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Od ekonomii socjalizmu do badania 
wolnego rynku mediów

Ryszard Filas

Do końca lat 80., a więc przez większość czasu ukazywania się „Zeszytów 
Prasoznawczych”, pojęcie rynku mediów było pewną abstrakcją, funkcjonu-
jącą gdzieś daleko – w krajach o gospodarce wolnorynkowej (kapitalistycz-
nej), ale dość obco brzmiącą w realiach komunizmu. Oswajanie myślenia 
o rynku prasowym jako części systemu ekonomicznego, podlegającego tym 
samym regułom rynkowym, w którym wydawcy są przedsiębiorcami (przy-
noszącymi zysk lub nie), a prasa (czy inne przekazy medialne) są nie tyl-
ko środkiem komunikowania i jednokierunkowym narzędziem propagandy 
(mówiono: wychowania), ale swego rodzaju towarem – przebijało się z pew-
nym trudem. Jednakże wiele materiałów umieszczanych w ZP już we wcze-
snych latach 60. dowodzi, że myślenie w tych kategoriach, mimo marksistow-
skiej otoczki, nie było autorom tych publikacji obce1. Później, już po zmianie 
ustroju, spojrzenie na media w kategoriach przebudowy wszystkich elemen-
tów rynku, stało się ciągłym polem obserwacji i analiz, szczególnie w okresie 
transformacji w ostatniej dekadzie XX wieku. 

W niniejszym rozdziale wychodzimy od charakterystycznych dla cza-
sów PRL dyskusji o ekonomicznych zagadnieniach funkcjonowania mediów 
w ogóle oraz, w aspektach bardziej szczegółowych, mieszczących się w sferze 
ekonomiki produkcji, dystrybucji czy konsumpcji. Na tym tle rekonstruuje-
my obraz zarówno polskiego rynku mediów, jak i – w szczególności – ryn-
ku prasowego (w ujęciu segmentowym – w rozbiciu na gazety i czasopisma), 
aby z kolei zająć się rynkiem reklamowym oraz aspektem własnościowym 

1 Sztandarowym dowodem jest wydana w OBP w 1973 roku książka Ignacego Krasickiego 
Prasa jako towar i przedsiębiorstwo, zrecenzowana w „Zeszytach” (Skalski, Magdoń : 1974).
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mediów, szczególnie rolą kapitału obcego jako ważnego czynnika przemian 
w okresie wspomnianej transformacji i jako jednego z jej rezultatów. 

O ekonomice mediów w socjalizmie

Na początku lat 60. utworzono w OBP Pracownię Ekonomiczną, a w ślad za 
tym także na łamy „Zeszytów Prasoznawczych” zaczęło się przebijać spojrze-
nie na media masowe, w szczególności zaś – na system prasowy jako element 
rynku towarów i usług. Pierwszym głosem w trwającej ponad dwie dekady 
dyskusji nad przedmiotem ekonomiki mediów jako zupełnie nowej w warun-
kach polskich (i dość egzotycznej w ustroju socjalistycznym) dyscypliny na-
ukowej był artykuł Janusza Maciaszka (1962). Autor ten wyróżnił dwie grupy 
zagadnień. Makroekonomia (ekonomika prasy) prowadzi badania prawi-
dłowości sprzedaży gazet, struktury i wielkości popytu na gazety oraz dróg 
jego zaspokojenia. Mikroekonomia natomiast (ekonomika instytucji) zajmu-
je się ekonomiczną stroną działalności instytucji wydawniczo-prasowych, 
w szczególności zagadnieniami kosztów, rentowności i cen, planowania na-
kładów, limitowania zwrotów, gospodarowania nakładem i lokalizacją punk-
tów sprzedaży (Maciaszek 1962 : 21). Ogólnym celem działalności Pracow-
ni Ekonomicznej OBP miało być wskazywanie dróg maksymalizacji funkcji 
popytu przy równoczesnej minimalizacji kosztów przygotowania, produkcji 
i kolportażu gazety. Na tej podstawie autor, szef Pracowni (1963–1967), wy-
tycza siedem podstawowych kierunków badawczych na najbliższe pięciolecie.

Kilka lat później opublikowano artykuł Ireny Tetelowskiej i Jana Szew-
czyka (1969), w którym autorzy krytycznie oceniają zarówno dorobek za-
chodnioeuropejski i amerykański (jako chaotyczny, opisowo-dokumentacyj-
ny, podejmujący problemy może ważne, ale luźno z sobą powiązane, a przede 
wszystkim – pozbawione szerszej refl eksji teoretycznej), jak i pierwsze pię-
ciolecie badań zespołu ekonomistów z OBP – jako opracowań posiadających 
podobne jak zachodnie wady. 

Przy całej więc przydatności podejmowanych w Polsce tematów i przy celnym uznaniu 
prasy za usługę otrzymaliśmy faktografi czne przyczynki z dziedziny mikroekonomii, któ-
rych podjęcie prawdopodobnie budziłoby mniejsze zastrzeżenia ze strony praktyków, 
gdyby poprzedziły je pogłębione teoretyczne studia z dziedziny makroekonomii i gdyby 
wysuniętym na tej drodze tezom dopiero podporządkowano wnioski wypływające ze stu-
diów idiografi cznych (Tetelowska, Szewczyk 1969 : 25).

Dla „ekonomiki informacji prasowej” drogę wyjścia poza „bezdroża wą-
skiej, przyczynkarskiej technologii” może – zdaniem tych autorów – wska-
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zać dziedzina pokrewna – ekonomika oświaty (w której zysk stanowi świado-
mość wykształconego człowieka – dzisiaj zapewne powiedzielibyśmy: kapitał 
kulturowy). Autorzy kreślą siedem kierunków badań w zakresie tak rozumia-
nej „ekonomiki informacji”. W późniejszej interpretacji najważniejszym za-
daniem tak pojmowanej ekonomiki jest badanie funkcjonowania instytucji 
prasowo-wydawniczej jako sektora scentralizowanej gospodarki narodowej 
(Kowalski 1982 : 22).

Dyskusja na temat zadań i celów ekonomiki prasy ożyła u progu lat 80. za 
sprawą kilku publikacji Tadeusza Kowalskiego (1980, 1982) oraz Czesława 
Bywalca (1980), krytycznych wobec poprzedników. Za Bywalcem przyjęto, 
że oprócz ogólnej teorii ekonomiki prasy (np. badania ekonomicznych funk-
cji prasy, wartości, w tym wartości użytkowej, towarowości, prawidłowości 
konsumpcji prasy) na przedmiot ekonomiki prasy składa się ekonomika pro-
dukcji prasy, dystrybucji (obrotu) oraz konsumpcji (czytelnictwa); skala ma-
kro dotyczy całego systemu prasowego, a skala mikro – jednego podmiotu, 
na przykład redakcji, wydawnictwa, drukarni. I to badanie przedsiębiorstw 
związanych z funkcjonowaniem rynku prasowego (wydawnictw, kolportażu) 
jest właściwą podstawą ekonomiki prasy (Kowalski 1982 : 26). 

Ekonomika produkcji prasowej, dystrybucji 
i konsumpcji

Kwestie produkcji prasowej nie były tematem, którym często zajmowano się 
na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”. Z pewnością ten nurt zaintereso-
wań reprezentuje opracowanie Waldemara Piętki (1986) dotyczące kosztów 
druku gazet i czasopism w koncernie RSW. Problematykę tę, w pewnej mie-
rze, znajdziemy także w syntetycznym tekście Henryka Siwka (1991) o eko-
nomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania rynku prasowego w ra-
mach raportu podsumowującego stan komunikowania masowego w latach 
80. Tadeusz Kowalski prezentuje ogólne wyniki przeprowadzonej przez sie-
bie analizy największego koncernu RSW „Prasa-Książka-Ruch”, nakreślając 
w zakończeniu model spluralizowanego systemu wydawniczego, w którym 
przedsiębiorstwa działają według reguł rynkowych (Kowalski 1987a). W nur-
cie ekonomicznym mieści się też artykuł Jana Kani (2006) na temat metod 
wyceny tytułu prasowego, a więc tematu aktualnego w okresie przebudowy 
rynku prasowego, sprzedaży i fuzji wielu tytułów.

Zagadnienia związane z dystrybucją prasy gościły na łamach „Zeszytów” 
kilkakrotnie i to w różnych okresach. Od końca lat 50. zajmowano się moż-
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liwością wykorzystania prenumeraty pocztowej (Machlowski 1958; Burczyk, 
Malik 1969) bądź też analizą różnych form prenumeraty (Kania 1997). O pro-
blemach organizacji kolportażu prasy, we wszelkich jego formach kilkakrotnie 
wypowiadał się Jan Kania (1987, 1996). Jarosław Grzybczak (1991) przedstawił 
syntetycznie sytuację w latach 80., a w roku 1996 (tu wspólnie z Zygmunetm 
Dąbkiem) zajął się kolportażem prasy w dwóch krajach zachodnich – Francji 
i Niemczech. Socjologiczną analizę funkcjonowania niedostatków kolportażu 
z perspektywy potrzeb odbiorców prasy znajdujemy w opracowaniach: 
Lechosława Dębowskiego (1974), Janusza Maciaszka (1967a, 1967b), Jerzego 
Mikułowskiego Pomorskiego (1970a), Mariana Nowego (1977, 1978b).

Ekonomikę konsumpcji reprezentuje kilka prac Henryka Siwka druko-
wanych na łamach kwartalnika. Dwa większe opracowania dotyczą wydat-
ków na prasę w strukturze budżetów rodzinnych (Siwek 1983b, 1985), trzecie 
natomiast, wcześniejsze, przynosi fragment wyników sondażu pokazującego 
opinie czytelników o cenach gazet codziennych (Siwek 1974a).

Obraz polskiego rynku mediów dawniej i dziś

W tej części opracowania przedstawiamy obraz polskiego rynku mediów, jaki 
da się zrekonstruować na podstawie artykułów i materiałów zamieszczonych 
w „Zeszytach Prasoznawczych” od końca lat 50. do początku drugiej deka-
dy XXI wieku. Będzie to spojrzenie najpierw ogólne, syntetyzujące, a potem 
stopniowo coraz bardziej szczegółowe, obejmujące wąskie segmenty, subseg-
menty czy – niekiedy – nisze rynkowe.

Spojrzenie globalne

Obraz rynku mediów w czasach PRL znajdujemy w drukowanych na łamach 
„Zeszytów” raportach o stanie komunikacji społecznej za lata 70. (Komuniko-
wanie masowe w Polsce..., 1981) oraz za lata osiemdziesiąte (Komunikowanie... 
1991). Obraz ten, kreślony przez liczne grono pracowników OBP na podsta-
wie wyników dziesiątków badań, był kompleksowy. Ukazywał stan ilościowy 
oferty prasowej, radiowej, telewizyjnej, zachodzące w niej zmiany – zmiany 
aktywności odbiorców mediów, a także wszelkiego rodzaju uwarunkowania 
procesu komunikacji – techniczne, prawne, ekonomiczne, polityczne itp.

Całościowe spojrzenie na dynamikę rynku mediów w Polsce w latach 
90. i w pierwszej dekadzie XX wieku znajdujemy w pracach Ryszarda Fila-
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sa, szczególnie stanowiących próbę podsumowania okrągłych rocznic: pię-
cio- (Filas 1994a), dziesięcio- (Filas 1999) oraz dwudziestolecia tych prze-
mian (Filas 2010). W tym cyklu publikacji autor rozwija koncepcję fazy jako 
konstruktu teoretycznego stanowiącego zespół czynników – elementów sys-
temu medialnego wmontowanych w szerszy układ polityczny i społeczny, za-
równo zewnętrznych (jak polityczne, ekonomiczne i prawne), jak i techno-
logicznych, bezpośrednio związanych z poszczególnymi typami mediów czy 
segmentami i subsegmentami rynku medialnego czy wreszcie – z instytu-
cjami „okołomedialnymi” (typu stowarzyszenia i organizacje branżowe wy-
dawców i nadawców lub reklamodawców oraz fi rmy bądź instytucje kontro-
lujące, a także badające media). W danym okresie (zwykle trwającym od 1,5 
do 5–6 lat) fazy owe stanowią pewien charakterystyczny, choć dynamiczny, 
układ o nieco płynnych granicach. W okresie tych dwóch dekad autor wyróż-
nił i sportretował w sumie osiem faz rozwoju polskich mediów. Pięć pierw-
szych przypada na ostatnią dekadę XX wieku, trzy ostatnie natomiast doty-
czą mediów już wieku XXI (przy czym ósma faza została dopiero co otwarta). 
Są to następujące fazy:

 ● Faza I. Faza żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i nadawców 
oraz wymuszonych przekształceń starych tytułów (od maja 1989 do po-
łowy 1991);

 ● Faza II. Faza pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu 
(od połowy 1991 do końca 1992);

 ● Faza III. Faza otwartej walki o rynek mediów, zwłaszcza audiowizual-
nych (od początku 1993 do sierpnia 1994);

 ● Faza IV. Faza zagospodarowania rynku po pierwszym procesie konce-
syjnym i inwazji tygodników niemieckich (od września 1994 do koń-
ca 1996); 

 ● Faza V. Faza nowego podziału rynku mediów i postępującej specjaliza-
cji (1997–2000);

 ● Faza VI. Faza rosnącej dominacji mediów elektronicznych w warunkach 
kryzysu ekonomicznego (2001–2003);

 ● Faza VII. Faza wstępnej przebudowy oferty mediów tradycyjnych wo-
bec spodziewanej inwazji nowych technologii medialnych (2004 –2007);

 ● Faza VIII. Faza realnej konfrontacji mediów tradycyjnych z nowymi 
technologiami medialnymi w warunkach spowolnienia gospodarczego 
(zaczęła się w 2008 roku2).

2  Z perspektywy roku 2015 powiemy, że faza ósma skończyła się w połowie roku 2013, po 
tzw. switch off  – wyłączeniu analogowego sygnału telewizji na terenie całego kraju i przejściu na 
naziemną telewizję cyfrową, co zbiegło się w czasie z symptomami wychodzenia ze spowolnienia 
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Oprócz powyższych, uwzględniających większy zasób danych empirycz-
nych, ale w krótszej skali czasowej, i odnoszących się wyłącznie do Polski, od-
notujmy dwie prace o dużych walorach teoretycznych i znacznie szerszym od-
niesieniu do procesów zachodzących w skali globalnej i w skali półwiecza. 
Walery Pisarek (2004) analizuje w takiej właśnie skali transformacje zacho-
dzące w komunikacji społecznej naszego kraju – ale na tle międzynarodo-
wym, przyznając równorzędną wagę czterech grup czynników: politycznych, 
ekonomicznych, technologicznych (technicznych) i kulturowych (kultural-
nych), których rolę starannie omawia. Jerzy Mikułowski Pomorski (2006) po-
równuje istotne cechy systemu komunikowania w Polsce z początku lat 60. 
XX wieku (dominacja władzy politycznej w mediach, służebność mediów wo-
bec  propagandy, nieliczenie się z wolą odbiorców, nieuwzględnianie czynni-
ka ekonomicznego w procesie komunikowania) z tymi z początku XXI wieku 
(władza polityczna przechodzi na ekonomiczną – właścicieli mediów i rekla-
modawców, rośnie rola (domniemanej woli) odbiorców, a przede wszystkim 
– czasu uwagi odbiorcy dzielonej pomiędzy poszczególne media). Ogólnie 
jesteśmy współcześnie świadkami procesu fragmentaryzacji, na co autor ar-
tykułu dostarcza licznych przykładów empirycznych. Mikułowski Pomorski 
zwraca też uwagę na rosnącą rolę obrazu i przekazów niewerbalnych w pro-
cesie komunikowania, co jest także wyzwaniem dla badaczy. Podejmuje rów-
nież kwestię zapóźnienia Polski w światowych procesach zmian w mediach.

Rynek prasowy

W okresie obejmującym czasy PRL obraz rynku prasowego poznajemy głów-
nie dzięki odpowiednim rozdziałom w przywoływanych tu niejednokrotnie 
raportach OBP na temat komunikowania masowego w poszczególnych de-
kadach. Tak więc o stanie produkcji prasowo-wydawniczej w latach 70. do-
wiadujemy się z opracowania Henryka Siwka (1981), a kolejną, burzliwą de-
kadę analizuje Sylwester Dziki (1991); autor ten poświęca wiele miejsca na 
rejestrację zmian oferty rynkowej na przełomie epok PRL i III RP. Wcześniej, 
u progu lat 60. Henryk Kurta (1960b) przedstawiał zmiany na rynku praso-
wo-wydawniczym dokonane w poprzednim roku. W latach 70. pojawiała się 
okazjonalnie w „Zeszytach” rubryka, w której prezentowano dane statystycz-
ne na temat globalnego obrazu ilościowego i nakładowego gazet i czasopism.

gospodarczego od trzeciego kwartału 2013. Dziś media znajdują się już w fazie IX, której 
przypisałem nazwę: faza wzbogacania oferty mediów cyfrowych, szczególnie mobilnych i społecz-
nościowych oraz nielinearnej oferty wideo kosztem prasy w warunkach umiarkowanego wzrostu 
gospodarczego i narastających zagrożeń zewnętrznych.
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Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Tomasz Mielczarek (2007) 
ogłosił tezę (wówczas wydawało się, że nieco kontrowersyjną) o końcu ery 
Gutenberga w Polsce; mimo pozornej mnogości podaży, polskie gazety 
i czasopisma stawały się coraz mniej informacyjne czy nastawione na 
publicystykę, a coraz bardziej rozrywkowe, więc coraz mniej w nich do 
czytania i poważniejszej refl eksji. Kilka lat później pokazuje kolejne nowo-
czesne zjawisko – przechodzenia prasy do Internetu (Mielczarek 2012). 

Prasa informacyjna

Zmiany zachodzące w całym segmencie prasy codziennej, ogólnokrajowej 
i regionalnej, w okresie transformacji i w latach następnych aż do począt-
ku XXI wieku uważnie śledził na łamach „Zeszytów” Zbigniew Bajka. Autor 
(Bajka 1991b) rekonstruował stan starej i nowo powstałej prasy na począt-
ku dekady, analizując liczne w tym czasie przykłady wprowadzania tytułów 
nowych. W kolejnej pracy dokonał bilansu dynamicznych przemian (Bajka 
2000b), pokazując, jak bardzo w tym okresie zmieniła się oferta dzienników 
ogólnopolskich (zostało na rynku niewiele starych tytułów), jak ilościowo, 
ale przede wszystkim jakościowo zmienił się rynek dzienników regional-
nych i lokalnych, oraz jaki w tym udział miały zagraniczne koncerny wy-
dawnicze (Hersant, a później Verlagsgruppe Passau oraz Orkla – na rynkach 
regionalnych; Maquard i Axel Springer na rynku ogólnopolskim). Analizy te 
kontynuował po roku 2000 Ryszard Filas, obserwując zmiany we wszystkich 
subsegmentach prasy codziennej w pierwszej połowie dekady w związku 
z przetasowaniami, których dokonało pojawienie się nowego tabloidu „Fakt” 
i gazet bezpłatnych (Filas 2005), jak również pod jej koniec, gdy zarysowa-
ły się na rynku pierwsze wyraźne symptomy kryzysu – załamanie nakładów 
prawie wszystkich typów gazet (Filas 2008). Odnotujmy, że pierwsze lata no-
wego wieku (do 2007 roku) nie zapowiadały zagrożenia, czego dowodzi nieco 
wcześniej wykonana analiza Stanisława Nowickiego (2008); w latach 2000–
2007 nakłady globalne dzienników w Polsce wzrosły o 19% (głównie jednak 
za sprawą prasy bezpłatnej).

Dzienniki regionalne w czasach PRL tworzyły duży (38 tytułów) segment 
rynku prasy codziennej, rozchodziły się w wysokich nakładach i zyskiwa-
ły wysokie wskaźniki zasięgu czytelnictwa. W „Zeszytach Prasoznawczych” 
znajdziemy opracowania zarówno dotyczące zagadnień wspólnych wszyst-
kim tytułom, jak i wybranym subsegmentom, czasem – rynkowi regionalne-
mu, a niekiedy i pojedynczym tytułom.
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Studium Zofi i Lewartowskiej (1958), poświęcone polskiej prasie popołu-
dniowej w końcu lat 50., zawiera także interesujące dane statystyczne o tym 
segmencie krajów bloku wschodniego, jak i tak zwanych krajów kapitali-
stycznych. Autorka pokazuje, że osiem istniejących wówczas popołudniówek 
(w tym sześć regionalnych) to dzienniki o dynamicznych wzrostach nakła-
dów po 1956 roku, o zdecydowanie najniższych – w porównaniu z dzienni-
kami partyjnymi czy tak zwanymi czytelnikowskimi – zwrotach (niespełna 
4%), czytane chętnie w wielkomiejskich środowiskach robotniczych i nie tyl-
ko. O układzie sił w segmencie popołudniówek polskich dwie dekady póź-
niej pisał Zbigniew Bajka (1971a, 1976a), także na przykładzie pozycji „Echa 
Krakowa” na rynku regionalnym. Na początku lat 90. segment ten podle-
gał prywatyzacji. O ówczesnych przekształceniach własnościowych prasy 
popołudniowej (13 tytułów istniejących w roku 1990) pisała Danuta Grze-
lewska (1992), pokazując proroczo, że w nowych warunkach ustrojowych, 
ale przede wszystkim komunikacyjnych, ich wartość rynkowa zmalała (tyl-
ko łódzka popołudniówka „Express Ilustrowany” została sprzedana za sto-
sunkowo wysoką kwotę), a przyszłość jest niepewna. Dowodzą tego później-
sze prace Z. Bajki i R. Filasa, pokazujące zanik w Polsce prasy popołudniowej 
już w zasadzie po roku 1992 (wszystkie stały się dziennikami porannymi), 
a w następnych latach – wchłanianie większości byłych popołudniowek przez 
regionalne dzienniki poranne nr 1 (które trwało do początku XXI wieku)3. 

Oczkiem w głowie władz komunistycznych były w okresie PRL regional-
ne dzienniki poranne nr 1, fi rmowane przez komitety PZPR. Mimo że było 
ich stosunkowo najwięcej (pokrywały sieć województw, czyli inaczej regio-
nów wydawniczo-kolportażowych) i miały przywileje na przykład co do wy-
sokości nakładu i pierwszeństwa druku, napotykały spore opory (choćby no-
towały największe zwroty, o czym wspominała już cytowana Z. Lewartowska 
(1958) analizująca rynek w okresie popaździernikowym). Obraz ich rozpo-
wszechniania w pierwszej połowie lat 60. przedstawił Tadeusz Kupis (1966), 
a rynkowi tych dzienników po tak zwanej gierkowskiej reformie podziału 
terytorialnego kraju przygląda się Andrzej Skowroński (1979) na przykła-
dzie „Gazety Południowej” (do 1975 roku – „Gazety Krakowskiej”). Podob-
nie obraz rynku górnośląskiej prasy (nie tylko partyjnej) od czasu wspo-
mnianej reformy przedstawia Ewa Adryan (1986). Okoliczności i skutki 
prywatyzacji dzienników pezetpeerowskich oraz tygodników wojewódzkich 
PZPR w związku z likwidacją koncernu RSW przedstawiła Elżbieta Cibor-

3  Spośród 13 byłych peerelowskich popołudniówek do dziś przetrwało, (jako gazety poran-
ne) pięć: „Express Ilustrowany” w Łodzi, „Echo Dnia” w Kielcach, „Kurier Szczeciński”, „Kurier 
Lubelski” oraz „Nowości” w Toruniu.
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ska (1992), wykazując, że w nowych warunkach ustrojowych, sądząc po nie-
wygórowanych cenach transakcyjnych, nie były one na ogół rozchwytywa-
ne przez nabywców (choć doceniali oni przywiązanie do tytułu utrwalone 
w świadomości starszych czytelników).

U progu lat 90. najwyżej natomiast ceniono markę dzienników (nr 2 na du-
żych rynkach regionalnych) będących spadkobiercami tradycji gazet pozor-
nie apolitycznych, skierowanych do inteligencji i wielkomiejskiego odbiorcy, 
wydawanych zaraz po wojnie przez spółdzielnię „Czytelnik”. O prywatyza-
cji owych pism „poczytelnikowskiech” traktuje praca Doroty Grzelewskiej 
(1992), której autorka wykazuje relatywnie wysokie ceny transakcyjne dla 
prawie wszystkich tytułów z tej grupy (do dziś zresztą są one liderami rynku 
w wielkich miastach – Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku).

Od końca XX wieku dynamicznie, choć falami, rozwijał się segment in-
formacyjnych gazet bezpłatnych. Obraz tych zmian utrwalił na łamach „Ze-
szytów” Ignacy S. Fiut, najpierw śledząc początki w Polsce na tle światowej 
kariery sztokholmskiego „Metra” (Fiut 2002), po latach zaś przedstawiając 
zmiany na dojrzałym rynku tej prasy (Fiut 2009).

Prasa lokalna, zakładowa i inna

Problematyka prasy lokalnej dopiero w latach 80. częściej gościła na łamach 
„Zeszytów”, a w kolejnej dekadzie stanowiła już regularnie eksploatowa-
ny obszar badań. Wcześniej o sondażu w sprawie zapotrzebowania na tego 
typu prasę pisał Jerzy Mikułowski Pomorski (1960a, 1960b). Obraz rynku 
pism lokalnych końca lat 60., gdy Teresa Lisicka (1968) podała w wątpliwość 
sensowność ukazywania się wielu periodyków4, stawiając w tytule artyku-
łu pytanie: Prasa – czy nie prasa? W latach 70. podobne badania rynku 15 
istniejących wówczas regionalnych czasopism społeczno-kulturalnych prze-
prowadził Władysław Masłowski (1972a)5. Stan rynku na początku lat 80. 
(gdy już uruchomiono w pełni system 31 wojewódzkich tygodników infor-
macyjno-publicystycznych pod szyldem PZPR, a obok nich ukazywało się 
kilka tygodników miejskich bądź miejsko-terenowych) przedstawili w ZP 
Maciej Chrzanowski (1983b) oraz Sylwester Dziki (1983). Współpracowni-
cy „Zeszytów” z Uniwersytetu Śląskiego także często podejmowali zagadnie-
nia prasy lokalnej, zwłaszcza tygodników (Mądry 1983, 1988; Gierula 1988). 

4  Wiele z nich miało bardziej charakter biuletynów organizacji społecznych lub politycz-
nych niż gazety informacyjno-publicystycznej.

5  Wyniki badań Masłowskiego wywołały polemikę na łamach ZP. Zob. Waśkiewicz 1972, 
Masłowski 1972b (odpowiedź autora).
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W latach 90., jak wspomniano, zainteresowania prasą lokalną znacznie 
ożyły, tym bardziej że stanowiła ona dynamicznie rozwijający się segment 
rynku prasowego w III RP. Najbardziej przekrojowo zajmował się tym Wło-
dzimierz Chorązki (1991, 1999), opisując – ilościowo i jakościowo – ten-
dencje obserwowane na rynku prasowym na poszczególnych poziomach 
lokalności (według podziału najogólniejszego na prasę regionalną, lokalną 
i sublokalną). Obserwacjami wyniesionymi z konferencji naukowych oraz 
z własnych badań dzielił się w tym czasie także Ryszard Filas (1991c, 1992b). 
W kolejnych latach pojawiła się liczna grupa publikacji dostarczających wie-
dzy o zmianach na poszczególnych rynkach regionalnych i lokalnych – na 
Śląsku (Gierula, Grzonka 1992), na Kujawach (Rudnicki 1992), na Podkar-
paciu (Sokół 1992), w Częstochowie (Mielczarek 1995), w Łodzi (Dróżdż 
1996), na Lubelszczyźnie (Pokrzycka 1998) czy Kielecczyźnie (Siuda 1998). 
Kilka prac dotyczyło szczególnej, budzącej wiele kontrowersji kategorii cza-
sopism lokalnych – prasy samorządowej (wspomniana Sokół 1992; Ancule-
wicz 1996; Piasecki 2003).

Gazety zakładowe stanowiły typowy dla dużych zakładów produkcyjnych 
w czasach PRL rodzaj prasy zorientowanej na integrację załogi i mobilizację 
jej do zadań produkcyjnych. Pozostawały więc ogniwem systemu propagan-
dowego tamtych czasów. Stąd też w OBP rozwój tej prasy podlegał systema-
tycznej analizie, szczególnie w latach 70. i 80. Jednakże już u zarania działal-
ności badawczej znajdujemy artykuł Pawła Dubiela (1958), w którym autor 
próbuje oszacować stan ilościowy (i jakościowy) tego typu pism, funkcjonu-
jących wówczas według wzorów prasy radzieckiej – w pierwszej połowie lat 
50. ukazywało się ponad 400 tytułów, a po przełomie październikowym 1956 
roku ich liczba spadła poniżej 200 tytułów); szansy ich powodzenia upatry-
wano w podjęciu problematyki lokalnej i środowiska zamieszkania załóg pra-
cowniczych. W latach 1975–1983 kwestię prasy zakładowej podnoszono na  
łamach „Zeszytów” co najmniej sześciokrotnie, drukując po części wyniki 
badań (Turlik-Marecka 1975; Świda 1982, 1983a), jak również szerzej zakro-
jone raporty (Pisarek, Skowroński, Świda 1978; Świda 1983b). Gdy u progu 
lat 90. Włodzimierz Chorązki szacował liczbę istniejących tytułów, wymie-
niał około 200 gazet zakładowych, które następnie podlegały na ogół prawom 
rynkowym (prywatyzacji).

Za cenną ze względu na trudności z dotarciem do źródeł należy uznać 
pracę Krzysztofa Łabędzia (1988), który opisał stan prasy wydawanej przez 
różne ogniwa związku w czasie tak zwanej pierwszej „Solidarności” (a więc 
przed stanem wojennym).

Obrazowi rynku prasy sportowej w PRL poświęcony jest artykuł Andrze-
ja Skowrońskiego (1979). 
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Czasopisma (magazyny) 

W latach 90., wobec braku rzetelnych danych nakładowych, obraz rynku 
czasopism kreowano głównie na podstawie wyników badań czytelnictwa. 
W XXI wieku, gdy już większość dużych wydawców przystąpiła do Związ-
ku Kontroli Dystrybucji Prasy, można było prowadzić analizy rynku na pod-
stawie tak zwanych twardych danych kolportażowych. Wyniki takiej anali-
zy, uwzględniającej dynamikę danych nakładowych 2001–2006 dla ponad 20 
segmentów rynkowych ogólnokrajowych magazynów kolorowych, przedsta-
wił Ryszard Filas (2007), umieszczając je na skali koniunktury/dekoniunktu-
ry. Uzyskany tą drogą obraz nie był zbyt optymistyczny – więcej segmentów 
mieściło się po ujemnej stronie skali, aczkolwiek w tym czasie nie obserwo-
wano jeszcze momentów bardziej dramatycznych.

O tym, w jakiej mierze rynek magazynów kolorowych został u progu XXI 
wieku (dokładniej: w latach 1993–2004) wzbogacony dzięki działalności wy-
dawniczej niemieckiego koncernu G+J, traktuje praca Olgi Dąbrowskiej-
-Cendrowskiej (2005); autorka portretuje tytuły wprowadzone na polski ry-
nek przez ten dom wydawniczy, zasilający segment magazynów kobiecych 
różnych typów (np. dla rodziców, people magazine), wnętrzarskich, kulinar-
nych i popularnonaukowych. W kilka lat później sportretuje ogółem udział 
sześciu dużych zachodnich domów wydawniczych w zagospodarowaniu 
rynku magazynów obejmującego w sumie 13 segmentów prasowych: kobie-
ce, kulinarne, wnętrzarskie, o zdrowiu, dla rodziców, młodzieżowe, kompu-
terowe, motoryzacyjne, sportowe, popularnonaukowe, telewizyjne, lifestyle 
dla mężczyzn, a nawet informacyjne (Dąbrowska-Cendrowska 2012).

W „Zeszytach Prasoznawczych” nie znajdziemy zbyt wielu materiałów 
dotyczących wybranych segmentów magazynów kolorowych; więcej takich 
studiów pojawiło się w czasach PRL niż w okresie III RP, może z wyjątkiem 
prasy młodzieżowej i dziewczęcej. 

Prasą kobiecą, jako szczególnym rodzajem czasopism, zajmowała się w la-
tach 70. Zofi a Lewartowska (1975c). Od lat 90. ten dynamicznie rozwijający 
się segment był przedmiotem stałej uwagi, ale w ramach szerszych analiz ryn-
ku prasowego bądź też działalności zachodnich koncernów wydawniczych.

Charakterystyką rynku prasy młodzieżowej w krajobrazie popaździerni-
kowym zajmował się już Henryk Kurta (1960c), ale temat stał się modny6 
w „Zeszytach” dopiero od lat 90. Panoramę oferty prasowej dla dzieci i mło-

6  W latach 70. znajdujemy w „Zeszytach” sporo publikacji na temat czytelnictwa prasy mło-
dzieżowej, systemu wartości młodzieży itp., ale bez spojrzenia „rynkowego”.
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dzieży nakreślił w połowie tamtej dekady Józef Szocki (1996), a w XXI wieku 
temat ten powracał w publikacjach Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej (2009). 

Kilkakrotnie w latach 70. powracał temat prasy studenckiej. Pisał o nich 
na przykładzie środowiska krakowskiego Emil Orzechowski (1970), w ska-
li ogólnokrajowej – Andrzej Waśkiewicz (1972), a w następnej dekadzie tak-
że Eugeniusz Kurzawa (1983), choć w zawężeniu do czasopism wojskowych.

Znakiem czasów późnego PRL było zainteresowanie prasą wyznanio-
wą w Polsce, ale dotyczyło to wyznań innych niż prasa katolicka (o której 
nie znajdziemy żadnych publikacji). Pisano o tym dwukrotnie (Urban 1980;
Dyrlaga 1988). O ofercie prasy katolickiej dowiadujemy się natomiast dopie-
ro w latach 90. (Habryń 1999) oraz – w pewnej mierze (bo tekst dotyczy ra-
czej elementów zawartości) z artykułu Marty Wielek (2001), a potem Pawła 
Migasa (2005).

Tygodniki społeczno-kulturalne, tak charakterystyczny element syste-
mu prasowego czasów PRL, były w latach 60. obiektem kompleksowych ba-
dań (zawartość–odbiór) socjologiczno-prasoznawczych, ale dopiero u schył-
ku starej epoki znalazły szerszą prezentację na łamach „Zeszytów” w formie 
dwugłosu Marka Grzelewskiego (1990) i Tadeusza J. Jasińskiego (1990); 
pierwszy dotyczył pism ukazujących się w latach 60., drugi natomiast – czter-
dziestolecia 1944–1984. Bardziej rynkowe spojrzenie znajdziemy w opraco-
waniu Ignacego S. Fiuta (2000) śledzącego zmiany w ofercie pism społecz-
no-kulturalnych w ostatniej dekadzie XX wieku. Po nim jeszcze Katarzyna 
Jagodzińska (2006) przedstawiła stan rynku czasopism o sztuce, a Dariusz 
Baran (2005) zajął się muzycznymi magazynami rockowymi. 

Bardzo dynamicznie rozwijającym się segmentem prasy w III RP były ma-
gazyny telewizyjne (TV guide), wcześniej w takiej formie nieznane; ich dość 
wszechstronny portret w okresie zdobywania miejsca na rynku i licznych 
przetasowań nakreślił Ryszard Filas (1994c).

Dosyć rozbudowanym segmentem prasy w PRL były fachowe pisma rol-
nicze oraz prasa adresowana do mieszkańców wsi. Jej stan ilościowy i charak-
terystykę u schyłku tej epoki przedstawił Sylwester Dziki (1990). 

Równie rozbudowanym segmentem były w czasach PRL pisma popular-
nonaukowe, popularnotechniczne, a przede wszystkim naukowe różnych 
specjalności. O tego typu pismach pisała już wcześniej Zofi a Lewartowska 
(1976) i Władysław Tyrański (1979), a dwie dekady później – Piotr Nowak 
(1999) i Sylwester Dziki (2000).
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Rynek reklamowy

O reklamie na łamach „Zeszytów” pisano głównie wtedy, gdy już cała go-
spodarka funkcjonowała na zasadach rynkowych, a więc od lat 90. Jednakże 
już trzy dekady wcześniej, na początku lat 60., znajdujemy dwa opracowania 
empiryczne, prezentujące pionierskie na owe czasy wyniki badań przepro-
wadzonych w OBP nad uwarunkowaniami recepcji przekazów reklamowych 
z perspektywy socjologicznej (Dyoniziak 1963) oraz psychologicznej (Dzier-
żanka, Suchoń, Żarnecka 1963). Z tego okresu pochodzi także praca Edmun-
da Paszkowiaka (1966) na temat rzeczywistego kosztu społecznego reklamy; 
w świetle badań i danych brytyjskich autor rozprawia się z tezą, że wydatki 
na reklamę to zwykle marnotrawstwo środków, pokazując także, że przycho-
dy mediów z reklamy – i telewizji, i prasy – stanowią ważny czynnik nie tylko 
egzystencji, ale i rozwoju tych mediów. Jerzy Mikułowski Pomorski (1971a) 
badał użyteczność ogłoszeń prasowych w opinii samych reklamodawców (na 
podstawie ankiety pocztowej i wywiadów z kierownictwem), co pozwoliło 
sformułować szereg wniosków podnoszących efektywność tych ogłoszeń. Do 
kwestii opłacalności reklamy dla klienta, w zależności od typu mediów (prasy, 
radia, telewizji), powraca w swej rozprawie Henryk Siwek (1978), wykorzy-
stując materiał porównawczy z krajów zachodnich oraz skąpy materiał empi-
ryczny z Polski. Z kolei Adam Świda (1976b) przedstawił analizę przedmiotu 
reklam zamieszczonych w trzech gazetach i czterech popularnych magazy-
nach, zadając pytanie o kształtowanie modelu konsumpcji w naszym kraju. 

U schyłku XX wieku pojawił się numer „Zeszytów” (1993/3–4), do dziś 
jeden z najbardziej poszukiwanych przez studentów i badaczy, w sporej czę-
ści (w sumie 10 tekstów) poświęcony zagadnieniom reklamy ujętym z róż-
nych perspektyw badawczych. O historii reklamy na świecie i Polsce pisał 
tam Zbigniew Bajka; fi lozofi czne spojrzenie na utwór reklamowy zaprezen-
tował Ignacy S. Fiut; wyniki jednych z pierwszych badań socjologicznych do-
tyczących opinii Polaków o reklamie i korzyściach z niej przedstawił Ryszard 
Filas (uzupełnione dodatkowo sondażem Zbigniewa Bajki na temat stopnia 
przychylności społeczeństwa polskiego do reklam); aspekty językowe rekla-
my analizowali Walery Pisarek, Jacek Kołodziej, a także (w prasie polonijnej 
w USA i Wielkiej Brytanii) Jacek Serwański; prawne aspekty działalności re-
klamowej naświetliła Ewa Nowińska, a na koniec Zbigniew Bajka analizował 
źródła sukcesu reklamy pewnego proszku do prania oraz zamieścił bibliogra-
fi ę prac o reklamie wydanych w języku polskim (1907–1993). 

Kolejne prace uwzględniały społeczno-kulturowy wymiar reklamy (Ada-
mowski 1997; Lisowska-Magdziarz 1996); mieszczą się tu rozważania Lisow-
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skiej-Magdziarz nad wartościami propagowanymi w przekazach reklamo-
wych w latach 90. (Lisowska-Magdziarz 2001), a świat telewizyjnych reklam 
dla młodzieży analizuje w tymże numerze Renata Czerwińska (2001). 

Obok powyższych tematów znajdujemy też prace dotyczące styku rekla-
my i innych form promocji. Już w latach 80. zamieszczono artykuł na temat 
kryptoreklamy w prasie (Masłowski 1986). Wiele lat później „Zeszyty” wy-
drukowały pracę Zbigniewa Pinkalskiego (2010) na temat sprostowań w kon-
tekście reklamy prasowej.

Własność i kapitał obcy

Problem zmian własności w mediach, tendencja do jej koncentracji, a tak-
że pytanie o rolę kapitału obcego w mediach danego kraju, w tym Polski, sta-
ły się nader aktualne w okresie transformacji ustrojowej i – w ślad za tym 
– transformacji systemu medialnego. „Zeszyty Prasoznawcze” poruszały tę 
problematykę od wczesnych lat 90. Dyskusja na temat zmian własnościo-
wych w mediach krajów byłego bloku wschodniego miała na łamach kwar-
talnika dwie, a nawet trzy fazy kulminacyjne (1992, 1994, 1998), ale powra-
cała także w XXI wieku.

W 1992 roku najaktualniejszy był problem przekształceń własnościowych 
w Polsce, będących spuścizną po likwidacji koncernu RSW i tak zwanej wtór-
nej prywatyzacji tych podmiotów, które już zmieniły właściciela w pierw-
szym podejściu, to jest w roku 1991. Traktują o tym trzy teksty w numerze 
1–2/1992 dotyczące form i skutków prywatyzacji dzienników i czasopism fi r-
mowanych przez byłą partię komunistyczną PZPR (Ciborska 1992), dzien-
ników „poczytelnikowskich” (Gdańska 1992) oraz gazet popołudniowych 
(Grzelewska 1992). Na tym etapie przekształceń własnościowych udział ka-
pitału obcego był jeszcze dyskretny, zwiększył się dopiero na etapie wspo-
mnianej prywatyzacji wtórnej podmiotów już uwłaszczonych przez Komisję 
Likwidacyjną RSW.

Etap bardziej znaczącej dyskusji o dostrzegalnej inwazji podmiotów za-
granicznych i roli kapitału obcego zainicjował artykuł Zbigniewa Bajki 
(1994) o rozmiarach obecności podmiotów zagranicznych w polskich me-
diach masowych w pierwszej połowie lat 90. Bajka przypomina przestrogi 
autorów zachodnich (Becker 1993) roztaczających widmo „latynoameryka-
nizacji mediów” w krajach, które przechodzą od zbankrutowanego komu-
nizmu do peryferyjnego kapitalizmu, choć ich w pełni nie podziela. Uwa-
ża, że chociaż ta penetracja już w tym momencie była bardzo widoczna, to 
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zmierzenie jej skutków stanowiło wyzwanie dopiero stojące przed badacza-
mi. W tymże numerze (1994/1–2), opublikowano całą serię referatów wy-
głoszonych na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w OBP UJ
pt. „Komunikacja społeczna w zmieniającej się Europie Środkowej”. Pokazy-
wały one przemiany własnościowe w dziennikach czeskich (Jirak, Köpplová, 
Soltys), w mediach słowackich (Holina), rumuńskich (Coman), rosyjskich 
(Jewsiejewa), a także materiały o mediach bułgarskich i węgierskich.

Najważniejszy etap dyskusji przypada na rok 1998, wtedy to bowiem „Ze-
szyty” przedrukowały (w numerze 1–2) teksty 11 referatów wygłoszonych na 
kolejnym międzynarodowym sympozjum zorganizowanym przez OBP UJ 
pt. „Obcy kapitał w mediach Europy Środkowo-Wschodniej”. We wstępie do 
tego numeru Walery Pisarek napisał: 

Z obcym kapitałem w mediach łączą się zwykle dwa problemy. Pierwszy, immanentny, 
to obawy, że ktoś „obcy” może świadomie kształtować nasze postawy i opinie wbrew na-
szym interesom narodowym lub państwowym. (…) Problem drugi to koncentracja, któ-
ra w Polsce wskutek działania obcego kapitału w ciągu 7 lat (…) osiągnęła poziom wyż-
szy niż w Niemczech czy w USA. A przybiera różne formy: poziome, pionowe i mieszane 
(Pisarek 1998 : 5–6).

Obydwa te wątki przeplatały się we wspomnianym zbiorze tekstów. Pol-
skiej prasie były poświęcone wystąpienia Zbigniewa Bajki, Tadeusza Kowal-
skiego, Wiktora Peplińskiego i Jana Załubskiego, a uzupełnieniem obrazu był 
materiał Mariana Gieruli i Marka Jachimowskiego pokazujący opinie pol-
skiego społeczeństwa na temat obecności kapitału obcego w mediach. Ágnes 
Gulyás tropiła kapitał zagraniczny w mediach węgierskich (zadając prowo-
kujące pytanie: Kolonizacja rynku czy jego wyzwolenie?), Lija P. Jewsiejewa 
– w mediach rosyjskich, Irina Poliakowa – w ukraińskich, Eliezer Alfandari 
– w bułgarskich, a ponadto Jozef Darmo7 – w słowackich. Zbigniew Onisz-
czuk natomiast analizował porównawczo ekspansję kapitału niemieckiego na 
rynku prasowym trzech krajów (Polski, Węgier i Czech). Na koniec Timothy 
N. Walters i Lynne M. Walters podjęli temat nie zewnętrznych, ale wewnętrz-
nych skutków napływu kapitału obcego do krajów tego regionu, a dokładniej 
– kwestię wpływu nowych, zachodnich właścicieli mediów na wymagania 
wobec personelu w nich zatrudnionego.

W następnych latach powraca problem ekspansji i koncentracji kapita-
łu na polskim rynku prasy codziennej, a dokładniej – duopolizacji rynku 
dzienników regionalnych za sprawą polskich fi lii niemieckiej Verlagsgrup-
pe Passau oraz norweskiego koncernu Orkla Media, według stanu z przeło-

7  Tekst J. Darmy ukazał się dopiero w następnym numerze „Zeszytów” (1998, nr 3–4, a nie 1–2).
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mu wieków (Cira 2000). W tym czasie zagadnieniem zmian kapitałowych 
w polskich stacjach radiowych i telewizyjnych zajmował się Ryszard Filas; 
najpierw (Filas 2000b) sumuje zmiany, które się dokonały w ostatniej deka-
dzie XX wieku, a następnie (Filas 2003a), obserwując kolejne przekształcenia 
na początku nowej dekady, podnosi kwestię szans rozwoju technologicznego, 
ale i zagrożeń dla kultury narodowej.

Uwagi końcowe

Trzy dekady trwało przebijanie się – przynajmniej na łamach ZP – myślenia 
i pisania o mediach w kategoriach rynkowych, wyzwalania się z gorsetu pa-
radygmatu marksistowskiego. Im bliżej końca lat 80., tym bardziej widoczne 
były dowody emancypacji. Taką ewolucję przeszedł między innymi Tadeusz 
Kowalski piszący w tamtym czasie pracę doktorską na temat partyjnego kon-
cernu RSW jako przedsiębiorstwa, a dziś uznany nie tylko w Polsce za specja-
listę od ekonomiki mediów. Niejako obok tych dyskusji teoretycznych pro-
wadzono przez kilka dekad żmudne, wycinkowe badania różnych aspektów 
funkcjonowania rynku prasowego, zgłębiając zwłaszcza problemy kolporta-
żu prasy, podaży i popytu na prasę, roli ceny, a także potrzeb konsumentów 
odbiorców oferty wydawniczej. 

We wszystkich okresach śledzono uważnie stan oferty medialnej, w szcze-
gólności oczywiście prasowej, dokonując okresowych podsumowań, między 
innymi w formie wspomnianych raportów o stanie komunikacji społecznej 
w latach 70. i 80., a po transformacji – w formie coraz pełniejszego portreto-
wania konstruktów zwanych przez R. Filasa „fazami”. 

Nowym obszarem zainteresowań od lat 90. stała się kwestia własności 
w mediach, a zwłaszcza penetracja zagranicznych, w tym globalnych, kon-
cernów medialnych, dokonująca się po przemianach ustrojowych w Europie 
Centralnej i Wschodniej. Temu zagadnieniu poświęcono kilka serii materia-
łów będących plonem międzynarodowych konferencji naukowych organi-
zowanych w OBP, ale kontynuowano obserwacje w XXI wieku. Różne pro-
blemy związane z obecnością reklamy w mediach stały się bardziej aktualne 
dopiero po wprowadzeniu w nich reguł wolnorynkowych, ale pionierskie ba-
dania nad recepcją reklamy prowadzono w OBP już u progu lat 60., a kwe-
stia obecności reklam i ogłoszeń prasowych pojawiała się w różnych publika-
cjach w latach 70. czy 80.


