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MEDIALNY OBRAZ WYBORÓW 
SAMORZĄDOWYCH NA PRZYKŁADZIE 
KRAKOWSKICH GAZET LOKALNYCH  

Przyglądając się ostatnim wyborom samorządowym oraz trwającej wokół 
nich krytycznej dyskusji – dotyczącej między innymi sposobu pojmowania 
i rozumienia idei samorządności, procedur zmiany ordynacji wyborczej na nie-
spełna trzy miesiące przed głosowaniem (sic!), a także prognozowanej frekwen-
cji wyborczej oraz oczekiwanej liczby nieważnie oddanych głosów i przyczyn 
tego zjawiska – obserwatorzy polskiej sceny politycznej mogli być zdziwieni 
jedynie faktem, iż w opinii społecznej władze lokalne wciąż są bardzo dobrze 
oceniane na tle innych instytucji.  

 
Tabel a  1  

Ocena władz miast i gminy (w %)1 

Ocena władz  
miasta/gminy 

Wskazania respondentów według terminów badań 
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dobra 49 52 53 51 51 50 51 48 54 54 56 

zła 35 28 33 34 36 39 35 37 35 32 32 

Źródło: „Opinie o działalności instytucji publicznych”, komunikat z badań BS/104/2006, Warszawa, 
czerwiec 2006, www.cbos.pl, 14 lutego 2007. 
 
Pozytywne oceny, według przytoczonych badań CBOS z czerwca 2006 roku, 

wystawiła władzom swojego miasta lub gminy ponad połowa badanych. Uwagę 
zwraca także tendencja do poprawy opinii na temat władz samorządowych, 
która stale utrzymuje się od czerwca 2005 roku.  

 

                                                        
1 Pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 
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Równocześnie jednak na pięć miesięcy przed wyborami samorządowymi, na 
co wskazują wyniki badań CBOS z lipca 20062, ponad połowa respondentów 
(52%) deklarowała, że nie interesuje się nimi – największą zmianę, o 8%, odno-
towano w kategorii osób deklarujących „zupełny brak zainteresowania”. I choć 
tylko nieznacznie mniejsza grupa (47%) wyrażała zainteresowanie wyborami, to 
jednak było ono zdecydowanie częściej umiarkowane (blisko 4/5 respondentów 
w tej kategorii) niż duże (tylko co piąty z nich). Zestawienie graficzne tych da-
nych przedstawia wykres 1. 

 
Wykres 1. Poziom zainteresowania wyborami 

 

Źródło: „Polacy o wyborach samorządowych”, komunikat z badań BS/112/206, Warszawa, lipiec 
2006, www.cbos.pl, 14 lutego 2007.  
 
Nikłe zainteresowanie wyborami samorządowymi znajduje zwykle swoje 

odzwierciedlenie w niskim poziomie wiedzy wyborców na temat struktury 
i zakresu uprawnień władz lokalnych oraz procedur wyborczych. W tej sytuacji 
po raz kolejny istotne stało się pytanie o to, w jaki sposób i w jakim zakresie 
media masowe, ze szczególnym uwzględnieniem mediów lokalnych, wyszły 
naprzeciw tym oczekiwaniom i poprzez swój przekaz wypełniały funkcje 
w odniesieniu do zbliżających się wyborów samorządowych3. Współczesne 

                                                        
2 Polacy o wyborach samorządowych, komunikat z badań BS/112/206, Warszawa, lipiec 2006, 

www.cbos.pl, 14 lutego 2007. 
3 Bardzo interesujące uwagi na temat roli mediów, w tym także mediów lokalnych, zawierają 

dwa artykuły, które ukazały się w „Zeszytach Prasoznawczych” 2006, nr 1–2: J.H. Kołodziej, 
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media masowe wypełniają bowiem, obok klasycznej funkcji informacyjnej, 
czyli pośrednika pomiędzy poziomem aktorów politycznych a społeczeństwem, 
również wiele innych ról4. Funkcje te są dzisiaj niezwykle złożone i rozbudo-
wane, a można je analizować na następujących poziomach: mikrojednostek 
(między innymi funkcje: informacyjna, orientacyjna, edukacyjna, doradcy; inte-
gracyjna, interakcji społecznej, politycznego współuczestnictwa;); mezoorgani-
zacji (między innymi funkcja artykulacji interesów, potrzeb społecznych oraz 
krytyki i kontroli, a także funkcja nośnika reklam5); makrospołeczeństwa (mię-
dzy innymi funkcja tworzenia opinii publicznej, forum debaty społecznej, rynku 
opinii, Agenda-Setting)6. W wypadku omawianych badań za kwestię kluczową 
przyjęto zatem ustalenie, które z tych funkcji dominowały w podejmowanych 
przez media lokalne działaniach komunikacyjnych w odniesieniu do wyborów 
samorządowych. 

W tym celu przeprowadzono ilościową i jakościową analizę zawartości prze-
kazu trzech krakowskich tytułów prasy codziennej: wydań głównych „Gazety 
Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” oraz krakowskiego dodatku „Gazety 
Wyborczej”. 

„Gazeta Krakowska” jest dziennikiem regionalnym, istniejącym na krakow-
skim rynku prasowym od 1949 roku. Jest tytułem o bogatych tradycjach czytel-
niczych, szczególnie żywo reprezentowanych na terenie obecnego województwa 
małopolskiego7. Jej średni nakład jednorazowy wynosi 44,3 tysiąca egzempla-
rzy, a sprzedaż osiąga poziom 30,9 tysiąca egzemplarzy8. 

„Dziennik Polski” jest zaś najstarszym tytułem spośród objętych analizą. Po 
„Życiu Warszawy” jest w ogóle drugim najstarszym pismem codziennym, uka-
zującym się w sposób nieprzerwany. Za początek istnienia „Dziennika Polskie-
go” przyjmuje się styczeń 1945 roku. Na początku gazecie nadano nazwę 
„Dziennik Krakowski”, niebawem jednak została ona zmieniona na obecną9. 
„Dziennik Polski” jest tytułem codziennym, kolportowanym głównie na terenie 
Krakowa i województwa małopolskiego, a także regionu rzeszowskiego. Pismo 
to dociera również do wszystkich większych miast Małopolski. Obecny średni 
                                                       
Nowy paradygmat legitymizacji władzy? Wybrane konsekwencje marketyzacji i mediatyzacji poli-
tyki; K. Kopecka, Rola prasy lokalnej z perspektywy uczestnictwa w lokalnej społeczności. 

4 Por. W. Schulz, Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych 
na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006. W kontekście niniejszych badań bardzo 
interesujący jest zwłaszcza rozdział poświęcony roli mediów w wyborach politycznych,  
s. 127–166. 

5 Co stanowi niezwykle ważny element poprawnego funkcjonowania wolnego rynku. 
6 Przytaczane za: W. Schulz, Grundkurs Medien SoSe 2001 Massenmedien in der Gesellschaft, 

www.wiso.uni-erlangen.de/WiSo, 10 maja 2001. 
7 www.gk.pl, 8 marca 2007. 
8 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy dotyczą III kwartału 2006 roku, 

www.zkdp.pl, 8 marca 2007. 
9 Por. Zbigniew Bajka, „Dziennik Polski”. Historia prasy polskiej, dodatek do miesięcznika 

„Press” 2003, nr 1(9). 
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jednorazowy nakład „Dziennika Polskiego” wynosi 75,5 tysiąca egzemplarzy 
(wydanie niedzielne10: 14,4 tysiąca), zaś sprzedaż – 50,5 tysiąca egzemplarzy 
(wydanie sobotnio-niedzielne: 7 tysięcy)11. 

„Gazeta Wyborcza” jest natomiast najmłodszym tytułem pośród objętych 
analizą. To dziennik ogólnopolski, który powstał w 1989 roku jako platforma 
pierwszych demokratycznych wyborów do parlamentu. Redakcja gazety wywo-
dziła się w znacznej części spośród osób, które wydawały podziemny „Tygo-
dnik Mazowsze”. Pierwszy numer „Gazety Wyborczej” ukazał się 8 maja 1989 
roku w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy i liczył 8 stron12. Lokalne dodatki 
„Gazety Wyborczej” ukazują się w 20 większych miastach Polski. Dzięki swo-
im regionalnym mutacjom „GW” ma unikalną strukturę dziennika łączącego 
wiadomości i ogłoszenia o charakterze ogólnopolskim i lokalnym13. Jej obecny 
nakład w Polsce osiąga poziom 601,7 tysiąca egzemplarzy, a sprzedaż wynosi 
445,3 tysiąca egzemplarzy14. Analiza zawartości treści wykonana na potrzeby 
niniejszego opracowania obejmowała krakowski dodatek „Gazety Wyborczej” 
(„Gazeta w Krakowie”). 

 
Tabel a  2  

Wielkość próby 

 „Gazeta Krakowska” „Dziennik Polski” „Gazeta Wyborcza” 
Liczba publikacji 256 251 204 

Liczba wydań 61 65 (na 72) 61 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W sumie analiza objęła ponad 700 jednostek wypowiedzi prasowej, za-

mieszczonych na łamach blisko 190 wydań wymienionych pism, które ukazały 
się w okresie od 1 września do 12 listopada 2006 roku, czyli w ostatnich 10 
tygodniach przed terminem przeprowadzonych wyborów. Szczegółowe dane 
dotyczące wielkości próby zawiera tabela 2. 

Celem badania była ilościowa i jakościowa analiza porównawcza przekazu 
wymienionych tytułów prasowych w zakresie sposobu prezentacji poszczegól-
nych ugrupowań politycznych, małopolskich wyborów samorządowych oraz 
prezydenckiej kampanii wyborczej w Krakowie, a także analiza typów zacho-
wań prasy lokalnej w zakresie komunikacji politycznej w aspekcie wyborów 
lokalnych i samorządowych.  
                                                        

10 Obecnie wydanie sobotnio-niedzielne. 
11 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy dotyczą III kwartału 2006 roku, 

www.zkdp.pl, 8 marca 2007. 
12 Superbrands Polska. Czołowe marki na polskim rynku – 2005, t. I, Warszawa 2005, s. 52. 
13 Por. www.gazeta.pl, 8 marca 2007. 
14 Dane Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy dotyczą III kwartału 2006 roku, 

www.zkdp.pl, 8 marca 2007. 
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W badaniach zastosowano klucz kategoryzacyjny uwzględniający następują-
ce kategorie tematyczne: procedury wyborcze [W]15, wybory prezydenckie 
[PREZ], wybory do Rady Miasta [RM], wybory do Rad Dzielnicowych [RD], 
wybory do Sejmiku Wojewódzkiego [SW], afery z udziałem kandydatów 
w wyborach [AF]16. 

W odniesieniu do analizy typów zachowań prasy lokalnej (w tym wypadku 
prasy krakowskiej) wobec wyborów samorządowych zastosowano następujące 
kryteria: 

– ilościowy udział publikacji na temat samorządowej kampanii wyborczej 
o charakterze czysto informacyjnym (czyli liczba publikacji wyróżnionych 
w kategorii tematycznej „procedury wyborcze”); 

– ilościowy udział publikacji dotyczących poszczególnych partii (to znaczy 
wymieniających przynajmniej raz z nazwy/skrótu nazwę partii); 

– ilościowy udział publikacji prezentujących jednoznaczną pozytywną lub 
negatywną ocenę redakcji w odniesieniu do wydarzeń, o których informuje; 

– ilościowy udział publikacji dotyczących kwestii kontrowersyjnych (katego-
ria tematyczna: „afery”); 

– liczba inicjatyw aktywizujących czytelników/wyborców do zainteresowa-
nia się małopolskimi wyborami samorządowymi lub udziału w nich. 

Zakres i objętość uzyskanych wyników, niestety, nie pozwalają na zaprezen-
towanie ich w całości w ramach niniejszego artykułu. Dlatego z konieczności 
ich przedstawienie zostanie ograniczone do odpowiedzi na pytanie: czy poddane 
analizie media poprzez swój przekaz i podejmowane inicjatywy komunikacyjne 
mogły wpływać na wzrost poziomu poinformowania społeczeństwa, czyli czy 
skupiły się one głównie na wypełnieniu swej funkcji informacyjnej (na poziomie 
mikro)? Czy też wpływały na aktywizację wyborczą społeczeństwa w zakresie 
funkcji edukacyjnej (również na poziomie mikro)? Lub też, czy zasady funkcjo-
nowania mediów, w ramach funkcji kontrolującej (poziom mezo) wpływały 
raczej na wzrost dynamiki przebiegu kampanii wyborczej, a przez to 
w rezultacie na wzrost poziomu upolitycznienia wyborów samorządowych (po-
ziom makro)? Zatem, ujmując to w pewnym uproszczeniu, który zakres funk-
                                                        

15 Zakres tematyczny kategorii „procedury wyborcze” obejmował m.in.: publikacje zawierające 
ogólne informacje o wyborach, liczbie wybieranych radnych, procedurach wybierania poszczegól-
nych władz i głosowania, ordynacji wyborczej, jej nowelizacji, a także sposobach rejestracji komi-
tetów wyborczych, listach kandydatów, terminach ich rejestracji, blokowaniu list przez różne 
komitety, sposobach umieszczania poszczególnych kandydatów na listach. 

16 Zakres tematyczny kategorii „afery” obejmował między innymi: aferę podsłuchową; kontro-
wersje wokół remontu płyty Rynku Głównego; sprawę „getta”, czyli bloków komunalnych na 
osiedlu Ruczaj; stronniczość polityczną jednego z dziennikarzy Radia Kraków; hipisowską prze-
szłość jednego z kandydatów; kontrowersje związane z prywatyzacją elektrociepłowni; aferę zwią-
zaną z dzierżawą gruntów przez „Spółkę Forte”; sprawę działek przekazanych cystersom; odejście 
komendanta wojewódzkiego policji; kontrowersje pomiędzy ministrem Ziobrą a Majchrowskim. 
Kategoria nie obejmowała zaś publikacji dotyczących kontrowersji pomiędzy marszałkiem Sepio-
łem a Kozłowskim w SW. 
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cjonowania mediów, jaka płaszczyzna wpływu i jaka funkcja wygrywała 
w wypadku wyborów samorządowych? I wreszcie, czy występuje jeden, domi-
nujący model działania mediów w odniesieniu do wyborów szczebla lokalnego? 
Czy też należy przyjąć, że występuje wiele typów (jakich?) podejścia mediów 
do wyborów politycznych szczebla lokalnego. 

 
Wykres 2. Ilościowy rozkład publikacji na temat wyborów samorządowych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Jak łatwo zauważyć na wykresie 2, wszystkie trzy tytuły z podobnym natę-

żeniem podejmowały na swych łamach tematykę wyborczą, zaś wzrost liczby 
publikacji związanych tematycznie z wyborami samorządowymi przebiegał, 
w miarę zbliżania się terminu ich przeprowadzenia, we wszystkich trzech pi-
smach dość symetrycznie. Uwagę mogą zwrócić jedynie dość duże wahania 
liczby publikacji w przypadku „Dziennika Polskiego” oraz znacznie wyższe  
– w ostatnim okresie kampanii – zainteresowanie tematyką wyborczą ze strony 
„Gazety Krakowskiej”. 

Porównywalna jest jednak wyłącznie nominalna liczba publikacji związa-
nych z tematyką wyborczą, choć ze względów zrozumiałych jest ona nieco niż-
sza w przypadku „Gazety Wyborczej”17. Po uwzględnieniu kryteriów: 1) wy-
                                                        

17 Analizą objęto bowiem wyłącznie krakowski dodatek „Gazety Wyborczej” – ograniczony 
objętościowo w porównaniu z pełnym wydaniem gazety (por. tabela 2). Ta liczba publikacji została 
jednak ustalona w odniesieniu do tych samych ram czasowych co w wypadku pozostałych tytułów 
prasowych objętych badaniem.  
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łącznie informacyjnego charakteru publikacji oraz 2) zawartości jednoznacznej 
oceny wydarzeń, o których mowa w publikacji, można bowiem zauważyć istot-
ną odmienność charakteru przekazu (por. wykres 3).  

 
Wykres 3. Ilościowy rozkład publikacji na temat wyborów samorządowych o charakterze 

wyłącznie informacyjnym/zawierających ocenę relacjonowanych wydarzeń 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Bardzo wyraźne staje się to zwłaszcza w wypadku „Gazety Krakowskiej” 

i „Dziennika Polskiego”, na łamach którego szczególnie często publikowano 
treści (co trzecia publikacja!) kwalifikujące się do kategorii „procedury wybor-
cze” [W], podczas gdy w „Gazecie Wyborczej” czysto informacyjny charakter 
miało zaledwie nieco ponad 7% zakwalifikowanych do badań jednostek wypo-
wiedzi prasowej. Jednocześnie dokładnie połowa publikacji zamieszczonych 
w badanym okresie na łamach krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej” za-
wierała ocenę komentowanych wydarzeń, podczas gdy w wypadku krakowskie-
go „Dziennika Polskiego” było tak zaledwie w co piątej publikacji. 

Podobnie istotne różnice cechują przekaz objętych analizą mediów w kon-
tekście natężenia liczby publikacji zawierających jednoznaczną ocenę (pozy-
tywną lub negatywną) dotyczącą poszczególnych ugrupowań politycznych (ta-
bela 3). 
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Tabel a  3  
Liczba jednostek wypowiedzi prasowej dotyczących poszczególnych partii18 

oraz liczba publikacji zawierających ocenę redakcji 

Formacja 
polityczna 

Liczba publikacji 
Ocena jednoznacznie 

Negatywna Pozytywna 

„GK” „DzP” „GW” „GK” „DzP” „GW” „GK” „DzP” „GW” 

PiS 73 82 101 10 17 43 1 – 2 

PO 51 68 74 1 10 8 2 2 3 

LPR 41 43 50 7 3 4 1 – 2 

LiD 22 10 18 2 – 2 2 – 2 

Samoobrona 15 20 27 1 3 4 – – – 

PSL 13 26 7 – – 1 – – – 

SLD 13 31 26 2 – 4 1 – 1 

SdPl 5 7 17 – 1 – – – – 

UP 5 9 14 – – – – – – 

PD 4 10 19 – – – – – 1 

KPEiR 3 7 5 – – 1 – – – 

Źródło: opracowanie własne. 
 
I w tym przypadku ponownie na szczególną uwagę zasługuje przekaz „Gaze-

ty Wyborczej”, gdzie stwierdzono najwyższy odsetek publikacji (nawet blisko 
45%) zawierających jednoznacznie pozytywną lub negatywną ocenę działań 
któregoś z ugrupowań obecnych na polskiej scenie politycznej. 

Szczególnie wyraźnie widoczne jest to na wykresie graficznie pokazującym 
ustalone w wyniku badań wartości, gdzie – pomimo, przypomnijmy, o blisko 
20% niższej liczby wyjściowej publikacji – wartości uzyskane dla „Gazety Wy-
borczej” istotnie górują nad pozostałymi tytułami prasowymi objętymi analizą, 
i to w odniesieniu do 7 z 11 uwzględnionych w tym zestawieniu ugrupowań 
politycznych (por. wykres 4). 

Interesująco wygląda także zestawienie publikacji nacechowanych negatyw-
ną oceną opisywanych wydarzeń. Również w tej kategorii najwyższe wartości 
odnotowano w przekazach „Gazety Wyborczej” (dysproporcja pomiędzy anali-
zowanymi tytułami szczególnie dobrze widoczna staje się, jeśli chodzi o PiS). 
Właśnie to ugrupowanie powodowało bowiem największą liczbę uwag krytycz-
nych formułowanych przez redaktorów. PO minimalnie częściej była krytyko-
wana na łamach „Dziennika Polskiego”. Pośród analizowanych tytułów praso-
wych „Gazeta Krakowska” zdecydowanie najczęściej krytykowała natomiast 
LPR (por. wykres 5).  
                                                        

18 Partia wymieniona w tekście przynajmniej raz z nazwy/skrótu. 
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Wykres 4. Liczba jednostek wypowiedzi prasowej dotyczących partii 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykres 5. Liczba jednostek wypowiedzi prasowej zawierających 
jednoznacznie negatywne opinie redakcji 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podobnie dominującą pozycję w gronie badanych tytułów otrzymuje „Gazeta 
Wyborcza” w kontekście pozytywnych ocen formułowanych – choć oczywiście 
zdecydowanie rzadziej, niż miało to miejsce w wypadku ocen negatywnych  
– pod adresem poszczególnych ugrupowań politycznych. Uwagę zwraca fakt, że 
wśród wszystkich objętych badaniem tytułów krakowskiej prasy lokalnej naj-
większym uznaniem cieszyła się PO. Tak samo jak we wszystkich badanych 
gazetach najmniejszym uznaniem cieszyło się PiS (por. wykres 6). 

 
Wykres 6. Liczba jednostek wypowiedzi prasowej zawierających jednoznacznie 

pozytywne opinie redakcji 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Kolejnym miernikiem jakości postawy redakcji poszczególnych tytułów pra-

sowych wobec sposobu kształtowania medialnego wizerunku kampanii wybor-
czej była liczba publikacji dotyczących wszelkiego rodzaju afer, które wiązały 
się (lub które wiązano) z przebiegiem kampanii. Również w przypadku tej kate-
gorii analizy odnotowano najwyższe wartości w odniesieniu do „Gazety Wybor-
czej”, dwukrotnie przewyższające na przykład wartości uzyskane dla „Dzienni-
ka Polskiego”. Także wartości otrzymane dla „Gazety Krakowskiej” są – jak 
widać na wykresie 7 – znacznie niższe. Co ciekawe, różnica ta byłaby jeszcze 
większa, gdyby uwzględnić publikacje prasowe dotyczące kontrowersji pomię-
dzy ówczesnym marszałkiem województwa małopolskiego Januszem Sepiołem 
a jego zastępcą Krzysztofem Kozłowskim. 
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Wykres 7. Liczba publikacji wyróżnionych w kategorii tematycznej „afery” 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Ostatnim kryterium analizy typów zachowań prasy była liczba i zakres po-

dejmowanych przez badane media inicjatyw komunikacyjnych, których celem 
była aktywizacja czytelników-wyborców do zainteresowania małopolskimi 
wyborami samorządowymi lub udziału w nich. Najaktywniejszym aktorem tego 
typu inicjatyw okazała się „Gazeta Krakowska”, która w badanym okresie pod-
jęła je w sumie blisko pięciokrotnie (patrz tabela 4). 

I tak oto wśród podjętych działań aktywizacyjnych znalazła się sonda inter-
netowa, w której czytelnicy „GK” trzykrotnie (co tydzień zadawano innego 
rodzaju pytanie) zyskali okazję do tego, by oddać w Internecie swoje głosy na 
poszczególnych kandydatów, podczas kiedy ci odpowiadali na zadawane przez 
redakcję pytania (nazwa akcji: „Głosuj na www.krakow.naszemiasto.pl”); raz 
zorganizowano zabawę w prawybory (akcja „Wybierz przed wyborami”)  
– w czasie której w dodatkach lokalnych umieszczano kupony, które czytelnicy 
mogli wypełniać i wysyłać lub przynosić do redakcji; dwukrotnie organizowano 
przedwyborcze debaty prezydenckie w redakcji „GK” z udziałem kandydatów 
na to stanowisko; jeden raz zorganizowano debatę kandydatów do Sejmiku Wo-
jewódzkiego. 
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Tabel a  4  
Liczba inicjatyw komunikacyjnych podejmowanych przez redakcje 

„Gazeta Krakowska” 

Sonda 1 (3 różne pytania związane z wyborami) 

Prawybory 1 

Debaty wp 2 

Debaty sw 1 

„Dziennik Polski” 

nie stwierdzono 

„Gazeta Wyborcza” 

Debata wp 1 

Apel do czytelników 1 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W „Dzienniku Polskim” tego typu inicjatyw nie stwierdzono. „Gazeta Wy-

borcza” inicjatywę aktywizującą podjęła tylko dwukrotnie. Jeden raz, we 
współpracy z Radiem Kraków, podjęto się zorganizowania debaty z udziałem 
kandydatów na prezydenta miasta Krakowa. Ponadto redakcja zwróciła się także 
na łamach gazety do swoich czytelników z apelem o nieignorowanie obowiązku 
pójścia do wyborów. 

Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników badań należy stwierdzić, że podobień-
stwo w przekazie badanych mediów ograniczało się w zasadzie do wymiaru 
ilościowego (podobna liczba przekazów o tematyce wyborczej). Analiza jako-
ściowa treści przekazu pokazuje natomiast wyraźnie bardzo różny stosunek 
objętych badaniem tytułów prasowych do kwestii wyborów samorządowych. 
Wyniki badań wskazują przede wszystkim na istnienie kilku typów podejścia 
mediów do sytuacji wyborów politycznych na szczeblu lokalnym. Brak jest tym 
samym jednego, dominującego modelu działania mediów w odniesieniu do 
sytuacji wyborów. Różne media, reprezentujące różny typ zachowań komunika-
cyjnych, realizują przy tym zasadniczo odmienne funkcje społeczne (na różnych 
poziomach) wobec swoich odbiorców.  

Na podstawie przyjętych kryteriów analizy w odniesieniu do krakowskiej 
prasy codziennej można wyróżnić zatem następujące typy podejścia mediów do 
sytuacji wyborów: typ medium informatora, typ medium animatora oraz typ 
medium dozorcy. 
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Pierwszy z nich, typ informatora, jest reprezentowany przez „Dziennik Pol-
ski”, który skupiał się głównie na informowaniu obywateli, czyli w swych za-
chowaniach komunikacyjnych raczej ograniczał się do realizacji swej funkcji 
informacyjnej oraz orientacyjnej na poziomie mikro.  

„Gazetę Krakowską” – reprezentującą typ medium animatora – wyróżniał 
natomiast wysoki poziom zaangażowania w proces aktywizacji wyborczej spo-
łeczeństwa, którego stawała się w ten sposób bardzo aktywnym aktorem. Dzięki 
podejmowanym przez siebie inicjatywom „Gazeta Krakowska” ze szczególną 
starannością wypełniała zatem funkcję edukacyjną w zakresie promocji poli-
tycznego współuczestnictwa (również na poziomie mikro). 

Ostatni dający się wyróżnić na podstawie przeprowadzonych badań typ me-
dium lokalnego w sytuacji wyborów to typ medium dozorcy, który reprezento-
wała „Gazeta Wyborcza”, z powodzeniem realizująca w trakcie kampanii wy-
borczej funkcję kontrolną, a poprzez to wpływająca swoim przekazem na wzrost 
dynamiki przebiegu kampanii wyborczej, czyli realizująca funkcje relewantne 
dla wpływu mediów na poziomie mezo i makro. 

W kontekście postępującej mediatyzacji kampanii wyborczej i wzrastającego 
znaczenia marketingu politycznego, na uwagę zasługuje fakt, że w bardzo nie-
wielkim stopniu prasa lokalna posłużyła w wypadku tych wyborów za nośnik 
reklamy politycznej. Liczba reklam zamieszczonych na łamach analizowanych 
tytułów w badanym okresie była bardzo niewielka i – poza „Gazetą Krakow-
ską”, gdzie wyraźnie największy odsetek reklam stanowiły ogłoszenia PSL – nie 
była w sposób zauważalny preferowana przez żaden komitet wyborczy. Należy 
zatem przyjąć, że w obrębie żadnego z ustalonych typów zachowań medium 
lokalnego wobec wyborów samorządowych funkcja nośnika reklamy, realizo-
wana w odniesieniu do poziomu mezo, nie odgrywa istotnego znaczenia. 

Przeprowadzona analiza typów zachowań prasy lokalnej w zakresie komuni-
kacji politycznej w aspekcie wyborów lokalnych i samorządowych po raz kolej-
ny udowodniła, jak istotnym postulatem jest – wobec nasilających się na rynku 
prasy tendencji do zmniejszania liczby lokalnych, samodzielnych jednostek 
redakcyjnych – konieczność zachowania pluralizmu mediów19. Krakowski ry-
nek prasy lokalnej pokazuje wyraźnie, że prawo obywatela do pozyskiwania 
informacji o znaczeniu politycznym byłoby realizowane w sposób bardzo ogra-
niczony, gdyby zabrakło na nim któregoś z analizowanych powyżej tytułów. 

 
 
 
 
 

                                                        
19 Por. Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, red. B. Klim-

kiewicz, Kraków 2005; a także A. Hess, Dzienników coraz mniej. Zjawisko koncentracji na rynku 
prasy austriackiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2001, nr 1–2. 
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