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Leszno

Kondycja prasy lokalnej 18 lat po powstaniu

gazety „ABC” w Lesznie

Zgodnie z regu³ami makroekonomii w dobie globalizacji i koncentracji
kapita³u polska prasa lokalna nie powinna istnieæ, a jednak jakoœ sobie

radzi. Czy jednak rzeczywiœcie wbrew ogólnoœwiatowym tendencjom
pozostaje niezale¿na? Czy mo¿e po prostu coraz bardziej staje siê tylko
miejscow¹ odmian¹ jednakowego, „zglobalizowanego” produktu? Odpo-
wiedzi na te i podobne pytania najlepiej szukaæ na przyk³adzie jednej,
konkretnej gazety.

Gazeta blisko domu

Czasopismo lokalne swoim zasiêgiem obejmuje zwykle powiat lub
kilka powiatów1. W tym „zbiorze” mamy zarówno czasopisma prywat-
nych wydawców, jak równie¿ gazety samorz¹dowe, (wspó³)finansowane
przez ró¿norakie organy w³adzy lokalnej. Na poziomie – mniej wiêcej
– województwa dzia³a prasa regionalna, która czêsto, z racji podobieñstw
tematycznych i zasiêgu, potocznie równie¿ traktowana jest jako lokalna.
Na poziomie miasta b¹dŸ gminy mamy prasê sublokaln¹ (tutaj znów gaze-
ty lokalne i sublokalne traktuje siê jako elementy tego samego zbioru). Po-
wy¿sze rozró¿nienie jest, wbrew pozorom, wa¿ne, przede wszystkim ze
wzglêdów w³asnoœciowych.

Historia prasy lokalnej w Polsce siêga drugiej po³owy XVIII w., kiedy
to instytucje koœcielne czy osoby prywatne, zaczê³y wydawaæ gazety uka-
zuj¹ce siê na obszarze jednego miasta czy regionu: w Krakowie, Warsza-
wie, Grodnie, Wilnie, Lwowie, Toruniu2. Wspó³czeœnie, po roku 1989,
pisma lokalne rozwijaj¹ siê bardzo intensywnie z dawniejszych podziem-

1 W. Chor¹zki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999, „Zeszyty Praso-
znawcze” 1999, nr 1–2 (157–158), s. 61.

2 R. Kowalczyk, Wczoraj i dziœ prasy lokalnej, Poznañ 2002, s. 35–39.



nych gazetek drukowanych na powielaczach. W tym czasie w Lesznie po-
wstaje gazeta „ABC – Dziennik Informacyjny”. Na pocz¹tku lat 90.
ukazywa³o siê oko³o 800 tytu³ów lokalnych. Drug¹ po³owê lat 90-tych
otwiera³a liczba prawie 2000 periodyków tego typu3. Wed³ug W³odzimie-
rza Chor¹zkiego, z Pracowni Badañ Rynku Oœrodka Badañ Prasoznaw-
czych Uniwersytetu Jagielloñskiego, w ostatnim roku minionego stulecia
w Polsce by³o a¿ 2428 tytu³ów pism lokalnych i sublokalnych. Oko³o
26 procent z nich stanowi³y pisma wolnorynkowe (niezale¿ne) wydawane
przez wielo- i jednopodmiotowe spó³ki (osoby prywatne); ok. 36 procent
to pisma wydawane lub wspó³wydawane przez lokalne samorz¹dy (w tym
ok. 40 proc. 6–8 stronicowe biuletyny informacyjne); ok. 10 proc. to pi-
sma z tzw. III sektora, wydawane i finansowane przez towarzystwa mi³oœ-
ników miasta (ziemi), stowarzyszenia (w tym u¿ytecznoœci) i fundacje;
ok. 2 proc. to pisma lokalnych oddzia³ów partii politycznych i zwi¹zko-
wych komisji regionalnych, miejskich i zak³adowych; kolejne 4 proc. to
gazety zak³adowe, a ok. 22 proc. to pisma parafialne (w tym ok. 80 proc.
biuletyny informacyjno-formacyjne)4. Najwiêcej pism lokalnych wycho-
dzi³o na silnie zurbanizowanym Górnym Œl¹sku – ponad 300 gazet i cza-
sopism lokalnych. Oko³o 290 tytu³ów wychodzi³o na Mazowszu, chocia¿
dane statystyczne wyraŸnie podnosi Warszawa i dawne województwo
sto³eczne, gdzie do dziœ ukazuje siê a¿ 70 procent wszystkich czasopism.
Po ok. 270 pism wydawanych by³o w Wielkopolsce i Ma³opolsce, a w po-
zosta³ych 12 regionach ukazywa³o siê ich ok. 70 – Podlasie, do 170 – Dol-
ny Œl¹sk. Dodatkowo Wielkopolska mo¿e siê poszczyciæ jeszcze jednym
wskaŸnikiem – ogromnym wzrostem liczby nowo powstaj¹cych pism lo-
kalnych i ogólnopolskich. Rok 1990 otwiera³a liczba 35 samych tylko
czasopism lokalnych. W pierwszej po³owie 2002 roku ju¿ ukazywa³o siê
oko³o 346 lokalnych periodyków wydawanych systematycznie5. To bar-
dzo dynamiczny okres rozwoju prasy lokalnej, którego potwierdzeniem
jest systematyczny wzrost ogólnej liczby czasopism. Dane liczbowe
wskazuj¹ na prawie dziesiêciokrotny przyrost tytu³ów miejscowych6.
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4 W. Chor¹zki, op. cit., s. 64–68.
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6 R. Kowalczyk, Media lokalne i spo³eczeñstwo. Wybrane zagadnienia na przy-
k³adzie prasy lokalnej w Wielkopolsce, Poznañ 2003, s. 16–17.



Specyfika prasy lokalnej oraz regionalnej zasadza siê na tym, ¿e skie-
rowana jest ona do ludzi ¿yj¹cych na konkretnym, niewielkim terenie,
opowiada o ich problemach, drukuje og³oszenia, informuje o ich sukce-
sach i k³opotach, promuje dany obszar i inicjatywy ludzi na nim ¿yj¹cych.
Ponadto, wydawcy niejednokrotnie na w³asn¹ rêkê staraj¹ siê o dystrybu-
cjê. Poczta Polska czy „Ruch” s¹ czêsto za drogie (mar¿a dystrybutora)
i niedostosowane do specyfiki lokalnego rynku, wiêc w wielu przypad-
kach to osoby z redakcji zajmuj¹ siê kolporta¿em. W zwi¹zku z tym maj¹
œcis³y kontakt z lokalnymi sprzedawcami, a z racji ma³ego zasiêgu pism,
czêsto s¹ w bliskiej stycznoœci z czytelnikami. Czasem tak¹ prasê nazywa
siê „obywatelsk¹”7.

Gazety lokalne to zwykle tygodniki lub dwutygodniki, wydawane naj-
czêœciej w formacie gazetowym A3. Zdarzaj¹ siê tak¿e dzienniki, które
ukazuj¹ siê dwa razy w tygodniu, przewa¿nie we wtorki i pi¹tki. Stanowi¹
jednak zdecydowan¹ mniejszoœæ. Gazety regionalne na ogó³ maj¹ wiêksz¹
czêstotliwoœæ. Choæ mamy wœród nich tygodniki, to jednak wiêkszoœæ
z nich stanowi¹ dzienniki. Gazeta „ABC”, któr¹ jeszcze do niedawna na-
zywano jako „ABC – Dziennik Informacyjny”, jest z samej definicji
dziennikiem. Ukazuje siê czêœciej ni¿ jeden raz w tygodniu, w ka¿dy wto-
rek i pi¹tek. Obecnie obejmuje swoim zasiêgiem miasto Leszno jako po-
wiat grodzki oraz piêæ okolicznych powiatów ziemskich: leszczyñski,
koœciañski, gostyñski, rawicki i wschowski. Gazeta „ABC” kolportowana
jest przez „Ruch”, a drukowana w firmie Polskapresse Oddzia³ Prasa
Poznañska w Skórzewie ko³o Poznania. Na swoim terenie ma licznych
konkurentów w postaci: tygodników „Panorama Leszczyñska”, „¯ycie
Rawicza”, „¯ycie Gostynia”, „Nowa Gazeta Gostyñska”, „Gazeta Ko-
œciañska”, dwutygodnika „S³owo Ziemi Wschowskiej”, miesiêczników
„Kalejdoskop Leszczyñski” i „Nowa Elita”.

Gazeta „ABC” jest wydawana przez utworzone 24 paŸdziernika 1990
roku Przedsiêbiorstwa Us³ug Handlowo-Produkcyjnych i Wdro¿eñ Pol-
rex Spó³ka z o.o. w Poznaniu przy ul. Œl¹skiej 158. Spó³ka, któr¹ kierowa³
redaktor Szczepan £awniczak powsta³a w celu zarejestrowania leszczyñ-
skiego czasopisma „ABC – Dziennik Informacyjny” z siedzib¹ przy ulicy
Lipowej 68 w Lesznie. Zaledwie po czterech miesi¹cach, 25 lutego 1991
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7 A. Stankiewicz, Strach przed obcym, „Rzeczpospolita” 1998, nr 17.
8 Autor tekstu przez 8 lat by³ dziennikarzem gazety „ABC”, a jednoczeœnie

udzia³owcem spó³ki Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, która wydaje gazetê. Mate-
ria³ badawczy do niniejszego tekstu zebra³ za zgod¹ zarz¹du spó³ki.



roku wprowadzono istotn¹ korektê w rejestracji czasopisma. O zmianê
wyst¹pi³o Przedsiêbiorstwo Przemys³u Fermentacyjnego Akwawit w Lesz-
nie w imieniu powo³anej przez siebie spó³ki z o.o. Leszczyñska Oficyna
Wydawnicza z siedzib¹ przy ulicy S³owiañskiej 63 w Lesznie. Od tej chwili
to w³aœnie ona sta³a siê oficjalnym wydawc¹ „ABC – Dziennik Informacyj-
ny”. Przez szereg kolejnych lat by³a wspierana finansowo przez pañstwow¹
firmê Akwawit, uznawan¹ wówczas za czo³owego mecenasa kultury w Lesz-
nie, który znajdowa³ potrzebê inwestowania swoich pieniêdzy w rozwój
profesjonalnych mediów lokalnych9. Jednak LOW stopniowo stara³a siê od
tej zale¿noœci uwolniæ tak, aby w rezultacie byæ spó³k¹ pracownicz¹.

Gazeta „ABC” tylko na samym pocz¹tku ukazywa³a siê 5 razy w tygo-
dniu. Szybko przesz³a do dwutaktowego sposobu wydawania, we wtorki
i pi¹tki. Niemal zawsze pi¹tkowe wydanie by³o bardziej okaza³e ni¿ wtor-
kowe. Mia³o wiêcej stron i wiêkszy format, a tak¿e wy¿sz¹ cenê. Do dzi-
siaj ma tak¿e wiêkszy nak³ad i sprzeda¿. Od 17 marca 1997 roku oprócz
podstawowego wydania leszczyñskiego do nabycia na terenie miasta
Leszna oraz powiatu leszczyñskiego wprowadzono wydania mutacyjne
odmienne na terenie ka¿dego z piêciu powiatów: „Rawickie ABC”, „Ko-
œciañskie ABC”, „Gostyñskie ABC”, „Górowskie ABC” i „Wschowskie
ABC”. Popularnoœæ czytelnictwa gazety i jej sprzeda¿ wzrasta³a, dlatego
te¿ zapad³a decyzja o zmutowaniu czasopisma tak, aby w tych¿e wyda-
niach wiêcej miejsca poœwiêciæ tematom z konkretnych powiatów. Gazeta
mia³a byæ bli¿ej ludzi i ich lokalnych problemów, a dziêki temu wzbudzaæ
jeszcze wiêksze zainteresowanie czytelników i zwiêkszaæ swoj¹ sprzeda¿.
Szybko, bo ju¿ po roku zlikwidowana zosta³a mutacja wschowska, a gó-
rowska w 2005 roku. Na tak¹ decyzjê wp³yw mia³o kilka faktów. Teren po-
wiatów wschowskiego i górowskiego o doœæ wysokim stopniu bezrobocia
i zubo¿enia spo³eczeñstwa zawsze odstawa³ od reszty niskim poziomem
czytelnictwa. Ponadto oba powiaty nie le¿¹ administracyjnie w wojewódz-
twie wielkopolskim, do którego nale¿y Leszno. Bli¿ej im do województw
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9 Przedsiêbiorstwo Przemys³u Fermentacyjnego Akwawit S.A. w wyniku prywa-
tyzacji w 2003 roku znajduje siê w Holdingu Biopaliwowym Bartimpex Brasco, na-
le¿¹cym do biznesmena Aleksandra Gudzowatego. W wyniku po³¹czenia 29 grudnia
2006 roku PPF Akwawit S.A. z Kompani¹ Spirytusow¹ Wratislavia Polmos Wroc³aw
S.A. z Wroc³awia od 17 kwietnia 2007 roku spó³ka dzia³a pod nazw¹ Akwawit – Bra-
sco S.A. Na pocz¹tku lat 90-tych PPF Akwawit jako przedsiêbiorstwo pañstwowe
za³o¿y³o oprócz gazety „ABC – Dziennik Informacyjny” tak¿e lokalne „Radio Elka”
i „Telewizjê Leszno”.



lubuskiego i dolnoœl¹skiego oraz gazet, które tam s¹ wydawane. Jakby
tego by³o ma³o, na problemy niezale¿ne od redakcji gazety „ABC”,
na³o¿y³y siê k³opoty personalne w stosunku do redaktorów owych muta-
cji. W efekcie ich wydawania nigdy ju¿ nie wznowiono10.

Mutacyjne wydania gazety „ABC” zawsze ró¿ni³y siê miêdzy sob¹
pierwsz¹ i trzeci¹ stron¹, na której to umieszczano wy³¹cznie wiadomoœci
z okreœlonego powiatu. W 1998 roku wprowadzono do gazety kolor, ale
tylko na wybranych stronach i przez d³ugi czas tylko do wydania pi¹tko-
wego. Od wrzeœnia 2005 roku stopniowo zmianie ulegaj¹ graficzny uk³ad
stron i sposób ich makietowania, a przede wszystkim wygl¹d strony
tytu³owej. Gazeta „ABC” wyraŸnie naœladuje stylem tabloid. Coraz mniej
miejsca poœwiêca tekstom dziennikarskim, a coraz wiêcej – ilustracjom.
Nierzadko zaczyna brakowaæ trudnych, problematycznych tematów, fa-
chowych reporta¿y. Nie szczêdzi miejsca na reklamy i p³atne og³oszenia.
Zaczynaj¹ dominowaæ informacje rozbudowane z obszaru aktualnoœci lo-
kalnych, kryminalnych i sportowych, a miejsce pozostawione dla publicy-
styki zajmuj¹ reporta¿e z tendencj¹ do przejaskrawiania faktów. Chocia¿
podejmowane tematy publicystyczne s¹ interesuj¹ce, to jednak nie po-
prawnoœæ faktów i rzetelnoœæ dziennikarska s¹ w nich najwa¿niejsze, ale
poddañstwo sensacji, igranie emocjami i uogólnianie znaczenia faktów.
Brakuje zaœ rzetelnych artyku³ów, które poruszaj¹ tematykê kulturaln¹
i spo³eczn¹ bez sprowadzania ich do granic przeciêtnoœci. Gazeta „ABC”
pozbywa siê ambicji medium opiniotwórczego i zarazem edukacyjnego,
na rzecz populistycznego ho³dowania czytelnikowi ma³o wymagaj¹cemu
i pozbawionemu aspiracji do wy¿szych wartoœci11.

Na samym pocz¹tku swojego istnienia redakcja gazety „ABC – Dzien-
nik Informacyjny” mia³a swoj¹ siedzibê przy ulicy Lipowej 68. Ju¿
po czterech miesi¹cach przeprowadzi³a siê do pomieszczeñ przy ulicy
S³owiañskiej 63. Pod tym adresem dzia³a do dziœ, aczkolwiek w grudniu
1999 roku przenios³a siê z drugiego piêtra budynku na parter.

Na pocz¹tku istnienia Leszczyñskiej Oficyny Wydawniczej najwiêk-
szym jej udzia³owcem by³ PPF Akwawit z 27 jednostkami. Po jednym
udziale mieli: Szczepan £awniczak, Halina Sieciñska i Antoni Neczyñski.
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przez autora tekstu.
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Kapita³ zak³adowy w dniu powstania spó³ki wynosi³ 15 milionów z³o-
tych12. Po pó³tora roku £awniczak, Sieciñska i Neczyñski zbyli swoje
udzia³y na rzecz PPF Akwawit. Po dwóch latach nast¹pi³o kolejne odku-
pienie udzia³ów: 4 staj¹ siê w³asnoœci¹ Neczyñskiego, 3 – Sieciñskiej, a w
Akwawicie pozosta³y 23 udzia³y. Po dwóch latach zwiêkszono kapita³
zak³adowy spó³ki do 2030 udzia³ów, a ka¿dy z nich wartoœci 50 z³.
Znaczn¹ wiêkszoœæ a¿ 2000 udzia³ów obj¹³ Akwawit, który nastêpnie
w 1998 roku zby³ 60 procent z nich na rzecz pracowników LOW. W mar-
cu 2000 roku nast¹pi³o zwiêkszenie kapita³u zak³adowego spó³ki do
127 500 z³, a wszystkie udzia³y przejêli jej pracownicy. Nastêpnego roku
w sierpniu firma Akwawit sprzeda³a resztê swoich udzia³ów, a tym sa-
mym spó³ka LOW usamodzielni³a siê i zyska³a niezale¿noœæ.

Spó³ka pracownicza Leszczyñska Oficyna Wydawnicza do dziœ jest
jedynym wydawc¹ gazety „ABC”. Od pocz¹tku jej istnienia, czyli od
24 paŸdziernika 1990 roku do Zarz¹du wchodzili Antoni Neczyñski, An-
drzej Przybylski i Barbara GuŸ. Ju¿ nastêpnego roku, 1 kwietnia 1991 roku
na redaktora naczelnego wybrano Antoniego Neczyñskiego. Istotna zmia-
na w sk³adzie Zarz¹du spó³ki nast¹pi³a 6 listopada 1998 roku. Z poprzed-
ników pozosta³ jedynie Antoni Neczyñski, do którego do³¹czyli: Teresa
Rawecka, Halina Sieciñska, Dariusz Cegielski, Andrzej Rutecki i Longina
Moskal. W 1999 roku miejsce zmar³ej Longiny Moskal zaj¹³ Artur Bro-
dziak. W tym samym roku zmar³ tak¿e Andrzej Rutecki. Dlatego te¿ sk³ad
zarz¹du zosta³ kolejny raz skorygowany 30 czerwca 2000 roku. Pozostali
w nim Antoni Neczyñski, Teresa Rawecka, Halina Sieciñska i Dariusz Ce-
gielski. Z powodu przejœcia na emeryturê Haliny Sieciñskiej w 2005 roku
sk³ad Zarz¹du zosta³ 4 kwietnia zredukowany do trzech osób.

Tabela 1
Zatrudnienie w redakcji gazety „ABC”:

R
o
k

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

Osoby 23 23 24 25 25 30 32 31 30 29 28 25 26 24 24 21

Formacjê ludzi pracuj¹cych w lokalnej gazecie „ABC” tworz¹ redak-
tor naczelny, jego zastêpcy i sekretarz redakcji (17% z ogó³u zatrudnie-
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nia), dziennikarze (26%), sk³ad komputerowy i korekta (22%), biuro
og³oszeñ i dzia³ marketingu (22%), sekretarka i dzia³ ksiêgowoœci (13%).
W wiêkszoœci dziennikarstwem zajmuj¹ siê osoby, które b¹dŸ to same
stworzy³y t¹ gazetê lub napisali do niej swój pierwszy materia³ prasowy.
Pracuj¹ osoby, które nie maj¹ wy¿szego wykszta³cenia tak¿e wœród dzien-
nikarzy. Od 10 lat stopniowo spada liczba zatrudnienia. Budowany jest
nowy zespó³ redakcyjny i przeobra¿eniom ulega szata graficzna gazety,
która zdradza konotacje z tabloidem.

Bez kagañca, ale na smyczy

Za niezale¿ne, jak pisze Anna Hejman, koordynator Programu Pomo-
cy Niezale¿nej Prasie Lokalnej w Fundacji Instytut na rzecz Demokracji
w Europie Wschodniej (IDEE), od lat zajmuj¹ca siê kwesti¹ czasopiœ-
miennictwa lokalnego, uwa¿a siê pismo, które nie jest: „dotowane przez
lokalne w³adze, miejscowego biznesmena czy partiê polityczn¹ […].
Pierwszym warunkiem zaufania jest wiêc niezale¿noœæ ekonomiczna,
któr¹ pismo mo¿e osi¹gn¹æ, utrzymuj¹c siê tylko ze sprzeda¿y nak³adu
oraz reklam i og³oszeñ. […] Gazeta powinna byæ miejscem wymiany
pogl¹dów, polemik, spo³ecznej debaty, prezentacji ró¿nych stanowisk, ale
nie mo¿e pozyskiwaæ czytelników za wszelk¹ cenê, kosztem schlebiania
najni¿szym gustom. Gazeta musi przede wszystkim rzetelnie informowaæ
o wszelkich wa¿nych dla spo³ecznoœci wydarzeniach, mo¿e je komento-
waæ (wyraŸnie oddzielaj¹c komentarz od informacji), nie wolno jej jednak
ograniczaæ siê tylko do sensacji i plotek z miejscowego ¿ycia towarzy-
skiego. Szacunek czytelników zapewnia gazecie niezale¿noœæ ekono-
miczna i ró¿norodnoœæ prezentowanych punktów widzenia, jak równie¿
¿ywa obecnoœæ pisma w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej. Teoretycy lubi¹
okreœlaæ to mianem funkcji integracyjnej pisma lokalnego”13.

Z ponad 600 tytu³ów prasowych w 1999 roku zaliczanych do grupy
czasopism niezale¿nych (wolnorynkowych), tak naprawdê w pe³ni nieza-
le¿nych by³o nie wiêcej ni¿ 130–150.

„S¹ one finansowo samowystarczalne, posiadaj¹ du¿e zaplecze czytel-
nicze, a tym samym mog¹ kreowaæ rzeczywistoœæ lokaln¹, mieæ wp³yw na
dzia³ania i decyzje w³adz lokalnych, rzeczywiœcie oddzia³ywaæ na spo-
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³ecznoœæ lokaln¹. Na pozosta³e czasopisma w mniejszym lub wiêkszym
stopniu oddzia³uje lokalna w³adza, lokalny biznes oraz lokalni dzia³acze
polityczni. Znane s¹ przypadki nêkania wydawców niezale¿nych gazet
przez w³adze lokalne. Mog¹ to byæ dzia³ania poœrednie, np. na lokalnych
reklamodawców, poligrafów i kolporterów”14.

Gazeta „ABC” chêtnie uzale¿nia siê od samorz¹dów lokalnych. Nie
doœæ, ¿e od ponad dziesiêciu lat wydaje wk³adkê „Wiadomoœci Miasta
Leszna” finansowan¹ przez Urz¹d Miasta Leszna, to chêtnie drukuje
wszelkie inne odp³atne wk³adki samorz¹dów gminnych. Z ró¿nych form
publikacji p³atnych tekstów dziennikarskich korzystaj¹ instytucje i pry-
watne przedsiêbiorstwa. Chocia¿ artyku³y te maj¹ charakter reklamowy,
ukazuj¹ siê na stronach gazety wœród innych informacji bez jasnego i wy-
raŸnego ich wyodrêbnienia. W prawym dolnym rogu posiadaj¹ jedynie
symbol cyfrowy, którego znaczenie czytelnikowi nie jest znane.

Sta³ym problemem nêkaj¹cym wydawców polskiej niezale¿nej prasy
lokalnej jest konflikt z miejscowymi w³adzami. Poniewa¿ jednym z pod-
stawowych zadañ prasy lokalnej jest kontrola decydentów. Jednak tego
problemu nie ma gazeta „ABC”. Co prawda, pojawiaj¹ siê drobne konflik-
ty czy nieporozumienia, ale szybko i zrêcznie bywaj¹ ³agodzone. Przecie¿
gazeta nie mog³aby otrzymywaæ dotacji od w³adz miasta, jednoczeœnie
podnosz¹c kwestie istnienia uk³adu polityczno-kole¿eñskiego, przekup-
stwa rajców czy dzia³ania niezgodnego z prawem15. Nie mo¿na przecie¿
kontrolowaæ w³adzy pisz¹c o niej – jak chcia³ swego czasu towarzysz Gie-
rek – tylko dobrze. A nie kontrolowaæ w³adzy, tj. nie dostrzec, ¿e np. prze-
targi na najwiêksze inwestycje miejskie s¹ ustawiane tak, aby wygrywa³a
jedna i ta sama firma, któr¹ prowadzi znany rajca, to nie wype³niaæ swoje-
go zadania. A nie wype³niaæ swojego zadania, to straciæ zaufanie czytel-
ników, którzy wymagaj¹, by ich o takich nadu¿yciach informowaæ. Czêsto
nie artyku³uje tego wprost lub jedynie wzmiankuje. Jeœli wiêc gazeta jest
utrzymana w konwencji laurki, to raczej ma³o kto chce j¹ regularnie kupo-
waæ i czytaæ.

Istnieje wiele przyk³adów kontroli w³adzy przez dziennikarzy oraz
k³opotów z tym zwi¹zanych. Spora czêœæ prasy stricte lokalnej radzi sobie
z tym i nie daje siê zastraszyæ. Najlepszym na to przyk³adem jest „Kurier
Bytomski”, laureat za 2007 rok nagrody im. Boles³awa Wierzbiañskiego
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Fundacji Konkurs Pro Publico Bono og³oszonej przez Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich. Zdarzaj¹ siê jednak czasopisma lokalne czy po-
szczególni dziennikarze, którzy uginaj¹ siê pod presj¹ i o niewygodnych
sprawach w ogóle nie pisz¹. Tendencjê tak¹ nale¿y traktowaæ jako za-
gro¿enie, poniewa¿ wraz z selekcj¹ materia³u pod k¹tem tego, czy bêd¹ re-
klamy i informacje z ratusza, czy nie, koñczy siê niezale¿noœæ gazety.

Chocia¿ gazeta „ABC” pozyskuje sporo pieniêdzy z tzw. sponsorowa-
nych stron samorz¹dowych, to jednak nie poprzestaje na ci¹g³ych stara-
niach o pozyskanie klientów na drobne og³oszenia prasowe. I sukcesywnie,
aczkolwiek bardzo wolno udaje siê tê sytuacjê zmieniæ. Wzrasta sprzeda¿
reklam i og³oszeñ. Tylko w 2006 roku stanowi³y one prawie 47 procent
przychodów, czyli oko³o 1 105 000 z³ na ca³oœæ 2 396 310 z³.

Tabela 2
Dochód Leszczyñskiej Oficyny Wydawniczej, która publikuje gazetê „ABC”

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dochód
w z³o-
tych 2272280 2604956 2858053 2614985 2578094 2462267 2286392 2443679 2396310

Dane dotycz¹ce nak³adu i czytelnictwa gazety „ABC” mo¿na wydedu-
kowaæ na podstawie dochodów spó³ki, których niemal po³owê stanowi
dochód ze sprzeda¿y gazety. Do 2000 roku sprzeda¿ sukcesywnie ros³a
i osi¹gnê³a jak dot¹d najwy¿szy pu³ap blisko 15 000 pi¹tkowych wydañ
gazet „ABC”, a wtorkowych 11 500 sztuk. Nastêpnie sprzeda¿ stopniowo
spada³a. Do 2005 roku sprzeda¿ zmniejsza³a siê rocznie o blisko 5 pro-
cent. Od po³owy 2005 roku wielkoœæ spadku zwiêkszy³a siê dwukrotnie.
Dla uzmys³owienia skali tego zjawiska niech wystarczy porównanie.
Sprzeda¿ wydañ pierwszych numerów gazet „ABC” w 2005 i 2006 roku
zmniejszy³a siê o 500 sztuk. Do koñca 2006 roku uda³o siê ten spadek nie-
co opanowaæ, chocia¿ nadal nastêpuje w wielkoœci 5 procent rocznie.
Sprzeda¿ za ten rok w porównaniu do 2000 roku zmniejszy³a siê a¿
o 509 000 sztuk. Dochód firmy w tym czasie niewiele zmala³, poniewa¿
– co ciekawe – odnotowano wówczas wzrost wp³ywów ze sprzeda¿y
og³oszeñ. I jeszcze jedno interesuj¹ce spostrze¿enie, które zaœ nie mo¿e
napawaæ optymizmem. Gazeta „ABC” sprzedawa³a siê w najlepszym
2000 roku w takiej liczbie w samym tylko Lesznie, jak obecnie w ca³ym
regionie, czyli w piêciu powiatach ziemskich i jednym grodzkim. Zwroty
nak³adu do sprzeda¿y oscyluj¹ w wielkoœci 30 procent.
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Tabela 3
Sprzeda¿ gazety „ABC” – wydanie wtorkowe

Lata Leszno Rawicz Koœcian Gostyñ Góra Ogó³em

2002 6125 2673 1133 961 466 11358

2003 5764 2438 1033 861 429 10525

2004 5290 2023 822 678 390 9203

2005 5160 1817 776 646 343 8742

2006 5319 1555 715 640 8229

Spadek 2005/6 1% 15% 8% 1% 6%

Spadek 2002/6 20% 42% 36% 33% 28%

Tabela 4
Sprzeda¿ gazety „ABC” – wydanie pi¹tkowe

Lata Leszno Rawicz Koœcian Gostyñ Góra Ogó³em

2002 8252 3258 1244 1088 604 14446

2003 7671 2948 1131 955 533 13238

2004 6896 2504 922 785 508 11615

2005 6910 2303 873 745 481 11312

2006 7044 1955 786 733 10518

Spadek 2005/6 2% 15% 10% 2% 7%

Spadek 2002/6 20% 40% 36% 33% 29%

Jak pisze Jerzy Mianowski: „Na szczeblu miasta i gminy si³a ra¿enia
s³owa jest o wiele wiêksza ni¿ w mediach ogólnokrajowych. Tutaj „zabi-
ja” siê s¹siada, kolegê, krewnego, nie mówi¹c o lokalnych notablach. Raz
Ÿle wystrzelona amunicja spowoduje niepowetowane straty, bo od dzien-
nikarza odsun¹ siê wszyscy i pod miejskim ratuszem bêd¹ go wytykaæ pal-
cami. W gazecie sublokalnej odpowiedzialnoœæ za s³owo jawi siê jako
podstawowa norma etyczna dziennikarza”16.

Trzeba pamiêtaæ o specyficznej sytuacji dziennikarza pisma lokalne-
go. W przeciwieñstwie do tego, który pisze dla du¿ej, ogólnopolskiej ga-
zety, redaktor w piœmie lokalnym nigdy nie jest anonimowy. W ma³ej
spo³ecznoœci wszyscy mniej lub bardziej siê znaj¹ i o wiele trudniej kryty-
kowaæ kogoœ, kto poza tym, ¿e jest prezydentem, burmistrzem czy radnym,
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jest tak¿e s¹siadem, koleg¹, lobbyst¹ inicjatyw redakcyjnych. Krytyko-
waæ i równoczeœnie pozostaæ poza uk³adami jest trudno. Z jednej strony to
problem lojalnoœci wobec czytelników i sprostania etosowi kogoœ, kto ma
pisaæ prawdê – niezale¿nie jaka by nie by³a – z drugiej zaœ dziennikarz na-
stawiony jest na bezpoœredni¹ konfrontacjê i z czytelnikami, i z adwersa-
rzami. Tego samego dnia, gdy gazeta trafi do sprzeda¿y, redakcjê mo¿e
odwiedziæ pierwsza lepsza osoba z ulicy i zapytaæ, skrytykowaæ czy po-
chwaliæ.

Ale niezale¿noœæ od w³adzy to nie wszystko. Gazeta powinna umieæ
byæ niezale¿na od siebie samej, czyli od pogl¹dów osób j¹ redaguj¹cych
oraz od pogl¹dów swych czytelników, czyli nie schlebiaæ gustom oraz
umieæ publikowaæ tematy niepopularne i ambitne. W redakcji gazety
„ABC” bardzo trudno jest uzyskaæ niezale¿noœæ w ka¿dym z trzech wy-
mienionych aspektów. Poza oczywistym wp³ywem w³adz lokalnych wiele
problemów wywo³uje tak¿e nieposkromiona zale¿noœæ wobec pogl¹dów,
a szczególnie indywidualnych gustów osób j¹ redaguj¹cych. Wp³yw na
kszta³t gazety maj¹ tak¿e pogl¹dy i decyzje okreœlonych czytelników, za-
przyjaŸnionych z kierownictwem redakcji.

Lokalne, regionalne i... œwiatowe

Powa¿niejszym jednak ni¿ konflikt z w³adzami zdaje siê byæ problem
przejmowania tytu³ów przez wielkie koncerny. Ten problem dotyczy
g³ównie prasy regionalnej, obejmuj¹cej obszar mniej wiêcej wojewódz-
twa. Gazety lokalne pozostaj¹ na ogó³, przynajmniej na razie, poza polem
zainteresowania prasowych gigantów17. £atwo zrozumieæ, dlaczego tak
siê dzieje – wiêkszy zasiêg pisma to wiêkszy nak³ad i wiêksze zyski. Tak
samo, jak hipermarkety „schodz¹ w dó³”, najpierw powstaj¹c w najwiêk-
szych miejscowoœciach (najwiêcej klientów), a póŸniej w coraz mniej-
szych, podobnie dzieje siê z pras¹ – wielkie koncerny kupuj¹ póki co prasê
regionaln¹, zaœ ta lokalna, „powiatowa”, pozostaje w polskich rêkach.
I w³aœnie to jest najwiêkszym atutem gazety „ABC”, który przemawia za
jej lokalnoœci¹. Faktem jest, ¿e nie poddaje siê przejêciu przez ¿aden me-
dialny koncern zagraniczny. Podobnie jest z lokalnym tygodnikiem „Pa-
norama Leszczyñska”, który nie tylko nie zosta³ jak dot¹d wykupiony
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przez obcy kapita³, ale tak¿e zachowuje niezale¿noœæ wobec w³adz lokal-
nych.

Prym w przejmowaniu tytu³ów regionalnych wiedzie w Polsce norwe-
ski koncern Orkla, którego polski oddzia³ funkcjonuje pod nazw¹ Media
Regionalne i niemiecki holding Verlagsgruppe Passau GmbH w wersji
Polskapresse (osobna sprawa to „lokalne” wk³adki do ogólnopolskiej
„Gazety Wyborczej”, wydawanej przez spó³kê Agora S.A.). Jest to chyba
najpowa¿niejszy problem, poniewa¿ o ile konflikty z w³adz¹ mog¹ siê
skoñczyæ – w³adza wszak siê zmienia – o tyle kwestia wykupu ma³ych
przez du¿ych wydaje siê byæ bardziej z³o¿ona i trudniejsza do rozwi¹za-
nia. Choæ do tej pory koncerny nie przejê³y gazet stricte lokalnych, to jednak
wykupi³y ju¿ niemal wszystkie tytu³y regionalne, a lokalnym zagra¿aj¹
w ten sposób, ¿e w dziennikach i tygodnikach o zasiêgu wojewódzkim,
tworz¹ „lokalne” wk³adki, bêd¹ce konkurencj¹ dla faktycznie miejsco-
wych wydawnictw. Najlepszym tego przyk³adem w Lesznie jest „Polska
The Times – G³os Wielkopolski” z cotygodniow¹ wk³adk¹ „Ziemia Lesz-
czyñska”.

Prasa lokalna i regionalna tym ró¿ni siê – a w ka¿dym razie powinna to
robiæ – od innych gazet, ¿e jest bezpoœrednio skierowana do miejscowego
odbiorcy i dotyka jego problemów. Ponadto jej zadaniem jest pisanie
o sprawach trudnych, kontrowersyjnych, które szczególnie nêkaj¹ miesz-
kañców. Gdy gazetê przejmuje du¿y koncern, czêsto staje siê ona kolejn¹
lekkostrawn¹ papk¹, pozbawion¹ lokalnego kolorytu, a czasem i lokal-
nych redaktorów. Praktyka wielkich koncernów jest taka, ¿e przejmuj¹
one wybrane tytu³y, wykupuj¹c w nich udzia³y w ca³oœci lub w znacznej
czêœci (tak dzia³a Orkla i Verlagsgruppe Passau) lub zak³adaj¹ w³asne ga-
zety (wk³adki lokalne) tam, gdzie od lat dzia³aj¹ pisma niezale¿ne (tak
robi np. Agora). Verlagsgruppe Passau ponadto przekszta³ca przejmowa-
ne gazety stricte lokalne we wk³adki do w³asnych pism regionalnych18.

Na rynku gazet lokalnych dzia³aj¹ te¿ mniejsze koncerny, polskie lub
czêœciowo polskie, wydaj¹ce kilka czy kilkanaœcie tytu³ów19. Najwiêksze
jest Wydawnictwo Pomorskie z Tczewa. Jednak i ono wydaje coraz mniej
tytu³ów (zreszt¹ czêœæ z nich to tylko atrapa dla reklamodawców) i tkwi
w k³opotach finansowych. Na pó³nocy Polski dzia³a takich wydawnictw
wiêcej ni¿ w innych regionach: Towarzystwo Wydawnicze Ankona z Gdañ-
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ska (w wiêkszoœci zreszt¹ przejête przez Verlagsgruppe Passau, ma-
skuj¹ce siê w tym wypadku pod nazw¹ „Prasa Ba³tycka”) i Wydawnictwo
OSSA ze Starogardu Gdañskiego (te¿ czêœciowo nale¿¹ce do „Prasy
Ba³tyckiej”). Do wszystkich tych pism dodawane jest (bez dodatkowej
op³aty) pi¹tkowe wydanie „Dziennika Ba³tyckiego” lub „Wieczoru Wy-
brze¿a” z kolorow¹ wk³adk¹ z programem TV.

Mniejsze grupy prasowe to PAJ Press z Tomaszowa Mazowieckiego
czy To i Owo z Legionowa, a najmniejsze – które wydaj¹ po kilka tytu³ów
i dzia³aj¹ na terenie jednego województwa (z dawnego podzia³u admini-
stracyjnego) – to np. Myjakpress z Sandomierza, Kama z Nowego Tomy-
œla, Aneks z Prudnika, Verbum z Opola (wydawca pism samorz¹dowych)
czy Apeks z Konina. Oczywiœcie, im mniejsze wydawnictwo, tym lepiej.
Jeœli jakieœ pisma ³¹cz¹ siê, bo nie radz¹ sobie finansowo, a nie chc¹ siê
sprzedaæ wiêkszemu, to te¿ jest to dobry pomys³, o ile poszczególne tytu³y
mog¹ zachowaæ autonomiê.

Samo zjawisko koncentracji mediów jest niepokoj¹ce i prowadziæ
mo¿e w koñcowym efekcie do zaniku faktycznej „lokalnoœci”20. Lokalne
gazety wydawane przez wielkie koncerny mediowe tylko z pozoru s¹ lo-
kalne czy regionalne. Tworzy siê je wedle jednej, centralnej receptury,
ekipa redakcyjna niejednokrotnie sk³ada siê ze „spadochroniarzy” ma-
j¹cych za zadanie wykreowaæ w jakimœ miejscu „produkt” od zera. Zanika
wiêc lokalny koloryt i specyfika, co widaæ nawet po formie gazet – s¹ one
coraz bardziej podobne do siebie, oparte na bazie jednej „s³usznej” makiety.
Twórcy takich gazet s¹ sprawni warsztatowo – czêsto bardziej ni¿ napraw-
dê lokalni dziennikarze – ale jednoczeœnie niezaanga¿owani emocjonal-
nie w autentyczne „tutejsze” problemy. To po prostu produkt maj¹cy
zagospodarowaæ jedn¹ z nisz rynkowych – tymczasem wiele prawdzi-
wych lokalnych gazet tworzono nie tyle czy nie tylko z chêci zysku, ale
z potrzeby serca, chc¹c mieæ trybunê do g³oszenia treœci nurtuj¹cych przy-
najmniej czêœæ miejscowej spo³ecznoœci.

Zupe³nie nowym, niezrozumia³ym zjawiskiem jest naœladowanie przez
gazety lokalne rozwi¹zañ stosowanych w gazetach wydawanych przez za-
graniczne koncerny mediowe. Zamiast broniæ swojej lokalnej autentycz-
noœci, uznawaæ j¹ za wartoœæ najwy¿sz¹, gazeta „ABC” bardzo czêsto
wykorzystuje przedruki artyku³ów o popularnych ludziach i skandalach
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z nimi zwi¹zanych, które mo¿na znaleŸæ w wielu innych kolorowych ma-
gazynach. Ponadto swoj¹ szat¹ graficzn¹ gazeta zdaje siê byæ coraz bar-
dziej zbli¿ona do tabloidów.

Problemy i pomys³y. Walka o przetrwanie, walka o „obywatelskoœæ”

Polska niezale¿na prasa lokalna znajduje siê w bardzo ró¿norodnej
sytuacji. Po pierwsze bezustannie zmaga siê z podnoszeniem swojego
profesjonalizmu. Po drugie – walczy z konkurencj¹ ze strony gazet regio-
nalnych czy te¿ dzienników z wielkim kapita³em finansowym. Po trzecie
– brakuje jej dobrze wykszta³conych dziennikarzy i akwizytorów reklam.
Po czwarte – doskwiera jej szczup³oœæ rynku reklamowego i kapita³u,
który zdo³a³by udoskonaliæ pracê medialn¹.

Jedn¹ z inicjatyw maj¹cych na celu pomoc wydawcom niezale¿nym
i u³atwienie przep³ywu informacji jest tworzenie organizacji zrzesza-
j¹cych czasopisma lokalne. Na gruncie polskim dzia³a kilka takich organi-
zacji: Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Polsce, Polskie Stowarzyszenie
Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej Lubelszczyzny czy War-
szawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej. Najwiêksze jednak to Stowarzysze-
nie Gazet Lokalnych, które skupia 20 najwiêkszych w Polsce prywatnych
niezale¿nych gazet lokalnych, o ³¹cznym nak³adzie tygodniowym prze-
kraczaj¹cym 250 tysiêcy egzemplarzy. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza
58 wydawców, bêd¹cych w³aœcicielami 73 tytu³ów o ³¹cznym nak³adzie
ponad 400 tysiêcy egzemplarzy. Jednym z celów Stowarzyszenia jest
„propagowanie, popieranie i obrona polskiej niezale¿nej prasy lokalnej
oraz podejmowanie przedsiêwziêæ w kierunku integracji œrodowisk pol-
skich wydawców niezale¿nej prasy lokalnej, a tak¿e dzia³alnoœæ na rzecz
kooperacji i podejmowania wspólnych inicjatyw maj¹cych na celu popra-
wê sytuacji ekonomicznej wydawców polskiej niezale¿nej prasy lokal-
nej”21. Drugim równie wa¿nym, ale o nieco mniejszym zasiêgu jest
Stowarzyszenie Prasy Lokalnej z siedzib¹ w W¹growcu.

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych prowadzi dzia³alnoœæ informacyjn¹
dotycz¹c¹ polskiej niezale¿nej prasy lokalnej, ale tak¿e próbuje stworzyæ
model „jednoœci w ró¿norodnoœci” na gruncie ekonomicznym. Aby uatrak-
cyjniæ reklamodawcom ofertê, SGL stworzy³o mo¿liwoœæ umieszczenia
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reklamy jednoczeœnie w kilkunastu lokalnych tytu³ach, nale¿¹cych do
Stowarzyszenia, a ukazuj¹cych siê w ³¹cznym nak³adzie 400 tys. egz. ty-
godniowo. Dziêki temu, reklamodawca dociera do odbiorców z terenu
ca³ego kraju, nie troszcz¹c siê o wysy³anie swych ofert do ró¿nych pism.
Umieszczenie reklam w ca³ej sieci gazet zleca w jednym miejscu, w jed-
nym miejscu te¿ siê rozlicza.

Pomoc¹ niezale¿nym wydawcom s³u¿¹ te¿ inne inicjatywy, jak choæby
Izba Wydawców Prasy, przy której zosta³a powo³ana Komisja Prasy Lokal-
nej Izby. Od 1 listopada 2004 r. rozpocz¹³ tam dzia³alnoœæ oœrodek konsulta-
cji i porad prawnych IWP dla wydawców prasy lokalnej. Doradztwem
prawnym oœrodka objête s¹ wszelkie problemy z zakresu prawa autor-
skiego i prawa prasowego, z jakimi mog¹ siê stykaæ wydawcy w swej
dzia³alnoœci. Izba Wydawców Prasy patronowa³a w 2006 roku du¿emu
przedsiêwziêciu o nazwie Akademia Prasy Lokalnej, które mia³o na celu
podniesienie znaczenia prasy lokalnej, udoskonalenia jej funkcjonowania.

Warto wspomnieæ równie¿ o inicjatywach, które maj¹ na celu pomoc
merytoryczn¹ dziennikarzom lokalnym. Gazety lokalne cierpi¹ bowiem
czêsto na brak wykszta³conej kadry. Tak¹ inicjatyw¹ s¹ np. „P³oñskie Spo-
tkania Mediów Lokalnych”, odbywaj¹ce siê od 1996 r. W ramach tych
spotkañ odbywa³y siê warsztaty dla dziennikarzy i spotkania z wydawca-
mi i dziennikarzami z Polski i ze œwiata, a tak¿e organizowano konferen-
cje. Podobne warsztaty organizuje Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.

Integracja œrodowiska wydawców prasy lokalnej i rzetelna informacja
o ich dzia³aniach i zagro¿eniach jest niezbêdna. Konieczne jest utrzyma-
nie niezale¿nych gazet lokalnych, których celem jest konsolidacja pewnej
wspólnoty i u³atwienie przep³ywu informacji w niej. Gazety lokalne maj¹
czêsto na swoim terenie realny wp³yw i odnosz¹ wymierne sukcesy.
Przyk³adem choæby sprawa pomocy bezrobotnym, aby mieszkañcy gmi-
ny Kiernozia nie musieli co miesi¹c doje¿d¿aæ do urzêdu pracy w £owi-
czu, lecz mogli byæ rejestrowani na miejscu. Po interwencji redaktorów
„Nowego £owiczanina”, do Kiernozi i innych gmin, które mog¹ udostêp-
niæ lokal, przyje¿d¿a co miesi¹c pracownik PUP, a ubodzy mieszkañcy nie
musz¹ traciæ pieniêdzy na dojazd.

Anna Hejman pyta retorycznie: „Jaka przysz³oœæ czeka polskich wydaw-
ców? Ju¿ dziœ widaæ, ¿e i na naszym rynku prasowym wyraŸna jest ten-
dencja do monopolizacji i koncentracji kapita³u. Dotknê³a ona najpierw
rynek prasy regionalnej, poniewa¿ zdecydowana wiêkszoœæ tytu³ów re-
gionalnych dzienników nale¿y do dwu du¿ych zagranicznych koncernów
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prasowych: niemieckiego – Passauer Neue Presse i norweskiego – Orkla.
Teraz koncerny te, a tak¿e polska spó³ka „Agora-Gazeta”, wydaj¹ca „Ga-
zetê Wyborcz¹”, staraj¹ siê opanowaæ rynek lokalny, czyni¹ to zreszt¹ na
ró¿ne sposoby. […] Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e chodzi tu o przejê-
cie lokalnego rynku czytelników i reklamodawców lub o wyeliminowanie
konkurencji, jak¹ dla dzienników regionalnych stanowi¹ dobre niezale¿ne
pisma lokalne. Wydawcy pism nale¿¹cych do du¿ych koncernów nawet
nie ukrywaj¹ specjalnie swoich zamiarów. Wydawane przez nie gazety
nastawione s¹ na czyst¹ komercjê. Maj¹ dostarczaæ czytelnikowi tego, co
najbardziej lubi (a wiêc przede wszystkim lokalne plotki i sensacje, nie-
wyszukana rozrywka, liczne konkursy z nagrodami, najrozmaitsze plebi-
scyty) i nie anga¿owaæ siê w lokaln¹ politykê, by nie nudziæ czytelnika
i nikomu siê nie naraziæ. Dobro spo³ecznoœci lokalnej, interes spo³eczny
nie s¹ brane pod uwagê. Liczy siê tylko zysk”22.

Jak widaæ, problem funkcjonowania prasy lokalnej jest istotn¹ czêœci¹
znacznie wiêkszego problemu – jakoœci, kszta³tu i kondycji szeroko pojê-
tej „obywatelskoœci”, dla której ró¿norodna, niezale¿na i autentyczna pra-
sa lokalna jest jednym z wa¿nych narzêdzi. Dlatego warto o ni¹ dbaæ,
byœmy nie stali siê bezbronni wobec skorumpowanej klasy politycznej
i scentralizowanego kapita³u ponadnarodowego.

Globalna rewolucja informacyjna, która zaistnia³a równie¿ w Polsce,
spowodowa³a gwa³towny rozwój sektora informacyjnego i – tym samym
– gwa³towny nap³yw ludzi zajmuj¹cych siê redagowaniem, tworzeniem
i przygotowywaniem materia³ów prasowych oraz ich dystrybucj¹. Szcze-
gólnie spektakularnie rewolucja ta zaistnia³a na poziomie prasy lokalnej.
Wed³ug badañ prowadzonych przez Oœrodek Badañ Prasoznawczych
Uniwersytetu Jagielloñskiego, w Polsce jest obecnie wydawanych oko³o
1600 lokalnych tytu³ów prasowych, zatrudniaj¹cych blisko 5000 dzienni-
karzy. Rewolucja informacyjna trwa nadal, a jej nowym obliczem mo¿e
siê staæ wkrótce pe³na globalizacja rynku mediów, która w koñcu dosiê-
gnie tak¿e prasê lokaln¹.

Ostatecznie o postêpie pe³nej globalizacji mediów drukowanych zade-
cyduj¹ czytelnicy. Gdy siêgn¹ po gazetê opisuj¹c¹ lokalne problemy, zade-
cyduj¹ kogo wespr¹ w³asnymi pieniêdzmi: faktycznie lokalne czasopismo,
czy te¿ jego atrapê z wielkiego zagranicznego koncernu, a mo¿e „lokaln¹”
wk³adkê do ogromnej ogólnopolskiej gazety.
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Summary

According to macroeconomic principles, the Polish local press should no longer
exist at the time of globalization and capital concentration, and yet it is coping some-
how. Is it actually true though that it remains independent, in defiance of global trends?
Or maybe it is simply becoming a local variety of an increasingly uniform, ‘globalized’
product? It is best to look for the answers to these and similar questions with the exam-
ple of one, real newspaper. The ABC newspaper is published by the Przedsiêbiorstwo
Us³ug Handlowo-Produkcyjnych i Wdro¿eñ Polrex Spó³ka z o.o., established on Octo-
ber 24, 1990, with its Head Office at 15 Œl¹ska St. in Poznañ. The partnership managed
by editor Szczepan £awniczak was established in order to register a Leszno newspaper
ABC – Dziennik Informacyjny with its Head Office at 68 Lipowa St. in Leszno. After
only four months, on February 25, 1991, a significant change in the newspaper’s regis-
tration was introduced. A company, Przedsiêbiorstwo Przemys³u Fermentacyjnego
Akwawit in Leszno, submitted a motion for a change on behalf of a limited liability
company which it had established, Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, with its Head
Office at 63 S³owiañska St. in Leszno. Since then, this very company has become an
official publisher of the ABC – Dziennik Informacyjny. An employee company,
Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, has been the only publisher of the ABC newspaper
so far.
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