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1. Próba definicji pojêcia „media lokalne”

Zanim przejdziemy do próby zdefiniowania pojêcia „media lokalne”,

spróbujmy sam¹ kategoriê „media” przedstawiæ w trzech w zasadzie

komplementarnych perspektywach, a mianowicie jako: 1) przekaz o okre-

œlonych cechach (ujêcie przedmiotowe), 2) œrodek komunikowania i od-

dzia³ywania spo³ecznego (ujêcie instytucjonalne) oraz 3) zespó³ ludzi

zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹ wydawniczo-nadawcz¹ i dziennikarstwem

(ujêcie podmiotowe).

W konsekwencji pojêcie mediów lokalnych mo¿emy potraktowaæ

jako kategoriê formaln¹, która jest rezultatem podzia³u mediów wed³ug

charakterystycznych kryteriów typologicznych. Dwa z tych kryteriów,

a mianowicie zawartoœæ (treœæ) oraz zasiêg (terytorium rozpowszechniania)

stanowi¹ o istocie mediów lokalnych. Zawartoœæ przes¹dza o ich uniwer-

salnym lub specjalistycznym b¹dŸ œrodowiskowym charakterze. Wyrazem

uniwersalnoœci treœci jest wszechstronnoœæ zainteresowania (politematycz-

noœæ). Specjalizacja i œrodowiskowoœæ zaœ s¹ odpowiedzi¹ na indywidualne

b¹dŸ grupowe potrzeby okreœlonych kategorii odbiorców (monotema-

tycznoœæ). Media lokalne dzielimy tak¿e wed³ug kryterium sposobu utrwa-

lania informacji, który umo¿liwia ich podzia³ na drukowane (prasa)

i elektroniczne (radio, telewizja, internet).

Lokalny zasiêg emisji zwykle ogranicza zakres zainteresowania me-

diów lokalnych. Maj¹c ograniczony zakres zainteresowania oraz rozpo-

wszechniania stanowi¹ przeciwieñstwo mediów ogólnokrajowych.

W praktyce polskiej pojêcie mediów lokalnych stosunkowo œciœle

wi¹¿¹ siê z podzia³em terytorialnym i administracyjnym kraju i wprowa-

dzanym w ramach w³adztwa gminnego podzia³em ich terytorium na

mniejsze pomocnicze jednostki osadnicze (dzielnice, osiedla, so³ectwa).

Dlatego posi³kuj¹c siê kryterium zasiêgu rozpowszechniania mo-

¿emy wspó³czeœnie mówiæ miêdzy innymi o mediach lokalnych dzielni-



cowych, osiedlowych, wiejskich, miejskich, gminnych, powiatowych,

wojewódzkich.

Inny podzia³ mediów lokalnych wed³ug zasiêgu ich rozpowszechniania

posi³kuje siê kryterium zarówno demograficzno-geograficznym, jak kulturo-

wym czy etnograficzno-kulturowym. Na tej podstawie media lokalne w Pol-

sce lub raczej media nieogólnokrajowe mo¿emy podzieliæ na: regionalne

(jedno województwo), podregionalne lub subregionalne (kilka powiatów),

mikroregionalne (powiat i miasto na prawach powiatu), lokalne (gmina lub

miasto na prawach gminy), sublokalne (dzielnica, osiedle, so³ectwo).

Oczywistym jest, i¿ powy¿szy podzia³ mediów lokalnych pod wzglê-

dem zasiêgu rozpowszechniania nie jest podzia³em wyczerpuj¹cym wszyst-

kie mo¿liwoœci, bowiem nie obejmuje wystêpuj¹cych w ramach miasta

czy gminy mniejszych jednostek podzia³u, takich jak parafia czy obiekt

zamkniêty, na przyk³ad: szko³a, uczelnia wy¿sza, szpital, dom pomocy

spo³ecznej, oœrodek opiekuñczy, warsztaty terapii zajêciowej, zak³ad kar-

ny, przedsiêbiorstwo1.

Proponuj¹c przyjêcie powy¿szego podzia³u mediów lokalnych wed³ug

takiego kryterium zasiêgu ich rozpowszechniania, wychodzimy z za³o¿e-

nia, i¿ w ramach na przyk³ad województwa interesuje nas ca³y rynek me-

diów, czyli tak¿e te media, które maj¹ zasiêg wykraczaj¹cy poza obszar

jednego czy kilku s¹siednich powiatów (tradycyjnie media ukazuj¹ce siê

na tym obszarze traktowano jako media lokalne), lecz zwykle mieszcz¹

siê w granicach jednego województwa.

Na obronê tego stanowiska nale¿y przywo³aæ argument o stopniowal-

noœci pojêcia „lokalny”. W odniesieniu do mediów za najbardziej lokalne

uznaje siê takie, które obejmuj¹ najmniejszy z mo¿liwych obszar rozpo-

wszechniania. Natomiast najmniej lokalne s¹ media, których obszar rozpo-

wszechniania jest najwiêkszy – oczywiœcie w ramach granic wspó³czesnego

województwa. Z oczywistych powodów podzia³ ten rujnuj¹ mo¿liwoœci

internetu i jego wykorzystanie nie tylko do emisji ró¿norodnych, lecz tra-

dycyjnych mediów, w tym mediów lokalnych, lecz tak¿e powstawanie

w tym œrodowisku nowych, zwykle interaktywnych œrodków komuniko-

wania spo³ecznego (np. portali, wortali, blogów, komunikatorów, forów
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1 Szerzej na temat typologii mediów lokalnych w Polsce zobacz m.in. R. Kowal-

czyk, Media lokalne w Polsce, t. I, Poznañ 2008, s. 169–189. O typologii prasy lokal-

nej zobacz m.in. M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i spo³eczne
funkcjonowanie, Katowice 2005; idem, Typologiczny rozwój prasy lokalnej w Polsce,

„Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza” 2003, nr 3.



dyskusyjnych). W konsekwencji oznacza to globalny zasiêg mediów lo-

kalnych, których jednak zasadnicz¹ cech¹ pozostaje terytorialnie ograni-

czone zainteresowanie.

2. Media lokalne w spo³eczeñstwie informacyjnym

Media lokalne uczestnicz¹c w ¿yciu spo³ecznym, politycznym i eko-

nomicznym komunikuj¹ swoje istnienie, potrzeby, zainteresowania, funk-

cje, cele, opinie, pogl¹dy. Natomiast bior¹c udzia³ w wymianie informacji

okreœlaj¹ relacje i wyznaczaj¹ zwi¹zki, jakie je ³¹cz¹ z innymi podmiota-

mi systemu lokalnego. W ten sposób partycypuj¹ w komunikowaniu lo-

kalnym, staj¹c siê jego centralnym elementem. Jednak poprzez swoj¹

dzia³alnoœæ nie tylko oddzia³uj¹ na pozosta³e czêœci lokalnego systemu

spo³ecznego, politycznego i ekonomicznego, ale równie¿ same w ramach

sprzê¿eñ zwrotnych podlegaj¹ ich wp³ywowi.

W rezultacie media lokalne nie tylko odzwierciedlaj¹ szeroko rozu-

miane ¿ycie spo³eczno-polityczne i ekonomiczne, ale tak¿e oddzia³uj¹c na

nie równie¿ je kszta³tuj¹ b¹dŸ nawet modeluj¹ czy kreuj¹. Dlatego mo¿na

je traktowaæ dwojako – podmiotowo i przedmiotowo. Z jednej strony

wystêpuj¹c jako wa¿ny element ¿ycia spo³ecznego, staj¹ siê podmiotem

stosunków spo³eczno-politycznych i ekonomicznych oraz bior¹ czynny

udzia³ w ich odzwierciedlaniu i wspó³kszta³towaniu. Z drugiej zaœ strony

s¹ wa¿nym forum dialogu, sporu, konfliktu, wymiany myœli, pogl¹dów,

opinii. Stanowi¹ œrodek, za którego poœrednictwem jednostki i podmioty

lokalne mog¹ siê dzieliæ z innymi wra¿eniami, ocenami, uwagami, pomy-

s³ami. W ten sposób wyra¿a siê przedmiotowy charakter mediów lokalnych,

które s¹ u¿ytecznym narzêdziem i swoistym mechanizmem informowania

i komunikowania oraz oddzia³ywania i wp³ywu spo³ecznego.

Z punktu widzenia zadañ i funkcji, media lokalne mo¿emy postrzegaæ

w trzech g³ównych i koherentnych perspektywach, a mianowicie œrodków

zbierania i selekcji informacji, kszta³towania i utrwalania informacji oraz

dyfuzji informacji2.

Szczególnej roli mediów lokalnych w ¿yciu publicznym3 mo¿na upa-

trywaæ nie tyle w ich podmiotowym uczestnictwie w dialogu spo³ecznym,
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2 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, t. I, Poznañ 2008, s. 98–128.
3 Media w ¿yciu publicznym – wybrane zagadnienia, red. A. Balczyñska-Kos-

man, Poznañ 2010.



co nade wszystko w mo¿liwoœci nadawania przez dziennikarzy odpo-

wiednich znaczeñ nag³aœnianym wydarzeniom, osobom, trendom, zjawi-

skom, instytucjom. W ten sposób media lokalne staj¹ siê noœnikiem nie

tylko pewnych pogl¹dów i opinii, lecz równie¿ wartoœci i norm, którym

pos³ugiwaæ siê mog¹ nie tylko ich wydawcy-nadawcy i dziennikarze, ale

tak¿e osoby z zewn¹trz, zabieraj¹ce w nich g³os, równie¿ praktycy i teore-

tycy, w szczególnoœci eksperci i naukowcy4. W rezultacie media lokalne

s¹ wa¿nym uczestnikiem i jednoczeœnie œrodkiem permanentnej dyskusji

i dialogu publicznego, które toczyæ siê powinny w demokratycznym

spo³eczeñstwie obywatelskim5.

Dla niektórych badaczy zasadniczym odniesieniem dla komunikacji

publicznej powinna siê staæ kategoria „dobra wspólnego”, któr¹ zaakcep-

tuj¹ oœrodki zarówno opiniotwórcze, w tym partie polityczne, organizacje

pozarz¹dowe, przedsiêbiorcy i media lokalne, jak i decyzyjne, w tym

przede wszystkim w³adze samorz¹du terytorialnego i pañstwowe. To zaœ

wymaga miêdzy innymi zmiany formu³y komunikacji publicznej, czyli

przejœcia z informacyjnego, sprawozdawczego, diagnostycznego i bezna-

miêtnego opisu rzeczywistoœci do empatycznego i wra¿liwego uczestnic-

twa w jej przeobra¿aniu6. Wa¿n¹ rolê w tym procesie mog¹ odgrywaæ

media lokalne.

Warto nadmieniæ, i¿ dla wielu badaczy i praktyków cech¹ w³aœciwej

komunikacji publicznej jest miêdzy innymi przestrzeganie regu³ grzecz-

noœciowych. Dlatego zadaniem wypowiedzi publicznej nie jest tylko próba

przedstawienia z³o¿onej rzeczywistoœci oraz opinii i ocen jej dotycz¹cych,

lecz tak¿e zachowanie podczas jej referowania regu³ i form grzecznoœcio-

wych. S¹ one wyrazem podmiotowego traktowania zarówno uczestników

programów radiowych i telewizyjnych oraz udzielaj¹cych wypowiedzi
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4 M. Lewiñski, Treœæ i dyskurs jako przedmioty badañ w analizie zawartoœci dys-
kursu, „2K – Kultura i Komunikacja” 2005, nr 1; M. Lisowska-Magdziarz, Analiza
tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006; T. Zarycki, Dylematy budowy przestrze-
ni komunikacji i dialogu Polaków, w: Jak poprawiæ komunikacjê i dialog Polaków?
V Kongres Obywatelski, red. J. Szomburg, Gdañsk 2010, s. 5–14.

5 Szerzej na temat uczestnictwa obywateli, partii politycznych, w³adz publicz-

nych, mediów w komunikacji i dialogu spo³ecznym w Polsce zobacz m.in.: Jak popra-
wiæ komunikacjê i dialog Polaków? V Kongres Obywatelski, red. J. Szomburg, Gdañsk

2010.
6 Zwraca na to uwagê m.in. R. Sojak, Jakoœæ debaty publicznej w Polsce – najwa¿-

niejsze bariery, w: Jak poprawiæ komunikacjê i dialog Polaków? V Kongres Obywa-
telski, red. J. Szomburg, Gdañsk 2010, s. 25–33.



dla prasy, jak równie¿ odbiorców7. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ tak¿e w me-

diach lokalnych wystêpuj¹ przyk³ady wypowiedzi i zachowania, które

œwiadcz¹ o agresji, dominacji oraz niegrzecznym czy protekcjonalnym

stosunku dziennikarzy do odbiorcy8. Nie nobilituj¹ one dziennikarzy,

a ponadto stanowi¹ je¿eli nie istotê, to przynajmniej wyraz systemu ich

wartoœci, wœród których jêzyk znajduje siê na szarym koñcu9.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ wœród mediów lokalnych s¹ podmioty zarów-

no pozycjonuj¹ce siê wobec w³adzy, jak i spo³eczeñstwa. Sytuuj¹c siê wo-

bec w³adzy media lokalne raczej nie skupiaj¹ siê na szeroko rozumianym

odzwierciedlaniu potrzeb spo³ecznych oraz o ile to mo¿liwe równie¿ ich

diagnozowaniu i agregowaniu, lecz koncentruj¹ na kontroli dzia³alnoœci

w³adzy, pe³ni¹c wa¿n¹ i zaszczytn¹ funkcjê tzw. czwartej w³adzy, co za-

pewne mo¿e im schlebiaæ. Jednak dla wielu badaczy niemniej wa¿n¹, czy

bodaj nie najwa¿niejsz¹ funkcj¹ mediów lokalnych jest próba opisu i kla-

syfikacji doœwiadczenia indywidualnego i zbiorowego oraz jego przedsta-

wiania niejako pod os¹d publiczny.

W rezultacie zasadniczym celem i misj¹ mediów lokalnych powinno

byæ poszukiwanie faktycznych mo¿liwoœci rozwi¹zywania nabrzmia³ych

problemów spo³ecznych przez odpowiednie instytucje spo³eczeñstwa

obywatelskiego i w³adze publiczne, a poprzez wnikliw¹ diagnozê tak¿e

eliminowanie ich przyczyn. Dlatego niektórzy badacze zwracaj¹ uwagê

na s³aboœæ kana³ów komunikacji publicznej na poziomie lokalnym i nie-

mo¿liwoœæ w³aœciwego wype³nienia roli zarówno kontrolnej, jak i diagno-

stycznej przez wspó³czesne media lokalne: „Wiele wskazuje na to, ¿e

media lokalne nie s¹ na przyk³ad w stanie pe³niæ przypisywanej im kon-

trolnej roli w swoim bezpoœrednim otoczeniu. Poziom uzale¿nienia od

w³adzy w sytuacji mizerii finansowej [mediów lokalnych – RK], nie-

sprzyjaj¹ce systemowej pracy regulacje i formu³y zatrudnienia dziennika-
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7 M. Marcjanik, Grzecznoœæ w komunikacji jêzykowej, Warszawa 2007; M. Mar-

cjanik, Polska grzecznoœæ jêzykowa, Kielce 2002; Zmiany w publicznych zwyczajach
jêzykowych, red. J. Bralczyk, K. Mosio³ek-K³osiñska, Warszawa 2001.

8 A. Awdiejew, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeñ, Kraków

1987; Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice 2004; Jêzyk w mediach
masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosio³ek-K³osiñska, Warszawa 2000; M. Peisert, For-
my i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wroc³aw 2004; J. Wasilewski, Reto-
ryka dominacji, Warszawa 2006.

9 Jêzyk w krêgu wartoœci. Studia semantyczne, red. J. Bartmiñski, Lublin 2003;

U. Wieczorek, Wartoœciowanie. Perswazja. Jêzyk, Kraków 1999; T. Zgó³ka, Jêzyk
wœród wartoœci, Warszawa 1988.



rzy lokalnych oraz niska konkurencyjnoœæ [na rynku mediów lokalnych

– RK] sprawiaj¹, ¿e lokalne gazety i radiostacje – jakkolwiek chêtnie czy-

tane i s³uchane – bez wsparcia mediów ogólnopolskich nies³ychanie rzadko

s¹ w stanie efektywnie wp³ywaæ na funkcjonowanie lokalnej w³adzy”10.

Ten punkt widzenia, czêsto artyku³owany zarówno przez praktyków, jak

i badaczy, godny jest uwagi, niemniej zarzut tam¿e podnoszony nie mo¿e do-

tyczyæ wszystkich mediów lokalnych, lecz raczej nielicznych negatywnych

przyk³adów, które znajdziemy w ka¿dej grupie wspó³czesnych mediów.

Zatem na dzia³alnoœæ mediów lokalnych nie mo¿emy spogl¹daæ jedno-

stronnie, z perspektywy tylko formalnej oraz zak³adanych przez wydaw-

ców-nadawców a priori intencji, motywacji, za³o¿eñ aksjologicznych,

funkcji i celów. Powinniœmy ich dzia³alnoœæ widzieæ w szerszej perspekty-

wie, bior¹c tak¿e pod uwagê realizacjê ich bie¿¹cych interesów ekono-

micznych i politycznych, jak i w d³u¿szej perspektywie, w której mo¿na

identyfikowaæ nie tylko symptomy pewnych zjawisk, lecz tak¿e odczytywaæ

wyraŸne tendencje obecne w zawartoœci mediów lokalnych oraz przeobra¿e-

nia zachodz¹ce w ich sferze etyczno-aksjologicznej, warsztatowej i ekono-

miczno-organizacyjnej. W³aœciwie dopiero szeroki paradygmat a posteriori
(rozumiany w kategoriach faktycznych i mierzalnych efektów dzia³alnoœci

zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy) czyni badania mediów lokal-

nych bardziej wartoœciowe i interesuj¹ce, bowiem umo¿liwiaj¹c identyfika-

cjê ich dzia³añ w z³o¿onej siatce ró¿norodnych i czasowo nak³adaj¹cych siê

(jak i wykluczaj¹cych) na siebie zwi¹zków, uwarunkowañ i determinant,

umo¿liwia tak¿e ustalenie rodzaju i tempa przeobra¿eñ spo³ecznych, poli-

tycznych, kulturowych, ekonomicznych, obyczajowych i innych, których

media lokalne by³y nie tylko inspiratorem, lecz którym tak¿e podlega³y. Dla-

tego bardziej wartoœciowy w tej perspektywie poznawczej jest paradygmat

dualizmu (swoistej dwoistoœci skutków dzia³ania mediów lokalnych). Za-

k³ada on, i¿ media lokalne wywo³uj¹c i narzucaj¹c tematykê dyskursu pu-

blicznego, obna¿aj¹c, krytykuj¹c i piêtnuj¹c pewne zachowania, dzia³ania,

postawy, wartoœci, nie tylko pe³ni¹ na przyk³ad funkcjê integracyjn¹, lecz

tak¿e wywo³uj¹c dysonanse, musz¹ równie¿ sprzyjaæ swoistej dezintegracji

spo³ecznej, czyli pe³niæ funkcjê dezintegracyjn¹11. Zasiêg i skala tych pro-
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10 R. Sojak, Jakoœæ debaty publicznej w Polsce – najwa¿niejsze bariery, w: Jak po-
prawiæ komunikacjê i dialog Polaków? V Kongres Obywatelski, op. cit., s. 29.

11 R. Kowalczyk, Integracyjna i dezintegracyjna rola prasy lokalnej, w: Zderzenie
czy dialog pañstw narodowych w Europie, pod red. J. Sobczaka, A. W. Miko³ajczaka

przy udziale B. Hordeckiego, Poznañ 2008, s. 327–348.



cesów nie zawsze s¹ i mog¹ byæ mierzalne, lecz zwykle s¹ spo³ecznie za-

uwa¿ane i identyfikowane, a tak¿e powszechnie odczuwane.

W rezultacie tak ujmowana swoista misja mediów lokalnych stanowi

– z punktu widzenia paradygmatu republikañskiego spo³eczeñstwa oby-

watelskiego i samorz¹dnego oraz pañstwa prawnego, a tak¿e wskazañ so-

cjologii i psychologii komunikowania spo³ecznego – jeden z wa¿nych

elementów kreowania w³aœciwych wzorów komunikowania siê w nowo-

czesnym spo³eczeñstwie obywatelskim i informacyjnym. Jednostki, gru-

py i organizacje uzyskuj¹ tym samym wa¿ne narzêdzie, jakim mog¹ siê

pos³ugiwaæ w trakcie tworzenia i odtwarzania wzorów komunikowania

spo³ecznego zachodz¹cego w systemie lokalnym. Media lokalne s¹ wów-

czas nie tylko Ÿród³em wiadomoœci i wiedzy, zmniejszaj¹cym systema-

tycznie lukê istniej¹c¹ pomiêdzy rz¹dz¹cymi i rz¹dzonymi w dostêpie do

informacji, ale tak¿e wyrazem ró¿norodnych oczekiwañ czy aspiracji

spo³ecznoœci lokalnych.

Rynek mediów lokalnych po 1989 roku systematycznie siê powiêk-

sza³, nasycaj¹c siê rozmaitymi przejawami inicjatyw medialnych, w tym

mediami wirtualnymi12. Coraz wiêcej czasopism lokalnych wydawa³y

poszczególne wspólnoty parafialne, wykazuj¹c tak¿e zainteresowanie ra-

diem lokalnym i serwisami internetowymi. Równie¿ samorz¹dy osiedlo-

we, stanowi¹ce organ pomocniczy gminy, a tak¿e samorz¹dy gmin

i powiatów zauwa¿y³y jak bardzo przydatnym instrumentem w procesie

oddzia³ywania na opiniê publiczn¹ oraz wp³ywania na system lokalnego

komunikowania spo³ecznego s¹ media lokalne. S¹ one nie tylko wygod-

nym œrodkiem komunikowania siê z odbiorcami, ale spe³niaj¹ tak¿e

niemniej wa¿n¹ funkcjê – swoistego narzêdzia artykulacji interesów ró¿-

norodnych podmiotów oraz forum przedstawiania potrzeb i oczekiwañ

spo³ecznoœci lokalnych.

Wspó³czeœnie szczególnymi mo¿liwoœciami kreowania, jak i odzwier-

ciedlania opinii publicznej, wyra¿aj¹cej ró¿ne pogl¹dy na ró¿ne tematy

i w ró¿ny sposób, dysponuje zarówno, telewizja13, jak internet, którego
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12 Diagnoza Internetu 2009, pod red. K. Krejtz, Warszawa 2009; I. S. Fiut, Media
@ Internet. Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000–2006, Kraków 2006; T. Sko-

czek, Regionalne i lokalne media elektroniczne. Systemowe mo¿liwoœci rozwoju,

Nowa Iwiczna 2007; idem, Telewizja regionalna – nowe rozwi¹zania systemowe,

Warszawa 2004.
13 K. BadŸmirowska-Mas³owska, Wizerunek, czyli kiedy, kogo i jak mo¿na poka-

zywaæ w telewizji, Warszawa 2008; P. Bourdieu, O telewizji – panowanie dziennikar-



rozwój niesie ze sob¹ w naturalny sposób elementy zarówno pozytywne,

jak i negatywne14. W rezultacie internet sta³ siê miejscem sprzyjaj¹cym

nie tylko pozytywnemu rozwojowi cz³owieka, lecz tak¿e Ÿród³em jego

kulturowej degradacji15, o czym œwiadczy skala przyk³adów agresji i za-

chowañ patologicznych czy nawet dewiacyjnych16, objawiaj¹cych siê

w wirtualnym i nie zawsze przewidywalnym œwiecie.

Nadmierne korzystanie z internetu mo¿e prowadziæ do samoizolacji

spo³ecznej, a nawet poczucia spo³ecznego wyobcowania i swoistej ucieczki

ze œwiata realnego, w którym wystêpuje mnóstwo ograniczeñ, do œwiata

wirtualnego, bez materialnych, czasowych i przestrzennych przeszkód.

Jednak zderzenie tych dwóch œwiatów mo¿e skutkowaæ nie tylko agresj¹,

frustracj¹, depresj¹, przemoc¹17 czy próbami samobójczymi, ale równie¿

wrêcz prowadziæ do dewiacji18. Ich pod³o¿em nie musi byæ jednak sam
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stwa, Warszawa 2009; D. Dayan, Wydarzenia medialne – historia transmitowana na
¿ywo, Warszawa 2008; K. Giere³o-Klimaszewska, Rola telewizji w kszta³towaniu wi-
zerunku politycznego – studium mediatyzacji polityki na przyk³adzie wyborów prezy-
denckich w Polsce, Toruñ 2008; M. Kowalski, M. Dro¿d¿, Przemoc i zdrowie
w obrazach telewizyjnych (edukacja przez „codziennoœæ” telewizyjn¹), Kraków 2008;

J. Kwiek, Telenowela a edukacja. Studium psychopedagogiczne, Poznañ 2005;

P. T. Nowakowski, Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Tychy 2002; M. Jan-

kowski, Kulturowe oddzia³ywanie telewizji w epoce reality shows, Toruñ 2004;

N. Postman, Zabawiæ siê na œmieræ. Dyskurs publiczny w epoce show-businesu, War-

szawa 2006; G. Ptaszek, Talk show. Szczeroœæ na ekranie?, Warszawa 2007; G. Sarto-

ri, Homo videns – telewizja i postmyœlenie, Warszawa 2007.
14 E-kultura, e-nauka, e-spo³eczeñstwo, pod red. B. P³onki-Syroki, M. Staszczak,

Wroc³aw 2008; Internet a psychologia – mo¿liwoœci i zagro¿enia, red. W. J. Palu-

chowski, Warszawa 2009; Nowe zjawiska w jêzyku, tekœcie i komunikacji II, red.

M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008.
15 A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturê, Warszawa 2007.
16 Poruszaj¹c problematykê spo³ecznej patologii, mówimy tak¿e o zjawiskach

spo³ecznej dysfunkcji czy dezorganizacji, czyli równie¿ o psychopatologii, a wiêc

pogl¹dach, postawach i zachowaniach nieakceptowanych spo³ecznie oraz niecie-

sz¹cych siê szerszym uznaniem spo³ecznym. Natomiast w zakres pojêcia dewiacji

zwykle w³¹cza siê takie zachowania, jak: gwa³t, kazirodztwo, kradzie¿, morderstwo.

Por. R. Mayer, Psychopatologia, Gdañsk 2003; A. Nowak, E. Wysocka, Problemy i za-
gro¿enia we wspó³czesnym œwiecie. Elementy patologii spo³ecznej i kryminologii, Kato-

wice 2001; Patologie spo³eczne, red. M. Jêdrzejko, Pu³tusk 2006; I. Pospiszyl, Patologie
spo³eczne. Resocjalizacja, Warszawa 2008; Zjawiska patologii spo³ecznej. Uwarunko-
wania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, red. T. So³tysiak, Bydgoszcz 1995.

17 Formy przemocy w kulturze wspó³czesnej, red. H. Mamzer, Poznañ 2006; Ró¿ne
spojrzenia na przemoc, red. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak, £ódŸ 2008.

18 L. A. Pervin, Psychologia osobowoœci, Gdañsk 2002.



komunikat, dostarczany przez media, lecz sposób osobniczego, indywi-

dualnego i nie zawsze przewidywalnego przetwarzania otrzymanej in-

formacji19. W konsekwencji widzimy, jak media mog¹ siê przyczyniaæ,

œwiadomie b¹dŸ nieœwiadomie, do destrukcji wspó³czesnych stosunków

spo³ecznych. W rezultacie wœród wielu niebezpieczeñstw, których Ÿród-

³em jest internet, mo¿emy wyodrêbniæ m.in. zagro¿enia zdrowotne, psy-

chiczne, moralne oraz spo³eczne20.

Z perspektywy interesów zarówno mediów lokalnych, jak i spo³eczeñ-

stwa obywatelskiego niezmiernie wa¿kim zagadnieniem jest nie tylko

problematyka rozwoju internetu, lecz kszta³tuj¹cego siê w œlad za nim

spo³eczeñstwa informacyjnego. System ten mo¿e prowadziæ do powstania

specyficznej elity w³adzy, tzw. netokracji, której przewaga w komunikacji

politycznej bêdzie wynika³a miêdzy innymi z umiejêtnego pos³ugiwania

siê i wykorzystywania nowoczesnych mediów, w szczególnoœci interne-

tu21, w procesie kreowania pozytywnego wizerunku22 (e-wizerunku)23. In-

ternet bowiem jest niezmiernie wdziêcznym narzêdziem, którym pos³ugu-

jemy siê w procesie nie tylko marketingu politycznego24, lecz równie¿

marketingu terytorialnego25. Stanowi to niema³e wyzwanie dla dziennika-

rzy mediów lokalnych, których jedno z zasadniczych zadañ polega na

kontroli w³adzy lokalnej26.

SP 1 ’11 Miejsce i rola mediów lokalnych we wspó³czesnym... 73

19 Internet a psychologia – mo¿liwoœci i zagro¿enia, red. W. J. Paluchowski, War-

szawa 2009.
20 Media – komunikacja. Zdrowie i psychologia, red. B. Auoil, W. J. Maliszewski,

Toruñ 2007.
21 A. Bard, Netokracja. Nowa elita w³adzy i ¿ycie po kapitalizmie, t³umaczenie

P. Cypryañski, Warszawa 2006; Demokracja a nowe œrodki komunikacji spo³ecznej,
red. J. Adamowski, Warszawa 2004; A. Rothert, Cybernetyczny porz¹dek polityczny,

Warszawa 2005.
22 T. Gackowski, M. £¹czyñski, Metody badania wizerunku w mediach, Warsza-

wa 2009.
23 M. £ebkowski, E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania i-mage’u, Gli-

wice 2010.
24 S. Trzeciak, Marketing polityczny w internecie, Warszawa 2010.
25 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Poznañ 2006; B. Gajdzik,

Marketing w gminie – wybrane zagadnienia, Bytom 2002; W. Langer, Strategiczny
marketing w rozwoju jednostki terytorialnej, Katowice 2006; Marketing terytorialny,

red. T. Markowski, Warszawa 2002.
26 Przysz³oœæ dziennikarstwa w dojrza³ych demokracjach, red. P. J. Anderson,

G. Ward, t³umaczenie Anna Piwnicka, Warszawa 2010; Spo³eczna przestrzeñ interne-
tu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.



Funkcjonowanie mediów lokalnych w istotnym stopniu jest obecnie

okreœlane przez zjawisko p³ynnoœci, które obejmuje wachlarz przemian

o charakterze iloœciowym i jakoœciowym, kreuj¹cych proces komuniko-

wania lokalnego. Jego wa¿nym elementem s¹ media lokalne (czasopisma

lokalne, radio lokalne, telewizja lokalna i inne œrodki utrwalania i prze-

sy³ania danych, w szczególnoœci elektroniczna informacja lokalna w in-

ternecie). Proces ów jest stale tworzony i odtwarzany, a ponadto podlega

silnemu oddzia³ywaniu nie tylko praw rynku i zmieniaj¹cych siê techno-

logii oraz organizacji i funkcjonowania mediów, ale tak¿e oczekiwañ i potrzeb

heterogenicznych spo³ecznoœci lokalnych. Czego wyrazem jest miêdzy

innymi postêpuj¹cy proces ich szeroko rozumianej specjalizacji, odpo-

wiadaj¹cej tak¿e na potrzeby ró¿norodnych mniejszoœci, w tym mniejszoœci

narodowych, etnicznych i religijnych27, grup niszowych czy spo³ecznoœci

alternatywnych28, oraz niezmiernie szybko rozwijaj¹cy siê sektor lokal-

nych mediów wirtualnych29, a wraz z nimi pojawiaj¹cy siê specyficzny

typ dziennikarstwa internetowego30 – preferuj¹cy miêdzy innymi swoisty

lapidarny styl informowania31. Jego uzupe³nieniem jest uprawiane w in-
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27 Konflikt czy wspó³dzia³anie – media a problemy mniejszoœci, Kraków 1996; Me-
dia w spo³eczeñstwie informacyjnym. Sekty i nowe ruchy religijne, pod red. I. Faj-

fer-Kruczek, £. Tomczyka, Cieszyn 2009; J. Mieczkowski, Prasa mniejszoœci
narodowych i etnicznych w polityce pañstwa polskiego od 1989 roku, Szczecin 2007;

Mniejszoœci narodowe i etniczne a media elektroniczne, pod red. A. Sadowskiego,

T. Skoczka, Bia³ystok 2001; B. Klimkiewicz, Mniejszoœci narodowe w sferze publicz-
nej. Reprezentacje, praktyki i regulacje medialne, Kraków 2003; Regionalne i lokalne
media w spo³eczeñstwie wielokulturowym, pod red. J. Glenska, M. Kalczyñskiej, Opo-

le 2004.
28 Antologia Zinów 1989–2001, opracowanie D. Ciosmak, Kielce 2001; Art-ziny.

Zielonogórska twórczoœæ alternatywna lat 90., Zielona Góra 2009; W. Kajtoch, Œwiat
prasy alternatywnej w zwierciadle jej s³ownictwa, Kraków 1999; Xeroferia. Antolo-
gia, Warszawa–Zielona Góra 1993.

29 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów – historia, teoria, praktyka,

Kraków 2009.
30 M. Mielcarek, Nowe media – nowe dziennikarstwo?, „Refleksje” 2010, nr 2, je-

sieñ–zima, s. 11–21; L. Olszañski, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

O dziennikarstwie internetowym zobacz tak¿e na: www.eredaktor.pl.
31 Tekst (w) sieci. Literatura, spo³eczeñstwo, komunikacja, wyd. 12, red. A. Gum-

kowska, Warszawa 2009; Tekst (w) sieci. Tekst, jêzyk, gatunki, wyd. 11, red. D. Ulicka,

Warszawa 2009; K. Wolny-Zmorzyñski, W. Furman, Internetowe gatunki dziennikar-
skie, Warszawa 2010; J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tek-
stów dla internetu, Gliwice 2010.



ternecie tzw. dziennikarstwo obywatelskie, które przybiera coraz wiêksze

rozmiary32.

W wyniku aktywnej dzia³alnoœci informacyjno-publicystycznej i re-

klamowo-og³oszeniowej oraz rozrywkowej media lokalne staj¹ siê jed-

nym z wa¿nych elementów kultury popularnej (w tym towarzysz¹cego jej

swoistego jêzyka komunikacji)33 i spo³eczeñstwa masowego, który czyn-

nie uczestniczy w procesie jego tzw. makdonaldyzacji34. Wyrazem tego

procesu s¹ miêdzy innymi szybkoœæ reakcji mediów lokalnych na bie¿¹ce

wydarzenia, zwiêkszaj¹ca siê iloœæ szczegó³owych informacji oferowa-

nych odbiorcy oraz towarzysz¹ca im wieloœæ ujêæ rzeczywistoœci, a tak¿e

nadawanie specyficznego znaczenia wydarzeniom (np. opatrywanie ich

nag³ówkiem „Afera”, „Katastrofa”, „Korupcja”, „Szok” „Zboczenie”),

zwykle nieadekwatnego do poziomu posiadanej w danym momencie wie-

dzy o tym wydarzeniu, i wystêpuj¹ca w relacji dziennikarskiej podatnoœæ

na jednoznacznoœæ oceny, s¹du, interpretacji – nie pozostawiaj¹ca w¹tpli-

woœci odbiorcy, kto jest winien i dlaczego.

Rozwojowi mediów lokalnych towarzyszy kszta³tuj¹ca siê wraz z nim

swoista poetyka przekazu35. W ten sposób objawia siê nam miêdzy innymi

zjawisko pluralizmu mediów, który wyra¿a siê nie tylko w obszarze ide-

owych, politycznych, kulturowych, religijnych i ekonomicznych inklinacji

wydawcy i dziennikarzy, lecz równie¿ w specyficznym sposobie kszta³to-

wania przekazu medialnego i jego formie.

W konsekwencji olbrzymiego postêpu w dziedzinie rozwoju mediów

i us³ug wirtualnych, mo¿emy mówiæ równie¿ o zjawisku konwergencji

mediów36, w tym mediów lokalnych, które upodobniaj¹c siê do siebie,
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32 Do najwiêkszych, ze wzglêdu na liczbê u¿ytkowników, serwisów dziennikar-

stwa obywatelskiego w Polsce nale¿¹ w kolejnoœci: Wiadomosci24.pl, Interia360.pl,

iThink.pl, eioba.pl, salon24.pl.
33 Studia nad komunikacj¹ popularn¹, miêdzykulturow¹, sieciow¹ i edukacyjn¹,

red. J. Fras, Toruñ 2007.
34 G. Ritzer, Makdonaldyzacja spo³eczeñstwa, Wydanie na nowy wiek, Warszawa 2005.
35 E. Szczêsna, Poetyka mediów – polisemicznoœæ, digitalizacja, reklama, Warsza-

wa 2007.
36 M. Dro¿d¿, Konwergencja mediów. Tendencje, modele i konsekwencje, „Studia

Medioznawcze” 2008, nr 3; H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i no-
wych mediów, Warszawa 2007. Konwergencjê mediów ujmuje siê w ró¿nych perspek-

tywach i konwencjach poznawczych, zwykle jednak traktuje siê jako konwergencjê:

1) zjawisk kultury, 2) systemów komunikowania masowego, 3) stosunków w³asno-

œciowych w mediach, 4) techniczn¹ (technologiczn¹), 5) transmisyjn¹, 6) rynkow¹,

7) produktów i us³ug medialnych.



znajduj¹ nie tylko wspóln¹ platformê ich emisji, jak¹ jest wspó³czeœnie in-

ternet, lecz tak¿e œrodowisko powstawania nowych multimedialnych i in-

teraktywnych wzorów i sposobów zarówno komunikowania siê ludzi, jak

i uprawiania ró¿norodnych przejawów twórczoœci37, w³aœciwych naturze

sieci cyfrowej i wirtualnej przestrzeni38. Rozwój lokalnych mediów elek-

tronicznych przynosi ze sob¹ nie tylko szereg pozytywnych zjawisk i mo-

¿liwoœci, lecz jest równie¿ Ÿród³em nowych problemów spo³ecznych,

politycznych, prawnych, ekonomicznych, kulturowych, obyczajowych39.

Media lokalne podtrzymuj¹c system publicznej wymiany informacji

i opinii mog¹ sprzyjaæ dialogowi demokratycznego spo³eczeñstwa, w któ-

rym artyku³owanie odmiennych potrzeb, oczekiwañ i s¹dów powinno

byæ zjawiskiem naturalnym, nie wywo³uj¹cym nadmiernych niepokojów,
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37 Estetyka wirtualnoœci, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005; Homo kreator czy
homo ludens? Twórcy – internauci – podró¿nicy, red. W. Muszyñski, M. Soko³owski,

Toruñ 2008; M. Szpunar, Kultura obrazu a ikonosfera internetu, „Studia Medioznaw-

cze” 2008, nr 3.
38 D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Spo³eczna przestrzeñ internetu, Warszawa

2006; W. Gogo³ek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy,

Warszawa 2010.
39 A. Adamski, Przestêpczoœæ w cyberprzestrzeni, Toruñ 2001; R. Aftab, Internet

a dzieci. Uzale¿nienia i inne niebezpieczeñstwa, Warszawa 2003; J. Barta, R. Markie-

wicz, Internet a prawo, Kraków 1998; W. J. Bober, Powinnoœci w œwiecie cyfrowym.
Etyka komputerowa w œwietle wspó³czesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008; J. Bo-

bryk, Œwiadomoœæ cz³owieka w epoce mediów elektronicznych, Warszawa 2004; J. van

Dijk, Spo³eczne aspekty nowych mediów. Analiza spo³eczeñstwa sieci, Warszawa

2010; P. Fortuna, Psychologiczne mechanizmy obrony przed perswazyjnym wp³ywem
telewizji, Lublin 2007; W. Godzic, Rozumieæ telewizjê, Kraków 2001; idem, Telewizja
jako kultura, Kraków 2002; R. Golat, Internet – aspekty prawne, Warszawa 2003;

S. Juszczyk, Cz³owiek w œwiecie elektronicznych mediów – szanse i zagro¿enia. O pro-
blemach tworz¹cego siê spo³eczeñstwa informacyjnego, Katowice 2000; M. Kamiñ-

ska, A. Horowski, Erotyzm, groza, okrucieñstwo – dominaty wspó³czesnej kultury,

Poznañ 2008; J. Miku³owski-Pomorski, Zmieniaj¹cy siê œwiat mediów, Kraków 2008;

Problemy spo³eczeñstwa informacyjnego, t 1 i 2, red. S. Szewczyk, Szczecin 2007;

Przemoc i marginalizacja. Patologie spo³ecznego dyskursu, red. P. Piotrowski, War-

szawa 2004; M. Soko³owski, Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej
XXI wieku, Elbl¹g 2006; Spo³eczno-kulturowe oddzia³ywanie mediów w dobie spo-
³eczeñstwa sieciowego, praca zbiorowa, Miñsk Mazowiecki 2009; H. Tumolska, Dwa
modele nadawcy prasowego po transformacji ustrojowej w Polsce – na przyk³adzie
tygodników kaliskich, w: Miêdzy histori¹, politologi¹ a medioznawstwem. Wybór pro-
blemów, pod red. T. Wallasa, Poznañ 2010, s. 173–189; P. Werner, £atwa œcie¿ka.
Spo³eczeñstwo a przestrzeñ telekomunikacji i mediów elektronicznych, Poznañ 2009;

J. Za³ubski, Media bez tajemnic, Poznañ 2002.



sporów czy konfliktów spo³ecznych. Tak¿e Koœció³ Rzymskokatolicki,

dostrzegaj¹c olbrzymie zalety mediów, w tym mediów lokalnych, w od-

dzia³ywaniu na odbiorców i kszta³towaniu pozytywnych i zgodnych

z nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a wzorów osobowych, zwraca jednak uwagê na

ich obowi¹zki wobec spo³eczeñstwa oraz zagro¿enia, jakie mo¿e nieœæ ze

sob¹ ich dynamiczny rozwój40. Szczególne zagro¿enia dla wiernych hie-

rarchowie Koœcio³a widz¹ w bezkrytycznym korzystaniu z internetu41. Jak

stwierdzi³ papie¿ Benedykt XVI: „Dzisiaj niema³o m³odych ludzi, oszo³o-

mionych nieskoñczonymi mo¿liwoœciami, jakie daj¹ sieci informatyczne

czy inne technologie, nawi¹zuje formy komunikacji, które nie przyczy-
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40 A. Baczyñski, Telewizja w s³u¿bie ewangelizacji, Kraków 1998; K. Czuba,

Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruñ 2007; G. Delmanowicz, Internet mo-
ralnym wyzwaniem dla cz³owieka Trzeciego Tysi¹clecia w œwietle wybranych doku-
mentów Koœcio³a, Przemyœl 2007; M. Dro¿d¿, Logos i ethos mediów – dyskurs
paradygmatyczny filozofii mediów, Kraków 2005; idem, Osoba i media. Personali-
styczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005; Dziennikarstwo wed³ug Jana Paw³a II,
red. M. Miller, Warszawa 2008; J. P. Foley, Bóg w globalnej wiosce, Kraków 2002;

K. Klauza, Media w nowoczesnej parafii. Sugestie pastoralne stare i nowe, Czêstocho-

wa 2003; Komunikacja wiary w trzecim tysi¹cleciu, pod red. S. Dziekoñskiego, Olec-

ko 2000; Koœció³ a œrodki spo³ecznego przekazu, praca zbiorowa, Warszawa 1990;

Koœció³ i media w perspektywie komunikacyjno-pastoralnej, praca zbiorowa, Szczecin

2008; A. Lepa, Mity i obrazy, £ódŸ 1999; idem, Œwiat manipulacji, Czêstochowa

1997; A. Lewek, Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Paw³a II, Warszawa 2008;

K. Ligêza, „Areopag” œrodków spo³ecznego przekazu jako wyzwanie dla ewangeliza-
cji wspó³czesnej kultury w nauczaniu Jana Paw³a II, Kraków 2000; J. Majewski, Reli-
gia, media, mitologia, Wydawnictwo S³owo/Obraz/Terytoria, Gdañsk 2010; Media
w wychowaniu chrzeœcijañskim, praca zbiorowa, Lublin 2010; Media wyznaniowe
w Polsce 1989–2004, pod red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004;

J. Mi¹so, Pedagogiczno-pastoralny model oddzia³ywania radia katolickiego w Polsce.
Studium z zakresu pedagogiki medialnej, Rzeszów 2008; S. Mordarski, Media
w dzia³aniu. Funkcjonowanie œrodków spo³ecznego przekazu w œwietle nauczania Ko-
œcio³a, Sandomierz–Kraków 2007; K. Pokorna-Ignatowicz, Koœció³ w œwiecie mediów
– historia, dokumenty, dylematy, Kraków 2002; Prawda w mediach – miêdzy idea³em
a iluzj¹, praca zbiorowa, Tarnów 2010; T. Reroñ, Media na us³ugach moralnoœci
chrzeœcijañskiej, Wroc³aw 2002; B. Secler, Koœció³ i media. Nastêpstwa Dekretu Inter
mirifica, w: Miêdzy histori¹, politologi¹ a medioznawstwem. Wybór problemów, pod

red. T. Wallasa, Poznañ 2010, s. 209–219; P. Siuda, Religia a internet. O przenoszeniu
religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010.

41 G. Delmanowicz, Internet moralnym wyzwaniem dla cz³owieka Trzeciego Ty-
si¹clecia w œwietle wybranych dokumentów Koœcio³a, Przemyœl 2007; P. Siuda, Reli-
gia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa

2010.



niaj¹ siê do wzrostu w cz³owieczeñstwie, lecz przeciwnie – gro¿¹ powiêk-

szeniem siê poczucia samotnoœci i odosobnienia”42. Tak¿e inne Koœcio³y

zwracaj¹ uwagê na negatywne aspekty dzia³alnoœci mediów, podkre-

œlaj¹c, ¿e kszta³tuj¹ one w spo³eczeñstwie niew³aœciw¹ hierarchiê wartoœci,

w której pieni¹dz odgrywa decyduj¹c¹ rolê. „Sugeruj¹ one, i¿ ostatecz-

nym celem jest ¿ycie ziemskie. Dla wiêkszoœci celem nie jest ¿ycie wiecz-

ne, lecz zdobywanie pieniêdzy. […] Mamona jest teraz g³ównym dobrem

i taki obraz ¿ycia lansuj¹ nam œrodki masowego przekazu, oferuj¹c

i g³osz¹c nam niew³aœciw¹ hierarchiê wartoœci. Wypaczone ich pojmowa-

nie wp³ywa równie¿ na samych wierz¹cych” – stwierdzi³ w orêdziu nowo-

rocznym prawos³awny arcybiskup bia³ostocki i gdañski Jakub43.

Wydaje siê, ¿e we wspó³czesnych mediach lokalnych dominuje swoisty

werbalizm, a wraz z nim instrumentalizm (pragmatyzm), emocjonalizm

i idealizm, zw³aszcza widoczny w sferach politycznej i ideowo-religijnej

oraz obyczajowej, a tak¿e szczególne zainteresowanie ogó³em, grup¹,

wspólnot¹, sprawami publicznymi. Brakuje zaœ w nich szerszego odnie-

sienia do empirii, praktycyzmu, pragmatyzmu i racjonalizmu oraz jed-

nostki, indywidualizmu, tolerancji i wolnoœci44. W badaniach zwraca siê

równie¿ uwagê na problematykê uzale¿nienia odbiorców od mediów jako

wspó³czesnej postaci zniewolenia cz³owieka45.

Zwykle traktuje siê media lokalne zarówno jako podstawê demokracji,

jak i wa¿ne narzêdzie artykulacji interesów, opinii, wartoœci, a tak¿e walki

o prawa i wolnoœci46. Nie mo¿na zatem zapominaæ o ich w zasadzie funda-

mentalnej roli informacyjnej i opiniotwórczej, jak¹ odgrywaj¹ w naszym

¿yciu zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym, spo³ecznym i publicznym.
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42 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/benedykt-xvi-internet-powieksza-samot-

nosc-i-wyobcowanie (15.11.2010).
43 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/media-lansuja-niewlasciwa-hierarchie-war-

tosci (4.01.2011).
44 D. Dabert, Mowa kontrolowana. Szkice o jêzyku publicznym w Polsce po 1989

roku, Poznañ 2003; M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym,

Kraków 2006; Polityka i perswazja, praca zbiorowa, Poznañ 2007; Scena polityczna
i media. Mira¿e sukcesu, ryzyko autoprezentacji, praca zbiorowa, Warszawa 2004;

Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, £ódŸ 2002; W. Pisarek, O mediach i jê-
zyku, Kraków 2007; E. Wilk, Nawigacje s³owa. Strategie werbalne w przekazach au-
diowizualnych, Kraków 2000.

45 M. Czarniecki, W niewoli mediów, Opole 1999.
46 L. Staszyñski, Œrodki przekazu – ostoja demokracji czy instrument walki?, War-

szawa 1995.



To na fundamencie sprawnie dzia³aj¹cych mediów lokalnych, przeno-

sz¹cych wiarygodne informacje od elit politycznych i w³adz publicznych

do odbiorców i odwrotnie, mo¿e wyrastaæ nowa postaæ demokracji – de-

mokracja uczestnicz¹ca, partycypacyjna. Stanowi ona wyraz wysokiego

zainteresowania spo³eczeñstwa sprawami publicznymi, to zaœ rodzi na-

dziejê, ¿e taka postaæ demokracji bêdzie tak¿e sprzyja³a szybszemu roz-

wojowi spo³ecznemu, przynosz¹c równie¿ wiêksze poparcie spo³eczne

dla samej demokracji47.

Nie ulega tak¿e w¹tpliwoœci, i¿ media lokalne, bêd¹c potencjalnie

wp³ywowym narzêdziem kszta³towania opinii publicznej48, s¹ wykorzy-

stywane, czêsto za ich przyzwoleniem, przez komórki public relations
w procesie tworzenia pozytywnej opinii o dzia³alnoœci ró¿norodnych pod-

miotów49. W rezultacie dzia³alnoœci mediów lokalnych mo¿e powstawaæ

sztuczne zjawisko wyciszania opinii publicznej lub odwrotnie – pobudza-

nia opinii publicznej50. Zachowanie takie prowadzi do syndromu mil-

cz¹cej wiêkszoœci, która podlega wp³ywowi wszechpotê¿nych, chocia¿

ró¿norodnych mediów51.

Proces budowy rynku mediów o zasiêgu lokalnym trwa nadal i miejmy

nadziejê, ¿e tak w³aœnie pozostanie i ¿e bêdziemy mieli do czynienia ze

stale ewoluuj¹cym systemem mediów lokalnych, dostosowuj¹cym siê do

wymagañ ich odbiorców i zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ spo³eczno-po-

litycznych i prawno-ekonomicznych ich funkcjonowania. Wydaje siê, ¿e

zarówno dla ¿ycia publicznego (definiowanego w kategoriach z³o¿onego

uk³adu relacji w³adza–obywatele, spo³eczeñstwo–w³adza), jak równie¿

swoistego „zdrowia spo³ecznego” (ujmowanego w kategoriach potrzeb

indywidualnych i zbiorowych oraz mo¿liwoœci ich artyku³owania i zaspo-

kajania), ta sytuacja jest po¿yteczna52.
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47 G. Satori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 137.
48 S. Kuœmierski, Opinia publiczna. Wprowadzenie do teorii, Wy¿sza Szko³a

Ekonomiczna 1997.
49 S. Kuœmierski, Public relations w procesie opiniotwórczym, Almamer 2006.
50 E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra

spo³eczna, t³umaczy³a J. Gilewicz, Warszawa 2004.
51 J. Baudrillard, W cieniu milcz¹cej wiêkszoœci albo kres sfery spo³ecznej,

prze³o¿y³ S. Królak, Sic! 2006.
52 W. Pi¹tkowska-Stepaniak, Media na stra¿y demokracji – utopia czy rzeczywi-

stoœæ, w: Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, pod red. T. Sa-

siñskiej-Klas, Toruñ 2007.



W przeciwnym wypadku, czyli swoistego zakoñczenia procesu kszta³to-

wania siê rynku prasowo-wydawniczego i nadawczego na poziomie lokal-

nym i podzia³u stref wp³ywów pomiêdzy poszczególne media i popieraj¹ce

je ugrupowania spo³eczno-polityczne, mielibyœmy zapewne do czynienia

nie z heterogenicznym oraz policentrycznym uk³adem relacji spo³ecznych

(w³aœciwym dla systemu otwartego i demokracji deliberatywnej53), lecz

ze spetryfikowanym oraz silnie spolaryzowanym systemem komuniko-

wania lokalnego (w³aœciwym dla systemu zamkniêtego i autorytarnego),

na który najwiêkszy wp³yw posiada³yby podmioty gospodarcze, politycz-

ne, biurokratyczne i w³adze lokalne54. W tych warunkach niezorganizo-

wane si³y spo³eczne oraz organizacje pozarz¹dowe i media lokalne by³yby

swoistymi petentami, stoj¹cymi u drzwi rz¹dz¹cych i posiadaj¹cymi nie-

wielkie mo¿liwoœci oddzia³ywania na kszta³t lokalnego systemu spo-

³eczno-politycznego, ekonomicznego oraz komunikowania lokalnego55.

Zachowanie równowagi w tym obszarze praktyki spo³ecznej jest pod-

staw¹ sprawnie, chocia¿ nie bez okresowych perturbacji, funkcjonuj¹cej

demokracji w spo³eczeñstwie ju¿ nie tylko obywatelskim, lecz spo³eczeñ-

stwie tak¿e informacyjnym.

Summary

The author deals with the issue of the positioning of local media in a local informa-

tion system. He considers this issue from the perspective of media studies and refers to

the results of surveys carried out over the past twenty years, that is after 1989. The pa-

per intends to present selected areas of the analysis of local media as an important par-

ticipant in dialogue and a forum for the exchange of arguments in a local information

system. The author emphasizes the social and political consequences of two funda-

mental paradigms of the functioning of local media, namely freedom of speech and ac-

countability for one’s words, which are considered not only in terms of the execution

of the right to access information, but also in terms of the social responsibility of the

media for the information they disseminate.
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53 J. Wêgrzecki, Przysz³oœæ demokracji deliberatywnej, „Athenaeum. Polskie Stu-

dia Politologiczne” 2009, nr 22, s. 27–42.
54 S. Michalczyk, Media lokalne, w: Polskie media lokalne na prze³omie XX i XXI

wieku, pod red. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W. M. Kolasy, Kraków 2007; idem, Me-
dia lokalne w systemie komunikowania. Wspó³czesne tendencje i uwarunkowania roz-
wojowe, Katowice 2000.

55 A. K. Piasecki, Samorz¹d terytorialny a media lokalne (1990–2002). Próba syn-
tezy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr 1–2.
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