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POLSKIE MEDIA LOKALNE
I SUBLOKALNE 1989–1999
Prasa lokalna na prze³omie 1988/89 roku
rok 1989 wchodzi³a Polska z paroma tysi¹cami gazetek i biuletynów
informacyjnych, wydawanych przez podziemne komisje zak³adowe
NSZZ „Solidarnoœæ”, terenowe ko³a — utworzonego w grudniu 1988
roku — Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wa³êsie oraz inne podziemne
ugrupowania demokratycznej opozycji, np. Tygodnik Mazowsze (Warszawa),
Goniec Ma³opolski (Kraków), Solidarnoœæ Œwiêtokrzyska (Kielce), Baszta
(Pyrzyce). Obecnie wiêkszoœæ z tych wydawnictw trudno uznawaæ za prasê, raczej nale¿a³oby zaliczyæ je do dokumentów ¿ycia spo³ecznego, ale wtedy — na
prze³omie lat 80. i 90. — by³a to n a j l i c z n i e j s z a g r u p a
periodycznych wydawnictw lokalnych.
Równoczeœnie, niejako na marginesie systemu medialnego PRL, egzystowa³a d r u g a g r u p a gazet i czasopism lokalnych i sublokalnych, wydawanych przez legalnie dzia³aj¹ce ró¿norodne towarzystwa (stowarzyszenia)
mi³oœników (przyjació³) miasta lub ziemi, np. Pomorze (Gdañsk), Kociewski
Magazyn Regionalny (Starogard Gdañski), Ziemia £om¿yñska, Przyjaciel
Ludu (Leszno), Bia³ostocczyzna. Do tej grupy nale¿y zaliczyæ czasopisma lokalne za³o¿one w latach 1983–1986 przez terenowe komórki PRON
(Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego), np. G³os Œremski, Ziemia
Mosiñska, Wiadomoœci Nowotomyskie, Echa Opalenicy czy Wiadomoœci Grodziskie, a tak¿e lokalne oddzia³y PTTK, np. Jaæwie¿ (Suwa³ki), Radomir (Radom), Wielkopolska (Poznañ). W sumie nie by³o ich zbyt du¿o — ok. 130
czasopism. Obok zwyk³ych biuletynów informacyjnych — kronik
z dzia³alnoœci poszczególnych towarzystw (zwykle miesiêczników, dwumiesiêczników i kwartalników), ukazywa³y siê regionalistyczne czasopisma
popularnonaukowe (najczêœciej jako pó³roczniki lub roczniki), m.in. Barbakan (Warszawa), Rocznik Jasielski, Tatry (Zakopane), Karkonosze (Jelenia
Góra), Ziemia Kolska, ¯niñskie Zeszyty Historyczne itd.
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T r z e c i ¹ g r u p ê tworzy³y gazety i czasopisma wydawane przez lokalne ko³a organizacji m³odzie¿owych zwi¹zanych z PZPR, ZSL lub SD, np.
Preteksty w £om¿y — pismo m³odzie¿y zrzeszonej w ZSMP, ZMW i ZHP.
Kolejn¹, c z w a r t ¹ — stanowi³a prasa zak³adowa, bêd¹ca organem b¹dŸ to
zak³adowej komórki PZPR lub dyrekcji, b¹dŸ te¿ oficjalnych zak³adowych
zwi¹zków zawodowych. „Zak³adówek” w roku 1988 by³o ok. dwustu, m.in.:
Wiadomoœci (WSK Rzeszów), Tarnowskie Azoty, Petroecho (Petrochemia
P³ock), Echo Cegielskiego (Poznañ), Elana (Toruñ), Dolmel (Wroc³aw), Prosto z mostu (Huta Katowice), Echo Za³ogi — Gazeta Dêbicka, G³os Mielecki
(WSK Mielec), ¯ycie F£T (Kraœnik) itd.
Reprezentantami p i ¹ t e j g r u p y gazet lokalnych by³y profesjonalnie
redagowane wojewódzkie tygodniki informacyjno-publicystyczne wydawane
przez RSW „Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch” jako organy komitetów wojewódzkich
PZPR — w sumie 31 tytu³ów, m.in. Kujawy (W³oc³awek), Konkrety (Legnica), Trybuna Wa³brzyska, TEMI (Tarnów), Dunajec (Nowy S¹cz), Przegl¹d Koniñski, Podkarpacie (Krosno), Kronika Beskidzka (Bielsko-Bia³a) —
oraz 13 tygodników komitetów miejskich PZPR, ukazuj¹cych siê g³ównie
w du¿ych miastach Górnego Œl¹ska, Mazowsza i Wielkopolski, np. G³os Zabrza i Rudy Œl¹skiej, Wiadomoœci Zag³êbia (Sosnowiec), Goniec Górnoœl¹ski
(Chorzów), Po³udniowa Wielkopolska (Kalisz), Wielkopolskie Zag³êbie (Konin), ¯ycie Pabianic, ¯ycie ¯yradowa lub Przemiany Ziemi GnieŸnieñskiej.
1 stycznia 1989 roku ukazywa³o siê oficjalnie (tzn. nie licz¹c owej
najwiêkszej z wy¿ej wymienionych grupy prasowej) 370–390 czasopism regionalnych, lokalnych i sublokalnych. Nie istnia³a praktycznie oficjalna prasa
parafialna i uczniowska.

P

R
A

S

O

Z

N
AW

Historyczne decyzje, podjête wiosn¹ 1989 roku przy Okr¹g³ym Stole,
zawa¿y³y nie tylko na przysz³oœci Polski, ale i wszystkich pañstw bloku
wschodniego. Zawa¿y³y tak¿e na dalszych losach mediów. Istnienie i dostêp
demokratycznej opozycji, zrzeszonej g³ównie w powsta³ych w grudniu 1988
roku komitetach obywatelskich „Solidarnoœci”, do wolnych mediów by³o jej
jednym z najwa¿niejszych celów. Bez wolnych mediów przemiany ustrojowe
nie mog³yby siê dokonaæ. Powo³ano specjalny „podstolik — koszyk”
poœwiêcony wy³¹cznie mediom. Ustalenia tam podjête zaakceptowa³ Sejm
PRL, uchwalaj¹c w kolejnych miesi¹cach kilka ustaw, m.in. o likwidacji
Robotniczej Spó³dzielni Wydawniczej „Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch”, uwolnieniu
cen papieru, wolnym dostêpie do urz¹dzeñ poligraficznych. Najwa¿niejsz¹
decyzj¹ by³o zniesienie cenzury (G³ównego Urzêdu Kontroli Widowisk,
Przedstawieñ i Publikacji). Tym samym z³amany zosta³ monopol partyjno-pañstwowy na wydawanie prasy, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. Wydarzenia toczy³y siê szybko: 8 marca 1990 roku Sejm przyj¹³
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ustawê o samorz¹dzie terytorialnym; 17 maja odby³y siê pierwsze wybory do rad
samorz¹dowych szczebla podstawowego, a 6 czerwca 1990 roku by³ ostatnim
dniem istnienia cenzury w Polsce. Od tego dnia tylko niezawis³y s¹d
mo¿e decydowaæ, czy publikowane lub przedstawiane materia³y s¹ w zgodzie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem. Równoczeœnie tylko s¹d móg³
decydowaæ czy konkretny tytu³ prasowy, lokalna stacja radiowa lub telewizyjna, spe³niaj¹ wymagania prawne Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym mo¿e staæ siê legalnym podmiotem na polskim rynku medialnym. Od
tego dnia przesta³y istnieæ wszystkie polityczne przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
demokratycznej opozycji legaln¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹. W praktyce zreszt¹
ju¿ od wrzeœnia 1988 roku (od s³ynnej debaty telewizyjnej Wa³êsa —
Miodowicz) wydawnictwa te praktycznie nie by³y têpione przez aparat
bezpieczeñstwa PRL (mo¿e z wyj¹tkiem wydawnictw trzeciobiegowych:
zinów, biuletynów Ruchu WiP i Federacji Anarchistycznej).
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Zgodnie z przyjêt¹ przez Oœrodek Badañ Prasoznawczych typologi¹ Sylwestra Dzikiego, któr¹ stosowano do 31 grudnia 1998 roku (od 1 stycznia
1999 roku obowi¹zuje nowy podzia³ administracyjny kraju), prasê mo¿na
by³o dzieliæ na: ponadogólnokrajow¹, ogólnokrajow¹, regionaln¹, lokaln¹
(prasê lokaln¹ I stopnia), sublokaln¹ (prasê lokaln¹ II stopnia). Zgodnie z tym
podzia³em, do prasy regionalnej zaliczano wszystkie czasopisma, których
zasiêg by³ mniejszy ni¿ ogólnokrajowy, a wiêkszy ni¿ wojewódzki
(województwa z lat 1975–1998). Prasa lokalna to takie gazety i czasopisma,
których zasiêg pokrywa³ siê z granicami tych¿e województw, a mianem prasy
sublokalnej okreœlano pozosta³¹ grupê pism, które kolportowane by³y na
obszarze mniejszym ni¿ jedno województwo.
Podzia³ ten — jasny i przejrzysty — mia³ jednak swoje s³abe strony, gdy¿
do prasy sublokalnej — obok niskonak³adowych gazet i biuletynów gminnych, miejsko-gminnych, osiedlowych, parafialnych — zakwalifikowane zosta³y np. wysokonak³adowe gazety i czasopisma kolportowane wy³¹cznie
w granicach administracyjnych kilkusettysiêcznych miast wojewódzkich.
Omawiana typologia traci racjê bytu w przypadku internetowego wydania gazety lub czasopisma (tzw. wydanie „on line”), gdy¿ jego zasiêg jest
nieograniczony, praktycznie ogólnoœwiatowy.
Od 1 stycznia 1999 roku obowi¹zuje w Polsce nowy, trójstopniowy
podzia³ administracyjny kraju: 16 du¿ych województw oraz 309 powiatów
ziemskich i 46 powiatów grodzkich. W ten sposób media regionalne obejmuj¹
swoim zasiêgiem co najmniej jedno „nowe” województwo, media lokalne —
mniej ni¿ jedno województwo, ale i co najmniej jeden powiat, a media sublokalne — pozosta³¹ grup¹ mediów, np. miejsko-gminne, gminne, osiedlowe,
parafialne itd.
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Funkcje i zadania mediów lokalnych
Do podstawowych zadañ mediów lokalnych i sublokalnych zalicza siê:
wszechstronn¹, bie¿¹c¹ informacjê lokaln¹,
· kontrolê w³adz lokalnych,
· promowanie inicjatyw lokalnych,
· pe³nienie funkcji „trybuny spo³ecznoœci lokalnej”,
· integracjê œrodowiska lokalnego,
· kszta³towanie lokalnej opinii spo³ecznej — funkcje opiniotwórcze,
· integracjê spo³ecznoœci lokalnej w strukturach lokalnych i ponadlokalnych,
· wspieranie lokalnej kultury,
· promocjê „ma³ej ojczyzny”, edukacjê ekonomiczno-gospodarcz¹ spo³ecznoœci lokalnej,
· funkcje reklamowo-og³oszeniowe, w stosunku do lokalnych reklamodawców,
· funkcjê rozrywkow¹, zakotwiczon¹ lokalnie dziêki tematyce, formie lub autorstwu.
Wymienione funkcje s¹ wypadkow¹ planów i oczekiwañ najwa¿niejszych
podmiotów lokalnych:
· odbiorców (spo³ecznoœci) lokalnych (czytelników lub s³uchaczy — widzów),
· w³aœcicieli mediów lokalnych (nadawców lub wydawców),
· lokalnego biznesu, czyli potencjalnych reklamodawców,
· nadrzêdnych oœrodków decyzyjnych (np. rz¹d, w³adze wojewódzkie, hierarchia Koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych), jak i w³adz lokalnych,
· zespo³u redakcyjnego.
Rozmijanie siê poszczególnych typów mediów (ró¿ni¹cych siê form¹
w³asnoœci) z funkcjami zak³adanymi a spe³nianymi w rzeczywistoœci jest
g³ówn¹ przyczyn¹ ich trwa³ego rozwarstwienia. £atwo wyró¿niæ dwa, trzy
czêsto antagonistyczne nurty:
1. Media samorz¹dowe.
2. Niezale¿ne media wolnorynkowe (komercyjne).
3. Media lokalnych oddzia³ów partii politycznych lub zwi¹zków zawodowych.
Pozosta³e typy mediów s¹ bardziej „neutralne”, jeœli uwzglêdnimy pe³nione funkcje i przekazywane treœci. Do nich zaliczamy:
4. Media tzw. III sektora: m.in. stowarzyszenia mi³oœników (przyjació³)
miasta lub ziemi, organizacje mniejszoœci narodowych.
5. Media terenowych struktur koœcielnych (diecezji, dekanatów, parafii,
zgromadzeñ zakonnych).
6. Media zak³adowe.
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Promocja „ma³ej ojczyzny”, integracja spo³ecznoœci lokalnej w strukturach
lokalnych i ponadlokalnych, promowanie inicjatyw lokalnych — to funkcje
dominuj¹ce w mediach samorz¹dowych; funkcje kontrolne wobec w³adz lokalnych, jak i funkcja „trybuny (rzecznika) spo³ecznoœci lokalnej” —
dominuj¹ w mediach wolnorynkowych. S¹ one czêsto nadu¿ywane, zarówno
w jednym, jak i drugim typie mediów. Sprawdza siê powszechne przekonanie, ¿e wolne media i w³adza — nawet ta lokalna — z natury pozostaj¹
na pozycjach antagonistycznych.
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Bez wzglêdu na stosunek w³adz lokalnych do wydawanej przez siebie prasy,
wspomaganej finansowo stacji radiowej lub lokalnej telewizji kablowej, zawsze
bêd¹ podlegaæ one wiêkszym lub mniejszym ograniczeniom w przedstawianiu
lokalnych treœci. Nie chodzi tu o jawn¹ cenzurê, bo ¿aden z przedstawicieli w³adz
lokalnych by siê nie zdoby³ na to w obecnych czasach, lecz wynikaj¹c¹ z podleg³oœci s³u¿bowej — autocenzurê. Strona przeciwna, media wolnorynkowe, zarzuca mediom samorz¹dowym uprawianie — za spo³eczne œrodki — „propagandy sukcesu” i przemilczanie, wrêcz ukrywanie przed spo³ecznoœci¹ lokaln¹
niewygodnych tematów. Przedstawiciele mediów samorz¹dowych maj¹ pretensje
do strony przeciwnej o nadmiern¹, czêsto nieuzasadnion¹ krytykê, przedstawianie spraw w sposób tendencyjny lub wypaczony, wskutek czego prasa ta
zniechêca czêœæ œrodowisk do wspó³pracy z w³adz¹ lokaln¹, a tym samym doprowadza do antagonizowania i atomizacji spo³ecznoœci lokalnej. Jeden i drugi
typ mediów znajduje wsparcie ze strony niektórych elit politycznych, jak np. lobby samorz¹dowego, lobby wolnorynkowego (liberalnego), przedstawicieli
rz¹du lub silnych i wp³ywowych stowarzyszeñ pozarz¹dowych. Z ponad
szeœciuset tytu³ów prasowych zaliczanych do grupy czasopism niezale¿nych
(wolnorynkowych), tak naprawdê w pe³ni niezale¿nych jest nie wiêcej ni¿
130–150. S¹ one finansowo samowystarczalne, posiadaj¹ du¿e zaplecze czytelnicze, a tym samym mog¹ kreowaæ rzeczywistoœæ lokaln¹, mieæ wp³yw na
dzia³ania i decyzje w³adz lokalnych, rzeczywiœcie oddzia³ywaæ na
spo³ecznoœæ lokaln¹. Na pozosta³e czasopisma w mniejszym lub wiêkszym
stopniu oddzia³uje lokalna w³adza, lokalny biznes oraz lokalni dzia³acze polityczni. Znane s¹ przypadki nêkania wydawców niezale¿nych gazet przez
w³adze lokalne. Mog¹ to byæ dzia³ania poœrednie, np. na lokalnych reklamodawców, poligrafów i kolporterów. Wszystko dzieje siê z poszanowaniem prawa i nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e reklamodawca rezygnuje z zamieszczania reklam i og³oszeñ w skonfliktowanej z w³adzami gazecie
lokalnej, nie mog¹c wytrzymaæ np. cotygodniowych kontroli s³u¿b (bezpoœrednio lub poœrednio) podleg³ych staroœcie, burmistrzowi lub wójtowi —
inspekcji sanitarno-epidemiologicznych, kominiarskich, gazowniczych,
energetycznych, finansowych, BHP itp. Reklamy i og³oszenia to
najwa¿niejsze Ÿród³a dochodu niezale¿nego, wolnorynkowego czasopisma.
W praktyce wiêkszoœæ mediów lokalnych podlega innemu rodzajowi cenzury — nieformalnemu — œrodowiskowemu. Na poziomie mikrolokalnym —
gdzie ka¿dy ka¿dego zna — konieczna jest czêsto du¿a odwaga w przedstawianiu niewygodnych faktów. Bardzo istotne s¹ w tym przypadku
powi¹zania rodzinne, zawodowe, towarzyskie i kole¿eñskie. W wielu
miejscowoœciach wydawcy i nadawcy musz¹ uwzglêdniæ w swoich wypowiedziach (czêsto przemilczaæ) ewentualn¹ reakcjê „kryminogennych
struktur i uk³adów nieformalnych”.
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Prasa lokalna i sublokalna po 1989 roku
W miarê up³ywu czasu ubywa gazet i czasopism lokalnych i sublokalnych,
które siêgaj¹ korzeniami burzliwych lat 1988–1990; zosta³o ich ju¿ niewiele
— 10–15 proc. Nie zmienia to faktu, ¿e do tej pory, na przekór sceptykom,
w miejsce upadaj¹cych czasopism pojawiaj¹ siê nowe (niektóre s¹ wznawiane), coraz lepsze; w ubieg³ym dziesiêcioleciu liczba czasopism lokalnych
i sublokalnych nigdy nie by³a mniejsza ni¿ 1600, ale i nie wiêksza ni¿ 2500. Z
tego ok. 1/4 tytu³ów to prasa parafialna. Choæ w zdecydowanej wiêkszoœci nie
spe³nia ona wszystkich podstawowych kryteriów definiuj¹cych prasê, a tak¿e
w ograniczonym stopniu spe³nia funkcje, które s¹ udzia³em „œwieckiej” prasy
lokalnej i sublokalnej, i nie wykorzystuje wszystkich gatunków dziennikarskich, to jednak uwzglêdniana jest we wszelkich zestawieniach. Nale¿y
przyj¹æ, i¿ prasa parafialna jest jednym z wielu elementów w systemie
krzewienia wiary.
Status instytucjonalno-prawny polskiej prasy lokalnej i sublokalnej
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Najczêœciej prasa samorz¹dowa redagowana i wydawana jest przez wytypowanych (oddelegowanych)
przez w³adze lokalne pracowników miejskich, miejsko-gminnych lub gminnych oœrodków (domów) kultury.
2
Wiêkszoœæ czasopism mniejszoœci narodowych i etnicznych ma charakter œrodowiskowy i kolportowana
jest na obszarze ca³ej Polski. Istnienie prasy ³¹cz¹cej cechy czasopisma lokalnego i czasopisma mniejszoœci
narodowej jest mo¿liwe tylko tam, gdzie zamieszkuj¹ one tereny w zwartych grupach, dotyczy to g³ównie:
Bia³orusinów na Podlasiu; Litwinów w okolicach Puñska i Sejn; Niemców na OpolszczyŸnie, S³owaków na
Spiszu i Orawie, £emków w okolicach Gorlic i Krynicy oraz Kaszubów i Kociewiaków na Pomorzu
Gdañskim.
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Wœród 2428 gazet i czasopism ukazuj¹cych siê w Polsce (zob. tabela, str.
66–67), a zaliczanych do prasy lokalnej i sublokalnej, ok. 26 proc. stanowi¹
pisma wolnorynkowe (niezale¿ne) wydawane przez wielo- i jednopodmiotowe spó³ki (osoby prywatne); ok. 36 proc. to pisma wydawane lub wspó³wydawane przez lokalne samorz¹dy (w tym ok. 40 proc. 6–8 stronicowe biuletyny informacyjne); ok. 10 proc. to pisma tzw. III sektora, wydawane
i finansowane przez towarzystwa mi³oœników miasta (ziemi), stowarzyszenia
(w tym wy¿szej u¿ytecznoœci) i fundacje; ok. 2 proc. to pisma lokalnych oddzia³ów partii politycznych i zwi¹zkowych komisji regionalnych, miejskich
i zak³adowych; kolejne 4 proc. to gazety zak³adowe, a ok. 22 proc. to pisma
parafialne (w tym ok. 80 proc. biuletyny informacyjno-formacyjne)1. Wœród
czasopism III sektora znajduj¹ siê nieliczne (kilkanaœcie tytu³ów) lokalne
i sublokalne pisma mniejszoœci narodowych i etnicznych 2.
Oczywiœcie status prawny i w³asnoœciowy poszczególnych pism jest czêsto
trudny do ustalenia, gdy¿ w wielu pismach, zaliczanych do grupy wolnorynkowej (niezale¿nej), ma udzia³y lokalny samorz¹d (dofinansowanie
bezpoœrednie, np. wk³adka samorz¹dowa, ale najczêœciej poœrednie, np. p³atne
komunikaty o przetargach) i na odwrót; niektóre pisma samorz¹dowe s¹
uczestnikami gry wolnorynkowej, gdy¿ finansowanie przez lokalny samorz¹d
jest symboliczne. Zarz¹dy niektórych miast i gmin korzystaj¹ z ustawowych
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zapisów o dzia³alnoœci gospodarczej samorz¹dów lokalnych i powo³uj¹ tzw.
zak³ad bud¿etowy, którego g³ównym zadaniem jest wydawanie gazety. Taki
status instytucjonalno-prawny — samorz¹dowej gazety — umo¿liwia redakcji
(wydawcy) prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, m.in. zamieszczanie p³atnych reklam i og³oszeñ oraz odp³atny kolporta¿ pisma. Ta forma wydawania
gazety samorz¹dowej przyczynia siê do zmniejszenia tzw. strat. Czêsto to
„zmniejszenie strat” przynosi takie zyski, ¿e gazeta... zarabia. S¹ to jednak
przypadki odosobnione, najczêœciej s¹ to biuletyny informacyjne zarz¹dów
i rad samorz¹dowych, np. w 100 proc. finansowane z pieniêdzy podatników.
Jeszcze bardziej zagmatwana sytuacja panuje wœród pism wydawanych
pod szyldem towarzystw mi³oœników ziemi lub miast lub przez fundacje,
gdy¿ pieni¹dze na dzia³alnoœæ wydawnicz¹ mog¹ pochodziæ zarówno z dotacji samorz¹dów lokalnych, lokalnego biznesu, œrodków prywatnych i w
mniejszym stopniu — w³asnych œrodków. Brak œrodków finansowych, nie obci¹¿onych ró¿nymi uwarunkowaniami, sprawia, ¿e tego typu pisma unikaj¹
tematów mog¹cych wywo³aæ zadra¿nienia z potencjalnymi sponsorami.
Dominuj¹ neutralne tematy historyczne, krajoznawcze, wspomnieniowe
i folklorystyczne.
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Gmin w Polsce jest prawie 2500, a miast 875, prasa lokalna i sublokalna
ukazuje siê w co czwartej gminie wiejskiej (27 proc.) i co drugim mieœcie (59
proc.). Trudno wyjaœniæ, dlaczego w wielu stosunkowo du¿ych miastach polskich nie istnieje ¿aden tytu³ prasowy, choæ z ca³¹ pewnoœci¹ maj¹ ku temu
sprzyjaj¹ce warunki. S¹ w Polsce regiony, w których w ponad 3/4 miasteczek
nie ma nawet najzwyklejszego biuletynu informacyjnego, np. powiaty dawnych województw: radomskiego, kieleckiego, w³oc³awskiego, sieradzkiego,
przemyskiego lub kroœnieñskiego.
Najwiêcej tytu³ów prasowych jest tam, gdzie istniej¹ odpowiednie warunki
w postaci: zaplecza intelektualnego, kulturalnego i poligraficznego (bliskoœæ
du¿ego, mocnego oœrodka miejskiego — stolicy regionu, np. Warszawa, Kraków,
Poznañ, Gdañsk, Wroc³aw, Szczecin, Bydgoszcz, Bia³ystok, Lublin i Górny
Œl¹sk). Si³ê poszczególnych rejonów Polski pod wzglêdem prasy lokalnej
i sublokalnej mierzyæ trudno, gdy¿ to raczej zjawisko niewymierne. Najwy¿ej
mo¿na porównywaæ poszczególne regiony miêdzy sob¹, analizuj¹c np.
wspó³zale¿noœci miêdzy liczb¹ mieszkañców a liczb¹ wystêpuj¹cych tam
tytu³ów prasowych, porównywaæ liczbê (proporcjê) amatorskich (samorz¹dowych) biuletynów informacyjnych, z liczb¹ profesjonalnych (komercyjnych)
tygodników i dwutygodników informacyjno-publicystycznych oraz magazynów o charakterze regionalistycznym i lokalnym. Wa¿na w tych porównaniach jest czêstotliwoœæ ukazywania siê gazet w poszczególnych regionach,
jednorazowy nak³ad i zwroty, ale przede wszystkim poziom merytoryczny
przekazywanych w nich treœci. Ale w tym przypadku ocena nale¿y wy³¹cznie
do czytelników.
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Prasa lokalna i sublokalna odnotowana w bazie danych
stan z 31 maja

Razem
prasa
Pisma lokalna
sublokalne i sublokalna

Czasopisma
samorz¹dowe

%

2985

4

26

89

169

12

154

166

66

40

2. Kujawsko-pomorskie

2098

4

19

51

144

7

102

109

35

32

3. Lubelskie

2241

4

20

40

213

20

117

137

58

42

4. Lubuskie

1010

2

11

40

82

12

69

81

35

43

5. £ódzkie

2673

3

20

42

177

14

109

123

51

42

6. Ma³opolskie

3207

3

19

54

182

19

257

276

114

41

7. Mazowieckie

5065

4

38

83

325

36

250

286

86

30

8. Opolskie

1091

1

11

34

71

5

71

76

37

49

9. Podkarpackie

2117

4

20

45

160

14

137

151

48

32

10. Podlaskie

1224

3

14

36

118

10

54

64

31

48

11. Pomorskie

2179

4

15

42

123

7

135

142

30

21

12. Œl¹skie

4894

19

17

69

166

41

254

295

99

34

13. Œwiêtokrzyskie

1328

1

13

29

102

12

58

70

36

51

14. Warmiñsko-mazurskie

1460

2

17

47

116

5

78

83

26

31

15. Wielkopolskie

3346

4

31

108

226

26

240

266

92

35

16. Zachodniopomorskie

1730

3

17

61

114

8

95

103

34

33

38648

65

308

870

2488

248

2180

2428

878

36
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1. Dolnoœl¹skie
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Oœrodka Badañ Prasoznawczych Uniwersytetu Jagielloñskiego
1999 roku*

%

%

W tym:
parafialne
dekanalne i diecezjalne

%

Tygodniki

%

Dwutygodniki

35 21

0,56

45 41

26 24

18 16

8

7

52 48

31 28

0,52

24 18

55 40

30 22

15 11

10

7

60 44

52 40

0,61

24 30

22 27

12 15

9 11

43 53

23 28

0,80

37 30

35 28

17 14

33 27

8

6

59 48

23 19

0,46

36 13

126 46

77 28

17

8

3

157 57

94 34

0,86

90 32

110 38

66 23

45 16

37 13

147 51

57 20

0,56

16 21

23 30

10 13

8 11

10 13

39 51

19 25

0,70

21 14

83 55

54 36

12

8

10

7

80 53

49 32

0,71

13 20

20 31

7 11

5

8

3

4

37 58

19 30

0,52

53 37

59 42

39 27

43 30

11

8

64 45

24 17

0,65

72 24

124 42

78 26

54 18

32 11

139 47

70 24

0,60

15 21

19 27

9 13

8 11

7

31 45

26 37

0,52

30 36

27 32

15 18

17 20

17 20

39 47

10 13

0,56

77 29

97 36

49 18

47 18

21

8

141 53

57 21

0,79

35 34

33 32

20 19

20 19

18 17

49 48

16 16

0,59

625 26

925 38

542 22

383 16

238 10

1202 49

605 25

7

6

5

0,63

Z
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65 39

6

31 19

O

35 21

%
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10000
mieszk.
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S

33 20

%
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47 28

Miesiêczniki

P

53 32

%
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Na czele listy znajduje siê silnie zurbanizowany Górny Œl¹sk (ponad 40
du¿ych i œrednich miast oraz prawie 100 miasteczek i osad górniczych licz¹cych od 5 do 20 tys. mieszk.) — ukazuje siê tu prawie 300 gazet i czasopism lokalnych; ok. 290 tytu³ów wychodzi na Mazowszu, po ok. 270
w Wielkopolsce i w Ma³opolsce, w pozosta³ych 12 regionach ukazuje siê ich
od 70 — Podlasie, do 170 — Dolny Œl¹sk. „Statystykê” Mazowszu poprawia
Warszawa i dawne województwo sto³eczne, gdy¿ ukazuje siê tam 70 proc.
wszystkich czasopism mazowieckich. W Ma³opolsce i na Podkarpaciu
ukazuje siê ³¹cznie ponad 420 gazet lokalnych i sublokalnych, ale zaledwie
6-8 proc. z nich to profesjonalne tygodniki informacyjno-publicystyczne, i a¿
85-90 proc. to czasopisma i biuletyny ukazuj¹ce siê nie czêœciej ni¿ raz
w miesi¹cu. Blisko 60 proc. prasy ma³opolsko-podkarpackiej to nieprofesjonalne, informacyjne biuletyny gminne lub parafialne. Wa¿n¹ rolê odgrywa tu prasa regionalistyczna. Najmniej tytu³ów lokalnych i sublokalnych
ukazuje siê na tzw. „œcianie wschodniej” i w centrum Polski.
Najwiêcej tygodników i dwutygodników wychodzi na Pomorzu
Nadwiœlañskim (woj. pomorskie, czêœæ woj. kujawsko-pomorskiego i woj.
warmiñsko-mazurskiego) bo ok. 60. Jest to efekt dzia³alnoœci wydawniczej
passauerowskiej Prasy Ba³tyckiej (ponad 20 tygodników — dodatków), Wydawnictwa „Edytor”, wydaj¹cego Gazetê Olsztyñsk¹ i Express Pojezierza (8
tygodników lokalnych — dodatków kolportowanych do koñca 1998 roku z magazynowym wydaniem Wieczoru Wybrze¿a, m.in.: Gazeta Brodnicka, Gazeta
Mor¹ska, Gazeta Nowomiejska, Gazeta Ostródzka itp.), Wydawnictwa Pomorskiego w Tczewie (w ró¿nych okresach 12–16 tytu³ów) oraz Agory Gazety (kilka tygodników, m.in. Czas Brodnicy, Czas Œwiecia, Czas Nak³a itd.).
Kolejne miejsca zajmuj¹: Górny Œl¹sk, Dolny Œl¹sk i Wielkopolska — od 55
do 40 tygodników i dwutygodników. Prawie 50 proc. gazet lokalnych i sublokalnych wydawanych w Polsce to miesiêczniki. Miesiêczniki dominuj¹
wœród prasy samorz¹dowej i parafialnej, dwumiesiêczniki i kwartalniki przewa¿aj¹ wœród czasopism III sektora. Typowa gazeta samorz¹dowa
(najczêœciej miesiêcznik) ukazuje siê w nak³adzie 600-800 egzemplarzy,
niezale¿na gazeta wolnorynkowa (zazwyczaj tygodnik lub dwutygodnik)
ukazuje siê w nak³adzie 2500-3000 egzemplarzy.
Wyniki szczegó³owej analizy geograficznego rozmieszczenia gazet lokalnych i sublokalnych, ich statusu instytucjonalno-prawnego, czêstotliwoœci
ukazywania siê, nasycenia rynku czytelniczego oraz poziomu merytorycznego, pozwalaj¹ na stwierdzenie, i¿ istotny wp³yw maj¹ tu specyficzne dla
poszczególnych czêœci Polski uwarunkowania i tradycje historyczne, kulturowe, wydawnicze i czytelnicze. Np. ju¿ od po³owy XIX wieku prasa lokalna istnia³a i mocno ugruntowa³a siê na ziemiach zaboru pruskiego, tj.
w Wielkopolsce i na Kujawach oraz Pomorzu Nadwiœlañskim. Wejœcie tych ziem
w sk³ad pañstwa polskiego w latach 1919-1920 sta³o siê dodatkowym impulsem
do dalszego rozwoju tej prasy. Po II wojnie œwiatowej najd³u¿ej utrzymywa³a siê
prasa powiatowa (lokalna) w³aœnie w Wielkopolsce i na Kujawach oraz
w niektórych rejonach dawnej Galicji. Wielu wydawców wielkopolskich,
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kujawskich i pomorskich gazet lokalnych œwiadomie odwo³uje siê do przedwojennej tradycji i wzorów (choæby tylko do starych winiet), np. Gazeta Jarociñska, G³os W¹growiecki, S³owo Szamotu³, Gazeta Kartuska, Gryf Koœcierski, Gazeta Tczewska i Gazeta Grudzi¹dzka. Dzia³ania te potêguj¹
przywi¹zanie czytelników do swojsko brzmi¹cego tytu³u, który kiedyœ czytali
rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie.
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W latach 1990–1993, czyli niespe³na po roku, dwóch od ponownego zaistnienia niezale¿nej i samorz¹dowej prasy lokalnej, dochodzi³o do pierwszych prób jej koncentracji. Czynnikami koncentruj¹cymi by³y:
a) niezale¿ne profesjonalne zespo³y dziennikarsko-wydawnicze,
b) lokalne prywatne wydawnictwa prasowe,
c) agencje informacyjno-reklamowe,
d) drukarnie.
Powodem „ucieczki od wolnoœci” poszczególnych wydawców i redaktorów gazetek sublokalnych by³y g³ównie k³opoty finansowe i ró¿norodne naciski formalne i nieformalne, ale tak¿e inne istotne powody, np. chêæ podniesienia poziomu dziennikarskiego i edytorskiego pisma. Nie bez znaczenia
by³y powody osobiste. Zespolenie skromnych si³ dziennikarskich, maksymalne wykorzystanie skromnego rynku reklamodawców i og³oszeniodawców, zminimalizowanie kosztów sk³adu i druku (w³asna drukarnia) oraz
wspólny, sprawny kolporta¿, to podstawowe zalety tworzonych mini-koncernów. W³aœciciele mini-koncernu zapewniali redakcji du¿y stopieñ
samodzielnoœci, deklarowali „zasadê nieingerencji” w zawartoœæ merytoryczn¹
gazety, w zamian oczekiwali skutecznoœci w akwizycji reklam i og³oszeñ.
W efekcie zapewniony by³ byt gazety.
Ju¿ na pocz¹tku lat 90. pojawi³o siê w Polsce kilkanaœcie, wyposa¿onych
w wysokowydajny sprzêt poligraficzny i komputerowy, nowoczesnych drukarñ, które wyspecjalizowa³y siê w us³ugach na rzecz prasy lokalnej i sublokalnej, polegaj¹cych m.in. na ich profesjonalnym sk³adzie, ³amaniu, korekcie i druku. Oferowa³y przy tym bardzo korzystne warunki finansowe i co
najwa¿niejsze — terminowoœæ, czêsto z dostaw¹ do centralnego punktu
kolporta¿owego.
Do przoduj¹cych drukarñ œwiadcz¹cych w latach 90. tego typu us³ugi zaliczyæ nale¿y: „Drukarniê Poznañsk¹” (ok. 30–40 tytu³ów), „Norpol Press” —
Wroc³aw (ok. 30–35 tytu³ów), „Rola Press” — Opole (ok. 20–25 tytu³ów),
Polsko-Amerykañskie Towarzystwo Prasowe w Krakowie (ok. 20–25
tytu³ów) i „Exbud-Poligrafiê” z Kielc.
Praktycznie wszystkie dzienniki regionalne i czêœæ ogólnokrajowych,
m.in. Gazeta Wyborcza, Super Express, ¯ycie i ostatnio katolicki Nasz Dziennik, doceni³y znaczenie „lokalnego i sublokalnego” czytelnika, a zw³aszcza
„nie zagospodarowany” rynek reklamo-og³oszeniowy. W tym celu stworzona
zosta³a terenowa sieæ punktów akwizycji reklam i og³oszeñ. Ich kierownikami
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nierzadko zostawali redaktorzy zlikwidowanych gazet sublokalnych
zachêceni niez³ymi propozycjami finansowymi. Niekiedy lokalne punkty
akwizycji reklam podnoszono do rangi oddzia³u wydawnictwa i tym samym
powstawa³y warunki do stworzenia lokalnej mutacji gazety lub lokalnego dodatku. Niektórzy wydawcy gazet — zw³aszcza regionalnych — nawi¹zywali
kontakt z lokalnymi samorz¹dami, które g³ównie z œrodków przeznaczonych
na promocjê finansuj¹ „swoje” dodatki lub kolumny, np. G³os Koszaliñski/G³os S³upski. W niektórych regionach Polski ta forma prowadzenia
polityki informacyjnej przez w³adze lokalne tak siê rozpowszechni³a, ¿e
spowodowa³a zanik miejscowej prasy sublokalnej. Maj¹c na uwadze rozwój demokracji lokalnej, integracjê spo³ecznoœci lokalnej, zjawisko to — wypieranie
autentycznych gazetek lokalnych przez tytu³y regionalne i ogólnokrajowe —
nale¿y oceniaæ negatywnie.
Jest regu³¹, ¿e dzienniki regionalne mutuj¹ swoje wydania terenowe. Mutacje powiatowe i miejsko-gminne ma np. G³os Wielkopolski — a¿ 13 wydañ,
m.in.: G³os Pilski, G³os Leszczyñski, G³os Koniñski, G³os Ostrowski, G³os Gorzowski, G³os Kaliski itd.), Gazeta Poznañska — ma niewiele mniej, np. Gazeta Pilska, Gazeta Koniñska i parê innych; Gazeta Pomorska — m.in. Gazeta Toruñska, Gazeta Kujawska, te z kolei swoje powiatowe i miejskie
„podmutacje”. Podobnie jest w innych regionach Polski, np. Gazeta Lubuska,
Gazeta Wroc³awska, Dziennik £ódzki, Wiadomoœci Dnia (£ódŸ).
Za „klasyczn¹” formê koncentracji (monopolizacji) prasy sublokalnej nale¿y jednak uznaæ specjalnie w tym celu stworzone wydawnictwa prasowo-wydawnicze obs³uguj¹ce lokalny rynek wydawniczy. Najlepiej zorganizowane i nieprzerwanie utrzymuj¹ce siê na rynku przez ca³¹ dekadê lat
90. s¹ trzy wydawnictwa — mini-koncerny:
1. Wydawnictwo Pomorskie z Tczewa, które w latach 1990–1999 wydawa³o i nadal wydaje od 12 do 16 tygodników sublokalnych, z których najwa¿niejsze to: Gazeta Tczewska, Gazeta Kociewska (Starogard Gdañski), Gazeta Elbl¹ska, Gazeta Grudzi¹dzka, Gazeta Malborska, Kurier I³awski
i ukazuj¹cy siê od maja 1999 roku bezp³atny dziennik — Gazeta Trójmiasto.
Wszystkie tygodniki kolportowane s¹ z regionalnym dodatkiem publicystyczno-reklamowym — Dziennik Pomorski oraz wk³adk¹ telewizyjn¹
Tele Program. £¹czny nak³ad wydawanych tygodników wynosi ok. 80 tys.
egzemplarzy.
2. PAJ Press sp. cyw. z Tomaszowa Mazowieckiego, wydawa³a lub
wspó³wydawa³a 7–12 tygodników powiatowych i miejsko-gminnych, m.in.:
TIT (Tomaszów Mazowiecki), BIT (Brzeziny), 7-Dni (Piotrków Trybunalski),
ITS (Skierniewice) i TOP (Opoczno).
3. Wydawnictwo „To i owo” z Legionowa, powsta³e w maju 1990 roku,
wydawa³o w ró¿nych okresach dekady lat 90. od 3 do 9 tygodników lokalnych. Obecnie s¹ to: To i Owo — Legionowo, Tygodnik Wo³omiñski, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pu³tuski, Tygodnik Wyszkowski i od pocz¹tku
1999 Powiatowy Tygodnik Ciechanowski. Niewykluczone, ¿e przed rokiem
2000 zostan¹ wydane kolejne 2–3 tygodniki.
W tym samym czasie co Wydawnictwo Pomorskie w Tczewie, powsta³
w Trójmieœcie jeszcze jeden mini-koncern — Xima Holding sp. z o.o., który
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zacz¹³ wydawaæ na Pomorzu Nadwiœlañskm oraz Warmii i Mazurach, pod
wspólnym tytu³em Nasz Tygodnik ..., kilkanaœcie gazet lokalnych. W koñcu
1993 roku dosz³o do jego podzia³u na dwa mini-koncerny: Wydawnictwo
„Arkona” SA i Wydawnictwo „Ossa” SC.; pierwsze nadal wydawa³o 16–18
tygodników Nasz Tygodnik Nowy..., a drugie 4–6 tygodników lokalnych Mój
Tygodnik.... W marcu 1997 roku prze¿ywaj¹ce trudnoœci finansowe wydawnictwa zosta³y wykupione przez passauerowsk¹ Prasê Ba³tyck¹, wydaj¹c¹
Dziennik Ba³tycki i dziennik — tabloid Wieczór Wybrze¿a. Wspomniane
pisma ukazuj¹ siê jako autonomiczne dodatki do wydania magazynowego
tych dzienników3. W niektórych miejscowoœciach zosta³y po³¹czone dwa
istniej¹ce wczeœniej tytu³y4.
Do po³owy 1995 roku wydawa³o siê, ¿e ca³¹ Ma³opolskê opanuje lokalny
koncern potentat — ATW z Podlesia Mleczkowskiego k. Radomia — nowy
w³aœciciel tytu³ów wydawanych od 1990 do koñca 1993 roku przez kieleck¹
firmê „Drogowiec”. W najlepszym dla wydawnictwa roku 1994, ATW wydawa³o trzy lokalne dzienniki: Gazeta Kielecka — 24 Godziny, Dziennik Radomski — 24 Godziny, Dziennik Czêstochowski — 24 Godziny oraz 7 tygodników (Skar¿ysko-Kamienna, Ostrowiec Œwiêtokrzyski, Starachowice,
Koñskie, Busko Zdrój, Piñczów i Zamoœæ), kilka dalszych planowa³o
wydawaæ, m.in.: w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Mielcu i Tarnowie, ale niedopracowana, niefortunna i bardzo kosztowna próba
powo³ania do ¿ycia dziennika o zasiêgu ogólnopolskim (24 Godziny) doprowadzi³a do upadku ATW. Tylko cztery tygodniki, którym uda³o siê
usamodzielniæ, ukazuj¹ siê do dnia dzisiejszego: Gazeta Starachowicka, Gazeta Ostrowiecka, Gazeta Skar¿yska i Tygodnik Ponidzie5.
Inne mini-koncerny prowadzi³y lub nadal prowadz¹ dzia³alnoœæ
wydawnicz¹, ale ju¿ na mniejsz¹ skalê, m.in.: PAIR „Myjakpress” (Sandomierz), Spó³ka „Kama” — Nowy Tomyœl (w 1998 roku wykupiona przez
niemiecki koncern Passauer Neue Presse — Prasa Poznañska);
Przedsiêbiorstwo Dziennikarskie „Tani Druk” (Lublin); Firma „Anitom”
(Mosina); „Aneks” (Prudnik); „Solo-Press” (¯ory), Wydawnictwo „Prasa-Radio-Telewizja” (Wroc³aw), Wydawnictwo „Apeks” (Konin) i Wydawnictwo
„Filmotechnika” Zdzis³awa Sroki z Krakowa.
Gazety lokalne wydawane przez czo³owe mini-koncerny ukazuj¹ siê najczêœciej w cyklu tygodniowym, „obs³uguj¹” jeden powiat, maj¹ format A-3
i objêtoœæ 24–32 kolumn. Posiadaj¹ 2–3 tzw. grzbiety (samodzielne wk³adki);
pierwszy grzbiet — indywidualny (2–8 kolumn), poœwiêcony œciœle
miejscowym informacjom; drugi grzbiet — uniwersalny, zawieraj¹cy informacje, materia³y publicystyczne i reklamy wspólne dla wszystkich gazet,
trzeci grzbiet to na ogó³ jeden z ogólnopolskich dodatków telewizyjnych (TV
guide’ów). Niekiedy kolejne grzbiety — wk³adki wykupuj¹ bogatsze samorz¹dy lokalne, np. dodatek samorz¹dowy w Gazecie Grudzi¹dzkiej. £¹czne
nak³ady gazet wydawanych przez najwiêksze mini-koncerny wynosz¹ od 30
do 80 tysiêcy egzemplarzy. Ma to oczywisty wp³yw na cenê zamieszczanych
reklam i og³oszeñ, nieosi¹galn¹ dla pojedynczych wydawców.
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Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, i¿ poszczególne redakcje pism
wchodz¹cych w sk³ad mini-koncernu s¹ w du¿o mniejszym stopniu nara¿one
na wszelkiego rodzaju naciski (poœrednie i bezpoœrednie, formalne i nieformalne), merytoryczne, œrodowiskowe, polityczne i finansowe, jakie s¹
udzia³em „pojedynczych” wydawców, zw³aszcza samorz¹dowych. Zale¿noœci
od strategicznej polityki wydawniczej w³aœcicieli mini-koncernów nie mog¹
jednak unikn¹æ.

Pierwsza wzmianka o przysz³ej reformie administracyjnej Polski znajdowa³a siê w dziesiêciopunktowym planie rz¹du premiera Tadeusza Mazowieckiego, ale dopiero trzy lata póŸniej premier Hanna Suchocka powo³a³a
zespó³ ekspertów, którego zadaniem by³o opracowanie trójstopniowego
podzia³u administracyjnego kraju. Na czele zespo³u stan¹³ prof. Micha³ Kulesza. Wczesn¹ wiosn¹ 1993 roku mapa powiatów by³a gotowa. Zespó³ ekspertów nie przedstawi³ jeszcze mapy nowych województw — regionów. Mia³o
ich byæ od 8 do 11. Reformê administracyjn¹ Polski zamierzano
przeprowadziæ po 1 stycznia 1994 roku. Wczeœniej, bo od 1 stycznia 1993
roku powo³ano 267 pomocniczych jednostek podzia³u administracyjnego —
rejonów. Powo³anie rejonów, a zw³aszcza opublikowanie mapy Polski z podzia³em na 336 powiatów ziemskich i grodzkich doprowadzi³o do wybuchu „I
wojny powiatowej”. Kilkumiesiêczne spory, których widowni¹ i poœrednikiem by³a prasa regionalna, lokalna i sublokalna, zakoñczy³ Waldemar
Pawlak, który zosta³ premierem (z ramienia koalicji SLD-PSL) po upadku
rz¹du Hanny Suchockiej w lecie 1993 roku. Nowa koalicja by³a za administracyjnym status quo, czyli 49 województw i ponad 2500 gmin. W okresie od
stycznia do czerwca 1993 roku pojawi³o siê kilkanaœcie nowych gazet sublokalnych, które mia³y w tytule przymiotnik „powiatowa — powiatowy”, np. Tygodnik Gorlicki — Gazeta Powiatowa, Gazeta Powiatowa (Wieliczka), Drezdenko — Gazeta Powiatowa itd. Nie znaczy to, ¿e jednostka terytorialna
powiat nie istnia³a w œwiadomoœci jego mieszkañców, a tym samym wydawców i redaktorów gazet lokalnych i sublokalnych powsta³ych w okresie
1989–1992. W ka¿dym ze „starych” województw wychodzi³o przynajmniej
kilka gazet sublokalnych, które od pierwszych dni swojego istnienia
zasiêgiem obejmowa³y ziemie dawnego powiatu (sprzed „gierkowskiej reformy” z 1975 roku). Czêsto wymienione pod winiet¹ miejscowoœci i gminy
pokrywa³y siê z granicami dawnych powiatów, zreszt¹ redakcje wcale tego
nie kry³y. „II wojna powiatowa” wybuch³a po dojœciu do w³adzy koalicji
AWS-UW. Reforma administracyjna kraju by³a jedn¹ z czterech g³ównych re3

Np. Dziennik Tczewski, Dziennik Elbl¹ski, Nasz Tygodnik Nowy — Kartuzy.
Np. Mój Tygodnik — Echo Ziemi Lêborskiej (Wydawnictwo „Ossa” SC) i Nasz Tygodnik Nowy — Lêbork
(Wydawnictwo „Arkona”) zosta³y po³¹czone w jeden tytu³: Nasz Tygodnik Nowy — Echo Ziemi Lêborskiej.
5
Szerzej na ten temat: Andrzej B i l i k: Jak nie powsta³ dziennik „24 Godziny”, (w:) Materia³y Pomocnicze
do Najnowszej Historii Dziennikarstwa — T. XXVI; Transformacja Mediów (1989–1995), red. Alina
S³omkowska, Warszawa 1996, s. 251–252.
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form przewidzianych przez koalicjê. Praktycznie przez ponad pó³ roku (od
stycznia do sierpnia 1998 roku) nie by³o ani jednego numeru gazety regionalnej, lokalnej, zw³aszcza sublokalnej, w którym nie znalaz³aby siê
publikacja na temat zmian administracyjnych. Ostatecznie, od 1 stycznia 1999
roku Polska dzieli siê na 16 województw — regionów licz¹cych od 1 mln
mieszkaºców (opolskie, lubuskie) do 6 mln (mazowieckie) oraz 308
powiatów ziemskich i 65 grodzkich.
Od 1 stycznia 1999 roku funkcjê prasy powiatowej spe³niaj¹:
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Praktycznie nie by³o ¿adnych problemów z przystosowaniem istniej¹cej
ju¿ prasy regionalnej, lokalnej i sublokalnej do nowych warunków. Tam,
gdzie nie by³o „nieoficjalnych” gazet powiatowych, to pojawi³y siê nowe.
Wykorzysta³y sytuacjê istniej¹ce od wielu lat dzienniki regionalne i lokalne;
zw³aszcza te, które s¹ w³asnoœci¹ niemieckiego koncernu Polskapresse i norweskiego Orkla Media, natychmiast powo³a³y powiatowe cotygodniowe dodatki, np. w ka¿dy pi¹tek do katowickiego Dziennika Zachodniego do³¹czony
jest jeden z kilkunastu dodatków powiatowych: Dziennik nad So³¹ (p.
Oœwiêcim), Dziennik w Cieszynie, Dziennik w Myszkowie; codziennie do
ma³opolskiej Gazety Krakowskiej: Gazeta Ma³opolska, Echo Krakowa, Gazeta Tarnowska, Gazeta Podhalañska lub Gazeta Nowos¹decka. Dziennik
Ba³tycki i G³os Wybrze¿a — do³¹cza jeden z wymienionych ju¿ dodatków, np.
Nasz Tygodnik..., Dziennik Kociewski, Dziennik Bytowski, Gazeta Mor¹ska
itp. Regionalne oddzia³y Polskapresse wykupi³y kilka dolnoœl¹skich
i wielkopolskich tygodników powiatowych, m.in.: Tygodnik G³ogowski i Polkowicki, Przemiany na Szlaku Piastowskim (Gniezno), Tygodnik Œremski,
Dzieñ Nowotomysko-Grodziski, Dzieñ Wolsztyñski, Dzieñ Œwiebodziñsko-Sulechowski itp.
Swoje wydania powiatowe maj¹ prawie wszystkie z 31 dawnych tygodników wojewódzkich, np. Ziemia Kaliska wydaje powiatowe mutacje w Jarocinie, Krotoszynie, Kêpnie i Ostrowie Wielkopolskim; ¯ycie Podkarpackie
(d. ¯ycie Przemyskie) ma swoje mutacje w Jaros³awiu, Sanoku, Kroœnie i Rzeszowie; Kronika Beskidzka (d. woj. bielskie) za³¹cza 5 powiatowych dodatków dla: ¯ywca, Cieszyna, Oœwiêcimia, Wadowic i Suchej Beskidzkiej.
Kolejn¹ grupê czasopism powiatowych reprezentuj¹ te, które powo³a³y do
¿ycia niektóre starostwa, jak np. Powiatowe ¯ycie Kutna, Echo Powiatu (Sochaczew) i Gazeta Powiatowa (Pabianice), albo komercyjne, niezale¿ne wydawnictwa, np. Ciechanowski Tygodnik Powiatowy, Tygodnik Wyszkowski
(wyd. „To i Owo”), Kurier Chojnicki, G³os Ostródy (Wydawnictwo Pomorskie Tczew), 7 Dni — Tygodnik Myszkowski, Czas Chojnic, Czas Brodnicy, Czas Œwiecia (Agora Gazeta).
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1. Dodatki powiatowe dzienników regionalnych i lokalnych.
2. Powiatowe wydania mutacyjne dawnych tygodników wojewódzkich.
3. Wczeœniej istniej¹ce czasopisma sublokalne (wolnorynkowe i samorz¹dowe), które kolportowane by³y na obszarze przewidywanego powiatu.
4. Nowe, specjalnie powo³ane (pod koniec 1998 i na pocz¹tku 1999 roku)
do „obs³ugi” powiatu pisma staroœciñskie i wolnorynkowe.
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£¹cznie obs³ug¹ powiatów ziemskich i grodzkich zajmuje siê 739 gazet
i czasopism o charakterze informacyjno-publicystycznym. Z tej liczby:
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Wœród 526 gazet i czasopism znajduj¹ siê takie, które kolportowane s¹ na
obszarze „potencjalnego” powiatu. Wiele miejscowoœci nie pogodzi³o siê
z nowym podzia³em administracyjnym kraju wprowadzonym 1 stycznia 1999
roku. Do miana stolicy powiatu nadal aspiruje przynajmniej 20 miast,
i wiêkszoœæ z nich ma swoj¹ „powiatow¹ prasê”, m.in.: £obez — £obeziak,
Nowogard — Gmina Pomorska, Chojna — Echo Ziemi Chojeñskiej (zachodniopomorskie), Miastko — Gazeta Miastka, Sztum — Gazeta Powiœla
(pomorskie), Pas³êk — G³os Pas³êka, Mor¹g — Gazeta Mor¹ska; Forum
Powiatowe, Wêgorzewo, Go³dap — Z bliska (warmiñsko-mazurskie),
£apy — Gazeta £apska; ¯ycie £ap (podlaskie), Miêdzyrzec Podlaski —
G³os Miêdzyrzecki (lubelskie), Wschowa — Elita, Lubsko — Magazyn
Lubski, Sulechów — Sulechów i Okolice (lubuskie), Pionki — Nad
Zago¿d¿onk¹ (mazowieckie), Koniecpol (œl¹skie), Bystrzyca K³odzka (dolnoœl¹skie), Lesko — Wiadomoœci Leskie (podkarpackie), Niemodlin
(opolskie), Brzeziny — BIT (³ódzkie).
W niektórych powiatach ukazuje siê jednoczeœnie kilka czasopism o
zasiêgu powiatowym, np. w Krotoszynie (Wielkopolska), Gorlicach
(Ma³opolska), Bytowie (Pomorze), Œwinoujœciu (Zachodnie Pomorze),
Oleœnicy (Dolny Œl¹sk), Mielcu (Podkarpacie). Istniej¹ jednak w Polsce rejony, gdzie nie uda³o siê powo³aæ do ¿ycia ¿adnej gazety lub czasopisma o
charakterze powiatowym. Nale¿¹ do nich m.in. miasta: Boles³awiec, Kamienna Góra i Polkowice (dolnoÀlâskie), Lipno (kujawsko-pomorskie),
Hrubieszów, Parczew i Wûodawa (lubelskie), £ask (ûódzkie), Nowy S¹cz
(ma³opolskie), powiat Warszawa — Zachód oraz Grójec, Kozienice, Lipsko,
Przysucha i Radom (mazowieckie, raczej dawne radomskie), Nisko (podkarpackie), Bielsk Podlaski (podlaskie), Jastrzêbie Zdrój, K³obuck,
Œwiêtoch³owice, Wodzis³aw Œl¹ski (œl¹skie), Kazimierza Wielka, Koñskie,
Opatów, Piñczów (œwiêtokrzyskie), Choszczno (zachodniopomorskie). Nie
zmienia to faktu, ¿e wœród wymienionych powiatów s¹ takie, w których ukazuje siê kilka lub nawet kilkanaœcie czasopism lub biuletynów sublokalnych
(biuletyny samorz¹dów gminnych lub miejsko-gminnych, gazetek osiedlowych lub parafialnych), ale nie ma takiego wydawnictwa, które spe³nia³oby
kryteria gazety powiatowej. Zdumiewaj¹ca jest obecnoœæ na tej liœcie du¿ych,
ponadstutysiêcznych miast, np. by³ych stolic województw, np. Radom i Nowy
S¹cz.
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— 77 gazet i czasopism kolportowanych jest na obszarze ca³ego województwa (g³ównie dzienniki regionalne i tzw. tygodniki wojewódzkie z powiatowymi dodatkami),
— 136 gazet i czasopism kolportowanych jest na obszarze mniejszym ni¿
województwo, ale wiêkszym ni¿ powiat (zazwyczaj 2–3 powiaty), s¹ wœród
nich niektóre z dawnych tygodników wojewódzkich,
— 526 gazet i czasopism kolportowanych jest na obszarze jednego powiatu ziemskiego lub grodzkiego.
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Lokalne media audiowizualne
Media lokalne to nie tylko prasa drukowana, ale tak¿e media audiowizualne, które ze wzglêdu na sposób przekazu dziel¹ siê na: przekazywane za
poœrednictwem nadajnika naziemnego, za poœrednictwem sieci kablowej, za
poœrednictwem Internetu oraz za poœrednictwem ró¿nych kana³ów.
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Od swego powo³ania Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji — KRRiT
przyzna³a od 1993 do po³owy 1999 roku ponad 250 wnioskodawcom koncesjê na nadawanie lub retransmitowanie programów radiowych6. Kilka
przyznanych koncesji cofnê³a, np. Radiu Kiks (£ódŸ). W postanowieniu
koncesyjnym KRRiT — na wniosek przysz³ego nadawcy — przyznawa³a
równie¿ konkretne czêstotliwoœci, g³ównie w dolnym (z zastrze¿eniem o
u¿ytkowaniu do koñca 1999 roku) i górnym zakresie UKF/FM, a tak¿e dopuszczaln¹ moc nadajników, od której zale¿y zasiêg radia. Przestrzegano
zasady, ¿e koncesjê mo¿e otrzymaæ wy³¹cznie osoba, która posiada obywatelstwo polskie, a oficjalna siedziba stacji znajduje siê na terytorium
Polski. Koncesje na nadawanie programów radiowych przyznawane s¹ na
okres od 3 do 7 lat (w przypadku telewizji — 10 lat). Udzia³ podmiotów
zagranicznych w kapitale zak³adowym stacji nie mo¿e przekraczaæ 33
proc. (art. 35 p. 2.1.).
Poza 12 stacjami o zasiêgu ogólnokrajowym, pozosta³e to stacje o zasiêgu
regionalnym — ponad 100 km lub lokalnym 25-99 km, a nawet sublokalnym
(miejskim, gminnym i powiatowym), np. Radio Parafialne w Zbroszy
Górnej, Radio Blue w Gdowie (£apanowie), Radio £an w Proszowicach,
Radio Nak³o, Radio Grudzi¹dz, Radio Gama (Bochnia), Radio Alex
(Zakopane) lub Radio I³awa.
Typowa lokalna stacja radiowa:
· Ma charakter komercyjny, ale nierzadko dofinansowuje j¹ nie tylko lokalny
biznes, lecz tak¿e lokalny samorz¹d.
· Wiêkszoœæ czasu antenowego stanowi muzyka (g³ównie m³odzie¿owa) oraz
audycje o charakterze rozrywkowym z telefonicznym udzia³em s³uchaczy.
· Wa¿n¹ czêœæ programu ramowego wype³niaj¹ programy informacyjne i publicystyczne (typu „news & talk” i reporta¿e) o tematyce regionalnej, lokalna
prognoza pogody, sytuacja na lokalnych i regionalnych drogach.
·
Tygodniowy program ramowy umo¿liwia emisjê licznych reklam
i og³oszeñ, g³ównego Ÿród³a dochodu stacji radiowych.
Ze wzglêdu na niewielk¹ poda¿ lokalnych reklam, stacje nie przekraczaj¹
norm ustalonych przez Krajow¹ Radê Radia i Telewizji, dotycz¹cych procentowego udzia³u sprzedanego czasu antenowego.
Emitowany program adresowany jest g³ównie do m³odszej grupy s³uchaczy w wieku od 15 do 40 lat.
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Czêœæ stacji radiowych, aby poszerzyæ kr¹g s³uchaczy, zintegrowaæ wokó³
radia spo³ecznoœæ lokaln¹, organizuje (lub wspó³organizuje) spektakularne akcje (w tym plenerowe).
Wiêkszoœæ stacji radiowych posiada swoje lotne ekipy reporterskie, które
na bie¿¹co relacjonuj¹ ciekawsze wydarzenia, m.in. zawody sportowe
z udzia³em miejscowych dru¿yn lub zawodników, sesje miejscowych samorz¹dów, uroczystoœci pañstwowe i religijne.
Lokalne stacje telewizyjne
Zarówno pañstwowa telewizja publiczna, jak i niektóre telewizje komercyjne posiadaj¹ swoje lokalne stacje, które docieraj¹ z programem do lokalnego widza. Telewizja Polska SA ma 12 oddzia³ów regionalnych
w najwiêkszych miastach Polski: w Warszawie, £odzi, Krakowie, Wroc³awiu,
Poznaniu, Gdañsku, Szczecinie, Katowicach, Bydgoszczy, Lublinie, Bia³ymstoku i Rzeszowie, a w najbli¿szej przysz³oœci planuje siê uruchomienie kolejnych oœrodków telewizyjnych w Olsztynie, Opolu, Kielcach i Zielonej
Górze. Lokalne oœrodki telewizyjne posiada Polsat (np. w Kielcach), TVN
(TVN Po³udnie d. Telewizja Wis³a w Krakowie). Lokalne komercyjne stacje
telewizyjne istniej¹: we Wroc³awiu, Opolu, Lubinie, Jeleniej Górze i Œwidnicy — Telewizja Dolnoœl¹ska — Nasza TeDe, w Lubaniu — Nasza TV
Lubañ, Legnicy — Nasza Telewizja Lokalna Woj. Legnickiego, Zielonej
Górze — Nasza TV 51, Gorzowie Wielkopolskim — Nasza TV Vigor,
w Szczecinie i Koszalinie — Nasza TV Bryza oraz w Radomsku — Nasza
NTL. Niewielki zasiêg, niewielkie œrodki na produkcjê w³asnych programów
oraz zakup atrakcyjnych pozycji filmowych, a tak¿e skromny rynek reklamowy zmusza te lokalne telewizje do ³¹czenia siê i tworzenia wspólnych
pakietów programowych i reklamowych. W 1997 roku prywatne stacje
dorzecza Odry i Warty utworzy³y tzw. Stowarzyszenie TV Odra, by rok
póŸniej zawrzeæ porozumienie programowe z ogólnokrajow¹ Nasz¹
Telewizj¹.
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W po³owie lat 80. do Polski dotar³a, znana ju¿ na Zachodzie od koñca lat
70. telewizja satelitarna. Pocz¹tkowo talerze anten satelitarnych pojawi³y siê
na dachach prominentów ¿ycia politycznego i gospodarczego, a po przemianach z prze³omu lat 80. i 90 w domach zamoÒniejszych obywateli. Najpierw
mo¿na by³o odbieraæ kilka, kilkanaœcie nie kodowanych programów zachodnioeuropejskich. Jeszcze w pierwszej po³owie lat 90. kolejne stacje telewizyjne
walcz¹c z piractwem zaczê³y kodowaæ swoje programy. Zakup dekodera i
anteny satelitarnej dla przeciêtnego obywatela by³ jednak zbyt du¿ym wydatk-
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iem. Zreszt¹ mo¿liwoœci instalacji kilkudziesiêciu anten na jednym budynku te¿
by³y ograniczone. Wyjœciem z sytuacji by³o stworzenie jednej sieci kablowej
dla kilkuset, a nawet kilkunastu tysiêcy odbiorców. Pojawi³a siê nowa instytucja (podmiot) — operator sieci kablowej. Mianem operatora okreœla siê zarówno powsta³e ad hoc spo³eczne inicjatywy mieszkaºców osiedli lub miasta, jak
i specjalistyczne, prywatne firmy instaluj¹ce i obs³uguj¹ce powsta³e sieci.
Naj³atwiej (i najtaniej) sieæ telewizji kablowej instaluje siê w du¿ych osiedlach
licz¹cych po kilkadziesi¹t podobnych budynków.
Nowo powsta³a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji równolegle z przyznawaniem koncesji na ogólnopolskie i lokalne stacje telewizyjne i radiowe,
zaczê³a formalizowaæ status poszczególnych operatorów sieci kablowych. Do
po³owy 1999 roku przyzna³a ponad 250 koncesji dla operatorów sieci kablowych, posiadaj¹cych ³¹cznie blisko 1200 sieci lokalnych w ponad 400
du¿ych, œrednich miastach i miasteczkach polskich. Na poszczególne kana³y
i czêstotliwoœci operatorzy (w³aœciciele) sieci telewizji kablowej musieli uzyskaæ
pozytywn¹ opiniê, a nastêpnie przydzia³ od Polskiej Agencji Radiotelekomunikacji (PAR). Praktycznie ka¿dy operator sieci ma prawo do jednego kana³u
(czêstotliwoœæ) w ramach ka¿dej z lokalnych sieci. Mo¿e go wykorzystaæ w dowolny sposób: stworzyæ jeden program informacyjno-reklamowy dla wszystkich
posiadanych sieci (emisja w³asnych lokalnych programów lub programów planszowych) lub oddaæ na lokalne potrzeby. W³asne programy telewizyjne i reklamowe to szansa na dodatkowe dochody operatora, zw³aszcza gdy czêœæ kosztów
emisji programu lokalnego pokrywaj¹ lokalni sponsorzy, np. w³adze samorz¹dowe. Pierwsze lokalne programy w sieciach telewizji kablowej pojawi³y siê
w koñcu lat 80. na osiedlach wielkich miast, np. na warszawskim Ursynowie.
W koñcu dekady liczba miejscowoœci posiadaj¹cych „swoj¹ telewizjê” przekroczy³a 120. Swoj¹ telewizjê maj¹ nie tylko miasta du¿e i œrednie, ale ca³kiem
ma³e, np. Kozienice — Kronikê Kozienick¹, Bytów — Telewizjê Kablow¹ Bytów, Bi³goraj — Telewizjê Bi³goraj itd. Na wizji s¹ obecne od kilkunastu minut
tygodniowo do kilkunastu godzin dziennie. Najczêœciej s¹ to cotygodniowe, powtarzane dwukrotnie w ci¹gu doby, dwugodzinne programy typu informacyjno-rozrywkowo-reklamowego. Przeciêtna lokalna sieæ kablowa posiada
od 1500 do 5000 abonentów (gniazd) i retransmituje ok. 30 polskich i zagranicznych programów telewizyjnych (naziemnych i satelitarnych), nadawanych
z wykorzystaniem techniki analogowej. Dzia³aj¹cy w Polsce operatorzy posiadaj¹
od kilku do kilkudziesiêciu lokalnych sieci, tworz¹c niekiedy ogólnopolskie korporacje, np. Polska Telewizja Kablowa — PTK, Aster City Cable, Gosat-Service,
Vectra, Vectra-El, Toya, Ryntronik, Dami, AutoCom i kilka innych. Maj¹ one od
kilkudziesiêciu do kilkuset tysiêcy abonentów (gniazd). W ca³ej Polsce do
poszczególnych telewizyjnych sieci kablowych podûâczonych jest ok. 25–27
proc. gospodarstw domowych7. W 1997 operatorzy sieci telewizji kablowej
powo³ali do ¿ycia Stowarzyszenie Operatorów Sieci Kablowych w Polsce z
siedzib¹ w Zielonej Górze.
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Na podstawie szacunków Stowarzyszenia Operatorów Sieci Telewizji Kablowych w Polsce na koniec 1998
roku.
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Lokalne media w Internecie
Problem zasiêgu poszczególnych typów mediów rozwi¹zuje siê za spraw¹
przekazu internetowego istnieje! Najmniejsza nawet gazetka gminna mo¿e
mieæ zasiêg ogólnoœwiatowy np. Niedrzwiczak z Niedrzwicy Du¿ej. Je¿eli
przed rokiem 1995 w Internecie mo¿na by³o znaleŸæ informacje o najwy¿ej
kilku polskich tytu³ach prasowych, stacjach radiowych i telewizyjnych, to
obecnie ich liczba przekracza tysi¹c i nadal roœnie z szybkoœci¹
kilkudziesiêciu nowych witryn na miesi¹c. Czêsto s¹ to tylko skromne strony
www z podstawowymi informacjami o piœmie: winieta, charakterystyczna grafika, adres i cennik reklam, do wydania „on line”. Jesteœmy u progu nowej
epoki: prasy, radia i telewizji interaktywnej. W nieodleg³ej przysz³oœci
bêdziemy sami redagowaæ „w³asn¹ gazetê” dobieraj¹c interesuj¹ce nas tematy
z ca³ej plejady mediów dostêpnych w Internecie. Pierwsze polskie lokalne
media (g³ównie czasopisma lokalne) pojawi³y siê w Internecie w roku 1996,
np. Gazeta Jarociñska, Kurier D¹browski, Niedrzwiczak, zgorzelecki Kurier.
Internetowe witryny lokalnych stacji radiowych pojawi³y siê na pocz¹tku
1997 roku. W roku 1998 pojawi³y siê witryny lokalnych sieci telewizji
naziemnej i kablowej.
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Wydawcy (nadawcy) i dziennikarze mediów o zasiêgu ogólnokrajowym
i regionalnym od dawna maj¹ swoje stowarzyszenia zawodowe (SDP, SDRP,
Unia Wydawców Prasy), które maj¹ chroniæ ich interesy. Od samego pocz¹tku pojawienia siê w Polsce prasy lokalnej i sublokalnej zaistnia³a potrzeba utworzenia stowarzyszenia, które by chroni³o interesy jej niedoœwiadczonych i nieprofesjonalnych wydawców i dziennikarzy. Ju¿ na pierwszych
organizowanych dla dziennikarzy lokalnych spotkaniach oraz w korespondencji nap³ywaj¹cych od nich do tygodników: Gazeta Samorz¹dowa, Gazeta Wspólna, Wspólnota i Nowoczesnoœæ (red. nacz. Stefan Bratkowski),
podnosili problem sta³ych szkoleñ, np. warsztatów dziennikarskich, stworzenia forum wymiany doœwiadczeñ, kontaktu z specjalistami od etyki i prawa
prasowego, dostêpu do centralnych Ÿróde³ informacji, informacji o instytucjach wspomagaj¹cych prasê lokaln¹ itp. Wa¿na by³a sprawa podmiotowoœci prawnej dziennikarza prasy lokalnej, a zw³aszcza sublokalnej. Inicjatywê przej¹³ Krajowy Instytut Badañ Samorz¹dowych w Poznaniu i przy
jego wspó³udziale 26 stycznia 1992 roku grupa kilkudziesiêciu wydawców
i redaktorów prasy sublokalnej, g³ównie z Wielkopolski, powo³a³a do ¿ycia
Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Polsce. Stowarzyszenie mia³o filie: pomorsk¹, œl¹sk¹, ma³opolsk¹, lubelsk¹ i mazowieck¹. Ró¿nice zdañ miêdzy
poszczególnymi cz³onkami zarz¹du, dotycz¹ce dzia³alnoœci stowarzyszenia,
wizji prasy lokalnej, k³opoty z koordynacj¹ dzia³añ poszczególnych filii, nik³a aktywnoœæ niektórych z nich oraz dzia³ania regionalnych krêgów politycznych doprowadzi³y do upadku niektórych filii stowarzyszenia lub ich
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usamodzielnienia siê. Z filii mazowieckiej wy³oni³o siê Warszawskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, póŸniej narodzi³y siê P³oñskie Spotkania
Mediów Lokalnych, grupuj¹ce na organizowanych warsztatach przedstawicieli mediów mazowieckich. Filia lubelska przekszta³ci³a siê w Stowarzyszenie Prasy Lokalnej Lubelszczyzny. W latach 1993–1998 powo³ywano jeszcze inne lokalne stowarzyszenia (Gdañsk, Wroc³aw, Katowice,
Bia³ystok i Toruñ), ale po kilkunastu miesi¹cach aktywnoœci zawiesi³y one
dzia³alnoœæ. W innych regionach (Olsztyn, Szczecin, Rzeszów, Kielce i
Opole) próby powo³ania lokalnych stowarzyszeº nie wysz³y poza stadium deklaracji. Najwiêksze sukcesy w dzia³alnoœci wœród wydawców i nadawców
mediów lokalnych odnotowa³o jednak Polskie Stowarzyszenie Mediów Lokalnych w Tarnowie (PSML), które powsta³o w czerwcu 1994 roku w wyniku
przekszta³cenia siê filii Stowarzyszenia Prasy Lokalnej — Regionalnego
Oœrodka Prasy Lokalnej w Ma³opolsce. W latach 1993–1998 Tarnów (Wojewódzki Oœrodek Kultury, póŸniej Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego) by³ miejscem Œwiatowego Forum Mediów Polonijnych i jednoczeœnie
okazj¹ do spotkañ wydawców mediów lokalnych — cz³onków PSML. TARR
i PSML by³y organizatorami corocznych Sejmików Mediów Lokalnych (Tarnów, Bochnia, Brzesko, Krynica i Zakopane). Zmiany polityczne z lat 1997
— 1998, m.in. zwyciÅstwo w wyborach do Sejmu, Senatu i samorz¹dów
lokalnych ugrupowaº AWS, UW oraz reforma podzia³u administracyjnego
kraju, mia³y poœredni wp³yw na upadek „mecenatu tarnowskiego”, a tym
samym na kondycjê ma³opolskiego stowarzyszenia. Niezale¿nie od
wymienionych stowarzyszeñ organizowa³y siê redakcje gazet parafialnych,
które w 1993 roku powo³a³y Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prasy Parafialnej.
Niema³y wp³yw na organizowanie siê mediów lokalnych w ogólnopolskie
i regionalne stowarzyszenia, pomoc materialn¹ (g³ównie sprzêt komputerowy
i poligraficzny), organizowanie i finansowanie warsztatów dziennikarskich
i sesji naukowych, mia³y powstaj¹ce od pocz¹tku lat 90. organizacje pozarz¹dowe. Korzysta³y one z przeró¿nych œwiatowych i europejskich funduszy nios¹cych pomoc m³odym demokracjom Europy Œrodkowej
i Wschodniej, instytutów i organizacji polonijnych i organizacji dziennikarskich krajów Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej. Do najbardziej
znanych nale¿¹ Europejski Fundusz PHARE (Bruksela), Fundacja Ambasady
Królestwa Holandii oraz Kongres Stanów Zjednoczonych. W okresie
1991–1999 uczestniczy³y one w szeregu programów wspomagaj¹cych media
lokalne. Pomoc polega³a na finansowaniu projektów, realizowanych za
poœrednictwem wielu organizacji pozarz¹dowych (Non Government Organization — NGO), np. Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Obywatelskiej i najbardziej bliskiemu mediom
lokalnym Instytutowi na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE).
IDEE przeprowadzi³y kilka spektakularnych i skutecznych konkursów dla niezale¿nej prasy lokalnej. Warto wyró¿niæ Annê Hejman, która w ci¹gu kilku
o s t a t n i c h l a t s k u t e c z n i e k o o r d y n o w a ³ a k i l k a t z w . p r o g r a mó w
wspomagaj¹cych niezale¿n¹ prasê lokaln¹ w Polsce. Spore zas³ugi
w badaniach i dokumentacj¹ istniej¹cych mediów lokalnych ma Oœrodek
Badañ Prasoznawczych Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
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Nic nie wskazuje, i¿ fenomen burzliwego rozwoju mediów lokalnych
w Polsce, zw³aszcza prasy lokalnej i sublokalnej, siê skoñczy. Media lokalne
przechodzi³y przez trzy etapy: heroiczno-spo³ecznikowski — lata 1988–1991;
etap polityczny — 1992–1993 i trwaj¹cy do dnia dzisiejszego etap rynkowy.
W etapie rynkowym od pocz¹tku roku 1997 daje siê wyró¿niæ dwa
„podetapy”: etap ekspansyjny kapita³u obcego w prasie lokalnej, wyra¿aj¹cy
siê przejmowaniem istniej¹cych ju¿ tytu³ów sublokalnych i tworzeniem na
bazie posiadanych tytu³ów regionalnych, nowych sublokalnych dodatków
i mutacji, oraz zwi¹zany z tym etap konsolidacyjny silnych, niezale¿nych wydawnictw sublokalnych. Generalnie, wyró¿nione etapy przemian w prasie
dotycz¹ wiêkszoœci gazet, to niektórzy wydawcy lub redaktorzy gazet lokalnych tkwi¹ jeszcze w dwóch pierwszych. Próby „pogodzenia” prasy
samorz¹dowej i niezale¿nej — wolnorynkowej, podejmowane przez ca³¹ dekadê lat 90. nie rokuj¹ szans powodzenia. Podobnie jak nie rokuj¹ szans powodzenia próby „komercjalizacji” wiêkszoœci gazet samorz¹dowych, gdy¿
gazety niezale¿ne — wolnorynkowe musz¹ posiadaæ solidne zaplecze
materialno-intelektualne, przejawiaj¹ce siê:
· zasobnoœci¹ kapita³ow¹ wydawcy, gotowego na finansowanie ewentualnego
deficytu w pierwszej fazie dzia³alnoœci gazety,
· profesjonalizmem zespo³u redakcy jnego i liczny m zespo³em
korespondentów oraz akwizytorów reklam,
· okreœlonym i wystarczaj¹cym rynkiem czytelniczym oraz skalkulowan¹ zasobnoœci¹ rynku reklamo-og³oszeniowego,
· sprawnoœci¹ kolporta¿u.
W wiêkszoœci ma³ych miasteczek i gmin wiejskich praktycznie ¿aden z tych
warunków nie jest spe³niony, a jedynym zasobnym w kapita³ sponsorem
wydawc¹ jest lokalny samorz¹d. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w nadchodz¹cych
latach w prasie lokalnej raczej bêdziemy mieli do czynienia z przekszta³ceniami jakoœciowymi, kosztem obni¿ania siê liczby tytu³ów. Powstaj¹ce samorz¹dowe jak i wolnorynkowe gazety powiatowe przejmowaæ bêd¹ s³abe tytu³y
gminne. Wiele samodzielnych obecnie gazet czeka los dodatków, a nawet lokalnych kolumn w silnych gazetach regionalnych, ponadpowiatowych lub powiatowych. Mo¿liwe jest powstawanie nowych mini-koncernów, zw³aszcza
tworzonych na bazie wydawnictw z obcym kapita³em, np. Passauer Neue
Presse lub Orkla Media. Istnienie wielu czasopism sublokalnych, g³ównie
samorz¹dowych, zale¿y bardziej od chêci posiadania przez w³adze lokalne jakiegokolwiek tytu³u prasowego, ni¿ od rzeczywistej potrzeby skutecznego
œrodka wzajemnej, szybkiej i profesjonalnej komunikacji miêdzy w³adz¹ lokaln¹ a spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Zdecydowanie lepiej te funkcje spe³niaj¹ regionalne dzienniki lub tygodniki, przekazuj¹c aktualne lokalne informacje i
materia³y publicystyczne w swoich cotygodniowych, a nawet codziennych
wydaniach mutacyjnych lub dodatkach o zasiêgu lokalnym i sublokalnym.
Czo³owi wydawcy niezale¿nych, wolnorynkowych tygodników o zasiegu lo-
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kalnym i sublokalnym oskar¿aj¹ zachodnich w³aœcicieli polskich dzienników
o nieuczciw¹ konkurencjê, ale ci dysponuj¹c zdecydowanie wiêkszym
potencja³em finansowym, technicznym i ludzkim, czêsto lepiej i taniej
zaspokajaj¹ potrzeby sublokalnego czytelnika.
Lokalne programy w telewizji kablowej, programy lokalnych stacji radiowych oraz wydania gazet lokalnych typu „on line” w Internecie, choæ
stanowi¹ powa¿n¹ konkurencjê, prawdopodobnie nie doprowadz¹ jednak do
zaniku prasy lokalnej i sublokalnej.

Bibliografia

P

R
A

S

O

Z

N
AW

Stefan Bratkowski: Najkrótszy poradnik redagowania gazet lokalnych,
(w:) Malcolm F. Mallette (red.): Zasady i tajniki dziennikarstwa, podrêcznik
dla dziennikarzy z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Warszawa 1996.
W³odzimierz Chor¹zki: Obraz niezale¿nej prasy lokalnej w Polsce
w I po³owie 1994 roku, Kraków 1994.
Sylwester Dziki (red.): Katalog Prasy Polskiej 1991/1992, Kraków 1992.
Sylwester Dziki (red.): Katalog Prasy Polskiej 1993, Kraków 1993.
Sylwester Dziki (red.): Katalog Prasy Polskiej 1994, Kraków 1994.
Sylwester Dziki (red.): Katalog Prasy Polskiej 1995, Kraków 1995.
Sylwester Dziki (red.): Katalog Mediów Polskich 1996, Kraków 1996.
Sylwester Dziki (red.): Katalog Mediów Polskich 1997, Kraków 1997.
Sylwester Dziki (red.): Katalog Mediów Polskich 1998, Kraków 1998.
Sylwester Dziki: Wstêp do typologii wspó³czesnej prasy polskiej, Kraków 1989.
Anna Hejman (red.): Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej t. 1–3, Warszawa 1997–1998.
Maciej I³owiecki: Media, w³adza, œwiadomoœæ spo³eczna, Kraków 1997.
Gerd G. Kopper: Ignacy Rutkiewicz, Katharina Schliep (red.): Media
i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995, Kraków 1996.
Adam Lepa: Katalog prasy katolickiej, £ódŸ 1994.
Stanis³aw Michalczyk: Prasa samorz¹dowa. Szkice prasoznawcze. Katowice 1996.
Tomasz Mielczarek: Miêdzy monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów
œrodków komunikowania masowego w Polsce 1989–1997, Kielce 1998.
Andrzej Notkowski: Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczpospolitej
(1918–1939), Warszawa 1982.
Joanna Regulska (red.): Grochem o œcianê, Warszawa 1995.
Alina S³omkowska (red.): Transformacja mediów 1989–1995, Warszawa 1996.

CZ
E

Opracowania

82

W£ODZIMIERZ CHOR¥ZKI
II. Czasopisma

P

R
A

S

O

Z

N
AW

CZ
E

Aktualnoœci Telewizyjne, 1989–1999.
Marketing i Media Polska, 1999.
Media Polska, 1993–1998.
Press, 1996–1999.
Radio Lider, 1995–1999.
Tele @ Top, 1996–1999.
Zeszyty Prasoznawcze, 1989–1999.

