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Dwie dekady przeobra¿eñ mediów lokalnych
po³udniowo-zachodniej Wielkopolski

ubileusz dwudziestolecia mediów lokalnych w Polsce, powsta³ych po
1989 r. jest dobrym momentem do podsumowania wydawnictw prasy
lokalnej po³udniowo-zachodniej Wielkopolski i jej okolic – historycznie
i wspó³czeœnie zwi¹zanych z rynkiem wydawniczym omawianego regionu. Obszar ten znany jest z bogatych tradycji czasopiœmienniczych. Prasa
powiatów – leszczyñskiego, gostyñskiego, górowskiego (obecnie woj.
dolnoœl¹skie), koœciañskiego, rawickiego oraz okolic Wschowy (obecnie
woj. lubuskie) w dziejach regionu odegra³a znacz¹c¹ rolê. Prasa lokalna
integrowa³a spo³ecznoœæ lokaln¹ bez wzglêdu na panuj¹ce warunki prawne i polityczne. Œwiadczy o tym wieloœæ tytu³ów w poszczególnych okresach historii, zakres tematyczny i otwarcie ich na odbiorcê1. Nale¿y jasno
podkreœliæ znaczenie inicjatyw prasowych w dziejach po³udniowo-zachodniej Wielkopolski. Powstawa³y bowiem pisma zarówno w Polsce
Ludowej, jak i po 1989 r., które niejednokrotnie nawi¹zywa³y tytu³em,
szat¹ graficzn¹ i zawartoœci¹ treœci do pierwszych periodyków ukazuj¹cych siê pod zaborem pruskim („Przyjaciela Ludu”, „Gazety Polskiej”)
i w dwudziestoleciu miêdzywojennym („Gazety Gostyñskiej”, „Ziemi
Leszczyñskiej”). Wspó³czeœnie prasa lokalna po³udniowo-zachodniej
Wielkopolski (wraz z tytu³ami powsta³ymi w latach 1989–1998 na obszarze województwa leszczyñskiego) potwierdza tak¿e specyfikê funkcjonowania tego typu pism w Polsce2. Ponadto, jak wskazuj¹ medioznawcy
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1
Szerzej: E. Jurga, Prasa lokalna w powiatach – gostyñskim, górowskim, rawickim i wschowskim, w: Prasa dawna i wspó³czesna, pod red. B. Kosmanowej, cz. IV,
Poznañ 2003, s. 129–141; E. Jurga, Prasa lokalna w Lesznie, w: Z dziejów prasy
wielkopolskiej XIX i XX w., pod red. J. Za³ubskiego, t. V, Poznañ 2003, s. 111–131;
E. Jurga, Prasa lokalna Ziemi Koœciañskiej, w: Prasa dawna i wspó³czesna, czêœæ
druga, pod red. B. Kosmanowej, Poznañ 2001, s. 7–23.
2
Por. R. Kowalczyk, Media lokalne i spo³eczeñstwo. Wybrane zagadnienia na
przyk³adzie prasy lokalnej w Wielkopolsce, Poznañ 2003, s. 9–13.
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– „prawdziwe zag³êbie prasy lokalnej znajduje siê w zachodniej Polsce”3.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na wymierny efekt spo³ecznej roli prasy,
czego wyrazem s¹ nagrody i wyró¿nienia dla redakcji pism po³udniowo-zachodniej Wielkopolski, przyznawane przez œrodowiska dziennikarskie.
Zmiany polityczno-prawne po 1989 roku umo¿liwi³y rozwój prasy lokalnej4. Parlament uchwali³ ustawê o likwidacji dotychczasowego monopolisty
na rynku wydawniczym – RSW „Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch” (22 marzec 1990).
Uchyli³ ustawê o kontroli publikacji i widowisk oraz zniós³ jej organy
(11 kwiecieñ 1990 roku). Uleg³ likwidacji dominuj¹cy przez ca³e lata system prasy pañstwowo-partyjnej5. Na rynku prasowym pojawi³ siê nowy
rodzaj wydawcy – osoba fizyczna. Odt¹d nie koncesja, lecz rejestracja
decyduje o powstaniu pisma. Jednak ju¿ w latach 1988–1989 w Polsce
zaczê³y masowo powstawaæ tytu³y komitetów obywatelskich, staj¹c siê
póŸniej g³ównym instrumentem wyborów samorz¹dowych. W skali kraju
takich inicjatyw by³o w granicach od 2–2,5 tys.6 Wiêkszoœæ z nich w maju
1990 r. zosta³a zawieszona, a przyczyn¹ sta³o siê rozwi¹zanie komitetów
obywatelskich w regionie. To co sta³o siê z tymi inicjatywami na obszarze
ówczesnego województwa leszczyñskiego (po³udniowo-zachodniej Wielkopolski), nie odbiega od ogólnego schematu funkcjonowania prasy
komitetów obywatelskich w skali ogólnopolskiej, które trafi³y w pierwszej kolejnoœci do r¹k prywatnych, a w drugiej – do samorz¹dów7. Dwa
z trzech tytu³ów pozosta³ych po komitetach obywatelskich na rynku leszczyñskim zosta³y organami prasowymi lokalnych w³adz samorz¹dowych
– „Wiadomoœci Wschowskie” (1989–1991, 1991–1992) oraz „Gazeta
Górowska” (1990–1992). W latach 1989–1990 obok inicjatyw komitetów obywatelskich powstawa³y te¿ pisma towarzystw kulturalnych i prasa bran¿owa, które w wiêkszoœci okaza³y siê efemerydami (np. „Gleba.
Pismo Krobskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krobi”). Pierwsze nie3

A. K. Piasecki, Samorz¹d Terytorialny a media lokalne (1990–2002). Próba
syntezy, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, Kraków 2003, s. 146.
4
Por. J. Sobczak, Prawo prasowe – komentarz, Warszawa–Poznañ 1992;
J. Sobczak, Ustawa o radiofonii i telewizji, Toruñ 1996; J. Sobczak, Prawo prasowe
w dzia³alnoœci prasy lokalnej, Poznañ 1993.
5
S. Dziki, Media w rozwoju historycznym, w: Dziennikarstwo i œwiat mediów,
pod red. Z. Bauera, E. Chudziñskiego, Kraków 2000, s. 37–38.
6
W. Chor¹zki, Obraz niezale¿nej prasy lokalnej w Polsce w I po³owie 1994 r.,
Kraków 1994, s. 15–16.
7
A. K. Piasecki, op. cit., s. 141–142.
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zale¿ne, prywatne pisma ówczesnego województwa leszczyñskiego, takie jak – „G³os Leszczyñski” czy „Ziemia Wschowska” (pozosta³a po
komitetach obywatelskich 1988–1990), rozpowszechniane na obszarze
jednego miasta b¹dŸ gminy – nie sprosta³y kosztom wydawniczym. Zosta³y
one wyparte z rynku czytelniczego przez tygodnik „Panoramê Leszczyñsk¹”, powsta³y pod koniec lat siedemdziesi¹tych, a zasiêgiem obejmuj¹cy ca³e województwo leszczyñskie. Natomiast w latach 1990–1994
zanotowano wzrost prasy samorz¹dowej. Z kolei – od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych nasili³a siê rywalizacja miêdzy tytu³ami lokalnymi (np.
„ABC. Dziennik Informacyjny” konkurowa³ z „Panoram¹ Leszczyñsk¹”,
„Wiadomoœci Koœciañskie” z „Kurierem Lokalnym”, „Przegl¹d Górowski” z „Gazet¹ Górowsk¹”, „S³owo Ziemi Wschowskiej” z „Gazet¹
Wschowsk¹”, póŸniejsz¹ „Elit¹”). Na ich ³amach przeciwstawiano interesy miejscowej w³adzy i opozycji, najczêœciej bez kontekstu politycznego
ugrupowañ wiod¹cych w kraju, operuj¹c konkretnymi argumentami odnoœnie inicjatyw lokalnych. Wraz z nastaniem wyborów samorz¹dowych
w 1998 roku, mo¿na ju¿ by³o zaobserwowaæ stabilny rynek prasy lokalnej. Kolejna fala zmian pojawi³a siê po 2004 roku i mia³a zwi¹zek z postêpem technologicznym w mediach, powstawaniem na szerok¹ skalê
inicjatyw prasowych w Internecie i widmem kryzysu gospodarczego
w Polsce i na œwiecie.
W pierwszej po³owie 1994 roku na jedno czasopismo w województwie leszczyñskim przypada³o a¿ 15 tys. osób, a dwa lata póŸniej – czternaœcie tys. mieszkañców8. Porównuj¹c liczbê tytu³ów z liczb¹ mieszkañców
mo¿na stwierdziæ, ¿e ówczesne województwo leszczyñskie na równi
z tarnowskim jako jedyne w Polsce mia³y najwy¿sze wskaŸniki nasycenia. W 1997 roku wed³ug danych OBP, województwo leszczyñskie znalaz³o siê ju¿ na czwartym miejscu z 19 tys. mieszkañców przypadaj¹cych
na jeden tytu³ prasowy9. Niektóre z pism sublokalnych w tamtym okresie
nie by³y zarejestrowane w S¹dzie Okrêgowym. Podobnie nie wszystkie
tytu³y posiada³y Miêdzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ci¹g³ego – ISSN, nadawany przez Bibliotekê Narodow¹. W 1989 r.
liczba leszczyñskich tytu³ów siêga³a dziewiêciu, a w grudniu 1998 r.

8

Z. Bajka, Historia prasy lokalnej i jej rozwój po 1989, w: Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej, t. 1, Warszawa 1997, s. 34–35; W. Chor¹zki,
Obraz niezale¿nej prasy lokalnej w I po³owie 1994 roku, Kraków 1994, s. 30.
9
„Wspólnota” 1997, nr 41, s. 16.
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– piêædziesiêciu czterech – (lokalnych by³o – 6, a sublokalnych – 48)10.
Natomiast w czerwcu 1999 roku, ju¿ w nowych realiach administracyjnych by³o 49 pism (lokalnych – 16, sublokalnych – 33). W nowe tysi¹clecie wesz³o 58 tytu³ów (lokalnych – 21, sublokalnych – 37). W 2009 roku
liczba tytu³ów zmniejszy³a siê do 34 (lokalnych – 19, sublokalnych – 15).
Natomiast w latach 1989–2011 w powiatach – leszczyñskim, gostyñskim,
koœciañskim, rawickim oraz górowskim i wschowskim – ukaza³o siê
³¹cznie 103 czasopisma (wraz z pras¹ parafialn¹ – 14 tytu³ów), w tym
tytu³ów lokalnych – 43 i sublokalnych – 60. W okresie dwóch dekad kolportowano w Lesznie i powiecie leszczyñskim – 33 tytu³y lokalne oraz
w powiecie gostyñskim – 20, powiecie koœciañskim – 18, powiecie rawickim – 17 oraz powiecie górowskim – 15 i powiecie wschowskim – 14.
Warto te¿ wspomnieæ o silnych zwi¹zkach prasy lokalnej Koœciana z powiatem wolsztyñskim, gdzie w ostatnim dwudziestoleciu ukaza³o siê
9 tytu³ów oraz z powiatem grodziskim – w liczbie 12 tytu³ów. Z kolei
Gmina Kobylin skorzysta³a z w³¹czenia jej do powiatu krotoszyñskiego
w 1999 r., w której to rozpowszechniano 6 tytu³ów. Niniejsze dane pomijaj¹ prasê bran¿ow¹ (ok. 15 tytu³ów prywatnych zwi¹zanych z sektorem
sportowym i równie¿ tyle z reklamowym w okresie dwóch dekad) oraz
gazetek szkolnych (ponad 20 tytu³ów).
Wydawców mo¿na podzieliæ, jak wskazuje R. Kowalczyk ³¹cznie
na 14 charakterystycznych grup rodzajowych, z wyró¿nieniem czterech
sta³ych typów11. Pierwszy z nich to wydawca prywatny (czasopisma osób
fizycznych, grup obywateli, spó³ek cywilnych i spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹); drugi – wydawnictwa ukazuj¹ce siê nak³adem ró¿nych stowarzyszeñ i fundacji, a zatem organizacji pozarz¹dowych oraz
komitetów obywatelskich, czy innych organizacji i ruchów o charakterze
politycznym oraz wydawnictwa spó³dzielni mieszkaniowych czy spó³dzielni
pracy; trzeci – pisma wydawane przez samorz¹dy terytorialne (gminne,
powiatowe i wojewódzkie) i podleg³e im jednostki (bezpoœrednio lub poœrednio); czwarty – prasa samorz¹dów osiedlowych, so³eckich, szkó³
i uczelni wy¿szych, parafii, diecezji i archidiecezji Koœcio³a rzymsko-ka-

10

E. Jurga, Prasa lokalna Ziemi Leszczyñskiej, w: Œrodki masowej informacji
w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990–2000), pod red. J. Adamowskiego,
Warszawa 2000, s. 217.
11
R. Kowalczyk, Prasa lokalna w Wielkopolsce (1990–2010), w: Media dawne
i wspó³czesne, pod red. B. Kosmanowej, t. V, Poznañ 2010, s. 92.

SP 1 ’12

Dwie dekady przeobra¿eñ mediów lokalnych...

299

tolickiego, spó³dzielni, przedsiêbiorstwa, samorz¹du gospodarczego, samorz¹du zawodowego, zwi¹zku zawodowego i administracji.
W województwie leszczyñskim w 1998 roku (podobnie – od pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych) i w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce po
1999 roku – najwiêcej ukazywa³o siê tytu³ów wydawców samorz¹dowych i podleg³ych im jednostek (³¹cznie 38 tytu³ów), nastêpnie prasy
prywatnej (³¹cznie 34 tytu³y) oraz towarzystw kulturalnych (³¹cznie 10 tytu³ów), a na koñcu – innych podmiotów (³¹cznie 21 tytu³ów). Iloœciowe
zmiany ukazuj¹cych siê tytu³ów dotyczy³y w mniejszym stopniu prasy
wydawanej przez samorz¹d terytorialny lub tworzonej na zamówienie samorz¹du. A zatem zmiany na rynku inicjatyw prasowych, które dotyka³y
g³ównie wydawców prywatnych i ukazuj¹cych siê pod patronatem fundacji, towarzystw kulturalnych – wynika³y z trudnoœci finansowych wydawców, wzrastaj¹cej konkurencji na rynku prasowym i reklamowym,
ale te¿ z konfliktów personalnych w redakcjach. Na krótko ukaza³y siê
m.in. „Wiadomoœci W¹sosza” (1990–1995), „Wiadomoœci Wschowskie”
(1989–1992), „Ziemia Borecka” (1998), „Ziemia Wschowska” (2000),
„Nowiny Koœciañskie” (2005), „Fakty Górowskie” (2008), „Moja Gazeta
Górowska” (2008–2009). Warto te¿ podkreœliæ istnienie w omawianym
okresie dzia³añ lokalnych wydawców w kierunku koncentracji rynku lokalnego. Dzia³ania takie inicjowa³a – „Panorama’’ sp. z o.o. – wczeœniej
jako Spó³dzielnia „Panorama’’, Spó³ka c. Awa Press, Spó³ka c. Zbigniew
GreŸlikowski). Wp³yw wydawcy na charakter pisma, czyli na jego publikacje, szatê graficzn¹, dystrybucjê, cenê pisma oraz sk³ad redakcji jest
niepodwa¿alny. Nie rzadko ten sam wydawca by³ równie¿ redaktorem naczelnym pisma (np. „Gazeta Rawicka” w latach dziewiêædziesi¹tych,
„Kurier Lokalny”). Lata 2000–2010 dla po³udniowo-zachodniej Wielkopolski to równie¿ pocz¹tek koncentracji „wydawniczo-drukarskiej”
reprezentowanych przez wydawców regionalnych i ogólnopolskich
(Wielkopolska Oficyna Wydawnicza, Polskapresse, Presspublica).
Porównuj¹c czasopisma samorz¹dowe i prywatne mo¿na dostrzec
pewne ró¿nice. W prywatnych pismach jest wiêcej reklam i og³oszeñ,
a w prasie samorz¹dowej wystêpuj¹ sporadycznie. Ponadto – wiêksza
powierzchnia prasy prywatnej umo¿liwia zamieszczanie wiêcej zró¿nicowanych tekstów, co wynika chocia¿by z wiêkszej liczby wspó³pracowników. Prasa samorz¹dowa to zwykle miesiêczniki, dwumiesiêczniki
i kwartalniki, a prasa prywatna obejmuje najczêœciej tygodniki i dwutygodniki. Wraz ze wzrostem prasy prywatnej zanotowano wzrost cotygodniowej czêstotliwoœci. Dodatkowo wydawcy prywatni posiadaj¹ szerszy
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zasiêg kolporta¿u (wkraczaj¹c w oœcienny powiat województwa wielkopolskiego, dolnoœl¹skiego lub lubuskiego), niejednokrotnie tworz¹c tygodniki w ich mniemaniu mikroregionalne (np. „Gazeta Koœciañska”,
„Panorama Leszczyñska”)12. W prasie po³udniowo-zachodniej Wielkopolski wystêpuj¹ pisma o zró¿nicowanej czêstotliwoœci ukazywania siê
– od dziennika po roczniki. Niemal ka¿de z pism rozpoczyna³o dzia³alnoœæ na formacie A-4 i na takowym koñczy³o (choæ niektóre zmienia³y
format z wiêkszego na mniejszy B-3, np. „Kurier Lokalny”, „S³owo Ziemi
Wschowskiej”, „Panorama Leszczyñska”). Prasa lokalna jest sprzedawana detalicznie czêœciej w placówkach handlowych ni¿ za poœrednictwem
sieci kolporta¿owych (Ruch S.A. i Kolporter S.A.) czy w prenumeracie.
Ta ostatnia jest elementem stabilizacji rynkowej pozycji gazety (nawet
gdy generowany zysk jest mniejszy poprzez ni¿sz¹ cenê w prenumeracie)
i sprzyja rozwijaniu planów d³ugoterminowych. Korzyœci z prenumeraty
zwi¹zane s¹ z zap³at¹ z góry za kolejne wydania i to jest niejako kredyt
obrotowy dla wydawcy13. O wysokoœci ceny egzemplarzowej decyduj¹
– popyt, koszty jednostkowe oraz ceny substytucyjnych produktów (dodatków). Cena tytu³u lokalnego kszta³tuje siê w granicach od 1 do 3 z³.
Niew¹tpliwie jest ona te¿ optymalizowana w oparciu o kryterium akceptacji jej przez czytelnika przy regularnym zakupie oraz strategii wydawcy.
Prasa lokalna po³udniowo-zachodniej Wielkopolski nale¿y do grupy
pism niskonak³adowych14. Prasa samorz¹dowa i wydawana przez oœrodki
12

Problem definicyjny prasy lokalnej nurtuje wielu badaczy, szczególnie w obliczu pojawienia siê prasy nazywanej przez dziennikarzy i niektórych badaczy (np.
R. Filasa) – „mikroregionaln¹”, obejmuj¹c¹ zasiêgiem kilka powiatów, czêsto nawi¹zuj¹c do dawnych podzia³ów na ma³e „gierkowskie” województwa (np. „Panorama Leszczyñska”). Oprócz prasy lokalnej w tradycyjnym znaczeniu – istnieje prasa
maj¹ca charakter „transgraniczny”, która skorzysta³a z nowego podzia³u administracyjnego, obowi¹zuj¹cego od 1999 roku. Odnoœnie meandrów definicyjnych szerzej:
Dziennikarstwo i œwiat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziñski, Kraków 2000; S. Dziki, Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy, Wyd. Ossolineum 1992; W. Chor¹zki,
Media lokalne i sublokalne, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, Kraków 1999; R. Filas, Dwadzieœcia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujêciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4, Kraków 2010, s. 33.
13
T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów,
Warszawa 2006, s. 126.
14
E. Jurga, Przegl¹d prasy lokalnej Ziemi Leszczyñskiej, w: Historia bli¿sza
i dalsza. Polityka – spo³eczeñstwo – wojskowoœæ. Studia z historii powszechnej
i Polski, pod red. S. Kowala, G. Kucharskiego, M. Walczaka, Poznañ–Kalisz 2001,
s. 327–345.
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kultury w wiêkszoœci od pocz¹tku swojego istnienia nie zwiêkszy³a nak³adu, a nawet w przypadku jednostkowych edycji zmniejszy³a nak³ad
o 30%. Wydaje siê, ¿e do gry rynkowej w³¹czy³y siê tylko wydawnictwa
prywatne. Pisma popularnonaukowe i publicystyczne takie jak „Przyjaciel Ludu”, „Zeszyty Lubiñskie”, „Zeszyty Osieckie” oraz „Rydzyniak”
– ze wzglêdu na swoj¹ sprofilowan¹ tematykê – nie potrzebowa³y wysokich nak³adów, by znaleŸæ sta³ych czytelników. Wiêkszoœæ tytu³ów nie
przekracza 1000 egzemplarzy jednorazowego nak³adu. Jedynie „Gazetê
ABC” (dawne – „ABC. Dziennik Informacyjny”) oraz tygodnik „Panoramê Leszczyñsk¹” cechuje stosunkowo olbrzymi nak³ad w porównaniu
z innymi tytu³ami. Jednorazowy nak³ad „Panoramy Leszczyñskiej”
w pierwszej dekadzie przekracza³ 50 tysiêcy egzemplarzy, a w drugiej
– ju¿ nieco ponad 30 tys. egzemplarzy. W drugiej dekadzie, rynek prasy
drukowanej boryka siê z utrzymaniem lojalnoœci czytelników, czego dowodem jest spadek nak³adów. W przypadku prasy ogólnopolskiej i regionalnej
postêpuj¹ca konwergencja miêdzy tytu³ami a Internetem rekompensuje
malej¹ce nak³ady gazet w ich tradycyjnym znaczeniu. Dzia³ania w tym
kierunku s¹ te¿ realizowane poprzez portal „Panoramy Leszczyñskiej”
(panorama.media.pl) i wydawcê Radia Elka.
Tytu³y wychodz¹ce w dwóch ostatnich dekadach mo¿na sklasyfikowaæ wed³ug iloœci nak³adu. Pierwsza grupa pism, nie przekracza³a 500
egzemplarzy (prasa popularnonaukowa i publicystyczna oraz samorz¹dowa), to m.in.: „Pakos³aw i okolice”, „Przegl¹d Górowski”, „Wiadomoœci
Jutrosiñskie”, „Wieœci Gminne”, „Wieœci Krzywiñskie”, „Wizja lokalna”
oraz gazety parafialne. Pismami maj¹cymi nak³ad w przedziale od 501 do
1100 egzemplarzy by³y m.in.: „Gazeta Rawicka”, „Gazeta Górowska”
(1995–1998), „Informator Samorz¹dowy Miasta i Gminy Bojanowo”,
„Kobylin. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy”, „Kurier Osiecki”, „Kurier
Przemêcki”, „Nowiny Niechlowskie”, „Prosto z Gminy. Szlichtyngowski
Serwis Informacyjny”, „Rydzyna Tu i Teraz”, „Wieœci Pêpowa”, „Witryna Œmigielska”, „Ziemia Borecka”. Nak³ad powy¿ej 1101 egzemplarzy
posiada³y m.in. czasopisma: „Panorama Leszczyñska, ABC” wraz z mutacjami – „Gostyñskie ABC”, „Górowskie ABC”, „Koœciañskie ABC”,
„Rawickie ABC”, „Wschowskie ABC”, a tak¿e – „Elita”, „Gazeta Gostyñska”, „Gazeta Górowska” (1999–2000), „Gazeta Koœciañska”, „Gazeta
Wschowska” (1994–1998), „Kurier Lokalny”, Merkuriusz Leszczyñski”,
„Nad Obr¹”, „Nasze Jutro”, „Obserwator Rawicki”, „S³owo Ziemi
Wschowskiej”, „Wiadomoœci Koœciañskie”, „Wiadomoœci Miejskogóreckie”, „Wschowskie Wiadomoœci”, „¯ycie Gostynia” i „¯ycie Rawicza”.
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Znaczne wahania nak³adów w ramach powy¿szego podzia³u z tendencj¹
spadkow¹ s¹ w poszczególnych latach widoczne zw³aszcza w przypadku
czasopism samorz¹dowych.
Czasopisma lokalne w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych przesz³y ze stosowania kserodruku lub linotypu na sk³ad komputerowy, z zastosowaniem techniki druku typu offset. Pierwsze lokalne pisma po
1989 roku redagowano na maszynie, a powielano na kserokopiarkach.
Tylko nieliczne (np. „Ziemia Wschowska”, „Wiadomoœci Wschowskie”)
drukowano. W ten sam sposób w latach dziewiêædziesi¹tych powstaj¹ gazetki szkolne i parafialne15. Kserowane by³y równie¿ trzy miesiêczniki
samorz¹dowe: „Informator Samorz¹dowy Miasta i Gminy Bojanowo”,
„Prosto z Gminy – Szlichtyngowski Serwis Samorz¹dowy” oraz „Wieœci
Gminne” (Jemielno). W nastêpnych latach wysy³ano pisma do druku.
Pocz¹tek 2001 roku to równie¿ upowszechnianie sk³adania prasy technik¹ komputerow¹ (np. w „Witrynie Œmigielskiej”). Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych zaobserwowano zjawisko koncentracji prasy lokalnej
i sublokalnej przez miejscowe drukarnie. Obecnie rynek zweryfikowa³
równie¿ tê kategoriê przedsiêbiorców. Odleg³oœæ drukarni od siedziby redakcji w kontekœcie dostêpnoœci do multimediów i ich wykorzystania nie
ma ju¿ wiêkszego znaczenia. Dla wszystkich kategorii wydawców, bez
wzglêdu na istniej¹cy system ró¿nego rodzaju dotacji na dzia³alnoœæ wydawnicz¹, zawsze liczy siê ostateczny wynik finansowy.
Niezale¿noœæ finansowa, a dotyczy to w wiêkszoœci prasy wydawców
prywatnych, motywuje do poszukiwania korzystnych rozwi¹zañ w zakresie polityki cenowej. Niezmiennie od pierwszej dekady istnienia pism
lokalnych po 1989 r. Ÿród³ami finansowania przedsiêwziêæ prasowych
pozostaj¹ – sprzeda¿ egzemplarzowa i wp³ywy z reklam. Powszechnie
wiadomo, ¿e du¿e koncerny maj¹ w tym zakresie wiêksze mo¿liwoœci,
ani¿eli ma³e wydawnictwa. Koncerny prasowe takie jak Agora czy Polskapresse (czêœæ koncernu Verlagsgruppe Passau) na drodze swojego rozwoju utworzy³y sieci w³asnych drukarni. Z jednej strony gwarantuj¹ one
wydawcy zmniejszenie kosztów druku swoich tytu³ów, a z drugiej strony
zwiêkszenie przychodów o wp³ywy z druku tytu³ów nale¿¹cych do innych wydawnictw. W zwi¹zku z tym druga dekada funkcjonowania
mediów lokalnych przynios³a wiele zmian, a w szerszym kontekœcie, tak¿e
15
Wyj¹tkami by³y tytu³y parafialne: „Byæ bli¿ej” (Œmigiel), „Genezaret” (Rawicz), „G³os Œwiêtego Jana” (Leszno), „Quovadis” (Koœcian), „Wiadomoœci Parafialne” (Gostyñ) – drukowane kolejno w: Lesznie, Rawiczu, Koœcianie i Gostyniu.
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w kategorii – ekonomiki mediów16. Prasa lokalna po³udniowo-zachodniej
Wielkopolski korzysta z drukarni Agory w Pile („Panorama Leszczyñska”, „¯ycie Gostynia”, „¯ycie Rawicza”), Presspublica w Koninku
(„Kurier Lokalny”, „Kurier Gostynia”) oraz w Polskapresse w Skórzewie
(„Gazeta ABC”, Dodatek!, „Gazeta Koœciañska”). Grupy medialne i koncerny w dalszym ci¹gu inwestuj¹ w media lokalne. Jedn¹ z pierwszych
transakcji w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce by³o wykupienie przez
Oficynê Wydawnicz¹ „G³osu Wielkopolskiego’’ mniejszoœciowego pakietu w³asnoœciowego redakcji „Gazety Koœciañskiej” (wydawana jest
obecnie przez Koœciañsk¹ Oficynê Wydawnicz¹), „¯ycia Gostynia”
i „¯ycia Rawicza” (obydwa tytu³y wydaje Po³udniowa Oficyna Wydawnicza)17. Podobnie jak koncerny, mniejsze wydawnictwa lokuj¹ swoje
zasoby kapita³owe w Internet. Swoist¹ form¹ wspó³pracy s¹ te¿ porozumienia niezale¿nych wzajemnie mediów lokalnych co do zamieszczania
wspólnych reklam, druku w jednej drukarni czy kolportowaniu wspólnego dodatku telewizyjnego czy bran¿owego np. dotycz¹cego rolnictwa
(m.in. „Panorama Leszczyñska” i „Gazeta Koœciañska” partycypuj¹ we
wspólnym dodatku telewizyjnym – „Tele Wizja”)18. Poszczególne wydawnictwa równie¿ do³¹czaj¹ do swoich macierzystych tytu³ów dodatki
bran¿owe (np. Po³udniowa Oficyna Wydawnicza wydaje miesiêcznik
„Wieœci Rolnicze”). Now¹ tendencj¹ w pozyskiwaniu œrodków finansowych staje siê emisja akcji (debiuty koncernów – Agory S.A. i Grupy
Wydawniczej Infor S.A. na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych), ale te¿
³atwoœæ uzyskiwania przez wydawnictwa kredytów bankowych19.
Posiadanie pokaŸnego kapita³u u³atwia dzia³alnoœæ medialn¹, szczególnie w kontekœcie wprowadzania innowacji (zw³aszcza technologicznych),
wiêksze mo¿liwoœci kreowania marki i bardziej wydajne zastosowanie
zasobów. Z tym problemem wi¹¿e siê zjawisko uzale¿nienia wydawcy od
16
Ekonomika mediów – w uproszczeniu – zg³êbia problematykê, jak rynek i pieni¹dze funkcjonuj¹ w mediach – szerzej: T. Kowalski, B. Jung, op. cit.
17
M. Piechocki, Problem koncentracji na poznañskim rynku prasy, w: Prasa
dawna i wspó³czesna, pod. red. B. Kosmanowej, t. V, Poznañ, s. 167.
18
R. Majewski, Procesy integracyjne wydawców wielkopolskich, w: Prasa lokalna w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu przy wspó³udziale Izby Wydawców
Prasy pod patronatem Marsza³ka Senatu RP Longina Pastusiaka 21 wrzeœnia 2004 r.,
Kancelaria Senatu 2005, s. 52–54.
19
M. Kaczmarczyk, D. Szastak-Ziêba, Zarz¹dzanie redakcj¹ prasow¹, Sosnowiec 2009, s. 79.
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Ÿród³a finansowania, szczególnie znajduj¹cego siê poza granicami kraju
lub od lokalnych œrodowisk politycznych i biznesowych. W takim przypadku trudno o niezale¿ne dziennikarstwo, czego przejawem jest zawartoœæ
treœci, kiedy ekonomiczny interes przewa¿a nad rzetelnym i obiektywnym dziennikarstwem. W przypadku prasy lokalnej kwestia uzale¿nienia
od dysponentów lokalnych dotyczy równie¿, choæ w mniejszym stopniu
prasy prywatnej. W tytu³ach lokalnych jest stosowana autocenzura.
Dziennikarz wie jakich tematów ma unikaæ. W perspektywie czasu czytelnik zauwa¿a te zale¿noœci, czego konsekwencj¹ mo¿e byæ spadek
sprzeda¿y, nastêpnie nak³adu, zmiana czêstotliwoœci pisma, i wreszcie
odejœcie reklamodawców. Umiejêtnoœæ zachowania równowagi w komponowaniu zawartoœci treœci jest ³atwiejsza dla prasy lokalnej prywatnej.
Inicjatywy samorz¹dowe b¹dŸ ukazuj¹ce siê pod auspicjami ró¿nych
towarzystw coraz czêœciej traktuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w charakterze biuletynów informacyjnych, maj¹cych na celu kszta³towanie wizerunku
okreœlonej opcji lokalnej. W d³u¿szej perspektywie nie s³u¿y to spo³eczeñstwu, ani wartoœciom ekonomicznym pisma, o ile takie mu przyœwiecaj¹.
Jednak z uwagi na znikom¹ iloœæ reklamodawców i og³oszeniodawców
w prasie samorz¹dowej, jedynym rozwi¹zaniem istnienia tego pisma na
rynku staje siê jego dotowanie i bezp³atny obieg (np. „Gostyñskie Wieœci
z Ratusza”, „Magazyn Samorz¹dowy Gminy Borek Wielkopolski”, „Przegl¹d Górowski”, „Nowiny Niechlowskie”). Z drugiej strony istnieje te¿ prywatna prasa lokalna bezp³atna (np. „Kalejdoskop Leszczyñski”, „Dodatek”,
„Kurier Gostynia”, „Lokalna. Koœcian”, „Gazeta Gostyñska” – w 2006 r.)
utrzymuj¹ca siê g³ównie z rynku reklamowo-og³oszeniowego.
Dziennikarze po³udniowo-zachodniej Wielkopolski pracuj¹ w redakcjach kilkuosobowych20. Struktura redakcji kszta³tuje komunikacjê pomiêdzy jej poszczególnymi elementami. W praktyce wydawnictwa lokalne
posiadaj¹ zazwyczaj strukturê liniow¹ p³ask¹, która charakteryzuje siê
ma³¹ iloœci¹ szczebli hierarchicznego zarz¹dzania21. Zalet¹ jest wiêc
zbli¿enie kierownictwa do bezpoœrednich wykonawców i tym samym
skrócenie drogi przesy³ania poleceñ oraz przeprowadzania kontroli.
W typowej redakcji lokalnej wystêpuje brak specyfikacji zawodowej,
a zatem dziennikarze zajmuj¹ siê wszystkimi elementami procesu redakcyjno-wydawniczego (od redagowania poprzez sk³adanie gazety po
20
E. Jurga, Dziennikarze wielkopolskiej prasy lokalnej w III RP, w: Prasa dawna i wspó³czesna, pod red. B. Kosmanowej, cz. V, Poznañ 2004, s. 95–106.
21
M. Kaczmarczyk, op. cit., s. 149.
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kolporta¿). W tej materii jednak zdarzaj¹ siê wyj¹tki. Wymieniæ nale¿y
gazety wydawców prywatnych o stosunkowo du¿ym nak³adzie i zasiêgu
kolporta¿u (bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci nasycenia rynku lokalnego
tytu³ami prasowymi), takie jak np.: „Panorama Leszczyñska” czy „Nowa
Gazeta Gostyñska”22. W tej prasie najczêœciej wyró¿nia siê cztery dzia³y
spe³niaj¹ce wyspecjalizowane funkcje i zadania: redakcyjny (wydawniczy),
techniczny (produkcyjny), reklamowy (w tym promocji i marketingu)
i kolporta¿owy (dystrybucji i sprzeda¿y). Poza redaktorem naczelnym
istotn¹ funkcjê w prasie lokalnej po³udniowo-zachodniej Wielkopolski
pe³ni redaktor techniczny – odpowiedzialny za sk³ad, ³amanie i druk pisma. Pozostali cz³onkowie redakcji odpowiadaj¹ za przydzielone im zadania. Rzadko natomiast w redakcjach powo³ywano zastêpcê redaktora.
Podobna sytuacja dotyczy sekretarza redakcji, który odpowiada za organizacjê redakcji, a szczególnie za terminowe zebranie i przygotowanie
materia³ów prasowych lub wykonanie korekty do kolejnej edycji pisma.
Warto równie¿ nadmieniæ, i¿ pod¹¿aj¹c za innowacjami w sferze technologii, zmieni³a siê po 2004 r. (wtedy te¿ zaczêto tworzyæ gazety lokalne w Internecie) struktura zatrudnienia w obrêbie redakcji, zw³aszcza
wydawców prywatnych i wszystkich instytucji, które tworz¹ infrastrukturê mediów.
Dziennikarze lokalni wywodz¹ siê z ró¿nych œrodowisk zawodowych.
W prasie samorz¹dowej bêd¹ to w wiêkszoœci pracownicy instytucji samorz¹dowych, oœrodków kulturalnych czy bibliotek. Natomiast w prasie
prywatnej przewa¿aj¹ dziennikarze, paraj¹cy siê piórem ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych, a niekiedy i siedemdziesi¹tych. Wielu z nich zasila³o
redakcje lokalne i regionalne w Polsce Ludowej, by póŸniej bez wahania
podj¹æ siê tworzenia pierwszej wolnej prasy w III RP. Do grona najbardziej znanych dziennikarzy nale¿¹ – Halina Siciñska („¯ycie Nadobrza”,
„Panorama Leszczyñska”, „ABC. Dziennik Informacyjny”, „¯ycie Gminy Krzemieniewo”), Tadeusz J¹der („Gazeta Koœciañska”, „Merkuriusz
Leszczyñski”, „Gazeta Poznañska o. Leszno”, „Wiadomoœci Koœciañskie”), Szczepan £awniczak („ABC”, „Gazeta Poznañska o. Leszno”,
„G³os Wielkopolski o. Leszno”, „Przegl¹d Regionalny”), Roman Majewski („Gazeta Poznañska o. Leszno”, „Panorama Leszczyñska”, „Cztery
22

E. Jurga, Prasa lokalna Ziemi Leszczyñskiej, w: Media i dziennikarstwo na
prze³omie stuleci. Wybrane zagadnienia, pod red. W. Cisaka, Poznañ 2004, s. 77–85;
E. Jurga, Odbiorcy prasy lokalnej Ziemi Leszczyñskiej (stan na 2001 r.), w: W krêgu
mediów i polityki, pod red. D. Piontek, Poznañ 2003, s. 63–83.
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Ko³a”, „Ziemia Wschowska”, „Przyjaciel Ludu”), Antoni Neczyñski („Gazeta ABC”, „Panorama Leszczyñska”), Adama Podsiad³y („Przegl¹d Regionalny”, „Merkuriusz Leszczyñski”, „Gazeta Poznañska o. Leszno”),
Jerzy Wizerkaniuk („Gazeta Koœciañska”, „Nad Obr¹”, „Wiadomoœci
Koœciañskie”, „Gazeta Poznañska o. Leszno”), Jerzy Zielonka („Panorama Leszczyñska”, „Gazeta Poznañska o. Leszno”, „Przyjaciel Ludu”,
„Wiadomoœci Koœciañskie”), Bogdan Ludowicz (fotoreporter – „Gazeta
Koœciañska”, „Panorama Leszczyñska”) oraz Andrzej Rutecki ps. „Andrzej Jêdrol’’ („ABC. Dziennik Informacyjny”, „G³os Wielkopolski
o. Leszno”, „Wiadomoœci Koœciañskie”). Nag³a œmieræ tego ostatniego
w 1999 r. sk³oni³a dziennikarzy i œrodowisko regionalistów do ustanowienia Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodê im. Andrzeja Ruteckiego
(od 1999 r.)23. Dziennikarze i redakcje prasy lokalnej po³udniowo-zachodniej Wielkopolski byli niejednokrotnie wyró¿niani i nagradzani
w wielu konkursach (m.in. redakcja „Wiadomoœci Koœciañskich” na czele z Jerzym Wizerkaniukiem, który to równie¿ w zwi¹zku z „Gazet¹ Koœciañsk¹” otrzyma³ nagrodê za „walkê o godnoœæ zawodu
dziennikarza”24, czy jako osobowoœæ dziennikarska – redaktor Jerzy Zielonka25 i za cykl artyku³ów z zakresu dziennikarstwa œledczego – Marta
Krzy¿anowska-So³tysik26, bêd¹ca w zespole „Panoramy Leszczyñskiej”).
Nale¿y jednak podkreœliæ zró¿nicowane przygotowanie do zawodu
dziennikarza. Generalnie mimo braku profesjonalnego przygotowania do
23

Np. w 2000 r. nagrodê w kategorii Nadzieje otrzyma³a gostyñska gazetka
szkolna „Schizol”, w kategorii Dziennikarze – Arek Jakubowski („ABC”), a medialn¹ Osobowoœci¹ Roku zosta³ Zdzis³aw Moliñski, kustosz rydzyñskiego zamku.
24
http://panorama.media.pl/content/view/238499/38, odczyt 5.07.2011 r. W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych „Wiadomoœci Koœciañskie” zosta³y nagrodzone
przez amerykañsk¹ fundacjê Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej
(IDEE). Fundacja ta oceni³a wysoki poziom wydawniczy tytu³u (szata graficzna oraz
treœci merytoryczne), istnienie kilkuosobowego sta³ego zespo³u pracowników czy
w³aœcicieli pisma oraz jego silne umocowanie w realiach politycznych i ekonomicznych
swojego obszaru. Jerzy Wizerkaniuk otrzyma³ równie¿ w 2008 r. „Dziennikarskie Kozio³ki” od Stowarzyszenia Dziennikarzy Prasy Lokalnej (oddzia³ Wielkopolska)
w zwi¹zku z „Gazet¹ Koœciañsk¹” za „walkê o godnoœæ zawodu dziennikarza”.
25
Osobowoœæ dziennikarska – Dziennikarskie Kozio³ki 2010 Stowarzyszenia
Prasy Lokalnej, oddzia³ Poznañ, szerzej – http://www.dziennikarze.poznan.pl/index.php?g=6&idn=38.
26
Marta Krzy¿anowska-So³tysik zosta³a nagrodzona w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy œledczych „Tylko ryba nie bierze?”, szerzej – http://elka.fm/index.php?option=com_content&task=view&id=1387&Itemid=1, odczyt 5.07.2011 r.
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tworzenia czasopism lokalnych (z kilkoma wyj¹tkami), to zazwyczaj
dziennikarze lokalni dysponuj¹ dobrymi Ÿród³ami informacji i cechuje
ich spora determinacja. W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych to
wystarczy³o do budowania lokalnego wydawnictwa. Na dalszy plan odsuniêto sprawy finansowe i nierzadko rejestracjê czasopisma, co dzisiaj
wydaje siê to niemo¿liwe. Obecnie wiarygodnoœæ pisma jest niezwykle
wa¿nym elementem w pozyskiwaniu czytelników i reklamodawców.
W zwi¹zku z tym redakcje zabiegaj¹ o wyró¿nienie ich jako przedsiêbiorstwa medialnego, postêpuj¹c zgodnie z zasadami marketingu medialnego27. St¹d te¿ „Panorama Leszczyñska” uzyska³a certyfikat Wielkopolskiej
Jakoœci, przyznawanej przez Uniê Wielkopolan, jest cz³onkiem Izby Wydawców Prasy, Zwi¹zku Kontroli i Dystrybucji Prasy (nak³ad jest kontrolowany), poddaje siê Polskim Badaniom Czytelnictwa i realizuje idea³y
Kodeksu Wydawców Prasy. To wszystko sprawia, ¿e taki tytu³ – potrafi
œwiadomie kontrolowaæ zmieniaj¹ce siê warunki prasowe na rynku. Dowodem tego jest m.in. umiejêtnoœæ kszta³towania w³asnego nak³adu.
Otó¿ jeszcze w 1995 r. œredni nak³ad „Panoramy Leszczyñskiej” wynosi³
56 tysiêcy egzemplarzy, a obecnie 33 532 egz., przy rozpowszechnianiu
ogó³em 22 688 28. Jak wskazuj¹ medioznawcy zwroty do 30% nak³adu
generuj¹ jeszcze zysk29.
Warto zwróciæ uwagê, i¿ w wyniku dzia³añ dziennikarza Jerzego
Wizerkaniuka, wywodz¹cego siê ze œrodowiska dziennikarzy po³udniowo-zachodniej Wielkopolski, mo¿e nast¹piæ zmiana interpretacji prawa
prasowego odnoœnie autoryzacji30. Redaktor odpowiada³ w 2004 roku
przed s¹dami – rejonowym i okrêgowym w Poznaniu za opublikowanie
bez autoryzacji w 2003 r. dos³ownie cytowanych wypowiedzi pos³a SLD
Tadeusza Mylera31. Zamieœci³ te¿ bez jego zgody zdjêcia zrobione podczas wywiadu. S¹dy umorzy³y warunkowo postêpowanie karne, ale
Wizerkaniuk zaskar¿y³ do Trybuna³u Konstytucyjnego przepisy Prawa
prasowego (art. 49 w zw. z art. 14 ust. 1 i 2), stanowi¹ce podstawê obu
orzeczeñ. W 2005 roku Jerzy Wizerkaniuk skierowa³ skargê do Trybu-

27

Por. A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010.
http://www.leszno.interbit.pl/teksty/panorama.htm; http://www.mediabuy.pl/prasa/Panorama_Leszczynska, odczyt 6.06.2011 r.
29
M. Kaczmarczyk, op. cit., s. 86.
30
http://www.spl.top.pl/prawo_prasowe_art2.html, odczyt 5.07.2011 r.
31
http://www.sdp.pl/gazeta-koscianska-autoryzacja-trybunal-w-strasburgu-wizerkaniuk, odczyt 5.07.2011 r.
28
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na³u Konstytucyjnego oraz do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu. Dziennikarza popar³ Rzecznik Praw Obywatelskich, który
oficjalnie przy³¹czy³ siê do jego skargi do Trybuna³u Konstytucyjnego.
W skardze Jerzy Wizerkaniuk domaga³ siê, aby Trybuna³ uzna³, ¿e przepis
przewiduj¹cy odpowiedzialnoœæ karn¹ za naruszenie przepisów o autoryzacji (art. 49 Prawa prasowego) ingeruje w prawo do swobody wypowiedzi, godzi w zasadê wolnoœæ s³owa i jest niezgodny z Konstytucj¹. Jeœli
Trybuna³ przychyli³by siê do tej skargi, to artyku³ zobowi¹zuj¹cy dziennikarza do autoryzacji (art. 14 ust. 1 i 2 Prawa prasowego) – sta³by siê
martwy, bo nie bêdzie ju¿ zagro¿ony ¿adn¹ sankcj¹32. Jednak Trybuna³
Konstytucyjny uzna³ w 2008 r. za zgodne z konstytucj¹ przepisy Prawa
prasowego o autoryzacji33. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego zakoñczy³ postêpowanie krajowe w sprawie autoryzacji, lecz sprawa wyroku
skazuj¹cego wydanego w oparciu o przepisy Prawa prasowego by³a jeszcze rozpatrywana przez Trybuna³ Europejski w Strasburgu dnia 5 lipca
2011 r. Wyrok Trybuna³u w Strasburgu przeciwko Polsce, która naruszy³a swobodê wypowiedzi dziennikarza –usatysfakcjonowa³ redaktora
Jerzego Wizerkaniuka. Zdaniem Trybuna³u w Strasburgu – autoryzacja
jest sprzeczna z zasad¹ swobody wypowiedzi redaktora, a zatem narusza
art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka34. Sêdziowie orzekli, ¿e
32

http://www.veniremedia.pl/a/szkodliwy_przepis, odczyt 5.07.20011 r.
http://wyborcza.pl/1,75515,5770102,Zle_skutki_autoryzacji.html; http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5747930,TK_przepisy_dotyczace_autoryzacji_zgodne_z_konstytucja.html, odczyt 10.08.2008 r.
34
Autoryzacja to prze¿ytek. Prawo. Redaktor „GK” wygra³ proces w Strasburgu, „Panorama Leszczyñska”, nr 27 (1638), czwartek–œroda 7 VII–13 VII 2011, s. 3;
http://www.koscian.net/Wizerkaniuk_wygral_w_Strasburgu,6656.html.html; http://elka.pl/content/view/50310/79/; http://www.leszno24.pl/J._Wizerkaniuk_wygral_w_Strasburgu,8207.html; http://stooq.pl/n/?f=482740; http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/528827,trybunal_w_strasburgu_nie_mozna_karac_dziennikarza_za_publikacje_bez_autoryzacji.html; http://www.polskatimes.pl/fakty/423216,beda-zmiany-w-prawie-prasowym-trybunal-w-strasburgu-nie,id,t.html; http://m.wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,106024,9896962,Trybunal_w_Strasburgu__nie_karac_za_publikacje_bez.html;
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/strasburg_trybunal_nie_ukaral_za_publikacje_
bez_autoryzacji_201469.html; http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/423239,naczelny-gazety-koscianskiej-wygral-w-strasburgu,id,t.html; http://www.dzienniklodzki.pl/tag/wizerkaniuk.html?cookie=1; http://www.rp.pl/artykul/683394.html?print=tak;
http://www.gazetakrakowska.pl/tag/jerzy-wizerkaniuk.html?cookie=1; http://www.
polskieradio.pl/5/3/Artykul/396951,Polska-skazana-za-ograniczanie-wolnosci-slowa;
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/344370,trybunal-stanal-po-stronie-dziennikarza-autoryzacja-zbedna.html; http://www.dziennikbaltycki.pl/tag/autoryza33
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nie mo¿na karaæ dziennikarza za publikacjê nieautoryzowanego wywiadu,
co wiêcej – polskie Prawo prasowe przewiduj¹ce kary za brak autoryzacji
nie przystaje do standardów funkcjonowania spo³eczeñstwa demokratycznego, ze znaczeniem jakie ma pe³niæ w nim – wolnoœæ s³owa. Dziêki
niemu Prawo prasowe w Polsce winno byæ zmienione, a obowi¹zek autoryzacji zniesiony (za – M. Zaremb¹ – przepis odnoœnie autoryzacji winien
byæ skreœlony)35. Zdaniem Micha³a Zaremby, autora skargi do TK i TE:
„dziêki determinacji redaktora Wizerkaniuka pojawi³a siê szansa na wyeliminowanie jednej z najbardziej szkodliwych dla wolnoœci s³owa i prasy konstrukcji prawnej, jak¹ jest tzw. autoryzacja. Ten nieznany w innych
systemach prawnych instrument pozwala ka¿demu rozmówcy dziennikarza zablokowaæ publikacjê wywiadu. [...] Wyrok dotyczy oczywiœcie tylko sytuacji prawnej red. Wizerkaniuka, jednak uzasadnienie Trybuna³u
podwa¿a sam¹ istotê tej konstrukcji prawnej. [...] Je¿eli zatem powa¿nie
traktowaæ cz³onkostwo Polski w Radzie Europy, przepisy te nie powinny
ju¿ byæ stosowane przez organy œcigania”36.
Artyku³y zamieszczane w prasie lokalnej po³udniowo-zachodniej
Wielkopolski najczêœciej opisuj¹ ¿ycie spo³eczne, w tym wydarzenia kulturalne, wypadki losowe, ale tak¿e zagadnienia – dotycz¹ce samorz¹du
terytorialnego i historii regionu37. Na uwagê zas³uguj¹ szczególnie lata
1995–1998, kiedy to w sposób permanentny widaæ by³o zaanga¿owanie
prasy lokalnej w problematykê reformy samorz¹dowej, szczególnie tam
gdzie spo³ecznoœci walczy³y o utworzenie powiatu (np. sprawa restytucji
powiatu wschowskiego), utrzymania województwa lub zmiany swojej
przynale¿noœci administracyjnej. Po 1999 roku coraz wiêcej miejsca na

cja-niekonieczna.html; http://www.sdp.pl/gazeta-koscianska-autoryzacja-trybunal-w-strasburgu-wizerkaniuk; http://www.fakty.im1.pl/tagi/Europejska/; http://www.pably.pl/blog/polski-dziennikarz-ma-rece-zwiazane-prawem-prasowym-to-spadek-po-dyktaturze-%E2%80%93-uslyszelismy-w-strasburgu; http://www.gazetawroclawska.pl/tag/wyrok-w-strasburgu.html?cookie=1; http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9896962,Trybunal_w_Strasburgu__nie_karac_za_publikacje_bez.html;
http://www.wprost.pl/ar/251960/Trybunal-w-Strasburgu-autoryzacja-to-naruszenie-wolnosci-wypowiedzi/?K=1&N=1, odczyt 5.07.2011 r.
35
http://sdp.salon24.pl/322935,zaremba-o-trybunale-w-strasburgu-i-autoryzacji,
odczyt 10.07.2011 r.
36
Ibidem.
37
E. Jurga, Prasa Ziemi Leszczyñskiej jako instrument kszta³towania opinii publicznej, w: Kulturowe instrumentarium panowania, pod. red. R. Paradowskiego,
P. Za³êckiego, Toruñ 2001, s. 139–155.
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³amach prasy prywatnej i ró¿nego rodzaju towarzystw zajmuj¹: reklamy
i og³oszenia. Pisma od pocz¹tku istnienia maj¹ raczej charakter informacyjny i rozrywkowo-reklamowy. Informacja, a w niej notatka, kalendarium i wywiad, jest podstawowym przekazem prasy lokalnej. Niewielki
stopieñ nasycenia prasy lokalnej gatunkami publicystycznymi wynika
z wewnêtrznej cenzury i niskiego poziomu wykszta³cenia odbiorcy, dla
którego wyrafinowane publikacje by³yby niezrozumia³e. Fenomen rozrywki zaœ polega na zamieszczaniu krzy¿ówek dla doros³ych i dzieci,
rebusów, horoskopów i tekstów satyrycznych. Zainteresowanie reklam¹
i og³oszeniem wynika nie tylko z merkantylnych d¹¿eñ redakcji, ale te¿
z rosn¹cego zapotrzebowania czytelnika na tego typu publikacje. Prasa
lokalna kilkakrotnie w ci¹gu ostatnich dwóch dekadach zmieni³a nie tylko szatê graficzn¹, ale te¿ sposób prezentacji treœci (dotycz¹cych np.
kampanii politycznych, partycypacji kobiet w ¿yciu codziennym i publicznym czy zainteresowaniu kwestiami uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej). Ten ostatni problem by³ niezwykle istotny, gdy¿ badania
wskaza³y, i¿ najwiêcej nieprzekonanych odnoœnie przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej by³o mieszkañców ma³ych miast i gmin38. Zmiany
szaty graficznej i sposobu prezentacji treœci czêœciej zachodzi³y w prasie
prywatnej, ani¿eli w samorz¹dowej czy wydawanej pod auspicjami ró¿nych towarzystw. Nowoœci technologiczne sprawi³y m.in. poprawê czytelnoœci druku i jakoœci druku zdjêæ. Poza tym dostrze¿ono, i¿ wygl¹d
zewnêtrzny pisma jest jednym z najwa¿niejszych elementów strategii
dzia³ania. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿da modyfikacja, maj¹ca na celu
ponowne skupienie uwagi czytelników, poci¹ga za sob¹ pewne ryzyko.
Zmiana makiety czy zmiana zawartoœci pisma mo¿e oznaczaæ now¹
strukturê audytorium. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e czêœæ odbiorców oczekuje
postawy konserwatywnej, wiernoœci koncepcji pisma, a inni – modyfikacji.
Nieumiejêtnoœæ okreœlenia celu i audytorium mo¿e oznaczaæ przeniesienie zainteresowañ czytelników na tytu³y konkurencyjne, a w ostatecznoœci doprowadziæ do niepowodzenia pisma i jego znikniêcia z rynku.
Prasa lokalna po³udniowo-zachodniej Wielkopolski poprzez funkcje:
informacyjn¹, kontroln¹, socjalizacyjno-wychowawcz¹, kulturaln¹, rozrywkow¹ i reklamowo-og³oszeniow¹ aktywnie wp³ywa na opinie, postawy i zachowania odbiorców. Integruje spo³ecznoœæ lokaln¹ wokó³ jakiejœ
idei czy wydarzenia, przyjmuj¹c równie¿ postawê patronatu. Podstawo-

38

Por. J. Kapsa, Media lokalne, pieni¹dze unijne, „Wspólnota” 2000, nr 13.
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wym zadaniem prasy lokalnej jest przekazywanie treœci, które s¹ aktualne, wa¿ne, obiektywne i rzetelnie przedstawione. Nie zawsze te warunki
s¹ spe³nione. ród³em tego mog¹ byæ ograniczenia zewnêtrzne (np. wp³yw
w³adzy lokalnej), subiektywne nadawcy przekazu czy periodycznoœæ
okreœlonego medium39. Prasa lokalna jest wa¿nym elementem systemu
komunikacji spo³ecznej. Dociera do szerokiej publicznoœci, co zosta³o
wykorzystane ju¿ w 1996 i 1997 r. podczas kampanii na rzecz uchwalenia
konstytucji, czy latem 1997 r. podczas powodzi40.
Czytelnicy pism lokalnych zapoznaj¹ siê z pras¹ bezpoœrednio lub poœrednio poprzez relacje innych osób o treœci periodyków. Czêœciej kupuj¹
prasê lokaln¹ ludzie maj¹cy oko³o 40 lat i wiêcej, póŸniej przekazuj¹ j¹
cz³onkom rodziny, s¹siadom i znajomym. Zatem lokalna prasa szeroko
i aktywnie oddzia³uje na œwiadomoœæ spo³eczn¹. Czytelnicy w pierwszej
kolejnoœci szukaj¹ na ³amach pism lokalnych informacji nie z urzêdu,
lecz tej która bezpoœrednio dotyczy ich samych lub ich znajomych. Argumenty ekonomiczne i socjologiczne inicjatyw lokalnych wydaj¹ siê
trwalsze ni¿ te, które przes¹dzaj¹ o istnieniu prasy obejmuj¹cej kilka województw. W zwi¹zku tym czasopisma ogólnopolskie, a zw³aszcza regionalne coraz czêœciej zak³adaj¹ swoje mutacje w œrodowiskach lokalnych
b¹dŸ partycypuj¹ w udzia³ach prywatnych pism lokalnych. Zjawisko to
wcale nie musi eliminowaæ tytu³ów ju¿ ukazuj¹cych siê w gminach i powiatach. Warto pamiêtaæ, ¿e ludzie ceni¹ bardziej to co znaj¹, a zatem
przywi¹zuj¹ siê do miejscowej prasy i popieraj¹ mniej lub bardziej dziennikarzy, których od wielu lat znaj¹. Powstanie zatem konkurencyjnego
tytu³u to dobry impuls do zmiany wizerunku dotychczasowego pisma.
Prasa drukowana zdaje sobie sprawê, ¿e cyberprzestrzeñ staje siê potentatem na newsy i zyskuje przywilej komentowania i wyjaœniania.
W rezultacie ekonomizacja dziennikarstwa, urynkowienie pracy w mediach (np. poprzez samo zatrudnienie dziennikarzy czy dzia³aj¹cych na
rzecz kilku redakcji) maj¹ce wp³yw na jakoœæ oferowanego produktu,
spowodowa³y, ¿e ciê¿ar informacyjny przesuwa siê w stronê komunikacji
on-line. Wydawcy w odpowiedzi na rosn¹c¹ konkurencjê coraz czêœciej
siêgaj¹ po nowe rozwi¹zania technologiczne. Wydania elektroniczne,
39

S. Michalczyk okreœli³ zwi¹zki prasy samorz¹dowej z w³adz¹ lokaln¹, wyró¿niaj¹c trzy modele – model dyrektywno-cenzorski, doradczo-konsultacyjny oraz
liberalno-partnerski. Szerzej: S. Michalczyk, Prasa samorz¹dowa. Szkice prasoznawcze, Katowice 1996, s. 37.
40
A. K. Piasecki, op. cit., s. 145.
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strony i ca³e platformy internetowe s¹ tego przejawem. Z jednej strony
e-wydania prasy lokalnej wspieraj¹ tradycyjne wydania tytu³ów. Z drugiej – stanowi¹ te¿ œrodek promocji oraz Ÿród³o informacji o redakcji,
wydawcy i dzia³alnoœci reklamowej. Redakcje prasy lokalnej w porozumieniu z firmami informatycznymi czêœciej zak³adaj¹ w³asne strony internetowe o nieskomplikowanej prezentacji pisma (np. „Gazeta Rawicka”),
ani¿eli korzystaj¹ z innych rozbudowanych platform Internetowych (np.
„Gazeta Koœciañska” ukazuje siê na portalu Koœcian.net. Portal Informacyjny, „Panorama Leszczyñska” i „Telewizja Leszno” w panorama.media.pl tworzone przez zespó³ PL „w Internecie” i agencjê dziennikarsk¹
News Net). W wiêkszoœci postaci e-wydania s¹ wy³¹cznie elektroniczn¹
kopi¹ wersji drukowanej, gdy¿ uk³ad i zawartoœæ serwisu w ca³oœci nawi¹zuj¹ do wersji tradycyjnej (np. „Przegl¹d Osiecki”, „Kurier Przemêcki”, „Wiadomoœci Jutrosiñskie”). W zwi¹zku z powy¿szym, w przypadku
prasy lokalnej mamy do czynienia raczej z elektronicznymi wydaniami
tytu³ów na zasadzie zeskanowania archiwalnych edycji ca³ego czasopisma (np. „Nasze Jutro”, „Rydzyna Tu i Teraz”, „Witryna Œmigielska”,
„Wieœci Pêpowa”) lub tylko strony tytu³owej (np. „G³os Lipna”, „¯ycie
Gminy Krzemieniewo”, „Wizja Lokalna”), a czasami i bie¿¹cych wydañ
(„Przegl¹d Osiecki”, „Nowa Gazeta Gostyñska”). Portale informacyjne
prasy ogólnopolskiej i regionalnej tworz¹ obecnie w³asne serwisy informacyjne, natomiast w prasie lokalnej ten etap dopiero siê rozpocz¹³ (np.
„¯ycie Gostynia”, „¯ycie Rawicza”). W rezultacie wiêkszoœæ wydawców
traktuje e-wydanie jako alternatywny dostêp do swoich czytelników41.
Co wiêcej – funkcjonuje z osobnym brandem i innym targem (np. panorama.media.pl). Za przygotowanie e-gazety odpowiadaj¹ najczêœciej samodzielne zespo³y redakcyjne. Wydawcy spodziewaj¹ siê, ¿e poprzez zwi¹zek
tradycyjnych mediów z Internetem i ich konwergencj¹, zwiêkszy siê liczba czytelników (np. darmowy dostêp do e-archiwum w wyniku zakupu
prenumeraty prasy drukowanej). Koszty dystrybucji on-line s¹ ni¿sze ni¿
w przypadku dystrybucji tradycyjnej, choæ oczywiœcie wymagaj¹ okreœlonego nak³adu kapita³u na zasoby komputerowe, serwery i dzier¿awy
³¹czy telekomunikacyjnych42. Wa¿ne jest równie¿ to, i¿ e-gazeta pozwala
dokonywaæ na bie¿¹co oceny stopnia zainteresowania odbiorców poszczególnymi tematami i autorami (sondowanie opinii, mo¿liwoœæ zamiesz-

41
42

T. Kowalski, B. Jung, op. cit., s. 131.
Ibidem, s. 131–132.
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czania komentarzy przez czytelników). W ramach polityki kszta³towania
dobrego wizerunku tytu³u drukowanego, mo¿na w nim zamieœciæ pozytywne opinie, zamieszczone w e-gazecie.
Obok prasy drukowanej w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce
funkcjonuje lokalne radio i lokalna telewizja kablowa. Dziel¹ one rynek
z nadawcami regionalnymi takimi jak – Radio Eska (102.0 MHz) i Radio
Merkury (100,9 MHz), które to reprezentowane s¹ przez tzw. lokalne redakcje z siedzib¹ w Lesznie43. Wspomniane rozg³oœnie radiowe swoim
zasiêgiem obejmuj¹ obszar by³ego województwa leszczyñskiego. Radio
Eska ma dosyæ rozbudowan¹ redakcjê lokaln¹ (15 dziennikarzy) w stosunku do skromnej reprezentacji Radia Merkury i jest zorientowana na
m³odego odbiorcê (12–36 lat). Tym samym doczeka³a siê w³asnego m³odzie¿owego fanklubu44. Czêsto wystêpuje równie¿ w roli patrona medialnego ró¿nego rodzaju imprez lokalnych. W Lesznie równie¿ od 1993 roku
nadaje lokalne Radio Elka i swoim zasiêgiem obejmuje obszar by³ego
województwa leszczyñskiego (Leszno, Koœcian, Gostyñ, Góra, Rawicz
i Wschowa). W drugiej dekadzie funkcjonowania mediów – Radio Elka
wkracza na rynek Dolnego Œl¹ska. W tym okresie równie¿ dziennikarze
Radia Elka nie poprzestaj¹ na przekazie radiowym i tworz¹ coraz to nowe
specjalistyczne portale (portal – regiony elka.fm; elka tv. lokalny kana³
video; moto.elka.fm, dom.elka.fm, ryby.elka.fm) oraz pismo drukowane
powiatu leszczyñskiego – „Dodatek!” ukazuj¹cy siê nak³adem 14 tysiêcy
egzemplarzy45. Dziennikarze Radia Elki wykupili pakiet udzia³ów od
leszczyñskiej spó³ki Akwawit i obecnie w postaci trzech spó³ek dowodz¹
ca³ym przedsiêbiorstwem medialnym w myœl konwergencji mediów46.
Wydawca Radio Elka stworzy³ podobn¹ ofertê dla G³ogowa, Polkowic,
Lubina i Legnicy (woj. dolnoœl¹skie) w postaci radia (Radio Elka) i portalów zag³êbia miedziowego (miedziowe.pl, miedziowe.tv lokalny kana³
video, moto.miedziowe.pl, dom.miedziowe.pl, ryby.elka.pl)47. Zdaniem
red. J. Zielonki z „Panoramy Leszczyñskiej” – Radio Elka to „[...] dziecko sukcesu [...] odbiera je [...] milion osób” (poza portalami)48. Póki co

43

http://www.eska.pl/pracownicy; http://nadaje.com/Radio_Eska_Leszno.html;
http://www.radiomerkury.pl/o-nas.html, odczyt 7.07.2011 r.
44
http://fanclub-eska-leszno.pl.
45
http://elka.pl, odczyt 5.07.2011 r.
46
http://elka.pl//content/view/49792/80, odczyt 9.06.2011 r.
47
http://www.miedziowe.pl, odczyt 5.07.2011 r.
48
http://elka.pl//content/view/49792/80, odczyt 9.06.2011 r.
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rynek prasy drukowanej po³udniowo-zachodniej Wielkopolski nie chyli
siê ku upadkowi. Obecnie jest jeszcze miejsce na inicjatywy w tradycyjnym znaczeniu obok rozwijaj¹cych siê nowych mediów. W sk³ad tych
ostatnich wchodzi tak¿e telewizja internetowa, czêsto powielaj¹ca przekaz
telewizji kablowej funkcjonuj¹cej na terenie Leszna, Gostynia i Rawicza49. Lokalna leszczyñska telewizja kablowa Telewizja Leszno, nadawana
jest w sieci UPC (podobnie jak telewizja z Gostynia) oraz w sieci œródmiejskiej od 1992 roku. Od dnia 15 grudnia 2008 roku Telewizja Leszno
jest równie¿ dostêpna na terenie Rawicza.
Najwa¿niejsze zmiany na rynku prasy lokalnej w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce mia³y miejsce w latach 1990–1999. Rynek prasy
samorz¹dowej, oœrodków i towarzystw kulturalnych oraz wydawnictw
prywatnych rozwin¹³ siê w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych.
Natomiast gazetki parafialne i szkolne powstawa³y w okresie od 1997 do
1998 r., z których czêœæ ulega likwidacji w 1999 roku. Nie by³y wydawane
w latach 1990–1999 pisma mniejszoœci narodowych, osiedlowe i zak³adowe. W latach 1995–1999 tytu³y samorz¹dowe sta³y siê konkurencyjne dla
wydawnictw prywatnych, rozszerzaj¹c na swoich ³amach problematykê
spo³eczn¹. Na rynku wydawniczym utrzyma³y siê pisma z jednej strony
zakorzenione w historii regionu, a z drugiej – otwarte na nowe tendencje
redagowania tytu³ów lokalnych i analizowania wspó³czesnych problemów po³udniowo-zachodniej Wielkopolski. Redakcje prasy lokalnej, aby
przetrwaæ na rynku wydawniczym, wysz³y naprzeciw oczekiwaniom
czytelników, bior¹c pod uwagê formê i treœæ publikacji oraz szatê graficzn¹ tytu³ów. Zasiêg kolporta¿u do 1998 roku pokrywa³ siê z granicami
administracyjnymi miasta, gminy lub dawnego powiatu, od 1999 roku niektóre tytu³y („Elita”, „Panorama Leszczyñska”, „Gazeta ABC”, „S³owo
Ziemi Wschowskiej”) w wyniku nowego podzia³u administracyjnego
przyjê³y charakter transgraniczny, obejmuj¹c swoim zasiêgiem gminy
i powiaty dotychczasowych wp³ywów, bêd¹ce obecnie w granicach nowych województw (wielkopolskiego, dolnoœl¹skiego i lubuskiego). Pod
wzglêdem edytorskim równie¿ zasz³y kolosalne zmiany. O ile w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych prasa lokalna w du¿ej mierze korzysta³a
z tzw. „ma³ej poligrafii”(zwykle ksero), to po 1995 roku czasopisma korzysta³y ju¿ z us³ug drukarni. Warto te¿ zwróciæ uwagê, i¿ okres wyborów
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jesieni¹ 1998 roku nieco przypomina³ atmosferê z 1990 roku. Wtedy równie¿ tworzono kolejne instytucje samorz¹dowe, powstawa³y nowe tytu³y
i ponownie usi³owano wzmocniæ relacje redakcji prasowych z radnymi.
W latach 2000–2010 tytu³y z niskim kapita³em, ma³o profesjonalnym zespo³em redakcyjnym, niesprawnym kolporta¿em, w obliczu braku reklamodawców (szczególnie w œrodowisku sublokalnym) nie utrzyma³y siê
na rynku wydawniczym. Problem ten dotyczy³ prasy powiatowej, nierzadko powsta³ej ju¿ w latach 1999–2002 jako efekt nowego podzia³u administracyjnego [„Nowa Elita”, „Wschowskie Wiadomoœci” (2000–2001)
czy „Ziemia Wschowska” (2000)]. Podobnie rzecz mia³a siê z biuletynami samorz¹dowymi, które zapisa³y siê w historii regionu tylko jako efemerydy (np. „Koœciañska Gazeta Samorz¹dowa”, „Ziemia Borecka”).
Wiêkszoœæ obecnych czasopism po³udniowo-zachodniej Wielkopolski to
te, które dzia³aj¹ od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, co œwiadczy ju¿
o stabilizacji rynku. Wiele z nich to niskonak³adowe czasopisma sublokalne, które ukazuj¹ siê pod patronatem w³adz lokalnych i nie posiadaj¹
konkurencyjnych tytu³ów. W dalszym ci¹gu maj¹ charakter deficytowy
i opieraj¹ siê na niskop³atnym (w I po³. lat dziewiêædziesi¹tych dzia³alnoœæ spo³eczna) zaanga¿owaniu zespo³u (dodatek funkcyjny dla osób zatrudnionych w urzêdzie). Niemniej trzeba oddaæ, i¿ w przypadku wielu
pism lokalnych poprawi³a siê jakoœæ wydawanych pism, na co wp³yw
mia³o doœwiadczenie wydawców, czerpanie przyk³adów z prasy ogólnopolskiej i regionalnej, ale te¿ upowszechnia nowoœci z dziedziny poligrafii i informatyki. Do 2002 roku, do momentu wejœcia w ¿ycie ustawy
o dostêpie do informacji publicznej, dochodzi³o do wielu spiêæ w relacjach miêdzy redakcj¹ a urzêdem, które koñczy³y siê m.in. reglamentacj¹
informacji w przypadku prasy opozycyjnej (np. „Gazeta Górowska”) czy
zmianami personalnymi w redakcji, je¿eli pismo nale¿a³o do samorz¹du
(np. „Przegl¹d Górowski”). Ustawa problemu nie rozwi¹za³a (ponad
2000 orzeczeñ s¹dów administracyjnych), ale samorz¹dy nie mog³y ju¿
bezkarnie decydowaæ o chocia¿by wybiórczym dopuszczaniu dziennikarzy do protoko³ów z posiedzeñ rad i zarz¹dów. Najwiêksza dynamika
zmian w latach 2000–2010 dotyczy³a zak³adania elektronicznych wydañ
prasy lokalnej. Z kolei powstawanie stron internetowych miast, gmin
i powiatów otwar³o dyskusjê nad kszta³tem polityki informacyjnej samorz¹dów i jej miejsca na budowanie relacji z lokalnymi mediami (np.
udzielanie odpowiedzi dziennikarzom, tworzenie serwisów informacyjnych, kalendariów wydarzeñ, organizowanie konferencji dla prasy czy
zamieszczanie dodatków samorz¹dowych w prasie lokalnej). W omawia-
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nym okresie widoczne by³y szczególnie procesy koncentracyjne na rynku
prasy regionalnej, gdzie ukszta³towa³ siê swoisty duopol tworzony przez
spó³ki Media Regionalne i Polskapresse. Z drukarni tej ostatniej, jak ju¿
wspomniano – licznie korzystaj¹ lokalne tytu³y po³udniowo-zachodniej
Wielkopolski oraz powiatu górowskiego (woj. dolnoœl¹skie) i wschowskiego (woj. lubuskie).
Rozwój prasy lokalnej mo¿e byæ generowany przez ró¿nego rodzaju
dzia³ania marketingowe w kierunku zachêcenia mieszkañców regionu do
jej czytania (i tym samym kupna), nie akcentuj¹c na konkretny tytu³ (na
zasadzie idei np. – czytamy ksi¹¿ki i prasê). W tak¹ inicjatywê powinny
w³¹czyæ siê wszystkie podmioty zaanga¿owane w rynek lokalny, poczynaj¹c od przedstawicieli w³adz, poprzez media (marketing medialny) i reklamodawców, a koñcz¹c na organizacjach spo³ecznych. Na odbiorze
prasy lokalnej powinny skorzystaæ wszystkie te segmenty ³¹cznie z wydawc¹, jak i czytelnicy, pod warunkiem, ¿e otrzymaj¹ tytu³ profesjonalnie
wykonany. Ranga informacji lokalnej wzros³a w drugiej dekadzie funkcjonowania prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Jak zwracaj¹ uwagê medioznawcy, praktycznie wszystkie dzienniki ogólnopolskie i regionalne
mutuj¹ swoje wydania terenowe50. Obok redakcji wydaj¹cej grzbiet
g³ówny, istnieje kilka do kilkunastu redakcji regionalnych, w których to
najliczniej reprezentowana jest informacja lokalna. Systematyczne badania zachowañ czytelniczych wskazuj¹, ¿e najwiêkszym zainteresowaniem
ciesz¹ siê w³aœnie informacje lokalne. Wydawcy mediów ogólnopolskich
i regionalnych docenili znaczenie lokalnego czytelnika równie¿ pod k¹tem
rynku reklamowo-og³oszeniowego. Okazuje siê, ¿e rynek lokalnego reklamodawcy nie jest dostatecznie zagospodarowany przez media lokalne
i sublokalne. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e obok tradycyjnie zamieszczanych
treœci informacyjnych i publicystycznych opisuj¹cych ¿ycie lokalne na
poziomie politycznym, spo³ecznym i obywatelskim, mo¿na by³oby publikowaæ problematykê zg³aszan¹ przez czytelników w zakresie dostêpu do
informacji w Polsce, jak i dostêpu do dokumentów instytucji UE. Zarzuty
niew³aœciwego administrowania pod k¹tem braku dostêpu do informacji
s¹ na pierwszym miejscu podkreœlane w sprawozdaniach Rzecznika Praw
Obywatelskich i europejskiego Ombudsmana51. Te kwestie nie musz¹
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byæ tylko domen¹ prawników i naukowców, ale jak ju¿ wskazuj¹ sprawozdania KE roœnie zainteresowanie t¹ tematyk¹ dziennikarzy52. Taki
swoisty rodzaj poradnictwa móg³by uwiarygodniæ pozycjê pisma, i¿ stoi
ono po stronie obywatela, a nie tylko zamieszcza publikacje wspieraj¹ce
bezpoœrednio czy poœrednio lokalne elity. Oczywiœcie dziennikarze bêd¹
wype³niaæ raczej funkcjê informacyjn¹ i edukacyjn¹ w tym wymiarze,
ani¿eli interwencyjn¹ sensu stricto.
Nale¿y równie¿ zgodziæ siê z pogl¹dem S. Dzikiego i W. Chor¹zkiego, i¿ media lokalne przesz³y trzy etapy rozwoju: heroiczno-spo³ecznikowski, polityczny i rynkowy, a ich przysz³oœæ zale¿eæ bêdzie od takich
elementów, jak: zasobnoœci wydawcy i mo¿liwoœci finansowania deficytu prasy, profesjonalizmu zespo³u redakcyjnego oraz marketingowego,
wielkoœci i rodzaju rynku odbiorców i reklamodawców oraz sprawnoœci
kolporta¿u53. Warto te¿ rozwiaæ obawy o zmierzchu drukowanej prasy lokalnej, pojawiaj¹ce siê po 2002 roku, a zwi¹zane z nag³ym rozwojem nowych mediów. W rezultacie elektroniczne wydania prasy lokalnej nie
ciesz¹ siê tak du¿ym zainteresowaniem, jak siê spodziewano54. Badania
ankietowe przeprowadzone w 2010 roku przez PBC (Polskie Badania
Czytelnictwa) pokaza³y, ¿e wszystkie media maj¹ swoje miejsce na rynku
i ka¿de z nich jest inaczej konsumowane55. Interesuj¹ce s¹ zw³aszcza
cechy wymagane od poszczególnych mediów. Zatem drukowana prasa
lokalna powinna byæ tworzona jasnym i zrozumia³ym jêzykiem, treœæ publikacji winna byæ zgodna z rzeczywistoœci¹ i tworzona przez wiarygodnych ludzi. Istotna jest mo¿liwoœæ powrotu do treœci oraz hierarchiczny
uk³ad treœci. Poza tym mile widziane s¹ dodatki i wszelkie gad¿ety uzupe³niaj¹ce pismo. Prasa lokalna powinna byæ medium informacyjnym,
gdy¿ rola opiniotwórcza tytu³u – zdaniem respondentów – nale¿y do dzienników ogólnopolskich. Wydaje siê zatem, ¿e czytelnik sam potrafi oceniæ
wydarzenia i zjawiska maj¹ce miejsce w œrodowisku lokalnym, doskonale mu znanym. Inne badania czytelnictwa z 2003 r. (Lokalne Badania
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/439692_1_PL.pdf,
odczyt 5.07.2011 r.
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S. Dziki, W. Chor¹zki, Media lokalne i regionalne, w: Dziennikarstwo, op.
cit., s. 138.
54
R. Polak, Prasa lokalna i sublokalna w województwie podkarpackim, w: Media lokalne a demokracja lokalna, pod red. J. Ch³opeckiego, R. Polaka, Rzeszów
2005, s. 164.
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Spo³eczne) udowodni³y, i¿ prasa lokalna w mniejszych aglomeracjach
miejskich i na wsiach przewa¿a nad ogólnopolsk¹56. Wiele osób nie czyta ¿adnej innej prasy – poza lokaln¹. Co wiêcej informacja lokalna jest
najwa¿niejszym powodem do siêgania po tytu³y lokalne. Odbiorcami s¹
osoby z ró¿nych grup wieku, p³ci, wykszta³cenia czy dochodów57. Z drugiej strony ciekawe s¹ te¿ oczekiwania samych dziennikarzy od mediów
lokalnych. Cenn¹ informacj¹ s¹ prace nadsy³ane w ró¿nych konkursach
dziennikarstwa lokalnego. Materia³y na konkurs dotycz¹ zazwyczaj kronikarskich zapisków konfliktów, tak¿e materia³ów interwencyjnych, jak
równie¿ emocjonalnych zapisów zachowañ czy historycznych kontekstów. Jednak Jury chcia³oby, aby redakcje prasy lokalnej w swoich tytu³ach promowa³y pomys³y na teksty s³u¿¹ce lokalnym spo³ecznoœciom,
wyró¿nia³y próby odejœcia od dziennikarskich schematów, popularyzowa³y wartki jêzyk narracyjny i poprawn¹ polszczyznê i wyszukiwa³y ciekawe formy prezentowania osobliwoœci „ma³ych ojczyzn”, a zw³aszcza
pokazywa³y pozytywny obraz Polski lokalnej58.
W kontekœcie powy¿szych rozwa¿añ media lokalne s¹ wa¿nym elementem integruj¹cym spo³ecznoœæ lokaln¹ wokó³ idei, problemu czy wydarzenia, a ich g³ównym motorem jest informacja lokalna w mniej lub
bardziej profesjonalnym wydaniu – w zale¿noœci od oczekiwañ odbiorcy
i sztuki dziennikarskiej. Informacja lokalna – patrz¹c w przysz³oœæ – bez
wzglêdu na rodzaj noœnika, zawsze bêdzie poszukiwanym towarem.
Wspó³czeœnie wydaje siê równie¿, ¿e byt drukowanej prasy lokalnej jest
spo³ecznie zapewniony. Dowodem tego mo¿e byæ aktualna kondycja
mediów lokalnych po³udniowo-zachodniej Wielkopolski i jej okolic.
Two decades of transformations in the local media
of south-and-east Wielkopolska
Summary
The Republic of Poland is assumed to have been born in 1989, which also marks
the beginning of the transformations in the Polish media market. After twenty years
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some conclusions on the directions of the development of the media can be reached.
The field of research discussed in this paper involves the media of south-and-east
Wielkopolska and adjacent districts, connected with Wielkopolska in historical, cultural and economic terms. The results of this research attempt to present a systemic
description of the local media, including their emergence, development and evolution. The discussion encompasses the legal, political, organizational, technical, and
economic conditions for issuing and propagating the media. Given the diversified
typology of the media in the region under analysis, the specificity of local mass media is confirmed.

