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Popularyzacja wiedzy w mediach lokalnych
leszczyñskiego regionu wydawniczego

Streszczenie: Media lokalne leszczyñskiego regionu wydawniczego (obszar by³ego
województwa leszczyñskiego) w znacznej mierze, bez wzglêdu na rodzaj wydawcy
popularyzuj¹ wiedzê, zw³aszcza z zakresu nauk humanistycznych. Czasopisma naukowe z kolei nawi¹zuj¹ w szerszym zakresie do wiedzy z zakresu nauk œcis³ych,
ani¿eli pozosta³e typy mediów. W czasopismach lokalnych, wydawców samorz¹dowych, jak i prywatnych dominuje wiedza z zakresu badañ regionalistycznych. W tego
typu prasie nie brakuje równie¿ artyku³ów z dziedziny psychologii, pedagogiki, dietetyki, kosmetologii i nowinek z zakresu rolnictwa. Popularyzacja nauki w mediach lokalnych leszczyñskiego regionu trwa nieprzerwanie od momentu powstania prasy
lokalnej na szerok¹ skalê na badanym obszarze, a zatem od po³owy XIX wieku. Celem
niniejszej publikacji jest przedstawienie tytu³ów leszczyñskiego regionu wydawniczego regularnie zamieszczaj¹cych publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz zwrócenie uwagi na potrzebê czytelnicz¹ tego typu treœci.
S³owa kluczowe: popularyzacja wiedzy, media lokalne, leszczyñski region
wydawniczy

iedza jest pojêciem u¿ywanym zarówno w jêzyku potocznym, jak
i w nauce. Stanowi ona podstawow¹ kategoriê w epistemologii, metodologii i filozofii nauki. W klasycznym rozumieniu, odnosi siê do przekonañ pewnych i prawdziwych – trafnie oddaj¹cych rzeczywistoœæ.
W naukach humanistycznych ró¿ne aspekty wiedzy s¹ analizowane. Powo³uj¹c siê na przyk³ady – dla socjologów, wiedza jest, z jednej strony,
kategori¹ ogólnej analizy socjologicznej, z drugiej – g³ówny przedmiot
badañ odrêbnej subdyscypliny socjologii, tj. socjologii wiedzy (Zió³kowski, 2002, s. 308). Z kolei w naukach politycznych opisuje siê wiedzê polityczn¹, jako kognitywny komponent postaw politycznych uczestników
systemu politycznego (Karwat, Zió³kowski, 2013, s. 364). W badaniach
empirycznych wiedza, jako domena wartoœci poznawczych jest po¿¹dan¹
wartoœci¹ polityczn¹, wartoœci¹ absolutn¹ – trwa³¹ i ponadczasow¹ (Ko³odziej, 2011, s. 414). Popularyzacja wiedzy jest najczêœciej rozumiana,
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zdaniem Karola Franczaka, jako „wzglêdnie jednokierunkowy i spo³ecznie po¿¹dany proces informowania o odkryciach naukowych oraz translacji hermetycznego ¿argonu akademickiego na jêzyk dostêpny szerszej
publicznoœci” (Franczak, s. 10).
Popularyzacja wiedzy naukowej w mediach wywo³a³a dyskusjê. Warto przytoczyæ kilka nurtów owego problemu. Zdaniem Julity Makaro
– wiedza, jako zbiór zdañ w sensie logicznym, które mo¿na rozpatrywaæ
w kategorii prawdy b¹dŸ fa³szu – przeszkadza w „uprawianiu szeroko rozumianej publicystki”, tworzy atmosferê „niechêci” do wiedzy, a nawet
jest „ukrywana” (Makaro, 2014, s. 13). Jest to spojrzenie na media, które
konsekwentnie realizuj¹ w³asn¹ liniê œwiatopogl¹dow¹. To rodzi równie¿
pytania, które postawi³ Robert Szwed – w jaki sposób wiedza i odkrycia
naukowe s¹ przedstawiane w mediach i w jakim stopniu mo¿na mówiæ
o popularyzacji wiedzy, a w jakim o zniekszta³ceniu wywodu naukowego
(Szwed, 2014, s. 17). Problem ten w istocie dotyczy relacji miêdzy myœleniem naukowym i potocznym. Wypada tutaj stwierdziæ, i¿ wiedza naukowa opiera siê o celowe, uporz¹dkowane procesy nauczania, a wiedzê
potoczn¹ u¿ywa siê w ¿yciu codziennym przez wszystkich cz³onków
spo³eczeñstwa, któr¹ cechuje m.in. wiara w realnoœæ otaczaj¹cego œwiata,
poczucie oczywistoœci, nastawienie pragmatyczne, dzia³anie wed³ug zasady ekonomi wysi³ku poznawczego i „ogólne za³o¿enie wzajemnoœci
perspektywy” (Zió³kowski, 2002, s. 313). Wiedza potoczna by³a analizowana szczególnie przez socjologiê fenomenologiczn¹, w tym g³ównie
przez Alfreda Schütza (1964) oraz etnometodologiê. Dla Macieja I³owieckiego artyku³ popularnonaukowy powinien spe³niæ m.in. takie przes³anki
jak – prostota w konstrukcji (formy, jêzyka), prezentacja ciekawych rzeczy, nie przedstawianie rzeczy oczywistych, brak b³êdów merytorycznych
czy niepodnoszenie niesprawdzonych w³asnych hipotez (I³owiecki, 1987,
s. 23). Natomiast Wojciech Furman analizowa³ kontekst dziennikarstwa
w relacjach pomiêdzy myœleniem potocznym a naukowym, ostatecznie
wyró¿niaj¹c trzy grupy przekazów dziennikarskich, które wystêpuj¹ obok
siebie w analizowanych materia³ach dziennikarskich (Furman, 2014, s. 11).
Do pierwszej grupy nale¿¹ przekazy popularne, odpowiadaj¹ce myœleniu
potocznemu, ukonstytuowane w œwiecie ¿ycia codziennego (za – Alfred
Schütz). Do drugiej – przekazy powa¿ne, weryfikuj¹ce ¿ycie codzienne,
poprzez wprowadzenie odmiennych ram poznawczych oraz ró¿nych systemów istotnoœci. Z kolei w ramach trzeciej grupy, badacz wyró¿ni³ przekazy dziennikarstwa precyzyjnego, reprezentuj¹cego wiedzê technologiczn¹
opart¹ o racjonalne myœlenie naukowe. Istotny w popularyzacji wiedzy
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jest równie¿ problem edukacji medialnej (Lisowska-Magdziarz, 2012,
s. 134–150), której podstawowym celem jest kszta³towanie zdolnoœci do
œwiadomego, a wiêc i krytycznego u¿ytkowania treœci medialnych. Jak
podnosi siê w nauce, problemem jest niedostateczna edukacja w kszta³towaniu kompetencji medialnych wœród m³odzie¿y i doros³ych. Nawi¹zuj¹c
do mediów lokalnych (z wyj¹tkiem czasopism naukowych), z jednej strony wiedza naukowa i popularnonaukowa prezentowana jest prostym
i zwiêz³ym jêzykiem, z drugiej – forma taka rodziæ mo¿e fa³szowanie rzeczywistoœci, polegaj¹cej na nieprecyzyjnym podejœciu do problemu (konsekwencj¹ mo¿e byæ np. stereotypowe postrzeganie).
W popularyzacji wiedzy naukowej uczestnicz¹ nie tylko czasopisma
o charakterze naukowym, ale równie¿ inne typy mediów, zazwyczaj – regionalistyczne, wydawców samorz¹dowych, prywatnych czy stowarzyszeñ
i fundacji. Szczególn¹ wartoœæ ma prasa regionalistyczna, skupiaj¹cych
siê na dziejach, wartoœciach, tradycji spo³eczno-kulturowej regionu czy
w odniesieniu do zasiêgu rozpowszechniania periodyku (Kowalczyk,
2013a, s. 13–20). Warto przy tym nadmieniæ, i¿ Wielkopolska posiada bogate tradycje czasopiœmiennictwa regionalistycznego, co sta³o siê kanw¹
opracowania Ryszarda Kowalczyka (Kowalczyk, 2013b, ss. 160). W tego
typu czasopismach mo¿na mówiæ o tzw. edukacji regionalnej, która nie
zawê¿a siê tylko do biernego odbioru tradycji historyczno-kulturowej regionu, ale te¿ stwarza warunki do chêci partycypowania w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej (Kowalczyk, 2013b, s. 26).
Cele zamieszczania tego typu treœci ró¿ni¹ siê, a weryfikuje je charakter mediów i typ nadawcy. Autorzy publikacji wpisuj¹ siê w stosunkowo
nowe procesy, w których dotychczasowi dysponenci wiedzy – badacze
zawodowo zwi¹zani z oœrodkami akademickimi, trac¹ swoj¹ monopolistyczn¹ pozycjê na rzecz ruchów spo³ecznych, organizacji pozarz¹dowych tudzie¿ pasjonatów zajmuj¹cych siê ¿yciem naukowym. Warto te¿
podkreœliæ, ¿e realia funkcjonowania dzisiejszej nauki wymagaj¹ po³¹czenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejêtnoœciami – wdro¿eniem
jej w obszar przedsiêbiorczoœci lub upowszechnianiem w mediach wyników badañ. Logika mediów zaœ sprzyja atrakcyjnym poznawczo tematom i media poprzez swoj¹ rolê opiniotwórcz¹ mog¹ wywieraæ wp³yw na
dalsze losy innowacyjnych rozwi¹zañ w nauce. Ten ostatni element mo¿e
rodziæ pytanie, czy mamy do czynienia z popularyzacj¹ wiedzy, czy jej
populizacj¹? W wypadku prasy lokalnej leszczyñskiego regionu wydawniczego, wydaje siê, ¿e ten problem ró¿nie mo¿e byæ postrzegany, w zale¿noœci od nadawcy. Popularyzacja wiedzy w mediach, mo¿e za spraw¹ jej
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autorów, najczêœciej dziennikarzy zniekszta³ciæ jej cel g³ówny i wartoœæ
naukow¹. Jak ju¿ zauwa¿y³ Immanuel Kant, cz³owiek jako podmiot poznania wnosi do ka¿dego aktu poznawczego swój subiektywny ogl¹d, co
wp³ywa na prawdziwoœæ uzyskanej wiedzy o rzeczywistoœci (Zió³kowski,
2012, s. 309).
Sposób przedstawiania wiedzy naukowej w mediach jest zró¿nicowany i zale¿y od konstrukcji typologicznej danego medium. Inaczej przekaz bêdzie formu³owany w mediach o tematyce sprofilowanej, ani¿eli
ogólnoinformacyjnej. Ponadto inny bêdzie „stopieñ trudnoœci” w czasopismach stricte naukowych a popularnonaukowych czy regionalistycznych.
Jednak¿e wspólnym celem dla wszystkich przedsiêwziêæ tego typu jest
komercjalizacja. Ta ostatnia jest wartoœci¹ oczekiwan¹ wœród wydawców,
a czêsto i autorów publikacji. Problem mechanizmów komercjalizacji artyku³ów popularnonaukowych zosta³ przedstawiony w pracy Katarzyny
Jarosz (Jarosz, 2011, s. 71–81).
Czasopisma o charakterze regionalistycznym (z grupy wydawnictw
samorz¹dowych i wydawnictw stowarzyszeñ) i ogólnoinformacyjnym
(dzienniki, tygodniki, miesiêczniki, kwartalniki oraz roczniki) popularyzuj¹ wiedzê naukow¹ w oparciu o swoje potrzeby komercyjne. W mniejszym stopniu czyni¹ to równie¿ wydawnictwa naukowe. Dzia³anie takie
wpisuj¹ siê w wyniki badañ ju¿ z lat siedemdziesi¹tych XX wieku, co do
atrakcyjnoœci przekazu (w rzeczy samej – prasy), czego przejawem jest
wiêksze zainteresowanie odbiorcy okreœlonymi mediami, a wiêc wiêksza
sprzeda¿ nak³adu, ³atwiejszy dostêp do rynku og³oszeniodawców i reklamodawców. Wówczas to, w 1974 roku, Blumler i Katz stworzyli teoriê
korzyœci i gratyfikacji, o tym, co kieruje ludŸmi w korzystaniu z mediów.
W rezultacie pojawi³y siê m.in. wnioski, ¿e odbiorca chce siê czegoœ dowiedzieæ i pragnie mi³o spêdziæ czas. A zatem publikacja ma byæ na tyle
atrakcyjna, by wnios³a coœ „nowego” do wiedzy odbiorcy i przedstawiona
powinna byæ w taki sposób, by odbiorca czu³ siê usatysfakcjonowany (nie
chodzi o zawartoœæ merytoryczn¹ treœci, ale o formê przekazu). St¹d wiedza popularyzowana w mediach lokalnych leszczyñskiego regionu wydawniczego jest przedstawiana nieskomplikowanym jêzykiem z wieloma
odnoœnikami w formie graficznych elementów, krótkich notatek – zawieraj¹cych wyjaœnienie ekspertów co do zamieszczonej publikacji. Dominuje tematyka historyczna (historia regionu, losy ludzi z regionu) oraz
poradnictwo (zdrowotne, pielêgnacyjne, prawne, psychologiczne), ale
równie¿ chêtnie dziennikarze podejmuj¹ siê tematów odnoœnie flory i fauny. W przypadku dziennika „ABC” i tygodnika „Panoramy Leszczyñskiej”,
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dwumiesiêcznika „Wiadomoœci Koœciañskie”, problematyka historyczna
i poradnictwo na sta³e wpisa³o siê w zawartoœæ treœci. Co wiêcej, te dwa
ostatnie tytu³y wielokrotnie zosta³y nagrodzone za nieprzeciêtnoœæ zawartoœci treœci (Jurga-Wosik, 2012, s. 306). Celem niniejszej publikacji
jest prezentacja tytu³ów leszczyñskiego regionu wydawniczego, regularnie zamieszczaj¹cych publikacje naukowe, popularnonaukowe i regionalistyczne. G³ówna teza zasadza siê na twierdzeniu, i¿ media lokalne
leszczyñskiego regionu wydawniczego popularyzuj¹ wiedzê naukow¹,
popularnonaukow¹ i regionalistyczn¹.
Problem definicji leszczyñskiego regionu wydawniczego, obejmuj¹cego obszar województwa leszczyñskiego z lat 1975–1998 zosta³ ju¿
przez autorkê przedstawiony w odrêbnym opracowaniu (Jurga-Wosik,
2012, s. 306). Weryfikatorem definicyjnym prasy leszczyñskiego regionu
wydawniczego jest wspó³czeœnie zasiêg kolporta¿u i podnoszona tematyka z owego zasiêgu. Trafne jest stwierdzenie M. Gieruli, i¿ prasa lokalna,
choæ czêsto, to nie zawsze ma pokrycie z obecnym podzia³em administracyjnym pañstwa (Gierula, 2002, s. 102). Problem regionów medialnych
zosta³ w polskiej literaturze naukowej omówiony przede wszystkim przez
Marka Jachimowskiego (Jachimowski, 2006), Zdaniem badacza – „granice regionów medialnych maj¹ charakter p³ynny. S¹ inne ni¿ granice
województw, nosz¹ce charakter linearny […] W nowych warunkach spo³eczno-ustrojowych decyzje polityczno-administracyjne nie wp³ywaj¹ ju¿
bezpoœrednio na kszta³towanie siê granic regionów medialnych, dlatego
nie sposób wyznaczyæ ich w sposób arbitralny. Granice te kszta³tuj¹ siê
pod wp³ywem dzia³añ komunikacyjnych zbiorowoœci regionów medialnych i aktywnoœci mediów konstytuuj¹cych dany region w przestrzeniach
rdzeniowych oraz w obszarach granicznego wspó³wystêpowania mediów” (Jachimowski, 2006, s. 318–319). Zatem leszczyñski region wydawniczy wchodzi w sk³ad poznañskiego regionu medialnego, przy czym
uwzglêdnia „obszary granicznego wspó³wystêpowania mediów konstytuuj¹cych regiony” (miasto Wschowa i okolice, powiat i miasto Góra) (Jachimowski, 2006, s. 312).
Rozpowszechnianie wiedzy naukowej na zgo³a niedu¿ym obszarze
– z dala od wiod¹cych oœrodków naukowych, za poœrednictwem wielu i to
zró¿nicowanych typologicznie mediów jest dzia³aniem wyj¹tkowym na
skalê Polski. Leszczyñski region wydawniczy posiada bogate tradycje
wydawnicze (pocz¹wszy od II po³. XIX w.) i wspó³czeœnie – pod wzglêdem inicjatyw prasowych – równie¿ wyró¿nia siê na tle innych oœrodków
czasopiœmiennictwa w Polsce (np. poprzez posiadanie w³asnego dzienni-
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ka „ABC” lub radia z polskim kapita³em „Radio Elka”, które odbierane
jest na obszarze zamieszka³ym przez ponad 1 mln ludnoœci, zorganizowanym w 3 redakcje i uzupe³nianym 10 portalami internetowymi albo z uwagi na – wielotysiêczne nak³ady tygodników lokalnych wydawców, wœród
których prym wiedzie „Panorama Leszczyñska”). Media lokalne zawsze
priorytetowo traktowa³y wiedzê naukow¹. Uwzglêdnia³y j¹ w swoich
przemianach, traktuj¹c jako element wzbogacaj¹cy treœæ pisma o atrakcyjne dla odbiorcy informacje. Dzia³ania te wpisuj¹ siê w „zarz¹dzanie
w mediach”, czyli bêd¹ to wszelkie procesy decyzyjne odnoœnie konkretnych organizacji medialnych (Nierenberg, 2011, s. 11). Przekszta³cenia
w mediach lokalnych leszczyñskiego regionu wydawniczego dotycz¹
wspó³czeœnie pracy w redakcji (za Stanis³awem Michalczykiem – redakcja, to „system organizacyjny”, „system biurokratyczny”, „system socjalny” oraz „system cybernetyczny”) i stylów zarz¹dzania (za Stanis³awem
Michalczykiem – „zarz¹dzanie przez motywacjê, zarz¹dzanie przez rezultaty, zarz¹dzanie przedmiotowe, zarz¹dzanie liberalne”), co przek³ada siê
„na jakoœæ i iloœæ produkowanego materia³u”, a zatem te¿ na problem
„konstrukcji rzeczywistoœci” (Michalczyk, 2010, s. 26). Ten ostatni element dosyæ ciekawie ukaza³ siê w badaniach porównawczych – media
wielkopolskie (regionalne i lokalne) i media ogólnopolskie odnoœnie
kszta³towania polityki historycznej zwi¹zanej z wydarzeniami na Wo³yniu w latach 1943–1944 (Jurga-Wosik, w druku).
W leszczyñskim regionie wydawniczym, pierwszym tytu³em krzewi¹cym wiedzê naukow¹ by³o czasopismo medyczne wychodz¹ce w latach
1750–1753 „Prymitiae physicomedicae faciunt collectae”, w t³umaczeniu
polskim „Pierwociny fizykomedyczne przez tych, którzy w Polsce i poza
ni¹ medycynê uprawiaj¹, zebrane”. Tom pierwszy ukaza³ siê 1 marca
1750 r. nak³adem drukarni Micha³a Wawrzyñca Pressera w Lesznie, zawiera³ 240 stron, wszystkie w jêz. ³aciñskim. Za³o¿ycielami pisma byli
trzej lekarze – Ernest Jeremiasz Neufeld (medyk leszczyñski, nadworny
lekarz królów polskich Augusta III i Stanis³awa Augusta), Gottlob Ephreim
Herman z Bojanowa oraz Jan Chrystian Heffter z ¯ytawy. Kolejne czasopisma powstawa³y od 1826 r. w oficynie niemieckiego drukarza Ernesta
Wilhelma Gunthera z Leszna. W jego oficynie powsta³o 5 czasopism w jêzyku niemieckim i 9 w jêzyku polskim (m.in. „Przyjaciel Ludu”, „Przewodnik Rolniczo-Przemys³owy”, „Koœció³ i Szko³a”). Popularyzacja
wiedzy potocznej pojawia³a siê w pismach wydawanych przez magistrat
(np. spis ludnoœci, informacja o skupie byd³a). Wraz z rozszerzeniem zasiêgu prasy nastêpowa³o faktyczne umocnienie w³adzy lokalnej na obsza-
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rze ukazywania siê pisma (s³u¿yæ temu mia³y ju¿ dwujêzyczne periodyki
ukazuj¹ce siê pod zaborem pruskim – np. „Lissaer Kreisblatt” („Leszczyñskie Pismo Powiatowe”, 1890–1918).
Na uwagê badacza zas³uguj¹ równie¿ poni¿sze tytu³y. Nurt pism pedagogicznych zapocz¹tkowa³o leszczyñskie „Koœció³ i Szko³a” (1846–1848),
redaktorami byli kolejno – Maksymilian Szymañski, Ludwik Urbanowicz
i Karol Ney. Czasopismo „Ziemia Leszczyñska” (1932–1938), redagowana by³a przez Sylwestra Machnikowskiego, wydawana przez leszczyñski
oddzia³ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a t³oczona w „Drukarni
Leszczyñskiej”. Zamieszczano w niej artyku³y z zakresu demografii. Kolejne pismo – „Gazeta Polska” (1902–1939), której redaktorem odpowiedzialnym by³ Antoni Wolski, t³oczona by³a w „Drukarni Spó³kowej”
w Koœcianie, kierowanej przez Jana Urbañskiego. Pismo obejmowa³o powiaty – koœciañski, gostyñski i ziemiê œmigielsk¹. Na jej ³amach oprócz
treœci ogólnoinformacyjnych, og³oszeñ, zamieszczane by³y publikacje
o charakterze historycznym, popularnonaukowym, a tak¿e powieœci w odcinkach. Gazetê mo¿na by³o kupiæ w ksiêgarniach lub zaprenumerowaæ
u drukarza. Z kolei „Przyjaciel Ludu” (1834–1849), to pierwsze wielkopolskie ilustrowane czasopismo kulturalno-literackie o nak³adzie siêgaj¹cym 3000 egzemplarzy. Pismo kolportowano równie¿ poza granice
Wielkopolski, mo¿na je by³o kupiæ w krakowskim, w Pary¿u i na Litwie.
Treœci poœwiêcone by³y g³ównie historii Polski, literaturze, sztukom piêknym, etnografii, folklorowi i krajoznawstwu. Pismo reprezentowa³o wielkopolski nurt pracy organicznej, wskazywa³o na Ÿród³a polskiej tradycji
i œwiadomoœci narodowej w kulturze (w tym ludowej). Redaktorami byli
kolejno – Jan Popliñski (1849), Józef £ukaszewicz (1839–1845, redakcja
w Poznaniu), Maksymilian Szymañski (1846–1848, redakcja w Lesznie),
ks. Franciszek Wawrowski (1848–1849). Wspó³pracowali – Jêdrzej Moraczewski, Marceli Motty, Ryszard Berwiñski, Franciszek Morawski, Józef Ignacy Kraszewski. Pismo by³o finansowo wspomagane przez Karola
Marcinkowskiego, Edwarda Raczyñskiego i Antoniego Paw³a Su³kowskiego. W historii czasopiœmiennictwa równie znany by³ „Przewodnik
Rolniczo-Przemys³owy” (1836–1846), organ „Kasyna Gostyñskiego
(1835–1846, na czele z Gustawem Potworowskim), dwutygodnik o charakterze naukowym, redagowany przez Antoniego Koliñskiego. Pismo
zawiera³o publikacje z dziedziny rolnictwa i przemys³u przetwórstwa
rolniczego, kalendarze leœne i meteorologiczne, dzia³ rozmaitoœci i wiadomoœci handlowe ze œwiata oraz aktualne ceny targowe z Leszna i Wschowy. Do³¹czano do pisma mapy i rysunki technik¹ litograficzn¹. Nale¿y te¿
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wspomnieæ o tytule – „Kronika Gostyñska” (1928–1931), który by³ organem Polskiego Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra hr. Fredry
(Fredreum). Pismo redagowali – Stanis³aw Kipta, W³odzimierz Ko³om³ocki, W³adys³aw Stachowski. W ci¹gu 11 lat wydano 10 serii o ³¹cznej
objêtoœci 2000 stron. Pismo zawiera³o 300 artyku³ów i 200 ilustracji.
T³oczy³a je „Drukarnia Antoniego Skrzyneckiego” i „Drukarnia Spó³kowa” w Koœcianie.
Do wspó³czesnej prasy regionalistycznej w leszczyñskim regionie
wydawniczym nale¿¹ – „Zeszyty Osieckie” (od 1993 r., wyd. UMiG
w Osiecznej), „Rocznik Leszczyñski” (od 2000 r., wyd. Leszczyñskie
Towarzystwo Przyjació³ Nauk), „Rocznik Gostyñski” (od 2014 r., wyd.
Muzeum w Gostyniu), „Merkuriusz Leszczyñski” (od 1998 r., wyd.
Uczelniany Zak³ad Wydawniczy WSMiZ w Lesznie) i ukazuj¹cy siê nieregularnie „Przyjaciel Ludu” (od 1946 r. – wyd. Blok Stronnictw Demokratycznych w Koœcianie; 1990–2003 – wyd. Leszczyñskie Towarzystwo
Kulturalne, a od 1999 r. Centrum Kultury w Lesznie). Na uwagê zas³uguje
te¿ prasa typu informacyjnego, regularnie zamieszczaj¹ca obszerne treœci
o charakterze regionalistycznym – „Wiadomoœci Koœciañskie” (od 1988 r.,
wyd. Przedsiêbiorstwo „Aga”) i „Panorama Leszczyñska” (od 1977 r.,
wyd. „Panorama” Sp. z o.o.). Prasa o charakterze naukowym w leszczyñskim regionie wydawniczym to – „Scripta Comeniana Lesnensia” (od
2006 r., wyd. PWSZ w Lesznie zast¹pi³a „Roczniki Naukowe” (2001–2006),
„Leszczyñski Notatnik Akademicki” (od 2001, wyd. PWSZ w Lesznie)
i „Dialogi o kulturze i edukacji” (od 2012 r., wyd. WSH w Lesznie).
W przesz³oœci pismami regionalistycznymi, w leszczyñskim regionie wydawniczym by³y: „Grabonoskie Zapiski Regionalne” (1991–2011, Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu), „Rydzyniak” (1990–1998,
wyd. Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Rydzyñskiej), „Kwartalnik Górowski” (2003–2013; wyd. Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli),
„Rocznik Leszczyñski (1977–1985 – wyd. Wydzia³ Kultury i Sztuki
Urzêdu Wojewódzkiego; od 2000 r. – wyd. Leszczyñskie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk) i „Zeszyty Lubiñskie” (1991–1997, wyd. Towarzystwo
Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej). W prasie wydawców samorz¹dowych
czasopism ogólnoinformacyjnych pojawia siê wiedza popularnonaukowa
w kontekœcie dzia³añ w³adzy lokalnej (np. w ramach nauki o zdrowiu, rozpatrywane s¹ problemy uzale¿nieñ z nawi¹zaniem do gminnych lub miejskich
instytucji rozwi¹zuj¹cych ów problem), po³¹czenie modelu dziennikarstwa interpretacyjnego z modelem us³ugowym. W prasie wydawców
prywatnych dominuje us³ugowy model dziennikarstwa w propagowaniu
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wiedzy naukowej – porady: psychologa, dietetyka, kosmetologa i prawnika
(tygodnik, „Panorama Leszczyñska”, dziennik „ABC”) oraz model interpretacyjny – materia³y z zakresu historii regionu (sylwetki, wydarzenia,
miejsca pamiêci – „Wiadomoœci Koœciañskie”, „Panorama Leszczyñska”).
Lokalne media ogólnoinformacyjne wspieraj¹ media regionalistyczne
i naukowe, w postaci publikacji informacji o tego typu inicjatywach (nowych i kontynuowanych). Ponadto, w materia³ach niedziennikarskich
prezentowana jest wiedza popularnonaukowa (np. krzy¿ówki).
Pisma popularnonaukowe i publicystyczne ze wzglêdu na swoj¹ sprofilowan¹ tematykê – nie potrzebowa³y wysokich nak³adów, by znaleŸæ
sta³ych czytelników. Prasa regionalistyczna oraz prasa samorz¹dowa ogólnoinformacyjna dostêpna jest w sprzeda¿y detalicznej (lub nieodp³atnej
w przypadku czasopism samorz¹dowych) w miejskich centrach u¿ytecznoœci publicznej (instytucje samorz¹dowe i jednostki im podleg³e). Prasa
wydawana przez szko³y wy¿sze jest dostêpna w ksiêgarniach tych¿e placówek, a prasa wydawców prywatnych – ogólnoinformacyjna kolportowana jest na szersz¹ skalê w sprzeda¿y detalicznej – w punktach handlowych
(sieciowych, niesieciowych, z opcj¹ lub bez firmy kolporterskiej), tak¿e
– w prenumeracie w formie tradycyjnej lub w postaci e-gazety. Na uwagê
zas³uguj¹ równie¿ twórcy powy¿szych czasopism. W prasie szkó³ wy¿szych publikuj¹ eksperci i regionaliœci (pasjonaci, dziennikarze), a w prasie
regionalistycznej i ogólnoinformacyjnej – eksperci, pasjonaci i dziennikarze. Wspó³czeœnie do najbardziej znanych twórców w leszczyñskim regionie wydawniczym nale¿¹ – regionalista dr Stanis³aw Jêdraœ (red. „Zeszytów
Osieckich”) i dziennikarze – Jerzy Zielonka oraz Jerzy Wizerkaniuk.
Wnioski z badañ s¹ nastêpuj¹ce:
1. Wszêdzie tam, gdzie by³y silne tradycje czasopiœmiennictwa, wspó³czeœnie ukazuje siê prasa lokalna typu regionalistycznego i naukowego
(np. w Gostyniu: pod zaborem pruskim – „Przewodnik Rolniczo-Przemys³owy”, w okresie miêdzywojennym – „Kronika Gostyñska”,
a wspó³czeœnie – „Rocznik Gostyñski”).
2. Prasa ogólnoinformacyjna (zawieraj¹ca treœci regionalistyczne lub naukowe) w badanym obszarze reprezentuje u¿yteczny model dziennikarstwa, który przejawia siê w prezentowaniu wiedzy popularnonaukowej
w sposób najbardziej u¿yteczny dla czytelnika (np. pozwala zrozumieæ drugiego cz³owieka – realizowana jest przez media funkcja
wzorotwórcza 0, 5–3 stron) oraz model dziennikarstwa interpretacyjnego w postaci prezentowania treœci regionalistycznych, najczêœciej
w formie eseju (1–2 strony).
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3. Powstanie tytu³ów naukowych jest efektem funkcjonowania kilku
szkó³ wy¿szych w Lesznie.
4. Treœci o charakterze regionalistycznym, popularnonaukowym czy naukowym, w ka¿dym przypadku – mog¹ uzupe³niæ braki edukacyjne,
rozwiaæ w¹tpliwoœci, budziæ i rozwijaæ zainteresowania odbiorcy, ale
zale¿y to od mo¿liwoœci dotarcia prasy do czytelnika i jego kompetencji medialnych. Z uwagi na ró¿norodnoœæ form kolporta¿u prywatnej
prasy ogólnoinformacyjnej, rozpowszechnianie wiedzy zawartej w tego
typu prasie jest skuteczniejsze (trafia do szerszego odbiorcy), ani¿eli
w przypadku mediów samorz¹dowych, regionalistycznych czy naukowych leszczyñskiego regionu wydawniczego.
5. O silnym umocowaniu prasy lokalnej w tradycji czasopiœmienniczej
leszczyñskiego regionu wydawniczego œwiadczyæ mo¿e powrót wspó³czesnych tytu³ów do nazw swoich poprzedników, de facto prasy, która
chêtnie podnosi³a temat badañ naukowych, np. „Przyjaciel Ludu”
(1839–1849; 1946 – wyd. Blok Stronnictw Demokratycznych w Koœcianie; 1990–2003 – wyd. Leszczyñskie Towarzystwo Kulturalne, a od
1999 r. Centrum Kultury w Lesznie), „Gazeta Gostyñska (1903–1904
oraz 1913–1919 – wyd. Ruch Narodowo-Demokratyczny; 1990–2000
– wyd. Stowarzyszenie Kasyno Gostyñskie”), „Rocznik Leszczyñski”
(1977–1985 – wyd. Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego;
od 2000 r. – wyd. Leszczyñskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk).
Powy¿sze uwagi i wnioski mog¹ byæ wstêpem do dalszych analiz,
z zakresu badañ nad analiz¹ zawartoœci mediów.
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Promotion of knowledge in the local media
of the Leszczyñski publishing region
Summary
Regardless of the type of publisher, the local press of the Leszczyñski publishing
area (covering the territory of the former Leszczyñski region) is to a large extent committed to the promotion of knowledge, particularly in the field of the humanities. Academic periodicals, in turn, mainly promote the knowledge of the exact sciences to a
larger extent than other types of media. In local periodicals, whether owned by the local government or private owners, topics related to regional studies dominate. There is
also an abundance of articles in the field of psychology, pedagogy, dietetics, cosmetology and innovations in agriculture in this type of periodical. The local media of the
Leszczyñski area have been committed to the promotion of knowledge since the beginnings of the local press there, that is since the middle of the 19th century. The purpose of
this paper is to present the periodicals issued in the Leszczyñski publishing area that
regularly publish academic and popular articles and to emphasise the readers’ demands
for such content.
Key words: promotion of knowledge, local media, Leszczyñski publishing area

