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Media i komunikowanie lokalne oraz związane z nimi dziennikarstwo są przed-
miotem badań i refl eksji w Polsce w zasadzie od końca lat 50. XX wieku. Pierw-
szy artykuł na ten temat opublikował w 1959 roku Jerzy Mikułowski-Pomorski 
w „Zeszytach Prasoznawczych” (Czy mieszkańcy ziem górskich chcą czytać pra-
sę lokalną?). W następnych dziesięcioleciach badania w tym obszarze prowadził 
krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych. Powstało tutaj szereg opracowań 
poświęconych polskim mediom i dziennikarzom, w tym także zawartości oraz 
odbiorowi społecznemu mediów lokalnych. 

W pierwszej połowie lat 80. w badania nad mediami lokalnymi włączył się 
Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego kierowany wówczas przez dra 
Józefa Mądrego. Skromnymi siłami kadrowymi zrealizowano tutaj wiele pro-
jektów badawczych, których rezultatem były nie tylko publikacje naukowe, ale 
także doktoraty. Pierwsza ogólnopolska konferencja poświęcona prasie lokalnej 
(innych mediów lokalnych wówczas nie było) została zorganizowana w czerwcu 
1983 roku w Wigrach koło Suwałk. Nosiła nazwę „I Ogólnopolskie Konfrontacje 
Dziennikarzy Pism Regionalnych”. Pomyślana była jako zderzenie badań praso-
znawczych z praktyką dziennikarstwa lokalnego1. 

Ważność mediów i dziennikarstwa lokalnego wynika z faktu, iż każdy obywa-
tel żyje na co dzień w tzw. małej ojczyźnie, tutaj zaspokaja większość potrzeb, 
dokonuje się jego socjalizacja społeczna i polityczna. We wspólnocie lokalnej też 
zawiązują się więzi społeczne i realizuje się komunikacja, w której uczestniczą 
media, chociaż najistotniejsze znaczenie ma dla ludzi komunikacja bezpośrednia. 
Współcześnie wspólnota lokalna jest coraz mniej odporna na wpływy zewnętrz-
ne, podlega erozji ze strony kultury masowej, globalizacji, uniwersalizacji stylów 
życia czy wreszcie podlega rozmywaniu pod wpływem wszechobecnych mediów 
ogólnokrajowych, Internetu, a nawet mediów globalnych. Nie znaczy to jednak, 
że społeczne wartości i tradycje już w ogóle nie istnieją. Roland Robertson uży-

1 Tygodniki lokalne. I Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych, Wigry 
1983, red. E. Kurzawa, Kraków–Katowice 1984.
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wał w tym kontekście terminu „glokalizacja”, który oznacza istnienie dwóch stron 
tego samego zjawiska, czyli mieszanie się lokalności z globalnością.

Istnieje wiele kontrowersji, jak nazywać media, które w pierwszym rzędzie 
przeznaczone są dla owych „małych ojczyzn”, „najmniejszego świata”, najbliższe-
go otoczenia człowieka. Problem ten już dawno został rozstrzygnięty zarówno 
w medioznawstwie polskim, jak i zagranicznym. Najwięcej przesłanek przemawia 
za tym, żeby omawiany typ mediów nazywać „mediami lokalnymi”, czyli wiązać 
bezpośrednio ze społecznościami lokalnymi. Są one do nich bezpośrednio adre-
sowane. Tutaj też znajdują najwierniejszych odbiorców. Poza tym termin ten nie 
podkreśla wyjątkowej roli podziału administracyjnego będącego często skutkiem 
decyzji politycznych, lecz uznaje fundamentalną zasadę, że naturalnym podmio-
tem skutecznego systemu medialnego jest tylko jego publiczność. Termin „media 
lokalne” jest stosowany w medioznawstwie i praktyce krajów demokratycznych, 
co jest konsekwencją przyjęcia trójszczeblowego podziału systemu medialnego 
(media ogólnokrajowe – regionalne – lokalne). W medioznawstwie niemieckim 
i anglo-amerykańskim wypracowano i konsekwentnie stosuje się terminologię, 
której podstawą jest przymiotnik „lokalny” (np. Walter J. Schütz, Norbert Jon-
scher, Bob Franklin, O  ried Jarren).

Już w latach 80. i 90. XX wieku w obliczu kryzysu państwa, jego zbiurokratyzo-
wania i zatracenia związków z interesami i potrzebami obywateli, medioznawcy 
zaczęli dostrzegać możliwość zwiększenia roli społeczności lokalnych w rewitali-
zacji życia społecznego. Sformułowano m.in. koncepcję „odnowienia polityki od 
dołu”, która jednak nie miałaby szans realizacji bez istnienia na szczeblu lokal-
nym wolnych, autonomicznych, reprezentujących interesy społeczności mediów. 
Niestety w nich samych tkwią ograniczenia, bariery obiektywne i subiektywne. 
Do najważniejszych można zaliczyć: ekonomiczną koncentrację i komercjalizację 
w sektorze lokalnym, zależność od lokalnych ogłoszeniodawców i lokalnego bi-
znesu, wreszcie mniejszą lub większą zależność od lokalnych władz, a także błędy 
w dziennikarskiej realizacji mediów, w tym nastawienie na sensację, skandaliza-
cję, roztrząsanie problemów pozornych, błahych czy wreszcie realizację prywat-
nych interesów dziennikarzy (szczególnie grzechy te dotyczą prasy samorządo-
wej). Radio lokalne to nadmiar muzyki, często marginalne traktowanie lokalności, 
nastawienie na sensację oraz wtórność przekazów. Wszystko to przyczynia się 
do stopniowej utraty materialnych cech mediów lokalnych, czyli utraty de facto 
ich lokalności w wielu wymiarach: integracyjnym (budowanie więzi społecznej), 
politycznym (brak kontroli władzy oraz lokalnych instytucji), historyczno-kulturo-
wym (budowanie tożsamości).

Sektor lokalny jest jednak sektorem rozwojowym. Ludzie są spragnieni i ocze-
kują informacji lokalnej, zwłaszcza w obliczu obniżenia poziomu mediów ogólno-
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krajowych, nastawionych na sensację i zyski fi nansowe. Na poziomie lokalnym 
pojawiają się i coraz lepiej funkcjonują środki komunikacji interaktywnej (por-
tale). Jest to szansa dla wzmocnienia lokalnej opinii publicznej, która nie zawsze 
jest właściwie kształtowana w warunkach kontroli prasy lokalnej (samorządowej) 
przez władze. Badania sektora lokalnego w Polsce trwają. Powstają na ten temat 
prace magisterskie i doktorskie. Prezentowany tom także niewątpliwie wniesie 
swój wkład w rozwój myśli teoretycznej i empirię w tym zakresie. Zgromadzone 
artykuły w niektórych przypadkach wychodzą poza obszar zarysowanego wyżej 
sektora lokalnego. Badaczom pozostawiono duży zakres swobody w wyborze 
tematu. Niektóre z tekstów zgromadzonych w drugiej części publikacji dotyczą 
mediów środowiskowych, istotnych dla stosunkowo wyselekcjonowanych grup 
odbiorców, których łączy nie tyle miejsce zamieszkania, ile poglądy polityczne 
czy religia. Ich badanie jest również istotne, ponieważ stanowią one cenny wkład 
w rozwój pluralizmu na rynku medialnym, a często są pomijane w refl eksji na-
ukowej, która koncentruje się na dużych mediach ogólnopolskich. 

Publikacja składa się z 11 tekstów różnych autorów reprezentujących ośrodki 
akademickie z całego kraju, których różni wiek i doświadczenie w pracy badawczej, 
ale łączy wspólny obszar zainteresowań: komunikowanie lokalne oraz historia me-
diów i dziennikarstwa w Polsce oraz ich stan współczesny. Dlatego też publikacja 
podzielona została na dwie części poświęcone tym właśnie zagadnieniom.

W części pierwszej, zatytułowanej „W kręgu badań mediów lokalnych i re-
gionalnych” znalazło się pięć tekstów. Otwiera ją artykuł Stanisława Michalczyka 
z Uniwersytetu Śląskiego, poświęcony refl eksji naukowej nad komunikowaniem lo-
kalnym. Autor przybliża w nim najnowsze koncepcje ujmowania tego zagadnienia, 
defi niuje obszary badań i analizuje dylematy z nimi związane. Zwraca uwagę, że 
naukowa refl eksja nad mediami lokalnymi, ich funkcjonowaniem oraz rolą w spo-
łeczności lokalnej powinna mieć charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny.

Teoretycznymi aspektami mediów lokalnych i pracujących w nich dziennikarzy 
zajęła się w kolejnym artykule Katarzyna Dojwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Autorka przypomina w nim bogatą tradycję polskiej prasy lokalnej, jej społeczną 
rolę oraz funkcje, które pełni w społeczności lokalnej, aby przejść do współczes-
nych problemów samej prasy i pracujących w niej dziennikarzy. 

Kolejne trzy teksty poświęcone zostały mediom regionalnym i lokalnym 
w różnych regionach Polski. Adam Szynol z Uniwersytetu Wrocławskiego opisuje 
zmiany dokonujące się na rynku regionalnej prasy codziennej na Dolnym Śląsku, 
zachodzący tam od kilkunastu lat proces koncentracji oraz kilkuletnią batalię są-
dową UOKiK kontra Polskapresse. 

Rafał Polak z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przedsta-
wia zmiany w komunikowaniu lokalnym spowodowane spopularyzowaniem się 



10 | Wstęp

Internetu. Dzięki jego wzrastającej dostępności staje się on coraz chętniej wy-
korzystywanym narzędziem komunikowania lokalnego. Autor analizuje lokalne 
portale internetowe na Podkarpaciu i dochodzi do konkluzji, że w coraz więk-
szym stopniu to Internet, a nie prasa pełni rolę pla  ormy i narzędzia komunikacji 
lokalnej.

Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie analizuje dyskurs polityczny w kolejnych parlamentarnych kam-
paniach wyborczych na łamach „Gazety Olsztyńskiej”. Autorka porównuje stałe 
i zmienne elementy sposobu relacjonowania walki wyborczej na łamach tego 
dziennika, aby na tej podstawie ocenić poziom tego dyskursu.

Kolejna grupa tekstów, tworząca drugą część tej publikacji, zatytułowana 
„W kręgu refl eksji nad rozwojem dziennikarstwa i mediów”, poświęcona jest wy-
branym aspektom dziennikarstwa oraz funkcjonowania specyfi cznych mediów 
w przeszłości i współcześnie, specyfi cznych, czyli nie tych z głównego nurtu ryn-
ku medialnego, ale odgrywających dawniej lub dziś istotną rolę w procesie ko-
munikowania masowego.

Polskim dziennikarzom poświęcony jest tekst autorstwa Ewy Migaczewskiej 
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autorka analizuje w nim opinie Pola-
ków o dziennikarzach i społeczne oczekiwania wobec nich zrekonstruowane na 
podstawie badań opinii publicznej na ten temat powtarzanych co kilka lat przez 
CBOS. 

Zbigniew Bajka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego zajął się historią agencji prasowych i dzienni-
karstwa agencyjnego, stawiając już w tytule tezę, iż historię tę trzeba napisać 
na nowo, na dowód czego przytacza szereg przykładów przemilczeń istotnych 
faktów czy ich błędnych interpretacji. 

Roman Wróblewski z Uniwersytetu Wrocławskiego analizuje rozwój prasy 
podziemnej w Polsce w latach 80. XX wieku. Jak dowodzi autor, rozwój ten sko-
relowany jest z wydarzeniami życia społecznego w tym okresie, co pozwoliło mu 
na dokonanie periodyzacji tego rozwoju.

Z kolei Magdalena Mateja z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi zajęła się analizą publicystyki Stefana Kisielewskiego z lat 1945–1989 
i jej rolą w kształtowaniu postaw opozycyjnych w okresie PRL. Kisiel jako „legalny 
opozycjonista” w swoich felietonach drukowanych w „Tygodniku Powszechnym” 
prowadził własną „wojnę na słowa” z peerelowską cenzurą i podważał dogmaty, 
nic więc dziwnego, że dla wielu intelektualistów stał się autorytetem i „ojcem 
duchowym”.

Artykuł Katarzyny Pawlak z Uniwersytetu Łódzkiego poświęcony został me-
diom katolickim i stara się odpowiedzieć na pytanie, jak Kościół katolicki wyko-
rzystuje media w celu dotarcia do współczesnego człowieka. Po przedstawieniu 
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rysu historycznego rozwoju mediów i elementów doktryny katolickiej im poświę-
conych autorka opisuje najbardziej znane i ciekawe media katolickie, te trady-
cyjne i te nowe, aby na tej podstawie dowieść tezy o dużej aktywności Kościoła 
w tej dziedzinie.

Publikację zamyka tekst Artura Trudzika z Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP 
w Szczecinie przybliżający emigracyjne środowisko Polskiego Ruchu Wolnościo-
wego „Niepodległość i Demokracja”. Członkowie tego elitarnego ugrupowania 
oraz współpracownicy i autorzy jego organu prasowego – wydawanej w Londy-
nie „Trybuny”, to osoby ciekawe nie tylko ze względu na swoje barwne biografi e, 
ale także z powodu zajmowania wysokich i wpływowych stanowisk.

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Stanisław Michalczyk


