, gdzie rozdaj¹ egzemplarze kierowcom samo-
chodów osobowych, a w mniejszym stopniu osobom korzystaj¹cym ze
œrodków komunikacji miejskiej.

Zgodnie z za³o¿eniami redakcyjnymi, materia³ wiod¹cy ka¿dego nu-
meru powinien poruszaæ temat, który zainteresuje najwiêksze spectrum
mieszkañców miasta. Miejski charakter gazety, mocno zaanga¿owanej
w ¿ycie mieszkañców, z za³o¿enia mia³ byæ najwiêkszym atutem „Echa
Miasta” i tym odró¿niaæ to wydawnictwo od najwiêkszego konkurenta
– wydawanego przez Agorê „Metra”, które jest jednolit¹ gazet¹ ogól-
nopolsk¹. Od pocz¹tku za³o¿eniem redakcyjnym „Echa Miasta” by³o
zbudowanie pozytywnej gazety miejskiej zbudowanej na piêciu filarach
tematycznych. Oto one, wed³ug hierarchii wa¿noœci: rozwijamy miasto
– 60 procent tej kategorii to informacje pozytywne, podnosz¹ce na duchu,
wszystko, co sprawia, ¿e miasto i jego mieszkañcy odnosz¹ korzyœæ. To
informacje dotycz¹ce najwa¿niejszych wydarzeñ, o których bêdzie g³oœno21,
anonsowanie wybitnych goœci, przedstawianie nowych inwestycji wyraŸ-
nie wskazuj¹c na po¿ytki z nich p³yn¹ce, relacjonowanie otwarcie nowych
obiektów, promowanie osób, które autentycznie dbaj¹ o miasto i którym
jest ono nieobojêtne. 40 procent ujêtej w projekcie redakcyjnym22 katego-
rii „Rozwijamy miasto” to konstruktywna krytyka wszystkiego, co os³a-
bia rozwój miasta, a zatem dziennikarze prowadz¹ w³asne dochodzenia
w sprawie niekoñcz¹cych siê remontów, naciskaj¹ urzêdników, prowadz¹
akcje redakcyjne, których celem jest jak najszybsze za³atwienie sprawy
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21 R. W¹sowicz, Rogal jak oscypek, „Echo Miasta”, nr 23/60, z dnia 23 marca
2006 r., s. 1.

22 Twórc¹ projektu redakcyjnego „Echa Miasta” jest Maciej Siembieda, cz³onek
Zarz¹du ds., redakcyjnych Media4mat Sp. z o.o.



wa¿nej dla miasta. Przyk³adem takich akcji jest chocia¿by „Autozdrada”,
akcja prowadzona przez rok przez poznañsk¹ redakcjê „Echa Miasta”,
a maj¹ca na celu zmianê myl¹cych kierowców oznakowañ na autostradzie
A223. Drug¹ z prowadzonych d³ugofalowo akcji redakcyjnych by³a walka
z nieuczciwymi taksówkarzami24. Poznañscy dziennikarze przeprowadzi-
li te¿ spo³eczn¹ akcjê przeciwko zabudowie So³acza – historycznej dziel-
nicy Poznania – w której nie tylko jednoznacznie na ³amach protestowali
przeciwko planowi zagospodarowania terenu, ale zbierali te¿ podpisy
wœród mieszkañców, a nastêpnie przekazali je w³adzom miasta25.

Analiza treœciowa potwierdza powy¿sze stwierdzenie, gazeta „Echo
Miasta” ma typowo informacyjny charakter. Dziennikarze podejmuj¹
bie¿¹ce zagadnienia, dotykaj¹c spraw aktualnych, dotycz¹cych miesz-
kañców danego regionu i aglomeracji, dlatego te¿ nie nale¿¹ do rzadkoœci
cytowania na bazie innych portali. „Echo Miasta”: „Czy krakowskie ogród-
ki piwne bêd¹ tylko dla niepal¹cych? Nawet przeciwnicy palenia w pu-
bach uwa¿aj¹, ¿e ustawa jest zbyt restrykcyjna. – Zapis o zachowaniu
10-metrowej odleg³oœci wynika pewnie z obawy przed t³umem palaczy
stoj¹cych przed wejœciem do danego obiektu. Niepal¹cy musz¹ w takiej
sytuacji przejœæ przez k³êby dymu, aby dostaæ siê do œrodka. Ale 3-sekun-
dowe przebywanie w dymie papierosowym raczej nie wp³ynie na nasze
zdrowie. Obawiam siê, ¿e ten zapis bêdzie zbyt trudny do egzekucji i stanie
siê przepisem martwym – stwierdza Magdalena Petryniak ze Stowarzy-
szenia Manko, organizatora kampanii Lokal Bez Papierosa”26. Artyku³y
z „Echa” s¹ nie tylko przedrukowywane, ale i komentowane. „Dzisiejsze
wydanie bezp³atnej gazety utrzymuj¹cej siê z reklam «Echo Miasta»
w art. pt. Przekazany cichaczem? przytacza rozmowê z Mieczys³awem
Pop³awskim. W wywiadzie zarzuca on mieszkañcom naszego osiedla
z³oœliwoœæ. Wszelkie protesty w sprawie zmiany zagospodarowania Alej-
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23 R. W¹sowicz, Autozdrada, „Echa Miasta” Poznañ, wydanie nr 4 (44), z dnia
26 stycznia 2006 r., wydanie 19(155), z dnia 8 marca 2007 r.

24 M. Wybieralski, Pos³owie te¿ walcz¹ z taxi-mafi¹, „Echo Miasta” Poznañ, wy-
danie 44(180), z dnia 14 czerwca 2007 r.; K. Ulanowski, M. Wybieralski, Walczymy

z taxi-mafi¹, „Echo Miasta” Poznañ, wydanie 46(182), z dnia 21 czerwca 2007 r.
25 R. W¹sowicz, K. Ulanowski, Obrona So³acza, „Echo Miasta” Poznañ, wydanie

44(180), z dnia 14 czerwca 2007 r. oraz wydanie 46(182), z dnia 21 czerwca 2007 r.
26 Czy krakowskie ogródki piwne bêd¹ tylko dla niepal¹cych?, „Echo Miasta”,

10 VI 2009, http://www.polskabezdymu.pl/artykuly/artykul/zobacz/echo-miasta-czy-kra-
kowskie-ogrodki-piwne-beda-tylko-dla-niepalacych.html, data odczytu 30 VI 2009,
godzina odczytu 11.08.



ki Wêdrowców uznaje za bezpodstawne. Mówi, i¿ teren zosta³ przekazany
tylko na dwa lata i po zakoñczeniu dzier¿awy zostanie przywrócony do
stanu pierwotnego. Redakcja gazety wydaje siê nie rozumieæ podstawo-
wego problemu. Nikt nie lubi byæ zaskakiwany. Mo¿e przed podjêciem ta-
kiej decyzji nale¿a³o powiedzieæ o zamiarach co do tego terenu. Mo¿na
dyskutowaæ czy wydzier¿awiony kawa³ek ziemi to du¿o czy ma³o, czy
ogranicza mo¿liwoœci rekreacyjne mieszkañców czy nie. Wa¿ne jest nato-
miast w jaki sposób za³atwiono sprawê. ¯adne wyjaœnienia w³adz nie
dadz¹ ju¿ odpowiedzi na podstawowe pytanie: kim s¹ mieszkañcy osiedla
na swoim terenie i jak¹ rolê odgrywa Rada Osiedla w wielkiej machinie
urzêdniczej, jak¹ jest miasto. W sprawie szko³y bolesne jest równie¿ to, ¿e
wszyscy k³aniaj¹ siê ‘kasie’ jaka jest z ni¹ zwi¹zana. Powraca wiêc stare
stwierdzenie, ¿e za pieni¹dze mo¿na wszystko. Szkoda tylko, ¿e nie pa-
trzy siê na stronê kosztów, po której stoj¹ przecie¿ ludzie, mieszkañcy
tego rejonu. Za jakiœ czas mo¿e siê okazaæ, ¿e ktoœ bardzo bogaty, p³ac¹c
odpowiedni¹ stawkê, wykupi ca³e alejki i uzupe³ni tam zabudowê. jeœli
szko³a mog³a, to czemu ktoœ inny nie móg³by tego zrobiæ? Apelujemy do
w³adz – nie zaskakujcie nas wiêcej w ten sposób mimo, ¿e mali jesteœmy
i niegodni do rozmowy z WAMI, w³adzami”27.

W podtytule „Echa Miasta” na pocz¹tku widnia³o has³o: „Bezp³atna
Gazeta Wielkomiejska”, które po wprowadzeniu rozbudowanej sekwencji
dzia³ów bran¿owych przekszta³cono na „Miejska Gazeta Og³oszeniowa”.
Dziêki jednak od pocz¹tku budowanemu wizerunkowi gazety zaanga-
¿owanej w ¿ycie miasta i jego mieszkañców, nadal postrzegana jest przede
wszystkim nie jako komercyjny noœnik og³oszeniowy, a jako miejska ga-
zeta informacyjna. Przez cztery lata od ukazania siê pierwszego wydania,
znalaz³a swoje miejsce na rynku wydawniczym zwyciê¿aj¹c konkuren-
cyjnie z nieistniej¹cymi ju¿ „Metropolem” oraz „Dzieñ Dobry” i z powo-
dzeniem w czytelnictwie rywalizuj¹c z „Metrem” ukazuj¹cym siê piêæ
razy w tygodniu28, a tak¿e w dziennikami p³atnymi jak pokazuj¹ w posz-
czególnych miastach badania czytelnictwa PBC. Nadal jednak w polskim

SP 4 ’09 Bezp³atna gazeta „Echo Miasta”... 229

27 Przekazany cichaczem, „Echo Miasta” o zajêciu alejek, w: Grabiszyn, Grabi-

szynek. Osiedlowy serwis internetowy. Vide: http://www.grabiszynek.yoyo.pl/in-
dex.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=15, data odczytu 30 VI 2009,
godzina odczytu 11.12.

28 We Wroc³awiu w badaniu PBC w maju 2008 roku „Echo Miasta” plasowa³o siê
na pierwszej pozycji wydañ weekendowych wyprzedzaj¹c nie tylko „Metro”, ale te¿
gazety p³atne: „Gazetê Wyborcz¹” oraz dziennik „Polska”.



spo³eczeñstwie istnieje przeœwiadczenie, ¿e bezp³atna prasa, choæ zdoby-
wa coraz wiêksz¹ popularnoœæ, jest jakoœciowo pras¹ gorszej kategorii,
maj¹c¹ mniejszy presti¿ ni¿ gazety p³atne. Prawdopodobnie wynika to
z krótkiej tradycji, jak¹ w Polsce ma prasa bezp³atna, a tak¿e spo³ecznemu
przeœwiadczeniu, ¿e coœ dane za darmo ma mniejsz¹ wartoœæ. Zapewne
daleko nam jeszcze do statusu, jaki bezp³atna prasa osi¹gnê³a na przyk³ad
w Holandii, gdzie bezp³atne gazety uznawane s¹ za wysoko jakoœciowe
produkty. Jak wynika z sonda¿u przeprowadzonego przez Daphne Com-
munication Management BV w 2007 roku. 73% badanych Holendrów
stwierdzi³o, ¿e gazety bezp³atne w ich kraju to wysokie jakoœciowo pro-
dukty. 25% uwa¿a, ¿e s¹ dobre, ale gorsze od gazet p³atnych. Mniej ni¿
2% badanych jest zdania, ¿e bezp³atne gazety nie maj¹ dla nich ¿adnej
wartoœci29. Pod wzglêdem reputacji tytu³ów i preferencji nabywców,
„Metro” jest cytowane przez 79% badanych. Wiarygodnoœci badaniu
dodaje fakt, ¿e „Metro” jest drug¹ najchêtniej czytan¹ gazet¹ krajow¹
w Holandii. Wyprzedza j¹ jedynie p³atne „De Telegraaf”. Co ciekawe,
wydawca holenderskiego „Metra” wydawa³ w Polsce bezp³atn¹ gazetê
„Metropol”, która zniknê³a z rynku w styczniu 2007 roku. Patrz¹c jednak
na sukces wydawniczy „Echa Miasta”, widaæ, ¿e na polskim rynku praso-
wym jest miejsce dla prasy bezp³atnej o silnym miejskim charakterze,
podkreœlaj¹cej lokalnoœæ, trzeba jednak przekonaæ czytelników, ¿e do ich
r¹k trafia produkt równie dobry jakoœciowo jak gazety p³atne30.

Summary

Free newspapers are among the publications with the highest circulation in the
world. The „Echo Miasta”, operating on the market since 2005, is undoubtedly one of
the more significant titles on the free press market. Taking into account the editorial
success of the „Echo Miasta” it can be concluded that the press market in Poland still
a place for free newspapers with a strong urban character and focus on local issues.
However, the readers convinced that they are receiving a prt whosuality is comparable
to that of regular, paid newspapers.
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29 M jak media, http://em-jak-media.blogspot.com/2007/07/holenderskie-bezpat-
ne-gazety-uznawane-s.html, data odczytu 26.06.2009 r., godzina odczytu 23.20.

30 Autorka w latach 2005–2009 by³a redaktor naczeln¹ poznañskiego oddzia³u
„Echa Miasta”.
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