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Wstęp

Od kiedy telewizja stała się głównym środkiem przekazu informacji, nastąpił 
okres rozpowszechniania się Internetu, bezpłatne gazety reklamowe i tabloidy 
zaczęły się mnożyć, zajmując coraz więcej miejsca na rynku czytelniczym, płatna 
prasa codzienna we wszystkich krajach rozwiniętych przeżywa trudności, zmniej-
szają się jej nakłady, ograniczeniu ulega liczba tytułów na rynkach prasowych, 
a wskaźniki czytelnictwa spadają.

Nic zatem dziwnego, że często dzisiaj zadajemy sobie podszyte obawą pytanie: 
czy cywilizacja obrazu i emocji przez niego prowokowanych zastąpi niebawem, 
szczególnie młodemu pokoleniu, galaktykę Gutenberga, opartą na piśmie i pogłę-
bionej refl eksji? Drukowana prasa ogólnoinformacyjna jest bardzo ważnym czynni-
kiem rozwoju demokracji, przyczynia się bowiem do podnoszenia poziomu kultury 
społeczeństw. W Europie, w dobie globalizacji i coraz bardziej rozbudowującej się 
Unii Europejskiej, ma też zadanie szczególne – podtrzymania tożsamości, zarówno 
tej narodowej, jak i tej regionalnej, w obrębie „małych ojczyzn”.

Trwająca od wielu lat wśród badaczy mediów, a także twórców i właścicieli 
prasy codziennej dyskusja nad złą kondycją codziennej prasy ogólnoinformacyj-
nej i poszukiwanie sposobów jej poprawy nie przynoszą na razie obiecujących, 
a w każdym razie łatwych do natychmiastowego wprowadzenia rozwiązań. Zmia-
na – jeśli zatrzymanie upadku tej prasy jest w ogóle możliwe – będzie mogła 
mieć miejsce, gdy po pierwsze, zostanie spełniony warunek wprowadzenia bar-
dzo rygorystycznego zarządzania w tym sektorze, a po drugie, gdy wydawaniem 
codziennych gazet o profi lu ogólnoinformacyjnym zajmą się ludzie, dla których 
zysk nie będzie jedynym lub najważniejszym celem, a dla których co najmniej 
tak samo ważne będzie wypełnienie misji społecznej, z zachowaniem zasad etyki 
zawodowej. 

W 1998 roku Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego podjął współpracę z redakcją francuskiego dziennika regionalnego 
„Ouest-France”, wydawanego w Rennes, w północno-zachodniej Francji. W ra-
mach współpracy, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj, francuscy wykładowcy 
– dziennikarze „Ouest-France” – dzielą się swoim profesjonalnym doświadczeniem 
ze studentami dziennikarstwa UJ. Organizowanym warsztatom dziennikarskim 
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zawsze towarzyszy wykład na temat działalności przedsiębiorstwa prasowego. Wie-
lokrotnie zajęcia te prowadził główny dyrektor Działu Finansowego spółki Ouest-
-France SA, wydawcy analizowanej gazety, Antoine de Tarlé; obecnie warsztaty 
prowadzi zastępca redaktora naczelnego gazety Jean-Pierre Chapelle. Autorka tej 
książki występuje w czasie tych spotkań w roli tłumacza. Miała zatem okazję po-
znać bliżej omawianą problematykę. To doświadczenie pozwoliło jej skonstatować, 
że wobec ogólnoświatowych tendencji, o których wspomniano wyżej, dziennik 
„Ouest-France” od ponad 30 lat utrzymuje pozycję lidera na rynku codziennej 
prasy we Francji, sprzedając każdego dnia blisko 800 tysięcy egzemplarzy gazety 
(w 2010 roku było to średnio 757 115). Jest to zaskakujące w sytuacji, gdy dziennik 
pozostaje gazetą regionalną dla trzech zaledwie regionów Francji: Bretanii, Dolnej 
Normandii i Kraju Loary, pokrywając swoim zasięgiem zaledwie 12 spośród 96 
departamentów Francji. Daleko za nim, uwzględniając liczbę sprzedanych egzem-
plarzy, pozostają francuskie dzienniki o zasięgu krajowym, tak renomowane, jak 
„Le Monde” (286 348 egzemplarzy w 2010 roku), „Le Figaro” (316 732 egzem-
plarzy w 2010 roku) czy „Libération” (113 099 egzemplarzy w 2010 roku). Ale nie 
tylko o nakłady chodzi. Autorka przyjęła, że sukces przedsiębiorstwa wydającego 
dziennik regionalny ma miejsce wówczas, gdy zdoła ono, mimo krótkiej żywot-
ności swojego „produktu”, zdobyć oraz utrzymać uwagę i czas, które odbiorca 
poświęci na czytanie gazety, utrzymać rolę lidera opinii1, dokonać instytucjonali-
zacji dziennika jako miejsca integracji, wsparcia psychologicznego i formalnego 
na wszystkich poziomach życia jednostki oraz wspólnot mieszkańców regionu.

Książka jest próbą opisania owego fenomenu na francuskim (i nie tylko) ryn-
ku płatnej prasy codziennej, fenomenu, jakim jest właśnie regionalny dziennik 
„Ouest-France”, który taki sukces osiągnął. 

Przedmiotem zainteresowania autorki stały się: charakterystyka organizacji 
Ouest-France oraz analiza procesu zarządzania w przedsiębiorstwie prasowym, 
które stara się pogodzić cele ekonomiczne z celami społecznymi. Aby wskazać 
na specyfi kę zarządzania w przedsiębiorstwie prasowym, opisano najistotniejsze 
różnice w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym, organizacją 
publiczną oraz przedsiębiorstwem medialnym (Rozdział 1). Ponieważ książka 
przedstawia przedsiębiorstwo wydające największy pod względem liczby sprze-
dawanych egzemplarzy dziennik we Francji, który jest zarazem gazetą regionalną, 
wprowadzono również zarys historii rozwoju prasy regionalnej we Francji od 
czasów rewolucji francuskiej do dzisiaj. Ważne jest bowiem, by zrozumieć tło 
historyczno-kulturowe, na którym rozwijała się prasa regionalna we Francji, osią-
gając obecnie pozycję dominującą na rynku prasowym tego kraju i wyprzedzając 
pod względem nakładu i poziomu sprzedaży prasę codzienną o zasięgu krajowym. 
Nie ma w Polsce opracowania, które szczegółowo opisywałoby ewolucję tego 
segmentu prasy drukowanej we Francji (Rozdział 2). By lepiej zrozumieć strategię 

1  T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 117.
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i cele przedsiębiorstwa Ouest-France, opisano właściwe mu otoczenie kulturowe, 
społeczne, ekonomiczne i prawne (Rozdział 3). Istotnymi elementami opisu są 
historia, rozwój i współczesny kształt organizacji (Rozdział 4). 

Wobec zmniejszającego się poziomu czytelnictwa, szczególnie gazet codzien-
nych, które są – czy raczej winny być – źródłem pluralistycznej informacji, pogłę-
bionej refl eksji, platformą edukacyjną, miejscem ochrony i rozwoju tożsamości na-
rodowej i regionalnej, czynnikiem zmniejszającym niepewność obywateli na wielu 
poziomach, autorka stawia w tej książce pytanie, dlaczego właśnie „Ouest-France” 
osiągnął tak znaczącą pozycję na rynku prasy we Francji. Jakie warunki zewnętrz-
ne i wewnętrzne musiały zostać spełnione, by sukces był aż tak spektakularny? 
W odpowiedzi na nie wskazuje, że przetrwanie i rozwój dziennika regionalnego 
są możliwe, jednak przy spełnieniu pewnych warunków. Konieczne okazuje się 
wprowadzenie reguł wzorowego zarządzania, wybór specyfi cznej strategii, re-
alizowanie misji społecznej, stosowanie zasad etyki dziennikarskiej, przyjęcie 
określonych rozwiązań prawnych w celu ochrony niezależności dziennika. Sukces 
Ouest-France wiąże się również z rolą, jaką odegrał i odgrywa przywódca tego 
przedsiębiorstwa oraz ludzie, których skupia wokół siebie. Sukces ten wynika także 
z przyjęcia i przestrzegania zasad etycznych, opartych na fi lozofi i humanizmu. 
W książce zaprezentowano strukturę organizacyjną całej grupy prasowej SIPA/
Ouest-France, w skład której wchodzi przedsiębiorstwo Ouest-France SA, wydaw-
ca regionalnego dziennika „Ouest-France”. Jest to istotne dla zrozumienia strategii 
przedsiębiorstwa, której wybór sprawił, że „Ouest-France” pozostaje dziennikiem 
niezależnym. Opisano historię tego dziennika oraz zidentyfi kowano czynniki, które 
zdecydowały o jego dzisiejszym kształcie, zwłaszcza rolę pracowników i otoczenie 
organizacji. Dokonana została analiza wybranych aspektów zarządzania w spółce, 
w szczególności jej celów i strategii, a w obrębie tej strategii funkcjonalnych pro-
gramów działania w poszczególnych sektorach spółki. Omówiono też strukturę 
organizacyjną grupy prasowej oraz wchodzącej w jej skład spółki Ouest-France. 
Przedstawiono również przywództwo organizacyjne jako źródło motywacji pra-
cowników, opisano proces kontroli i przepływu informacji w przedsiębiorstwie 
oraz jego kulturę (Rozdział 5).

Inne pytanie, które stawia i na które próbuje odpowiedzieć autorka, dotyczy 
strategii i fi lozofi i oraz specyfi cznych funkcjonalnych programów działania opi-
sywanego przedsiębiorstwa prasowego: czy mogłyby one znaleźć zastosowanie 
w zarządzaniu dziennikami regionalnymi w Polsce? W wyniku syntezy przedsta-
wionych elementów, wpływających na powstanie, rozwój i funkcjonowanie spółki 
w obecnym kształcie, autorka podjęła próbę zbudowania uniwersalnego modelu 
przedsiębiorstwa prasowego wydającego dziennik regionalny, realizującego cele 
zarówno ekonomiczne, czyli przynoszącego zyski, jak i społeczne, czyli pełniącego 
misję publiczną (Zakończenie).

Materiały będące przedmiotem opisu i analizy pochodzą z lat 2002–2008. Dane 
dotyczące sprzedaży poszczególnych tytułów prasowych zostały uzupełnione 
o wyniki z 2010 roku. 
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W Post scriptum Czytelnik znajdzie Raport, który Jean-Pierre Chapelle, za-
stępca redaktora naczelnego dziennika „Ouest-France” oraz szef Działu Szkoleń 
w redakcji gazety, przedstawił na seminarium zorganizowanym w dniach 27–28 
stycznia 2011 roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (CESE) 
dla attaché prasowych, pod tytułem: „Jaka przyszłość czeka media regionalne?”. 
J.-P. Chapelle został zaproszony do wygłoszenia wystąpienia inaugurującego owo 
seminarium. Raport stanowi swoiste podsumowanie i uaktualnienie rozważań 
zawartych w niniejszej książce.

Na koniec warto jeszcze nadmienić, że: 1. gdy w tekście jest mowa o przed-
siębiorstwie prasowym, spółce Ouest-France SA, używana jest antykwa, gdy zaś 
mowa o dzienniku regionalnym wydawanym przez tę spółkę – stosowany jest 
cudzysłów; 2. patron (etym. łac. pater – ojciec) oznacza w języku francuskim 
między innymi: a) opiekuna, protektora, b) właściciela, gospodarza, pana domu, 
c) właściciela, pryncypała, d) majstra, kierownika, szefa, pracodawcę. W niniejszej 
pracy termin „patron” odnosi się do osoby P-DG (Prezesa i Dyrektora Generalnego 
przedsiębiorstwa, jest nim François Régis Hutin) i integruje wszystkie wymie-
nione funkcje, wpisując się we francuską tradycję paternalizmu w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Na terytorium Francji najczęściej terminem tym oznacza się 
właściciela, który integruje wspomniane funkcje. Mimo że formalnie P-DG nie 
jest właścicielem Ouest-France, w powszechnym przekonaniu, w sferze kultury 
organizacji, jest nim, kontynuując ponadstuletnią tradycję rodzinną.

Wstęp
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1. Przedsiębiorstwo a zarządzanie.
Wybrane sektory działalności rynkowej

Jeśli zarządzaniem jest koordynowanie i łączenie przez menedżera czterech 
głównych zasobów występujących w przedsiębiorstwie, czyli zasobów ludzkich, 
pieniężnych, rzeczowych i informacyjnych, poprzez pełnienie czterech funkcji 
kierowniczych: planowania i podejmowania decyzji, organizowania, przewodze-
nia (kierowania ludźmi i motywowania ich) oraz kontrolowania1, to czym różni 
się zarządzanie w organizacjach komercyjnych od zarządzania w organizacjach 
publicznych i społecznych? Do której z grup zaproponowanych przez powyższą 
typologię2 zalicza się przedsiębiorstwo prasowe? 

Celem tego rozdziału jest nazwanie cech wyróżniających poszczególne typy 
organizacji, wskazanie na ich założenia oraz określenie specyfi ki zarządzania nimi. 
Przy określaniu cech organizacji uwzględniono różne kryteria: rodzaj działalności, 
zasięg działania, dziedzinę działania, formę własności. Jest to ważne dla zrozu-
mienia, jaką specyfi kę posiada przedsiębiorstwo prasowe, z jakimi wyzwaniami 
musi się zmierzyć, dlaczego skuteczne zarządzanie nim oraz jego trwałość są 
trudne do osiągnięcia i dlaczego tylko nielicznym udaje się pogodzić główne cele 
takiej organizacji: wypełnianie misji społecznej w zgodzie z zasadami deontologii 
zawodu dziennikarza, osiąganie zysku oraz nie tylko przetrwanie na rynku, ale 
także rozwój przedsiębiorstwa. 

1.1.  CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ SPECYFIKA
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
PRODUKCYJNO-USŁUGOWYM 

Do organizacji komercyjnych, których typologia uwzględnia charakter zaspo-
kajanych potrzeb oraz motywy podejmowania działalności, zalicza się między 

1  R. W. Griffi n, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 5–6.
2  B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 102.
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innymi organizacje zaspokajające potrzeby indywidualne poprzez oferowanie 
dóbr prywatnych3. Są one zakładane przez osoby fi zyczne lub prawne. Wśród tych 
organizacji znajdą się więc p r zeds ięb io r s twa, które są podstawową jednostką 
organizacyjno-gospodarczą przemysłu, nastawioną na zaspokajanie cudzych po-
trzeb przez wytwarzanie dóbr lub usług. „Przedsiębiorstwo jest jednostką gospo-
darczą działającą na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych 
(zysku) oraz ponoszącą ryzyko i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa 
i stosunkami rynkowymi”4. Przedsiębiorstwo to zespół pracowników i środków 
produkcji wytwarzający produkty (wyroby i usługi) na sprzedaż, na zasadach 
pełnej odpłatności (ze zwrotem kosztów wytwarzania i odpowiednią nadwyżką)5. 
Uniwersalnym celem przedsiębiorstwa jest jego istnienie6. Ciągłymi celami przed-
siębiorstwa tak pojmowanego są: uzyskanie niskiego poziomu kosztów własnych 
i wysokiej rentowności, utrzymanie lub poprawienie pozycji na rynku, wysoka 
produktywność, utrzymywanie racjonalnego stanu zasobów, sprawne reagowanie 
na potrzeby klientów, wdrażanie innowacji, świadczenie na rzecz społeczeństwa 
i środowiska7. 

W przedsiębiorstwie produkującym dobra i usługi, by realizowane były cele 
główne, muszą być podejmowane różnorakie działania. Działania te są pogrupo-
wane w powtarzalne czynności lub funkcje: me ry to ryczne (produkcyjne, han-
dlowe, personalne, rachunkowo-fi nansowe, planistyczne, administracyjno-gospo-
darcze) oraz za r ządzan i a i wykonawcze8. W przemyśle mamy do czynienia 
z działalnością operacyjną, obejmującą zarówno działalność podstawową, której 
celem jest wytwarzanie (produkowanie) wyrobów lub świadczenie usług, jak też 
z działalnością pomocniczą (zaopatrzenie, transport, magazynowanie, obsługa 
eksploatacyjna). Ten rodzaj działalności wpływa znacząco na metody zarządzania. 
Głównym polem zainteresowania kierownictwa jest zatem działalność operacyj-
na, a charakterystyczną cechą zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
jest to, że obejmuje ono zarówno z a r ząd z a n i e  p r o d u k c ją, a w jej obrębie 
zarządzanie technologią (programem produkcji), i te dwa obszary są kluczowe dla 
istnienia organizacji, jak też zarządzanie pozostałymi komórkami przedsiębior-
stwa, spełniającymi różne (funkcjonalne i wykonawcze) funkcje w przedsiębior-
stwie. Zakres obszarów, który obejmuje zarządzanie całym przedsiębiorstwem, 
jest szeroki, a zarządzanie działalnością podstawową jest tylko podsystemem 
ogólnego zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym9. Ważna jest struktura 
organizacyjna, która określa zależności pomiędzy poszczególnymi komórkami 

3  Ibidem, s. 105.
4  K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2005, s. 19. 
5  Ibidem, s. 20.
6  B. Kożuch, Nauka o organizacji, s. 106.
7  K. Pasternak, op. cit., s. 19. 
8  Ibidem, s. 21.
9  Ibidem, s. 24.
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i funkcjami oraz zadania, które przed nimi stoją. W przedsiębiorstwie produkcyj-
nym sieć powiązań, kompetencji i zależności, również podporządkowania i oddzia-
ływań, jest znacznie bardziej rozbudowana niż w przedsiębiorstwie usługowym 
lub publicznym czy też społecznym. Funkcje zarządzania pełni w nim naczelne
kierownictwo. 

W przedsiębiorstwie usługowym rodzaj działalności determinuje wybór ob-
szaru, który musi być rozwijany i doskonalony, a mianowicie r e l a c j e zarówno 
z klientem, jak i wewnątrz organizacji. O znaczeniu personelu w usługach pisze 
John Bateson10, uznając, że personel musi „zszywać podziały i granice izolujące 
fi rmę od jej rynkowego otoczenia”. Zarządzanie relacjami usługowymi traktu-
je się jako sposób na osiąganie celów organizacji usługowej, inaczej niedostęp-
nych11. Aktywność kierownicza powinna się koncentrować na takim przeobra-
żeniu zasad organizowania pracy i motywowania pracowników, by stali się oni 
wspólnotą12. Marketing relacji powinien zatem być w usługach najważniejszym 
polem zainteresowania kierownictwa oraz wszystkich pracowników. Zaznaczyć 
należy, że rodzaj osobowości personelu, a szczególnie kompetencje miękkie, 
w tym empatia, są warunkiem niezbędnym dla procesu świadczenia usług13. Ja-
kość usługi w największej części zależy bowiem od tego, w jaki sposób personel 
świadczący usługę nawiąże i będzie rozwijał relację z klientem. A w wypadku 
organizacji stricte usługowej jakość usług jest fundamentalna dla jej trwania 
i osiągania zysku. Funkcje obsługi klienta są w przedsiębiorstwie usługowym 
najważniejsze, personel tworzy zatem w hierarchii organizacyjnej jej wierzchołek, 
kierownictwo zaś pozostaje na jej dole14. „Marketing relacyjny, który oznacza 
mobilizację personelu, mającą na celu uczynić z nabywcy nie tylko współtwórcę 
produktu – wartości, ale też «związać» usługobiorcę trwalej z organizacją usłu-
gową”, jest kwintesencją celu głównego oraz wskazuje na najistotniejszy obszar 
zarządzania w przedsiębiorstwie usługowym. Bez względu na konkretne cele, 
które wyznaczają sobie przedsiębiorstwa (czy to produkcyjne, czy usługowe), 
jak i bez względu na dziedzinę i rodzaj ich działalności, ukierunkowane są one 
zawsze na przetrwanie i osiąganie zysku lub podnoszenie wartości przedsiębior-
stwa15. Zarządzanie więc musi się ostatecznie koncentrować na owych celach
głównych.

10  J. Bateson, Managing service marketing, The Dryden Press, Chicago 1991, s. 259, cyt. za: 
K. Rogoziński, Zarządzanie relacjami w usługach, Difi n, Warszawa 2006, s. 70.

11  K. Rogoziński, op. cit., s. 8.
12  Ibidem.
13  Ibidem, s. 71.
14  Ibidem, s. 74.
15  B. Kożuch, Nauka o organizacji, s. 107.
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1.2.  CECHY ORGANIZACJI I SPECYFIKA ZARZĄDZANIA
ORGANIZACJĄ PUBLICZNĄ16

W odróżnieniu od przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, organizacje 
publiczne nie są tworzone przez osoby fi zyczne. Ich założycielem i właścicielem 
jest najczęściej państwo lub organy władzy państwowej, a celem realizowanie 
interesu publicznego. Mają one także własne cele wewnętrzne, które powinny 
być podporządkowane głównemu celowi organizacji. O ile w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym czy usługowym fundamentalną rolę odgrywa aparatura konieczna 
do produkcji lub realizacji usługi, to w organizacji publicznej ma ona nikłe znacze-
nie, choć współcześnie zwiększa się rola na przykład systemów komputerowych 
w jej działalności. Każda organizacja publiczna jest wyodrębniona z otoczenia 
i jednocześnie z tym otoczeniem powiązana, czerpiąc z niego zasoby ludzkie, 
materię, energię i informacje. Po ich przetworzeniu przekazuje społeczeństwu 
dobra i usługi, dla wytworzenia których została powołana. 

W organizacjach biznesowych działania koncentrują się na poszukiwaniu zysku, 
natomiast organizacje publiczne dążą do zaspokojenia potrzeb większej liczby 
interesariuszy, bez których nie mogłyby istnieć, a którzy nierzadko mają sprzeczne 
oczekiwania.

Proces podejmowania decyzji w sektorze publicznym jest bardziej sformali-
zowany niż w przedsiębiorstwie produkcyjnym, a jego cechą charakterystyczną 
jest znacznie mniejsza skłonność do ryzyka przejawiana przez menedżera oraz 
mała elastyczność w porównaniu z biznesem. Struktura organizacji publicznej jest 
hierarchiczna, a zarządzanie oparte na hierarchii charakteryzuje się biurokracją. 
Menedżerowie nie mają zbyt dużej autonomii, ich wzajemne relacje oraz relacje 
między nimi a ich podwładnymi mają charakter subordynacji. Mniejsze jest też 
ich przywiązanie do motywacji materialnej, a to skutkuje małą możliwością ich 
motywowania materialnego za dobre wyniki w pracy, co różni ich od menedże-
rów w biznesie. Cechą odróżniającą organizacje publiczne od przedsiębiorstw 
produkcyjnych jest również to, że muszą one zaspokajać potrzeby zbiorowe, 
a nie indywidualne. Dobra i usługi prywatne są podzielne, mogą być pojedynczo 
sprzedawane jednostkom, a decyzja o ich wytwarzaniu uwzględnia prawa rynku. 
Dobra publiczne nie są podzielne, są dostarczane zbiorowo, przynoszą korzyści 
zewnętrzne wielu osobom równocześnie i wymagają często działań zbiorowych. 
Do dobra publicznego powinno mieć dostęp całe społeczeństwo, bez względu na 
zasobność portfela, a dobra prywatne są dostępne w zależności od tej zasobności. 
Dobra publiczne muszą być dostarczane w takiej samej ilości odbiorcom pozosta-
jącym w obszarze oddziaływania organizacji i charakteryzują się niemożnością 

16  Rozdział powstał głównie na podstawie prac B. Kożuch: Nauka o organizacji; Zarządzanie 
publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004; Specyfi czne cechy orga-
nizacji publicznej [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, 
Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 31–44.
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wykluczenia kogokolwiek z ich posiadania17. W tym sensie dobrem publicznym 
będzie informacja, której dostarczają przedsiębiorstwa prasowe. Będzie o tym 
mowa w dalszej części pracy. 

W organizacji publicznej najistotniejszym zadaniem jest sprawne jej funkcjo-
nowanie, aby mogła również sprawnie realizować przedsięwzięcia, do których 
została powołana, czyli kreować wartości publiczne i realizować interes publiczny. 
Kierownictwa organizacji publicznych koncentrują swoją uwagę na różnych ob-
szarach działalności. Pierwszym jest zarządzanie w sferze gospodarczej, mające 
na celu tworzenie i efektywne funkcjonowanie infrastruktury dla działalności 
gospodarczej oraz zarządzanie fi nansami publicznymi, zarządzanie produkcją 
w sektorze przedsiębiorstw państwowych i komunalnych. Drugim jest zarządzanie 
bezpieczeństwem publicznym (tworzenie infrastruktury dla działalności armii, 
służb porządku publicznego itd.). Trzecim obszarem jest zarządzanie zdrowiem 
publicznym, czwartym zarządzanie edukacją i piątym – zarządzanie kulturą. 

Jakkolwiek w tych obszarach wykorzystywane są zasady zarządzania ogólnego, 
to jednak mają one swoją specyfi kę. Na kierowanie nimi oddziałuje bowiem wiele 
czynników, do których należą przede wszystkim: państwo jako regulator prawa 
oraz gospodarki (makrozarządzanie), terenowa administracja rządowa i samorzą-
dowa, agencje rządowe, organizacje pozarządowe itp. (mezozarządzanie). Najważ-
niejszym celem organizacji publicznych, jak już wspomniano, jest świadczenie 
różnych usług i dostarczanie dóbr publicznych. W tym zakresie, w wyniku reform 
zarządzania publicznego, pojawiło się w ostatnich latach zjawisko marketyzacji 
usług, która włączyła do dostarczanych przez służby publiczne usług i dóbr przy-
najmniej jeden element rynkowy (konkurencję, ustalanie cen, bodźce fi nansowe 
itp.). Model rynkowy tych usług stosuje się między innymi dla usług technicznych 
o małej kapitałochłonności (oczyszczanie miast, utrzymanie dróg, cmentarnictwo, 
remonty itp.)18. Z powyższego wynika, że menedżer w organizacji publicznej musi 
posiąść również umiejętności właściwe zarządzaniu w biznesie. Mowa tutaj o pro-
fesjonalizacji zarządzania w sektorze publicznym (menedżeryzmie), właściwej dla 
modelu menedżerskiego19.

Inną cechą charakterystyczną zarządzania w organizacji publicznej jest stale 
zmieniające się otoczenie oraz konieczność śledzenia i dostosowywania działań do 
pochodzących od regulatorów zewnętrznych informacji, które mogą mieć krótki 
cykl aktualności. 

W zarządzaniu, które ma koordynować i łączyć wszystkie zasoby w tym sek-
torze, charakterystyczne są wymagane motywacje do pracy zarówno samego 
menedżera, jak i wszystkich pracowników. Powinny to być motywacje wyższe, 

17  Część rozdziału dotycząca cech organizacji publicznej powstała w oparciu o pracę B. Kożuch, 
Specyfi czne cechy organizacji publicznej, s. 31–44.

18  W. Zaremba, Zarządzanie usługami społecznymi [w:] Prawelska-Skrzypek G. (red.), Zarządza-
nie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie, 
Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 91.

19  Ibidem, s. 93.
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związane z pełnieniem misji społecznej, służeniem społeczeństwu. Powinny mieć 
zasadnicze znaczenie przy rekrutacji zarówno menedżerów, jak i szeregowych 
kierowników. 

W organizacji publicznej uwaga kierownictwa, które zarządza organizacją, 
jest skupiona na dostarczaniu dóbr i usług zbiorowych, by zaspokoić zbiorowe 
potrzeby. Przy tak dużej i zróżnicowanej grupie docelowej koniecznością staje 
się umiejętność skutecznego komunikowania się z jej poszczególnymi członkami. 
Byłby to zatem obszar, na który kierownictwo powinno zwrócić szczególną uwagę 
w dziedzinie zarządzania personelem. 

Publiczny charakter usług i dóbr, polityczny charakter regulatorów zewnętrz-
nych oraz kontroli, kontrola obywatelska, praca jako misja i służba społeczna, 
publiczna własność organizacji, hierarchiczność struktur organizacyjnych, biuro-
kracja, obowiązek dostarczenia coraz lepszej jakości usług obywatelom, co wyma-
ga organizowania współpracy zarówno z sektorem prywatnym, jak i społecznym 
– oto główne cechy wyróżniające organizacje publiczne spośród przedsiębiorstw 
produkcyjnych i usługowych. Muszą one wpływać i wpływają na procesy zarzą-
dzania, choćby przez zastosowanie modelu menedżerskiego w zarządzaniu w orga-
nizacjach publicznych, choć nie jest to proces łatwy do wprowadzenia w krótkim 
czasie i w każdej organizacji. 

1.3.  SPECYFICZNE CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA
PRASOWEGO (MEDIALNEGO) A PROBLEMATYKA
ZARZĄDZANIA 

Przegląd literatury dotyczącej zasad funkcjonowania mediów, w tym prasy dru-
kowanej w Polsce i we Francji – do nich bowiem miała dostęp autorka – pozwala 
stwierdzić, że nie ma w niej pozycji, która traktowałaby stricte o zarządzaniu w ko-
mercyjnym przedsiębiorstwie prasowym. Większość z nich, jeśli podejmuje ten 
temat, to wyłącznie z perspektywy ekonomiki mediów, w tym prasy drukowanej20. 

20  W opracowaniu tej części wykorzystano wiedzę zawartą w polskiej i francuskiej literaturze 
przedmiotu dotyczącej ekonomiki mediów i zarządzania nimi: T. Kowalski, Między twórczością 
a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2008; idem, B. Jung, Media na rynku...; T. Kowalski, Media i pieniądze. Eko-
nomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, PH Tex, Warszawa 1998; idem, 
Wprowadzenie do zarządzania mediami, „Studia Medioznawcze” 2002, UW, nr 2; idem, Wprowadzenie 
do analizy struktury przemysłu nowych mediów, „Studia Medioznawcze” 2003, UW, nr 3; M. Mro-
zowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 
2001; E. Orzechowski, Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami: pytań sporo, odpowiedzi 
mało, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999; B. Nierenberg, Publiczne przed-
siębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2007; P. Le Floche, Économie de la presse quotidienne régionale, L’Harmattan, Paris 1997; 
M. Mathien, Économie générale des médias, Éllipses, Paris 2003.
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Każda organizacja produkcyjna i usługowa oraz publiczna różni się od pozosta-
łych tym, że realizuje inne cele i posiada swoją wizję, właściwą dziedzinie jej dzia-
łania. To te czynniki wpływają na to, jaką strukturę przyjmie organizacja i w jaki 
sposób będzie realizowała swoje cele i misję. Peter Drucker uważa, że 90 procent 
problemów dotyczących organizacji to problemy wspólne, bez względu na misję, 
historię, kulturę czy specyfi czną terminologię w danej organizacji21. Jeśli więc 
rozpatrujemy cechy charakterystyczne dla przedsiębiorstwa prasowego, to należy 
zadać pytanie: na czym polega owe 10 procent problemów wyróżniających? 

Wydawanie prasy w krajach demokratycznych jest przedsięwzięciem szcze-
gólnym. Ma bowiem podwójną naturę. Z jednej strony jest przedsięwzięciem 
społecznym – jej zadania to informowanie społeczeństwa, stanie na straży de-
mokracji – powinna być zatem pluralistyczna, niezależna w ocenach, etyczna, 
uczciwa i wiarygodna. Z drugiej strony jest przedsięwzięciem ekonomicznym22. 
Ma generować zyski, by móc realizować owe ce l e  spo łeczne oraz ce l e  w ła -
s n e organizacji. Najważniejszym celem przedsiębiorstwa prasowego w ogóle 
jest znalezienie równowagi między tymi dwoma celami. Pieniądze gwarantują 
niezależność. Im biedniejsza gazeta, tym większe ryzyko utraty niezależności. 
Niezależność fi nansowa sprawia, że można się przeciwstawić wielu naciskom. 
Niewiele jest przedsiębiorstw prasowych, które utrzymały swoją niezależność 
zarówno polityczną, jak i ekonomiczną. Należy do nich analizowane w tej pracy 
przedsiębiorstwo prasowe Ouest-France SA.

Działalność przedsiębiorstw prasowych to produkcja oraz dystrybucja infor-
macji dla dużych grup odbiorców. Przedsiębiorstwa te są traktowane jak fabryki, 
ponieważ wytwarzają wielką liczbę produktów, lub jak dostawcy, którzy nie pro-
dukują, ale przekazują dalej produkt uzyskany wcześniej z zewnątrz. Tak się dzieje 
w wypadku radia i telewizji, ale również prasy, ponieważ gazety przekazują produkt 
wytworzony przez agencje prasowe. Możliwy jest też typ mieszany23.

We francuskiej literaturze przedmiotu używa się ogólnej defi nicji informacji 
jako zespołu działalności, instytucji i efektów, które mają na celu zbieranie, prze-
kazywanie, wybór, prezentację i publikację faktów uważanych za znaczące dla 
życia społecznego, a przedsiębiorstwa prasowe są przedsiębiorstwami syntezy, 
mającymi na celu zbieranie, opracowywanie, zespolenie i rozpowszechnianie 
wiadomości24. 

Prasa różni się od pozostałych mediów nośnikiem wykorzystywanym do dys-
trybucji treści lub produktów z nimi związanych (jest nim papier). Za sprawą tego 
nośnika przedsiębiorstwo umiejscawia się w różnym od mediów elektronicznych 
otoczeniu ekonomicznym. Funkcjonowanie prasy jest uzależnione od dostępności 
papieru, a więc od przemysłu papierniczego i rynku surowców dla niego niezbęd-

21  P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000, s. 8.
22  T. Kowalski, Media i pieniądze..., s. 91.
23  M. Mathien, Économie générale des médias, s. 27.
24  B. Voyenne, L’information d’aujourd’hui, Eds Armand Colin, Paris 1979, cyt. za: P. Le Floche, 

op. cit., s. 38.
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nych oraz od fl uktuacji na światowym rynku papieru. Prasa uzależniona jest też od 
rozwoju technologii, konieczności zmian w tym zakresie, na przykład w procesie 
druku, składu itd. Jest również uzależniona od kanałów i narzędzi dystrybucji. 

Przedsiębiorstwa medialne, w tym prasowe, uczestniczą w określonej dynamice 
społeczno-politycznej. „Przyczyniają się do rozpowszechniania informacji, czyli 
wiedzy, a więc dóbr niematerialnych, na obszarze ściśle określonym, którego 
charakter jest determinowany przymiotami jego mieszkańców”25. W otoczeniu 
pojmowanym jako szeroki świat, ale też jako najmniejsza wspólnota, do której 
należy jednostka, ludzie tworzą związki, należą do grup, mają swoją historię, 
kulturę, język, geografi ę, mają marzenia, potrzeby...

Zadaniem przedsiębiorstwa medialnego jest zatem stałe poszukiwanie informa-
cji, które uzna za interesujące dla swego potencjalnego odbiorcy na każdym moż-
liwym polu: realnym, wirtualnym, ludycznym i innych, w zależności od polityki 
redakcyjnej. Inaczej mówiąc: musi ono realizować podaż publicznej informacji 
w odpowiedzi na przewidywanie popytu26. Wśród tych rozpowszechnianych wia-
domości są zarówno takie, które redukują niepewność w otoczeniu, dostarczają 
cennej wiedzy, ale też takie, które zaspokajają różne psychologiczne potrzeby 
człowieka. W tym wyborze przedsiębiorstwo prasowe w systemie liberalnym jest 
wolne. To, ile i które treści są wybierane do rozpowszechniania, zależy od niego 
oraz wynika z jego polityki redakcyjnej, z określonej powierzchni i czasu, którym 
dysponuje, oraz z możliwości technicznych produkcji, liczby zdobytych informacji, 
a także zależy od możliwości i dyspozycyjności ludzi biorących udział w produkcji 
informacji, w tym szczególnie dziennikarzy. Przedsiębiorstwo medialne musi być 
zawsze rozpatrywane w kontekście swojego otoczenia. Działalność mediów polega 
na wytwarzaniu dużej różnorodności mechanizmów relacyjnych, na tworzeniu 
sy s t emu  masowego  rozpowszechn i an i a27, na który mają wpływ zarów-
no wewnętrzne relacje w przedsiębiorstwie, jak i trwałe relacje przedsiębiorstwa 
z otoczeniem.

Pomimo swojej odrębnej specyfi ki, przedsiębiorstwo medialne jest – jak defi niu-
je Michel Mathien – pod wieloma względami takim samym przedsiębiorstwem jak 
inne: zawiera w sobie trzy podstawowe obszary dotyczące produkcji. Po pierwsze, 
do produkcji potrzebne są kapitał i praca, po drugie, należy połączyć oba te ele-
menty poprzez odpowiedni sposób zorganizowania działań. I po trzecie, z takiego 
połączenia mają powstać różne dobra i zysk. Wszelka działalność zmierzająca do 
sprzedaży produktu lub usługi na rynku dóbr konsumpcyjnych lub produkcyjnym 
może być nazwana przedsiębiorstwem w chwili, gdy nie jest zjawiskiem ulotnym, 
trwa w czasie. Przedsiębiorstwo jest też centrum decyzji posiadającym strategię, 
której celem jest, w kontekście ograniczeń ekonomicznych, technicznych, fi nanso-
wych i ludzkich, realizowanie maksymalnego zysku. Przedsiębiorstwo medialne, 

25  Ibidem, s. 28.
26  M. Mathien, Économie générale des medias, s. 29.
27  Idem, Le système médiatique, Hachette-Université, Paris 1989, [w:] idem, Économie générale 

des médias, s. 30. 
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podobnie jak wszystkie inne, musi się starać zminimalizować rozpiętość pomiędzy 
swoimi kosztami a dochodami. 

Czym jest dobro zwane prasą? Jest to dobro złożone: z jednej strony zawar-
tość dziennika (informacja) posiada cechy dobra wspólnego, które winno być 
rozpowszechniane jak najszerzej, z drugiej zaś nośnik tej informacji, drukowana 
gazeta, jest dobrem prywatnym. Sama defi nicja informacji, z punktu widzenia 
ekonomistów, sprawia trudności. Jedni uważają ją za dobro poszukiwane dla siebie 
samego, inni twierdzą, że jest ona „surowcem” używanym w procesie produkcji lub 
decyzji28. Jeszcze inni, jak Patrick Le Floche i Laurent Gille29, uważają, że to, co ją 
charakteryzuje, to fakt, że konsumpcja tego dobra nie powoduje jego zniszczenia 
oraz że informacja nie jest dobrem poszukiwanym dla samego siebie; aktorzy na 
rynku poszukują informacji, która pozwoli im maksymalizować jej użyteczność, 
dokonywać dzięki niej wyborów w sytuacji zredukowanej niepewności. Według 
wymienionych autorów to ta niepewność tworzy rynek, na którym „informacja 
staje się dobrem”30. Paul A. Samuelson podaje defi nicję dobra wspólnego: jest to 
dobro, które posiada dwie właściwości – jest kosztowne i nie zmierza do wyklu-
czenia jednostki z jego użytkowania, ponieważ koszty ostateczne dla jednostki 
użytkującej dobro wspólne są zerowe31. Z kolei defi nicja informacji jako dobra 
prywatnego przyjęta przez Le Floche’a mówi, że mamy z nim do czynienia, gdy 
użytkowanie informacji przez jakąś osobę ciąży negatywnie na innych poten-
cjalnych użytkownikach. I tak, podmiot posiadający jakąś informację prywatną 
może wykluczyć inne jednostki z jej konsumpcji, nie ujawniając im tej informacji. 
Jednostka jest zatem ostatnią instancją, z wyboru lub nie, która rozpowszechnia 
informację według określonego znaczenia strategicznego, jakie jej przypisuje. To 
wyjaśnia, dlaczego tylko informacje niestrategiczne krążą powszechnie; trudność 
wejścia w posiadanie informacji strategicznej i utrata kontroli informacyjnej sta-
nowią główne hamulce optymalnej cyrkulacji informacji. To jeden z argumentów 
używanych za wprowadzeniem interwencji państwa do tego typu działalności we 
Francji32 (będzie o niej mowa w dalszej części pracy). 

Specyfi ką przedsiębiorstwa prasowego jest to, że jego produkt jest sprzedawa-
ny dwukrotnie: po pierwsze czytelnikowi, a po drugie reklamodawcom. Dzięki 
sprzedaży powierzchni reklamowej przedsiębiorstwo może obniżyć cenę jednost-
kowego egzemplarza. Oszczędności można uzyskać, gdy cena za umieszczenie 

28  J. P. Chamoux, L’appropriation de l’information, Libreries Techniques, Paris 1986, s. 184, cyt. 
za: P. Le Floche, op. cit., s. 30.

29  L. Gille, Les fi lières informationnelles face à la numérisation, „Révue d’économie industrielle” 
1987, nr 39, s. 30–39, cyt. za: P. Le Floche, op. cit., s. 30.

30  K. Arrow, Economic welfare and the allocation of resources for invention [w:] N.B.E.R., The 
rate and direction of incentive acticity: economic and social factors, Princeton University Press, 
Princeton 1962, cyt. za: L. Gille, Les fi lières informationnelles face…, s. 30–39, cyt. za: P. Le Floche, 
op. cit., s. 30.

31  P. A. Samuelson, The pure theory of public expenditure, „Review of Economics and Statistics” 
1954, nr 36, s. 387–389, cyt. za: P. Le Floche, op. cit., s. 31.

32  P. Le Floche, op. cit., s. 38.
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ogłoszenia reklamowego w jakimś nośniku informacji jest niższa od ceny, jaką 
reklamodawca musiałby wydać, aby dotrzeć do takiej samej liczby odbiorców bez 
użycia tego nośnika. Równowaga fi nansowa może być zachowana, gdy gazecie 
uda się dostarczyć czytelnikom informacji, których oczekują, a czytelnicy będą 
stanowili target group, czyli grupę docelową, satysfakcjonującą reklamodawców 
pod względem liczby i charakteru. 

Przedsiębiorstwo prasowe składa się z grup osób, których potrzeby, wartości 
i cele bywają często rozbieżne. Jest to potencjalne pole konfl iktów między właści-
cielem fi rmy a jej pracownikami, którzy mogą stosować różne formy nacisku, aby 
osiągać swoje partykularne cele ekonomiczne. Dwa inne obszary konfl iktów wyma-
gają działań zaradczych ze strony właściciela – wprowadzenie nowych technologii 
i konieczność reorganizacji warunków pracy sprawiają, że należy przesunąć część 
pracowników o tych zawodach, które są już niepotrzebne do produkcji dziennika, 
do pracy w redakcji. Na linii dziennikarze – drukarze łatwo więc o konfl ikt. Jest 
też inne typowe źródło napięć, a nawet kryzysów: interwencja właściciela w dobór 
i sposób naświetlenia publikowanych informacji. Szczególnie istotne jest to w chwili, 
gdy gazeta zmienia właściciela, którego pogląd na jakość informacji nie jest zgodny 
z tym, który reprezentują dziennikarze przywiązani do poprzedniego. Może wówczas 
dojść do (zagwarantowanego prawem we Francji) odejścia grupy dziennikarzy, co 
wpłynie na chwilowe trudności przygotowywania informacji dla gazety. 

Skutki tych konfl iktów są dwojakie: trudno jest zmniejszyć koszty i inwestować 
w modernizację, zapewniając równocześnie szczególne korzyści płacowe pracow-
nikom lub grupom pracowników. Z kolei zbyt głęboka interwencja właścicieli 
w dobór informacji może zdemotywować dziennikarzy, co z kolei może wpłynąć 
na gorszą jakość informacji dostarczanych odbiorcy. 

Produkcja prasy wymaga ponoszenia olbrzymich kosztów stałych związanych 
z wyprodukowaniem prototypu. Tylko produkcja na wielką skalę pozwala zmniej-
szyć średni koszt produkcji, a na to mogą sobie pozwolić jedynie duże i stabilne 
przedsiębiorstwa. Przychody z reklam stanowią najważniejsze źródło równowagi 
fi nansowej przedsiębiorstwa prasowego, pozwalają przezwyciężyć defi cyt zwią-
zany z taryfi kacją ceny zbytu produktu, która sytuuje się poniżej jego kosztów 
własnych. Reklamodawcy przyczyniają się do wzmocnienia koncentracji rynku 
prasowego, wybierając nośnik o największym nakładzie.

Harold Demsetz twierdzi, że o ile praktyka stowarzyszania się gazet w celu wspól-
nych działań na rzecz przyciągania większej liczby reklam jest barierą wejścia nowych 
podmiotów na rynek prasy, o tyle stosowanie strategii goodwill taką barierą nie jest. 
Do strategii goodwill należą na przykład: znak handlowy przedsiębiorstwa, jego dobra 
pozycja na rynku, renoma i uznanie, jakim jest darzone wśród kontrahentów i czytel-
ników. Goodwill jest elementem wartości fi rmy, stąd też ma istotny wpływ na wycenę 
przedsiębiorstwa. Wpływa również na przywiązanie czytelnika do gazety33, która to 
cecha jest jedną z najważniejszych dla przetrwania przedsiębiorstwa prasowego. 

33  H. Demsetz, Barriers to entry, „American Economic Review” 1982, nr 72(1), s. 47–57, cyt. 
za: P. Le Floche, op. cit., s. 238.
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Barierą wejścia na rynek prasy dla konkurencji są wysokie koszty, niemożliwe 
do odzyskania. Jean Tirole, na którego pracę powołuje się Le Floche, twierdzi, że 
w przedsiębiorstwie prasowym koszty stałe są kosztami nie do odzyskania w krót-
kim czasie (nakłady na stale rozwijające się technologie i na ludzi, ich wiedzę 
i umiejętności)34. 

Podsumowując, nadrzędną zasadą pozaekonomiczną na rynku mediów w kraju 
demokratycznym jest pluralizm mediów. Z punktu widzenia ekonomii warunek 
pluralizmu rynku mediów może być spełniony, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje. 
Jego przetrwanie wymaga rygorystycznego zarządzania, które pozwoli uzyskać nie 
tylko równowagę fi nansową, ale także zyski konieczne dla udoskonalania produktu 
i procesu produkcji. Bez minimalnego choćby zysku niemożliwe bowiem będzie 
inwestowanie, konieczne dla rozwoju przedsiębiorstwa35.

Próba odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem pra-
sowym, będzie podejmowana w tej pracy w dalszej jej części, przy okazji analizy 
procesu zarządzania w spółce Ouest-France SA.

34 J. Tirole, The Theory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge 1988, cyt. za:
P. Le Floche, op. cit., s. 234.

35 P. Le Floche, op. cit., s. 75.
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2. Prasa regionalna we Francji

W tej części zostanie przedstawiona ewolucja prasy regionalnej we Francji od 
okresu III Republiki do dnia dzisiejszego. Był to czas najważniejszych przemian dla 
tego typu prasy we Francji, mimo że jej początków należy szukać już w XVIII w. 
Ta prezentacja pozwoli na zrozumienie, w jakim kontekście historycznym i kultu-
rowym, a także z jakiej tradycji wyrosło omawiane przedsiębiorstwo i wydawany 
przez nie dziennik. 

2.1.  PRASA PROWINCJONALNA I REGIONALNA
OD REWOLUCJI FRANCUSKIEJ (ROK 1789)
DO I WOJNY ŚWIATOWEJ (ROK 1914) 

Pierwsza gazeta codzienna we Francji ukazała się 1 stycznia 1777 roku. Był 
to „Journal de Paris”. Zawierał on informacje o wydarzeniach kulturalnych i faits 
divers (kronikę miejską). Podczas rewolucji francuskiej dostarczał aktualnych 
wiadomości o wydarzeniach z nią związanych. Cieszył się dużą popularnością 
wśród Paryżan. 

Do 1770 roku w prasie francuskiej nie przedstawiano komentarzy politycznych. 
Analizy i komentarze zamieszczały jedynie gazety naukowe i literackie. Jak pisze 
Claude Bellanger, zgodnie z tradycją francuską, idea stworzenia prasy na prowincji 
przyszła z Paryża1. Wokół liczących się rodzin w większych i mniejszych miastach 
na prowincji skupiała się okoliczna elita, która chciała posiadać swoje własne 
źródła informacji. Pierwsze gazety lokalne miały formę pojedynczych kartek. Po-
czątek dały im opublikowane w Paryżu w 1753 roku „Les Affi ches de Province”, 
zredagowane w redakcji „Gazette de France”2.

1  C. Bellanger et al. (red.), Histoire générale de la presse française, Des origines à 1814, t. 1, 
Presses Universitaires de France, Paris 1969, s. 246–249.

2  Ibidem, s. 323–340.
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W przededniu rewolucji 1789 roku na rynku francuskim istniało około 30 tytu-
łów. Charakteryzowały się one skromną szatą grafi czną, a ich nakład nie przekra-
czał tysiąca egzemplarzy. Skierowane były głównie do czytelników zamożnych, 
a znaczną część ich powierzchni zajmowały ogłoszenia handlowe3. 

Zaangażowana politycznie prasa prowincjonalna narodziła się w okresie rewo-
lucji. Artykuł 11 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku 
zezwalał na powstanie w departamentach dzienników, głównie po to, by umożliwić 
komunikację i dać obywatelom możliwość prezentowania myśli i opinii4. W po-
czątkowym okresie rewolucji istniało około 1500 tytułów; jednak już w 1792 roku 
władze rewolucyjne zlikwidowały większość gazet, uznając, że są zbyt krytyczne 
wobec niej. Represje wobec prasy nie ustawały.

W rezultacie, w 1810 roku pozostał już tylko jeden tytuł na departament. W epo-
ce restauracji, od 1815 do 1830 roku, państwo sprawowało pełną kontrolę nad 
prasą. Rewolta 1830 roku była mocno wspierana przez środowisko dziennikarzy. 
W okresie trwania monarchii lipcowej (1830–1848, konstytucyjne rządy we Francji 
króla Ludwika Filipa I) prasie udało się osiągnąć względną wolność5. 

Wraz z nadejściem III Republiki we Francji (4 września 1870 roku) zaczął się 
etap rozkwitu prasy regionalnej. Podobnie jak prasa paryska, prasa regionalna 
uzyskała mocną pozycję dzięki ustabilizowaniu się rządów Republiki i systemu 
demokratycznego. Jej funkcjonowanie regulowała bardzo liberalna ustawa doty-
cząca prasy z 1881 roku. 

Prasa regionalna w początkowej fazie funkcjonowania III Republiki była peł-
na tematów dotyczących polityki. Stała się ona porte-parole partii politycznych 
i Kościoła. Często jednak przy kolejnych wyborach dana gazeta zmieniała opcję 
polityczną – gdy zmieniał się jej główny klient. Prasa regionalna utrzymywała się 
w znacznej części z subwencji polityków, często zresztą korzystających w tym 
celu z pieniędzy publicznych. Należy zaznaczyć, że w owym czasie powszechne 
było zjawisko korupcji w prasie.

Ustawa dotycząca funkcjonowania prasy (prawo prasowe) z 1881 roku fawo-
ryzowała prasę republikańską. Z trudem docierająca na prowincję nowa władza, 
niemająca wsparcia w lokalnych konserwatywnych elitach, korzystała z lokalnej 
prasy, aby propagować system demokratyczny. Znaczenie ustawy przekroczyło 
oczekiwania jej twórców. Jest symptomatyczne, że w Republice Francji ta właśnie 
ustawa, z modyfi kacjami, obowiązuje do dnia dzisiejszego6.

3  G. Feyel, La presse provinciale sous l’Ancien Régime [w:] J. Sgard (red.), La presse provinciale 
au XVIII siècle, Centre de recherches sur les sensibilités, Grenoble 1983, s. 3–49.

4  L. Guéry, La presse régionale et locale, Imprimérie des presses univérsitaires de France, Paris 
1993, s. 3–4.

5  Ph. Robinet, S. Guérin, La presse quotidienne, Dominos Flammarion, Paris 1999, s. 15.
6  F. Balle, Médias et sociétés, Montchrestien, Paris 2003, s. 287.
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Prasa ludowa za 1 sou (grosz)

Wraz z nadejściem wolności prasy na prowincjonalny rynek wprowadzono, 
wzorem angielskim, dzienniki ludowe za 1 grosz (potocznie mówiono sou, czyli 
grosz, była to moneta o najniższym nominale, 5-centymowa). Te dwa wydarzenia 
– zapis o wolności prasy i pojawienie się tanich dzienników za 5 centymów – spo-
wodowały ożywienie na rynku codziennej prasy regionalnej. Zmieniła się podaż, 
zasięg, a także format dzienników – na mniejszy7. Obniżone koszty produkcji 
pozwalały na wprowadzenie niskich cen dzienników. 

Po roku 1870 powstały dzienniki republikańskie za 5 centymów, początkowo 
traktowane jako gazeta dla biednych. Mały format zmieniono jednak szybko na 
większy. Pod koniec XIX wieku prawie wszystkie dzienniki regionalne we Francji 
zwiększyły swoją objętość. Równocześnie większość z nich zmieniła cenę na 5 cen-
tymów, inne wypadły z rynku. Liczba dzienników, które w miastach kosztowały 
od 10 do 15 centymów, zmniejszyła się między 1880 a 1890 rokiem o połowę, 
podczas gdy tych po 5 centymów uległa potrojeniu8. 

Dystrybucja gazet

O ile sprzedaż gazet do tej pory odbywała się przez prenumeratę, wraz z poja-
wieniem się „klubu” gazet po 5 centymów zmienił się sposób ich dystrybucji, do 
której zaczęto wykorzystywać również kolej9. Ponieważ koszty takiej operacji były 
znaczne, konieczne stało się sprzedawanie większej liczby egzemplarzy, nie tylko 
w „swoim” departamencie, ale również w sąsiednich. W konsekwencji pojawiła 
się konkurencja dla dzienników ludowych o niewielkim zasięgu terytorialnym.

Czytelnictwo gazet regionalnych wzrosło pod koniec XIX wieku nie tylko na 
skutek lepszej dystrybucji. Był to też rezultat znacznego obniżenia się poziomu 
analfabetyzmu w społeczeństwie. 

Zawartość gazet

Wejście na rynek dzienników ludowych spowodowało rewolucję w prasie re-
gionalnej. Nigdy dotąd prasa nie docierała do tak wielu czytelników jednocześnie. 
Poza tym czytelnikami gazet stali się też ludzie z niższych warstw społecznych. 
Gazety otrzymały nową strukturę, która porządkowała tematycznie zawartość 
i ułatwiała lekturę. Dzięki informacjom zawartym w dziennikach czytelnicy mo-

7  C. Bellanger et al. (red.), t. 3, s. 140.
8  Ibidem, s. 235–238.
9  M. Martin, La presse régionale, des affi ches aux grands quotidiens, Fayard, Paris 2002, 

s. 144.
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gli śledzić życie polityczne kraju. Odtąd nie tylko burżuazja i arystokracja miały 
dostęp do informacji, ale także przedstawiciele innych warstw. 

Na początku III Republiki gazety stały się trybunami, na których toczyły się 
dyskusje oraz spory polityczne10 i społeczne11. Właściciele prasy regionalnej wy-
syłali do Paryża swoich korespondentów lub korzystali z informacji dostarcza-
nych przez deputowanych do parlamentu ze swojego regionu. Wielu wydawców 
korzystało też z usług jednego korespondenta, ponosząc wspólnie koszty jego 
utrzymania. Dzięki własnym źródłom informacji dzienniki regionalne drukowane 
w miejscu dystrybucji ukazywały się w sprzedaży wcześniej niż dzienniki pary-
skie, które przywożono pociągami do odległych części kraju. Decyzja o druku 
prasy regionalnej rano sprawiła, że miała ona czasem przewagę całego dnia nad 
dziennikami paryskimi, bowiem prasa paryska ukazywała się dopiero wieczorem. 
Niektóre dzienniki prowincjonalne, żeby przyciągnąć uwagę czytelników, miały 
nawet zarówno wydania poranne, jak i wieczorne, a czasem nawet cztery wydania 
w ciągu jednego dnia. Taka praktyka przynosiła korzyści fi nansowe dziennikom, 
ponieważ powodowała większe zainteresowanie wykupem powierzchni rekla-
mowych i zlecaniem zamieszczania reklam. Prym wśród regionów, w których 
pojawiało się najwięcej dzienników o wielu dziennych wydaniach, wiodła połu-
dniowo-zachodnia część Francji.

Wydania lokalne dzienników regionalnych

 Przełomem na rynku prasy stało się wprowadzenie na początku 1900 roku wy-
dań lokalnych gazet regionalnych. Przykładem może być dziennik „La Dépêche” 
z Tuluzy12. Pionierem jednak w tej dziedzinie był zorientowany lewicowo dziennik 
„Le Petit Méridional” z Montpellier. Prasa prowincjonalna wcześniej niż paryska 
zaczęła korzystać z usług korespondentów lokalnych – byli nimi deputowani, radni, 
pracownicy prefektur i merostw, a w wypadku prasy katolickiej księża. 

Prasa regionalna na początku XX wieku charakteryzowała się tym, że jej za-
wartość tematyczna była zróżnicowana, ale liczba stron ograniczona. Wejście na 
rynek prasy lokalnej, obok dzienników i czasopism paryskich oraz tzw. w ie lk i ch 
d z i e n n i k ó w  r e g i o n a l n y c h, dało początek dzisiejszemu układowi na fran-
cuskim rynku mediów. To dzięki swojej zawartości (informacjom de proximité 
– z najbliższego otoczenia czytelnika) prasa regionalna i lokalna znajduje się dzi-
siaj na czele listy czytelnictwa gazet we Francji. Nowa formuła prasy lokalnej na 

10  Przykładem może być sprawa Dreyfusa: kapitan sztabu generalnego, pochodzenia żydowskiego, 
został w roku 1894 aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa. Zrehabilitowano go w 1906 
roku. Tzw. afera Dreyfusa wywołała we Francji głęboki podział opinii publicznej i walkę polityczną 
na przełomie XIX i XX wieku.

11  Ph. Robinet, S. Guérin, op. cit., s. 17–18.
12  H. Lerner, „La Depêche”, journal de la démocratie, Publications de l’Université de Toulouse-

-Le Mirail, Toulouse 1978, s. 360, cyt. za: M. Martin, La presse régionale…, s. 153.
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początku rozpowszechniła się w Prowansji, a po niej wydania lokalne wprowadziła 
zachodnia i wschodnia część kraju13. 

Rok 1900, rok przełomu, przyniósł zwiększoną liczbę stron w gazetach, a tym 
samym informacje lokalne zyskały więcej miejsca. W roku 1914, tuż przed wybu-
chem wojny, na 25 tytułów wielowydaniowych tylko 15 zamieszczało informacje 
ściśle lokalne14. Od roku 1920 informacje lokalne stały się powszechne. Nowa 
formuła, polegająca na zainteresowaniu czytelnika tym, co dzieje się w najbliższym 
jego sąsiedztwie, stała się szybko zagrożeniem dla prasy paryskiej. 

Powstaniu rynku informacji lokalnej, tzw. de proximité, towarzyszyły nowocze-
sne procesy społeczne i kulturowe, jak np. masowa migracja młodych Francuzów 
ze wsi do miast, przemiany w strukturze społecznej małych miejscowości związane 
z postępem gospodarczym i technologicznym. Gazety takie, jak „La Dépêche”, 
„L’Ouest-Éclair”, poprzez współpracę z siecią korespondentów lokalnych roz-
poczęły proces, który doprowadził do rozwoju prasy regionalnej jako jednego 
z najważniejszych nośników informacji we Francji15.

Wielkie dzienniki regionalne

W latach 1880–1914 powstawały pierwsze tzw. w ie lk i e  dz i enn ik i  r eg io -
n a l n e. Ich sukces należy przypisać publikowaniu informacji lokalnej, dużemu 
zainteresowaniu notabli na prowincji francuskiej prasą regionalną, a zwłaszcza 
modernizacji związanej z wejściem w erę uprzemysłowienia. Podczas gdy ogólny 
nakład prasy paryskiej w tym okresie wzrósł z 2 do 5,5 miliona egzemplarzy, nakład 
prasy prowincjonalnej zwiększył się z 750 tysięcy do 4 milionów egzemplarzy16. 

Większość gazet bonapartystów zniknęła, a te, które były przychylne monar-
chii, utrzymały się tylko na południu i zachodzie kraju. Najbardziej prawicowe 
przeżywały trudności. Szczególnie interesujący nas dziennik „L’Ouest-Éclair” 
(poprzednik „Ouest-France”, pierwszy jego numer pojawił się 2 sierpnia 1899 
roku) związany był z ruchem chrześcijańskich demokratów, a ponieważ i on przyjął 
strategię niskiej ceny, serwując jednocześnie informację popularną i praktycznie 
użyteczną, to w ciągu kilku lat pokrył swoim zasięgiem większą część Bretanii. 

13  M. Martin, La presse régionale…, s. 160.
14  Ibidem, s. 161.
15  Informacje pochodzą z Centrum Dokumentacji Ouest-France, działu przedsiębiorstwa 

Ouest-France, ofi cjalnie noszącego nazwę Service de microfi lm. Jest to dział afi liowany przy Sekre-
tariacie Generalnym Dyrekcji Generalnej przedsiębiorstwa Ouest-France. Kierowany jest przez dra 
Jacka Brzezińskiego. Prowadzi między innymi cyfryzację wszelkich dokumentów, gromadzi informa-
cje dotyczące przedsiębiorstwa, rynku mediów, a także tworzy archiwum. Współpracuje z francuską 
Biblioteką Narodową i jest dostępny dla publiczności.

16  P. Albert, La presse française, La Documentation française, Paris 1998, s. 32, cyt. za: M. Martin, 
La presse régionale…, s. 163.
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Modernizacja przedsiębiorstw prasowych

Na okres 20 lat końca XIX wieku przypadły również zmiany technologiczne 
w przemyśle wydawniczym we Francji. Najpierw wprowadzono parowe maszy-
ny drukarskie, następnie maszyny napędzane gazem. Kiedy w 1868 roku prawo 
dopuściło posiadanie przez gazetę własnej drukarni, prasa prowincjonalna miała 
znaczne opóźnienie technologiczne w porównaniu z prasą paryską. Z kolei tzw. 
w i e l k i e  d z i e n n i k i  r e g i o n a l n e znacznie wyprzedzały pod tym względem 
małe dzienniki departamentalne17.

Wydawcom na prowincji trudniej było szybko wprowadzić nowoczesne maszy-
ny drukarskie. Natomiast w dziennikach regionalnych w składzie gazet nastąpiły 
niemal rewolucyjne zmiany. Tuż przed I wojną światową większość gazet posiadała 
skład mechaniczny18. 

Nowością było także wprowadzenie do przedsiębiorstw prasowych pracowni-
ków administracji, których zadaniem było zarządzanie redakcją oraz rozwijanie 
relacji z dépositaires (hurtownikami), którzy byli, i do dziś pozostają, ważnym 
ogniwem w dystrybucji gazet. 

Dzienniki były w większości spółkami anonimowymi, te najczęściej były konty-
nuacją małych fi rm rodzinnych. Inną formą były spółki komandytowe. Taką spółką 
był interesujący nas „L’Ouest-Éclair”, poprzednik „Ouest-France”19. 

Nowa prasa regionalna miała swoje źródła fi nansowania głównie w społecz-
ności prowincjonalnej, w znakomitej większości burżuazyjnej (handlowcy, prze-
mysłowcy, adwokaci, naukowcy, często politycy). 

Niektóre tytuły powstawały dzięki niewielkim nakładom fi nansowym. Po-
wszechną praktyką uzyskania kapitału początkowego było emitowanie akcji, które 
kosztowały niewiele20. „L’Ouest-Éclair” długo nazywany był „gazetą księży”, po-
nieważ zdobył pieniądze na rozruch przez osobistą kwestę jego założycieli wśród 
burżuazji bretońskiej, ale głównie w ubogich zazwyczaj parafi ach Bretanii.

Bardzo słaba kapitalizacja gazet od początku ich istnienia do chwili obecnej 
stanowi cechę charakterystyczną francuskiej prasy regionalnej. Mimo wprowa-
dzenia akcjonariatu, wiele fi rm pozostało małymi przedsiębiorstwami rodzinnymi. 
Były jednak wśród nich i takie, które stały się w pełni nowoczesnymi przedsię-
biorstwami, a ich wpływy można było zaobserwować nie tylko w regionie, ale 
i w stolicy. 

W omawianym okresie próby koncentracji mediów prowincjonalnych były 
jeszcze nieliczne i miały podtekst bardziej polityczny niż ekonomiczny. Jedynie 
mało znana grupa katolicka La Presse Régionale miała w swoim posiadaniu w 1905 

17  M. Martin, La presse régionale…, s. 169.
18  Ibidem, s. 171.
19  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
20  M. Martin, La presse régionale…, s. 172.
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roku dziesięć tytułów w całej Francji, w większości mało znaczących21. Według 
opinii Marca Martina, te nieudane próby koncentracji dzienników z różnych regio-
nów Francji mogły świadczyć raczej o głębszym, bardziej emocjonalnym związku 
między dziennikiem regionalnym a prowincją, w której się ukazywał, niż o próbach 
monopolizowania rynku.

Zmiana zawartości gazet

Zawartość tematyczna dzienników regionalnych w omawianym okresie, zwłasz-
cza tych najmocniej zaangażowanych, jak „L’Ouest-Éclair” czy „Le Progrès”, 
koncentrowała się głównie na polityce krajowej i regionalnej, na informacjach 
o działaniu różnego rodzaju instytucji, na wiadomościach lokalnych dotyczących 
życia codziennego. Faits divers22 zajmowały mało miejsca. 

Od 1900 roku coraz więcej miejsca w dziennikach, zarówno paryskich, jak i re-
gionalnych, zajmowały kroniki sensacyjne. Zmieniło się jednak miejsce ich publi-
kowania: opuściły rubryki lokalne i zaczęły się pojawiać na stronach głównych. 

Na początku XX wieku zaczął się też okres depolityzacji dzienników wielko-
nakładowych na prowincji. La belle époque (od zakończenia wojny francusko-
-pruskiej w 1871 roku do wybuchu I wojny światowej) to również czas, w którym 
nie obserwuje się znacznych różnic między prasą krajową a prowincjonalną: obie 
chciały dostarczać informacji i rozrywki, a faits divers mieściły się w tzw. kulturze 
masowej. 

Status dziennikarzy

Tożsamość grupowa dziennikarzy i poczucie przynależności do zawodu zaczę-
ły się kształtować w latach 1880–189023. W Paryżu powstawały stowarzyszenia 
zrzeszające nie tylko dziennikarzy, ale również dyrektorów wydawnictw. 

Pierwsze stowarzyszenia dziennikarzy powstały na początku III Republiki. 
Były to organizacje o zasięgu krajowym. W 1867 roku powstała Association de la 
Presse Départamentale, następnie w 1879 roku Association de la Presse Républi-
caine Départamentale. W marcu 1882 roku zawiązano dwa inne stowarzyszenia 
prasy departamentalnej: Association de la Presse Monarchique et Catholique des 
Départements i Association de la Presse Départamentale Plébiscitaire24. Stowarzy-
szenia miały niemal identyczne statuty, sporządzone na wzór Statutu Société des 
Gens de Lettres (stowarzyszenia literatów). 

21  Ibidem, s. 176.
22  Czyli: Kronika wypadków i innych sensacyjnych wydarzeń.
23  M. Martin, La presse régionale…, s. 189.
24  Ibidem, s. 198–199.
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Inaczej było ze stowarzyszeniami regionalnymi: spośród 26 istniejących w 1910 
roku 19 nie wymagało zadeklarowania opcji politycznej25. Jedynym kryterium była 
przynależność do zawodu. Celem stowarzyszeń była wzajemna pomoc członkom26. 

Wszyscy członkowie zespołu redakcyjnego, od najmłodszego reportera po 
dyrektorów, czuli się członkami wielkiej rodziny dziennikarskiej. Mimo bliskich 
kontaktów z zecerami i obsługą techniczną (miejscem pracy była wspólna hala), 
dziennikarze uważali, że przynależą do innego świata. Pod koniec XIX wieku 
zawód dziennikarza był postrzegany przez samych dziennikarzy jako elitarny 
i plasowali oni siebie w jednym rzędzie z adwokatami, lekarzami, pisarzami27.

Wspólną cechą redakcji był wówczas brak w nich kobiet, w paryskich było 
ich zaledwie kilka28. Dzienniki departamentalne liczyły niewielu dziennikarzy, 
ale redakcje regionalne już znacznie więcej. „Redaktor redaguje, a nie myśli” – 
takie było na początku XX wieku przesłanie dla tego zawodu, które to przesłanie 
opublikował w 1907 roku, w broszurze wydanej przez katolickie wydawnictwo 
z Tuluzy, Paul Pottier, dziennikarz zatrudniony w „La Dépêche”29. Przedsiębior-
stwa prasowe nie funkcjonowały w omawianym okresie na zasadach regulaminu 
wojskowego, który obowiązywał w większości przedsiębiorstw przemysłowych. 
W redakcjach wyraźnie odczuwało się ducha współpracy. To wówczas powstała 
funkcja sekretarza redakcji, który był pośrednikiem między redaktorem naczelnym 
a odpowiedzialnymi za poszczególne rubryki dziennikarzami oraz zecerami30. 

Dyrektor gazety miał władzę absolutną nad redakcją, gdy sam był inwestorem 
wydawnictwa. W przeciwnym razie mógł być zwolniony przez radę administra-
cyjną lub inwestorów. Sukces tzw. wielkich dzienników regionalnych pod koniec 
XIX wieku ma swoją genezę w pokoleniu tych właścicieli, którzy wprowadzili 
dziennik za 5 centymów w regionach oraz wydania lokalne. Nawet niezbyt za-
możni przedsiębiorcy mogli osiągnąć sukces, pod warunkiem że wykazywali się 
pasją i zaangażowaniem, bez względu na motywacje – te były różne, jak różne 
były też środowiska, z których właściciele się wywodzili. Tak było w wypadku 
„L’Ouest-Éclair”, którego jednym z ojców-założycieli był młody adwokat, a dru-
gim ksiądz. 

Odnotować należy, że przez pierwsze dziesięciolecia III Republiki redaktorami 
naczelnymi i dyrektorami prasy katolickiej na prowincji byli niemal wyłącznie 
księża. Ta sytuacja zmieniła się dopiero w okresie międzywojennym. Wśród księży 
– właścicieli prasy wymienić należy księdza Félixa Trochu. Będzie o nim szerzej 
mowa w rozdziale poświęconym historii dziennika „Ouest-France”31. 

25  Ibidem, s. 200.
26  Ibidem, s. 201.
27  Ch. Delporte, Histoire du journalisme et des journalistes en France du XVIIeme siècle à nos 

jours, Presses Universitaires de France, Paris 1995, s. 30–40.
28  Ibidem, s. 190.
29  P. Pottier, Professions et Métiers. Les journalistes, L’Action populaire, Reims 1907, s. 3–4, cyt. 

za: M. Martin, La presse régionale…, s. 193.
30  G. Feyel, op. cit., s. 132–134.
31  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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2.2. PRASA REGIONALNA W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ 

Okres I wojny światowej to czas, kiedy większość dzienników regionalnych na 
północnym wschodzie Francji została przejęta przez Niemców. W pozostałej części 
kraju dzienniki regionalne odpowiadały na potrzebę informacji o wydarzeniach 
wojennych. Ich nakłady do połowy 1917 roku zwiększyły się, czytelnicy szukali 
informacji o swoich bliskich, o możliwościach zaopatrzenia itp. Przykładem jest 
znów „L’Ouest-Éclair”, który ze 100 tysięcy egzemplarzy w 1913 roku w cza-
sie wojny osiągnął nakład 400 tysięcy egzemplarzy32. Wspomniany ksiądz Félix 
Trochu, jeden z dwóch założycieli tytułu, odwołał się w 1914 roku do właścicieli 
samochodów i rowerów, żeby z powodu braku lub niedostatecznego transportu 
kolejowego wspomogli rozprowadzanie dziennika w regionie. Wyprzedzał dzięki 
temu w dostawie gazety paryskie. 

Tuż przed wybuchem I wojny można było zaobserwować różnice w jakości 
druku i w wyglądzie dzienników na prowincji. Gazety lokalne, departamentalne 
i regionalne wychodziły codziennie, nawet w niedzielę, i różniły się liczbą stron33, 
która wskutek niedoboru papieru została znacznie zmniejszona. Istniały także inne 
przyczyny ograniczające objętość gazet, np. taka, że wielu dziennikarzy, a zwłasz-
cza zecerów, zostało zmobilizowanych do armii. 

2 sierpnia 1914 roku na terytorium całej Francji został ogłoszony stan wojen-
ny. Równocześnie specjalny dekret wprowadził do prasy cenzurę, która została 
zniesiona dopiero 12 października 1919 roku34. W czerwcu 1917 roku, decyzją 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, po raz pierwszy podniesiono cenę egzemplarza 
gazety z 5 do 10 centymów35. Rezultatem był znaczny spadek nakładów. Kolejna 
podwyżka ceny (styczeń 1919 roku) stała się ciosem dla prasy codziennej.

2.3. PRASA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

„Złoty wiek prasy francuskiej”36 zakończył się wraz z I wojną światową. 
Większość tytułów zniknęła z rynku, a te, które przetrwały, znacznie zmniejszyły 
objętość (do czterech stron). Prasa na prowincji straciła około 80 tytułów i na pe-
wien okres musiała też zrezygnować z wydań lokalnych37. Mimo tych trudności 
przyszłość prasy regionalnej nie wyglądała źle. Prasa paryska ucierpiała bardziej 
z powodu trudności dystrybucyjnych poza stolicą. Tylko w regionach okupowanych 

32  M. Martin, La presse régionale…, s. 212.
33  Ibidem, s. 213.
34  Ibidem, s. 215–217.
35  Ibidem, s. 219.
36  Sformułowanie P. Alberta, cyt. za: M. Martin, La presse régionale…, s. 220.
37  Ibidem.
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i objętych walkami dzienniki regionalne nie wzmocniły swojej pozycji. Zniknię-
cie tygodników lokalnych pozwoliło na większą ekspansję wielkich dzienników 
regionalnych. 

Łączny nakład dzienników w 1939 roku wynosił 11 milionów egzemplarzy38. 
Jednak wzrost nakładów nie był już tak dynamiczny jak w poprzednim okresie, 
głównie z powodu spadku popularności prasy paryskiej. W prasie prowincjonalnej 
zaobserwowano natomiast wzrost nakładów (z 4 milionów egzemplarzy w okresie 
belle époque do 6 milionów w przededniu II wojny światowej)39.

I wojna światowa mocno osłabiła kraj ekonomicznie. Kryzys lat trzydziestych 
ubiegłego wieku tylko pogłębił trudności. Przez cały czas, poza okresem od 1933 
do 1936 roku, rosły ceny papieru40. Mniej uciążliwe było to przy małej liczbie stron, 
jednak wielkie dzienniki regionalne miały w niektóre dni tygodnia nawet 12–16 
stron objętości i wówczas boleśnie odczuwały skutki podwyżek. 

Zmiany technologiczne i organizacyjne w przedsiębiorstwach 
prasowych i kryzys gospodarczy we Francji

W okresie międzywojennym nie zaszły istotne zmiany w technice składu i dru-
ku. Jednak dwa inne zjawiska wymusiły zatrudnianie w redakcji nowych pracow-
ników: upowszechniająca się fotografi a oraz przejście na zasilanie elektryczne ma-
szyn drukarskich. Konieczna wymiana parku maszynowego generowała olbrzymie 
koszty, w rezultacie czego fi rmy zmuszone zostały do rekapitalizacji, co wiązało się 
ze zmianami struktury własności gazet. Do wydatków związanych z modernizacją 
doszły zwiększone wydatki na pensje, spowodowane infl acją franka oraz wejściem 
w życie nowej ustawy z 1928 roku gwarantującej pracownikom 8-godzinny dzień 
pracy i ubezpieczenie społeczne41. Wspomnieć należy, że niektóre dzienniki (w tym 
„L’Ouest-Éclair”) jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy zdecydowały się na 
ochronę socjalną swoich pracowników. 

Jeszcze trudniejsza dla wydawców sytuacja nastąpiła w 1936 roku, kiedy bę-
dący u władzy Front Populaire wprowadził nowe ustawy socjalne: 40-godzinny 
tydzień pracy i płatne urlopy42. To spowodowało znaczne obciążenie budżetu 
przedsiębiorstw. Jedynym krokiem ratującym sytuację fi nansową fi rm było podno-
szenie cen egzemplarza. Takie posunięcia wystawiały jednak na próbę przywiązanie 
czytelników, którzy przyzwyczaili się do stałej ceny gazet43.

Większość gazet zaczęła przeżywać trudności. Jedynie wielkie dzienniki regio-
nalne, dzięki szerokiemu kręgowi czytelników i reklamom, skorzystały na nowym 

38  Ibidem, s. 221.
39  Ibidem.
40  Ibidem, s. 222.
41  Ibidem, s. 223.
42  Ibidem.
43  Ibidem, s. 224.
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podziale rynku44. Dzienniki regionalne korzystały także z ulg przy wysyłaniu 
gazet czytelnikom. Większa część czytelników gazet regionalnych zaopatrywała 
się w nie w prenumeracie, co stanowiło dla wydawnictw stałe źródło dochodu 
i pozwalało precyzyjniej określić nakład (redukowało również koszta utrzymy-
wania dépositaires, tj. hurtowników). Dzienniki paryskie miały natomiast bardzo 
niewielu prenumeratorów. 

Zawartość gazet

Prasa regionalna w większości uniknęła oskarżeń o korupcję, rzuconych w 1923 
roku w odniesieniu do całej prasy paryskiej przez dziennik „L’Humanité” (organ 
partii komunistycznej) i umocniła swoją pozycję45. Prasa na prowincji, dzięki swo-
im licznym korespondentom lokalnym, dostarczała szybko bardzo różnorodnych 
informacji, stale uatrakcyjniając swoją szatę edytorską. Jednak najważniejsze było, 
że jej informacje posiadały silne odniesienie regionalne i lokalne. Liczba wydań 
lokalnych (mutacji) wielkich dzienników regionalnych stale wzrastała: w 1914 
roku 15 tytułów posiadało wydania lokalne, a w 1925 roku było ich już 4046. 
W latach trzydziestych, kiedy rozpowszechniło się we Francji radio, obserwowa-
no pewne zaniepokojenie wśród właścicieli gazet spowodowane pojawieniem się 
tego nowego medium. Konsekwencją było nawiązywanie współpracy dzienników 
regionalnych z rozgłośniami radiowymi, w których radiowe serwisy informacyjne 
tworzyli dziennikarze prasowi. 

W okresie międzywojennym nie zmniejszyło się zaangażowanie polityczne 
gazet. Jedynie akcent przesunął się na sprawy międzynarodowe, które jednak 
ponownie straciły na znaczeniu tuż przed wybuchem II wojny. 

Żadnemu z dzienników nie udało się w okresie między wojnami zająć pozy-
cji monopolistycznej w miejscu wydawania47. Do wybuchu II wojny światowej 
w wielu miastach wydawane były dzienniki o różnych opcjach światopoglądo-
wych. W opinii ówczesnego dyrektora biura „L’Ouest-Éclair” w Paryżu Louisa-
-Alfreda Pagèsa, „dziennik regionalny prezentuje [...] sposoby myślenia, kategorie 
zainteresowań, wyraża nawet całą prowincję, tworzy z konieczności regionalizm 
ekonomiczny, literacki, związany z przemysłem morskim, przemysłowy, rolniczy. 
Na planie materialnym, intelektualnym, sentymentalnym jest głosem małej ojczy-
zny”48. Ten partykularyzm regionalny zapowiadał regionalizm widoczny w prasie 
francuskiej pod koniec XX wieku. Równocześnie prasa regionalna pozbywała się 
silnego zaangażowania politycznego. Zaczął się okres prosperity dla wielkiej prasy 

44  G. Feyel, op. cit., s. 167.
45  M. Martin, La presse régionale…, s. 230.
46  Ibidem, s. 231.
47  G. Feyel, op. cit., s. 167.
48  L.-A. Pagès, Le journal régional [w:] G. Bernoville et al., Du journalisme, SPES, Paris 1925, 

s. 52, cyt. za: M. Martin, La presse régionale…, s. 236.
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regionalnej, w mniejszym stopniu dotyczyło to małych gazet, bardziej zaangażo-
wanych politycznie. Niektóre z nich nawet upadły; ciągle spadało zainteresowanie 
prasą paryską. Nawet pojawienie się wielkiego dziennika paryskiego „France-Soir”, 
który w najlepszym razie osiągał pozycję drugiego dziennika w kraju, nie zagroziło 
pozycji prasy regionalnej. 

O ile w okresie belle époque pisano głównie o polityce, to między wojnami 
zainteresowanie dzienników skupiło się wokół spraw codziennych i rozrywki. 
W 1920 roku kilkanaście bogatszych dzienników równocześnie rozpoczęło wy-
dawanie dodatku dla kobiet „Ève”, przygotowywanego przez agencję Havas. 
Wraz z pojawieniem się tych tematycznie sprofi lowanych stron poszerzył się adres 
odbiorczy dzienników. 

W latach 1920–1930 zmienił się też ich wygląd. Zmiana polegała na zasto-
sowaniu pogrubionych tytułów, co powodowało, że pierwsza strona zaczęła sil-
niej przyciągać wzrok czytelników. Układ kolumnowy sprzed 1914 roku zastą-
pił układ mozaikowy. Inne strony zmieniły się mniej (zwłaszcza strony lokalne 
nadal miały układ kolumnowy). Wielką zmianą było wprowadzenie fotografi i. 
Począwszy od lat trzydziestych, większość dzienników regionalnych wprowa-
dziła je na stałe i w porównaniu z dziennikami paryskimi w znacznie większej 
liczbie. Dużą zmianą, jaka dokonała się w okresie międzywojennym, było także 
wprowadzenie w gazetach regionalnych stron sportowych, dzięki którym znacznie 
zwiększyło się zainteresowanie czytelników właśnie tą prasą, na niekorzyść prasy
paryskiej49.

Status dziennikarza

W okresie międzywojennym ukształtował się status dziennikarza, który to status 
w postaci niemal niezmienionej pozostał aktualny do dziś. W tym czasie rozwijał 
się również ruch związkowy pracowników prasy. Dziennikarze uzyskali przywilej 
otrzymywania stałych, choć w dalszym ciągu niewygórowanych pensji50. 

Co ciekawe, w tym okresie dziennikarze nie uważali swojej profesji za przyna-
leżną do tzw. wolnych zawodów, nie plasowali się w jednym szeregu z lekarzami, 
adwokatami czy pisarzami, tak jak to było w okresie belle époque51. 

Po I wojnie światowej w obronie praw dziennikarzy zaczęły stawać coraz 
liczniejsze stowarzyszenia: Association de la Presse de l’Est, Association de la 
Presse de l’Ouest, L’Union de la Presse Catholique, a w końcu również związki 
zawodowe. Sukces ruchowi związkowemu zapewnił Związek Zawodowy Dzien-
nikarzy (powstały w 1918 roku), który jednak dopiero w 1924 roku dopuścił do 

49  Więcej o zawartości gazet regionalnych: C. Bellanger et al. (red.), op. cit., t. 3, s. 603–616.
50  IMEC, raport S. Lauzanne na posiedzeniu CGAPF w dniu 19 kwietnia 1920 roku [w:] Ch. Del-

porte, Les journalistes en France, 1880–1950, Seuil, Paris 1999, s. 251–283, cyt. za: M. Martin,
La presse régionale…, s. 240.

51  „Le Journaliste”, styczeń 1932, s. 7, cyt. za: M. Martin, La presse régionale…, s. 245.
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swoich szeregów przedstawicieli prasy prowincjonalnej. W 1928 roku stał się on 
Krajowym Związkiem Zawodowym Dziennikarzy (istnieje do dziś pod nazwą 
Syndicat National des Journalistes – SNJ).

Wraz z pojawieniem się ruchu związkowego zmienił się układ sił w obrębie tej 
grupy zawodowej. Zmianie uległy także dotychczasowe relacje wewnątrz przedsię-
biorstw. Ze stowarzyszeń dziennikarskich wycofali się dyrektorzy. Ruch związko-
wy skonsolidował dziennikarzy jako grupę zawodową. Jednocześnie znaleźli oni 
własny sposób radzenia sobie w sytuacji konfl iktu z pracodawcami: zrezygnowali 
ze strajków i walczyli o poprawę swojej sytuacji na drodze negocjacji52. 

W odróżnieniu od innych grup zawodowych, ruch związkowy dziennikarzy był 
stosunkowo liczny i aktywny, ponieważ w dziennikach regionalnych zorganizowała 
się spora grupa młodych dziennikarzy, niezadowolonych ze swojej sytuacji zawo-
dowej, którzy odegrali ważną rolę w walce o podniesienie wynagrodzenia dla tej 
grupy pracowniczej. Byli oni szczególnie aktywni w czasie trwania prac nad ustawą 
z 29 marca 1935 roku, w której określony został status dziennikarza. Dziennikarz, 
według tej ustawy, był pracownikiem wynagradzanym pensją, a jego podstawowym 
źródłem zarobkowania była praca w prasie. O tym, czy tak jest, decydować miało 
ciało, którym była wprowadzona na mocy tej ustawy Komisja Karty Prasowej. Poza 
tym dziennikarz miał prawo do odpoczynku w ciągu tygodnia, bezpłatnego urlopu, 
rekompensaty w wysokości jednej miesięcznej pensji za każdy rok zatrudnienia 
w gazecie, a w wypadku bezpodstawnego zwolnienia z pracy do tzw. clause de 
conscience, która zapewniała takie samo prawo do rekompensaty w sytuacji odej-
ścia z gazety, gdy zmieniał się jej właściciel lub dotychczasowa orientacja pisma. 
W ustawie określona została płaca minimalna i jedynie gazety respektujące ten 
zapis mogły korzystać z możliwości umieszczania ogłoszeń publicznych, i tylko 
ci dziennikarze, którzy otrzymywali co najmniej tę płacę minimalną, mieli prawo 
do karty dziennikarza (legitymacji). 

Sytuacja dziennikarzy prowincjonalnych różniła się bowiem istotnie od sytu-
acji ich paryskich kolegów, przede wszystkim z powodu utrzymujących się różnic 
w zarobkach. Nie brak też było i innych różnic: nawet zwykły dziennikarz był 
traktowany na prowincji z szacunkiem i cieszył się prestiżem, które to przywileje 
bardzo rzadko były udziałem lepiej uposażanych kolegów z Paryża. Jean Mineur, 
znany ówczesny publicysta, pisał: „W tym czasie legitymacja dziennikarska była 
prawdziwym skarbem; otwierała każde drzwi, pozwalała pokonać wszystkie za-
pory”. Redaktor zaś był człowiekiem „któremu się zwierzano, którego szanowano, 
miał bowiem wiedzę, której zwykły śmiertelnik nie mógł uzyskać”53. W okresie 
międzywojennym dziennikarze na prowincji cieszyli się zatem dużym szacunkiem, 
co było pochodną pozycji ich dzienników. 

52  M. Martin, La presse régionale…, s. 242–244.
53  Ch. Delporte, Les journalistes en France…, s. 41–51.
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Reklama w prasie regionalnej

Na początku XX wieku dziennikarstwo i reklama wciąż były ze sobą bardzo 
silnie związane. W drugiej połowie lat dwudziestych wpływy z reklam w prasie 
paryskiej podwoiły się, a w prasie regionalnej stały się trzykrotnie większe. Naj-
więcej wpływów osiągały wielkie dzienniki regionalne. 

Reklamodawcy bardziej interesowali się prasą na prowincji, z uwagi na jej bar-
dziej elatyczne podejście do potrzeb reklamodawców. Ponadto dzienniki regionalne 
najlepiej znały zarówno lokalny rynek, jak i charakter odbiorców reklam. Prasa 
ukazująca się w poszczególnych departamentach była także w opinii jej odbiorców 
bardziej wiarygodna od prasy paryskiej (liczne skandale związane z kryptorekla-
mą). Stąd też reklamodawcy chętniej zlecali reklamy w gazetach na prowincji niż 
w tytułach ogólnokrajowych wychodzących w Paryżu54.

W grudniu 1922 roku powstała instytucja o nazwie Offi ce de Justifi cation des 
Tirages (OJT – Biuro Kontroli Nakładów). Jej celem było ustalenie taryf reklam, 
proporcjonalnych do nakładu każdego dziennika. Wielką nieobecną w tej grupie 
była agencja Havas, istniejąca już od 1835 roku, która w sprzedaży powierzchni 
reklamowej była praktycznie monopolistką. Wielkie dzienniki regionalne nie wy-
stąpiły otwarcie przeciw agencji Havas, ponieważ z powodów fi nansowych nie 
mogły zrezygnować z jej usług. Po piętnastu latach działalności OJT upadł, a Havas 
święcił swój ostateczny triumf55. 

2.4. PRASA REGIONALNA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

W przededniu II wojny światowej na prowincji ukazywały się 1363 gazety. 
W latach 1942–1943 liczba tytułów zmniejszyła się do 796, najwięcej zniknęło 
małych periodyków oraz tygodników partyjnych i związkowych na północy kraju56. 
W Alzacji wszystkie dzienniki francuskie zostały zamknięte i zastąpione gazetami 
niemieckimi. W strefi e okupowanej wiele dzienników regionalnych dokonało 
samolikwidacji. 

Na południu kraju praktycznie wszystkie tytuły były nadal obecne na rynku. 
Dzienniki i tygodniki paryskie przeniosły się na prowincję. Większość z nich 
korzystała z subwencji rządu Vichy, zrezygnowały z niej tylko „France-Soir” 
i „Action Française”57. 

54  C. Bellanger et al. (red.), op. cit., t. 3, s. 455.
55  Ibidem, s. 462.
56  M. Martin, La presse régionale…, s. 284.
57  Ibidem, s. 285.
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Kontrola mediów w czasie II wojny światowej

W okupowanej Francji prasa znajdowała się pod nadzorem Propaganda Abtei-
lung, podlegającej niemieckiej administracji wojskowej. W strefi e znajdującej się 
pod rządami Vichy prasa podlegała kontroli służb informacyjnych rządu. Cenzura 
była powszechna.

Po wkroczeniu do Paryża Niemcy przejęli agencję Havas i na jej miejsce po-
wołali do życia Francuską Prasową Agencję Informacyjną (AFIP). Jako jedyna 
dostarczała informacji w strefi e okupowanej i podawała wiadomości za berliń-
ską agencją DNB. Na południu natomiast to rząd Vichy przejął agencję Havas 
i zamienił ją w Offi ce Français d’Information (Francuskie Biuro Informacyjne). 
W październiku 1942 roku Niemcy zgodzili się na zlikwidowanie AFIP i Offi ce 
stał się jedyną agencją informacyjną działająca na terytorium Francji58. 

W okresie okupacji znaczna grupa dziennikarzy, poza Żydami i osobami uwię-
zionymi przez okupanta, kontynuowała pracę. Épuration, czyli „oczyszczanie” 
środowiska z kolaborantów, zaczęło się już w 1944 roku. Kilku najbardziej zna-
nych i znienawidzonych dziennikarzy kolaborantów (np. Robert Brasillach, Jean 
Luchaire) zostało skazanych na karę śmierci. W większości jednak sankcje nie były 
groźne: 88 procent spośród ogółu wyroków nie przekraczało dwóch lat więzienia. 
Połowę z nich zresztą darowano.

Zawartość gazet

Reklamy w zasadzie zniknęły z gazet. Wzrosła natomiast liczba ogłoszeń drob-
nych. Z powodu braku papieru zmniejszano liczbę stron; często też i format był 
zmniejszany o połowę. Mimo to ceny gazet rosły, rekompensując w ten sposób 
brak wpływów z reklam. 

Głównymi tematami, które zajmowały okupacyjną prasę we Francji, były infor-
macje i ogłoszenia okupanta oraz administracji francuskiej, dotyczące np. terminów 
wydawania kart żywnościowych. Zniknęły lokalne informacje polityczne, pojawiły 
się natomiast informacje o jeńcach wojennych lub listy Czerwonego Krzyża. Na 
północy (w strefi e okupowanej) pojawiały się ogłoszenia zachęcające robotników 
francuskich do wyjazdu do pracy na teren Niemiec.

Prasa podziemna

W czasie II wojny światowej pozycję najważniejszego medium we Francji 
zyskało radio, podczas gdy ofi cjalnie dopuszczone do obiegu tytuły prasowe sys-

58  Więcej na temat funkcjonowania prasy we Francji w okresie drôle de guerre – dziwnej wojny 
(1939–1940): C. Bellanger et al. (red.), op. cit., t. 4, s. 7–29.
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tematycznie traciły swoich czytelników. Poza ofi cjalnym obiegiem prasy istniał 
jednak także obieg konspiracyjny. Prasa podziemna, wśród której największe 
znaczenie miały „Libération”, „Franc-Tireur”, „Combat” i „Défense de la France”, 
była związana z ruchem oporu i ukazywała się w wielu regionach. Jej nakład był 
niewielki, poszczególne tytuły ukazywały się nieregularnie, czasem tylko kilku-
krotnie, po czym znikały. 

Podziemna prasa regionalna zaczęła się ukazywać, począwszy od 1942 roku. 
Większość tytułów stanowiły organy Frontu Narodowego, ruchu oporu animowa-
nego przez komunistów. Ale w 1944 roku, na wniosek Narodowej Rady Ruchu 
Oporu, powstały trzy tytuły tworzone przez Zjednoczony Ruch Oporu (chrześci-
jańskich demokratów, związki zawodowe i socjalistów). Ruch Libération utworzył 
dwie inne gazety59. 

Mimo że publikacje podziemnej prasy regionalnej nie miały dużego zasięgu, 
pozostawały ważnym instrumentem konsolidującym ruch oporu w regionach. 
Gazety kolaboracyjne przetrwały głównie z powodu zamieszczania w nich infor-
macji praktycznych, ważnych dla organizacji codziennego życia w ogarniętym 
wojną kraju60. 

2.5. WSPÓŁCZESNA PRASA FRANCUSKA 

Odnowienie rynku prasy we Francji

Po zakończeniu działań wojennych ci dziennikarze, którzy rozpoczęli
pracę przed wojną i kontynuowali swoją aktywność zawodową także w jej
trakcie, stanowili grupę najliczniejszą. Wraz z wyzwoleniem wszystkie gazety, 
które do końca wojny kolaborowały z Niemcami i uznały rząd Vichy, zniknęły 
z rynku. Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego, przemianowany 6 czerwca 
1944 roku na tymczasowy Rząd Republiki Francuskiej, któremu przewodniczył 
generał Charles de Gaulle, wyznaczył swoich reprezentantów, którzy przejęli 
władzę po wyzwoleniu. Dyrektywy dotyczące prasy były już wówczas gotowe. 
Większość z nich powtórzyła się w rozporządzeniu z 22 czerwca 1944 roku doty-
czącym prasy francuskiej. 

W tym dokumencie znalazły się trzy ważne dyspozycje. Pierwsza z nich do-
tyczyła eliminacji z rynku wszystkich tytułów, które 15 dni po rozpoczęciu oku-
pacji niemieckiej nadal się ukazywały w strefi e północnej, czyli po 25 czerwca 
1940, lub po 26 listopada 1942 roku w strefi e południowej. 17 lutego 1945 roku 
inne rozporządzenie defi nitywnie zakazało dalszego ukazywania się wszystkim 

59  M. Martin, La presse régionale…, s. 303–304.
60  Więcej o prasie podziemnej we Francji w okresie II wojny światowej: C. Bellanger et al. (red.), 

op. cit., t. 4, s. 91–176.
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dziennikom kolaborującym z rządem III Rzeszy. Druga decyzja dotyczyła przeję-
cia wszystkich dóbr należących do przedsiębiorstw prasowych, o których mowa 
powyżej. Trzecią kwestią było przedstawienie listy gazet, które miały prawo uka-
zywania się. Pierwszeństwo zyskiwały publikacje podziemne sprzed 1 stycznia 
1944 roku, następnie te, które uległy samolikwidacji przed czerwcem 1940 roku 
lub listopadem 1942 roku, następnie dzienniki utworzone przez członków ru-
chu oporu i na koniec te, które odpowiadały na nowe potrzeby w zakresie in-
formacji. Piętnaście dzienników sprzed wojny uzyskało pozwolenie na ponow-
ne ukazywanie się. W miejsce nieistniejących gazet powstało wiele nowych. 
W 1946 roku na prowincji ukazywało się 175 tytułów, czyli tyle samo, ile w 1939
roku61. 

Formy własności mediów drukowanych

Pozwolenia na publikowanie wydawane były jednej lub wielu osobom fi zycz-
nym, co oznaczało, że w prasie dominowała własność prywatna. Po raz pierwszy 
w historii prasy ci, którzy uzyskali pozwolenie na publikację, nie musieli posia-
dać kapitału: korzystali z lokali i drukarń przejętych od wydawnictw kolabora-
cyjnych. Ustawa z 11 maja 1946 roku regulowała kwestię zarządzania dobrami 
przejętymi od kolaborujących przedsiębiorstw prasowych, przekazując zarząd 
w ręce Société Nationale des Entreprises de Presse (SNEP – Krajowe Towa-
rzystwo Przedsiębiorstw Prasowych)62. Zarząd ten jednak nie działał efektyw-
nie, a w 1950 roku prawie połowa zajęć sądowych tych dóbr została uchylona. 
Nowe gazety, które powstały na bazie starych wydawnictw, zaczęły się ukła-
dać z ich właścicielami, którzy powracali do swoich przedsiębiorstw, choć już 
nie posiadali w nich udziałów większościowych. W analizowanym dzienniku 
„Ouest-France”, gazecie, która powstała w miejsce „L’Ouest-Éclair”, osobą, która 
uzyskała zezwolenie na stworzenie nowego dziennika, był Paul Hutin, należący 
do rodziny związanej ze starym tytułem. Jego sytuacja była o tyle szczególna, 
że w czerwcu 1940 roku sprzeciwił się on zgodzie dyrekcji „L’Ouest-Éclair” na 
wydawanie dziennika pod kontrolą okupanta i opuścił pismo. Jego przypadek 
zostanie szczegółowo opisany przy okazji prezentacji historii dziennika „Ouest-
-France”. Ostatecznie kwestia zarządu dobrami prasowymi przejętymi po wojnie 
została rozwiązana ustawą z 2 sierpnia 1954 roku, która pozwalała nabyć no-
wym dziennikom lokale i drukarnie na drodze umów dzierżawy-kupna lub umów
polubownych63. 

61  M. Martin, La presse régionale…, s. 307–309.
62  Ibidem, s. 312.
63  Ibidem, s. 314.
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Zmiana w pejzażu rynku mediów

Po II wojnie światowej pozycja gazet regionalnych na rynku mediów w porów-
naniu do gazet paryskich wzmocniła się jeszcze bardziej. Prowadzenie przejęły 
dzienniki na prowincji. W 1946 roku w paryskich drukarniach często dochodziło 
do strajków, które skończyły się strajkiem generalnym w lutym 1947 roku64. Pro-
wincję ten ruch ominął, więc gazety prowincjonalne wykorzystały ten stan rzeczy 
dla umocnienia swojej pozycji na rynku mediów. Wreszcie, po wojnie państwo 
przejęło kontrolę nad radiem jako głównym środkiem przekazu informacji i tym 
samym radio stało się głównym konkurentem prasy paryskiej, dodatkowo osła-
biając jej pozycję. Skoro radio przejęło informację krajową, prasa prowincjonalna 
zyskała praktycznie wyłączność na informację lokalną i regionalną, szczególnie 
w trakcie kampanii przed wyborami departamentalnymi i lokalnymi. Cechą cha-
rakterystyczną prasy prowincjonalnej bezpośrednio po II wojnie światowej było jej 
upolitycznienie i zmiana liczby tytułów przynależących do poszczególnych opcji 
politycznych, w porównaniu z rokiem 1939. W 1944 roku więcej było tytułów 
komunistycznych i komunizujących oraz socjalistycznych i socjalizujących. 

Konkurencja na rynku prasowym

Lata powojenne we Francji to okres silnej infl acji – wzrosły więc koszty pro-
dukcji, zaostrzyła się konkurencja. Zarządzanie w przedsiębiorstwie prasowym 
coraz bardziej musiało zostać podporządkowane prawom gospodarki rynkowej. 
Między 1946 a 1951 rokiem zniknęło z rynku 58 tytułów z prasy prowincjonalnej, 
a te, które przetrwały, powróciły do formuły lokalnej65. Informacje lokalne i re-
gionalne zyskały na znaczeniu. Środki na utrzymanie gazety czerpały z reklam. 
W 1952 roku poziom dochodów z reklam zrównał się z poziomem z roku 193866. 
Dzięki wpływom z reklam dzienniki prowincjonalne mogły zwiększyć nawet liczbę 
stron, a w konsekwencji zróżnicować zawartość gazety. W tym okresie prasa była 
podstawowym nośnikiem reklamy. 

Status dziennikarzy

Po zakończeniu działań wojennych ci dziennikarze, którzy rozpoczęli pracę 
przed wojną i kontynuowali swoją aktywność zawodową także w jej trakcie, stano-
wili najliczniejszą grupę; nowe gazety nie poradziłyby sobie bez ich umiejętności 

64  Ibidem, s. 315.
65  P. Albert, La presse française, s. 35, cyt. za: M. Martin, La presse régionale…, s. 318.
66  M. Martin, Trois siècles de la publicité en France, Odile Jacob, Paris 1992, s. 300–304, cyt. 

za: idem, La presse régionale…, s. 319.
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i doświadczenia. Wielu z nich, często jeszcze przed uchyleniem kary, znajdowało 
bez trudu zatrudnienie w redakcjach w innym mieście lub w innym regionie. 

W odróżnieniu od dziennikarzy, dyrektorzy oraz redaktorzy naczelni gazet 
z okresu okupacji byli pozbawiani swoich funkcji w następstwie przejęcia redakcji 
przez nowe ekipy, a także z powodu wyroków otrzymanych w procesach o kolabo-
rację. Nieliczni byli ci, którzy przetrwali na swych stanowiskach. Wśród nowych 
dyrektorów sporą część stanowili dziennikarze sprzed wojny, duży ich odsetek 
stanowili jednak także nowicjusze, zwłaszcza dyrektorzy prasy zaangażowanej 
politycznie.

W żadnym innym kraju Europy, po zakończeniu II wojny światowej, nie odno-
towano takiego odnowienia całego rynku prasy, jak we Francji. Dopiero w Polsce 
w latach 1990–1992, przy okazji likwidacji RSW PRASA, można było obserwować 
tak zasadnicze zmiany oblicza polskiego rynku mediów.

Nakłady prasy

Po bardzo dobrym okresie rozwoju prasy regionalnej tuż po wojnie nadszedł 
czas spadku nakładów: z 9165 tysięcy w 1946 roku do 7411 tysięcy w 1975 roku. 
Po gwałtownym wzroście liczby tytułów tuż po wojnie (w 1946 roku było ich 175) 
nastąpił ich spadek do 111 w roku 1956, natomiast w roku 1966 było ich tylko 91, 
a w roku 1975 – 7167. Jednak prasa prowincjonalna w 1975 roku ciągle stanowiła 
dwie trzecie ogólnego nakładu gazet codziennych we Francji.

Linia programowa redakcji, zawartość gazet

Wśród tytułów znikających znalazły się głównie gazety zaangażowane poli-
tycznie, zwłaszcza komunistyczne; chrześcijańscy demokraci i socjaliści odno-
towali dużo mniejsze straty w tej mierze. Pozostałe dzienniki zmieniały formułę, 
przenosząc nacisk z zaangażowanych polemik i długich artykułów politycznych na 
fotografi ę, informacje lokalne, faits divers w celu przyciągnięcia jak największej 
liczby czytelników. Wobec zaniku zainteresowania dziennikami zaangażowa-
nymi politycznie, ich miejsce zajęły tygodniki. W 1957 roku w departamentach 
pozbawionych dzienników ukazywało się 11 tygodników komunistycznych. Na 
wsiach wydawane były tygodniki niezaangażowane – było ich 250 w całej Francji, 
o łącznym nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy. W Bretanii i Normandii w 1998 
roku było ich jeszcze ponad 3068. Powodzenie tygodników, obserwowane do dnia 
dzisiejszego w regionie Bretanii i Normandii (oraz na przedmieściach Paryża), 

67  Aneks nr 1: Tabela nakładów prasy paryskiej i regionalnej od 1945 do 2004 roku, SJTI, 
2006.

68  M. Martin, La presse régionale…, s. 331.
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należy przypisać bardzo zróżnicowanym informacjom lokalnym, które stanowiły 
konkurencję nawet dla dzienników regionalnych i lokalnych. 

Wydania niedzielne

W 1949 roku, prawdopodobnie jako pierwsze we Francji, ukazały się na rynku 
niedzielne wydania dzienników „Sud-Ouest-Dimanche” i „L’Est républicain-Di-
manche”. Ten ostatni odnotowuje dzisiaj większy nakład w niedzielę niż w po-
zostałe dni tygodnia. Od 1950 roku, mimo protestów dziennikarzy i dépositaires 
(hurtowników), ale przy dużym wsparciu ze strony drukarzy, zaczęły powstawać 
wydania niedzielne dzienników na prowincji. Wiele dzienników regionalnych 
przyjęło tę formułę, wydając w niedzielę gazetę w formie magazynu.

Właściciele gazet

Właściciele gazet po wojnie wprowadzili niewiele zmian w formule funk-
cjonowania przedsiębiorstwa prasowego. Najczęściej sami zarządzali swoimi 
przedsiębiorstwami. Jeśli negocjowali, to tylko z robotnikami produkującymi 
gazetę (zecerami, drukarzami), z ich strony bowiem istniało zagrożenie strajkami. 
Były w prasie regionalnej takie przedsiębiorstwa, które wprowadziły zarządzanie 
wspólne, w kilka osób, jak to było w wypadku Ouest-France, ale większość opie-
rała się na osobistym zarządzie właściciela, tak było w większości przedsiębiorstw 
średniej wielkości na prowincji. 

Nie oznacza to, że nie zdarzały się protesty ze strony niezadowolonych akcjona-
riuszy czy dziennikarzy. Ci ostatni w prasie regionalnej od 1965 roku zorganizowali 
się w sociétés des redacteurs (spółki redaktorów), na wzór Société des Redacteurs 
w dzienniku paryskim „Le Monde” utworzonego w 1951 roku. Organizacje te 
chciały mieć wpływ na linię redakcyjną gazety i na zarządzanie przedsiębiorstwem. 
W 1968 roku było ich 15 w dziennikach regionalnych, co oznacza, że na pięć 
tytułów przypadała jedna spółka. Ale już po 1971 roku ruch ten, nieakceptowany 
przez właścicieli gazet, zanikł.

Reklama w prasie

W 1960 roku na rynku prasy prowincjonalnej ukazywało się około 100 tytu-
łów, wśród nich było około 20, które z zaangażowanych zmieniły się w dzien-
niki informacyjne. Największy nakład osiągał „Ouest-France” – 500 tysięcy 
egzemplarzy. Większość gazet miała około 100 tysięcy egzemplarzy nakładu69. 

69  C. Bellanger et al. (red.), op. cit., t. 4, s. 272.
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Rozpoczął się bardzo dobry okres dla reklamy: liczba zamówień reklamowych 
między 1952 a 1972 rokiem wzrosła na korzyść prasy pięciokrotnie; 35 procent 
dochodów przedsiębiorstw prasowych pochodziło z działalności reklamowej70. 
Grupą gazet, do której najczęściej zwracali się reklamodawcy, były te, które miały 
najwięcej czytelników, a do nich należały gazety niezaangażowane politycznie. 
Zgodnie z ogólną tendencją, dzienniki na prowincji zmieniły formułę na dzien-
niki informacyjne. Powróciła reklama marek. W okresie między 1967 a 1973 ro-
kiem wpływy z reklam w gazetach na prowincji były większe niż w magazynach 
i dziennikach paryskich łącznie, mimo że ogólnie prasa traciła rynek reklamy na 
korzyść telewizji, która 1 października 1968 roku uzyskała zgodę na emitowanie
reklam.

Jak podkreśla Marc Martin, tylko duże dzienniki, wydawane w aktywnych 
ekonomicznie regionach mogły relatywnie łatwo zdobyć ogłoszenia reklamowe. 
Natomiast małe i średnie gazety, a także te, które ukazywały się w regionach mniej 
rozwiniętych, miały z akwizycją reklamy znaczne trudności71. 

W latach pięćdziesiątych redakcje gazet wychodzących na prowincji stały na 
stanowisku, że pełnią wiele funkcji publicznych i że w związku z tym należy im 
się uprzywilejowana pozycja na rynku reklamowym. Zwłaszcza wówczas, gdy 
zaczęły wyraźnie tracić wpływy wobec konkurencji mediów elektronicznych. 
Na skutek interwencji przedstawicieli prasy regionalnej w parlamencie, w 1952 
roku wprowadzono pewne złagodzenie w restrykcjach dotyczących reklamy nie-
których produktów, które do tej pory mogły być reklamowane tylko w mediach 
elektronicznych72. 

Od chwili wejścia telewizji na rynek mediów protesty ze strony prasy regional-
nej wobec niej nie ustawały. Dotyczyły one między innymi wprowadzenia między 
1963 a 1965 rokiem regionalnych ośrodków telewizyjnej informacji, które stano-
wiły bezpośrednią konkurencję dla lokalnych informacji prasowych – te ostatnie 
ukazywały się bowiem następnego dnia rano, już po informacjach w telewizyjnych 
dziennikach wieczornych. Mimo wysiłków, nie udało się jednak prasie regionalnej 
zatrzymać procesu przejmowania reklamy przez telewizję. W październiku 1968 
roku w telewizji ukazały się pierwsze spoty reklamowe. Od tej pory dzienniki mo-
gły tylko starać się ograniczać reklamę w telewizji. Zachowały w tamtym okresie 
wyłączność na niektóre reklamy, w szczególnosci wielkich fi rm handlowych. Jed-
nak ograniczenia te mogły jedynie przyhamować, nie zaś odwrócić trend wzrostu 
wydatków na reklamę w telewizji kosztem prasy. Ewolucję dochodów z reklamy 
w mediach francuskich przedstawia tabela 1.

70  M. Martin, La presse régionale…, s. 335.
71  Ibidem, s. 337 (autor powołuje się na Correspondance de la Publicité z 8 listopada 1972).
72  M. Martin, Trois siècles..., s. 287–290, cyt. za: idem, La presse régionale…, s. 340.
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Tabela 1. Struktura dochodów z reklam w mediach francuskich

1969 1990 2000 2010
Prasa inna niż regionalna 56% 35% 32% 21%
Prasa regionalna 19% 11% 10% 10%
Prasa bezpłatna 0% 10% 8% 7%
Telewizja 7% 25% 30% 35%
Afi sze 9% 11% 12% 12%
Radio 8% 7% 7% 8%
Kino 1% 1% 1% 1%
Internet 6%
Razem 100% 100% 100% 100%
Źródło: IREP-France PUB 2010 rok. 

Tygodniki regionalne

Po roku 1881, dzięki nowej ustawie prasowej, każdy kanton, departament, 
region posiadał tygodniki regionalne, wyrażające polityczne opinie ich twórców, 
głównie partii politycznych. 

Jednak w opracowaniach dotyczących prasy regionalnej we Francji rzadko 
umieszczane są informacje dotyczące tygodników regionalnych, chociaż jest to 
istniejący do dzisiaj i ważny segment rynku mediów. 

Powstałe w XIX wieku tygodniki regionalne swój największy rozkwit zano-
towały w okresie II wojny światowej i tuż po niej. Zakładali je często uczestnicy 
ruchu oporu. Nie zawsze byli oni przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem 
prasowym. Wiele tytułów zniknęło więc dość szybko z rynku. W tym też okresie 
powstało wiele tytułów prasy katolickiej, z których kilka przetrwało do dzisiaj. 

W przededniu I wojny światowej było 1300 tygodników regionalnych, w 1940 
roku pozostało jeszcze 800. Obecnie ich liczba wynosi około 25073, a ich sprzedaż 
pozostaje na stałym poziomie. 

Pozytywnym zjawiskiem związanym z tą kategorią prasy były zmiany w struk-
turze zarządzania tygodników regionalnych, wzrost profesjonalizmu dziennikarzy 
i ułatwienie dostępu do informacji różnego typu szerszej rzeszy odbiorców. Dowo-
dem na ich znaczenie było rosnące zainteresowanie grup prasowych ich wykupem 
lub wejściem z nimi w spółkę. 

Pomoc państwa dla prasy

Koszty produkcji i dystrybucji były dużym obciążeniem dla przedsiębiorstw 
prasowych, osłabionych konkurencją ze strony telewizji, która odebrała im część 

73  Tableaux Statistiques de la Presse, Édition 2006.
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zysków z reklam. Już po wyzwoleniu państwo uruchomiło pomoc dla gazet (szcze-
góły dotyczące programów pomocowych realizowanych we Francji powojennej 
zostaną szerzej omówione w dalszej części pracy). Regionalna prasa francuska 
wywierała przy tym wpływ na władzę polityczną nie tylko poprzez swoje publi-
kacje, ale także i w sposób bardziej bezpośredni. Silną grupę nacisku na władze 
państwowe po wojnie stanowili także dyrektorzy prasy regionalnej, będący rów-
nocześnie deputowanymi do parlamentu w okresie IV Republiki. 

Po 1958 roku, wraz z nastaniem V Republiki, prasa regionalna nie miała już 
w parlamencie tak silnej reprezentacji, jednak nie ustawały jej wysiłki w staraniach 
o pomoc dla niej poprzez działalność organizacji zawodowych: po wyzwoleniu 
prasa prowincjonalna skupiona była wewnątrz Fédération Nationale de la Presse 
Française (FNPF – Krajowa Federacja Prasy Francuskiej) oraz w Syndicat des 
Quotidiens Régionaux (SQR – Związek Zawodowy Dzienników Regionalnych). 
W 1951 roku większość z gazet regionalnych, nie zgadzając się na zaangażowanie 
bardziej polityczne niż zawodowe SQR, wystąpiła ze związku i stworzyła nową 
organizację, Syndicat National de la Presse Quotidienne Régionale (SNPQR – 
Krajowy Związek Zawodowy Codziennej Prasy Regionalnej). 

Wspomniana powyżej pomoc państwa z czasem słabła. W 1956 roku wynosiła 
ona 28 procent wartości obrotu w całej prasie, a w 1994 roku jedynie 12,3 procent. 
W 2006 roku wyniosła 280 milionów euro74.

Obecna pomoc państwa dla prasy polega na dotacjach bezpośrednich oraz 
pomocy pośredniej, przyjmującej formę między innymi preferencyjnej stawki 
podatku VAT – 2,1 procent75, preferencyjnej taryfy pocztowej, ulg podatkowych 
dla gazet podejmujących inwestycje itp. 

Współzawodnictwo między dziennikami regionalnymi

Począwszy od końca wojny, najsilniejsi na rynku mediów regionalnych eli-
minowali sukcesywnie słabszych i mniejszych. W dużych miastach rozpoczął się 
proces koncentracji gazet (Nancy, Rennes, Tuluza, Grenoble). Czasem konkurenci 
decydowali się na wspólne wydawanie gazety, na wspólny zakup drukarni czy 
łączenie stron reklamowych (jak to robił przez pewien czas analizowany dziennik 
„Ouest-France” i jego konkurenci). Jednak najczęściej mariaże te nie były udane, 
a wspólnicy wychodzili ze spółki osłabieni. 

W 1960 roku odnotowano konstytuowanie się pierwszych grup prasowych. 
Najistotniejszym powodem skłaniającym właścicieli do łączenia się była chęć 
przejęcia jak największej liczby reklam oraz oszczędności wynikające z wymiany 
między sobą artykułów. I tak np. w 1966 roku „Ouest-France”, „Le Télégramme 
de Brest”, „Presse-Océan” i „L’Éclair” stworzyły konsorcjum w celu wspólnego 

74  Subventions, légère hausse des aides à la presse écrite, „L’Humanité”, 30.09.2005.
75  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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przyjmowania reklam. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na 
rynku zaistniał także uprzednio mało znany właściciel prasy, Robert Hersant, który 
koncentrując w swoich rękach ogromną liczbę tytułów, stał się symbolem współ-
czesnego zagrożenia dla wolności prasy76. Hersant, budując swoje imperium, dał 
początek nowej formie grup prasowych we Francji.

Dzienniki regionalne poczuły się zagrożone, tym bardziej że wraz z kryzysem 
gospodarczym na początku lat siedemdziesiątych nastąpiła recesja w wydatkach 
na reklamę w prasie na korzyść telewizji. Dodatkowo kończyła się era linotypu 
i składu gazet na gorąco, a zagrożeni robotnicy drukarń strajkowali. W tej sytuacji 
dzienniki na prowincji, żeby przetrwać, musiały wzmocnić swoją rolę jako infor-
matora de proximité, czyli o najbliższym otoczeniu czytelnika. 

Lokalne wydania prasy regionalnej

O ile na początku media prowincjonalne miały ambicję przedstawiania wyda-
rzeń z miejsc znacznie oddalonych geografi cznie od miejsca wydawania dziennika, 
o tyle w miarę upływu lat (XIX wiek) redakcje odkrywały, że nowych czytelników 
można przyciągać wydaniami lokalnymi. Jednak już od 1939 roku prasa regionalna 
stanęła w obliczu konieczności sprostania konkurencji nowych mediów, najpierw 
radia, a od lat pięćdziesiątych także telewizji. Dlatego prasa regionalna, by prze-
trwać, musiała się skupić na informacji de proximité. Informacje lokalne stanowiły 
po roku 1960 znaczną część treści gazet. 

Aby dostarczyć lokalnych informacji, trzeba było dysponować większą liczbą 
dziennikarzy w terenie. Przed 1960 rokiem rzadko zdarzały się redakcje, które 
zatrudniały powyżej 100 dziennikarzy. Ale już w 1956 roku „Ouest-France”, który 
miał już wówczas największy nakład, zatrudniał ich 151, a w roku 2010 – po-
nad 500. Od 1993 do 1999 roku w 24 dziennikach regionalnych liczących się na 
rynku prasy regionalnej liczba dziennikarzy w nich pracujących stale wzrastała. 
Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w „Ouest-France” (z 394 do 533 
dziennikarzy)77. 

76  Oto lista głównych operacji Hersanta na rynku prasowym: w 1972 roku przejął „Paris-
-Normandie”, w 1975 roku paryski dziennik „Le Figaro” oraz „Nord-Éclair”, w 1976 roku przejął 
kontrolę nad „France-Soir”, a w 1978 roku także nad paryskim dziennikiem „L’Aurore” (przepro-
wadzając jego fuzję z „Le Figaro”), w 1983 roku kupił wielki dziennik „Le Dauphiné Libéré” oraz 
tytuły od niego zależne, w 1985 roku przejął kontrolę nad gazetą „L’Union”, a w 1989 roku nad
„Le Progrès”. Centrum Dokumentacji Ouest-France.

77  Wiedza na temat sytuacji dziennikarzy prowincjonalnych od roku 1960 pochodzi z wyników 
wielu ankiet zrealizowanych przez Commission de la Carte des Journalistes (Komisję Karty Dzien-
nikarzy), między innymi z ankiety autorstwa R. Couleta pt. Enquête statistique et sociologique des 
journalistes professionnels z 1967 roku oraz ankiety z 1982, cyt. za: M. Martin, La presse régionale…, 
s. 350.
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Cechy dziennikarstwa regionalnego

Wśród dziennikarzy w prasie regionalnej nadal było niewiele kobiet. Mimo że 
w wielu innych zawodach ich liczba wydatnie wzrosła, w mediach regionalnych 
na pięciu dziennikarzy mężczyzn przypadała tylko jedna kobieta. W ich gronie nie 
było ani jednej redaktor naczelnej. Sytuacja ta jednak powoli się zmienia – np. 
w redakcji „Ouest-France” w 2006 roku stanowisko dwóch (na 12) dyrektorów 
redakcji departamentalnych objęły kobiety.

Drugą cechą wyróżniającą dzienniki na prowincji były ich wydania lokalne. 
Każdy z dzienników regionalnych zwiększył ich liczbę do kilku lub kilkunastu, 
pokrywając kilka lub przynajmniej dwa departamenty (rekordzistą jest do dzisiaj 
„Ouest-France” ze swoimi 47 wydaniami). Proporcje były takie, że około 60 pro-
cent dziennikarzy pracowało w agencjach i biurach lokalnych, a reszta w głównej 
siedzibie dziennika. W „Ouest-France” dysproporcja, na korzyść redakcji lokal-
nych, jest jeszcze wyraźniejsza; pracuje w nich około 80 procent dziennikarzy78. 

Zmieniał się również zasięg prasy regionalnej, granice docierania dzienników 
rozszerzały się wraz z rozwojem miast. Granice te czasem się zacierały i trudno 
było w jednym wydaniu zawrzeć obok siebie informacje z centrum miasta oraz 
dotyczące wszystkich dzielnic peryferyjnych. Poprawa warunków transportu, po-
wszechność użycia samochodu, niestabilność zatrudnienia sprawiały, że czytelnicy 
mieszkali i pracowali w różnych miejscach, czasem znacznie od siebie oddalonych. 
Taka mobilność na prowincji była podobna do tej obserwowanej przez socjologów 
już od dawna w Paryżu. Dzienniki dużych aglomeracji adaptowały się do niej, 
dodając do wydania lokalnego wiadomości z miejscowości sąsiednich, tzw. wy-
dania tuilées („nakładające się na siebie” – la tuile w języku francuskim oznacza 
dachówkę). Tak dzieje się również obecnie: czytelnicy mieszkający w miejsco-
wości A, kupując w niej gazetę lokalną, znajdą w niej informacje z satelitarnych 
miejscowości B, C, D itd., do których codziennie udają się do pracy. To pokazuje, 
jak wielką wagę prasa regionalna przywiązuje do informacji de proximité. 

 Zawartość dzienników regionalnych począwszy od lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku

Na stronach dzienników regionalnych można było odnaleźć nie tylko informacje 
ułatwiające życie, ale również całe spektrum innych informacji lokalnych ze świata 
polityki, kultury i gospodarki. Obok nich znajdowały się informacje polityczne 
i ekonomiczne dotyczące regionu. W dzienniku regionalnym ważne było, by obok 
siebie znalazły się informacje ze świata i z kraju, informacje z regionu oraz z naj-
bliższego czytelnikowi otoczenia. Jest to zabieg do dzisiaj powszechnie stosowany. 
Dzięki niemu czytelnicy sytuują się w szerszym, krajowym i globalnym kontek-

78  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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ście. Miejsce informacji typu de proximité pozostaje w gazetach regionalnych 
przez ostatnie półwiecze niezmienne i znaczące. Znaczenie wiadomości lokalnych 
często podkreśla się, zamieszczając je na pierwszej stronie, na której zwyczajowo 
umieszczane są wyłącznie najważniejsze informacje z kraju i ze świata. 

Charakterystyka dziennikarzy lokalnych

W połowie XX wieku dziennikarze przyjmowani do obsługi wydań lokal-
nych byli zwykle osobami młodymi, niekoniecznie posiadającymi dyplom uczelni 
wyższej (czasem wystarczała rekomendacja pracującej już w dzienniku osoby). 
Wszyscy uczyli się przez pracę w terenie. Wiele dzienników prowadziło edukację 
i szkolenia. 

Mimo zmian w technice przekazu informacji, który dzisiaj odbywa się elektro-
nicznie, nic się nie zmieniło pod względem wymogów stawianych przez macierzystą 
redakcję dziennikarzowi lokalnemu. Najważniejsze, żeby nie było opóźnień, żeby 
informacja była sprawdzona, a przede wszystkim, by nie zabrakło żadnych interesu-
jących newsów. Dziennikarz lokalny podlegał presji zarówno ze strony miejscowych 
notabli, jak i różnych instytucji. Deontologia zawodu zalecała dziennikarzom, by 
pozostali neutralni, jednak nie zawsze łatwo im było realizować tę zasadę.

Wraz ze zmianami demografi cznymi pojawiła się konieczność zmiany profi lu 
dziennikarza i przygotowania do zawodu korespondentów lokalnych. Do tej pory 
sieć nieprofesjonalnych korespondentów była satysfakcjonująca, w omawianym 
okresie dziennikarzy należało przygotować do obsługi informacji pochodzących 
z przedmieść wielkich miast. Dziennikarz musiał się nauczyć inaczej zbierać infor-
macje. Dziennikarstwo lokalne na tym obszarze stało się trudniejsze niż na wsiach 
i w małych miasteczkach. 

 Informacja lokalna w prasie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych

Popularność prasy regionalnej wzrosła, gdy wzbogaciła ją informacja lokalna. 
Przykładem może być ewolucja dziennika paryskiego „Parisien libéré” w latach 
sześćdziesiątych. W 1960 roku ta gazeta o zasięgu ogólnokrajowym osiągnęła na-
kład 888 tysięcy egzemplarzy, z czego sprzedawała 757 tysięcy. Wspólnie z dzien-
nikiem sportowym „L’Équipe” należała do czołówki gazet grupy Émilien Amaury79. 
W 1972 roku „Le Parisien libéré” osiągnął 21 wydań lokalnych, a w 1975 roku 
wszedł do Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale, co potwierdziło jego 
przynależność do grupy dzienników regionalnych. 

79  E. Derieux, J.-C. Texier, La presse quotideienne française, Colin, Paris 1974, s. 153–155 
i 268.
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Informacja lokalna stanowi więc w omawianym okresie najsilniejszy element 
przyciągający czytelników prasy regionalnej. Ważne informacje lokalne mogły 
być dostarczane praktycznie wyłącznie przez korespondentów lokalnych. Do-
bitnie obrazuje ten fakt strajk w dzienniku „Sud-Ouest” (1972), który przerwał 
wydawanie gazety na 26 dni80 i w ten sposób pozbawił mieszkańców większości 
informacji lokalnych. Brak regionalnego dziennika doprowadził do perturbacji 
w życiu codziennym regionu. Radio i telewizja nie mogły dostarczyć informa-
cji lokalnych. Ale – jak piszą François Archambault i Jean-François Lemoine –
„[…] jeśli nawet «Sud-Ouest» stracił pieniądze, to w zamian zyskał potwierdze-
nie swojej siły w regionie. Życie polityczne i ekonomiczne uległo poważnym 
perturbacjom z powodu jego nieobecności. Niektórzy handlowcy zawiesili swoją 
działalność [...] albo co najmniej znacząco obniżyły się ich dochody, ale przede 
wszystkim nikt nie wiedział, kto się urodził ani kto umarł; pogrzeby odbywały 
się w ścisle intymnym gronie... Mówiono nawet, że portowe demoiselles były 
kompletnie zdezorientowane, ponieważ miały zwyczaj programować swoją pracę, 
studiując, na podstawie informacji w pierwszym wydaniu dziennika, wychodzącym 
o 23.00, godziny przybicia do brzegu statków towarowych. Był to dowód wielkiego 
wpływu dziennika regionalnego”81.

Trudności na rynku prasy regionalnej w latach 1970–1990

Lata między 1970 a 1990 rokiem można określić jako okres stagnacji i niepewności 
dzienników regionalnych. Sprzedaż najczęściej spadała, a w najlepszym razie utrzymy-
wała się na tym samym poziomie. Trudności zmuszały wydawców do podjęcia wysiłku 
modernizacji (koniec linotypowego składu), który szczególnie mocno dotknął niektóre 
grupy zawodowe (zecerów). Załamał się też rynek reklam ogólnokrajowych. 

Wyraźnie odczuwano niedoskonałość przestarzałego systemu dystrybucji. Ob-
serwowany już od lat pięćdziesiątych, kryzys prasy paryskiej dosięgnął również 
prasę regionalną. W 1975 roku na rynku istniało 71 jej tytułów, w roku 2002 było 
ich 5682. Szczególnie wyraźny spadek sprzedaży nastąpił w roku 1990. Zmiany 
społeczne wymusiły przy tym na gazetach także przeformułowanie polityki re-
dakcyjnej, strategii i technik sprzedaży, a nawet istniejących struktur organizacji. 

W celu ograniczenia utraty czytelników niektóre gazety obniżyły cenę sprze-
daży. Np. „Ouest-France” pozostawał do 2009 roku najtańszym dziennikiem we 
Francji (0,70 euro)83, obecnie cena wynosi 0,80 euro i nadal jest jedną z najniż-
szych w kraju. 

80  J. Ladoire, Histoire du journal Sud-Ouest, Édition Sud-Ouest, Bordeaux 1991, s. 117, cyt. za: 
M. Martin, La presse régionale…, s. 353. 

81  F. Archambault, J.-F. Lemoine, Quatre milliards de journeaux, Édition Alain Moreau, Paris 
1977, s. 215 (tłum. własne).

82  Tableaux de Statistiques de la Presse, Édition 2006.
83  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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Jednym ze sposobów poprawy sytuacji miało być też wprowadzenie większej 
liczby stron kolorowych, zarówno w celu zwiększenia sprzedaży, jak i przyciągnię-
cia reklamodawców. Wiele tytułów zmieniało makietę, wprowadzało krótsze formy 
dziennikarskie. Niestety, żadna z tych zmian nie przyczyniła się do widocznej 
poprawy wyników sprzedaży. 

Chociaż początkowo sytuacja nie była aż tak poważna, to jednak w 1975 roku 
we Francji nastąpił kryzys gospodarczy, a ponadto zaostrzyła się konkurencja na 
rynku reklam (obecność prywatnych kanałów telewizyjnych i radiowych). Ode-
brały one dziennikom regionalnym dużą część zysków z reklam. Konsekwencją 
spadku dochodów z reklam było obniżenie sprzedaży dzienników regionalnych.

Bezpłatna prasa reklamowa

Poważnym konkurentem dla prasy regionalnej na rynku reklam stały się też bez-
płatne gazety reklamowe, głównie tygodniki. Z powodu niskich kosztów produkcji 
i dystrybucji mogły one proponować atrakcyjne ceny ogłoszeń drobnych. Ten typ 
prasy pojawił się w podmiejskich dzielnicach Paryża z inicjatywy komunistów 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1975 roku istniało już 250 tytułów 
prasy bezpłatnej. W 1990 roku przejęły one ponad 10 procent ogólnej sumy przy-
chodów z reklam w całej prasie i od tej pory stale utrzymują ten poziom84. 

Wobec tych zagrożeń PQR (codzienna prasa regionalna) w latach siedemdzie-
siątych wprowadziła na rynek własne gazety bezpłatne. „Ouest-France” najwcze-
śniej z całej prasy regionalnej dostrzegł wagę problemu i w tamtym okresie kupił 
grupę gazet bezpłatnych Le Carillon, a w 1991 roku grupę SPIR, stając się, obok 
grupy gazet bezpłatnych Comareg, głównym wydawcą tego typu prasy. 

Grupowanie się dzienników regionalnych w latach 1980–1990

Dzienniki nieparyskie zaczęły się w omawianym okresie grupować w celu 
zdobycia jak największej liczby reklamodawców. Po raz kolejny mówić można 
zatem o reklamie jako czynniku determinującym powstawanie regionalnych grup 
prasowych. Szczególnym przypadkiem jest nadal grupa 66 dzienników regional-
nych („PQR 66”), powstała w celu ułatwienia reklamodawcom umieszczania tych 
samych ogłoszeń we wszystkich gazetach wchodzących w jej skład. 

W celu przyciągnięcia czytelników dzienniki regionalne zwiększyły również 
liczbę dodatków specjalnych (dotyczących ekonomii, sportu, spędzania wolnego 
czasu itp.). 

84  Statystyki IREP-France PUB 2005, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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Przełom w technologii produkcji prasy

Prawdziwy przewrót w produkcji prasy nadszedł wraz z wprowadzeniem do re-
dakcji prasowych komputerów, co spowodowało odejście od linotypu, zastąpionego 
przez offset. Wprowadzenie tzw. PAO, czyli production assistée par ordinateur 
(produkcja sterowana komputerowo) sprawiło, że wiele zawodów, zwłaszcza lino-
typisty, zniknęło z rynku, co stało się przyczyną wielu protestów niezadowolonych 
przedstawicieli tych zawodów85. 

Realnie, offset zajął miejsce linotypu pod koniec lat siedemdziesiątych, 
a skład komputerowy wszedł na dobre do redakcji regionalnych około 1980 roku 
(w „Ouest-France” pierwsze jego elementy wprowadzono w 1973 roku). Następ-
nym krokiem w reorganizacji dzienników na początku lat dziewięćdziesiątych było 
przejęcie składu poszczególnych stron przez dziennikarzy. Ta technika pozwalała 
na decentralizację składu stron, zwłaszcza lokalnych. Proces ten zapoczątkował 
„Ouest-France” i obecnie jest to powszechnie stosowana procedura, która zwiększa 
odpowiedzialność szefów lokalnych agentur. 

Ostatecznie, zmniejszenie, dzięki serii umów, liczby pracowników fi zycznych 
pozwoliło obniżyć koszty produkcji86. Umowy te, zawierane zazwyczaj z głów-
nym związkiem zawodowym, Filipac-CGT, doprowadziły do przekwalifi kowania 
zecerów. Obecnie pracują oni nad składem artykułu razem z dziennikarzami. 

Ta ewolucyjna zmiana pociągała za sobą wysokie koszty potrzebne na utrzy-
manie miejsc pracy byłych zecerów. Nie wpłynęło to korzystnie na sytuację eko-
nomiczną dzienników francuskich (fundusz płac sięgał często 50 procent ogólnych 
kosztów przedsiębiorstw prasowych)87. 

Dystrybucja prasy 

Ustawa Bicheta88 z kwietnia 1947 roku zapewniła wydawnictwu prasowe-
mu możliwość samodzielnego kolportażu gazet trzema kanałami: przez sprzedaż 
detaliczną, pocztę (prenumeratę) oraz bezpośredniego doręczyciela. Ustawa ta 
wprowadziła również spółdzielczy system dystrybucji kioskowej. Jednak więk-
szość gazet regionalnych zajmuje się dystrybucją samodzielnie („Ouest-France” 
także stworzył własny system dystrybucji). W tym celu wiele z nich przeniosło 
swe siedziby na peryferie miast, by ułatwić i usprawnić przywóz wielkich szpul 

85  M. Martin, La presse régionale…, s. 377–378.
86  J.-M. Charon, La presse quotidienne, La Découverte, Paris 1996, s. 75, cyt. za: M. Martin,

La presse régionale…, s. 380.
87  J.-F. Lemoine (red.), L’Europe de la presse quotidienne régionale, PQR Syndicat, Paris 1992, 

s. 28.
88  Ustawa nr 47–585, zwana „ustawą Bicheta”, z 2 kwietnia 1947 roku o francuskim systemie 

dystrybucji. Więcej na jej temat w dalszej części niniejszej pracy.
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papieru oraz wywóz paczek wydrukowanych gazet. „Ouest-France” opuścił cen-
trum Rennes w 1972 roku. 

Dzięki własnemu systemowi dystrybucji i własnym punktom sprzedaży (sklepi-
ki, kioski, kawiarnie), prasa prowincjonalna mogła i może nadal uniknąć strajków, 
które organizuje zbiurokratyzowana spółdzielnia. Gazety regionalne, dzięki swojej 
polityce dystrybucyjnej, mogą łatwiej określać ofertę sprzedażową, dostarczając 
precyzyjnie ustaloną liczbę egzemplarzy i włączając hurtowników do kampanii 
promocyjnych. Jednak tak prowadzona sprzedaż jest kosztowna89. Prasa regionalna 
stanęła więc w obliczu konieczności opracowania tańszego sposobu dystrybucji. 
Także rezultat sprzedażowy prenumeraty nie był zadowalający (między innymi 
dlatego, że gazeta docierała zbyt późno do czytelnika). Prenumerata pozostaje 
zatem niezastąpiona tylko w bardzo oddalonych miejscowościach. Właściciele 
gazet regionalnych wprowadzili więc model dostawy gazet do domu czytelnika 
przez roznosicieli. Taka metoda nie tylko praktycznie eliminuje zwroty, ale jest też 
czynnikiem wpływającym na umacnianie się przywiązania czytelnika do gazety. 

Ci, którzy nie zrobili tego wcześniej, zaczęli wprowadzać nową metodę kolpor-
tażu w latach siedemdziesiątych. Ten sposób dystrybucji jest jednak we Francji, 
w porównaniu np. z Wielką Brytanią, stosunkowo drogi. Mimo znacznych kosztów, 
wydawcy dzienników regionalnych zatrudniają coraz większą liczbę roznosicieli, 
korzystając przy tym z pomocy państwa. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że choć sprzedaż detaliczna gazet stano-
wi we Francji 45 procent całej sprzedaży, to stale rośnie znaczenie dystrybucji 
poprzez roznosicieli: jej udział w całości sprzedaży wzrósł w ciągu dziesięciu 
lat z 20 w 1990 do 40 procent w 2000 roku. W tym samym okresie prenumerata 
zmniejszyła się z 24 do 15 procent90.

Geografi a zasięgu prasy regionalnej we Francji

Od połowy lat siedemdziesiątych obraz przedsiębiorstw prasy regionalnej znacz-
nie się zmienił. Najistotniejszą zmianą było wejście na rynek mediów (zwłaszcza 
na rynek prasowy) przedstawicieli wielkich koncernów niemedialnych, również 
z zagranicy. 

W czasie prezydentury François Mitterranda (1981–1995) dokonał się wyraź-
ny podział kraju między kilka grup medialnych, Grupa Hersant (SOCPRESSE) 
i Lagardère (Matra-Hachette) podzieliły w znacznej części między siebie rynek 
prasy regionalnej. W tym podziale wzięła też udział grupa „Ouest-France”. 

Choć trudno mówić o monopolu pewnych grup prasowych, Louis Guéry 
używa w celu scharakteryzowania tej sytuacji określenia „dziennik w sytuacji 

89  Dekret z 9 lutego 1988 roku określił wynagrodzenie hurtowników gazet codziennych na 24 
procent, a bezpośrednich sprzedawców na 18 procent – M. Martin, La presse régionale…, s. 383.

90  Tableaux Statistiques de la Presse, Édition 2006.
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dominującej”, tj. sytuacji korzystnej dla wydawcy pod względem fi nansowym. 
Jej konsekwencją są jednak również pewne obowiązki: jeśli istnieje tylko jeden 
kanał informacyjny lub wszystkie są w rękach jednego właściciela, konieczne 
staje się zadbanie o „wewnętrzny pluralizm”91. Polega on na otwarciu gazety na 
wszystkie opcje. Dzięki takiej polityce redakcyjnej misja publiczna wobec spo-
łeczeństwa może być nadal pełniona. Jedni radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej, 
jednak ważne jest, że praktyka ta stała się codziennością we francuskich gazetach 
regionalnych. 

 Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem prasowym
w latach siedemdziesiątych XX wieku

W latach siedemdziesiątych grupa Hersanta mogła się tak znacząco rozwinąć, 
ponieważ przyjęła liberalny, nastawiony na zysk model zarządzania. Pod tym 
względem stanowiła w owym czasie wyjątek we Francji, ponieważ większość 
przedsiębiorstw prasowych nie troszczyła się o mechanizmy zarządzania, licząc 
na pomoc państwa. Jeśli przedsiębiorstwo rozwija się, głównie przez wykupywa-
nie innych gazet, może to doprowadzić do znacznej koncentracji, co też stało się 
w wypadku Hersanta. 

Zmiany, które przyniosło wprowadzenie na początku lat osiemdziesiątych do 
przedsiębiorstw prasy regionalnej specjalistów w dziedzinie zarządzania, polegały 
głównie na racjonalizacji produkcji. Te zmiany dotyczyły przede wszystkim dwóch 
działów: zarządzania fi nansami i działu handlowego, ponieważ od tej pory dziennik 
traktowany był jako produkt. Mimo tych wysiłków prasa regionalna odczuwała 
ciągły spadek sprzedaży i liczby reklam. Główne zagrożenie dla sprzedaży sta-
nowiła telewizja. Gdy chodzi o reklamy, problemem była stale rosnąca obecność 
w wielkich miastach bezpłatnych gazet informacyjno-reklamowych. 

Przełom XX i XXI wieku – czytelnictwo i nakłady prasy

Francja jest krajem, w którym czytelnictwo dzienników jest stosunkowo ni-
skie. Nie dotyczy to jednak prasy regionalnej w takim wymiarze, jak prasy pary-
skiej (ogólnokrajowej). W 2000 roku SPQR (Związek Zawodowy Dziennej Prasy 
Regionalnej) określił poziom uczestnictwa dzienników regionalnych w rynku na 
oscylujący wokół 44–45 procent92. Według opinii Jean-Marie Charona93, poziom ten 

91  Terminy cyt. za: L. Guéry, La presse régional et locale, CFPJ (Connaissance des Médias) 
1992, s. 112. 

92  Raport SPQR z 2000 roku, cyt. za: M. Martin, La presse régionale…, s. 402.
93  Opinia J.-M. Charona na temat sytuacji prasy regionalnej we Francji zaczerpnięta z ar-

tykułu: idem, Avis de gros temps sur la PQR française, www.clubpresse.com/lyon/dossiers/153 
(10.06.2007).
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gwałtownie spada. Największym wyzwaniem dla prasy regionalnej jest konieczność 
zainteresowania czytelników, którzy są grupą bardzo zróżnicowaną. Poszczególne 
gazety paryskie kupowane są przez bardziej homogeniczne grupy osób; tytuły 
regionalne są natomiast kierowane do wszystkich mieszkańców danego regionu. 
W rezultacie wydawcom trudniej jest zaspokoić potrzeby każdego czytelnika. 

W świetle badań czytelnictwa prasy, jedna trzecia czytelników poświęca mniej niż 
30 minut na lekturę gazet, a więcej niż połowa – mniej niż 20 minut. Niewielka liczba 
czytelników czyta dziennik przed godziną ósmą rano, jeden na trzech czytelników 
zasiada do lektury po godzinie osiemnastej. Ich uwaga skupia się na wiadomościach 
lokalnych, informacjach praktycznych, komentarzach do ważnych wydarzeń94. 

Aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie różnych grup społecznych, których 
reprezentanci czytają dzienniki regionalne, redakcje tych dzienników muszą szcze-
gólnie zadbać o ciągłe podwyższanie jakości i poziomu swoich gazet, tak aby 
przyciągać wszystkich potencjalnych czytelników i nie tracić tych, których już 
udało się zdobyć. 

Zmiany w przedsiębiorstwach prasowych w dobie Internetu

Od roku 1990 roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach prasy regionalnej zmniej-
szyło się o około 10 procent95. Liczba robotników zmniejszyła się o połowę na 
przestrzeni 30 lat i nadal maleje. Podobnie, z powodu komputeryzacji, zmniejszyła 
się o 20 procent liczba pracowników biurowych, zwłaszcza w działach ekspedycji 
gazet. O ponad połowę wzrosła natomiast liczba dziennikarzy, kadry zarządzającej 
i administrującej. Rozwijają się także komórki badawczo-analityczne, zajmujące 
się badaniami opinii czytelników, badaniami rynku reklamy, adaptacją zawartości 
dzienników, tak aby jak najlepiej przystosować ją do zainteresowań czytelników 
i do wymagań reklamodawców.

Wydawcy poddają się kontroli Offi ce de Justifi cation de la Diffusion (OJD – 
Biuro Kontroli Nakładów), stowarzyszenia, którego zadaniem jest publikowanie 
danych dotyczących liczby sprzedanych egzemplarzy wszystkich rodzajów gazet, 
na podstawie informacji o ich nakładach96. Pod wpływem wymagań czytelników 
oraz potencjalnych reklamodawców wydawcy korzystają również z badań instytu-
tów specjalistycznych, takich jak Centre d’Étude des Supports de Publicité (CESP 
– Centrum Badania Nośników Reklam) oraz Institut de Recherches et d’Études 
Publicitaires (IREP – Instytut Badań i Studiów nad Reklamą). 

Staje się to tym bardziej ważne, że w ciągu ostatnich 20 lat rynek zaczęła za-
lewać tzw. reklama hors médias (poza mediami), oparta głównie na marketingu 

94  M. Martin, La presse régionale…, s. 402. Informacje o czytelnictwie potwierdzają wyniki badań 
przeprowadzonych przez Dział Badań i Rozwoju Ouest-France.

95  Dane za: SPQR, www.spqr.fr (10.06.2007).
96  Praktycznie wszystkie gazety regionalne i departamentalne poddają się corocznie kontroli 

OJD.
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bezpośrednim. Reklama bezpośrednia stanowi prawie dwie trzecie ogólnokrajo-
wych wydatków na reklamę97. 

Gazety zmuszone też zostały do rozwinięcia oferty dla czytelników. Od połowy 
lat dziewięćdziesiątych większość dzienników regionalnych, w tym „Ouest-Fran-
ce”, zaczęła wprowadzać (lub rozwijać) niedzielne wydania gazety, dołączając do 
nich specjalistyczne magazyny („TV Magazine”, „TV Hebdo”, „Femina” itp.). 
Ta poszerzona oferta pozwala na utrzymanie czytelników i zdobywanie nowych 
reklam, wymagających papieru i druku wyższej jakości.

Następnym krokiem jest wydawanie tygodników dobrej jakości, tzw. maga-
zynów miejskich (city-magazines) oraz miesięczników. Wśród właścicieli gazet 
istnieje przekonanie, że wojna między grupami rozpocznie się wskutek forsowania 
przez nie pozycji swoich tygodników w poszczególnych regionach. 

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych narodziło się nowe wyzwanie: 
możliwie szybkie dostarczenie czytelnikowi informacji typu de proximité, zanim 
uczynią to te właśnie media. Istnieje poważne zagrożenie, zwłaszcza ze strony 
wydań internetowych, które mogą wyprzeć tradycyjnie wydawane gazety98. 

Obrona dzienników regionalnych przed nowymi mediami może polegać na 
rozwoju i unowocześnieniu procesu zarządzania oraz na zmianach w zakresie 
warsztatu pracy dziennikarza. W dziedzinie zarządzania rozwój powinien iść w kie-
runku zakotwiczania się w innych mediach, w tym w Internecie: dzienniki stają 
się „mix-mediami”, tj. dostarczają swoim odbiorcom zarówno tygodniki wysokiej 
jakości (tzw. city-magazyny), jak i gazety bezpłatne, a czasem mają udziały w ra-
diostacjach i telewizjach lokalnych. Stosowanie tego typu rozwiązań z pewnością 
pomaga również w zdobyciu rynku reklam. Taka strategia wychodzi też naprzeciw 
oczekiwaniom reklamodawców, wykorzystujących dla swoich kampanii wszystkie 
możliwe nośniki komunikacji. Coraz więcej dzienników umieszcza w Internecie 
swoje strony. Czasem możliwość korzystania z internetowej wersji gazety jest 
ograniczona. Cała gazeta może być dostępna dopiero po opłaceniu prenumeraty, 
jednak najważniejsze informacje zwykle są bezpłatne. Największą korzyścią płyną-
cą z obecności dziennika w Internecie jest oferta umieszczania odpłatnie drobnych 
ogłoszeń, które stanowią główne źródło fi nansowania stron w sieci. Zaznaczyć 
jednak trzeba, że cała operacja jest kosztowna; nie każdy dziennik może sobie 
na nią pozwolić, mimo pomocy państwa przeznaczonej na ten cel. Pomocy, która 
jednak nie jest wystarczająca. 

Jeśli chodzi o warsztat pracy dziennikarza, to należy przede wszystkim pamię-
tać, że gazety elektroniczne nie są wyłącznie kopią ich wersji drukowanej. Czy-
telnik znajdzie tam informacje, których nie ma w tradycyjnym dzienniku, a także 
szereg usług dodatkowych. Ponadto Internet, podobnie jak radio i telewizja, daje 
możliwość błyskawicznego reagowania na wydarzenia i potrzeby odbiorców. 

97  Informacja pochodzi z danych Działu Badań i Rozwoju Ouest-France.
98  W 1996 roku 150 tysięcy gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu, w 2006 roku już 

15 milionów, czyli 52 procent populacji. Dane za: AFA France oraz Medias Metrie, 2006, Centrum 
Dokumentacji Ouest-France.
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Wszystko to sprawia, że mottem działania dzisiejszej prasy, szczególnie regio-
nalnej i nie tylko we Francji, jest obecnie hasło konwergenc j a, które oznacza 
między innymi użytkowanie tej samej informacji w różnych formach i stylach, 
dostosowanej do różnych nośników.

Według opinii Marca Martina, prasa regionalna zrobiła bardzo wiele, by nie 
stracić czytelników i przetrwać na rynku. W ciągu ostatnich 20 lat prawie wszystkie 
tytuły zmieniły makietę, adaptując się do znacznie krótszego czasu poświęcanego 
na lekturę gazety, a jednocześnie starając się nie stracić z oczu swojego najważ-
niejszego celu – społecznych zadań, jakie na nich spoczywają. Prasa codzienna, 
zwłaszcza regionalna, w porównaniu z Internetem, pozwala na szybsze dostarczanie 
kompletnej, pełnej informacji, która w Internecie jest zaledwie wypunktowana, 
fragmentaryczna. Jednak konieczne są zmiany w sposobie podawania informacji 
lokalnej: przez długie lata była ona bowiem przeznaczona w dużej części dla 
odbiorcy wiejskiego, podczas gdy aktualnie liczba mieszkańców wsi pracujących 
w swoim naturalnym środowisku maleje. Czytelnikami są obecnie przede wszyst-
kim ludzie mieszkający i pracujący w miastach, stanowiący grupę o coraz bardziej 
zróżnicowanym charakterze i potrzebach. 

Trudno zainteresować dziennikami młode pokolenie oraz migrantów, którzy nie 
są w żaden sposób powiązani z małymi miejscowościami w regionie wydawania 
gazety. Nie chcą czytać dzienników także kobiety aktywne zawodowo, mieszkańcy 
przedmieść i centrów dużych miast. Wśród czytelników gazet regionalnych nieliczna 
jest nadal reprezentacja kadry zarządzającej oraz inteligencji, osób wysoko wykwali-
fi kowanych, najzamożniejszych99. Jedynie ludzie starsi, którzy urodzili się poza mia-
stem, tam pozostawili część rodziny i znajomych, chętnie sięgają po wydania lokalne, 
poszukując informacji o znajomych miejscach i ludziach. Jednak i ich liczba spada. 
Jean-Marie Charon wysnuwa kilka wniosków dotyczących prasy regionalnej:

Do chwili obecnej odpowiedzią na poziomie polityki redakcyjnej była zasada: więcej 
informacji de proximité i informacji o usługach, a ta zasada nie działa w obszarach 
silnie zurbanizowanych.

Dla czytelników młodych, z miast, oraz dla kobiet wartość dziennika regionalnego 
nie opiera się na informacji lokalnej, lecz na informacjach ogólnych, na informacji 
sportowej oraz na niektórych stronach magazynowych. [...]

Dziennik regionalny uważa, że może zaproponować informacje dla całej populacji, 
w społeczeństwie trwale posegmentowanym, w którym wszystkie pozostałe media 
dokonują tematyzacji i segmentacji. Czy jest możliwe kontynuowanie takiej linii 
wbrew ogólnym tendencjom?

Dziennik regionalny zachowuje się bardzo często tak, jakby on sam wystarczał swo-
im czytelnikom, gdy tymczasem czytelnicy coraz częściej słuchają radia, oglądają 
telewizję, czytają prasę magazynową, surfują po Internecie100.

099  J.-M. Charon, Avis de gros temps…
100  Ibidem (tłum. własne).
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W znacznej części brak zainteresowania prasą tłumaczy coraz luźniejsza struk-
tura relacji społecznych, brak poczucia życia w pewnej wspólnocie, stale postępują-
ca urbanizacja, pogłębiająca się anonimowość życia w miastach. W tym kontekście 
mocnym punktem prasy regionalnej, której nie może pod tym względem zagrozić 
ani telewizja i radio, ani Internet, staje się budowanie poczucia wspólnoty, poczucia 
przynależności do określonej kultury, miejsca, tradycji i historii. Rozwiązaniem 
pozwalającym przetrwać prasie regionalnej, według Marca Martina, którego usta-
lenia potwierdza J.-M. Charon, mogłoby być przekształcenie się przedsiębiorstw 
prasowych w przedsiębiorstwa informacyjne, grupujące różne aktywności, od 
dostarczania prasy, również bezpłatnej, poprzez działalność agencji reklamowej, 
działalność wydawniczą, obecność na rynku lokalnych telewizji i stacji radio-
wych, skończywszy na zakotwiczeniu się w Internecie. W przedsiębiorstwach tych 
wspomniana wyżej k o n w e rg e n c j a byłaby powszechnie stosowaną praktyką. 
Niezbędne stają się również pogłębione badania potrzeb poszczególnych grup 
czytelników.

W tym celu jednak konieczne jest wprowadzenie do przedsiębiorstw prasowych 
nowego kapitału, a ten należy do dużych koncernów niemedialnych. Niewiele jest 
tytułów, które mogą zachować niezależność, same fi nansując tak poważne przed-
sięwzięcia. Do tych nielicznych należy omawiane w tej pracy przedsiębiorstwo 
prasowe Ouest-France. 

Siłą gazet regionalnych i departamentalnych jest to, że pełnią one funkcję reduk-
tora lęku i niepewności wobec otaczającej czytelników rzeczywistości. Dostarczają 
one wiedzy, rozrywki i działają terapeutycznie101. Choć te ostatnie funkcje nie są 
właściwe jedynie prasie, lecz wszystkim mediom, to przecież właśnie w małych, 
uśpionych czasem, oddalonych od wielkich miast miejscowościach ich roli nie 
sposób przecenić. Dzięki gazecie regionalnej czytelnicy mogą uczestniczyć w wy-
darzeniach na świecie, w kraju i w regionie. I chociaż telewizja stanowi ogromną 
konkurencję, to jednak, szczególnie w wypadku wielkich, ważnych i trudnych 
wydarzeń, prasa okazuje się bardziej ostrożna i odporna na manipulację polityczną, 
a przede wszystkim pochyla się wraz z czytelnikiem nad problemem, dostarcza mu 
komentarzy i dokonuje analiz, których telewizja, z powodu ograniczeń czasowych, 
dać mu nie może. Prawdziwym wyróżnikiem prasy regionalnej jest jednak to, że 
pozostaje ona bankiem danych praktycznych i że jest siłą, dzięki której możliwe 
jest utrzymanie lub budowanie na nowo poczucia wspólnoty między ludźmi. Te 
dwie funkcje stanowiły niegdyś o sukcesie prasy regionalnej i dają wydawcom 
nadzieję na jego kontynuację102.

101  L. Guéry, La presse régionale et locale, s. 22–23.
102  Podsumowanie niniejszego rozdziału (podobnie jak jego zawartość) powstało głównie na 

podstawie informacji z pracy: M. Martin, La presse régionale…, s. 407–413.



3. Specyfi ka rynku prasy regionalnej
we Francji

Niniejszy rozdział, w części dotyczącej ekonomii codziennej prasy regionalnej, 
prezentuje francuską myśl dotyczącą tej problematyki, która jest w Polsce mało 
znana1. 

3.1. OGÓLNE CECHY RYNKU PRASY WE FRANCJI

We Francji nie funkcjonuje prawna defi nicja przedsiębiorstwa medialnego; 
jego działalność opisują w prawodawstwie francuskim defi nicje różnego rodzaju 
s p ó łe k. Status spółki określa naturę przedsiębiorstwa medialnego, jego cele, 
źródła fi nansowania, kapitał, sposób rozłożenia odpowiedzialności oraz sposób 
organizacji2. O prawnych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa prasowego 
we Francji będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. 

Rządowy raport z 2005 roku3 wykazuje, że obroty w przedsiębiorstwach pra-
sowych we Francji nieznacznie spadają. Spada wyraźnie sprzedaż w punktach 
sprzedaży, nie wzrasta sprzedaż przez prenumeratę, z wyjątkiem prasy regionalnej 
i lokalnej. Trudności ekonomiczne wynikające ze spadku sprzedaży oraz z odpływu 
reklam można tłumaczyć wzrostem popularności informacji płynących z Inter-
netu i przekazywanych za pośrednictwem gazet bezpłatnych. Również dochody 
z reklam zmniejszyły tempo wzrostu w porównaniu z rokiem 2004, w którym 
wyniósł on 4 procent, podczas gdy w 2005 roku – tylko 1,4 procent. W 2005 roku 
prasa utrzymywała w swoich rękach 47,8 procent całości rynku reklam, z których 
uzyskała 43 procent swoich dochodów. Dochody ze sprzedaży nakładu wyniosły 

1  Przy opracowywaniu tego rozdziału autorka oparła się przede wszystkim na pracy Patricka
Le Floche’a, Économie de la presse quotidienne régionale, L’Harmattan, Paris 1997.

2  M. Mathieu, Économie générale des médias, Ellipses, Paris 2003, s. 47–49.
3  L. Sebbane, La presse française 2005. Encore une année diffi cile, www.ddm.gouv.fr/IMG/pdf/

infomedias12-190706-2.pdf (6.04.2006).
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57 procent. Należy jednak zastrzec, że niewielki, odnotowany w 2005 roku wzrost 
dochodu z reklam rozkłada się nierównomiernie: jest on najmniejszy w sektorze 
prasy o zasięgu krajowym, największy w sektorze prasy bezpłatnej4. I ta tendencja 
utrzymuje się nadal.

Od początku swej historii prasa we Francji pozostaje gałęzią gospodarki wy-
raźnie niedofi nansowaną. Trudności fi nansowe wpływały i nadal wpływają na 
ograniczone możliwości modernizacji redakcji gazet, a to właśnie dzięki niej pro-
dukt może osiągnąć wysoką jakość i znaleźć odbiorcę na bardzo konkurencyjnym 
rynku, jakim jest rynek prasy drukowanej. 

Kondycja poszczególnych przedsiębiorstw prasowych we Francji zależy, mię-
dzy innymi, od formy ich własności. Jak podaje Bartłomiej Golka w swoim opra-
cowaniu na temat systemu medialnego we Francji, jedną z ważnych cech wyróż-
niających system medialny Francji spośród pozostałych systemów jest czworaka 
forma własności mediów: państwowa, prywatna, stowarzyszeń oraz organizacji 
społeczno-politycznych. Własność państwowa dotyczy radia i telewizji, stanowiąc 
około jedną trzecią rynku mediów audiowizualnych. Własność prywatna jest for-
mułą powszechną w krajach liberalnej gospodarki, natomiast posiadanie mediów 
przez stowarzyszenia oraz organizacje społeczno-polityczne stanowi o specyfi ce 
modelu francuskiego5. 

Państwo francuskie wyraża szczególną troskę o zachowanie zasad konkurencji, 
przejrzystości fi nansowej przedsiębiorstw prasowych oraz pluralizmu w mediach. 
W tym celu wprowadzono kilka podstawowych środków. Pierwszy z nich to środek 
prawny, dotyczący przedsiębiorstw prasowych, ich tworzenia i organizacji. Szcze-
gółowe regulacje zawarte są w: art. 491. ustawy nr 66–537 z 24 lipca 1966 roku 
o spółkach, w ustawie nr 86–897 z 1 sierpnia 1986 roku wprowadzającej reformę 
systemu prawnego dotyczącego prasy, w ustawie nr 86–1210 z 27 listopada 1986 
roku uzupełniającej ustawę nr 86–897 i ustawę nr 6–1067 z 30 września 1986 roku 
dotyczącą wolności komunikacji oraz w ustawie nr 86–1067 z 30 września 1986 
roku dotyczącej wolności komunikacji (dotyczy ona mediów elektronicznych 
i multimediów).

Środkiem drugim jest różnego rodzaju pomoc państwa (aktywna i pasywna). 
Ustawa nr 86–897 z 1 sierpnia 1986 roku określa konieczność zachowania nie-
zależności prasy francuskiej od kapitału zagranicznego (pozaunijnego). Art. 7. 
likwiduje co prawda zakaz udziału kapitału zagranicznego w mediach francuskich, 
ale ogranicza go do 20 procent dla publikacji w języku francuskim. Art. 11. tej 
samej ustawy określa na 30 procent maksymalną liczbę publikacji jednego typu 
(np. dzienników) rozprowadzanych na terenie całego kraju przez tego samego 
wydawcę. 

Trzecim środkiem jest zobligowanie agencji informacyjnej AFP (Agence Fran-
ce Presse) do sprzedaży informacji po identycznej cenie wszystkim odbiorcom 

4  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
5  B. Golka, System medialny Francji, Elipsa, Warszawa 2001, s. 116.
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francuskim, bez względu na zasobność fi nansową czy wielkość przedsiębiorstwa 
i jego znaczenie na rynku. 

Po czwarte, obniżono podatki, zmniejszono koszty transportu i opłat poczto-
wych oraz telekomunikacyjnych. Jest to pomoc pasywna. Istnieją również fun-
dusze, które państwo kieruje na pomoc prasie codziennej mającej małe dochody 
z reklam i ogłoszeń drobnych. Pomoc ta została rozszerzona o kolejne kryteria, 
np. od 1997 roku państwo zaczęło wspomagać dostawę gazet do domów czytel-
ników za pośrednictwem roznosicieli. Dwa lata później powołano fundusz na 
modernizację technologiczną przedsiębiorstw prasowych. Jest to aktywna forma 
pomocy państwa6.

Paradoksalnie jednak, zastosowanie pomocy egalitarnej zarówno dla małych, 
niezamożnych przedsiębiorstw, jak i dla wielkich koncernów spowodowało wzmoc-
nienie nierówności i zdusiło, a nie wzmocniło konkurencję oraz spowodowało 
jeszcze większą koncentrację na rynku mediów drukowanych. Trudno też uwierzyć 
w niezależność prasy, gdy korzysta ona z tak dużej pomocy państwa. Paradoks 
polega głównie na tym, że państwo, zapewniając pomoc i uregulowania prawne, 
chce chronić swoją prasę przed zbyt bezwzględną konkurencją, utrzymując jej 
pluralizm. Najwyraźniej, bez zróżnicowania poziomu pomocy te działania nie 
przynoszą jednak spodziewanego skutku7. 

3.2.  PRZEDSIĘBIORSTWO PRASOWE ORAZ PRASA
– PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA 

Działalność przedsiębiorstw prasowych regulują dwie ustawy: pierwsza, o któ-
rej była już mowa, określająca działalność spółek, to ustawa z 24 lipca 1966 roku 
oraz uzupełniający ją dekret z 23 marca 1967 roku. Druga to ustawa o prawie pra-
sowym, pochodząca z lipca 1881 roku, która obowiązuje do dzisiaj z niewielkimi 
poprawkami. Z treści tej drugiej ustawy wynika jasno, że działalność wydawnicza 
jest wolna8, czyli powinna funkcjonować według reguł handlowych i rynkowych. 
Ustawa ta określiła status samej informacji, ale nie określiła statusu fi nansowego 
i handlowego przedsiębiorstw prasowych. 

Prasa francuska reprezentuje wspólny dla wszystkich rynków mediów w Eu-
ropie system konkurencyjności. Zasady nim rządzące należą do systemu wol-
nej konkurencji i własności prywatnej, jednakże w obrębie tego europejskiego 
i światowego systemu Francja wprowadziła wiele zmian, dostosowując go do 
powszechnie we Francji obowiązującego prawa regulującego działalność przed-

6  J. Leprette, H. Pigeat (red.), Tendances économiques de la presse quotidienne dans le monde, 
PUF, Paris 2002, s. 94–95. 

7  F. Balle, Médias et sociétés, Montchrestien, Paris 2003, s. 303–304.
8  Ustawa o wolności prasy z 29 lipca 1881 roku, rozdz. I, art. 1.
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siębiorstw. Przedsiębiorstwo prasowe jest w rozumieniu prawa takim samym jak 
inne przedsiębiorstwem produkcyjnym i handlowym. 

W ustawie o spółkach (bo, jak wspomniano wyżej, tę formę przyjmują przed-
siębiorstwa prasowe we Francji) odnaleźć można przepisy dotyczące zarządzania 
przedsiębiorstwem w znaczeniu anglosaskiego corporate governance. Niektóre 
dyspozycje tych dokumentów dotyczą bezpośrednio administracji i kierowania 
przedsiębiorstwem. Za pośrednictwem ciała, które nazywa się Komitet Przedsię-
biorstwa, pracownicy mają prawo do informacji (porównywalne z prawem do infor-
macji udziałowców) o decyzjach mogących mieć wpływ, zwłaszcza negatywny, na 
przyszłość fi rmy. Każde przedsiębiorstwo, oprócz tego, że podlega postanowieniom 
ustawy, podlega również wewnętrznym uregulowaniom, do których tworzenia ma 
dużą swobodę działania. Każdy organ spółki, o której mowa w ustawie, ma własne 
pole sprawowania władzy. Mowa jest w ustawie o hierarchizacji organów spółki 
i podziale władzy. Najważniejszym ciałem kolegialnym w przedsiębiorstwie jest 
Conseil d’Administration (Rada Administracyjna, odpowiednik polskiego zarządu) 
oraz jej Prezes (Prezydent). Rada Administracyjna posiada specyfi czne prerogaty-
wy i szerokie uprawnienia dotyczące działania w imieniu spółki w każdych oko-
licznościach9. Wraz z Prezesem, Rada tworzy główne założenia strategiczne, eko-
nomiczne, fi nansowe, socjalne oraz technologiczne w przedsiębiorstwie, sprawuje 
kontrolę nad przedsiębiorstwem i czuwa nad jakością informacji przekazywanych 
akcjonariuszom i wypuszczanych na rynek. Członkowie Rady, a są nimi wszyscy 
dyrektorzy działów w przedsiębiorstwie, mają prawny obowiązek czuwania nad 
realizacją wszelkich założeń i działań wewnątrz przedsiębiorstwa, nie wolno im 
też ulegać presjom ze strony Prezesa Rady, gdyby takie miały miejsce, jeśli ich 
wpływ na spółkę uznają za negatywny.

Prezes Rady powoływany jest z grona jej członków. Jego zadaniem jest prze-
wodniczyć pracom Rady. Ma też obowiązek czuwać nad codziennym funkcjono-
waniem poszczególnych działów w przedsiębiorstwie oraz dostarczać im potrzeb-
nych informacji. Poza tym, jako Dyrektor Generalny przedsiębiorstwa, działa on 
w imieniu przedsiębiorstwa we wszystkich okolicznościach10. Powstaje pytanie: jak 
rozkłada się władza między ciałem kolegialnym, przez ustawę ustanowionym naj-
wyższą władzą w spółce, a jej Prezesem, który w zasadzie ma takie same uprawnie-
nia jak Rada? Linia podziału nie jest jasna. W praktyce Prezes reprezentuje spółkę 
na zewnątrz, jest osobą zatrudniającą pracowników, jest też osobą, dzięki której na 
bieżąco realizowane jest zarządzanie spółką. Rada, de facto, wydaje tylko swoją 
opinię na temat planów strategicznych i dyskutuje o nich podczas swoich zebrań. 
Prezes dysponuje w praktyce nieograniczoną władzą podejmowania decyzji na każ-
dym poziomie, zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. Prezesowi towarzyszą 
w pracy na co dzień Dyrektorzy Generalni, którzy są powoływani przez Radę, na 
wniosek Prezesa. Wobec osób trzecich Dyrektorzy dysponują taką samą władzą jak 

09  Ustawa nr 66–537 z 24 lipca 1966 roku dot. spółek, art. 98.
10  Ustawa z 24 lipca 1966 roku, art. 11.
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Prezes. W praktyce rzadkie są przypadki, by istniał konfl ikt kompetencji między 
Radą a jej Prezesem. Paradoks tego systemu polega na tym, że Prezes zajmuje 
w hierarchii przedsiębiorstwa miejsce nadrzędne wobec Dyrektora Generalnego, 
którym jest on sam. Ta kumulacja funkcji sprawia, że organ kontrolowany (Dyrek-
tor Generalny) przewodniczy organowi kontroli (Radzie Administracyjnej).

Liczba administratorów, którzy pełnią funkcję Dyrektora, nie może we Francji 
przekroczyć jednej trzeciej całego składu Rady Administracyjnej. To pozwala za-
chować funkcję kontrolną Rady Administracyjnej nad Dyrekcjami Generalnymi, 
które są wykonawcami zadań powierzonych im przez Radę. Kierownictwo w przed-
siębiorstwie francuskim liczy od dwóch do siedmiu członków11. Ta ekipa wykonaw-
cza jest kierowana przez Prezesa (Prezydenta) przedsiębiorstwa, który wykonuje 
podobne zadania jak Prezes Rady Administracyjnej. Członkowie Kierownictwa 
są Dyrektorami Generalnymi i ich zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Poza tym funkcjonuje jeszcze Rada Nadzorcza (Conseil de Surveillance), której 
zadanie polega na sprawowaniu stałej kontroli nad sposobem zarządzania spółką 
przez Kierownictwo. Taka podwójna struktura została jednak zmarginalizowana, 
najczęściej spotyka się tylko Kierownictwo, bez Conseil de Surveillance. 

Udziałowcy mogą mieć wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki infor-
macjom dostarczanym im przez Conseil d’Administration podczas Zgromadzenia 
Walnego. Nierespektowanie tego nakazu udzielania informacji jest we Francji 
karalne. 

Za pośrednictwem Komitetu Przedsiębiorstwa, który jest ciałem doradczym 
i konsultacyjnym w zakresie organizacji, zarządzania oraz funkcjonowania przed-
siębiorstwa, pracownicy mają prawo do wglądu w fi nanse i ekonomię przedsiębior-
stwa. Ustawa z 28 października 1982 roku dała im prawo do otrzymywania tego 
rodzaju informacji. Zatem dysponują oni takimi samymi prawami jak akcjonariu-
sze. Kierownictwo ma obowiązek konsultowania się z Komitetem Przedsiębiorstwa 
we wszystkich sprawach dotyczących zmian w strukturze przedsiębiorstwa12. 

Na funkcjonowanie przedsiębiorstwa mogą mieć również wpływ następujące 
grupy: stowarzyszenia inwestorów broniące zagrożonych praw małych inwestorów 
(ANAF – L’Association Nationale des Actionnaires de France [Krajowe Stowa-
rzyszenie Akcjonariuszy] i FCI – La Fédération des Clubs d’Investissements [Fe-
deracja Klubów Inwestycyjnych]), stowarzyszenia akcjonariuszy oraz sądy, które 
czuwają nad odpowiedzialnością członków Rady Administracyjnej.

Należy zaznaczyć, że zarządzanie przedsiębiorstwem według reguł anglosaskich 
corporate governance nie jest we Francji powszechne, być może z obawy przed 
wzmożoną kontrolą, której takie zarządzanie wymaga13. „Dobre zarządzanie jest 
najpierw i przede wszystkim kwestią doboru odpowiednich ludzi: administratorzy 

11  Ustawa z 24 lipca 1966 roku, art. 119 i 120.
12  Ustawa z 24 lipca 1966 roku, art. 230–1.
13  D. Lamèthe, L’approche français du gouvernement d’entreprise, „Revue Internationale

de Droit Comparé” 1999, nr 4, s. 1106.
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powinni mieć charakter [...]” – twierdzi jeden z przedsiębiorców francuskich14. 
Opisano je tutaj szczegółowo, ponieważ analizowane w książce przedsiębiorstwo 
Ouest-France stosuje ten typ zarządzania. 

Najważniejsze uregulowanie wprowadzone przez ustawę z 1881 roku to obo-
wiązek ujęcia w stopce nazwy lub nazwiska wydawcy, dyrektora publikacji oraz 
częstotliwości jej ukazywania się (ustawa z 1881 roku została znowelizowana 
27 listopada 1986 roku). Tym zapisem ustawodawca zdecydował, że każda pu-
blikacja ma obowiązek ujawnienia, kto dostarczył informacji w niej zawartych. 
Przedsiębiorstwo ma obowiązek tzw. dépot légal, czyli złożenia obowiązkowego 
egzemplarza publikacji w: Bibliotece Narodowej, w bibliotekach regionalnych, 
w Biurze Prawnym Ministerstwa Informacji i Komunikacji, w magistratach oraz 
w wypadku publikacji dla dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sprawiedliwości15. 

W ustawie określono sposób, w jaki musi zostać zachowana przejrzystość 
fi nansowa przedsiębiorstw prasowych (np. akcje muszą być imienne, nie wolno 
użyczać swojego nazwiska dla zakupywania przez osoby trzecie akcji wydawnic-
twa prasowego). Celem tych uregulowań jest niedopuszczenie do koncentracji 
własności. Wprowadzono ograniczenia wolności prasy w sferze poszanowania 
porządku publicznego (policja i merowie miast posiadają narzędzia pozwalające 
ograniczyć wolność prasy), w trosce o interes publiczny. Najważniejsze nakazy 
w tym zakresie to: 

m in imum dysk rec j i•   (np. zakaz druku informacji o kwestiach militar-
nym ważnych dla bezpieczeństwa państwa, a nieujawnionych publicznie 
przez rząd, utajnionych informacji o pracach komisji parlamentarnych, 
informacji o nieletnich przestępcach i uciekinierach z domu); 
m i n i m u m  p o w a g i  (publikowanie lub reprodukcja nieprawdy, tekstów •  
sfabrykowanych, kłamliwych jest karalne, gdy „narusza spokój publiczny” 
lub gdy dokonywane jest „w złej wierze”); 
św i a d o m o ś ć  o d p o w i e d z i a l n o śc i (karalne jest podburzanie, nama-•  
wianie, zachęcanie bezpośrednio lub pośrednio do przestępstwa lub zbrod-
ni); zapisy o ograniczeniu wolności prasy chronią nie tylko osoby fi zyczne, 
ale również instytucje (sądy, wojsko, walutę narodową, przedstawicieli 
rządów obcych państw); 
p r a w o  d o  o d p o w i e d z i (każda osoba, o której ukazał się artykuł na •  
łamach francuskiej publikacji, ma prawo do zamieszczenia swojej odpo-
wiedzi na tej samej stronie, na której ukazał się artykuł, taką samą czcionką 
i w objętości nieprzekraczającej długości samego artykułu, w terminie do 
trzech dni od złożenia wniosku (dzienniki) lub w najbliższym kolejnym 
numerze (periodyki);
p r a w o  d o  o c h r o n y  ży c i a  p r y w a t n e g o  o s ó b  (nazwiska, obrazu •  
osoby, głosu, reputacji; zakazane jest publikowanie wizerunku osób w kaj-

14  J. Mamer, Avant-propos du Président, „Annales 1994–1996”, ANSA, 1996, s. 4, cyt. za: D. La-
mèthe, op. cit., s. 1031.

15  F. Balle, op. cit., s. 365–366.
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dankach lub w sytuacji poniżającej, w imię obrony prawa tych osób do 
domniemania niewinności);
p r a w o  o c h r o n y  d z i e c i  i  m ło d z i eży•   przed demoralizacją, porno-
grafi ą, zbrodnią i wszelką przemocą.

Wspomniane prawo do odpowiedzi jest obecnie we Francji powszechnie kry-
tykowane. W wypadku, gdyby wielu czytelników zechciało z niego równocześnie 
skorzystać, mogłoby się ono okazać szczególnie uciążliwe, a nawet zagrozić istnie-
niu gazety. Jak jednak twierdzi Jean Cluzel, te uregulowania są we Francji znacznie 
mniej rozwinięte niż w Anglii czy w Kanadzie. Natomiast wyraźna jest skłonność 
do pewnego rodzaju autocenzury wśród dziennikarzy francuskich, ostrożność ich 
wypowiedzi. Ponadto wiele redakcji ma swoje własne kodeksy etyczne16.

Status dziennikarzy

Ustawa z 29 marca 1935 roku, zmodyfi kowana 4 lipca 1974 roku (tzw. ustawa 
Cressarda) i włączona do Kodeksu pracy jako ustęp 4. art. L 761–217, ustanowiła 
status zawodowy dziennikarzy we Francji. Ustawa z 1974 roku zmodyfi kowała 
defi nicję zawodu dziennikarza. W ustawie z 1935 roku była to osoba, dla której 
podstawowym źródłem utrzymania była praca w dzienniku, periodyku lub agencji 
informacyjnej. Ustawa Cressarda mówi o osobie, która zasadnicze dochody czerpie 
z pracy dziennikarskiej. Jest to bardzo ważny zapis dla grupy pracującej w prasie, 
a opłacanej na zasadzie umowy o dzieło: dla fotografi ków, rysowników, redak-
torów, sekretarzy redakcji, związkowców lub członków organizacji zawodowych 
i dla tzw. pigistes, dziennikarzy pracujących na własną rękę, sprzedających swoje 
artykuły różnym mediom. 

17 stycznia 1936 roku powstała istniejąca do dzisiaj Komisja Parytetowa, 
w skład której wchodzi po siedmiu dziennikarzy, dyrektorów publikacji i szefów 
agencji prasowych. Jest to jedyna instytucja wydająca ważną przez jeden rok legity-
mację dziennikarską18. Skład i funkcjonowanie Komisji określają artykuły: R 761–5 
do 761–18 Kodeksu pracy. Każdy z kandydatów otrzymuje numer dossier, który, 
jeśli karta zostanie mu przyznana, będzie numerem karty. Jeśli nie zostanie mu 
przyznana, dossier i numer pozostają w archiwach Komisji i gdy kandydat osiągnie 
poziom profesjonalizmu upoważniający go do otrzymania karty, wówczas otrzymu-
je ona ten właśnie numer. Według danych Commission de la Carte d’Identité des 
Journalistes Professionnels (CCIJP – Komisja Karty Dziennikarzy Zawodowych) 
w styczniu 2003 roku liczba dossier zbliżała się do 100 tysięcy, podczas gdy aktyw-
nych kart było w tym samym roku 35 270. Karta ma walor dokumentu tożsamości, 

16  J. Cluzel, Presse et Démocratie. Librairie générale de droit et de jurisprudence, EJA, Paris 
1997, s. 171.

17  Code du Travail (Kodeks pracy), art. od L 761–1 do L 761–16, oraz Décret en Conseil d’État 
(Dekret Rady Państwa), §1. art. od R 761–3 do R 761–23 (dotyczą statusu dziennikarzy).

18  F. Balle, op. cit., s. 299–300.
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jej wydaniu towarzyszy rygorystyczna procedura. Potwierdza ona z jednej strony 
tożsamość, z drugiej profesjonalizm osoby, która ją posiada, czyli zaręcza, że jest 
to osoba utrzymująca się z pracy dziennikarskiej (jej posiadacz musi poświadczyć 
zatrudnienie w przedsiębiorstwie medialnym). Odnowienie odbywa się co roku, 
Komisja wysyła dokumenty z prośbą o potwierdzenie zatrudnienia poszczególnych 
dziennikarzy do przedsiębiorstwa, a w wypadku pigistes („wolnych strzelców”) 
bezpośrednio do domu zainteresowanego. W drugim wypadku dziennikarz sam 
poświadcza, że nadal pracuje jako dziennikarz, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej w wypadku kłamstwa. Komisja ma uprawnienia państwowe, praca w niej 
jest pracą w służbie publicznej, ale nie podlega ona żadnemu ministerstwu – zależy 
bezpośrednio od Conseil d’État – Rady Państwa. By ułatwić swoje funkcjonowanie, 
mieć możliwość przyjmowania pieniędzy za wystawianie kart i za ich odnawianie, 
przyjęła formę stowarzyszenia non profi t, w oparciu o ustawę z 1901 roku (prawo 
o stowarzyszeniach). Jak to określa Olivier Da Lage, Komisja jest „obiektem 
prawnie niezidentyfi kowanym”19. 

Prawa autorskie dziennikarzy są chronione. Istnieje we Francji zakaz przedruku 
i reemisji bez zgody autora programów i tekstów już opublikowanych. W 1998 
roku, wobec ukazywania się w Internecie dużej liczby artykułów i obrazów opu-
blikowanych drukiem, Société des Gens des Lettres (Towarzystwo Literatów) 
powołało do życia instytucję o nazwie SOFIA (Société Française des Intérêts 
des Auteurs de l’Écrit – Francuskie Towarzystwo Autorów Piszących) mającą, 
między innymi, bronić praw autorów przed wykorzystywaniem ich publikacji 
w Internecie. Broni ona nie tylko dziennikarzy, ale wszystkich autorów tekstów 
drukowanych, których twórczość może być zamieszczona w Internecie przez osoby
trzecie.

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące statusu dziennikarza we Francji za-
warte są w następujących dokumentach:

Kodeks pracy, art.: L 761–1 do 16 oraz R 761–1 do 23, • 
Convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre • 
1987 (Krajowa konwencja zbiorowa o pracy dziennikarza z 27 X 1987 
roku),
Główny kodeks podatków, art. 81. (dot. zwolnień dziennikarzy z podat-• 
ków),
Ustawa nr 87–39 z 27 stycznia 1987 roku wprowadzająca różne środki • 
działania natury socjalnej (dyspozycje dot. korespondentów lokalnych),
art. 56–2 Kodeksu postępowania karnego (dot. przeprowadzania rewizji • 
w przedsiębiorstwie medialnym),
ustęp 2. art. 109. Kodeksu postępowania karnego•  (dot. prawa do nieujaw-
niania źródeł informacji)20.

19  O. Da Lage, Obtenir sa carte de presse et la conserver, Guide Legipresse, Victoire Editions, 
Paris 2003, s. 53–58, 64–68.

20  Lista udostępniona przez Dział Prawny Ouest-France.
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K o d e k s  p r a c y: w art. R 761–1 do 23 opisuje szczegółowo warunki przy-
znawania Karty Dziennikarza. Natomiast art. L 761–1 do 16 uściśla status dzien-
nikarza. I tak, art. L 761–2 określa, kim jest dziennikarz: osobą, której głównym 
zajęciem wykonywanym regularnie i wynagradzanym jest wykonywanie zawodu 
dziennikarza w jednej lub kilku gazetach codziennych lub w periodykach, a także 
w jednej lub kilku agencjach prasowych, dla której wynagrodzenie z tego tytu-
łu jest zasadniczym źródłem utrzymania. Głównym zadaniem dziennikarza jest 
dostarczanie informacji mogących zainteresować odbiorcę. Wyklucza się zatem 
z zawodu wszelkie służby techniczne produkujące media. Są zaś dziennikarzami 
korespondenci i współpracownicy redakcji, grafi cy, fotografi cy itp. Zapisy ustawy 
nowelizującej ustawę prasową z 1974 roku o tzw. pigistes („wolnych strzelcach”) 
zostały włączone do Kodeksu pracy. Pozwala to uznać pigistes za zawodowych 
dziennikarzy, mimo że nie mają stałego zatrudnienia, a każdy wydawca musi pod-
pisać z nimi kontrakt, którego warunki nie mogą wymagać podporządkowania ani 
wyłączności od pigiste, za to pigiste nie uzyskuje takich praw pracowniczych jak 
dziennikarz zatrudniony na stałe (na wyłączność). Kontrakt może też być stosun-
kowo łatwo zerwany przez pracodawcę, bez wypłaty odszkodowania należnego 
zwalnianemu dziennikarzowi zatrudnionemu na stałe. 

W art. L 761–7 mowa jest o tym, że dziennikarz w wypadku zmiany właściciela 
medium lub zmiany opcji politycznej tegoż, w odróżnieniu od innych zawodów, 
może, zachowując warunki przewidziane w kontrakcie, zwolnić się z pracy, nie 
tracąc prawa do przywileju, którego inne zawody w takiej sytuacji nie posiadają, 
a mianowicie korzysta z c l a u s e  d e  c o n s c i e n c e  (klauzuli sumienia), dzięki 
której przysługuje mu takie samo odszkodowanie, jakie przysługuje dziennikarzowi 
zwalnianemu przez pracodawcę.

Pozostałe artykuły szczegółowo określają warunki zatrudnienia, rodzaje kon-
traktów przewidziane dla dziennikarzy oraz warunki przyznawania urlopów.

G łó w n y  k o d e k s  p o d a t k ó w: art. 5. aneks 4. mówi: „[…] dziennikarze, 
redaktorzy, fotografi cy, dyrektorzy gazet, krytycy teatralni i muzyczni mają prawo 
do dodatkowego odliczenia od podatku kosztów profesjonalnych w wysokości 30 
procent”. Jest to bardzo duża, powszechnie dyskutowana ulga podatkowa, ale siła 
tego środowiska powoduje, że jest ona stale utrzymywana. 

Kodeks  pos tępowan ia  ka rnego: art. 109. punkt 2. mówi, że dziennikarz 
uznany za świadka, udzielając informacji zebranych w czasie swojej działalności 
zawodowej, nie jest zobowiązany do ujawnienia swoich źródeł. 

Kodeks  ka rny: art. 434–1, mówi jednocześnie, że każdy, kto posiada infor-
macje o przestępstwie, o którym może powiadomić, aby mu zapobiec lub ogra-
niczyć jego skutki, albo którego sprawcy mogą popełnić kolejne przestępstwa, 
którym można by przeciwdziałać, i kto nie poinformuje o tym władz sądowniczych 
lub administracyjnych, podlega karze trzech lat więzienia oraz karze grzywny 
w wysokości 45 734 euro. 

Podobnie Kodeks karny przewiduje (art. 434–3) karę dla tych, którzy posiadają 
informacje o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich i o szkodzeniu ich zdrowiu 
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psychicznemu i fi zycznemu i którzy ich nie ujawniają. Podlegają oni takiej samej 
karze, jak z art. 434–1. Chodzi tutaj głównie o afery pedofi lskie. Wyłączeni są 
z tego obowiązku lekarze i adwokaci, których obejmuje tajemnica zawodowa. 

Każdy, kto powstrzyma się od niesienia pomocy zagrożonemu przestępstwem 
człowiekowi, nie ryzykując swego życia lub życia osób trzecich, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat pięciu i karze pieniężnej do 76 224 euro (art. 223–6, 
223–7).

Te zapisy są ważne dla dziennikarzy, którzy chcieliby ukrywać źródła swoich 
informacji w sytuacjach opisanych przez Kodeks karny. Dziennikarze śledczy lub 
zajmujący się faits divers często są świadkami działań ewidentnie niezgodnych 
z prawem, ale powstrzymują się od doniesienia o nich. 

Pomoc państwa dla prasy

Sytuacja prasy codziennej we Francji różni się od sytuacji dzienników świato-
wych. Głównym powodem nieprzystawalności sytuacji dzienników francuskich do 
sytuacji gazet codziennych w innych demokratycznych krajach rozwiniętych jest zna-
czący wpływ państwa na ich ekonomię. Powodów tego uzależnienia prasy od władzy 
państwowej należy szukać w historii Francji i w ustawodawstwie dotyczącym prawa 
prasowego. Koncepcja republiki i jej roli jako gwaranta wszelkich wolności, w tym 
wolności słowa, doprowadziła do powstania systemu kompleksowej pomocy pań-
stwa dla prasy niemającego sobie równych ani nieporównywalnego z żadnym innym 
rozwiniętym, demokratycznym krajem świata. Systemu bezustannie wzmacnianego, 
by zapewnić pluralizm prasy, którego skutki są jednak raczej niepokojące. 

Francja, podobnie jak Polska, ma niezwykle bogatą ofertę magazynów, ale 
w rankingu liczby tytułów dzienników zajmuje przedostatnie miejsce wśród kra-
jów OECD21. Czytelnictwo prasy codziennej nie jest ulubionym zajęciem Fran-
cuzów, co odróżnia ich od czytelników krajów skandynawskich, od Japończyków 
i Niemców. Dochody z reklamy, w przeliczeniu na jeden egzemplarz dziennika, 
należą do najsłabszych, a same dzienniki to jedne z najdroższych w OECD. Licz-
ba punktów sprzedaży zmniejsza się stale, sprzedaż kolportażowa jest droga, co 
powoduje ponowną interwencję państwa, próbującego wspomóc fi nansowo za-
grożone dzienniki. 

Po II wojnie światowej przedsiębiorstwa prasowe wydające prasę codzienną 
miały za zadanie stworzyć całkowicie nową prasę ogólnopolityczną22. Kroki pod-
jęte przez państwo nie dotyczyły praktycznie prasy specjalistycznej, odnosiły się 
wyłącznie do prasy politycznej. 

System francuski, polegający na dużej pomocy państwa dla prasy, różni się od 
systemu anglosaskiego, w którym przedsiębiorstwo prasowe jest takim samym 

21  Word Association of News Papers: World Press Trends, 2006.
22  Szerzej na ten temat w rozdziale 2 dotyczącym historii prasy regionalnej we Francji. 
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przedsiębiorstwem jak każde inne. Ma ono zarabiać i inwestować. System francu-
ski, w dużej mierze zależny od pomocy państwa, nie posiadł całkowitej autonomii 
gospodarczej. Ta koncepcja przedsiębiorstwa prasowego uzależnionego bezpośred-
nio i pośrednio od pomocy państwa wyraża się przyznaniem w 2009 roku tylko 
na samą subwencję prasy 29 795 982 euro, z czego 50,73 procent dla codziennej 
prasy regionalnej i 25,77 procent dla codziennej prasy o zasięgu krajowym23. Pa-
miętać należy, że na tę pomoc składa się jednak kilkanaście form, począwszy od 
pomocy w dystrybucji pocztowej (najstarszej, wprowadzonej ustawą z 4 thermi-
dora, IV roku podczas rewolucji francuskiej), aż do pomocy najnowszej, mającej 
zachęcić do rozwoju prasy w Internecie oraz pomocy w dystrybucji gazet24.

Pomoc państwa można zatem podzielić na cztery główne grupy25:
pomoc w dystrybucji prasy: niższe opłaty pocztowe, niższe stawki na ko-• 
lejowy transport prasy, dopłaty do wynagrodzeń roznosicieli (30 procent 
całej pomocy);
zmniejszenie opłat wpływających na koszty przedsiębiorstwa: pomoc, głów-• 
nie w postaci redukcji podatku VAT, obniżek taks lokalnych i obniżek taryfy 
za abonament AFP (Agence France Presse);
pomoc na modernizację (ok. 20 procent całej pomocy): obejmuje ona fi nan-• 
sowanie stron internetowych, planów socjalnych przedsiębiorstw, zmniej-
szenie podatku z zysku zainwestowanego w modernizację;
subwencje przyznawane małym gazetom o niewystarczających dochodach • 
z reklamy; stanowią one około 3 procent całej kwoty pomocy; z tej formy 
pomocy korzysta zarówno komunistyczny dziennik „L’Humanité”, jak i ka-
tolicki „La Croix”, a także kilka niewielkich dzienników regionalnych. 

Dzięki temu systemowi pomocy wiele przedsiębiorstw prasowych mogło się 
rozwinąć, nie posiadając liczącego się kapitału. Na rynku mediów we Francji ist-
nieje około 200 przedsiębiorstw prasowych. Ogólne obroty w prasie drukowanej 
w 2009 roku wyniosły 9650 miliardów euro – i jest to spadek w porównaniu do 
roku 2008, kiedy wynosiły 10 614 miliardów euro. Potwierdza te dane zapis na 
stronie rządowej Ministerstwa Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej26. Nie 
ma na rynku mediów francuskich dziennika ogólnokrajowego o sprzedaży więk-
szej niż 400 tysięcy egzemplarzy. Największą sprzedaż odnotowuje we Francji 
dziennik „Ouest-France”, niebędący dziennikiem paryskim (ogólnokrajowym), 
lecz regionalnym. W czasie kiedy inne – amerykańskie, angielskie, niemieckie 
– przedsiębiorstwa prasowe inwestowały w zakup drukarń, papierni, tygodników, 
agencji informacyjnych, stacji radiowych i telewizyjnych, we Francji liczono 
na pomoc państwa. Poza nielicznymi wyjątkami dziennikarze nie uważali, że 
niezależność fi nansowa wiąże się bezpośrednio z niezależnością redakcyjną, 
z wolnością słowa. 

23  www.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CC_2008-2009_fi nal.pdf (11.06.2011).
24  Tableaux Statistiques de la Presse, Édition 2006.
25  J. Leprette, H. Pigeat (red.), op. cit., s. 94.
26  www.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_rapide_2009.pdf (11.06.2011).
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Pozycja dzienników o zasięgu ogólnokrajowym na francuskim rynku mediów 
jest stosunkowo słaba, dużo słabsza niż np. w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. 
Tytułów paryskich jest dziewięć, wobec 56 tytułów gazet regionalnych. Tylko jedna 
czwarta sprzedaży codziennej prasy we Francji to dzienniki paryskie, trzy czwarte 
to dzienniki regionalne. Wiąże się to, między innymi, z wyższym wzrostem cen 
dzienników krajowych (21-krotnie w ciągu ostatnich 40 lat, podczas gdy cena pra-
sy regionalnej wzrosła „tylko” 16-krotnie): przeciętna cena dziennika paryskiego 
wynosi 1,32 euro, a regionalnego – 0,99 euro27.

Dystrybucja

Według statystyk światowego Stowarzyszenia Prasy (WAN, 2006) na 1 tysiąc 
dorosłych mieszkańców Francji przypada 160 egzemplarzy sprzedanych dzienni-
ków. Plasuje to Francję powyżej takich krajów, jak Włochy (114), Polska (137), 
Hiszpania (113), ale poniżej Japonii (634), krajów skandynawskich (500 – średnio), 
Wielkiej Brytanii (348), Niemiec (305) czy USA (249)28. Ocenia się, że liczba 
tytułów jest głównym kryterium pluralizmu prasy. Powyższy wskaźnik we Francji 
regularnie spada. Wiąże się to ze zmniejszeniem sprzedaży gazet codziennych, co 
ilustruje tabela 2.

Tabela 2. Ogólna sprzedaż płatnej prasy codziennej we Francji (w tys. egz.)

2000 rok 2010 rok różnica
Dzienniki paryskie (zasięg ogólnokrajowy) 2003 1690 –313
Dzienniki regionalne 5953 5112 –841
Płatna prasa codzienna – ogólnie 7956 6802 –1154

Źródło: OJD, 2010.

Dystrybucja jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na prze-
trwanie dziennika. Nawet najbardziej interesujący pod względem zawartości tytuł 
prasowy nie przetrwa, jeśli nie będzie dostarczony na czas do wszystkich punktów 
sprzedaży. Ale jeśli nawet dystrybucja będzie odpowiednia, jednak zbyt kosztowna, 
dziennik również nie przeżyje. I to jest piętą achillesową francuskiej prasy. Prasa 
codzienna jest stosunkowo rzadko sprzedawana za pośrednictwem prenumeraty 
(około 30 procent). Dominuje sprzedaż kioskowa, podczas gdy w krajach o roz-
winiętym czytelnictwie prasy codziennej zdecydowana większość nakładu sprze-
dawana jest bądź w formie prenumeraty, bądź przez roznosicieli. I tak, te dwie 
ostatnie formy stanowią w Japonii 94 procent sprzedaży prasy, a w Niemczech 
80 procent29. 

27  Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale, 2011.
28  Tableaux Statistiques de la Presse, Édition 2006.
29  Ibidem.
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Dystrybucja prasy francuskiej wspierana jest przez państwo, podczas gdy w in-
nych krajach jest ona sprywatyzowana. Pomoc ta polega, jak już wspomniano, 
na redukcji taryf pocztowych i opłat za przewóz kolejami, pomocy w sprzedaży 
prasy francuskiej za granicą, pomocy w sprzedaży tygodników regionalnych czy 
pomocy w fi nansowaniu roznosicieli dostarczających prasę do domu czytelnika. 
Podstawy jej organizacji uregulowała wspomniana już ustawa zwana Loi Bichet
z 2 kwietnia 1947 roku, która wprowadziła spółdzielczy charakter dystrybucji prasy 
w celu zachowania równych szans dla każdego tytułu. Ustawa powołała do życia 
Radę, organ niezależny, koordynujący i strzegący spółdzielni dystrybuujących 
prasę (w tej Radzie zasiada 27 członków, z czego sześciu reprezentuje państwo). 
Obecnie na dziesięć spółdzielni dystrybuujących gazety najwięcej tytułów dostar-
cza czytelnikom NMPP (Nouvelle Messagerie de la Presse Parisienne) – 80 procent 
prasy francuskiej, czyli około 3 tysięcy tytułów (dzienniki, tygodniki, a przede 
wszystkim magazyny)30. 

System ten stworzono, by chronić wolność prasy i równość poszczególnych 
tytułów na rynku prasy. Jednakże nie przyniósł on spodziewanych korzyści, a na-
wet przyczynił się do stworzenia quasi-monopoli na rynku dystrybucji. Z powodu 
trudności wynikających z wielkości spółdzielni takich jak NMPP oraz wysokich 
kosztów utrzymania tak wielkich przedsiębiorstw i wynikających z nich wysokich 
kosztów dystrybucji, pod koniec 2001 roku rząd zdecydował o przeznaczeniu 80 
milionów franków na dystrybucję dzienników ogólnopolitycznych o zasięgu kra-
jowym. Podczas gdy kraje europejskie korzystają z prywatnego sektora dystrybucji 
prasy, we Francji przedsiębiorcy prasowi skarżą się na wysoki koszt dystrybucji, 
na zbyt małą liczbę punktów sprzedaży oraz na utrudnienia czynione przez mo-
nopolistów w instalowaniu punktów sprzedaży w nowych miejscach: na ulicy, 
w metrze, w sklepach, w supermarketach.

Podsumowując, na obecną sytuację ekonomiczną prasy codziennej we Francji, 
przede wszystkim tej o zasięgu krajowym, szczególny wpływ miały prawodaw-
stwo oraz czynniki kulturowe i historyczne. Zachodzą jednak zmiany: posunięcia 
oszczędnościowe w ostatnich latach doprowadziły do tego, że realna cena dzien-
ników ustabilizowała się, a przynajmniej nie rośnie już tak wyraźnie. Dostrzeżono 
potrzebę modernizacji systemu dystrybucji. Prowadzone są badania czytelnictwa, 
żeby poznać oczekiwania klientów i lepiej je zaspokoić. Wydawcy prasy zrozumieli, 
że konkurencja telewizji i Internetu jest nieunikniona i że trzeba podjąć wyzwanie 
zmierzenia się z nią. Ważnym elementem w ewolucji prasy codziennej było zrozu-
mienie przez przedsiębiorców, że bez odwołania się do kapitału z zewnątrz coraz 
trudniejszy będzie rozwój, a nawet przetrwanie. Przedsiębiorstwa prasowe typu 
rodzinnego przez długi czas funkcjonowały dobrze, zapewniając wysoką jakość, 
tożsamość i niezależność tytułu, jednak obecnie nie mają one wystarczająco dużo 
środków na rozwój i stawienie czoła wielkim dziennikom. Ani formuły przejęcia 
przez pracowników tytułu, ani próby, zbyt rzadkie, ochrony go przez określoną 

30  Ibidem.
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reorganizację prawną (casus „Ouest-France” – o czym będzie jeszcze mowa) nie 
rozwiązują jeszcze problemu, ponieważ nie mogą być w każdym wypadku zasto-
sowane. Najczęściej kontrolę nad dziennikami przejmują banki, fi nansiści i tym 
samym kończy się niezależność wydawców. W innych krajach – np. w USA czy 
w Hiszpanii (przypadek „El Pais”) – dzienniki stworzyły grupy, które weszły na 
parkiety giełdowe. Korzystanie z pomocy fi nansowej wielkich grup przemysłowych 
czy fi nansowych staje się regułą. We Francji największe przedsiębiorstwa – grupy 
prasowe należą albo do przemysłowców: Dassault, Lagardère, Pinault, LVMH, albo 
do wielkich koncernów prasowych, zajmujących się wyłącznie mediami: France 
Antilles, grupa Amaury, Vivendi, Le Monde i inne.

3.3.  EKONOMIKA CODZIENNEJ PRASY REGIONALNEJ
WE FRANCJI

Mimo opisanych starań państwa, zmierzających do ograniczenia koncentracji 
na rynku prasy regionalnej, podobnie jak na rynku ogólnokrajowym obserwuje się 
procesy koncentracyjne. Według opinii Patricka Le Floche’a31, w sektorze prasy 
regionalnej codziennej ani akcjonariat, ani rynki kapitałowe nie spełniają roli 
tradycyjnie wyznaczonej im przez teoretyczne ramy ekonomii. Rynek odbiorców 
jest w wypadku prasy regionalnej bardzo ograniczony i nie wychodzi na ogół poza 
obszar, który dany dziennik lokalny czy regionalny pokrywa. 

Ten sam autor stwierdza, że rynek codziennej prasy regionalnej we Francji 
charakteryzuje się wielością trwałych monopoli lokalnych, tym mocniejszych, im 
bardziej marka danego dziennika jest utrwalona i zaakceptowana przez jego czytel-
ników. Wejście na taki rynek nowego tytułu jest trudne, o ile w ogóle możliwe. 

Dziennik regionalny jest dobrem mieszanym: prywatnym, bo jako nośnik jest 
własnością prywatną, ale już jego zawartość jest dobrem wspólnym i z tego właśnie 
powodu winien być rozpowszechniany jak najszerzej. Jego wydawca nie powinien 
dostarczać na rynek produktu o niskiej jakości. Jeśli tak czyni, ryzykuje utratę 
czytelnika. Barry R. Litman i Janet A. Bridges zakładają, że wydawcy angażują 
środki fi nansowe po to, aby odróżnić swój dziennik od gazet głównych konkuren-
tów w celu wywołania większego popytu: istnieje bowiem pozytywna zależność 
między wysokością zaangażowanych środków a jakością dziennika32. 

Drugim elementem pozwalającym przetrwać dziennikom regionalnym na rynku 
jest dywersyfi kacja ich produktów. Dziennik regionalny jest produktem nietrwałym 
i stale zagrożonym. Wydawca, rozszerzając swoją ofertę o inne produkty (radio, 
wydawnictwo, telewizję, multimedia, tygodniki, prasę specjalistyczną i inne), ko-

31  P. Le Floche, op. cit., s. 22–23.
32  B.R. Litman, J.A. Bridges, An economic analysis of daily newspaper performance, „Newspaper 

Research Journal” 1986, nr 7(3), s. 9–26, cyt. za: P. Le Floche, op. cit., s. 97.
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rzysta z niezwykle szerokiej sieci korespondentów lokalnych, dostarcza informacji 
swoim odbiorcom, których reakcje, lepiej lub gorzej, ale zna; może zatem łatwo 
te istotne atuty wykorzystać w celu sprzedaży swoich nowych produktów. Dzięki 
temu przedsiębiorstwo prasowe zajmuje miejsce na rynku innych mediów, zamiast 
je pozostawić konkurencji, i, co ważne, dodatkowo ochrania przetrwanie swojego 
dziennika, którego byt jest potencjalnie zagrożony.

Informacja odgrywa rolę fundamentalną w podejmowaniu decyzji przez jed-
nostkę, dostarczając jej wiedzy potrzebnej do dokonywania wyborów. Czytanie 
dziennika staje się zatem również formą udziału we wspólnocie politycznej. Jest 
czynnikiem integracji i udziału obywateli w procesie demokracji. Ze względu 
na uznanie działalności prasy za rodzaj służby społecznej, państwo podejmuje 
działania interwencyjne w działalność sektora prasowego. Mimo przedstawio-
nych wyżej środków zaradczych chroniących podmioty medialne, koncentracja 
na rynku mediów postępuje coraz wyraźniej. Wyjaśniać ją może błąd popełniony 
w okresie bezpośrednio powojennym: ówcześni decydenci uważali, że precyzyjne 
zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym nie jest warunkiem koniecznym dla 
jego przetrwania. Dzisiaj ten pogląd okazuje się całkowicie nieaktualny. Obecnie 
żadne przedsiębiorstwo prasowe nie może sobie pozwolić na niewprowadzanie 
profesjonalnych mechanizmów i instrumentów zarządzania. Mimo specyfi ki przed-
siębiorstwa prasowego, polegającej na występowaniu w nim dwóch rodzajów dóbr, 
pozostaje ono podmiotem podlegającym takim samym jak inne przedsiębiorstwa 
prawom rynku. 

 Podwójny rynek dla jednego produktu.
Reklama i rynek reklamy

Jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, specyfi ką przedsiębiorstwa pra-
sowego jest to, że jego produkt jest sprzedawany dwukrotnie: raz czytelnikowi, 
a drugi raz reklamodawcom, na określonym terytorium geografi cznym. 

Reklamodawcy będą ze swej strony poszukiwać dziennika, który zapewni im 
odpowiednią liczbę sprzedanych egzemplarzy i wysoką średnią liczbę czytelni-
ków jednego egzemplarza wydawanej gazety. Są też bardziej skłonni poszukiwać 
tytułu, którego czytelnicy odpowiadają określonemu, pożądanemu przez nich, 
profi lowi (społecznemu i demografi cznemu). Specjalizacja dziennika byłaby więc 
najskuteczniejszą metodą na przyciągnięcie reklamy, ale (jak już wspomniano) 
w wypadku prasy regionalnej tak się nie dzieje, ponieważ nie jest ona i być nie 
może ze swej natury prasą specjalistyczną.

Opłaty za powierzchnię reklamową określa „cena dotarcia do klientów”, czy-
li kwota, jaką musiałby reklamodawca wyasygnować, by dotrzeć do 1 tysiąca 
czytelników33. Reklama odgrywa pozytywną rolę w optymalizacji procesu roz-

33  P. Le Floche, op. cit., s. 80.
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powszechniania informacji. Im więcej dochodu z reklamy, tym lepszej jakości 
dziennik można produkować i tym większa liczba czytelników zechce go kupić. 
Im większe dochody z reklamy, tym niższa jest cena jednego egzemplarza, która, 
jeśli byłaby zbyt wysoka, ograniczałaby zakup produktu. 

Większość dzienników regionalnych we Francji preferuje integrację wewnątrz 
własnych struktur redakcyjnych funkcji niezbędnych do produkcji dziennika, takich 
jak: zbieranie informacji, zarządzanie powierzchnią reklamową oraz druk. Prasa 
codzienna jest produktem niezwykle krótkotrwałym, „istnieje” jeden dzień i wy-
móg tworzenia go codziennie na nowo wymusza zapewnienie mu bezpieczeństwa 
w kluczowych dla dziennika sektorach działania, co nie zawsze mogą zapewnić 
fi rmy zewnętrzne. 

Na marginesie odnotować należy, że pracownicy składu i drukarni są świadomi 
tego, jak istotne znaczenie dla przetrwania dziennika ma terminowy druk. Pozwala 
im to osiągać znaczące i zamierzone korzyści osobiste. Dlatego też włączenie 
procesu drukowania codziennego wydania gazety w ramy przedsiębiorstwa nie 
skutkuje całkowitym brakiem nacisków ze strony pracowników drukarń, którzy 
mimo relatywnie wysokich zarobków potrafi ą wywalczyć znaczące podwyżki. 

Z ekonomicznego punktu widzenia istotne jest również włączenie do działań 
przedsiębiorstwa procesu pozyskiwania informacji, poprzez stworzenie sieci kore-
spondentów i dziennikarzy lokalnych. O ile informacja krajowa i międzynarodowa 
jest dostarczana głównie przez agencje prasowe, w tym subwencjonowaną AFP 
(Agence France Presse), to trzon zawartości gazety regionalnej pochodzi z terenu, 
od korespondentów i dziennikarzy z małych, lokalnych redakcji. 

Podobnie włączenie do przedsiębiorstwa własnej agencji reklamowej wynika 
z potrzeby uniknięcia, w obszarze istotnym dla dziennika, uzależnienia od kontra-
henta zewnętrznego, będącego najczęściej monopolistą na danym rynku regional-
nym. Posiadanie własnej sieci lokalnych redakcji, korespondentów, a także oparcie 
się na własnej agencji reklamowej jest jednak bardzo kosztowne. 

Wydawcy regionalni i ogólnokrajowi we Francji są uzależnieni także od istot-
nych czynników zewnętrznych. Jest to, w pierwszym rzędzie, rynek papieru. Kosz-
ty papieru stanowią poważną część kosztów produkcji (10–20 procent kosztów 
własnych), a ich fl uktuacja wpływa znacząco na kondycję ekonomiczną przedsię-
biorstw prasowych34.

Europejski rynek papieru znajduje się w sytuacji oligopolu. 75 procent produk-
cji papieru pozostaje w rękach przedsiębiorstw skandynawskich. Prasa codzien-
na we Francji zgrupowała się wewnątrz kilku struktur, takich jak SPPP (Spółka 
Profesjonalna Papieru Prasowego), które dają jej prawo do negocjowania cen 
papieru korzystniejszych od tych, jakie mógłby wynegocjować każdy dziennik 
indywidualnie35. 

34  Informacje uzyskane od Antoine’a de Tarlé, dyrektora fi nansowego spółki SIPA/Ouest-France, 
wywiad przeprowadzony w siedzibie spółki w Rennes-Chantepie, luty 2002 rok.

35  Ibidem.
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Dziennik regionalny, podobnie jak krajowy, jest tylko jednym z nośników 
reklamy w regionie. Powstanie reklamowej prasy bezpłatnej, a ostatnio także in-
formacyjnej, wpłynęło znacząco na ewolucję konkurencji na rynku reklamy.

We Francji zamieszczanie reklam w gazetach bezpłatnych jest na ogół tańsze. 
Wynika to z niższych kosztów, jakie producent dziennika bezpłatnego ponosi 
w procesie produkcji (małe koszty pracy dziennikarzy, brak dystrybucji pocztą, 
druk odbywający się w drukarniach, w których nie ma związków zawodowych). 

Codzienna prasa regionalna jest zatem zmuszona obniżać swoje taryfy, aby 
przyciągnąć reklamodawców. Czytelnicy prasy lokalnej poszukują bowiem trady-
cyjnego typu informacji o charakterze lokalnym oraz reklamy równocześnie. Jeśli 
codzienna prasa regionalna zmniejszy swoją powierzchnię reklamową, straci nie 
tylko związane z tym dochody, ale i część czytelników, utraci więc równowagę 
fi nansową. Aby do tego nie dopuścić, wielu wydawców prasy regionalnej przyjęło 
strategię wykupu lub partnerstwa z grupami prasy bezpłatnej (SIPA/Ouest-France, 
France Antilles, Sud-Ouest)36.

Czynniki wpływające na przetrwanie organizacji

W celu ochrony sektora prasowego, który produkuje równocześnie zarówno 
dobra prywatne, jak i wspólne, rząd francuski wprowadził rozwiązania redukujące 
negatywne oddziaływania wolnego rynku. Obok spółek akcyjnych z udziałem 
pracowników, spółdzielni pracy czy stowarzyszeń działają na rynku fi rmy bardziej 
tradycyjne. Ich wspólna egzystencja jest możliwa dzięki zastosowaniu rozwiązań 
łagodzących siłę oddziaływania mechanizmów rynkowych. Do tych rozwiązań 
zaliczyć należy: bariery potencjalnego wejścia na rynek, ekonomię skali, pomoc 
państwa. To spowodowało, że rynek codziennej prasy regionalnej nie w pełni 
funkcjonuje tak jak tradycyjny rynek konkurencyjny. Wpływ na to specyfi czne 
funkcjonowanie ma fakt, że przedsiębiorstwo prasy regionalnej codziennej musi de 
facto operować na podwójnym rynku popytu (odpowiadając na zapotrzebowanie 
czytelnika i reklamodawców) i na dwóch rynkach podaży (zderza się z konkurencją 
oferty dla czytelnika i reklamodawców). I dzieje się to na określonym terytorium, 
które – szczególnie w wypadku prasy regionalnej – jest zamknięte w konkretnych 
granicach, a więc bywa ograniczone. 

Ponadto, jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, przedsiębiorstwo prasowe 
składa się z grup osób, których potrzeby, wartości i cele bywają często rozbieżne. 

We Francji główny problem stanowią konfl ikty między właścicielem a związ-
kami zawodowymi pracowników fi zycznych tworzących gazetę. Rolą menedżera 
jest znalezienie instrumentów zmniejszenia kosztów produkcji. Modernizacja, która 
w sektorze prasy obejmuje wprowadzenie nowych technologii (druku offsetowego, 
fotoskładu, szybkich maszyn drukarskich, informatyzacji produkcji, oferty interne-

36  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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towej itp.), jest z trudem akceptowana przez związki zawodowe. Przedsiębiorstwo 
codziennej prasy regionalnej musi więc przyznać tym strategicznym, z punktu 
widzenia przetrwania przedsiębiorstwa, pracownikom korzyści (płacowe i inne), 
które dla innych sektorów nie są tak istotnym czynnikiem przetrwania. Produkcja 
dziennika – jak już wspomniano – nie może czekać i ten „element czasu” jest 
wykorzystywany przez związkowców jako skuteczny sposób nacisku. 

Specyfi ką przedsiębiorstwa codziennej prasy regionalnej we Francji jako orga-
nizacji jest fakt, że stanowiska kierownicze w nim zajmują najczęściej właściciele. 
W typowej fi rmie funkcjonującej w ramach gospodarki rynkowej menedżer jest 
najczęściej pracownikiem najemnym. Jeśli jest on pracownikiem nieskutecznym, 
zostaje szybko zastąpiony innym. W codziennej prasie regionalnej takie wypadki 
są rzadsze. 

We Francji żaden tytuł prasy codziennej nie jest bezpośrednio obecny na gieł-
dzie37. Cała troska władzy powojennej poszła w kierunku wyłączenia prasy fran-
cuskiej spod władzy mechanizmów wolnego rynku. Ale tak jak nie uniknięto 
koncentracji na rynku mediów, tak przedsiębiorstwa prasowe nie uniknęły też 
uzależnienia się od kapitału zewnętrznego. Stało się to z dwóch powodów: po 
pierwsze, większość wydawców nie dysponuje odpowiednimi środkami na prze-
prowadzenie modernizacji, a po drugie, gazety mogą stracić niezależność w chwili 
przekazywania kapitału kolejnemu pokoleniu; Francja nie wprowadziła bowiem, 
jak to zrobiła Szwajcaria, prawa sukcesji korzystnego dla akcjonariatu rodzinnego. 
Poszczególne tytuły stosują różne środki zaradcze, aby ochronić swoją niezależ-
ność. Albo, jak stało się to w wypadku „Ouest-France”, zmieniają status fi rmy, 
uzależniając ją od stowarzyszenia non profi t, albo przekształcają się w spółki ko-
mandytowe („Midi Libre”), albo następuje zakup przedsiębiorstwa przez pracow-
ników, albo też tworzy się holding pośredni, albo wreszcie następuje ograniczenie 
udziału akcjonariuszy w spółce cywilnej38. Na skutek tych procesów w codziennej 
prasie regionalnej we Francji wytworzyły się dwa typy przedsiębiorstw: wielkie 
grupy prasowe, przemysłowe lub bankowe, oparte na własności kapitalistycznej, 
oraz fi rmy rodzinne o szczególnym statusie i modelu organizacji. 

Budżet w dzienniku regionalnym jest mało elastyczny. Istnieją trzy główne 
kolumny wydatków: pracownicy (pensje i wszystkie obciążenia), środki produkcji 
(papier, tusz drukarski, energia, środki komunikacji itd.) oraz koszty rozpowszech-
niania i promocji. Przychody natomiast pochodzą ze sprzedaży produktu i z rekla-
my. Na wydatki na pracowników przeznacza się około 40 procent kosztów39. Są 
one tradycyjnie wysokie, z małą możliwością ich redukcji. Obecnie zmniejszyła 
się liczba pracowników technicznych (nowocześniejsze maszyny i informatyzacja), 
ale za to nieznacznie zwiększyła liczba dziennikarzy, handlowców i pracowników 
promocji. W sumie jednak wydatki na personel mają lekką tendencję spadkową. 

37  Ibidem.
38  P. Le Floche, op. cit., s. 111–117.
39  Informacje uzyskane od Antoine’a de Tarlé…
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Koszty dystrybucji codziennej prasy regionalnej we Francji wynoszą od 15 
do 25 procent ceny egzemplarza; jest to koszt niższy niż w wypadku prasy pa-
ryskiej40. Dzienniki regionalne mają na ogół własny system dystrybucji i muszą 
wiele inwestować w zatrudnienie roznosicieli oraz w stworzenie systemu, który 
zapewniałby efektywną sprzedaż – na ile to możliwe bez zwrotów. Generalnie 
jest tak, że produkcja i dystrybucja dziennika są droższe niż koszt jego stworzenia 
i skomponowania na makiecie. Nieprawdą jest więc, że wkład intelektualny jest 
w dziennikach najdroższy41. Dziennik regionalny jest produktem, który sprzedaje 
się poniżej jego kosztów produkcji. Różnicę między kosztami produkcji a ceną 
sprzedaży wyrównują zyski z reklam. Im więcej odbiorców, tym większa liczba 
reklamodawców i tym większa możliwość utrzymania dobrej kondycji fi nansowej 
przedsiębiorstwa.

Koncentracja na rynku codziennej prasy regionalnej

Uznaje się, że rynek jest skoncentrowany, gdy czterech głównych wydawców 
zajmuje razem 40 procent rynku w danym sektorze prasy. We Francji ustawa z 1986 
roku ogranicza udział w rynku jednej grupy prasowej na rynku dzienników do 30 
procent42. Znikanie z rynku jednych tytułów i nasilanie się koncentracji, łączenie 
się w grupy innych, można wytłumaczyć czterema czynnikami: 1) znacznymi 
kosztami stałymi; 2) rolą reklamy jako czynnika równowagi fi nansowej; 3) szcze-
gólnymi uregulowaniami podatkowymi (art. 39. bis Głównego kodeksu podatków 
przewiduje, że dzienniki mogą wyłączyć część swoich zysków z opodatkowania, 
pod warunkiem, że zainwestują je w ciągu pięciu lat w rozwój fi rmy [a nie oddadzą 
akcjonariuszom, bo wówczas musiałyby zapłacić podatek od tych zysków], a na to 
mogą sobie pozwolić tylko fi rmy bogate, tym samym system podatkowy sprzyja 
koncentracji na rynku mediów); 4) kosztami nie do odzyskania jako barierą wejścia 
na rynek (maszyny, sprzęt specjalistyczny). 

Na rynku reklamy lokalnej monopol dziennika regionalnego jest mało prawdopo-
dobny (konkurują z nim gazety bezpłatne, prospekty, afi sze). Na rynku rozpowszech-
niania mówi się natomiast o dwóch przypadkach monopolu dziennika regionalnego: 
pierwszym, gdy dziennik jest jedynym, który proponuje codzienną informację lokal-
ną, i drugim, gdy duopol lub triopol należy do tego samego właściciela. 

Ze względu na niestabilność rynku, trudności przewidywania, ile należy w na-
stępnym dniu, w zależności od biegu wydarzeń, wydrukować egzemplarzy gazety, 
przedsiębiorstwo prasowe musi mieć zdolność nadprodukcji. Nieliczne dzienniki 
mogą sobie na to pozwolić, zważywszy koszty utrzymania odpowiedniej liczby 
pracowników czy zakupu odpowiednich maszyn drukarskich. Monopoliści (grupy 

40  N. Toussaint-Desmoulins, L’Économie des médias, PUF, Paris 2006, s. 49–50.
41  L. Guéry, La presse régional et locale, CFPJ (Connaissance des Médias), 1992, s. 85–91.
42  P. Le Floch, N. Sonnac, Économie de la presse, La Découverte, Paris 2000, s. 59.
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prasowe) mogą, w czasie gdy same tych możliwości nie wykorzystują, oferować 
usługi innym lub używać swoich zasobów w innych, poza dziennikiem, sektorach 
swojej działalności43. 

Teoria spirali rozpowszechniania Larsa Furhoffa tłumaczy, jak fi nansowanie 
przez reklamę sprzyja koncentracji. Dziennik lider na rynku rozpowszechniania, 
który dzięki ekonomii skali ma niższe koszty produkcji, będzie utrzymywał do-
minację na części rynku reklamy lokalnej. Może zatem proponować niższe taryfy 
za powierzchnię reklamową. Im więcej egzemplarzy produkuje, tym większa jest 
skuteczność gazety jako nośnika reklamy dla zleceniodawców, a w ślad za tym – 
większa liczba potencjalnych reklamodawców. Większe zyski z reklamy pozwalają 
inwestować w tworzenie lepszej jakości informacji lokalnej, co z kolei przyciąga 
nowych czytelników. Takie zachowanie lidera powinno powodować pogarszanie 
się pozycji konkurentów, z powodu odpływu reklam, co z kolei wpłynie na niższą 
jakość ich informacji44. 

Ben H. Bagdikian uważa, że ten zaklęty krąg reklamy i ekonomia skali mogą 
prowadzić do powstania absolutnych monopoli lokalnych. Jedynie dyferencjacja 
produktów lub przejęcie przez nieliderów rynku odbiorców zainteresowanych 
inną niż dostarczana przez lidera informacją może uchronić od realizacji tej wizji. 
Niezależnie od dyferencjacji zawartości w znaczeniu podnoszenia jej jakości, 
dzienniki drugiego rzędu mogą zastosować segmentację geografi czną. Przy zało-
żeniu niejednorodności preferencji odbiorców, a przy takiej samej cenie produktu, 
ich produkt znajdzie swojego odbiorcę45. 

Polityka wielości edycji (mutacji) jednego dziennika także jest strategią dyfe-
rencjacji produktu, stosowaną jednak w ramach jednej fi rmy monopolistycznej. 
Nowej fi rmie trudno jest wejść na rynek terytorialnie posegmentowany przez fi rmę 
już istniejącą, ze względu na jakość, prawdopodobnie niższą, informacji przez 
siebie dostarczanej, a także z powodu przywiązania czytelników do już istnieją-
cego tytułu. Jest to jeden z ważnych czynników stanowiących barierę wejścia na 
rynek. Nota bene, segmentacja terytorialna jednego dziennika opiera się zarówno 
na dążeniu do usatysfakcjonowania lokalnych reklamodawców, jak i czytelników. 
Pozwala ona również obniżyć koszty poniesione na zakup papieru. 

Le Floche jest zdania, że koncentracja na rynku mediów związana jest raczej 
z grupowaniem się dzienników w celu monopolizacji rynku reklamy, aniżeli z mo-
nopolizacją rynku informacji. Wiąże się ona ponadto z wykupem przez istnieją-
ce fi rmy niezależnych tytułów dzienników i tygodników, które mają trudności 
w przetrwaniu46. 

43  P. Le Floche, op. cit., s. 205–215.
44  L. Furhoff, Some refl ections on newspaper concentration, „Scandinavian Economic History 

Review” 1973, 21(1), s. 1–27, cyt. za: P. Le Floche, op. cit., s. 226.
45  B.H. Bagdikian, Conglomeration, concentration, and the fl ow of information [w:] Proceedings 

of the Symposium on Media Concentration, vol. 1, 14–15 XII 1978, Bureau of Competition, Federal 
Trade Commission, cyt. za: P. Le Floche, op. cit., s. 230.

46  P. Le Floche, op. cit., s. 233.
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Aby zwiększyć dochody z reklamy, gazety regionalne wprowadziły system 
„66+3”, obecnie zwany PQR 66, który sprawia, że w zakresie reklamy nie konku-
rują one ze sobą, ale współpracują. Reklamodawca, ten ekstralokalny, o zasięgu 
krajowym, a więc wydający na reklamę zazwyczaj bardzo poważne kwoty, może 
umieścić swoją reklamę trzy razy w ciągu dziesięciu dni we wszystkich dzien-
nikach regionalnych i lokalnych. Reklamodawca, podpisując umowę z jednym 
tylko dziennikiem, zamiast z kilkudziesięcioma, obniża znacznie koszty transakcji 
i negocjacji. Ta praktyka podnosi również barierę wejścia, ponieważ nowy dziennik 
na rynku nie może zaproponować tak korzystnych cen, jakie oferują stowarzyszeni 
wydawcy. Zaznaczyć trzeba, że grupa dzienników niekoniecznie musi stosować 
ceny dumpingowe, ponieważ ekonomia kosztów sprzedaży i technologia tworzenia 
reklamy pozwalają na zaoferowanie korzystniejszych cen klientowi, gdy kilka 
przedsiębiorstw połączy swoje siły47.

Bariery wejścia na rynek codziennej prasy regionalnej

Koncentracji na rynku mediów regionalnych sprzyja bariera wejścia związana 
z wysokimi kosztami niemożliwymi do odzyskania. Są to koszty inwestycji na 
technologię (drukarnie) i na potencjał społeczny (bowiem wartością fi rmy są ludzie, 
ich wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje)48. Jednak za główną barierę 
wejścia Patrick Le Floche uważa niezdolność nowej fi rmy do sprostania wymo-
gom wysokiej jakości informacji lokalnych, a szczególnie trudności w ich bardzo 
precyzyjnym gromadzeniu i wysokiej jakości opracowania. Może temu podołać 
tylko taka fi rma, która jest w stanie rozwinąć bardzo szeroką sieć korespondentów 
lokalnych (tę opinię potwierdza praktyka stosowana w Ouest-France, o czym bę-
dzie jeszcze mowa). A nie każda fi rma może na ten cel przeznaczyć wystarczające 
środki. To sprawia, że fi rma wchodząca na rynek, jeśli nie może osiągnąć takiego 
poziomu jakości swojego produktu, jaki panuje już na rynku lub lepszego, nie ma 
wielkich szans na przetrwanie. Koszty produkcji nowo wchodzącej fi rmy muszą 
być nawet wyższe od tych, które poniosła już istniejąca fi rma, gdy wchodziła na 
rynek49. Le Floche twierdzi, że nawet jeśli potencjał technologiczny i ekonomiczny 
byłby równy potencjałowi istniejącej fi rmy lub od niego wyższy, czas potrzebny 
na uruchomienie tego potencjału w wypadku nowej fi rmy działa na jej niekorzyść. 
Stąd też w wypadku prasy regionalnej takich wejść na rynek się nie odnotowuje50, 
w odróżnieniu od prasy paryskiej lub bezpłatnej. 

47  Informacje uzyskane od Jacka Brzezińskiego, dyrektora Centrum Dokumentacji Ouest-France, 
wywiad przeprowadzony w Rennes-Chantepie, luty 2007 rok.

48  J. Tirole, The theory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge 1988, cyt. za: 
P. Le Floche, op. cit., s. 234.

49  P. Geroski, R.J. Gilbert, A. Jacquemin, Barriers to entry and strategic competition [w:] H. Son-
nenschein, J. Lesourne (red.), Fundamentals of pure and applied economics: encyclopedia of econom-
ics, Harwood Academic Publishers, Chur 1990, cyt. za: P. Le Floche, op. cit., s. 237.

50  P. Le Floche, op. cit., 1997, s. 246.
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Wprowadzenie strategii dyferencjacji produktu należy traktować jako element 
strategicznej bariery wejścia, która ma wpływ na dobro wspólne, jakim jest sama 
informacja. W tym zakresie fi rma istniejąca już na rynku ma największe szanse na 
przetrwanie, ponieważ to jej poziom technologiczny dyktuje nowo wchodzącym 
fi rmom warunki, na jakich ich wejście w ogóle jest możliwe. Im lepsza technologia 
istniejącej fi rmy, tym trudniejsze wejście dla nowej (jeśli nie reprezentuje wyższego 
od tej pierwszej poziomu technicznego, a więc większego kapitału). 

Firmy już istniejące nie są zainteresowane ułatwianiem zniesienia tej bariery. 
Przeciwnie, ich strategia polega na stosowaniu podziału swojego terytorium na strefy, 
dla których wydają osobne edycje. Mnożenie edycji (mutacji) należy do strategii 
dyferencjacji produktu w ramach jednego przedsiębiorstwa (przykład Ouest-France 
jest potwierdzeniem tej praktyki – wydaje on 47 mutacji każdego dnia). Tu pojawia 
się pytanie, czy taką strategię segmentacji na wiele edycji należy zaliczyć do prób 
utrudnienia wejścia konkurencji na rynek, czy uznać ją za sposób dostosowania pro-
duktu do oczekiwań czytelnika? Według opinii Le Floche’a, jest ona wyrazem troski 
o przetrwanie fi rmy: tylko usatysfakcjonowany czytelnik kupi gazetę, a reklamo-
dawca powierzy jej reklamę. Podział na wiele edycji (mutacji) pozwala na „głębsze 
zejście w teren” w sytuacji, gdy ze wszystkich badań rynkowych wynika, że czytelnik 
prasy regionalnej najsilniej zainteresowany jest informacją lokalną, a reklamodawcy 
szukają takiego nośnika, który posiada największą liczbę czytelników. 

Jedynie rozwijanie goodwill, jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, nowo 
wchodzącej na rynek fi rmy może być ułatwieniem wejścia; musi ona mieć znacz-
nie lepszą jakość swojego produktu, w tym wysoką jakość informacji lokalnej, by 
jej wejście było możliwe. Dodatkowo, nowo wchodząca fi rma musiałaby wejść 
do takiej strefy, w której dystrybucja produktu fi rmy już istniejącej jest słaba. Im 
większa jest koncentracja na rynku mediów, tym łatwiej jest wejść nowej fi rmie. 
Większość fi rm już funkcjonujących na rynku wprowadza metodę nadinwesty-
cji w informację lokalną w strefach, które uważają za zagrożone konkurencją. 
W konsekwencji wejście na rynek zostaje zablokowane, a istniejące rynki prasy 
regionalnej zostają zmonopolizowane51. 

Żeby podsumować problem koncentracji na rynku mediów regionalnych, na-
leży przywołać wspomniany już wcześniej zapis art. 39. bis Głównego kodeksu 
podatków, który mówi o wyłączeniu z opodatkowania części zysków fi rmy, jeśli 
fi rma w ciągu pięciu lat dokona reinwestycji w swój rozwój52. Jest oczywiste, że 
tylko dysponując dużym kapitałem, nowo wchodząca fi rma może sobie na to po-
zwolić. Państwo, paradoksalnie, przyczynia się do koncentracji na rynku mediów, 
bowiem tylko bardzo silne fi rmy na rynku generują zyski, których część mogą 
reinwestować, poprawiając tym samym jakość swojego produktu. Firmy słabsze 
od nich nie mogą skorzystać z tej pomocy państwa. Ich zyski są bowiem zbyt małe, 
by przeznaczyć je na reinwestycje. 

51  Ibidem, s. 240–241.
52  Code Général des Impôts (Główny kodeks podatków, art. 39. bis; ustawa nr 80–30 z 18 stycznia 

1980 roku). 
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Reasumując, Patrick Le Floche wyodrębnia cztery mechanizmy sprzyjające 
koncentracji na rynku mediów regionalnych. Po pierwsze, produkt podlega eko-
nomii skali, po drugie, w równowadze fi nansowej przedsiębiorstwa prasowego 
najistotniejszą rolę odgrywa liczba reklam, którą dziennik może zdobyć, po trzecie, 
potencjalna konkurencja ma stosunkowo mały wpływ na zachowania się stabil-
nych fi rm już istniejących na rynku oraz po czwarte, obowiązuje legislacja, która 
ogranicza konkurencję na rynku mediów. 

Le Floche wyodrębnia również dwa typy barier wejścia na rynek: jedne zwią-
zane z naturą dobra, jakim jest dziennik, oraz z procesem jego produkcji – nazywa 
je ba r i e r ami  na tu r a lnymi, oraz drugie, które wiążą się ze strategią przyjętą 
przez przedsiębiorcę – te nazywa s t r a t eg i cznymi. Do nich należą między in-
nymi dyferencjacja produktu przez zwielokrotnienie edycji oraz nawiązywanie 
silniejszej relacji z czytelnikiem dzięki dostarczaniu mu wysokiej jakości i dużej 
liczby informacji lokalnych. Rozpatrując wpływ koncentracji na rynku mediów 
regionalnych na produkt, jakim jest wspólne dobro – informacja, Le Floche uwa-
ża, że monopole lokalne nie są dla tego produktu wyłącznie szkodliwe. Wpływ 
monopolu na dobro wspólne musi być rozpatrywany z dwóch punktów widzenia: 
zachowań fi rm w dziedzinie dystrybucji i ustalania przez nie taryf dla reklamy. 

Poza tymi mechanizmami na brak konkurencji wpływają wysokie koszty stałe 
i koszty niemożliwe do odzyskania w krótkim czasie. Największe koszty stałe fi rma 
prasowa ponosi, produkując prototyp gazety. Zatem, im więcej fi rma drukuje egzem-
plarzy, tym koszt wyprodukowania jednego egzemplarza jest mniejszy. Ekonomia 
skali jest najczęściej występującą w tym typie przedsiębiorstw i to ona najlepiej 
tłumaczy tendencję monopolistyczną na rynku prasy regionalnej we Francji. 

W wypadku Francji niemal cała prasa ukazująca się w poszczególnych departa-
mentach kraju ma wskaźnik CR4 bliski 100 procent53 (czyli udział w przychodach 
całego rynku czterech wiodących fi rm54). Udział w rynku dwu dzienników jest więc 
już uważany za istnienie pewnego stopnia konkurencji. 

Podobnie jak to było pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, które to lata 
były naznaczone recesją ekonomiczną, problem równowagi fi nansowej przedsię-
biorstw prasowych stoi obecnie w centrum zainteresowania analityków rynku. 
Po okresie wzrostu ekonomicznego w latach dziewięćdziesiątych wydawcy gazet 
muszą obecnie stawiać czoła niekorzystnej ewolucji koniunkturalnej. Dotyczy to 
przede wszystkim konkurencji Internetu oraz zmiennej koniunktury w dziedzinie 
reklamy, która wpłynęła na zachwianie się równowagi fi nansowej części dzienników 
regionalnych. Zmusiło to fi rmy do poszukiwania wewnętrznych środków utrzymania 
równowagi fi nansowej, co z kolei spowodowało zwiększenie stopnia koncentracji 
na rynku mediów i powstanie monopoli. Koncentracja odbywa się na dwóch pozio-
mach – na poziomie dobra, jakim jest produkt, oraz na poziomie rynku. 

53  P. Le Floche, op. cit., s. 259.
54  M.B. Owen, J.H. Beebe, W.G. Manning, Television economics, D.C. Heath, Lexington 1974, 

cyt. za: T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania 
masowego, PH Tex, Warszawa 1998, s. 98.
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Koncentracja na rynku mediów regionalnych wypływa ze specyfi ki dobra, jakim 
jest informacja lokalna. Po pierwsze, jak już wspomniano, produkcja dziennika 
generuje olbrzymie koszty stałe związane z wyprodukowaniem prototypu; rozwią-
zaniem jest tutaj ekonomia skali oraz duże przychody z reklamy. Mogą sobie na 
to pozwolić tylko największe i najzasobniejsze przedsiębiorstwa na rynku prasy 
regionalnej, np. Ouest-France, produkujący (i sprzedający) blisko 800 tysięcy 
egzemplarzy dziennie. Również reklamodawcy wybierają nośniki o największym 
nakładzie, przyczyniając się do wzmocnienia koncentracji, która na rynku prasy 
regionalnej we Francji jest wyraźna. 

Dziennik jest dobrem, które cieszy się silnym przywiązaniem czytelnika. Ta 
relacja pozarynkowa ochrania częściowo gazetę i pozwala wytłumaczyć, dlacze-
go konfi guracja rynku jest względnie stabilna. Czytelnicy przyzwyczajają się do 
tytułu, do jakości, do wartości prezentowanych i bronionych przez dany dziennik. 
Jest to proces długotrwały dla obu stron – i dla dziennika, i dla czytelnika. Tytuł 
nowo wchodzący na rynek ma znaczne trudności ze zdobyciem czytelników, gdy 
na terenie jego działania operuje już inny dziennik, szczególnie, gdy ma on długą 
tradycję. Z analizy przeprowadzonej przez Le Floche’a wynika, że wpływ mono-
polu na zachowania przedsiębiorstw wydających prasę regionalną przejawia się 
na poziomie liczby wyprodukowanych egzemplarzy (monopolista najczęściej ma 
największy nakład, który jest trudny do pokonania przez nowo wchodzącą fi rmę) 
oraz na poziomie taryfi kacji cen reklam. Na rynku reklamy monopol jest strukturą 
najskuteczniejszą, gdy oferuje niższe niż konkurencja ceny za dotarcie do klienta. 
Zrzeszanie się przedsiębiorców, spółki, układy partnerstwa w dziedzinie reklamy 
przynoszą ten sam efekt. Monopolista na rynku prasy regionalnej ma również 
techniczne i fi nansowe możliwości podwyższania jakości swojej informacji, co 
pozwala mu zdobyć jak największą liczbę czytelników, z zarazem stanowi kolejną 
barierę wejścia dla potencjalnych nowych wydawców. I tu koło się zamyka.

Klasyfi kacja rynku prasy drukowanej

Poniżej zostanie zaprezentowana klasyfi kacja francuskiego rynku prasowego, 
aby można było umiejscowić wydawcę dziennika regionalnego „Ouest-France” 
w szerszym, krajowym kontekście rynku prasowego. Cecha wyróżniająca fran-
cuską prasę drukowaną to, przede wszystkim, obecność ogromnej liczby tytułów 
prasy periodycznej. O ile zjawisko zwiększenia liczby tytułów w tej grupie jest 
powszechne we wszystkich krajach rozwiniętych, o tyle sytuacja we Francji jest 
szczególna z powodu ich wielkiego zróżnicowania tematycznego i kierowania po-
szczególnych tytułów do wybranych grup czytelników, nie tylko do ogółu. Francja 
jest dzisiaj największym konsumentem prasy magazynowej – ta grupa obejmuje 
trzy czwarte wszystkich tytułów, czyli 3309 na 4435 tytułów prasy w tym kraju. 
Prasa specjalistyczna (zawodowa) stanowi niecałą połowę, reszta to magazyny 
przeznaczone dla szerokiej publiczności. Samych magazynów sportowych, po-
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święconych różnym dyscyplinom, jest ponad 100. Czasopism dla kobiet jest ponad 
80, dla dzieci i młodzieży – ponad 15055. 

Innym charakterystycznym typem prasy są we Francji tygodniki lokalne. Są 
to najczęściej gazety niewielkie (przeciętna ich sprzedaż oscyluje w granicach 
8 tysięcy egzemplarzy56), ale ich rola jest trudna do przecenienia, jeśli bierze się 
pod uwagę znaczenie informacji de proximité we Francji. Szerzej na ten temat 
w kolejnych rozdziałach. 

O roli dzienników wspomniano już na początku tego rozdziału. Przypomnieć 
należy jedynie, że 68 tytułów „krajowej prasy podającej informacje ogólne i poli-
tyczne”57, ukazujących się w 2010 roku na terytorium Francji (nie licząc pięciu gazet 
wydawanych na obszarze departamentów i terytoriów zamorskich), dzieliło się na 
prasę krajową – „paryską” (dziesięć tytułów) i prasę regionalną (58 tytułów). Przy-
pomnijmy również, że proporcja sprzedaży tych dwóch kategorii prasy rozkładała się 
następująco: jedna czwarta na prasę paryską i trzy czwarte na prasę regionalną58.

Kolejnym elementem rynku prasy we Francji są gazety bezpłatne. W 2010 roku 
na rynku były obecne trzy główne tytuły: „Metro”, „20 Minutes” i „Directe Matin”. 
Każdy z nich był obecny w największych miastach Francji, a ich dzienny nakład 
wynosił: „Metro” – 674 923 egzemplarzy, „20 Minutes” – 769 503, a „Directe 
Matin” – 743 169. Udział dochodów reklamowych prasy gratisowej w całości 
rynku reklamy mediów francuskich wynosił w tymże roku 7 procent59.

Do rodziny prasy drukowanej należy dołączyć jeszcze prasę stowarzyszenio-
wą, jak nazywa się we Francji gazety wydawane przez różne grupy społeczne, 
mniejszości, organizacje, kluby, a nie przez przedsiębiorstwa prasowe. W 1998 
roku istniało około 30 tysięcy tytułów prasy stowarzyszeniowej60. Ta liczba ciągle 
ulega zmianie. W 2010 kontroli OJD poddało się jedynie 11 tytułów. 

3.4. GŁÓWNE TYTUŁY PRASOWE 

Grupy prasowe

Jak już wspomniano, koncentracja mediów obejmuje całą prasę, a nie wy-
łącznie dzienniki regionalne. Niektóre grupy tworzą się na bazie zarówno prasy 
regionalnej, jak i prasy innego typu. Tak jest w wypadku wymienionych w tabeli 3: 
grupy Hachette Filipacchi Médias, która obejmuje swoim zasięgiem prasę maga-
zynową i regionalną, grupy Le Monde, która poza trzema gazetami regionalnymi 

55  Tableaux Statistiques de la Presse, 2006.
56  Ibidem.
57  Jest to sformułowanie ofi cjalne, używane we Francji przez instytucje rządowe i profesjonalne.
58  Tableaux Statistiques de la Presse, 2006.
59  IREP-France PUB, 2010.
60  F. Balle, op. cit., 363–422.
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posiada najbardziej prestiżowy paryski dziennik „Le Monde”, czy wreszcie grupy 
Amaury, wydającej prasę regionalną, paryską, a także uczestniczącą w wielkich 
wydarzeniach sportowych (grupa Amaury jest właścicielką i organizatorką wyścigu 
kolarskiego Tour de France).

Poza grupami wymienionymi w tabeli 3, obecnymi w prasie regionalnej, istnieją 
różne grupy prasowe specjalistyczne, takie np. jak katolicka grupa Bayard Presse, 
wydająca dziennik „La Croix”, różne periodyki, a także książki.

Godną odnotowania tendencją występującą w obrębie grup prasowych jest 
napływ obcego kapitału. Tu prym wiodą trzy grupy:

Bertelsmann (niemiecka) – wydawca wielu poczytnych magazynów, jak np. • 
„Prima”, „Gala”, „Géo” itd.,
Emap (brytyjska) – wydawca magazynów specjalistycznych• 61,
Pearson (brytyjska).• 

Kolejna tendencja to wzmacnianie obecności wielkich grup przemysłowych 
i handlowych na rynku mediów. Są wśród nich:

Lagardère – właściciel Hachette, ale równocześnie właściciel Airbusa • 
(EADS – European Aeronautic Defence and Space Company),
LVMH – lider na rynku marek towarów luksusowych: perfum, biżuterii, • 
win itp., właściciel kilku prestiżowych magazynów informacyjnych, w tym 
„Les Echos”,
Dassault – działa w przemyśle wojskowym, właściciel dziennika „Le Fi-• 
garo”, 
Pinault – jej właściciel zaczynał swoją karierę od handlu drewnem, dzisiaj • 
jest potentatem między innymi na rynku księgarskim (FNAC – największa 
francuska sieć księgarń), wielkich domów towarowych i dystrybutorem 
produktów słynnych fi rm, takich jak Gucci, Yves Saint Laurent,
Pathé – pierwszy niezależny producent fi lmów w Europie, organizator sal • 
kinowych, nadawca telewizji kablowej.

Grupy prasowe codziennej prasy regionalnej

Sześćdziesiąt osiem tytułów w 2010 r., 7 487 411 egzemplarzy dziennie, mi-
liony czytelników – wszystko to sprawia, że prasa regionalna jest nadal jednym 
z głównych narodowych mediów, mogących konkurować nawet z telewizją62.

Liczne fuzje albo porozumienia partnerskie pomiędzy tytułami w obrębie jed-
nego departamentu lub regionu pozwoliły przetrwać słabszym. Te posunięcia de-
fensywne, jak i nieuchronna koncentracja kapitałowa, spowodowały, że francuska 
prasa regionalna funkcjonuje w ramach grup. Ich listę zawiera tabela 3.

61  W 2006 roku, wobec spadku rentowności wydawanych we Francji magazynów, grupa Emap 
wystawiła je na sprzedaż – informacja uzyskana w Dziale Dokumentacji Ouest-France.

62  OJD, 2010.
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Tabela 3. Główne grupy prasowe codziennej prasy o zasięgu krajowym (PQ)
i codziennej prasy regionalnej (PQR) – sprzedaż całkowita w 2009 i 2010 roku

Grupa
Tytuły przez nią 
wydawane 

Sprzedaż całkowita 
(liczba egzemplarzy) Ewolucja

 2009 rok 2010 rok egz. %
CREDIT 
MUTUEL 
CENTRE EST 
EUROPE

 1 225 153 1 196 568 –28 585 –2,3%

 „Le Dauphiné Libéré” 241 867 237 274 –4592 –1,9%

 
„Le Progrès”
– „La Tribune/Le Progrès” 217 755 215 037 –2719 –1,2%

 
„Dernières Nouvelles 
d’Alsace” 178 784 175 197 –3588 –2,0%

 „L’Est Républicain” 167 881 161 347 –6534 –3,9%
 „Le Républicain Lorrain” 137 042 133 200 –3842 –2,8%
 „L’Alsace” 103 654 101 127 –2528 –2,4%

 
„Le Journal de Saône
et Loire” 58 036 57 033 –1003 –1,7%

 „Vosges Matin” 47 965 46 038 –1928 –4,0%
 „Le Bien Public” 46 336 44 891 –1445 –3,1%

 
„Le Journal de la 
Haute-Marne” 25 832 25 426 –406 –1,6%

SIPA  997 414 989 361 –8053 –0,8%

 „Ouest-France” 785 967 780 779 –5188 –0,7%
 „Le Courrier de l’Ouest” 102 225 101 385 –840 –0,8%
 „Le Maine Libre” 47 205 46 856 –349 –0,7%
 „Presse Océan” 36 443 35 042 –1400 –3,8%
 „la Presse de la Manche” 25 574 25 299 –276 –1,1%

AMAURY  814 774 785 315 –29 459 –3,6%

 „L’Équipe” 315 504,1 314 566 –938 –0,3%
 „Le Parisien” 311 483,5 297 173 –14 310 –4,6%
 „Aujourd’hui en France” 187 786,0 173 576 –14 210 –7,6%

SUD OUEST  618 954 605 769 –13 185 –2,1%

 „Sud Ouest” 304 137 299 198 –4939 –1,6%
 „Midi Libre Semaine” 143 934 139 898 –4037 –2,8%
 „L’Indépendant Semaine” 63 585 60 920 –2665 –4,2%
 „La Charente Libre” 38 228 37 439 –789 –2,1%

 
„La République des 
Pyrénées” 32 465 32 741 276 0,9%

 
„Centre Presse Aveyron 
Semaine” 20 896 20 310 –587 –2,8%

 
„L’Éclair des Pyrénées – 
Pays de l’Adour” 8960 8831 –129 –1,4%

 „La Dordogne Libre” 6749 6434 –315 –4,7%
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HERSANT 
MEDIA  600 476 587 077 –13 399 –2,2%

 „La Provence” 146 772 141 784 –4988 –3,4%
 „Nice Matin” 110 619 108 866 –1753 –1,6%
 „L’Union-L’Ardennais” 104 759 102 636 –2122 –2,0%
 „Var Matin” 73 898 74 216 319 0,4%
 „Paris Normandie” 61 425 58 683 –2742 –4,5%
 „Corse Matin” 42 312 41 978 –334 –0,8%
 „L’Est Éclair” 27 821 27 685 –135 –0,5%
 „Havre Libre” 13 396 12 723 –673 –5,0%

 
„Le Havre Presse Le 
Progrès de Fécamp” 13 286 12 617 –669 –5,0%

 „Libération Champagne” 6190 5889 –301 –4,9%
CENTRE 
FRANCE LA 
MONTAGNE

 419 806 419 370 –435 –0,1%

 „La Montagne” 197 424 196 201 –1224 –0,6%
 „La République du Centre” 51 029 49 687 –1342 –2,6%
 „Le Populaire du Centre” 43 868 43 159 –709 –1,6%
 „Le Berry Républicain” 31 696 36 688 4992 15,7%
 „L’Yonne Républicaine” 36 472 35 314 –1159 –3,2%
 „Le Journal du Centre” 29 938 29 608 –331 –1,1%

 
„L’Écho Républicain de 
Chartres” 29 377 28 714 –663 –2,3%

ROSSEL  384 977 371 814 –13 163 –3,4%
 „La Voix du Nord” 281 766 272 671 –9095 –3,2%

 „Le Courrier Picard” 64 406 62 354 –2052 –3,2%
 „Nord Éclair” 28 622 26 884 –1738 –6,1%

 „Nord Littoral” 10 182 9905 –278 –2,7%
SOCPRESSE–
DASSAULT  331 022 330 237 –785 –0,2%

 „Le Figaro” 331 022 330 237 –785 –0,2%
LE MONDE  323 039 319 022 –4017 –1,2%
 „Le Monde” 323 039 319 022 –4017 –1,2%
LA NOUVELLE 
REPUBLIQUE  226 427 211 854 –14 572 –6,4%

 „La NRCO” 205 288 192 937 –12 351 –6,0%
 „Centre Presse Poitiers” 21 139 18 918 –2221 –10,5%
LA DEPECHE  213 532 208 293 –5239 –2,5%
 „La Dépêche du Midi” 190 875 186 213 –4662 –2,4%

 
„La Nouvelle République 
des Pyrénées” 12 867 12 466 –400 –3,1%

 
„Le Petit Bleu du Lot et 
Garonne” 9790 9614 –177 –1,8%
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Inne tytuły prasy 
codziennej  792 336 839 670 47 334 6,0%

 „Le Télégramme” 208 735 210 862 2127 1,0%
 „Les Échos” 127 361 120 444 –6917 –5,4%
 „Libération” 117 547 118 785 1239 1,1%
 „La Croix” 103 738 106 151 2413 2,3%
 „La Tribune” 74 198 79 164 4965 6,7%
 „Paris Turf” 67 627 62 048 –5579 –8,2%
 „L’Humanité” 52 456 51 010 –1447 –2,8%
 „France Soir” 26 251 77 106 50 855 193,7%
 „L’Éveil de la Haute Loire” 14 422 14 100 –322 –2,2%
Razem 6 947 911 6 864 352 –83 559 –1,2%

Źródło: OJD, 28 kwietnia 2011 roku.

Główne dzienniki francuskie

Prasa codzienna we Francji traci znaczenie, czytelnictwo dzienników spada. 
Kryzys najbardziej dotknął prasę wydawaną w Paryżu, przeznaczoną na rynek 
ogólnokrajowy, w szczególności zaś prasę popularną, zwaną tabloidową. Wydawa-
na kiedyś w Paryżu odniosła wielki sukces w całej Francji. W 1975 roku największy 
dziennik w tym sektorze (i w całym kraju) „France-Soir” stracił przodującą pozycję 
– jego upadek jest symbolem złej kondycji francuskiej prasy popularnej.

Tabela 4. Sprzedaż dziennika „France-Soir” w wybranych latach w okresie 1965–2010

Rok Średnia sprzedaż dzienna 
w egzemplarzach

1965 1 021 235
1985 397 933
2005 53 335
2010
(jako „France-Soir Nouvelle 
Formule”)

74 531 

Źródło: Centrum Dokumentacji Ouest-France.

Nieobecność na rynku albo niewielka obecność prasy popularnej sprawia, że 
Francja staje się wyjątkiem w tym sektorze na rynku mediów światowych, na którym 
dzienniki tego typu przodują (silna pozycja takich tytułów, jak np. „Mirror”, „Bild 
Zeitung”, „USA Today”, „Fakt”). W 2006 roku niemiecki koncern prasowy Springera 
planował wydanie we Francji dziennika popularnego na wzór niemieckiego „Bild” 
albo polskiego „Faktu”. Latem 2007 roku zrezygnował jednak z tego projektu.

Podobnie przedstawia się sytuacja prasy opiniotwórczej. Szczególnie poważny 
kryzys przeżywa „L’Humanité”, dziennik partii komunistycznej. 
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Tabela 5. Sprzedaż dziennika „L’Humanité” w wybranych latach w okresie 1965–2010

Rok Średnia sprzedaż dzienna 
w egzemplarzach

1965 156 131
1985 110 597
2005 55 629
2010 48 118

 Źródło: Centrum Dokumentacji Ouest-France.

Wielokrotne próby powołania do życia nowego dziennika o zasięgu ogólnokra-
jowym, ale tańszego niż posiadające znaczącą pozycję na rynku „Le Figaro” i „Le 
Monde”, kończyły się niepowodzeniem. Jednak, co istotne, to nie brak popytu był 
powodem porażki. Jak twierdził w 1992 roku Jean-Clément Texier: „Skończył się 
czas prosperity. [...] Prasa [...] musi się odwołać do wiedzy z dziedziny zarządzania. 
Wydawcy muszą, tak jak przemysłowcy, mieć prawdziwą strategię fi nansową. [...] 
Najwięksi w sektorze komunikacji są dzisiaj wielkimi przemysłowcami”63.

Obecnie na liście dzienników ogólnoinformacyjnych o zasięgu krajowym znaj-
duje się 18 tytułów. Dziesięć z nich zalicza się do najbardziej poczytnych. W na-
wiasach podano, dla porównania, średnie nakłady z 2005 oraz z 2010 roku. 

„Le Monde” – założony w 1944 roku, najbardziej renomowany francuski • 
dziennik uniwersalny, niezależny, elitarny, porównywany do „The New York 
Times’a” czy „Times’a”, ukazuje się w kioskach wczesnym popołudniem 
(średnia sprzedaż dzienna w 2005 roku: 357 153, w 2010 roku: 286 348);
„Le Figaro” – najstarszy paryski dziennik, założony w 1854 roku, zawiera-• 
jący kompetentną publicystykę o odcieniu centroprawicowym, drugi pod 
względem prestiżu dziennik ogólnoinformacyjny (2005 rok: 342 445, 2010 
rok: 316 732);
„Aujourd’hui en France” – wersja ogólnokrajowa dziennika „Le Parisien”, • 
założonego w 1904 roku (2005 rok: 161 408, 2010 rok: 169 227);
„Libération” – założony w 1973 roku, lewicowy, od 1981 roku bardziej • 
umiarkowany, opiniotwórczy, ogólnoinformacyjny i kulturalny, obecnie ma 
dość poważne kłopoty fi nansowe (2005 rok: 144 480, 2010 rok: 113 099);
„Les Échos” – założony w 1908 roku, specjalistyczny, ekonomiczny, wła-• 
sność brytyjskiej grupy Person (2005 rok: 140 313, 2010 rok: 115 706 );
„La Croix” – założony w 1883 roku, dziennik katolicki (2005 rok: 103 404, • 
2010 rok: 94 439);
„La Tribune” – założony w 1985 roku, opisuje aktualne problemy ekono-• 
miczne, polityczne, społeczne, drugi pod względem czytelnictwa dziennik 
ekonomiczny (2005 rok: 89 866, 2010 rok: 68 813);
„L’Humanité” – założony w 1904 roku, dziennik komunistyczny (2005 rok: • 
55 629, 2010 rok: 48 118);

63  F. Balle, op. cit., s. 403.
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„France-Soir” – założony w 1944 roku, dziennik popularny z bogatą szatą • 
grafi czną, pełen sensacji, w przeszłości gaullistowski, treści w nim zawarte 
są emocjonalnie nacechowane, głównie służą rozrywce (2005 rok: 53 335, 
2010 rok, jako „France-Soir Nouvelle Formule”: 74 531)
„L’Équipe” – dziennik sportowy, jest jednak zaliczany do tej grupy, ponie-• 
waż zamieszcza artykuły dotyczące spraw społecznie ważnych, takich jak: 
doping sportowców, fi nansowanie klubów sportowych, sportowa i nie tylko 
polityka krajowa oraz lokalna itp. (2010 rok: 302 158) 64.

Nieco inaczej przedstawia się, w porównaniu z dziennikami paryskimi (ogól-
nokrajowymi), sytuacja dzienników regionalnych. Wśród 68 tytułów (w 2010 
roku) największym pod względem nakładu jest analizowany w tej pracy dziennik 
„Ouest-France” z Rennes-Chantepie (sprzedający blisko 800 tysięcy egzemplarzy 
dziennie, w 2010 roku sprzedaż wyniosła 757 115). Należy zaznaczyć, że więk-
szość z nich stała się częściami składowymi wielkich grup medialnych. 

Powody tej odmiennej sytuacji są różnorodne, począwszy od ekonomicznych. 
Koszty produkcji dziennika na prowincji są niższe niż w Paryżu. Prasa regional-
na nie jest konfrontowana tak mocno z konkurencją telewizji jak prasa krajowa, 
czyli paryska. Prasa lokalna jest wspierana przez reklamę lokalną, podczas gdy 
reklama krajowa wybrała telewizję jako swój główny nośnik, ograniczając docho-
dy z tego źródła w prasie ogólnokrajowej. Wreszcie, prasa regionalna znacznie 
szybciej reaguje na wydarzenia lokalne, a informacje w niej zawarte są poszu-
kiwanym przez czytelników dobrem. Wydawcy wprowadzają ponadto zmiany 
formuły, modernizację druku, umowy handlowe na reklamy. Wszystko po to, 
by zdobyć nowych czytelników (przede wszystkim kobiety i ludzi młodych). 
Powstają liczne dodatki – sportowe, kobiece, programy TV (jak np. wspomniane 
powyżej „TV Magazine” lub „Femina”), dołączane do wydań weekendowych wielu
dzienników. 

Prasa periodyczna

W 2005 roku ukazywało się na rynku pięć tytułów kwalifi kowanych jako pe-
riodyki informacyjno-polityczne oraz dziewięć typu ilustracyjnego. Ten stan nie 
zmienił się w 2010 roku. Oto najważniejsze z nich (w nawiasach podano nakłady 
z 2005 oraz z 2010 roku): 

„Paris Match” – założony w 1949 roku, porównywalny z „Time” i kie-• 
dyś z „Life”, jego podstawową formą jest fotodziennikarstwo (2005 rok: 
721 141, 2010 rok: 612 513); 

64  Wszystkie dane liczbowe dotyczące dzienników i periodyków francuskich w tej części pracy 
pochodzą z OJD (Offi ce de Justifi cation de Diffusion, Biuro Kontroli Nakładów) – dla porównania, 
z dwóch lat: 2005 oraz 2010 roku, i podają średnią dzienną sprzedaż.
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„L’Express” – założony 1953 roku, opiniotwórczy, polityczno-informacyjny • 
(2005 rok: 547 401, 2010 rok: 436 702); 
„Le Nouvel Observateur” –•  założony 1964 roku, lewicowy, rywalizuje 
z „L’Express” (2005 rok: 542 529, 2010 rok: 502 441); 
„Le Figaro•  Magazine” – założony w 1986 roku, dodatek do weekendowego 
wydania dziennika „Le Figaro” (2005 rok: 467 859, 2010 rok: 429 079); 
„Le Point” – założony w 1972 roku, zawiera wszechstronne informacje, wia-• 
domości kulturalne i rozrywkę (2005 rok: 396 633, 2010 rok: 407 855); 
„Le Pelerin” – założony w 1873 roku, tygodnik katolicki (2005 rok: 300 026, • 
2010 rok: 226 887); 
„Courrier International” – założony w 1990 roku, opiera się na przedru-• 
kach ważnych artykułów z całego świata (2005 rok: 202 881, 2010 rok: 
199 355)65.

Do tygodników znanych i czytywanych w całej Francji należy też satyryczny 
„Le Canard Enchaîné” (założony w 1915 roku) oraz „Marianne” (powołany do 
życia w 1994 roku), tygodnik ogólnoinformacyjny. Oba te tytuły nie są klasyfi -
kowane przez Biuro Kontroli Sprzedaży (OJD), ale ich nakład można ocenić na 
około 300 tysięcy każdy66. 

Do najpoczytniejszych pism kobiecych należy z kolei zaliczyć (w nawiasach 
podano nakłady z 2005 oraz z 2010 roku):

„Version Femina” – dodatek weekendowy do wielu dzienników paryskich • 
i regionalnych (2005 rok: 3 790 289, 2010 rok: 3 407 622); 
„Femme Actuelle” – tygodnik (2005 rok: 1 233 523, 2010 rok: 895 665);• 
„Prima” – miesięcznik (2005 rok: 624 092, 2010 rok: 459 992); • 
„Marie Claire” – miesięcznik (2005 rok: 480 288, 2010 rok: 431 966); • 
„Madame Figaro” – dodatek weekendowy do dziennika „Le Figaro” (2005 • 
rok: 458 412, 2010 rok: 422 851); 
„Cosmopolitain”•  – tygodnik (2005 rok: 360 606, 2010 rok: 379 492); 
„Elle”•  – tygodnik (2005 rok: 352 026, 2010 rok: 382 875). 

Najchętniej kupowane tygodniki o tematyce radiowo-telewizyjnej to (w nawia-
sach podano nakłady z 2005 oraz z 2010 roku):

„TV magazine” – dodatek do wielu weekendowych dzienników (2005 rok: • 
24 686 407, 2010 rok: 5 840 288); 
„Télé 7 jours” (2005 rok: 1 751 889, 2010 rok: 1 420 417); • 
„Télé Z” (2005 rok: 1 736 569, 2010 rok: 1 565 774). • 

Główne periodyki ekonomiczne to (w nawiasach podano nakłady z 2005 oraz 
z 2010 roku):

„Le Particulier” – miesięcznik (2005 rok: 471 434, 2010 rok: 463 318); • 
„Capital”•  – miesięcznik (2005 rok: 377 780, 2010 rok: 322 534); 
„Chalenges” – tygodnik (2005 rok: 256 842, 2010 rok: 232 231). • 

65  Zob. przyp. 64. 
66  Estymacja Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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Główne periodyki people to (w nawiasach podano nakłady z 2005 oraz z 2010 
roku):

„Voici”•  – tygodnik (2005 rok: 528 084, 2010 rok: 382 193); 
„France Dimanche” – tygodnik (2005 rok: 524 522, 2010 rok: 386 997); • 
„Ici Paris”•  – tygodnik (2005 rok: 421 953, 2010 rok: 337 333). 

3.5.  NOWE WYZWANIA DLA PRASY – MULTIMEDIA
I INTERNET 

Bez wątpienia największym wyzwaniem dla codziennej prasy o zasięgu kra-
jowym we Francji są obecnie multimedia i Internet. Nie wszyscy przedsiębiorcy 
prasowi równie entuzjastycznie odnieśli się do tej nowej szansy. Jedni szybko 
dojrzeli w Internecie następnego, po radiu i telewizji, konkurenta, inni woleli 
przyjąć postawę oczekującą, obserwując, jak rozwija się sytuacja. Ci pierwsi już 
zaangażowali się w rozwój multimediów i stworzyli internetowe wydania dla 
swoich dzienników. Na świecie ewolucja ta zaszła szybciej. Badania ankietowe 
przeprowadzone dla Światowej Organizacji Dzienników (AMJ) na grupie 200 
najważniejszych światowych dzienników wykazały, że trzy czwarte z nich już 
w 2001 roku zaangażowało się w tę strategię multimedialną67. Te same badania 
wskazały przeszkody, które dzienniki napotykają na drodze wprowadzania multi-
mediów: duże koszty operacyjne, indywidualizm dziennikarzy, przepisy prawne 
antykoncentracyjne, konfl ikt etyczny między informacją a rozrywką. Dziennikarz, 
tak jak to już się dzieje w USA, musi się zmienić w dostawcę treści (content provi-
der). W pewnym wymiarze straci więc swój indywidualny charakter. Sieć oferuje 
możliwości, które poszerzają ofertę drukowaną: może udostępnić archiwa, pozwala 
mieć dostęp do gazety poza terenem dystrybucji. Dzięki Internetowi gazeta ma dwa 
nośniki: papierowy i sieciowy. Forma drukowana dostarcza informacji uznawanej 
za bardziej wiarygodną, bardziej zorganizowaną i pełniejszą w porównaniu z ra-
diem czy telewizją. Ale w porównaniu z Internetem nie jest to już tak oczywiste, 
ponieważ gazeta on-line pozwala podawać informacje z ostatniej chwili, uzupełniać 
wydrukowany artykuł dodatkowymi informacjami itp. Te atuty muszą być dzisiaj 
wsparte bardzo rygorystycznym zarządzaniem przedsiębiorstwem, uwagą skiero-
waną na czytelnika i zmysłem konkurencji. Prasa codzienna, by przetrwać, jest dziś 
wręcz skazana na lepsze opanowanie zasad ekonomii i reguł zarządzania68.

67  J.A. Giner, From Medias Companies to „Information Engrines”, Rapport annuel, Assosciation 
mondiale des journaux, 2001, cyt. za: J. Leprette, H. Pigeat (red.), op. cit., s. 114.

68  F. Nora, wystąpienie na temat francuskiej prasy codziennej o zasięgu krajowym w Fundacji 
Saint-Simona w grudniu 1996 roku, cyt. za: J. Leprette, H. Pigeat (red.), op. cit., s. 115.



4. Czynniki rozwoju i sukcesu
dziennika „Ouest-France”

W tym rozdziale zostaną przedstawione dwie kategorie czynników, które 
– zdaniem autorki – były istotne w osiągnięciu przez dziennik „Ouest-France” tak 
dominującej pozycji na rynku mediów francuskich. Z jednej strony były to czyn-
niki geografi czne, kulturowe i demografi czne, jako niezbędne zasoby. Z drugiej 
byli to konkretni ludzie, jako czynnik sprawczy (ich nazwiska zostały w tekście 
rozstrzelone). Niezależnie od reguł rygorystycznego zarządzania zastosowanych 
w przedsiębiorstwie Ouest-France, ludzie i zasoby to najważniejsze elementy, które 
wpłynęły i nadal wpływają na sukces tej organizacji. 

4.1.  GEOGRAFICZNE, KULTUROWE I DEMOGRAFICZNE
UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 
OUEST-FRANCE SA 

Bretania, jej kultura i historia oraz jej mieszkańcy odegrali szczególną rolę 
w ukształtowaniu się wewnętrznej kultury przedsiębiorstwa. 

Otoczenie ogólne organizacji, z defi nicji, „określa ogólne warunki funkcjo-
nowania organizacji, stwarzając jej bariery, zagrożenia i szanse”1. Przyjmując 
podział otoczenia ogólnego na sektory, zaproponowany przez Mary Jo Hatch2, 
autorka postara się wykazać, że szczególne cechy pięciu z siedmiu wymienianych 
przez Hatch sektorów, a mianowicie: środowiska fi zycznego i ekonomicznego, 
społecznego, politycznego i kulturowego stały się s zansą  dla stworzenia, trwania 
i rozwoju omawianej organizacji. 

1  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000,
s. 35–37.

2  M.J. Hatch, Organization Theory, Oxford University Press, Oxford – New York 1994, s. 68, 
cyt. za: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, op. cit., s. 35–37.



98 Prasa regionalna na nowe czasy?

Jej fi lozofi a i podstawowe cele, oparte na tych szczególnych cechach otoczenia, 
od kilkudziesięciu lat zasadniczo pozostały niezmienne i między innymi dzięki 
nim dziennik „Ouest-France” odniósł sukces, trwając na bardzo konkurencyjnym 
rynku prasy codziennej, utrzymując pierwsze pod względem liczby sprzedanych 
egzemplarzy miejsce we Francji i ciągle, choć niespiesznie i rozważnie się roz-
wijając – tak jak niespiesznie i rozważnie, ale skutecznie, działali przez wieki 
mieszkańcy tego regionu.

Historia Półwyspu Bretońskiego

Bretania jest regionem leżącym na Półwyspie Bretońskim, w północno-za-
chodniej części Francji. W jej granicach administracyjnych zamykają się cztery 
departamenty: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine i Morbihan. Stolicą regionu 
jest miasto Rennes. 

Zanim na teren dzisiejszej Bretanii przybyli Bretończycy, ziemie te, zwane 
Armoryką, zamieszkiwało pięć plemion celtyckich. Od 58 roku p.n.e., po podbiciu 
Galii przez Juliusza Cezara, postępował proces romanizacji tego obszaru. Dopiero 
w V i VI wieku, gdy Celtowie z Wysp Brytyjskich, pozbawieni swoich ziem, przy-
byli na półwysep, powrócił z nimi również język bretoński. Nowi mieszkańcy pół-
wyspu byli chrześcijanami, a ich legendarni, czczeni do dzisiaj święci przyczynili 
się do gospodarczego i politycznego rozwoju kraju. Są wśród nich: św. Corentin, 
św. Brieuc, św. Tugdual, św. Paul Aurelien, św. Patern, św. Samson i św. Malo. Tylko 
pierwszy z nich został uznany przez Kościół katolicki, ale Bretania czci wszystkich 
siedmiu na równi, a miejsca ich kultu odwiedzają tysiące wiernych i turystów. Wokół 
kościołów i klasztorów powstały osady, które później przekształciły się w istniejące 
do dzisiaj miasta. Na zachód od terytorium Bretończyków rozciągały się ziemie 
Franków, z którymi Bretończycy nieustająco toczyli wojny, umacniając swą nie-
zależność. W 851 roku Erispoë, syn pierwszego króla Bretanii o imieniu Nominoë, 
podpisał z Frankami układ, na mocy którego ci ostatni uznali granice i suwerenność
Bretanii. 

Niestety, przez kolejnych sześć stuleci Bretania zmuszana była do ciągłych 
zmagań z Anglikami i Francuzami oraz do walki o utrzymanie swojej państwo-
wości. Ostatnia z wielkich bitew miała miejsce 24 lipca 1488 roku. Po poniesionej 
w niej klęsce Bretończycy przyjęli zwierzchnictwo Francji. Mimo późniejszych 
zapisów o gwarancjach autonomii Bretanii i przyznaniu pewnych przywilejów 
jej mieszkańcom (gwarancja praw podatkowych i sądowych, zachowanie stanów, 
parlamentu), kraj został ostatecznie zmuszony, w 1532 roku, do unii z Królestwem 
Francuskim3. 

3  J. Delumeau, Histoire de la Bretagne, Éditions Private, Toulouse 2000, passim.
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Od XVII wieku Bretania zaczęła się stawać regionem zubożałym, z którego 
mieszkańcy uciekali w poszukiwaniu pracy i chleba. Począwszy od połowy XIX 
wieku, ruch migracyjny stał się masowy.

Włączenie Bretanii do Francji spowodowało, szczególnie od XVIII wieku, 
akcję frankofonizacji tego regionu, prowadzoną często w sposób represyjny. Jako 
odrębny kraj będzie ona odtąd istnieć jedynie w przekazywanej z pokolenia na po-
kolenie pamięci jej mieszkańców. Rozwój kultury i używanie języka bretońskiego 
uległy znacznemu ograniczeniu. Dopełnieniem tego procesu był dekret rządu Vichy 
z 30 czerwca 1941 roku, który zmienił dotychczasowe granice Bretanii: od krainy 
o jednolitej tradycji kulturowej i historycznej odłączony został departament Loire 
Atlantique. Bretończycy do dzisiaj czynią starania o powrót tego departamentu 
do Bretanii4.

Państwo francuskie na przestrzeni kilku wieków zrobiło wiele, żeby uzależnić 
Bretanię. Represjonowano mieszkańców za używanie ojczystego języka, zamykano 
szkoły z językiem wykładowym bretońskim, urzędy ignorowały korespondencję 
od obywateli pisaną w języku bretońskim. Starsi ludzie wspominają o tabliczkach 
z napisem: „Zabrania się pluć i mówić po bretońsku”, wywieszanych w urzędach 
na początku XX wieku.

Po II wojnie światowej, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, Francja 
podjęła trud odbudowy gospodarczej państwa. Problemem podstawowym stał 
się wówczas masowy odpływ ludności wiejskiej do miast. Bretania miała w tym 
odpływie wielki udział przez całą pierwszą połowę XX wieku.

Współcześnie widoczne są bardzo wyraźnie tendencje decentralistyczne. Cha-
rakterystyczne jest również to, że zmieniły się nie tylko kierunki, ale i przyczyny 
obserwowanej od dawna we Francji migracji. Paryż i jego okolice nadal pozostają 
atrakcyjne, ale nie są już jedynym regionem przyciągającym mieszkańców kraju. 
Równie modne, o ile nie bardziej, stały się regiony, które postawiły na dynamiczny 
rozwój w oparciu o wspólnotę mieszkańców. Stracił nieco na znaczeniu tradycyjny 
podział administracyjny kraju na departamenty (niejednokrotnie, jak wspomniano 
wyżej, nierespektujący granic obszarów o tej samej historii i kulturze). Do tych 
regionów należy zaliczyć między innymi: Lazurowe Wybrzeże, Prowansję, Sa-
baudię, Alpy i właśnie Bretanię. Są to regiony posiadające bogate dziedzictwo 
kulturowe, a mieszkańcy poszczególnych regionów mówią podobnym językiem 
i mają zbliżoną mentalność. Dynamiczny rozwój takich właśnie terytoriów zmie-
rza w kierunku wypracowania specyfi cznego modelu własnego regionu, takiego, 
który zapewniłby jego mieszkańcom wyższą, ale już nie tylko materialną, lecz 
przede wszystkim „duchową jakość życia”. Dlatego tak ważne staje się dzisiaj dla 
społeczności poszczególnych regionów odnajdywanie swoich korzeni i ogromna 
dbałość o własną kulturę i tradycję5.

4  R. Le Coadic, L’identité bretonne, Terre de Brume / Presses Universitaires de Rennes, Rennes 1999, 
s. 114–124, 183–194. 

5  M.-F. Etchegoin, C. Weill, Paris tous puissant c’est fi ni, dossier La revanche des regions,
„Le Nouvel Observateur”, 28.11.1999 i 03.12.1999.
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Charakterystyka mieszkańców regionu

Po II wojnie światowej rozpoczął się proces odradzania się tożsamości Bretoń-
czyków i przełamywania mocno utrwalonego, nie tylko w świadomości społeczeń-
stwa Francji, ale i w nich samych, stereotypu regionu i jego mieszkańców. 

Przyjrzyjmy się temu stereotypowi. Bretończyk to najczęściej rybak lub rolnik 
przywiązany do swojej ziemi, żyjący w zgodzie z prawami natury, kierujący się in-
tuicją i uczuciami, melancholik. W XIX-wiecznej literaturze przedstawiany jest jako 
człowiek dziki, bez ogłady, prymitywny, zaniedbujący swoje dzieci, perfi dny, uparty, 
buntowniczy, pijak lub alkoholik, ponurak, posługujący się niezrozumiałym i dzikim 
dialektem, pozostający zawsze w cieniu Francuzów. Nieliczne są określenia pozytywne: 
potomek Celtów, religijny, pracowity, dumny, honorowy6. Podobnie piszą o nim autorzy 
bretońscy, podkreślając jego dumę, upór oraz wewnętrzną energię połączoną z naturą 
marzyciela. Poczucie niższości Bretończyków wobec Francuzów i kompleks głupiego 
wieśniaka (tzw. kompleks Bekassiny – uosabia go postać Bretonki o imieniu Bekas-
sine, w tradycyjnym stroju, z mało rozgarniętą miną) były tak mocne, że Bretończyk 
wstydził się swojego pochodzenia i języka. Powstało nawet określenie la brétagnité 
négative – negatywna bretońskość, czyli „pogarda dla siebie samego, spowodowana 
przejmowaniem negatywnych opinii i przekonań płynących z zewnątrz”7. 

Dzisiaj Bretania nie jest już zacofaną prowincją, lecz dobrze prosperującym 
regionem. Dawniej, jeszcze do II wojny światowej, większa część regionu była 
zamieszkiwana przez ludność wiejską, wielkość gospodarstw nie przekraczała 10 
hektarów. Z inicjatywy światłych księży (les abbées démocrates – księża demo-
kraci) rozwinął się tu w końcu XIX wieku ruch spółdzielczy, ruch związkowy oraz 
kasy wzajemnej pomocy. W mało którym regionie Francji aktywność społecz-
nikowska księży spowodowała tak duży rozwój ruchu społecznego walczącego 
z biedą i zacofaniem. Mimo że religia, jak w większości regionów Francji, nie 
zajmuje obecnie tak znaczącego miejsca, jak w wieku XIX i na początku XX, to 
Bretania pozostaje regionem wyraźnie naznaczonym przez katolicyzm.

W opinii Ronana Le Coadica, dla mieszkańców tego regionu być Bretończy-
kiem bardziej znaczy dzielić wspólny los, żyć na wspólnej ziemi, mieć wolę bycia 
Bretończykiem, niż przynależeć do pewnej określonej grupy etnicznej. Od 2 tysięcy 
lat w tym miejscu współistniały dwa światy: celtycki i łaciński. Nie można mówić 
o jednej wspólnocie: jedynie część zachodnia jest zamieszkiwana przez obywateli 
mówiących po bretońsku i właściwie tylko ona posiada specyfi czne cechy kultury 
bretońskiej. Mimo że dla badaczy ten dualizm kulturowy stanowi pewien problem, 
uznali oni, że nie szkodzi on jedności Bretanii. Jej cementem nie jest ani krew, ani 
język, ale ziemia, morze, wspólna historia i wola jej mieszkańców bycia Bretoń-
czykami, dzielenie wspólnego losu na ziemi, którą kochają8. 

6  R. Le Coadic, op. cit., s. 114–124, 183–194.
7  P.-J. Simon, La Bretonnité – Une ethnicité problématique, Terre de Brume / Presses Universitaires 

de Rennes, Rennes 1999, s. 139.
8  R. Le Coadic, op. cit., s. 83.
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Rozwój Bretanii w latach powojennych

Po II wojnie światowej ruch probretoński zwiększył wyraźnie swoją aktywność. 
Rozpoczął się powołaniem do życia, 22 lipca 1950 roku, organizacji CELIB (Co-
mité d’Études et de Liaison des Intérêts Bretons – Komitetu Studiów i Łączenia 
Interesów Bretońskich), założonej przez 150 reprezentantów odnawiającego się 
ruchu probretońskiego, stowarzyszeń kulturalnych, wszystkich partii (prócz partii 
komunistycznej), przedstawicieli różnych zawodów. Powstanie organizacji było 
odpowiedzią na apel jednego człowieka, dziennikarza Josepha Martraya, niezwykle 
zaangażowanego w ruch probretoński. Nakreślono pierwszy z programów w ra-
mach tzw. Akcji Regionalnej we Francji. Zakładał on między innymi: elektryfi -
kację, ochronę zasobów morskich, otwarcie na Anglię i jej rynek, wprowadzenie 
języka bretońskiego do szkół. 

Pierwszym widocznym efektem owego dialogu było uzyskanie od władz cen-
tralnych środków fi nansowych na rozwój gospodarki i infrastruktury regionu. 
Stworzono między innymi program rozbudowy dróg szybkiego ruchu oraz wybu-
dowano fabrykę Citroëna w Rennes. 

Lecz rozwój regionu opierał się głównie na inicjatywie i energii jego miesz-
kańców. Przykładem jest tu historia jednego z pierwszych obecnie armatorów we 
Francji, bretońskiej fi rmy Brittany Ferries. Jej początek miał miejsce w latach 
sześćdziesiątych, gdy syndykalista rolny Alexis Gourvennec zaczął poszukiwać 
rynku zbytu dla produkcji rolno-warzywnej regionu. Gourvennec, znany dotąd 
raczej jako organizator gwałtownych demonstracji, zakupił z przyjaciółmi nie-
wielki statek towarowy, aby przewozić kalafi ory przez kanał La Manche. Poważni 
ekonomiści oraz inni armatorzy uśmiechali się z politowaniem. Prędko jednak się 
okazało, że Gourvennec miał rację, a ponadto że Anglicy są bardzo zainteresowani 
przeprawianiem się wraz ze swoimi samochodami przez kanał La Manche, by 
spędzić wakacje w zachodniej Francji (promy kursowały do tej pory o kilkaset 
kilometrów na wschód, pomiędzy Dover i Calais). Gourvennec dał fi rmie angielską 
nazwę (Brittany Ferries) i zmienił zawód z awanturniczego syndykalisty rolnego 
na armatora. Nawet tunel pod kanałem la Manche, położony 800 km na wschód, 
nie zachwiał rozwojem fi rmy. Dziś fi rma Gourvenneca jest największym przewoź-
nikiem promowym we Francji. 

W latach sześćdziesiątych rozpoczęło się więc tworzenie praktycznie nieist-
niejącego na tym terenie sektora usług, a zwłaszcza turystyki. Choć największą 
atrakcją Bretanii jest niewątpliwie wybrzeże, zarówno to „dzikie” od północy, 
jak i złotopiaszczyste kurorty na południu półwyspu, to Bretończycy rozwinęli 
także na szeroką skalę agroturystykę, budują w tradycyjnym stylu miejscowej 
architektury tzw. gîtes ruraux – siedziby wiejskie dla turystów, powstają far-
my-oberże9. Dzisiejsza Bretania to trzeci pod względem atrakcyjności region
Francji. 

9  J. Sainclivier, La Bretagne du 1939 à nos jours, Ouest-France Université, Rennes 1989.
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Dawna, biedna i zacofana Bretania jest obecnie dobrze prosperującym re-
gionem. Jej wskaźniki ekonomiczne nie odbiegają od średniej krajowej. Z kraju 
emigrantów stała się strefą o dodatnim saldzie migracyjnym. W lecie zamienia się 
w raj dla turystów.

Kultura Bretanii

Ważnym elementem przyciągającym turystów do Bretanii jest jej kultura. Dzięki 
niej, od lat siedemdziesiątych, kraina ta stała się bardzo popularna. W modzie jest 
„bretonizować”10. I choć „bretonizujący” oznacza mieszkańca regionu zachowują-
cego tradycje i język bretoński, to wiadomo, że wśród miłośników Półwyspu Bre-
tońskiego są nie tylko jego rdzenni mieszkańcy. Dzięki aktywności zwolenników 
Bretanii powstało wiele towarzystw i organizacji probretońskich. Najbardziej znaną 
jest organizacja Diwan, która oprócz promowania kultury bretońskiej, zorganizowała 
sieć prywatnych szkół, w których nauczanie odbywa się w języku bretońskim.

Działalność Diwan rozpoczęła się w 1977 roku od założenia przedszkola. W 1980 
roku powstała pierwsza klasa szkoły podstawowej, a trzy lata później organizacja 
podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej konwencję regulującą zasady dzia-
łalności szkół Diwan. Dzięki niej nauczyciele zostali zatrudnieni na państwowych 
etatach, a szkoły otrzymały pomoc fi nansową od władz lokalnych. W 1988 roku 
otwarto pierwsze gimnazjum z językiem bretońskim jako wykładowym. W 2005 
roku uczyło się w tym systemie 2896 uczniów w 33 szkołach podstawowych i od-
działach przedszkolnych, w pięciu collège’ach i w jednym liceum. Diwan zatrudnia 
500 osób, w tym 300 nauczycieli. Poza tradycyjnym nauczaniem, Diwan organizuje 
letnie kursy języka bretońskiego, cieszące się ogromną popularnością11.

Istniejący od września 1974 roku Komitet na Rzecz Ochrony Języka Bretońskie-
go jest międzynarodową instytucją wspierającą starania Bretończyków o uznanie 
ich języka, promującą ten region na świecie, organizującą różne akcje, wysyłają-
cą petycje do instytucji rządu francuskiego i unijnych. Komitet działa dzisiaj na 
wszystkich kontynentach, w 20 krajach.

Najbardziej znanym elementem kultury bretońskiej jest muzyka regionalna, 
która w prawie niezmienionej formie zachowała się do dzisiaj. Do jej rozpowszech-
nienia przyczyniły się organizowane każdego lata festiwale, w których uczestniczą 
miłośnicy muzyki celtyckiej i bretońskiej z całego świata12. „Taniec i muzyka są 
z pewnością najlepszym, jaki możemy sobie wyobrazić, sposobem identyfi kacji 
dla naszej wspólnej przyszłości”13.

10  Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue française, Le Petit Robert, Paris 1981, 
s. 216.

11  „Ouest-France”, 8.09.2005, Centrum Dokumentacji Ouest-France. 
12  Dossier En direct du festival interceltique du 6 au 15 août, 1999, Centrum Dokumentacji 

Ouest-France.
13  R. Le Coadic, op. cit., s. 400.
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Nic więc dziwnego, że Bretania z jej bogatym dziedzictwem kulturowym, ory-
ginalną kuchnią, piękną architekturą, urodą pejzażu przyciąga turystów z całego 
świata. „Kultura to otwarcie, to tworzenie, to solidarność. Kultura na pewno nie jest 
zamknięciem. Nie połączyć się, znaczy tyle samo, co skazać się na izolację. Trzeba 
współdziałać z innymi. W policentrycznej Europie Bretania staje się regionem 
centralnym” – pisał dziennikarz gazety „Ouest-France” Yannik Boulain14.

Wiele nadziei pokłada Bretania w młodych. Kiedyś będąca regionem bardzo 
zacofanym, dzisiaj oferuje młodzieży szkolnictwo na wysokim poziomie: wła-
śnie tu młodzież uzyskuje najlepsze z całej Francji wyniki na maturze, a ośrodki 
uniwersyteckie w Rennes i Nantes zaliczają się do najlepszych w kraju. „Koniec 
wszechmocnego Paryża” – anonsuje jedno z najpoważniejszych czasopism fran-
cuskich15.

Rodzina i religia jako fundamenty tożsamości

Ogromnie pomocne w odnajdywaniu własnej tożsamości były dla Bretoń-
czyków rodzina i religia. Bretońską rodzinę jako grupę społeczną charakteryzują 
bardzo silne związki. Często porównuje się ją do idei korsykańskiego „klanu”. To 
rodzina była i jest miejscem przechowywania i ratowania symboli, tradycji, spo-
sobu życia, specyfi cznych dla mieszkańców tego regionu. Podobną rolę odegrała 
religia katolicka. Księża, wywodzący się spośród wiejskiej społeczności, stali się 
strażnikami języka (dzięki jego zapisywaniu, wygłaszaniu kazań po bretońsku). 
Oni właśnie, dzieląc ten sam sposób życia z resztą społeczeństwa, byli przewod-
nikami i nieśli pocieszenie w trudnych dla Bretończyków czasach16. Najbardziej 
klerykalna część Bretanii – Léon – nazywana nawet była „ziemią księży”. Dzisiaj 
sytuacja ta uległa zmianie. Jak w całej Francji, religia traci znaczenie17, a kościoły 
pustoszeją. Z całą pewnością jednak nie można mówić o laicyzacji społeczeństwa 
Bretanii, a raczej o pewnego rodzaju katolicyzmie społecznym i o politycznej, 
chrześcijańsko-demokratycznej wrażliwości18.

Kultura bretońska stała się obecnie przedmiotem konsumpcji i elementem pod-
noszącym image regionu. Nieliczni są ci, którzy przeciwstawiają się przyznaniu 
językowi bretońskiemu statusu równego z językiem francuskim. Bretania chce sama 
stworzyć takie narzędzia, które doprowadzą ostatecznie do decentralizacji władzy. 

W budowaniu swojej „małej ojczyzny” Bretończycy wykorzystali przede 
wszystkim jej dziedzictwo kulturowe. Aby osiągnąć cel, jakim jest samostano-
wienie i niezależność służące dobru całego regionu, w Bretanii szczególny nacisk 

14  Y. Boulain, Une nouvelle..., dossier: La Bretagne en vague, 1999, Centrum Dokumentacji 
Ouest-France.

15  M.-F. Etchegoin, C. Weill, op. cit.
16  A. Le Gars, Les Bretons par eux-mêmes, An Here, Rennes 1998, s. 40.
17  P.-J. Simon, op. cit., s. 104.
18  Ibidem.
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kładzie się na edukację i na otwarcie ekonomiczne na świat. Im mocniejsza eko-
nomicznie staje się Bretania, im mniejszy jest jej dystans wobec innych regionów 
Francji, a obecnie Europy i świata, tym wyraźniej mówi ona o zachowaniu i pie-
lęgnowaniu swojego dziedzictwa. 

Edukację i tak ważne dla mieszkańców tego regionu poczucie tożsamości 
i w s p ó l n o t y, również religijnej, w wyraźny sposób wspierała i nadal wspiera 
prasa regionalna, a nade wszystko dziennik „Ouest-France”. (W podrozdziale 4.1 
wykorzystano m.in. informacje zawarte w nieopublikowanej pracy Anny Bugajskiej 
Bretania na fali [UJ, 2000]).

4.2. PROTOPLASTA „OUEST-FRANCE” – „L’OUEST-ÉCLAIR”

Powstanie nowego dziennika „Ouest-France” w Rennes w 1944 roku oznaczało 
jednocześnie zakończenie istnienia innego tytułu, z którym „Ouest-France” pozosta-
nie na zawsze związany i którego de facto jest kontynuacją – mianowicie dziennika 
„L’Ouest-Éclair”. Jego pierwszy numer ukazał się 2 sierpnia 1899 roku. W podtytule 
widniał napis: „Republikański dziennik poranny. Polityczno-literacko-handlowy”.

Pod koniec XIX wieku dwóch młodych bretońskich demokratów, adwokat 
Emmanue l  Desg rées  du  Loû  i ksiądz Fé l ix  Trochu postanowiło stworzyć 
dziennik, w którym chcieli wezwać wszystkich mieszkańców regionu zachodnie-
go, aby pogodzili się z ideałami Republiki, zgodnie z zaleceniem papieża Leona 
XIII zawartym w encyklice Au milieu des sollicitudes (o Kościele i państwie we 
Francji, napisanej w języku francuskim), opublikowanej w 1892 roku. Encyklika 
propagowała dążenie do polityki wolności religijnej, pojednania narodowego, po-
stępu demokratycznego, nawoływała wszystkich katolików do porzucenia marzeń 
o powrocie monarchii i wzywała do zaakceptowania republikanizmu, który przez 
większość katolików traktowany był jako wroga doktryna polityczna, zmierzająca 
do laicyzacji społeczeństwa. Obaj założyciele dziennika byli członkami i animato-
rami ruchu zainspirowanego przez wydaną rok wcześniej, w 1891 roku, encyklikę 
Rerum novarum, dotyczącą problematyki społecznej i losu robotników. Encyklika 
ta dała początek ogromnemu ruchowi prospołecznemu, w który zaangażowali się 
szczególnie młodzi katolicy, w tym młodzi księża19. 

Od 1891 roku we Francji nastąpiła prawdziwa eksplozja działań na rzecz po-
prawy życia najbiedniejszych – powstawały szkoły dla biednych, kasy wzajemnej 
pomocy, patronaty nad szkołami, spółdzielnie i związki zawodowe. Dały one po-
czątek wielu periodykom, przeglądom i gazetkom – ich liczba była znacząca, choć 
czas ukazywania się był zazwyczaj niedługi. Gdy powstawał „L’Ouest-Éclair”, 
w Bretanii katolicyzm społeczny miał już dość solidne fundamenty. Animatorami 

19  M. Lagrée, P. Harismendy, M. Denis (red.), L’Ouest-Éclair, naissance et essor d’un grand 
quotidien régional, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2000, s. 11.
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ruchu byli przede wszystkim lokalni arystokraci. Istniały dwa silne ośrodki: L’Ile-
et-Vilaine, wokół Rennes, oraz Fougères. Najtrudniej idea ruchu docierała na wieś, 
gdzie wpływy tradycyjnej hierarchii kościelnej były nadal silne20. 

Encyklika Rerum novarum i jej idee przyjmowane były powszechnie i pozytyw-
nie; na tej encyklice oparł się katolicyzm społeczny i związany z nim ruch społeczny. 
Jednak encyklika Au milieu des sollicitudes, nawołująca katolików do zaakcepto-
wania reżimu republikańskiego, nie miała już tak szerokiego oddźwięku. Układ 
możliwych postaw społecznych w regionie był skomplikowany: byli tam entuzjaści 
katolicyzmu społecznego, ale też tradycyjni katolicy, wśród których byli i tacy, 
którzy nie akceptowali republiki, jak i tacy, którzy ją akceptowali i wspierali21. 

W 1890 roku radykalni katolicy społeczni stworzyli Katolicką Demokrację. 
Najpierw był to ruch społeczny, ale już w 1896 roku chrześcijańscy demokraci 
stali się bardzo silnym ruchem politycznym. Ich program zawierał cztery punkty: 
ochronę rodziny, organizację życia zawodowego na bazie oddzielnych związków 
zawodowych, reglamentację dóbr przez państwo, interwencję państwa w obronie 
interesów pracowników przed nadużyciami kapitalizmu22. 

Założyciele „L’Ouest-Éclair” byli zdeklarowanymi katolikami społecznymi, 
którzy nie godzili się z marginalizacją Boga przez kapitalizm i z eksploatowaniem 
robotników. Ksiądz Trochu był członkiem ruchu chrześcijańskich demokratów, 
twórcą związków zawodowych, kas wzajemnej pomocy, Kół Studiów Społecznych 
(ośrodków dyskusyjnych poruszających problemy społeczne). Podejmowane przez 
niego działania w obronie praw robotników budziły niezadowolenie jego zwierzch-
ników i władz, dlatego często przenoszono go do coraz to innych parafi i. Na próż-
no, bowiem w każdej nowej parafi i uprawiał tę samą działalność społeczną23. 

Emmanuel Desgrées du Loû był osobą świecką, doskonałym mówcą, twórcą 
komitetów robotników, Kół Studiów Społecznych i wolnych związków zawodo-
wych. Obaj przyczyniali się do edukacji najuboższej klasy społecznej; uczyli ludzi, 
jak podejmować świadomie odpowiedzialność obywatelską24. 

Okres, w którym powstała gazeta, był trudnym czasem dla Francji, a szcze-
gólnie dla regionu Bretanii. Tu żywe były jeszcze wspomnienia i tęsknota do 
restauracji, rola Kościoła była ugruntowana, a część jego przedstawicieli dobit-
nie wyrażała nieprzychylność dla idei republikańskich. Gazeta musiała walczyć 
z konserwatystami przekonującymi, że republika szkodzi religii katolickiej, oraz 
z antyklerykałami, przedstawiającymi katolików jako wrogów republikańskich 
wartości. Obaj założyciele gazety świadomi byli słabości przemysłu w regionie, 

20  Informacje zawarte w tej części pracy, w wypadku braku przypisu odnoszącego się do innego 
źródła, pochodzą z artykułu: Y. Tranvouez, Catholiques sociaux, ralliés, démocrates chrétiens. L’évo-
lution du mouvement catholique en France dans les années 1890 [w:] M. Lagrée, P. Harismendy, 
M. Denis (red.), L’Ouest-Éclair, naissance et essor d’un grand quotidien régional, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes 2000, s. 15–22.

21  Ibidem, s. 10.
22  Ibidem, s. 21.
23  G. Delorme, L’Abbé Trochu patron de presse, Édition Apogée, Rennes 2000, s. 24.
24  M. Lagrée, P. Harismendy, M. Denis (red.), op. cit., s. 17.
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postępującej migracji ludności ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy, a także 
bardzo złych warunków bytowych robotników i ludności wiejskiej, szczególnie 
dotkliwych w ubogich regionach zachodniej Francji. Ich celem stało się skupienie 
we wspólnym działaniu ludzi dobrej woli, bez względu na wyznanie. Odrzucając 
ideologię socjalizmu, zamierzali zwalczać zdehumanizowany liberalizm ekono-
miczny, który siłę stawiał ponad prawem, pragnęli tworzyć takie mechanizmy, 
które pozwoliłyby na rozprzestrzenienie się idei sprawiedliwości i solidarności 
oraz faworyzowałyby legislację chroniącą słabych. 

Ksiądz Félix Trochu i Emmanuel Desgrées du Loû uznali, że osobiste wysiłki 
czynione w celu poprawy jakości życia najuboższych mieszkańców regionu nie 
wystarczą, że należy szerzej wpłynąć na opinię społeczną i na władze oraz że 
najlepszym instrumentem realizacji tego zamiaru będzie prasa. „L’Ouest-Éclair” 
powstał na fundamencie dwóch idei: demokracji i sprawiedliwości społecznej. 
Tym samym określił zasadę obowiązującą przez następne 100 lat: dz i enn ik  j e s t 
i d eą ,  i n f o r m a c j a  j e s t  j e g o  c e l e m ,  p i e n iąd z e  są  t y l k o  ś r o d k i e m 
d o  o s iąg n ięc i a  c e l u. Dziennik miał być gazetą regionalną, informacyjną 
i opiniotwórczą, co było rzadkością, ponieważ wówczas najpowszechniejsze były 
dzienniki skoncentrowane na informacji lokalnej. Miał być również dziennikiem 
szybkiej informacji, wykorzystującym do tego celu nowe zdobycze techniki25.

W okresie, kiedy nie było ani radia, ani telewizji, a tylko nieliczni posługiwali 
się telefonem, gazeta codziennie rano dostarczała informacji z kraju, ze świata, 
z regionu. Było to możliwe dzięki dużej liczbie własnych korespondentów i dzięki 
telegrafom. „L’Ouest-Éclair” miał być również dziennikiem niezależnym i takim 
był – nie podlegał wpływom ani politycznym, ani fi nansowym. Na jego siedzibę 
wybrano Rennes, ponieważ znajdował się tam węzeł kolejowy i rozprowadzanie 
gazet było łatwiejsze. Przeznaczony był dla wszystkich praktycznie grup spo-
łecznych: chłopów, robotników, rybaków, mieszkańców miast, intelektualistów. 
Donosił o wszystkim, co dotyczyło mieszkańców regionu, zachęcał do reform, 
dawał rady praktyczne, informował o sytuacji na morzu, pomagał najbiedniej-
szym. Zakładając gazetę, obaj jej twórcy nie posiadali kapitału. Potrzebne fun-
dusze zebrali, podejmując osobistą kwestę wśród mieszczaństwa i w parafi ach
regionu26. 

Z okazji 25-lecia dziennika napisano w nim: „Sukces «L’Ouest-Éclair» nie 
wynika wcale z faktu posiadania wielkiego kapitału, ale pochodzi wyłącznie z siły 
oddania i bezinteresowności jego fundatorów”. To prawda, w pierwszych latach 
jego istnienia sympatycy i członkowie ruchu społecznego, którego obaj założyciele 
gazety byli animatorami, ratowali wielokrotnie gazetę od bankructwa. Lecz nie 
tylko ta ofi arność stała się źródłem sukcesu gazety. Były nim rozliczne posunię-
cia, nowatorskie w owym czasie, wzmacniające lokalny lub regionalny charakter 

25  Informacje uzyskane od François Régisa Hutina, P-DG grupy prasowej SIPA/Ouest-France, 
równocześnie dyrektora publikacji dziennika, wywiad przeprowadzony w siedzibie przedsiębiorstwa 
Ouest-France, luty 2002 rok.

26  M. Lagrée, P. Harismendy, M. Denis (red.), op. cit., s. 41.
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gazety: wprowadzenie nieistniejących dotąd rubryk (np. informacji o cenach na 
rynkach rolnych i rybnych, danych o przybijaniu i odpływie statków w portach 
regionu itp.), racjonalizowanie i unowocześnianie transportu gazety (zastąpienie 
transportu kolejowego ciężarówkami), wprowadzenie nowych mutacji lokalnych... 
Była nim także dbałość o pracowników zgodnie z zasadami katolickiej nauki 
społecznej – duch encykliki Rerum novarum był bowiem stale w gazecie obec-
ny. Oto niektóre świadczenia przyznawane personelowi w latach dwudziestych
XX wieku:

W przypadku hospitalizacji: gazeta pokrywa całość kosztów ponoszonych przez 
tych pracowników, których 50% pensji jest niższe od kosztu hospitalizacji.

Świadczenia chorobowe: począwszy od czwartego dnia nieobecności i podczas 
trzech miesięcy wypłata połowy pensji. Podczas trzech kolejnych miesięcy ćwierć 
pensji [...].

Narodziny dziecka: przyznanie płatnego miesięcznego urlopu dla matki [...].

Wakacje: każdy z członków personelu ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze 
jednego tygodnia w roku27.

Jest oczywiste, że w świadczeniach tych kierownictwo „L’Ouest-Éclair” wy-
przedzało znacznie swą epokę.

Rozwój dziennika trwał nieprzerwanie nawet po odejściu z niego księdza Tro-
chu i po przedwczesnej śmierci Emmanuela Desgrées du Loû w 1933 roku. Przed 
II wojną światową z nakładem ponad 300 tysięcy egzemplarzy stał się on pierwszą 
gazetą regionalną we Francji (w tamtym okresie jednak nakłady gazet paryskich 
były większe od regionalnych). 

Historia „L’Ouest-Éclair” związana jest z narodzinami i rozwojem, zwłaszcza 
w okresie międzywojennym, partii PDP (Parti Démocrate Populaire), którą można 
uznać za pierwszą partię chrześcijańskiej demokracji28. Wspólna droga gazety 
i partii nie była jednak długa, trwała bowiem od powstania partii w 1924 roku do 
odejścia z niej księdza Trochu w 1930 roku czy raczej do śmierci Degrées du Loû 
w 1933 roku.

Dziennik w okresie okupacji hitlerowskiej 

Wielkim wyzwaniem dla kultywowania wartości reprezentowanych przez ga-
zetę stał się okres okupacji hitlerowskiej. W momencie wejścia hitlerowców do 
Rennes w czerwcu 1940 roku dyrekcja dziennika podzieliła się. Jedni uważali, że 
trzeba utrzymać za wszelką cenę gazetę przy życiu i towarzyszyć jej czytelnikom 
w czasie pożogi wojennej, ratując jednocześnie fi rmę, maszyny i zatrudnienie 

27  „L’Ouest-Éclair”, 4.08.1924, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
28  M. Lagrée, P. Harismendy, M. Denis (red.), op. cit., s. 87.
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personelu. Inni uznali, że dziennik nie będzie ani wolny, ani demokratyczny i opo-
wiedzieli się za zamknięciem gazety. Pierwsza opcja zwyciężyła – w konsekwencji 
jej przeciwnicy opuścili „L’Ouest-Éclair” w lipcu 1940 roku i przystąpili do ruchu 
oporu. Znalazł się wśród nich Pau l  Hu t in, zięć Emmanuela Desgrées du Loû. 

Dla gazety zaczął się najtrudniejszy okres. Nie było, co prawda, żadnych kłopo-
tów ze sprzedażą – ludzie złaknieni byli wszelkiej informacji, a także potrzebowali 
wskazówek praktycznych (choćby dotyczących dystrybucji kartek żywnościo-
wych). Hamulcem w tej mierze był raczej postępujący brak papieru, który zmuszał 
dyrekcję do ograniczania nakładu. 

Najgorsze, jak deklaruje F r anço i s  Rég i s  Hu t in, było jednak to, co w ga-
zecie można było – a raczej musiano – zamieszczać. Ci członkowie dyrekcji 
„L’Ouest-Éclair”, którzy wybrali opcję kontynuowania gazety, byli lub stali się 
z czasem zwolennikami kolaboracji i reżimu rządu Vichy, przyjęli więc jego wy-
bory ideowe, antydemokratyczne, antyrepublikańskie, z czasem antysemickie. 
Ale to okupantowi nie wystarczało, zmuszał on gazetę do publikacji codziennych 
komunikatów z frontu oraz artykułów na „zadany temat”. W redakcji został usa-
dowiony cenzor, który miał bieżący wgląd w każdy tekst.

Za symbol zaangażowania kolaboranckiego „L’Ouest-Éclair” można uznać arty-
kuł z 26 grudnia 1942 roku, komentujący rozstrzelanie przez hitlerowców członków 
ruchu oporu: „Niemiecki sąd wojenny działający w imieniu narodu walczącego 
o swą wolność nie mógł pozwolić na najmniejsze manifestacje na tyłach frontu 
i nie mógł nie skazać na śmierć 25 francuskich terrorystów”29.

1 sierpnia 1944 roku ukazał się ostatni numer „L’Ouest-Éclair”. Zgodnie z dy-
rektywami rządu tymczasowego de Gaulle’a, zmierzającymi do odnowy prasy 
poprzez likwidację tytułów wychodzących pod kontrolą okupanta30, zakazano 
wydawania gazety, a majątek La Société Presse Régionale de l’Ouest, wydawcy 
„L’Ouest-Éclair”, został objęty sekwestrem, potwierdzonym później wyrokiem 
sądu w Rennes z 1946 roku. 

4.3. GENEZA I ROZWÓJ DZIENNIKA „OUEST-FRANCE”

Paul Hutin-Desgrées i syn Emmanuela Desgrées du Loû, F ranço i s  Desgrées 
d u  L o û, skupiwszy wokół siebie byłych członków ruchu oporu i uczestników 
walki o wolną Francję na różnych frontach w czasie II wojny światowej, dostali 
od nowej władzy zgodę na powołanie do życia nowej gazety: „Ouest-France”, 
której pierwszy numer ukazał się 7 sierpnia 1944 roku. Zadeklarowali oni zamiar 
obrony tych samych wartości, jakie przyświecały 45 lat wcześniej założycielom 

29  „L’Ouest-Éclair”, 26.12.1942, Centrum Dokumentacji Ouest-France. Szerzej o ówczesnej 
sytuacji prasy francuskiej, a w szczególności „L’Ouest-Éclair”, por. H. Fréville, La presse bretonne 
dans la tourmente, Édition Plon, Paris 1979, passim.

30  Patrz: rozdział Prasa regionalna we Francji.
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„L’Ouest-Éclair”, wzbogaconych o dramatyczne doświadczenia II wojny świa-
towej. Wyrazili to, przyjmując 7 października 1944 roku widoczną pod tytułem 
dziennika, dewizę nowej gazety: „WOLNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ”31. 

Dyrektor gazety Paul Hutin-Desgrées zwrócił się w pierwszym numerze dzien-
nika do wszystkich obywateli regionu z apelem, aby włączyli się do dzieła „od-
rodzenia Francji”32. Był to początek nowego dziennika, którego celem miała być 
od tej pory troska o dostarczanie czytelnikom informacji niezależnej, służącej 
obywatelom i demokracji. Pierwszym i obowiązującym do dzisiaj kodeksem deon-
tologicznym dziennika stał się artykuł wstępny zamieszczony w jego 32. numerze, 
z 18 września 1944 roku, sygnowany przez Paula Hutina-Desgréesa, który napisał: 
„[na łamach naszej gazety] będziemy się kierować nade wszystko szacunkiem dla 
przekonań i godności bliźniego. To poczucie braterskie zaprowadzi nas, mimo 
nieuniknionych konfrontacji idei lub ideałów, do szanowania każdej osoby ludz-
kiej, [...] będziemy pomagać w utrzymaniu tej harmonii, jaka winna królować 
między częścią, która musi służyć całości, a całością, której powinnością jest nie 
ograniczać nigdy części”33. 

W podstawie deontologicznej znalazł się więc wymóg szacunku dla poglą-
dów każdego człowieka, który to szacunek pozwoli w wypadku spraw spornych, 
dyskusji publicznych na tematy trudne i zasadnicze nie przyjmować żadnej opcji, 
pozostawać obiektywnym i sprawiedliwym, zachowując szacunek dla istoty ludz-
kiej, bez względu na jej poglądy. Nie mniej ważna była też w tym artykule za-
powiedź życzliwego przyjęcia każdej konkurencji, i z lewej, i z prawej strony 
sceny politycznej, by zapewnić czytelnikom pluralizm informacji, oraz deklaracja 
woli pełnienia służby społecznej dla dobra obywateli we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego, politycznego i duchowego. Listę przyjętych zasad dopełniała 
obietnica czuwania nad pracą instytucji państwa tak, aby państwo, niczym dobry 
ojciec rodziny, w zrównoważony sposób zarządzało powierzonymi mu dobrami 
narodowymi, oraz deklaracja obrony wolności i sprawiedliwości, które to dwa 
pojęcia miały się stać dewizą nowej gazety34.

Początki działalności „Ouest-France”

18 września 1944 roku Paul Hutin napisał cytowany wyżej założycielski artykuł 
wstępny gazety, który podpisał: „Paul Hutin-Degrées”, przyjmując jako drugie 
nazwisko swojego teścia – założyciela „L’Ouest-Éclair”. Tym gestem podkreślił 
kontynuację idei sprawiedliwości społecznej ojców-założycieli. 

29 września 1944 roku w Paryżu został podpisany dokument powołujący do 
życia Société d’Éditions Ouest-France, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

31  H. Fréville, op. cit., passim.
32  Edytorial, „Ouest-France”, 7.08.1944, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
33  Edytorial, „Ouest-France”, 18.09.1944, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
34  Informacje uzyskane od François Régisa Hutina…
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o kapitale założycielskim 100 tysięcy franków, na który składało się 100 części 
po 1000 franków. Jako osoba wyznaczona przez nową władzę na założyciela ga-
zety, Paul Hutin osobiście wybrał większość akcjonariuszy – skupił wokół siebie 
swojego szwagra François Degrées du Loû, znane osobistości z kręgu chrześci-
jańskiej demokracji oraz przed- i powojennych katolików społecznych, którzy 
w czasie wojny walczyli z okupantem. Uczestnictwo w ruchu oporu stało się 
warunkiem przyjęcia w poczet właścicieli akcji dziennika. Paul Hutin zapropo-
nował część akcji animatorom prasy podziemnej. Wśród akcjonariuszy znaleźli 
się również pracownicy techniczni i biurowi „L’Ouest-Éclair” i potem „Ouest-
-France”, zaangażowani w ruchu oporu. Akcji gazety nie otrzymał natomiast żaden 
dziennikarz aktywny w czasach okupacji. Na liście umieszczono też zasłużonych 
mieszkańców regionu, którzy sami, lub członkowie ich rodzin, brali czynny udział 
w walce z okupantem. Taki skład akcjonariuszy – założycieli nowej spółki wy-
dawniczej był symbolem zerwania „Ouest-France” z „L’Ouest-Éclair” z czasów
okupacji.

Niepokojący pozostawał dla nowego dyrektora jeszcze problem własności 
majątku, parku maszyn i budynków, należących nadal formalnie po części do wy-
dawcy „L’Ouest-Éclair”, a po części do państwa (wymieniony wyżej sekwestr). 
Paul Hutin-Desgrées w raporcie skierowanym do rządu w dniu 13 czerwca 
1945 roku wyraził swój niepokój wobec dosłownego zastosowania rozporzą-
dzenia z 5 maja 1945 roku o przejęciu przez państwo dóbr prasowych należą-
cych do kolaboracyjnej prasy. Jego głos został usłyszany, argumenty przyjęte 
i w konsekwencji „Ouest-France” mógł po kilku latach odkupić majątek trwały
„L’Ouest-Éclair”. 

Społeczna funkcja dziennika 

W 1944 i 1945 roku siedziba gazety była miejscem, do którego chętnie przy-
bywali czytelnicy. W holu mogli przeczytać nowy numer „Ouest-France” i wy-
wieszone na ścianach numery dzienników krajowych. Dziennik był praktycznie 
jedynym medium, dzięki któremu mieszkańcy regionu mogli śledzić wydarze-
nia, poszukiwać zaginionych bliskich; mogli też odnajdywać w nim wszystkie 
potrzebne informacje praktyczne, dotyczące ich codziennego życia. Telewizja 
jeszcze nie istniała, Radio Bretagne, zainstalowane w amerykańskiej ciężarówce 
blisko siedziby merostwa w Rennes, dopiero powoli się organizowało. Dziennik 
był niezbędnym produktem pierwszej potrzeby. Z powodu braku papieru gazeta 
miała format dwukartkowego zeszytu szkolnego, wydawanego w wielu (więcej niż 
dzisiaj) mutacjach. Pierwsze strony zajmowały wiadomości krajowe i zagraniczne, 
następne – regionalne i lokalne. 

Dziennik włączył się w proces odnowy prasy francuskiej, co zapowiadał wspo-
minany już artykuł wstępny z 18 września 1944 roku. Podczas pierwszego walnego 
zgromadzenia spółki wydającej gazetę Paul Hutin-Desgrées zaproponował, żeby 
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właściciele akcji zrezygnowali z dywidend: „[…] przybyliśmy tu nie z pieniędzmi, 
ale z naszymi ranami, naszymi nadziejami i naszą odwagą. To nie ma ceny [...]”35. 
Wszyscy akcjonariusze wyrazili na to zgodę, ale też czas był ku temu sprzyjający. 
Większość odczuwała euforię zwycięstwa nad hitlerowcami i wierzyła głęboko 
w odnowę materialną i moralną Francji.

Po zawierusze wojennej przyszedł czas na zmiany: prawica odeszła wraz 
z rządem Vichy, u steru stanęły lewica i partie centrum z przeszłością w ruchu 
oporu. W programie nowego rządu znalazły się między innymi: poprawa bytu 
wszystkich obywateli, gospodarka planowa, powrót do wielkich środków pro-
dukcji, udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prawo do pracy, 
emerytury, wykształcenia, odpoczynku i udziału w kulturze, gwarancje zatrud-
nienia oraz plan ochrony socjalnej. Podobnie jak większość gazet w okresie po-
wojennym, „Ouest-France” był postępowy. Tytuł z 15 września 1944 roku nawo-
łujący: „Służcie pracownikom!” mógłby do tej pory widnieć tylko w gazetach
socjalistycznych36. 

Wyzwolenie nie przyniosło natychmiastowej poprawy warunków życia, zwłasz-
cza w północno-zachodniej części Francji. Tam podczas zaciętych walk wojsk 
alianckich z Niemcami zniszczeniu uległo więcej niż gdzie indziej dróg, torów 
kolejowych, mostów, wiele miast zostało zbombardowanych, istniały więc trud-
ności z zaopatrzeniem w żywność, ze znalezieniem dachu nad głową. Trudności 
te trwały do 1949 roku. „Ouest-France” stał się cennym przewodnikiem po no-
wej rzeczywistości i łącznikiem między mieszkańcami a władzami – zwoływał 
pracowników poszczególnych służb do pracy, mobilizował pracowników admi-
nistracji, służby zdrowia, pracowników kolei i dróg publicznych. Bez dzienni-
ka organizacja życia w regionie byłaby utrudniona. Krawców informowano, że 
bony na nici są do odbioru, studentów i uczniów, że rozpoczynają się zajęcia. 
Ogromna liczba informacji praktycznych i ważnych ukazywała się wyłącznie 
za pośrednictwem gazety. „Ouest-France” podawał też obszerne informacje 
o procesach kolaborantów. We wrześniu 1944 roku dziennik stworzył rubrykę 
„Poszukiwania”, w której mieszkańcy mogli zamieszczać informacje o poszu-
kiwaniu bliskich i gdzie odnajdywali informacje o zaginionych oraz listy repa-
triantów z Niemiec. Dziennik odnosił spektakularny sukces. Był poszukiwany, 
ludzie wyrywali go sobie z rąk. W 1944 roku jego przeciętna sprzedaż osiągnęła 
poziom 208 881 egzemplarzy, w 1945 roku już 388 76537. Największym proble-
mem był brak papieru, dotkliwy do tego stopnia, że „Ouest-France” zrezygno-
wał z zamieszczania ogłoszeń, normalny format drukował tylko w poniedział-
ki, w pozostałe dni realizował jedynie pół formatu, a jego nakład musiał być
ograniczany. 

35  G. Delorme, op. cit., s. 60.
36  Ibidem, s. 61.
37  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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Patron i pracownicy 

Ekipa „Ouest-France” stanowiła w tym okresie wielką rodzinę. Atmosfera była 
swojska, wszyscy się znali, nikt się nie dziwił, gdy patron, Paul Hutin-Degrées, 
witał pracowników na korytarzach po imieniu, pytał o ich rodziny. Uczucie przy-
wiązania i szacunku pracowników wobec dyrekcji, która troszczyła się o dobro 
pracownika, traktując go bardziej jak wspólnika niż jako podwładnego, było po-
wszechne. „Ludzie w «Ouest-France» kochają się i mówią to sobie”38. 

Kiedy w 2002 roku autorka odwiedziła redakcję, by zebrać materiały do tej 
pracy, miała okazję przekonać się, że idea ojca przeszła na syna. Obecny dyrektor, 
F r a n ç o i s  R é g i s  H u t i n, syn Paula Hutina-Desgréesa, przechodząc koryta-
rzem, również wita swoich pracowników, dopytuje się o ich bliskich i, podobnie 
jak ojciec, daje dowody troski o personel, choć jest bardziej niż ojciec surowy 
i wymagający. 

Dziennik rozwijał się szybko i regularnie. W 1950 roku jego sprzedaż osiągnęła 
411 tysięcy egzemplarzy, a kiedy w 1965 roku Paul Hutin odchodził na emeryturę, 
sprzedaż wzrosła do 609 482 egzemplarzy. 

Paul Hutin był pryncypałem charyzmatycznym, o ujmującym sposobie bycia, 
szefem porywającym swoimi tyradami, zaangażowanym, wybitnym wręcz akto-
rem, umiejącym pociągnąć za sobą innych, przekonać ich do swoich racji, chętnie 
uciekającym się do emfazy; potrafi ł też jak nikt inny słuchać, spotykał się chętnie 
i często z ludźmi, bardzo wiele podróżował po regionie, zwłaszcza kiedy został 
deputowanym do parlamentu, i bardzo uważnie słuchał ludzi. Nikogo nie pominął, 
odpowiadał na każdy list – jeden z czytelników na spotkaniu z nim podziękował 
mu za 21 odpowiedzi na listy do redakcji. Zdarzały mu się jednak również chwile 
nieopanowanych emocji: łatwo wpadał w furię, miał iście ognisty temperament. 

Wybrał on model gazety, który szybko został dobrze przyjęty przez czytelników. 
Miał to być dziennik informacji lokalnej, informacji codziennej, praktycznej, które-
go rubryki byłyby dobrze redagowane i precyzyjnie skierowane do poszczególnych 
grup odbiorców: do marynarzy i rybaków, rolników, intelektualistów, kobiet, sym-
patyków sportu – słowem do każdej z grup zawodowych i społecznych. Dziennik 
miał również zawierać coraz bardziej rozbudowaną informację ogólną, z kraju i ze 
świata. Trzeba zaznaczyć, że okres powojenny w ogóle sprzyjał rozwojowi prasy, 
szczególnie regionalnej i departamentalnej. Odbudowywanie struktury państwa 
i codziennego życia w poszczególnych miejscowościach wymagało konsolidacji 
obywateli. Dzienniki regionalne były idealnym tego instrumentem, narzędziem 
skuteczniejszym niż prasa paryska, spadek czytelnictwa której spowodowały trzy 
elementy. Po pierwsze, czytelnicy stracili zwyczaj czytania paryskich dzienników 
w czasie okupacji, kiedy to ich dystrybucja praktycznie nie istniała; po drugie, ciągłe 
strajki w latach 1946–1947 w prasie paryskiej zakłócały ciągłość jej ukazywania się; 
po trzecie, radio publiczne przejęło ofi cjalną informację krajową i międzynarodową. 

38  „Ouest-France”, 1.07.1945 (artykuł Pierre’a Cressarda), Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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W 1946 roku dzienniki regionalne miały w sumie 9 milionów nakładu (o przeszło 
3 miliony więcej niż w 1936 roku), podczas gdy w tym samym roku prasa paryska 
osiągnęła tylko 6 milionów egzemplarzy (tyle samo co w 1936 roku) 39. 

Pierwsza modernizacja i nowe tematy poruszane w gazecie

W 1948 roku nastąpiły zmiany w wyglądzie dziennika „Ouest-France”. Od-
młodniała makieta, zmieniła się grafi ka tytułu. Dziennik zawierał już osiem stron 
i nowe rubryki – do dyspozycji czytelników oddano strony ogólne, z aktualnymi 
informacjami politycznymi, z kraju i zagranicy, rubrykę „Region”, w której za-
mieszczano informacje departamentalne i lokalne, oraz strony specjalistyczne. Do 
końca 1949 roku przybyło następne osiem stron i nowe rubryki: rolna, dla kobiet, 
dla dzieci oraz historyjki obrazkowe. 

W latach pięćdziesiątych gazeta nie była już tylko przewodnikiem, dzięki któ-
remu mieszkańcy mogli egzystować na co dzień. Zaczęła też służyć jako łącznik 
między ludźmi, wspierała wysiłki wkładane w odbudowę i w rozwój regionu. 
Specyfi ką tego okresu była wielość informacji dotyczących uroczystych inaugu-
racji oraz otwierania nowych instytucji, honorowania obywateli lub nadawania im 
odznaczeń. Na stronach dziennika pojawiało się zawsze dużo nazwisk – każdy, kto 
czegoś dokonał lub był chociaż obecny w ważnym dla życia społecznego momen-
cie, mógł się odnaleźć na jego łamach. Nie tylko wydarzenia związane z działa-
niami miejscowych władz były opisywane w gazecie. Wiele miejsca dziennik po-
święcał na przedstawianie życia wspólnot mieszkańców w dzielnicy, w osiedlach, 
w miasteczkach. Zamieszczano relacje z obchodów lokalnych świąt, sprawozdania 
z coraz intensywniej się rozwijającego ruchu stowarzyszeniowego. Opisywane 
były wszelkie wydarzenia związane z działalnością stowarzyszeń skupiających 
byłych żołnierzy, kombatantów II wojny światowej. Wszystkim informacjom 
towarzyszyła duża liczba zdjęć.

W latach pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych wiele miejsca poświę-
cał dziennik faits divers (kronice miejskiej). Informacje te były wszechobecne na 
stronach departamentalnych i lokalnych, czasem, jeśli uznano, że są ważne, znajdo-
wały miejsce na pierwszych stronach, pośród wiadomości z kraju i z regionu. Paul 
Hutin, jeszcze pełniąc funkcję sekretarza redakcji „L’Ouest-Éclair” i zajmując się 
bezpośrednio działem sprzedaży, wiedział, że faits divers były czytane najchętniej. 
Przywiązywał więc dużą wagę do tych informacji. Umieszczano je z zachowaniem 
reguł deontologii gazety: szacunku dla człowieka i bez krwawych zdjęć. Zachowały 
się liczne anegdoty związane z faits divers – jedna z nich dotyczy J e a n a  T h o -
lomé’a, zwanego Toto, gwiazdy „Ouest-France” w dziedzinie faits divers, który 
miał tak doskonałą sieć informatorów, że to on budził w środku nocy komisarza 
policji, żeby go poinformować o morderstwie popełnionym w okolicy.

39  SJTI, Agencja Rządowa Informacji, 2006.
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Do 1965 roku dziennik był zarządzany wspólnie przez Paula Hutina-Desgréesa 
(Dyrektora Generalnego) oraz jego szwagra i zastępcę, François Degréesa du Loû. 
Mimo ogromnej różnicy temperamentów (drugi z dyrektorów był spokojnym, peł-
nym skrupułów, szanowanym za swoją delikatność, nielubiącym liczb i zarządza-
nia człowiekiem), współpraca układała się dobrze. Poza dwoma dyrektorami ster 
przedsiębiorstwa dzierżyło w tym okresie jeszcze trzech ludzi: Yves  Le  Dan tec, 
redaktor naczelny, Émi l e  Coche t, sekretarz redakcji, oraz A lphonse  Aubrée, 
główny administrator przedsiębiorstwa. Kariera tego ostatniego pozostaje do dzisiaj 
modelowym przykładem drogi, jaką można przejść w „Ouest-France”, jeśli jest się 
zaangażowanym i kompetentnym pracownikiem. Kilku z dzisiejszych dyrektorów 
wydawnictwa odbyło podobną drogę zawodową40. Aubrée rozpoczynał jako goniec 
w wieku 17 lat, jeszcze w „L’Ouest-Éclair”. Skończył pracę jako główny dyrektor 
administracyjny. Po jego śmierci, w 1957 roku, Paul Hutin-Degrées, który darzył 
go wielkim zaufaniem i szacunkiem, w nekrologu napisał, że wielką część sukcesu 
„Ouest-France” należy przypisać właśnie jemu. To on, Alphonse Aubrée, prowadził 
negocjacje, które pozwoliły na wykupienie majątku po „L’Ouest-Éclair”. Wśród 
innych zasłużonych dla dziennika postaci był P i e r r e  Cres sa rd, znakomity repor-
ter, a także grupa szefów redakcji lokalnych, bez których cała idea dziennika – na 
wskroś regionalnego i lokalnego – nie mogłaby zostać zrealizowana. Dziennikarze 
w „Ouest-France” pracowali bez przerwy. Pojęcie i praktyka wolnych weekendów 
nie istniały; dziennikarzem było się cały czas. 

Sam patron, Paul Hutin-Degrées, był żarliwym katolikiem, wykształconym 
w seminarium duchownym. Chrześcijańskie wartości i ideały były i są obecne do 
dzisiaj na łamach dziennika. W latach pięćdziesiątych obowiązywał w redakcji 
„rygor moralny” odpowiadający tamtej epoce. Istniała np. lista fi lmów, o których 
w dzienniku się nie mówiło, bo były to fi lmy o zabarwieniu erotycznym lub kry-
tyczne wobec nauki Kościoła; nie mówiło się też o seksie. Nie przeszkadzało to 
Paulowi Hutinowi-Degréesowi tworzyć gazety otwartej na świat: miała ona w tym 
okresie wielu zagranicznych korespondentów. Ale przede wszystkim dziennik był 
otwarty na Europę, co było i jest jednym z najistotniejszych elementów polityki 
tej gazety regionalnej. 

Lata pięćdziesiąte XX wieku

W połowie lat pięćdziesiątych gazeta miała 40 wydań lokalnych w 12 depar-
tamentach północno-zachodniej Francji. W przedsiębiorstwie zatrudnionych było 
1200 osób, w tym 150 dziennikarzy, z których 75 pracowało w 32 redakcjach 
departamentalnych. Biuro paryskie mieściło się na ekskluzywnych Polach Eli-
zejskich. Z gazetą współpracowało 2400 korespondentów lokalnych, rozsianych 

40  Théo Le Diouron, dyrektor informacji lokalnych w redakcji „Ouest-France”, obecnie już na 
emeryturze, zaczynał w wieku 17 lat od pracy w drukarni jako podawacz papieru.
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po małych miejscowościach całego regionu. Każdego dnia na stronach dzienni-
ka ukazywało się od 350 do 400 zdjęć. Ciężarówki z gazetą pokonywały każ-
dej nocy 10 tysięcy km, żeby dowieźć na rano gazetę do czytelników. Sprze-
daż w 1956 roku wyniosła 511 843 egzemplarze. Reklama była coraz bardziej 
obecna w dzienniku, co stanowiło dowód na poprawę sytuacji w kraju. Fran-
cuzi konsumowali dużo, mnożyły się zakupy na kredyt – strony gazety zaczęły 
pokrywać reklamy urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, samochodów 
i telewizorów. Rennes się modernizowało, w 1961 roku dziennik zapowie-
dział budowę w mieście fabryki Citroëna. W dzienniku drukowano reportaże
ze świata. 

W tym okresie pracę w dzienniku rozpoczęli dwaj synowie Paula Hutina: Fra-
nçois-Xavier – najstarszy – rozpoczął ją w roku 1954, w wieku 27 lat, a młodszy, 
François Régis, w 1961 roku, w wieku 32 lat. 

Idea sprawiedliwości społecznej

Wspominając swojego ojca, François Régis Hutin41 mówi, że był on człowie-
kiem hojnym, uważnym na ludzi, humanistą, dla którego sprawiedliwość spo-
łeczna była priorytetem. Tę zasadę sprawiedliwości społecznej stosował w swoim 
przedsiębiorstwie, czasem wbrew logice zarządzania. Podejmował decyzje o pod-
wyżkach wynagrodzenia na podstawie impulsu, w odruchu współczucia wspierał 
potrzebujących; spotkanie z pracownikiem, skarżącym się na trudności fi nansowe, 
kończyło się wysłaniem go do kasy po gotówkę. Finansował naukę dzieciom 
zmarłych współpracowników „L’Ouest-Éclair” i „Ouest-France”, kupił wielki 
dom, który następnie wynajął swojemu najlepszemu reporterowi, Cressardowi, ojcu 
11 dzieci, a w 1947 roku opróżnił jednym gestem kasę przedsiębiorstwa, zasilając 
pieniędzmi fundusz emerytalny dla pracowników; swoje uposażenie deputowanego 
w latach 1946–1956 przekazywał na potrzeby szkół w departamencie. Gdy jeden 
z kierowców rozwożących w nocy gazetę zginął w wypadku samochodowym, 
zostawiając osieroconego syna, Paul Hutin sprawił, że „Ouest-France” został, 
jako osoba prawna, kuratorem dziecka, zapewniając mu byt i wykształcenie do 
pełnoletniości, a potem zatrudnił go – już jako dorosłego człowieka – w przed-
siębiorstwie. W tej postawie Paula Hutina Desgréesa jest też wątek polski: przez 
wiele lat po wojnie opiekował się polskim sierotą, który stał się bratem dla piątki 
jego własnych synów.

Różne mogły być motywy jego szczodrości i troski o osoby potrzebujące po-
mocy – natura patrona, temperament, być może realizacja ideałów chrześcijanina 
czy też przekonanie, że sam dostał wiele i los był dla niego łaskawy, więc trzeba 
się dzielić. Swoje przekonania dotyczące kwestii socjalnych zaprezentował po 
raz pierwszy w cytowanym wcześniej założycielskim artykule wstępnym. We 

41  Informacje uzyskane od François Régisa Hutina…
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wszystkich wypowiedziach, nie tylko dotyczących spraw socjalnych, wyraźny był 
styl nieco pompatyczny, z zacięciem lirycznym. Widać w nim było pasję i charak-
terystyczną dla niego emfazę:

My w „Ouest-France” odważymy się: uda nam się wprowadzić te reformy, które 
promują godność pracy, wynoszącej na wyżyny i zasługującej na pochwałę; od-
ważymy się na nie i to nie pod zewnętrzną presją interesów czy pasji, ale kierując 
się imperatywem wewnętrznego poczucia braterstwa. W harmonijnej zgodzie mię-
dzy odpowiedzialnością a interesem będziemy pracować użyteczniej dla wielkiej 
francuskiej harmonii, której zadaniem jest też pomagać w osiągnięciu harmonii 
oszalałego przez wojnę świata.
 
Podobny ton można odnaleźć w większości artykułów sygnowanych przez 

Paula Hutina42. 
Jako deputowany do parlamentu opowiadał się za legislacją niosącą pomoc 

najbiedniejszym, w tym za interwencją państwa w redystrybucję dóbr. Paul Hutin 
podkreślał, że sprawiedliwość społeczna jest w interesie rządu i właścicieli, zapew-
nia bowiem wewnętrzny spokój w kraju. Zaangażowanie prospołeczne dyrektora 
gazety przeniosło się na treści w niej zawarte. Oprócz drukowania artykułów 
wstępnych, w których problem ten był regularnie poruszany, gazeta przeprowa-
dziła ankietę wśród czytelników na temat ich sytuacji socjalnej. Podsumowania 
tej ankiety dokonał François Degrées du Loû. Mowa w nim była o emerytach, 
osobach w podeszłym wieku, rodzinach wielodzietnych, wdowach po żołnier-
zach poległych w czasie II wojny światowej. 22 i 23 października 1949 roku 
ukazały się też alarmistyczne artykuły przedstawiające zaniepokojenie bisku-
pów i kardynałów dramatyczną sytuacją bytową najuboższych. „Ouest-France” 
nie wahał się umieścić ich na pierwszej stronie. Ilustracją zaangażowania gazety 
w poprawę bytu najuboższych były wielkie akcje przeprowadzane przez dziennik 
od 1947 roku, w którym to zorganizowano pierwszą edycję konkursu na najlepszą 
rodzinę wielodzietną w regionie. Do konkursu mogły przystąpić rodziny, które 
liczyły co najmniej dziesięcioro dzieci, najlepiej z jednego związku, żyjących 
z rodzicami, z których przynajmniej sześcioro powinno pozostawać na ich utrzy-
maniu, przy czym liczba dzieci nie była jedynym kryterium; brany też był pod 
uwagę wysiłek wychowawczy rodziców. Dokumenty kompletowano z pomocą 
władz lokalnych, księży parafi alnych i przedstawicieli gazety. Jury stanowili: 
prefekt, generalny wikariusz, przewodniczący stowarzyszeń rodzinnych, Paul 
Hutin, François Degrées du Loû; sekretarzem komisji był Pierre Cressard, sam, 
jak już wspomniano, ojciec 11 dzieci. Konkurs rozpoczął się skromnie, w ga-
zecie ukazał się artykuł Pierre’a Cressarda pt. Akcja socjalna „Ouest-France”, 
a w nim informacja, że „Ouest-France” wyłoniło laureatów nagrody dla wielo-
dzietnych rodzin. Nagrody otrzymały 72 rodziny, w tym dwie specjalne w wy-

42  „Ouest-France” z: 18.09.1944, 19.11.1944, 16.12.1947, 28.12.1944, 25.01.1945; Pierre Cressard 
od 7 do 20 stycznia 1948 roku opublikował 11 artykułów o sytuacji osób najbiedniejszych.
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sokości 25 tysięcy franków, cztery nagrody po 12,5 tysiąca franków i 66 nagród
po 10 tysięcy franków43. 

Nagrody dla wielodzietnych rodzin sponsorowane przez gazetę stały się nie-
jako instytucją w regionie. 12 stycznia 1956 roku podczas spotkania członków 
jury konkursu Paul Hutin, wspominając „L’Ouest-Éclair” i jego założycieli, zade-
klarował, że „misją «Ouest-France», wiernego swoim duchowym i społecznym 
korzeniom, jest obrona rodziny robotniczej i chłopskiej, ciężko doświadczanej 
przez los”. Innym przykładem jest odpowiedź gazety na radiowy apel księdza 
Pierre’a (Abbé Pierre) wystosowany 1 lutego 1954 roku w obronie osób pozba-
wianych mieszkań. Dziennik zorganizował akcję fi nansowania budowy schronisk 
dla bezdomnych w miastach regionu. Odpowiedź czytelników była powszechna, 
ludzie masowo wpłacali pieniądze. 2 lutego 1954 roku na koncie znajdowało się już 
2300 tysięcy franków na budowę pierwszego schroniska w Rennes. Akcję wspierał 
mer miasta Rennes Henri Fréville, ten sam, który po wyzwoleniu, działając jako 
komisarz rządu de Gaulle’a, dał Paulowi Hutinowi zezwolenie na założenie gaze-
ty. Rada miasta przegłosowała zaciągnięcie wysokiego kredytu na zakup terenu 
i infrastrukturę pod budowę schroniska. Włączyli się przedsiębiorcy. 11 lutego na 
koncie było już 6 milionów franków. Bez zaangażowania gazety i jej akcji propa-
gandowej nigdy nie udałoby się osiągnąć takich rezultatów tak szybko. W marcu 
prace na budowie schroniska z 96 miejscami noclegowymi były już poważnie
zaawansowane. 

„Ouest-France”, dziennik o orientacji centrowej, a na pewno nie lewicowy, 
wspierał też robotnicze strajki. W 1963 roku podczas strajku górników „Ouest-
-France” przez 35 dni jego trwania popierał strajkujących i wspierał ich. Paul Hutin 
pisał: [...] sprawiedliwość społeczna i ostrożność polityczna muszą mieć ostatnie 
słowo”44. W marcu 1963 roku pisał, że robotnicy są pierwszymi ofi arami podwyż-
ki cen i że do rządu należy znalezienie rozwiązania trudnej sytuacji, w jakiej się 
znaleźli. W 1964 roku, kiedy rozpoczęły się masowe zwolnienia z pracy w stoczni 
Saint-Nazaire i tramwajarzy w Nantes, dziennik głosem swojego dyrektora stanął 
w ich obronie: „Nasi przyjaciele robotnicy muszą wiedzieć, że są rozumiani [...]”, 
nawoływał do poświęceń ze strony całej społeczności, by ułatwić działania rządu: 
„[…] to nie oni [robotnicy] mają być wdzięczni rządowi za to, co zrobi, to raczej 
rząd powinien być im wdzięczny, że nie podnieśli pięści w górę”45. „Trzeba, żeby 
trochę ludzkiego ciepła weszło wreszcie do funkcjonowania machiny administra-
cyjnej, żeby rygory ekonomiczne ustąpiły miejsca prawu moralnemu, mądrości 
i sprawiedliwości. Trzeba słuchać, żeby się porozumieć” – pisał w swoim artykule 
zastępca dyrektora dziennika François Desgrées du Loû46. Nic dziwnego, że artyku-
ły pisane przez Paula Hutina i jego zastępcę były powszechnie czytane i z sympatią 
komentowane w obu miastach.

43  „Ouest-France”, 13.12.1955, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
44  „Ouest-France”, 25.10.1963, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
45  „Ouest-France”, 8 i 9.02.1964, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
46  „Ouest-France”, 14 i 15.03.1964, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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We wrześniu 1961 roku w dzienniku ukazała się nowa rubryka „Aktualności 
ekonomiczne i społeczne”, której celem było publikowanie krótkich informa-
cji z różnych miejscowości w regionie. W 1962 roku w rubryce przedstawio-
no raporty, które opracowano w dzienniku. Pierwszy, zatytułowany Wielka fala 
młodych, dotyczył problemów zatrudnienia i rozwoju miejsc pracy dla młodych. 
Drugi miał tytuł Sparaliżować wielkie miasta, żeby ratować Paryż? Lepiej byłoby 
zachować witalność małych aglomeracji i wiejskiego świata. W akcji na rzecz 
rozwoju regionu brali udział naukowcy z miejscowych uniwersytetów. Profesor 
Michel Philipponneau z uniwersytetu w Rennes napisał dla dziennika cztery ar-
tykuły, w których analizował problemy regionu zachodniej Francji w kontekście 
europejskiego wspólnego rynku. W tych artykułach przejawiła się wola dziennika 
szerzenia wśród niewykształconej części społeczności regionu wiedzy na tematy 
ekonomiczne i społeczne. Ta inicjatywa, przede wszystkim informowania i wyja-
śniania, a przez to również służenia społeczeństwu, była początkiem oryginalnego 
projektu stworzonego w „Ouest-France”, a polegającego na ścisłej współpracy ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolenia Zawodowego Dorosłych (AFPA), dzięki 
której czytelnicy znajdowali w dzienniku informacje o stażach i szkoleniach oraz 
o możliwościach zatrudnienia po ich ukończeniu. 

Tematy społeczne znalazły też miejsce w dzienniku na stronach regionalnych. 
Obok informacji o wypadkach i przestępstwach podejmowane były poważne tema-
ty społeczne (np. artykuł Kobiety w pracy. Wyzwolenie czy poddaństwo) czy ankieta 
na temat pomocy państwa rodzinom i rolnikom. Dziennik wspierał robotników 
i rolników oraz ich związki zawodowe w 12 departamentach w Bretanii i Kraju 
Loary, publikując artykuły i dokumentując fotografi cznie manifestację pod hasłem 
„Zachód Francji chce żyć”, zorganizowaną w Paryżu 8 kwietnia 1965 roku. Nie tyl-
ko przekazał informację o wydarzeniu na pierwszej stronie, ale przede wszystkim 
zamieszczał porywające artykuły, w których domagano się od rządu, by usłyszał 
postulaty robotników, rolników i rybaków z zachodniego regionu Francji47. 

Strony rolnicze i rybackie

„Ouest-France” pokrywa swoim zasięgiem region w ogromnej części rolniczy 
i posiadający od zachodu, północy i południa szeroki dostęp do morza, a dużą część 
jego czytelników stanowią (a raczej: stanowili) rolnicy i rybacy; dzisiaj jest ich 
o wiele mniej. „Ouest-France” był pierwszym dziennikiem, który poświęcał tema-
tyce morskiej i rolnej codziennie całą stronę, a w soboty nawet dwie. Kronika rolna 
„Ouest-France” była kontynuacją działu rolnego w „L’Ouest-Éclair”, utworzonego 
przez księdza Trochu. Szczegółowe informacje i sprawozdania z najważniejszych 
targów czy wystaw, dostarczane do redakcji przez sieć korespondentów w regionie, 
przyczyniły się ówcześnie do sukcesu gazety właśnie wśród czytelników mieszka-

47  „Ouest-France”, 8 i 9.04.1963, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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jących na wsi. Po II wojnie światowej strony poświęcone rolnictwu i rybołówstwu 
były wiarygodnym źródłem informacji, po które sięgali specjaliści i mieszkań-
cy regionu. Informacji dostarczała sieć korespondentów, zwłaszcza fachowców 
w dziedzinie hodowli bydła, która była specjalnością regionu. W latach 1944–1955 
najważniejszym tematem był wzrost produkcji dzięki rozwojowi nauki i techniki. 
„Niech nikt nie oczekuje na tej stronie demagogii. [...] Stwierdzenia pozbawione 
argumentacji nie mają dla nas żadnej wartości. [...] Artykuły o ekonomii i techni-
ce, które się tu ukażą, będą oparte na danych sprawdzonych w praktyce” – pisał 
26 czerwca 1946 roku Roge r  Ma they48, szef rubryki, specjalista w dziedzinie 
rolnictwa, wcześniej pracujący w dyrekcji służb rolnych departamentu La Man-
che i jako sekretarz w Izbie Rolnej departamentu Ille-et-Vilaine. Zasadą dyrekcji 
„Ouest-France” było powierzanie łamów gazety sprawdzonym i doświadczonym 
specjalistom. Zasadę tę będzie konsekwentnie kontynuował syn Paula Hutina, 
obecny dyrektor wydawnictwa. 

Drugą zasadą działania było opracowywanie tematów rolnych pod kątem ich 
praktycznego znaczenia dla rolnictwa regionu. Kiedy w 1960 i 1961 roku odbywały 
się związkowe manifestacje rolników przeciwko marazmowi w rolnictwie, byli 
oni wspierani przez dziennik. We wrześniu 1961 roku rząd przyznał zachodniemu 
regionowi Francji specjalne taryfy na węgiel i energię elektryczną oraz transport 
kolejowy dla produkcji rolnej. Bretania mogła przystąpić do likwidowania opóź-
nienia w stosunku do reszty Francji w dziedzinie rolnictwa. Ta „spokojna rewo-
lucja” w rolnictwie była wspierana cennymi informacjami o szczegółach pomocy 
państwa dla rolników, wychodzącymi spod piór redaktorów – członków ruchu 
Jeunesse Agricole Chrétienne (JAC, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży 
Wiejskiej). Socjologowie uznali, że dzięki temu ruchowi oblicze Francji uległo 
zmianie. Jego akcja edukacyjna szczególnie znacząca była właśnie na zachodzie 
Francji49. „Ouest-France” był bliski temu ważnemu ruchowi związkowemu, który 
ówcześnie dostarczał rolnikom wiedzy niezbędnej do rozwoju i wychodzenia z za-
cofania. Dzięki jego akcji edukacyjnej kształcili się dziennikarze, którzy z kolei 
popularyzowali wiedzę wśród czytelników dziennika. 

Region, który dziennik pokrywał swoim zasięgiem, to również wybrzeże 
– Atlantyku i Morza Północnego. Cenne były więc w nim informacje skierowa-
ne do rybaków. Od 1900 roku „L’Ouest-Éclair” rozbudował dla nich specjalną 
kronikę, uzupełniając ją o informacje dotyczące marynarki wojennej oraz handlu 
morskiego, którą „Ouest-France” z powodzeniem kontynuuje do dzisiaj. W 1946 
roku z inicjatywy dyrekcji Ouest-France powstał specjalistyczny tygodnik „Le Ma-
rin”, którego celem było „informować i bronić interesów ludzi morza”50. Mimo 
że dzisiaj, po 60 latach, gospodarka morska uległa redukcji – aktywnych rybaków 

48  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
49  H. Mendras, La seconde Révolution française (1965–1984), Gallimard, coll. „Folio essais”, Paris 

1994, s. 34; P. Houée, cyt. przez R. Fort, Ils ont révolutionné le monde rural, l’aventure de la JAC en 
Bretagne (1930–1970), Édition Le Télégramme, Rennes 2001, cyt. za : G. Delorme, op. cit., s. 150.

50  „Ouest-France”, 12.05.1960, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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jest o wiele mniej, transport morski został skoncentrowany, a nawet marynarka 
wojenna podlega podobnemu procesowi – to tygodnik „Le Marin” istnieje dalej, 
towarzysząc ewolucji całego tego sektora.

Europa na łamach „Ouest-France”

Nierzadko można się zetknąć ze złośliwymi opiniami, że prasa regionalna to 
gazety „rozjechanych psów”. Pierwszy pod względem nakładu dziennik we Francji 
rzeczywiście podaje swoim czytelnikom dużą liczbę faits divers, o wypadkach, 
przestępstwach, codziennych zdarzeniach na ulicach miast i w najmniejszych wio-
skach w regionie; dostarcza też informacji o usługach. To prawda, że jest to jeden 
z elementów wpływających na utrzymanie przezeń czytelników, stanowi o sile 
i roli dziennika w regionie. Jednak byłaby to zbyt uproszczona ocena gazety, której 
ideą i misją jest dostarczanie informacji „od najmniejszej wsi aż po cały świat”, 
jak to głosi memorandum wewnętrzne redakcji „Ouest-France”. Ten kierunek, 
od szczegółu do ogółu, jest bardzo istotny. Czytelnik „Ouest-France” powinien 
utożsamiać się najpierw ze swoją „małą ojczyzną”, potem ze swoim regionem, 
następnie z krajem, a na końcu ze światem, którego również jest mieszkańcem. 
Tę misję realizuje się w dzienniku poprzez jego zaangażowanie w wielkie sprawy: 
w budowanie wspólnej Europy, w zniesienie kary śmierci, w obronę prywatnego 
szkolnictwa (katolickiego), w walkę z głodem na świecie. 

Dziennik popierał prace nad budowaniem wspólnej Europy na każdym etapie 
tego procesu – począwszy od 5 maja 1949 roku, daty powstania Rady Europy, po-
przez prowadzoną bez powodzenia batalię o utworzenie Europejskiej Wspólnoty 
Obrony, przez wydrukowanie 25 marca 1957 roku na pierwszej stronie artykułu 
sygnowanego przez Roberta Schumanna, ojca Europy, z okazji powstania CEE, 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Wspólnego Rynku, aż po ciągłe sprzyjanie 
procesowi pojednania między Niemcami i Francją, zakończonemu 22 stycznia 1963 
roku, kiedy generał Charles de Gaulle podpisał z kanclerzem Konradem Adenau-
erem traktat o współpracy francusko-niemieckiej. „Ouest-France” wydał kilka do-
ssier pedagogicznych i wiele numerów specjalnych z różnych „europejskich okazji”, 
jak np. wybory do Parlamentu Europejskiego, wprowadzenie waluty euro itp. 

Przeprowadził on także bardzo skuteczną kampanię przed referendum w spra-
wie ratyfi kowania przez Francję traktatu z Maastricht z 10 grudnia 1991 roku. 
Niektórzy obserwatorzy uznali, że dziennik przyczynił się do przegłosowania 
ratyfi kacji traktatu, który został przyjęty 51,05 procent głosów; powszechny udział 
mieszkańców zachodniej Francji, procentowo najwyższy w całej Francji, bez 
wątpienia spowodowany udaną kampanią dziennika, nie był bez znaczenia dla 
ostatecznego, pozytywnego wyniku referendum51. Sukcesu tego nie udało się 
powtórzyć w referendum dotyczącym Konstytucji Europejskiej.

51  F. Régis Hutin, Les cahiers du journalisme, „Ouest-France”, 6.10.1999.
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A oto dwa inne symptomatyczne przykłady. W roku 1999 „Ouest-France” za-
proponował zorganizowanie konkursu wśród młodzieży na dewizę UE. Założenie 
wyjściowe było takie, że Unia Europejska ma już swój sztandar, ma swój hymn 
(Oda do radości Beethovena), ale nie ma dewizy. Do współpracy zaproszono 
wiele gazet z wszystkich 15 krajów należących wówczas do Unii. Gazety te roz-
powszechniły ideę konkursu wśród szkół. Młodzież składała propozycje przez 
Internet. Po selekcjach krajowych jury, pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa, 
wybrało dewizę: „Jedność w różnorodności” i ogłosiło ją uroczyście w Parlamencie 
Europejskim 4 maja 2000 roku, w obecności uczniów wszystkich klas reprezentu-
jących laureatów z każdego kraju.

Drugim przykładem przywiązania „Ouest-France” do idei wspólnej Europy są 
szkolenia organizowane od 2003 roku. Co kilka miesięcy do Strasburga, a potem 
do Brukseli, wysyłanych jest około 40 pracowników gazety – przede wszystkim 
dziennikarzy, ale także przedstawicieli innych zawodów. W siedzibie Parlamentu 
i później Komisji Europejskiej szkoleni spotykają się z politykami i funkcjonariu-
szami Unii, ucząc się z bliska, jak funkcjonuje ten skomplikowany mechanizm. Jak 
do tej pory „Ouest-France” jest jedynym medium europejskim, które organizuje 
tak szeroko zakrojone i kosztowne szkolenie.

Obrona szkolnictwa prywatnego

Działanie na rzecz szkolnictwa prywatnego ma długą tradycję w dzienniku, 
a François Degrées du Loû był głównym animatorem działań w tym zakresie. Jego 
ojciec, współzałożyciel „L’Ouest-Éclair”, na początku XX wieku żarliwie bronił 
prawa rodziców do wolnego wyboru rodzaju szkoły dla ich dzieci, sprzeciwiał się 
zamykaniu szkół prywatnych, głównie katolickich, walczył o wolność wyznania 
w Bretanii, organizując nawet manifestacje na ulicach miast. Chociaż od tamtej 
pory wiele się zmieniło, nie zmieniła się wola dziennika stawania w obronie rodzi-
ny i jej prawa wolnego wyboru szkoły. Co prawda dziennik sam już nie organizo-
wał manifestacji, ale na swoich stronach zamieszczał obszerne i przychylne relacje 
z manifestacji organizowanych przez rodziców, np. w kwietniu 1950 roku, kiedy 
problem na nowo stał się aktualny52. Wreszcie, po długich debatach i wytrwałej 
walce zwolenników edukacji prywatnej, w tym w szkołach katolickich, nowa 
ustawa została przyjęta w 1959 roku, regulując zasady koegzystencji szkolnictwa 
publicznego i prywatnego oraz rozwiązując związane z tym problemy organiza-
cyjne i fi nansowe. 

W 1984 roku obecny dyrektor gazety zaangażował się w kolejną „wojnę szkol-
ną”, rozpoczętą przez rządowy projekt Savary’ego, przewidujący włączenie szkol-
nictwa prywatnego do systemu publicznego. Co prawda „Ouest-France”, zgodnie 
ze swoją zasadą pluralizmu, użyczał również swoich łamów zwolennikom tego 

52  M. Lagrée, Réligions et cultures en Bretagne, Fayard, Paris 1992, s. 380–381.
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projektu, ale jego pozycja pozostawała bliska zwolennikom wolnego wyboru typu 
szkoły, masowo organizującym manifestacje w 1984 roku przeciwko temu projek-
towi, który to projekt został ostatecznie odrzucony 12 lipca tegoż roku.

Akcje społeczne i humanitarne

Na początku lat sześćdziesiątych dziennik zaangażował się mocno w dzia-
łania na rzecz zniesienia kary śmierci. Okazją stały się wyroki śmierci wykona-
ne na nazistach z czasów II wojny światowej i na organizatorach puczu w 1962 
roku w Algierii. Od 1961 do 1981 roku dziennik, głosem swojego dyrektora 
i jego zastępcy, którzy napisali wiele dziesiątków artykułów na ten temat, nie 
przestawał walczyć o zniesienie kary śmierci. Zasadnicza linia argumentacji szła 
w kierunku przekonania opinii publicznej o niemożliwości decydowania przez 
jakikolwiek sąd o życiu lub śmierci człowieka53. Zaangażowanie to trwa do dzi-
siaj i dotyczy krajów, w których kara śmierci nadal jest stosowana (Chiny, Iran,
Irak, USA...).

„Ouest-France” skierował też uwagę swoich czytelników na problemy krajów 
Trzeciego Świata. Od 1955 roku Paul Hutin regularnie pisał artykuły, w których 
nawoływał zarówno rządy, jak i zwykłych obywateli innych krajów do pomocy 
ludziom umierającym z głodu. Postawa „Ouest-France” w latach sześćdziesią-
tych nie była powszechna we Francji. W tym samym czasie „Paris Match” pió-
rem Raymonda Cartiera prowadził ofensywę przeciw pomocy Francji dla krajów 
Trzeciego Świata. „Ouest-France” wyraził swoją postawę w wydaniu z 22 mar-
ca 1964 roku, którego dużą część poświęcił problemowi głodu na świecie. Tym 
samym dołączył do kampanii zorganizowanej przez Comité de la Lutte contre 
la Faim (Komitet na rzecz Walki z Głodem) w dniach 16–22 marca 1964 roku. 
We wspomnianym wydaniu dziennik zamieścił wiele dramatycznych zdjęć, całą 
pierwszą stronę przecinał wielki tytuł: Problem nr 1 naszych czasów – dwie osoby 
na trzy są głodne, artykuł wstępny dotyczył głodu. Nigdy dotąd „Ouest-Fran-
ce”, pragnący być dziennikiem neutralnym i pluralistycznym, nie posunął się 
tak daleko w swoim zaangażowaniu. Przez cały czas trwania kampanii Komi-
tetu na rzecz Walki z Głodem dziennik nie ustawał w zapełnianiu informacjami 
na ten temat wszystkich stron gazet – krajowych, regionalnych i lokalnych. I to 
zaangażowanie „Ouest-France” trwa do dzisiaj. Wyraża się ono w wielu akcjach 
humanitarnych, inicjowanych, a czasami nawet organizowanych przez gazetę: 
na rzecz Polski w okresie stanu wojennego54, głodujących w Etiopii i Sudanie, 
dzieci w sierocińcach rumuńskich czy wreszcie – niedawno – ofi ar tsunami
w Azji.

53  „Ouest-France”, 7 i 8.07.1962, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
54  Por. J. Brzeziński, Dlaczego pomagają?, „Tygodnik Powszechny”, 17.03.1985.
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Dymisja założyciela Paula Hutina

W marcu 1965 roku została ofi cjalnie przyjęta, zgłoszona 10 października 1964 
roku, dymisja założyciela gazety – Paula Hutina-Desgréesa. To wydarzenie miało 
wielkie znaczenie dla dziennika, tym bardziej że kwestia sukcesji po Dyrektorze 
Generalnym nie była defi nitywnie rozstrzygnięta. Do listu, w którym ogłosił on 
swoją dymisję, załączył coś w rodzaju „testamentu” – proponując trzyosobowy 
zarząd fi rmy. W składzie dyrekcji miał się znaleźć François Degrées du Loû, jego 
dotychczasowy zastępca, François Régis Hutin, 36-letni syn Paula Hutina, oraz 
trzecia osoba, która miała być dopiero mianowana. Według życzenia Paula Hu-
tina powinien to być ktoś z doświadczeniem w zarządzaniu, fi nansach i nowej 
technologii. Były to dziedziny, na których François Degrées du Loû – humanista, 
intelektualista i erudyta, strażnik ideałów i moralności dziennika – nie znał się 
prawie wcale. 

Rozpoczął się tym samym trwający wiele lat konfl ikt, który podzielił dwie 
rodziny: Hutin i Degrées du Loû. Jego powodem była niezgoda dotychczasowego 
zastępcy na dzielenie się funkcją dyrektora z młodym François Régisem Hutinem, 
który na dodatek był jego siostrzeńcem i chrzestnym synem. François Desgrées du 
Loû uważał, że jako syn założyciela „L’Ouest-Éclair”, bez którego „Ouest-Fran-
ce” nigdy nie osiągnąłby tak silnej pozycji, miał pełny moralny tytuł do przejęcia 
wyłącznego kierownictwa. Dwaj wskazani nowi dyrektorzy dziennika nie mogli 
też dojść do porozumienia w sprawie wyboru trzeciego dyrektora. Członek rady 
nadzorczej Henri Boissard zaproponował kandydaturę L o u i s a  E s t r a n g i n a, 
51-letniego historyka, byłego sekretarza Jeunesse Étudiante Chrétienne (Studencka 
Młodzież Katolicka), przed II wojną światową nauczyciela w szkole prywatnej, 
a po wojnie właściciela gospodarstwa rolnego, które z sukcesem prowadził, lidera 
w dziedzinie studiów i analiz ekonomicznych, założyciela Centres d’Expérimen-
tation des Techniques Agricoles (Eksperymentalnego Centrum Technik Rolnych). 
Walne Zgromadzenie z 13 maja 1965 roku nie zaakceptowało opozycji wobec tej 
kandydatury ze strony François Degréesa du Loû, który w konsekwencji złożył 
dymisję. Podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia kandydaturę Louisa Estrangina 
przyjęto i został on mianowany dyrektorem naczelnym i dyrektorem publikacji55. 

Era obecnego patrona – François Régisa Hutina

Syn założyciela dziennika z 1944 roku został zastępcą dyrektora naczelnego 
u boku starszego o 15 lat Louisa Estrangina. Rozpoczął się okres modernizacji 
– zmieniły się zarówno zawartość, jak i wygląd gazety. Obaj dyrektorzy podjęli de-
cyzję o przeniesieniu siedziby redakcji i drukarni na obrzeża Rennes, do Chantepie 
(pierwsze egzemplarze wydrukowane na nowych maszynach wyszły 30 grudnia 

55  Dyrektor publikacji – osoba odpowiedzialna wobec prawa za treści publikowane w dzienniku.
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1966 roku). Zmiany następowały niezwykle szybko. Budynek z pierwszymi ma-
szynami drukarskimi powstał w osiem miesięcy. W maju 1969 roku nowa siedziba 
była ukończona. Drugą część prac przeprowadzono między 1970 a 1972 rokiem 
– powstały budynki dyrekcji, administracji i redakcji, ze wszystkimi pozostałymi 
działami niezbędnymi gazecie. 

W tym samym czasie, w 1970 roku, Walne Zgromadzenie podjęło decyzję 
o przekształceniu Ouest-France ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w spółkę akcyjną. Ta transformacja była wymogiem stawianym przez prawo: 
Ouest-France była już bowiem zbyt dużym przedsiębiorstwem, by mogła zachować 
status spółki z o.o.

Przenosiny gazety do nowego lokalu były początkiem nowych inwestycji 
i zmian. Rozpoczęła się realizacja planu komputeryzacji, przejście na fotoskład. 
30 stycznia 1980 roku gazeta przeszła całkowicie na druk offsetowy. Nowa dyrek-
cja w artykule Pourquoi un journal moderne? (Dlaczego nowoczesny dziennik?)56 
wskazała kierunek rozwoju: gazeta miała być otwarta i pluralistyczna. Ta idea 
była najważniejszym elementem programu nowej dyrekcji. W gazecie miały się 
spotykać wszystkie poglądy, wszystkie opcje: „żadne nie będą dyskryminowane, 
prasa musi dać możliwość wolnego wypowiadania się czytelnikom, zwłaszcza 
jeśli dziennik jest monopolistą lokalnym”57; „[j]esteśmy w służbie czytelników 
regionu zachodniego. Mają oni prawo do informacji. Zwłaszcza, że są oni bardzo 
liczni, a więc różni. Mają prawo poznać życie, decyzje i wybory tych grup czy 
ugrupowań, do których przynależą: związków zawodowych, stowarzyszeń, partii 
politycznych. I my będziemy ich o tym informować, nawet, jeśli ich poglądy nie 
są naszymi”58. Dziennik otworzył się na młodych, kobiety, a także na kulturę; miał 
zawierać więcej informacji o sprawach gospodarczych i społecznych. 

Poważne zmiany społeczne w latach sześćdziesiątych we Francji zostały przez 
francuskiego socjologa Henri’ego Mendrasa nazwane „drugą rewolucją francuską”. 
Ta, znana z historii, druga rewolucja francuska umiejscawiana jest zazwyczaj 
w maju 1968 roku, ale historycy uznają, że rozpoczęła się wcześniej59. Towarzyszą-
ce jej zmiany polegały na zmniejszeniu liczby urodzeń, zmniejszeniu liczby zawie-
ranych małżeństw, rozwoju zatrudnienia kobiet, galopującej urbanizacji, masowej 
migracji ludności wiejskiej do miast. Rok 1965 był ważny w życiu społeczeństwa 
francuskiego – określiły go: pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie, wzrost 
liczby studentów, zakończenie II Soboru Watykańskiego i zmiany w Kościele, 
budowa wielkich centrów handlowych, zmiany w obyczajowości, w tym nagość 
w reklamach, wyrażanie wartości hedonistycznych w kulturze popularnej i w me-
diach. Cytowany socjolog twierdzi, że rok 1965 był końcem okresu odbudowy 
i nadrabiania opóźnień spowodowanych II wojną światową. Francuzi pojęli, że 

56  Pourquoi un journal moderne?, „Ouest-France”, 31.12.1966 (numer specjalny).
57  Wypowiedź François Régis Hutina [w:] Ouest-France, la fi délité aux origines, fi lm zrealizowany 

z okazji 50. urodzin dziennika, „Ouest-France” / Master Production, 1994 rok.
58  Wywiad François Régisa Hutina dla „Presse-Actualité”, sierpień 1976, s. 123.
59  H. Mendras,, op. cit., s. 16–17.
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mogą już zmniejszyć wysiłek, skupić się bardziej na konsumpcji, na korzystaniu 
z tego, co zdobyli. 

Okazją do przedstawienia czytelnikom nowego programu dziennika były wspo-
mniane wybory prezydenckie z 1965 roku. Na stronach gazety ukazywały się 
odpowiedzi na pytania zadane przez czytelników przedstawicielom wszystkich 
uczestniczących w kampanii prezydenckiej partii politycznych, a dotyczące istot-
nych dla obywateli kwestii: Europy, polityki zagranicznej, spraw gospodarczych 
i społecznych, pomocy dla Trzeciego Świata, warunków mieszkaniowych itd. 
W 1966 roku z inicjatywy François-Xaviera Hutina powstała na łamach gazety 
trybuna nieograniczonej przez redakcję dyskusji dla wszystkich, którzy działali 
w sferze publicznej. „[O]tworzyć dialog, faworyzować wymianę poglądów między 
ludźmi dobrej woli na oczach dwóch milionów czytelników, oznacza przyczyniać 
się do rozwoju żywej demokracji” – czytamy w artykule sygnowanym tytułem 
gazety – „Ouest-France” – z 6 lutego 1966 roku60. Dzięki tej inicjatywie powstały 
poważne raporty dotyczące ważnych dla kraju czy regionu kwestii: potencjału nu-
klearnego armii francuskiej, sytuacji młodych na rynku pracy, rolnictwa w regionie 
itd. W cytowanym wyżej artykule Pourquoi un journal moderne? odnajdujemy 
defi nicję roli dziennika: „poszukiwać obiektywizmu, unikać stronniczości, przyj-
mować różne opinie, aby potem, kiedy zachodzi taka potrzeba, wydawać naszą 
opinię na dany temat”. 

Widząc w tym okresie aktywną rolę François Régisa Hutina, można sobie 
zadać pytanie, czy Louis Estrangin był patronem-fi gurantem? W opinii pracow-
ników i historyków nie był. Działali razem, uzupełniając się. Louis Estrangin był 
człowiekiem z zewnątrz i dzięki temu łagodził konfl ikt rodzinny. Był też człowie-
kiem silnym, odważnym, doskonałym administratorem i fi nansistą, człowiekiem 
serdecznym i dzięki temu lubianym przez dziennikarzy oraz podwładnych; znał 
otoczenie przedsiębiorstwa, wiedział, w jakim kierunku powinien iść rozwój ga-
zety, i znajdował zawsze odpowiednie słowa, by przekonać kierownictwo gazety 
do swoich racji. Odszedł na emeryturę w 1984 roku.

Nowe rubryki

W latach siedemdziesiątych w dzienniku powstały nowe rubryki: rubryka reli-
gijna, rubryka dotycząca szkoleń i zawodów z informacjami o tym, gdzie można się 
uczyć i gdzie szukać potem pracy („Ouest-France” był jedną z pierwszych gazet, 
która podjęła ten temat), rubryka dla młodych „Młodzież i edukacja”, rubryka 
społeczno-gospodarcza, ponadto „Ouest-France”, jako pierwsza gazeta we Francji, 
stworzył rubrykę, w której informował czytelników o prawach konsumenckich61.

60  „Ouest-France”, 6.02.1966, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
61  Informacje uzyskane od Théo Le Diourona, dyrektora informacji lokalnej, wywiad przeprowa-

dzony w siedzibie przedsiębiorstwa Ouest-France, luty 2002 rok.
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W 1970 roku, 30 lat przed wejściem w życie ustawy o domniemaniu niewinno-
ści, tzw. Loi Guigou (2000), „Ouest-France” ustanowił Kartę Etyczną Dziennikarza 
piszącego o faits divers, którą otrzymuje każdy dziennikarz zatrudniany w dzienni-
ku: nie można publikować zdjęć ludzi w kajdankach, zakrwawionych, pokazywać 
ofi ar przestępstw. „M ó w ić  n i e  s z k o d ząc ,  p o k a z y w ać  n i e  s z o k u jąc , 
op i sywać  n i e  a t aku jąc ,  u j awn iać  n i e  skazu jąc”  – oto naczelne punkty 
Karty Etycznej Dziennikarza „Ouest-France”. Szerzej będzie o tym mowa w na-
stępnym rozdziale (twórcą tego kodeksu jest Jean-Pierre Chapelle, obecny zastępca 
redaktora naczelnego dziennika i szef Działu Szkoleń). 

„Dziennik nie jest celem samym w sobie, jest w służbie człowieka, osób 
i wspólnot, które tworzą społeczeństwo”; „Gdy pytają nas, czy jesteśmy prawi-
cowi czy lewicowi, odpowiadam pytaniem: czy jesteśmy prawicowi, bo bronimy 
szkolnictwa prywatnego? Czy jesteśmy lewicowi, bo przeciwstawiamy się karze 
śmierci? Nie jest to dla nas ważne: jesteśmy w centrum tego, co ważne dla ludzi 
naszej epoki” – mówi François Régis Hutin62.

Zmiany w dzienniku 

Przez ostatnie 30 lat „Ouest-France” podlegał licznym zmianom. W 1975 roku 
dziennik wyprzedził pod względem nakładu i sprzedaży „France-Soir”, dzien-
nik paryski, i do dziś plasuje się na pierwszym miejscu na liście liczby sprze-
dawanych dzienników francuskich. W 1988 roku utworzył własną agencję re-
klamową PRECOM, pod koniec tego samego roku rozpoczęła się wielka akcja 
Horizon’90, projekt zmian, zachęcający całą redakcję do refl eksji nad zawarto-
ścią i wyglądem gazety. Zmieniła się zarówno jakość informacji, jak i makie-
ta dziennika, którą czytelnicy zaakceptowali. W roku 1990 nastąpiła prawdzi-
wa rewolucja – zmiana statusu prawnego dziennika, o której wspomniano już
wcześniej. 

W 1993 roku SOFIOUEST pomógł fi nansowo spółce Ouest-France w otwarciu 
nowej drukarni, niedaleko Nantes. 7 grudnia 1997 roku wyszedł pierwszy numer 
niedzielnego wydania dziennika – „Dimanche-Ouest-France”. „Ouest-France” 
stale się rozrasta, co najlepiej obrazują liczby w tabeli 6.

Najważniejszym czynnikiem sukcesu i rozwoju opisywanego przedsiębior-
stwa prasowego są wyjątkowi ludzie. Można stwierdzić z dużym prawdopodo-
bieństwem, że opisane powyżej cechy osobiste i wyznawane wartości założycieli 
„L’Ouest-Éclair” oraz najważniejszych osób związanych z powstaniem i rozwojem 
gazety wynikały między innymi z faktu, że przyszło im działać i żyć w szczegól-
nym regionie, zamieszkanym przez populację zmarginalizowaną w stosunku do 
reszty kraju. Powstanie w tym właśnie miejscu dziennika, który zaspokajał różne 
potrzeby lokalnej społeczności, np. redukował jej poczucie niższej wartości, edu-

62  W wywiadzie dla „Le cahier samedi du Nouvel Économiste”, nr 1035, 16.02.1996.
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kował, integrował wokół poczucia tożsamości, pomagał w pokonywaniu codzien-
nych trudności, dostarczając różnych informacji z kraju, ze świata, z najbliższego 
otoczenia, a ponad wszystko wpisywał się stylem i treściami swoich publikacji 
w wartości ważne dla tej społeczności, religię katolicką i szacunek dla instytucji 
rodziny, przyniosło owoce. 

Trudno powiedzieć, na ile był to świadomy wybór, na ile wypływało to z uwa-
runkowań społeczno-politycznych Francji końca XIX stulecia, a na ile wynikało 
ze społecznikowskiego temperamentu założycieli „L’Ouest-Éclair”. 

Faktem jest, że obecny dziennik, kontynuując linię swojego poprzednika, zbu-
dował na niej imperium prasowe w swoim regionie, które to imperium zaczyna 
powoli przekraczać swoje dotychczasowe granice.

4.4.  POZYCJA DZIENNIKA „OUEST-FRANCE” NA RYNKU
GAZET CODZIENNYCH 

„Ouest-France”, pierwszy pod względem nakładu i sprzedaży (por. wykres 1) 
dziennik francuski zajmuje pod tym względem dopiero 74. miejsce na świecie. 
Wynika to ze wspomnianego już wcześniej, o wiele słabszego niż w innych krajach 
czytelnictwa prasy codziennej. Na rynku europejskim dziennik „Ouest-France” 
zajmował natomiast w 2009 roku 6. miejsce (por. wykres 2).

Obszar, na którym sprzedawany jest „Ouest-France” (por. rysunek 1, obszar 
zaznaczony), jest strefą raczej peryferyjną. Zajmuje on około jednej siódmej ob-
szaru Francji (powierzchnia porównywalna z krajami Beneluxu) i jest zamieszkały 
przez 7,8 miliona mieszkańców.

Tabela 6. Ewolucja „Ouest-France” w okresie 1945–2010

Rok Średnia 
liczba stron

Liczba 
mutacji

Sprzedaż 
w egz.

Obroty w tys. 
euro

Liczba 
pracowników

(cały etat)
1945 3 40 354 535 6782 627
1955 16 41 484 467 47 605 1281
1965 20 44 609 482 84 045 1464
1975 23 37 639 541 146 538 1669
1985 31 38 729 428 220 701 1812
1995 38 40 797 091 254 785 1748
2005 46 40 781 033 307 840 1803

2010 42

47 stan na 
czerwiec 

2011 
(53 – koniec 
2011 roku)

 780 778 309 000 1780

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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Wykres 1. Światowi liderzy sprzedaży w sektorze dzienników (dane z 2009 roku, w tys. egz.)

Źródło: World Association of Newspapers 2010.

Wykres nr 2. Największe dzienniki europejskie (dane za 2009 rok, w tys. egz.)

Źródło: World Association of Newspapers 2010.

0 2500 5000 7500 10000 12500
FAKT (Polska) 96

DE TELEGRAAF (Holandia) 91
MOSKOVSKY KOMSOMOLETS (Rosja) 86

THE LIBERTY TIMES (Tajwan) 81
ZAMAN (Turcja) 77

OUEST-FRANCE (Francja) 74
ECHOUROUK EL-YOUMI (Algieria) 68

KRONER ZEITUNG (Austria) 67
AL-AHRAM (Egipt) 61

THAI RATH (Tajlandia) 40
THE WALL STREET JOURNAL (USA) 17

THE CHOSUN ILBO (Korea Pd.) 12
THE SUN (Angila) 8

CANKAO XIAOXI (Chiny) 6
BILD (Niemcy) 5

THE TIMES OF INDIA (Indie) 4
YOMIURI SHIMBUN (Japonia) 1

2863
3254
3300
3556

10019

786
753
714
700
677
634

900
819
804

1200
2024
2300

Tytuł (kraj) miejsce

← „Ouest-France”: miejsce 6
     w Europie

819

2113
2863

3300

703
700
678

677
668
634

785
786

1226

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
FAKT (Polska)

KOMSOMOLSKAYA PRAVDA (Rosja)
DE TELEGRAAF (Holandia)

DAILY EXPRESS (Anglia)
MOSKOVSKY KOMSOMOLETS (Rosja)

THE DAILY THELEGRAPH (Anglia)
DAILY STAR (Anglia)

OUEST-FRANCE (Francja)
KRONER ZEITUNG (Austria)

DAILY MIRROR (Anglia)
THE DAILY MAIL (Anglia)

THE SUN (Anglia)
BILD (Niemcy)



1294. Czynniki rozwoju i sukcesu dziennika „Ouest-France”

Źr
ód
ło

: C
en

tru
m

 D
ok

um
en

ta
cj

i O
ue

st
-F

ra
nc

e.

Ry
su

ne
k 

1.
 O

bs
za

r, 
na

 k
tó

ry
m

 sp
rz

ed
aw

an
y 

je
st

 d
zi

en
ni

k 
„O

ue
st

-F
ra

nc
e”



130 Prasa regionalna na nowe czasy?

Rysunek 2. Rynek prasy codziennej w 12 departamentach Bretanii, Kraju Loary, Dolnej Normandii
(dane za 2009 rok, w procentach)

Źródło: OJD, INSEE.

Obszar ten obejmuje, jak już wspomniano, trzy regiony: Bretanię, Kraj Loary 
i Dolną Normandię. Nie wszędzie jednak gazeta ma pozycję dominującą. Jak 
widać na rysunku 2 przedstawiającym udział poszczególnych tytułów na rynku 
prasy codziennej w niektórych departamentach – szczególnie tych peryferyjnych 
– „Ouest-France” jest dziennikiem mniejszościowym.



5. Aspekty procesu zarządzania
przedsiębiorstwem prasowym

Ouest-France SA

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie sposobu realizacji poszczegól-
nych aspektów zarządzania w spółce Ouest-France SA, wydającej dziennik „Ouest-
-France”. 

Materiał, który posłużył do napisania tego rozdziału, pochodzi głównie z wy-
wiadów przeprowadzonych z kierownictwem i pracownikami spółki Ouest-France 
SA i innych fi rm należących do grupy prasowej SIPA/Ouest-France. Wywiady 
pogłębione i obserwacje uczestniczące zostały przeprowadzone w siedzibie przed-
siębiorstwa w Rennes-Chantepie podczas dwóch pobytów autorki tamże, w lutym 
2002 roku oraz w lutym 2007 roku. 

5.1. CELE PRZEDSIĘBIORSTWA, STRATEGIA I POLITYKA 

Funkcja planowania, której głównym zadaniem jest zdefi niowanie celów, okre-
ślenie sposobów ich osiągania oraz koniecznych do realizacji tych celów zasobów1, 
w omawianym przedsiębiorstwie jest realizowana głównie przez jego dyrektora 
generalnego – François Régisa Hutina. Należy przy tym podkreślić, że tworzy on 
ogólną politykę przedsiębiorstwa, do niego należy całość wyborów dokonywanych 
w ramach organizacji. Dotyczą one zarówno misji, celów, jak i zasad etyki w wielu 
dziedzinach: sprzedaży, technologii, produkcji, zarządzania personelem2. On też 
podejmuje ostatecznie decyzje, jaki dziennik będzie produkowany, gdzie się ów 
produkt sprzeda, jaka jest konkurencja na rynku, jaki rodzaj przywództwa wybrać dla 
realizacji celów, jaki rodzaj zarządzania pracownikami zastosować, jak wykorzystać 

1  B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 138.
2  H. Mahé de Boislandelle, Dictionnaire de gestion, vocabulaire, concepts et outils, Édition 

Economica, Paris 1998, s. 327.
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zdobycze techniki, takie jak Internet, dla poprawy nie tylko pozycji przedsiębiorstwa 
na rynku, jego kondycji fi nansowej, ale i dla realizacji misji społecznej3. Nie oznacza 
to, że dyrektor generalny sam realizuje funkcję planowania; korzysta z wiedzy i umie-
jętności poszczególnych dyrektorów działów. Ważne jest jednak to, że wszystkie 
decyzje istotne dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa są podejmowane albo 
przez niego samodzielnie, albo po konsultacji z pracownikami wyższego i niższe-
go szczebla. Sam dyrektor generalny na bieżąco śledzi otoczenie organizacji oraz 
zmiany w nim zachodzące, by móc elastycznie i natychmiast na nie reagować. Od 
początku istnienia przedsiębiorstwa najważniejszym zadaniem dyrektora generalnego 
Ouest-France SA (nie tyle obecnego, co jego poprzedników) było bowiem określenie 
strategii i misji przedsiębiorstwa, których treść do dzisiaj nie została zmieniona i jest 
z powodzeniem realizowana przez obecnego dyrektora generalnego. 

Rysunek 3. Model strategii według Krzysztofa Obłoja

Źródło: K. Obłój, Strategia sukcesu fi rmy, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 34. 

Opierając się na przedstawionym modelu, poniżej zostanie opisane, w jaki 
sposób Ouest-France realizuje pięć jego elementów. Zacznijmy od odpowiedzi na 
pytanie dotyczące pierwszego elementu strategii – m i s j i  f i rmy, czyli

precyzyjnego określenia w języku zrozumiałym dla pracowników i otoczenia orga-
nizacji jej dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. [...] Wizja nabiera strategicznego 
znaczenia, gdy spełnia trzy wymogi: a) wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości, 
b) wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników, c) proces 
jej realizacji jest wiarygodny4. 

3  „Financial Times” (red.), L’art du management 2.0, Les Échos – Price Waterhouse Coopers – 
Village Mondial, Paris 2001 s. 77. 

4  K. Obłój, Strategia sukcesu fi rmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993, s. 34.
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Według słów patrona, misją przedsiębiorstwa Ouest-France jest wydawanie 
niezależnego dziennika regionalnego, który ma uczestniczyć w życiu lokalnym 
regionu, poprzez dostarczanie pluralistycznej informacji i usług ułatwiających 
jego mieszkańcom codzienne życie, oraz pomoc w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Drugi element modelu strategii to domeny  dz ia łan ia, czyli określenie, gdzie 
i komu Ouest-France zamierza sprzedawać swoje produkty. Jak już wiadomo, 
dziennik sprzedawany jest w trzech regionach zachodniej Francji: w Bretanii, gdzie 
czytelnictwo prasy codziennej jest najbardziej rozwinięte w całej Francji, w Kraju 
Loary, gdzie jest ono rozwinięte średnio, i w Dolnej Normandii, gdzie jest słabo 
rozwinięte (por. rysunek 4).

Rysunek 4. Poziom penetracji dziennika „Ouest-France” w trzech regionach zachodniej Francji
(dane za 2009 rok)

Źródło: OJD, INSEE.

Informacje potrzebne do podejmowania decyzji o tym, komu i gdzie sprzedawać 
dziennik, dyrektor generalny oraz pozostali zarządzający Ouest-France uzyskują 
od Działu Badań i Rozwoju, który powstał w 1965 roku. Zajmuje się on badaniem 
profi lu czytelników, czytelnictwa i rynku w sposób krzyżowy. Ważne z punktu 
widzenia fi nansów fi rmy nowe zlecenie lub projekt zmiany, pochodzące z różnych 
działów, są badane, a analiza ma wykazać, jak to zlecenie lub przewidywana zmia-
na wpłyną na całe przedsiębiorstwo oraz na czytelników, a nie tylko na obszar, 

Sprzedaż „OUEST-FRANCE”:

BRETANIA 378 793 egz.

NORMANDIA 107 055 egz.

KRAJ LOARY 288 983 egz.
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którego bezpośrednio dotyczą. Innymi słowy, jeśli zostanie podjęta decyzja np. 
o przyjęciu nowej reklamy, to odpowiedni dział określa, w jaki sposób skutki tej 
decyzji zaważą na każdym z ważnych dla przedsiębiorstwa obszarów: fi nansach, 
wizerunku, zasadach etyki, jak zareaguje redakcja...

Oprócz badania skutków wprowadzenia zmian na poziomie przedsiębiorstwa, 
bada się również reakcje czytelników na przewidywaną zmianę w gazecie. W tym 
zakresie dział wykonuje badania dla Dyrekcji Generalnej, dla Działu Promocji 
i Marketingu, Działu Sprzedaży, dla Redakcji, a także dla innych działów w obrębie 
przedsiębiorstwa. Najszerzej prowadzone są badania dotyczące nowych projek-
tów, np. zwiększenia lub ograniczenia liczby stron, a ich celem jest odpowiedź na 
pytanie: w którym miejscu w gazecie i dlaczego należy to zrobić?

Nieustająca w wypadku prasy jest dyskusja, i trwa ona również wewnątrz 
przedsiębiorstwa Ouest-France, czy prowadzić marketing unilateralny, to znaczy 
sprzedawać więcej egzemplarzy dziennika takiego, jakim jest obecnie, czy też mar-
keting bilateralny, czyli produkować taki dziennik, który by się lepiej sprzedawał. 
W prasie magazynowej przeważa ta pierwsza opcja, jednak w prasie codziennej, 
szczególnie regionalnej, wsłuchiwanie się w to, co myśli czytelnik, jest ważniejsze. 
Bardzo interesujące jest stwierdzenie jednego z dyrektorów Działu Badań i Rozwo-
ju, mówiące o tym, że gdy przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić zmianę, to jego 
administracja interesuje się przede wszystkim tym, jak ta zmiana wpłynie na funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa, które jest strukturą trwałą: czy robotnicy w drukarni 
będą mogli, umieli lub chcieli tę zmianę wprowadzić, czy biuro reklam poradzi 
sobie technicznie z projektem reklamy itp.5 Natomiast zadaniem Działu Badań 
i Rozwoju jest przeprowadzenie takiego badania krzyżowego, które wykaże wpływ 
tych decyzji na postawy czytelników, a w konsekwencji na sprzedaż dziennika. 
Po pierwsze, zbiera on informacje, przeprowadzając badania wśród czytelników 
(jeśli w bogatym archiwum nie ma odpowiedzi na zadane pytanie, przeprowadza 
się ankiety wśród czytelników, reklamodawców lub osób zamieszczających ogło-
szenia drobne, w zależności od poruszanej problematyki), po drugie opracowuje 
te informacje, tworząc raporty dla poszczególnych działów zamawiających dane. 
Pracownicy działu używają wszystkich narzędzi i metod badań społecznych. Naj-
silniej reprezentowane są tu badania i analizy ilościowe. 

Pracownicy Działu Badań i Rozwoju znają lepiej niż ktokolwiek w redakcji 
i w przedsiębiorstwie czytelników dziennika. Jeśli gazeta szykuje im zmianę, 
zadaniem działu jest sprawdzenie, jaki wpływ będzie miała ta zmiana na czytel-
nictwo gazety. Obszary badania są bardzo różnorodne, od najbanalniejszych po 
najpoważniejsze – np. w wyniku pracy badawczej biura podjęto decyzję o zmia-
nie rodzaju czcionki w niektórych rubrykach (np. telewizyjnej, repertuarze kin). 
Podobnie, w rezultacie badań dotyczących rubryki rolnej i morskiej, wzięto pod 
uwagę przewidywania, że w przyszłości liczba rolników i pracowników morza 

5  Informacje uzyskane od Stephane’a Barangera, jednego z dwóch dyrektorów Działu Badań 
i Rozwoju Ouest-France, wywiad przeprowadzony w siedzibie przedsiębiorstwa w Rennes-Chantepie, 
luty 2002 rok.
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ulegnie zmniejszeniu. W konsekwencji dyrekcja dziennika sukcesywnie przesunęła 
do innych sektorów część dziennikarzy zajmujących się tymi dwoma działami 
gospodarki i ograniczyła powierzchnię przeznaczoną na tę tematykę. Równolegle 
jednak wzrosła wyraźnie powierzchnia gazety poświęcona żeglarstwu, która to 
dziedzina bardzo szybko się rozwija.

Takie postępowanie wpisuje się w politykę zarządzania zasobami ludzkimi. 
W Ouest-France ludzi się nie zwalnia, lecz przygotowuje do podjęcia nowych 
zadań (szerzej będzie o tym mowa w opisie programu działania w Dziale Zasobów 
Ludzkich). 

Biuro ma swoją bazę czytelników-respondentów, stale aktualizowaną o najdrob-
niejsze informacje dotyczące danej osoby: demografi czne, ekonomiczne itp. Kon-
trakt respondenta trwa trzy miesiące, kilka dni przed jego upływem biuro wysyła 
do danej osoby list z podziękowaniami za współpracę i z propozycją kontynuacji. 
Praktycznie nie zdarza się, by respondent rezygnował. 

Ouest-France jest jedynym przedsiębiorstwem prasowym, które samo stworzyło 
niezwykle kosztowny, ale bardzo miarodajny test badający czytelników, T0 (test 
zero) i w 2002 roku nową jego wersję, T1. Nowy test ma być wykonywany co 
dziesięć lat. Test taki jest przeprowadzany przez okres jednego miesiąca, badaniu 
poddawana jest grupa 1100 czytelników, każdy z nich ma na przestrzeni miesiąca 
odpowiedzieć na 68 zawartych w kwestionariuszu pytań. Dział korzysta również 
z dorobku innych instytucji badania opinii publicznej i z danych statystycznych 
oraz zamawia dla siebie badania, których sam nie może wykonać. 

W ten sposób fi rma realizuje założenie, że musi mieć swoich klientów i swój 
rynek. Bez tego byłaby fi rmą bez tożsamości i w dłuższej perspektywie trudno 
byłoby jej przetrwać. Fundamentalnym jej zadaniem jest zatem ciągłe badanie 
i defi niowanie własnego rynku6.

Trzecim elementem strategii jest p r z e w a g a  s t r a t e g i c z n a  ( k o n k u r e n -
c y j n a). W ramach domeny działania fi rma musi być konkurencyjnym, bardziej 
atrakcyjnym partnerem na rynku, co jest istotne dla odbiorców7. W wypadku Ouest-
-France czynniki osiągania tej przewagi to równocześnie cele strategiczne o wiel-
kim znaczeniu – kontynuowana od początku istnienia dziennika wierność zasadom 
humanistycznym, wykorzystanie marki (tytułu dziennika), rygorystycznie prze-
strzegana etyka dziennikarska i skuteczne realizowanie polityki bliskości. 

Czwarty element strategii to ce l e  s t r a t eg i czne, czyli to, co fi rma chce osią-
gnąć w kolejnych okresach, i metody walki z konkurencją. Obecnie, gdy zostały 
już zrealizowane cele wyznaczone w chwili powstawania dziennika (dotyczące 
zdobycia silnej pozycji na rynku codziennej prasy regionalnej i zbudowania mo-
stów umożliwiających realizację fi lozofi i bliskości, a w rezultacie pełnienia misji 
społecznej polegającej na uczestniczeniu w życiu lokalnym regionu poprzez do-
starczanie pluralistycznej informacji i usług ułatwiających mieszkańcom regionu 

6  K. Obłój, op. cit., s. 34.
7  Ibidem.
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codzienne życie), przedsiębiorstwo wyznaczyło sobie następujące długoterminowe, 
główne cele strategiczne: utrzymanie pozycji lidera na rynku codziennej prasy 
regionalnej, zdobycie pozycji lidera na rynku tygodników regionalnych, rozwi-
nięcie multimediów, utrzymanie zysków z reklamy na wysokim poziomie, dalszą 
dywersyfi kację produktów, unowocześnienie cyklu produkcyjnego. Ten ostatni cel 
wymaga wielkich inwestycji, nazwano go DMPAO (decentralisation de la mise 
en page asssistée par ordinateur, czyli decentralizacja składu strony wspomagana 
komputerem), a jego głównym celem jest poprawienie produktywności, w konse-
kwencji zaś oszczędności fi nansowe.

Jak już wspomniano, w spółce Ouest-France8 c e l e  s t r a t e g i c z n e ustalał 
i ustala Prezes-Dyrektor Generalny, czyli patron. Metody i środki ich realizacji 
są natomiast konsultowane z pracownikami i kolektywnie ustala się ostateczny 
sposób ich osiągania. 

Wymienione wyżej cele zostaną szerzej omówione w dalszej części pracy, 
poniżej opisano również me tody  i  ś r odk i  i ch  r ea l i z ac j i (są one w tekście 
wytłuszczone i zaznaczone kursywą), które uznano za właściwe dla przedsiębior-
stwa wydającego dziennik „Ouest-France”.

Prezentację celów przedsiębiorstwa oraz właściwych dla ich realizacji pro-
gramów działania rozpocznie zaprezentowanie projektu zwanego Horizon’90, 
będącego jednocześnie przykładem metody wprowadzania zmian w tym przed-
siębiorstwie. Zmiany, które mają za zadanie dostosowanie organizacji do stale 
zmieniającego się otoczenia9, „są jedyną stałą w przedsiębiorstwie”10. Tę opinię 
podziela kierownictwo Ouest-France: wspomniany projekt jest stale rozwijanym, 
podstawowym dokumentem, na którym opiera się cały proces zarządzania. Zmiany 
wprowadzane według projektu Horizon’90 są zarówno funkcjonalne, jak i struk-
turalne i odbywają się ewolucyjnie.

Dziennik, którego początki sięgają końca XIX wieku, w swojej szacie grafi cznej 
i organizacji podlegał na przestrzeni lat przemianom, jednak nigdy tak znaczą-
cym, jak w latach siedemdziesiątych XX wieku. Dotyczyły one przede wszystkim 
procesu produkcji: przejścia na druk offsetowy na nowoczesnych maszynach, 
zastosowania składu komputerowego, wreszcie, zmiany statusu zecerów w kon-
sekwencji wprowadzenia offsetu. Jednakże zmiany te praktycznie nie dotyczyły 
redakcji. Na nie trzeba było poczekać do 1987 roku, kiedy to powołano nowego 
redaktora naczelnego. To on, w celu dostosowania nowej technologii produkcji do 
potrzeb redakcji oraz redaktorów i oddania jej na ich usługi, zainicjował proces 
zmian znany dzisiaj pod nazwą Horizon’90. Proces ten rozpoczęło powołanie 

8  Kiedy w pracy jest mowa o Ouest-France jako przedsiębiorstwie lub grupie prasowej, jego nazwa 
jest zapisywana antykwą, bez cudzysłowu, gdy zaś jest mowa o dzienniku regionalnym, używany jest 
cudzysłów.

9  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000, s. 496.

10  J. Brocknerm, Faire accepter les changements dans l’entreprise [w:] L’art du Management, 
s. 199.
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do życia ciała zwanego CORED (COmité de REDaction – Komitet Redakcji) 
i wylansowanie nowego podejścia do przedsiębiorstwa, jakim jest dziennik – po-
dejścia strategicznego, którego celem była pogłębiona refl eksja nad przyszłością
organizacji. 

Idea wprowadzenia zmiany w organizacji poprzez partycypację pracowników 
stała się normą dla wprowadzania również obecnie wszelkich modyfi kacji w przed-
siębiorstwie i wyróżnia dziennik „Ouest-France” spośród innych gazet regional-
nych. W Ouest-France decyzje ważne dla strategii organizacji są konsultowane 
z przedstawicielami grup pracowniczych lub przynajmniej z grupą bezpośrednio 
zainteresowaną zmianą. 

W końcu lat osiemdziesiątych zdecydowano, że konieczna jest zmiana makie-
ty dziennika. Był to okres, kiedy we Francji trwała kampania na rzecz wysokiej 
jakości w biznesie, ukonstytuował się Mouvement Français pour la Qualité (Fran-
cuski Ruch na Rzecz Jakości). Odpowiadając na ideę ruchu, redaktor naczelny 
„Ouest-France” postanowił przeprowadzić reorganizację redakcji, konsultując się 
w tym celu ze wszystkimi redaktorami – celem zasadniczym zmian było stworzenie 
dziennika o wysokiej jakości. 

Pomysł ten był nowatorski w tym sensie, że do tej pory wszelkie zmiany do-
konywane były przez zatrudnionych z zewnątrz specjalistów, którym dyrekcja 
przedsiębiorstwa zlecała wykonanie określonego zadania, np. zaprojektowanie 
i wdrożenie nowej makiety. Tym razem nad zmianami szaty grafi cznej miały praco-
wać powołane spośród redaktorów dziennika zespoły. To one opracowały projekt 
nowej makiety i przedstawiły go P-DG. W skład tych zespołów weszli: dyrektor 
informacji regionalnych, jeden z zastępców redaktora naczelnego w siedzibie 
głównej redakcji, jeden szef redakcji lokalnej, jeden dyrektor departamentalny, 
kilku dziennikarzy szeregowych, sekretarka wydania, pracownicy Działu Badań 
i Rozwoju, dyrektor Działu Marketingu oraz dwóch członków zespołu pilotującego 
projekt. Ich rola polegała na stworzeniu raportu o posiadanej przez dziennikarzy 
wizji nowego oblicza dziennika, na temat zasad etyki dziennikarskiej utrwalonych 
wśród dziennikarzy, określenia tożsamości dziennika. Jednym słowem, miała to 
być próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaki powinien być nasz dziennik?

Drugim etapem prac nad projektem było stworzenie grupy, której zadaniem 
było zbadanie profi lu czytelnika dziennika. W skład tego zespołu weszli przed-
stawiciele Działu Badań i Rozwoju, kilka osób z wyżej opisanego zespołu, kilku 
dziennikarzy i dwóch członków zespołu pilotującego cały projekt. Na końcowym 
etapie realizacji nowego formatu zatrudniono jedynie grafi ka z zewnątrz, aby swoją 
radą wspierał zespoły uczestniczące w stworzeniu nowej makiety. „Transparencja” 
była słowem-kluczem prac zespołu pilotażowego. Jego rolą było informowanie 
wszystkich działów dziennika o postępie prac, ponieważ zmiana makiety gene-
rowała zmiany w pracy wszystkich działów dziennika. Osoba odpowiedzialna 
za projekt przygotowywała cząstkowe raporty, zapisywała na foliach i przedsta-
wiała pracownikom wszystkich działów wyniki na organizowanych w tym celu
spotkaniach.
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W maju 1989 roku pierwsze próbne makiety znalazły się na papierze. Rozpo-
czął się żmudny proces testowania makiet i zmian w organizacji redakcji. Zmiana 
makiety zakładała np. skrócenie długości artykułów na stronie. To z kolei, zmu-
szało dziennikarzy do szukania większej liczby tematów, by zapełnić stronę. Od 
tej chwili zaczęły powstawać kolejne zespoły, których zadaniem było tworzenie 
nowych norm dziennikarskich, informowanie o nich poszczególnych działów, 
badanie, tworzenie nowych strategii. 

Kluczowym momentem dla całego projektu było stworzenie wspomnianego 
wyżej przez Dział Badań i Rozwoju szczegółowego kwestionariusza do badania 
opinii czytelników i badania zachowań czytelniczych, dzięki zastosowaniu których 
miał zostać określony między innymi schemat czytania dziennika „Ouest-France”. 
Ankieta (Test Zero) jest do tej pory dokumentem niejawnym. Decyzja o stworzeniu 
własnego działu badań czytelnika wynikała z ryzyka, jakie niosło zatrudnienie 
fi rmy zewnętrznej. By mieć pewność, że pytania zawarte w kwestionariuszu nie 
dotrą do konkurencji, zatrudniono własnych, lojalnych ankieterów. W ocenie Działu 
Badań i Rozwoju i dyrekcji ten trud i poniesione koszty się opłaciły. Badania były 
i są robione według kwestionariusza, którego zawartość jest tajemnicą, a wyniki 
zna jedynie Dział Badań i Rozwoju i dyrekcja przedsiębiorstwa. Na ich podstawie 
Dział Badań i Rozwoju przygotowuje wytyczne dla redakcji i poszczególnych dzia-
łów, modyfi kujące działania niepożądane ze względu na ich negatywny wpływ na 
postawy czytelnicze. Rezultaty tych badań poznano w połowie 1990 roku. Wyniki 
zaskoczyły dziennikarzy – okazało się, że to, co i w jakiej kolejności, a także z jaką 
uwagą czytają czytelnicy, nie w pełni pokrywało się z założeniami lub przekona-
niem redaktorów. Znalazło to wyraz w zmianach zawartych w nowym projekcie. 
Przeprowadzono również test w miejscowości St. Lô (stolicy departamentu Man-
che), dołączając nową wersję dziennika do aktualnej. Dzięki analizie wyników 
pochodzących z T0 i z testu w St. Lô ustalono ostateczną wersję nowej makiety. 

Nowa wersja grafi czna dziennika „Ouest-France” weszła w fazę 6-miesięcznego 
testu. Przez cały czas zespoły pracowały nad poprawkami. Faza wprowadzania 
nowego formatu trwała zatem kilka lat. Ostatecznie zakończyła się 15 grudnia 
1993 roku. Było to ogromne wyzwanie logistyczne; pracownicy wszystkich re-
dakcji lokalnych musieli się nauczyć nowych, od tej pory obowiązujących, norm 
tworzenia swoich stron. Tym zadaniem kierowali pracownicy redakcji głównej na 
zasadzie wolontariatu. Reasumując, wprowadzenie zmian w organizacji redakcji 
było realizowane sukcesywnie, na przestrzeni kilku lat – rozpoczęło się od prac 
zespołów projektujących nowy format dziennika, dopiero w następnej kolejności 
powstały zespoły, które miały się zastanowić nad nową strategią pracy w redakcji 
i we wszystkich pozostałych działach organizacji. 

Wypracowano wspólnie, w ramach projektu Horizon’90, priorytety i zasady, 
które miały odtąd obowiązywać w przedsiębiorstwie i które są obecnie na bieżąco 
udoskonalane. Utrzymanie pozycji lidera na francuskim rynku prasy codziennej 
zależało przede wszystkim od tego, czy dziennik się sprzeda, a właściwiej będzie 
ująć to tak, czy czytelnicy będą chcieli go nadal kupować. Zapisane priorytety 
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i zasady sprawiły, że dziennik „Ouest-France” nie tylko różnił się od innych dzien-
ników w sposobie przekazywania podobnych treści, ale też dzięki nim gazeta mogła 
utrzymać swoją pozycję lidera na rynku. Te zasady i priorytety, które wyróżniają 
dziennik „Ouest-France” na tle konkurencji, zostaną opisane poniżej, przy okazji 
opisu programu działań w redakcji.

W chwili powrotu dziennika na rynek, pod nowym tytułem, w 1944 roku jego 
główne cele strategiczne były następujące: zwiększenie sprzedaży, rozwój przed-
siębiorstwa, stabilizowanie swojej pozycji na rynku mediów w regionie. Większa 
sprzedaż miała przynieść większe przychody bezpośrednie i przyciągnąć więcej 
reklam. Specyfi ką Ouest-France jest obecnie to, że przychody owe były i są prze-
znaczone na rozwój i inwestycje, a nie do podziału dla akcjonariuszy. Kluczowe 
dla dziennika stały się jeszcze dwa cele strategiczne: utrzymanie jego niskiej ceny 
oraz strategia bliskości (proximité), czyli bycie coraz bliżej swoich czytelników 
i dostarczanie im informacji z ich najbliższego otoczenia. Ten cel zostanie opisany 
szczegółowo, ponieważ stanowi on podstawową rację bytu dla dziennika regio-
nalnego i lokalnego. 

Dywersyfi kacja informacji z naciskiem na informacje lokalne. Dziennik re-
gionalny podaje informacje krajowe i międzynarodowe, dzięki którym zdobywa 
tych czytelników, którzy mogą być potencjalnie odbiorcami prasy o krajowym 
zasięgu. W następnej kolejności podaje informacje regionalne (dotyczące trzech 
regionów, które dziennik pokrywa swoim zasięgiem – Bretanii, Dolnej Normandii 
i Kraju Loary), departamentalne (dotyczące 12 departamentów – jednostek admi-
nistracyjnych w wymienionych regionach) oraz lokalne (dotyczące około 5 tysięcy 
małych miejscowości w wymienionych regionach). I to w obrębie tych informacji 
lokalnych uwidacznia się specyfi ka dziennika „Ouest-France”. 

Polityka bliskości realizowana jest, po pierwsze, przez stworzenie wielowyda-
niowego dziennika – 47 wydań lokalnych (mutacji; stan na czerwiec 2011 roku), 
których zadaniem jest dostarczenie konkretnemu odbiorcy informacji dotyczących 
jego miejsca zamieszkania i wszystkiego, co jest mu potrzebne do właściwego 
funkcjonowania w tym miejscu. Nie ma na świecie gazety, która posiada tak wielką 
liczbę mutacji. Dziennik realizuje także cel bliskości przez rygorystyczną orga-
nizację pracy dziennikarzy, których jest w gazecie 520 (dane z końca marca 2011 
roku). A po wtóre, przez zatrudnianie korespondentów lokalnych (2500 osób, 
stan na koniec marca 2011 roku). W redakcji panuje powszechne przekonanie, że 
najważniejszym elementem wpływającym na sukces gazety jest właśnie szeroka 
sieć korespondentów lokalnych. Są to osoby, które „zakorzeniają” dziennik na 
swoim terenie. W praktyce jeden korespondent obsługuje dwie miejscowości. 
Korespondenci nie są zawodowymi dziennikarzami; pracują w różnych zawodach, 
a dziennikarstwo jest ich dodatkową działalnością. Są wśród nich między innymi 
aptekarze, nauczyciele, urzędnicy, lekarze, handlowcy, emeryci, a także ludzie 
młodzi. Oczekuje się od nich, by byli w centrum życia swojej miejscowości, żeby 
informowali, co robią dzieci w szkołach, co robią starsi, by rejestrowali wszystko, 
co się dzieje, od najzwyklejszych do najdonioślejszych wydarzeń. Dzięki umiesz-
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czaniu w gazecie takich właśnie informacji, ludzie się odnajdują, poznają, zżywa-
ją, łączą i są razem w miejscu, w którym żyją. Siłą dziennika jest pokazywanie 
codziennego życia ludzi, którzy go czytają. To głównie stanowi o jego sukcesie. 
Dzięki korespondentom można tego dokonać: to oni wychwytują wszystko, co 
dzieje się we wsi czy w miasteczku, w którym sami żyją. Podają ogłoszenia o spo-
tkaniach, o imprezach, o narodzinach, o śmierci, o koncercie, o ważnej rocznicy. 
Każdy może zaistnieć w gazecie, a współmieszkańcy o tym przeczytają. Wymaga 
się od korespondentów, żeby przede wszystkim byli bardzo uważni, nasłuchiwali 
i szukali informacji, żeby byli dyspozycyjni.

Korespondenci opłacani są od artykułu lub/i od zdjęcia. Ustalona jest tabela 
wynagrodzeń zależnych od wartości informacji, której dostarczają: 1) za anons 
o zebraniu, spotkaniu; 2) za małe artykuły o tym, co się na bieżąco dzieje (nazywa 
się je le courant – informacje bieżące); 3) za l’exceptionnel (wyjątkowe), tj. infor-
macje, których uzyskanie wymaga więcej czasu, np. sprawozdanie z zebrań rady 
miasta, poszukanie informacji trudno dostępnych itp. Wypłaty dla korespondentów 
odbywają się w cyklu miesięcznym.

Korespondenci deklarują, że nie pracują wyłącznie dla pieniędzy. Twierdzą, że 
kieruje nimi chęć bycia użytecznym społecznie, że ich działalność to bardziej pasja 
niż praca, że chcą dowartościowywać współmieszkańców i ich działania. Uważają, 
że jest to także jakaś forma dowartościowania siebie samych. W malutkiej miejsco-
wości korespondent jest osobą znaną, pisze dla największego dziennika nie tylko 
w regionie, ale w całej Francji. To forma zdobywania prestiżu i rodzaj nobilitacji. 
Korespondent może się spotykać z ważnymi osobami, uczestniczyć we wszyst-
kich wydarzeniach, nawet w tych, na które nie każdy ma wstęp; jak nikt w danej 
miejscowości, wie on prawie wszystko o wszystkich i o samej miejscowości, zna 
kalendarz różnych wydarzeń. 

O znaczeniu pracy korespondentów lokalnych świadczy następująca statystyka: 
na 632 strony „Ouest-France” produkowane przeciętnie każdego dnia 308 stron 
zawiera informacje przekazane przez korespondentów lokalnych, 138 stron jest 
przygotowywanych przez dziennikarzy na podstawie ich własnych dociekań albo 
na podstawie depesz agencji prasowych, 186 stron zawiera reklamę. 

Codziennie agencje prasowe przysyłają do „Ouest-France” depesze, których 
łączna objętość sięga przeciętnie 100 stron dziennika. Informacje te wykorzystuje 
się w 5–10 procentach. Również codziennie korespondenci lokalni przysyłają in-
formacje, których łączna objętość odpowiada przeciętnie 314 stronom dziennika. 
Informacje te są wykorzystywane prawie w całości.

Piąty element modelu strategii to, według Obłoja, funkc jona lne  p rog ramy 
dz i a łan i a. Są to dokładne dyspozycje: co, kto, kiedy i jak robi, aby realizować 
ogólne cele strategiczne przedsiębiorstwa11. Działania te są zróżnicowane i dotyczą 
wielu dziedzin. Poniżej omówione zostaną programy działania:

11  K. Obłój, op. cit., s. 35.
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w Dziale M a r k e t i n g u  i  P r o m o c j i (poznawanie rynku i oczekiwań • 
czytelnika, polityka ceny, kanały dostarczania dziennika, jego reklama i pro-
mocja, pozycjonowanie dziennika na rynku i wobec konkurencji), 
w Dziale Z a r ząd z a n i a ,  s z c z e g ó l n i e  f i n a n s o w e g o (produkcja • 
i zwiększenie produktywności poprzez zastosowanie nowych, optymalnych 
technologii, wprowadzenie nowej struktury przedsiębiorstwa, reorganizacja 
reklamy w dzienniku, dywersyfi kacja produktów, inwestowanie zysków 
w rozwój).

Oddzielnie (podrozdział 5.2) zostanie opisany program działania w redakcji 
dziennika „Ouest-France” i w Dziale Zasobów Ludzkich, ponieważ są to zagad-
nienia kluczowe dla zrozumienia specyfi ki tego przedsiębiorstwa.

Program działania Działu Marketingu i Promocji

Dział Marketingu i Promocji w przedsiębiorstwie prasowym powinien dzięki 
różnym technikom utrzymywać relacje z klientami, regulować relacje między po-
pytem a podażą, nieustająco starać się zrozumieć potrzeby klientów i coraz lepiej 
je zaspokajać, równocześnie zaspokajając i realizując własne potrzeby i cele. 

Przedsiębiorstwo, po pierwsze, wypracowujące skuteczną akcję marketingową 
musi poznać rynek pod kątem zachowań odbiorcy (czytelnika) oraz zmiennych 
będących elementami instrumentów badania rynku: ceny, produktu, dystrybucji, 
komunikacji z odbiorcą, które stanowią tzw. marketing-mix12.

Poznanie rynku pozwala lepiej zdefi niować ofertę, następnie wypracować dzia-
łania, które będą konkretną odpowiedzią na popyt, a to z kolei jest możliwe dzięki 
komunikacji działu z odbiorcą poprzez reklamę produktu. Analiza rynku musi 
się zatem skupić na zachowaniach konsumentów (jak najbardziej szczegółowym 
opisaniu czytelnika, samego procesu czytania dziennika), na zdefi niowaniu źródeł 
czerpania informacji o czytelniku i o czynności konsumpcji i wreszcie, na okre-
śleniu technik badania rynku, wśród których można wyróżnić: badania ilościowe 
– duże grupy; jakościowe – małe, 50-osobowe grupy; badania kwestionariuszowe 
– bardzo cenne, ale też trudne do opracowania, żeby nie sugerowały odpowiedzi; 
badania na grupie testowej – w celu przeanalizowania ściśle określonego aspektu 
dotyczącego np. czasu czytania gazety, grupa musi spełniać wszystkie niezbędne 
ku temu warunki (np. wiek, płeć, zamożność, wykształcenie itp.). 

W omawianym przedsiębiorstwie prasowym celem badania rynku nie jest 
wypracowanie produktu zgodnego z oczekiwaniami rynku, ale poznanie odbiorcy-
-czytelnika i analiza jego reakcji na ofertę przedsiębiorstwa. W wypadku przed-
siębiorstwa prasowego popyt nie musi być jasno określony przez odbiorców, ich 
oczekiwania mogą nigdy nie znaleźć wyrazu, ponieważ czytelnicy nie muszą być 
świadomi tego, czego oczekują, lub nie muszą umieć tych oczekiwań nazwać. 

12  H. Mahé de Boislandelle, op. cit., s. 256.
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Rynek ofert w przedsiębiorstwie prasowym polega również na zaproponowaniu 
klientom oferty-niespodzianki, zaryzykowaniu innowacji i stymulowania czytel-
nika nowymi ofertami czy produktami. Podczas budowania akcji marketingowej 
w przedsiębiorstwie prasowym należy wziąć pod uwagę pozycjonowanie produktu, 
czyli stworzenie jego wizerunku i określenie charakterystyk go dotyczących, by 
dziennik był dla klienta natychmiast rozpoznawalny. Następnie należy precyzyj-
nie określić grupę docelową i zdefi niować cel marketingu, należący do celów 
ogólnych przedsiębiorstwa, którymi są: tworzenie i sprzedawanie dziennika oraz 
innych usług związanych z mediami. Gdy już pozycjonowanie zostaje ustalone, 
przedsiębiorstwo może dotrzeć do określonego przez siebie odbiorcy. W wypadku 
czytelników dziennika regionalnego jest to target ograniczony terytorialnie, ale 
nieograniczony, jeśli chodzi o profi l czytelnika. Celem jest dotarcie do wszystkich 
mieszkańców obszaru pokrywanego przez dziennik za pomocą środków zawartych 
w marketingu-mix, a mianowicie polityki produktu, polityki ceny, polityki dystry-
bucji i polityki komunikacji (reklamy i promocji)13. 

Dział Marketingu i Promocji korzysta z badań Działu Badań i Rozwoju, który 
dzięki posiadanej bazie danych może przeprowadzić każde badanie czytelnika 
i czytelnictwa oraz każde badanie rynku na zamówienie Działu Marketingu i Pro-
mocji. W dziale istnieje ponadto Sekcja Sprzedaży i Badania Rynku. 

Według szefa tego działu, Jeana-Pierre’a Bonsarta, strategia marketingu i pro-
mocji opiera się na kilku elementach:

1) Stymulowanie i podtrzymywanie tożsamości lokalnej mieszkańców regionów, 
w których dziennik się ukazuje, faworyzowanie integracji społecznej, utrzymy-
wanie stałego kontaktu z czytelnikami (interaktywność)

Swój sukces dziennik zawdzięcza regionowi i jego mieszkańcom. „Ludzie mają 
taką gazetę, na jaką zasługują” – twierdzi dyrektor działu14. „Ouest-France” jest 
wydawany w regionie o względnie silnym poczuciu tożsamości i przynależności 
jego mieszkańców do swojej „małej ojczyzny”. Mimo że jest sprzedawany, nie 
jest on traktowany jako zwykły artykuł konsumpcyjny. „«Ouest-France» to nie 
jest interes, to jest służba” – lubi powtarzać jego patron François Régis Hutin i to 
sformułowanie powtarzają pracownicy gazety w rozmowach przeprowadzonych 
przez autorkę w siedzibie przedsiębiorstwa. 

Dziennik nie pokrywa swoim zasięgiem w równym stopniu całej powierzch-
ni regionu. Na obszarach zamieszkanych przez osoby niemające bardzo silnego 
poczucia przynależności do regionu, w którym żyją, czytelnictwo jest niższe. 
Według badań przeprowadzonych przez Dział Badań i Rozwoju, ten aspekt socjo-
logiczny jest głównym czynnikiem determinującym przywiązanie – lub nie – do 

13  H. Mahé de Boislandelle, op. cit., s. 255–256; Y. Evrard (red.), Le Management des Entreprises 
Artistiques et Culturelles, Éd. Economica, Paris 1993, s. 71–116.

14  Informacje uzyskane od Oliviera Bonsarta, dyrektora Działu Marketingu i Promocji, wywiad 
przeprowadzony w siedzibie spółki w Rennes-Chantepie, luty 2002 rok.
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tytułu dziennika. Coraz większa izolacja, wykorzenienie, brak przynależności do 
wspólnoty lokalnej leżą u podstaw spadku czytelnictwa gazet lokalnych (przede 
wszystkim w dużych miastach) oraz prasy o zasięgu krajowym. W celu integra-
cji mieszkańców dział organizuje wiele akcji, imprez artystycznych lub sporto-
wych. Gazeta, poprzez Dział Marketingu i Promocji, jest też sponsorem takich
imprez.

 
2) Wspieranie działań dążących do utrzymania niskiej ceny gazety 

Jest oczywiste, że przedsiębiorstwo, by przetrwać, musi generować zyski. 
Ważnym elementem przychodów Ouest-France jest cena gazety. Osobom za-
rządzającym Ouest-France udało się uzyskać równowagę między tym, co gazeta 
chce w sobie zawrzeć jako treści ważne społecznie w działach międzynarodo-
wym, krajowym, regionalnym i lokalnym, równowagę między informacją, któ-
rej zadaniem jest, między innymi, dowartościowanie czytelnika (co wpisuje się 
w politykę redakcyjną gazety), a ceną, którą klient musi za owe treści zapłacić. 
Przedsiębiorstwo wytwarza produkt, który jest obecnie najtańszy w swojej grupie 
na rynku. Każda podwyżka ceny powodowała w przeszłości spadek czytelnictwa 
i w konsekwencji podjęto decyzję, że cena powinna być utrzymana na możliwie 
najniższym poziomie. Dzisiaj wynosi 0,80 euro. Cena została podniesiona w mar-
cu 2009 roku, po raz pierwszy od 2001 roku. „Ouest-France” jest jedną z trzech 
najtańszych gazet w kraju, co ma wpływ na poziom sprzedaży (poza nim są to „Le 
Télégramme”, bezpośredni konkurent gazety, oraz „France Guyane”, wydawana 
w Gujanie Francuskiej). 

3) Udoskonalanie systemu dystrybucji

Od początku istnienia gazeta miała swój bezpośredni system sprzedaży. Firma 
inwestowała weń i stale inwestuje, zarówno energię, jak i duże środki. Obecnie 
istnieje 8899 stałych punktów sprzedaży (sklepów, supermarketów). Oprócz tej 
drogi dziennik, poprzez prenumeratę, dostarczany jest do domów odbiorców przez 
roznosicieli (tu notuje się największy wzrost i w ten sposób sprzedaży fi rma inwe-
stuje największe środki) oraz za pośrednictwem poczty. 

Ouest-France sam organizuje sieć tzw. dépositaires – hurtowników swojej ga-
zety. Prowadzą oni 85 małych, niezależnych fi rm, na co dzień współpracujących 
z wydawnictwem. Firmy te zatrudniają łącznie około 2 tysięcy roznosicieli, którzy 
każdego dnia dostarczają 360 tysięcy egzemplarzy do sklepów i do domów przed 
godziną 7.30 rano. Dodatkowo 1 tysiąc osób pracuje w niedzielę, dostarczając 
odbiorcom niedzielne wydanie gazety. Podwykonawcy-roznosiciele są szkoleni 
przez przedsiębiorstwo i otrzymują wsparcie ze strony specjalnie w tym celu za-
trudnionych tzw. animatorów tej formy sprzedaży – jest ich 14. Roznosiciele są dla 
przedsiębiorstwa niezwykle ważni, to od ich zaangażowania zależy bowiem sprze-
daż dziennika „Ouest-France”. W większości wypadków praca dla Ouest-France 
jest jedyną działalnością tych małych fi rm. 
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Dla ułatwienia czytelnikom dokonywania prenumeraty powstało w Nantes 
Telefoniczne Centrum Zgłoszeń, dzięki któremu mogą oni zamawiać usługę do-
starczania gazety do domu. To Centrum jest w stałym kontakcie z dépositaires, by 
natychmiast reagować na każdy zgłoszony przez nich problem; w nim też klient 
może zgłosić chęć prenumeraty pocztowej. Dostawa gazety do bardzo małych 
miejscowości odbywa się za pośrednictwem poczty; dostawa przez roznosiciela 
byłaby w tym wypadku zbyt kosztowna. 

Dla ulepszenia systemu sprzedaży dziennika przedsiębiorstwo inwestuje w pro-
mocję dostawy do domu. Podstawowe formy działalności w tej dziedzinie to:

kampania reklamowa numeru telefonicznego, pod którym można zamówić • 
prenumeratę z dostawą do domu; 
zatrudnienie 40 osób, które tę prenumeratę sprzedają bezpośrednio u klienta • 
w domu, kontakt telefoniczny z klientami, którzy odwołali prenumeratę, 
oraz z osobami, które niedawno osiedliły się w regionie (w tym wypadku 
Ouest-France kupuje informacje od France Telecom, operatora telekomu-
nikacji);
kontakt telefoniczny z osobami, które zamieściły ogłoszenie drobne w dzien-• 
niku, a które nie wykupiły jego prenumeraty. 

Dla przykładu: w 2002 roku celem tych działań było zdobycie w ciągu roku 
27 tysięcy nowych prenumeratorów. Przy założeniu, że gazeta traci ich w ciągu 
roku około 25 tysięcy (śmierć, migracja itp.), roczny przyrost powinien wynieść 
2 tysiące nowych osób15. 

W 2010 roku sprzedaż dziennika rozkładała się następująco: prenumerata pocz-
towa – 98 409 egzemplarzy (tendencja spadkowa), kioski – 213 645 (tendencja 
spadkowa), roznosiciele – 431 961 (tendencja rosnąca), inne formy sprzedaży 
– 36 764.

4) Akcje promocyjne

Celem akcji promocyjnych jest „sprzedaż wizerunku” dziennika jako gazety 
lokalnej, pozostającej w służbie wspólnoty lokalnej. 80 procent pracy w dziedzinie 
promocji to podpisywanie umów partnerskich z lokalnymi stowarzyszeniami, towa-
rzystwami, klubami sportowymi, słowem z każdą instytucją, która działa dla dobra 
społeczności lokalnej, organizując różne imprezy, mecze, festiwale itp. (obecnie 
jest ich około 1 tysiąca). Ouest-France wspiera je fi nansowo, a one nagłaśniają 
ten fakt w trakcie organizowanych przez siebie akcji. Ta forma promocji gazety 
jest kosztowna. W 2005 roku wydano na ten cel 2,8 miliona euro. W praktyce 
redakcja i Dział Promocji często pracują wspólnie. Redaktorzy i korespondenci 
lokalni mogą zgłaszać do działu propozycje miejsc, gdzie przeprowadzenie akcji 
promocyjnych byłoby możliwe. Często do ich pracy włącza się PRÉCOM, czyli 
należący do grupy SIPA/Ouest-France akwizytor reklamy. Współfi nansując orga-

15  Informacje uzyskane od Oliviera Bonsarta… 
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nizację imprezy, Ouest-France negocjuje z organizatorem, żeby jej reklama nie 
była zlecana konkurencji.

5) Afi sze reklamujące zawartość gazety

Jest to system promocji dziennika, polegający na instalowaniu niewielkich 
afi szy z jedną lub dwiema wiadomościami, które zawiera gazeta dnia. Jest on 
umiejscawiany przed punktami sprzedaży. Kwestia umieszczania i zawartości tych 
afi szy nie jest sprawą prostą i często bywa przedmiotem żywych dyskusji. 

(fot. T. Sławińska)

6) Program dla ogłoszeń drobnych

Sposobem przyciągnięcia większej liczby czytelników są również atrakcyjne 
oferty zamieszczania ogłoszeń drobnych. Obserwowane odchodzenie czytelników 
do gazet bezpłatnych wymagało szybkiej reakcji. Dzięki temu programowi dziennik 
ma dzisiaj około 62 tysięcy ogłoszeń drobnych tygodniowo. Coraz częściej codzien-
nemu wydaniu gazety towarzyszą osobne zeszyty wyłącznie z ogłoszeniami. 

Dział Marketingu i Promocji tworzy roczne plany, jeśli je przekroczy, nagrodą 
są premie. Na czele jednostki stoi dyrektor będący członkiem dyrekcji głównej, 
podlegają mu regionalni dyrektorzy sprzedaży oraz departamentalni dyrektorzy 
sprzedaży. Dyrektor departamentalny raz w tygodniu spotyka się z każdym ze 
współpracowników w terenie. 
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Raz w miesiącu odbywa się spotkanie z dyrektorem całego działu, jednak nie 
w siedzibie przedsiębiorstwa, ale w poszczególnych oddziałach departamentalnych 
z przedstawicielami redakcji, Działu Reklamy i Działu Sprzedaży. W siedzibie 
przedsiębiorstwa, w Chantepie znajduje się wiele służb, których pracownicy pra-
cują dla działów sprzedaży w terenie: technicy, informatycy tworzący bazy da-
nych, prawnicy pomagający pisać trudniejsze umowy, ekonomiści, różni eksperci, 
animatorzy-opiekunowie roznosicieli, którzy im pomagają organizować reklamę 
i promocję w miejscach sprzedaży. Kontakt z nimi jest bezpośredni, dyrektor 
działu nie musi w tych kontaktach pośredniczyć. Najczęściej w komunikacji wy-
korzystywana jest droga internetowa i intranetowa. Poszczególni pracownicy są 
szkoleni trzy razy w roku. 

Zadaniem Sekcji Sprzedaży i poszczególnych jej służb w siedzibie przedsię-
biorstwa w Chantepie jest również zbieranie informacji z terenu, analizowanie 
i synteza najlepszych pomysłów i przekazywanie ich do departamentalnej dyrekcji 
sprzedaży, aby każdy zajmujący się sprzedażą i promocją miał ten sam poziom 
wiedzy, bez względu na miejsce, w którym działa. 

Można wyróżnić elementy, które dział sprzedaży i promocji wykorzystuje 
w akcji marketingowej produktu do budowania jego wizerunku oraz do ustalenia 
najefektywniejszego pozycjonowania go na rynku. Są to:

informacja lokalna, jej użyteczność, czyli zamieszczanie wszelkich infor-• 
macji potrzebnych do wygodnego codziennego funkcjonowania czytelnika 
– prostota w sposobie pisania, prostota budowy dziennika (makieta); 
otwartość gazety dla wszystkich opcji, opinii i tematów, zarówno ze świata, • 
jak i z kraju, regionu i najmniejszej miejscowości w regionie, szacunek dla 
czytelnika (w tym rygorystyczne zasady etyczne dotyczące sposobu przed-
stawiania informacji i zdjęć);
wysokie kompetencje zawodowe i etyczne wszystkich redaktorów i pra-• 
cowników przedsiębiorstwa.

Zaawansowana technologia i organizacja produkcji

Od przeszło 30 lat w przedsiębiorstwie obecne są dwie wielkie tendencje do-
tyczące poprawy funkcjonowania i organizacji produkcji dziennika.

Jedną z nich jest informatyzacja przedsiębiorstwa, w tym składu. Drugą – 
decentralizacja pracy. Pierwsza z nich dotyczyła sukcesywnego przechodzenia 
produkcji dziennika od składu w ołowiu do całkowitej komputeryzacji. Druga 
– przeniesienia składu gazety z siedziby głównej, robionego centralnie, do po-
szczególnych redakcji lokalnych (DMPAO). Poza nimi spółka realizuje jeszcze 
inne projekty, np. projekt Qualimage oraz Kolor na stronach lokalnych.

Od 2004 roku wszyscy dziennikarze są wyposażeni w cyfrowe aparaty fotogra-
fi czne i w laptopy po to, aby skład stron lokalnych odbywał się całkowicie poza 
redakcją główną, realizując technologię CTP (Computer to Plate – z komputera na 
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płytę). W wypadku CTP odpada dotychczasowy etap pośredni polegający na na-
świetlaniu najpierw błon (fi lmów poligrafi cznych), a dopiero potem wykorzystaniu 
tych błon (po ich uprzednim montażu) do naświetlania blach offsetowych. CTP 
polega na bezpośrednim naświetlaniu form drukowych (blach, płyt offsetowych) 
z plików postscriptowych. Zaletą tej technologii jest maksymalna dokładność 
wszystkich parametrów, a także montażu całości. Niewątpliwą zaletą jest również 
skrócenie całego cyklu przygotowania formy drukowej oraz regulacji maszyny. 
Koszty pozyskania formy drukowej są wysokie (uwzględniając inwestycje), ale 
koszty ogólne są niższe, bo pracuje przy tym mniej osób. Przewidywany okres 
zwrotu inwestycji na zakup aparatów fotografi cznych i laptopów to trzy lata, po 
trzech latach spółka już oszczędza na tej formie produkcji i składu gazety. Wcze-
śniej, 12 lat temu, metrampaż całego dziennika wykonywało 200 osób w siedzibie 
spółki w Chantepie. Obecnie pracownicy techniczni pracują w redakcjach depar-
tamentalnych i są zależni od dziennikarzy – dyrektorów departamentalnych, na 
miejscu. Etap decentralizacji procesu produkcji rozpoczął się w odpowiedzi na 
różne zapotrzebowania redakcji lokalnych, na występujące różnice w mentalności 
i oczekiwaniach czytelników w poszczególnych miejscowościach. Proces zmian 
wymagał całkowitej reorganizacji Działu Produkcji. Konieczne stało się prze-
kwalifi kowanie personelu, co wywołało protesty i niezadowolenie, szczególnie 
starszych pracowników. Dla nich bowiem przekwalifi kowanie było trudniejsze 
niż dla młodych, którzy chętniej uczyli się nowej technologii i zdobywali nowe 
kwalifi kacje. Aby zapobiec strajkom w drukarni (Ouest-France nie było jedy-
nym przedsiębiorstwem prasowym wprowadzającym komputerowy skład, ale 
jedynym, w którym uniknięto strajków drukarzy), przez rok spółka prowadziła 
bardzo długie i trudne negocjacje ze związkami zawodowymi. Doprowadziły one 
do podpisania ugody, w myśl której ustalono liczbę osób, które będą stanowiły 
personel techniczny w spółce. Rozbudowano zatrudnienie na część etatu, zredu-
kowano zatrudnienie na kontrakty na czas określony, na korzyść kontraktów na 
czas nieokreślony, korzystniejszych dla pracownika, ale związanych z większymi 
wymaganiami wobec niego. 

Negocjacje te pokryły się z terminem wprowadzenia, narzuconego przez usta-
wę, obowiązku 35-godzinnego tygodnia pracy. Mogło to mieć katastrofalne skutki 
dla fi rmy. Mechaniczne zmniejszenie czasu pracy o 10–15 procent nie mogło 
być wprowadzone, bo cykl produkcji gazety zostałby zaburzony. W ciągu trzech 
miesięcy zespół powołany do reorganizacji czasu pracy, negocjując ze związka-
mi zawodowymi, rozdzielił godziny obowiązkowego zatrudnienia na wszystkie 
redakcje i działy.

Redukcja czasu pracy, paradoksalnie, przyczyniła się do sukcesu przedsię-
biorstwa, gdyż sposób rozwiązania problemu, mimo trudności, które się ujawniły 
w trakcie negocjacji, usatysfakcjonował zarówno pracowników, jak i dyrekcję 
przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy zachowali pracę, ale pod pewnymi wa-
runkami. Starsi, osiągając wiek emerytalny, przechodzili na wcześniejszą eme-
ryturę, z uposażeniem równym zarobkom. Przygotowano perspektywiczny plan 
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przejścia na wcześniejsze emerytury, dzięki któremu można było zacząć, w miarę 
zmniejszania się liczby pracowników odchodzących na emeryturę, werbowanie 
nowych, młodszych pracowników. Pozostali zostali poddani bardzo kosztownym 
szkoleniom, pozwalającym im zmienić zawód i zdobyć specjalistyczne kwalifi -
kacje. I tak, szkolenia w zakresie fotografi i cyfrowej objęły również 2,5 tysiąca 
korespondentów (20 osób tygodniowo) i przeprowadzano je przez ponad dwa lata. 
Celem było doprowadzenie do sytuacji, w której już nie ma ścisłego rozdziału 
funkcji: obecnie dziennikarz musi być wszechstronnie przygotowany do udziału 
w procesie produkcyjnym. Dawni pracownicy techniczni mają obecnie zarówno 
kompetencje dziennikarskie, jak i techniczne. Podobnie dziennikarze – musieli 
nauczyć się składu swoich stron. Powstały w redakcjach małe, liczące czasem dwie, 
trzy osoby ekipy, które wykonują cały proces produkcji strony, od pisania tekstu 
do przesłania gotowego pliku bezpośrednio do maszyny drukującej. W ten sposób 
przedsiębiorstwo realizuje cel zmniejszenia kosztów przez relokację zatrudnienia 
oraz równocześnie poprawę jakości produktu, przy zastosowaniu nowych tech-
nologii. Szerzej o zatrudnieniu będzie mowa przy okazji przedstawiania procesu 
rekrutacji w spółce Ouest-France. 

Projekt występujący pod nazwą Qualimage ma na celu poprawę jakości fotogra-
fi i w dzienniku. Do jego realizacji przedsiębiorstwo zaprosiło międzynarodową or-
ganizację IFRA, której eksperci odnotowali około 30 obszarów, w obrębie których 
występowały błędy w jakości druku, szczególnie zdjęć, zdefi niowali procedury dla 
regulacji sześciu maszyn wywołujących zdjęcia. Co tydzień pracownicy przepro-
wadzają regulację tych maszyn, według określonych przez specjalistów procedur. 
Eksperci przeprowadzili szkolenie dziennikarzy pod kątem prawidłowego robienia 
zdjęć. Qualimage zakładał cztery cele: polepszenie obrazu w gazecie, stabilizację 
technik produkcji zdjęć, ustalenie procedur kontroli jakości oraz polepszenie sa-
mego procesu wykonywania zdjęć. 

Kolejny projekt, pod nazwą Kolor, dotyczący powiększenia liczby stron ko-
lorowych, jest długoterminowy, bo kosztowny. Celem jest podniesienie atrakcyj-
ności dziennika dla reklamodawców. Chodzi także o to, by zwiększyć sprzedaż, 
a w każdym razie utrzymać czytelników. W tym celu maszyny drukarskie zostały 
w latach 2005–2006 uzupełnione o tzw. wieże, które pozwoliły zwiększyć liczbę 
stron kolorowych z 12 do 24. 

 Program działania w Dziale Finansowym.
Zarządzanie fi nansami

Zarówno patron, jak i wszystkie osoby wchodzące w skład władz spółki i całej 
grupy deklarują, że głównym celem przedsiębiorstwa jest realizowanie szczególnej 
misji dziennika „Ouest-France”, a chronienie jego niezależności odbywa się między 
innymi poprzez rygorystyczne, nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym 
zarządzanie fi nansami. Wielokrotnie w wypowiedziach osób zarządzających przed-
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siębiorstwem powtarzana jest opinia, że Ouest-France nie jest przedsiębiorstwem 
jak inne, również w dziedzinie decyzji fi nansowych.

Aby ustrzec dziennik przed wykupieniem, co, jak wspomniano, jest obecnie 
powszechnym zjawiskiem we Francji i na świecie, akcjonariusze, godząc się na 
oddanie własności dziennika w ręce stowarzyszenia non profi t, uniemożliwili raz na 
zawsze wejście Ouest-France w grę kapitałową16. Będzie o tym szczegółowo mowa 
w dalszej części rozdziału. System ten został wprowadzony, aby wywołać takie 
same skutki, jakie daje w innych krajach (Wielkiej Brytanii, Niemczech) powołanie 
do życia fundacji. Jednak we Francji prawo nakazuje, aby członkiem Rady Admi-
nistracyjnej fundacji był reprezentant Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jego 
obecność, w zależności od sytuacji politycznej, zmian w otoczeniu organizacji, 
mogła spowodować ograniczenie niezależności dziennikarzy, więc nie wykorzy-
stano tego rozwiązania. W stowarzyszeniu nie ma obowiązku wprowadzenia do 
Rady Administracyjnej przedstawiciela władzy, zwyciężyła zatem ta opcja.

Patron gazety, spółki i grupy François Régis Hutin nieustannie twierdzi, że 
gazeta jest dopóty niezależna, dopóki nie traci pieniędzy, nie przynosi strat. Jeśli 
pozwoli się na straty przez długi czas, zbyt długi, aby możliwe było spłacenie kre-
dytów, to po pierwsze, żaden bank nie zechce już przyznać nowych kredytów, a po 
drugie, w konsekwencji dziennik straci niezależność, zmuszony do skorzystania 
z obcego kapitału. Dlatego też podjęto decyzję, że przedsiębiorstwo będzie prowa-
dziło w zakresie fi nansów politykę zerowego zadłużenia. Realnie w Ouest-France 
nie ma długów lub są minimalne, zwracane z roku na rok, i to mimo relatywnie 
niewielkiej zyskowności. Zyski w grupie pochodzą z działalności innych spółek 
należących do Grupy SIPA/Ouest-France, głównie od SOFIOUEST.

W spółce praktykuje się bardzo rygorystyczne zarządzanie fi nansami. Budżet 
opracowuje się na następny rok we wrześniu roku poprzedzającego. Trzy oso-
by z działu zarządzania fi nansami spotykają się z dyrektorami poszczególnych 
sektorów, od nich uzyskują informacje o przewidywanych wydatkach i docho-
dach. W listopadzie odbywają się zebrania budżetowe, podczas których bada 
się, czy budżety poszczególnych sektorów mieszczą się w ogólnym budżecie 
przedsiębiorstwa. Gdyby z analizy wynikało, że nie mieszczą się, przewidu-
je się redukcję wydatków lub ich rozłożenie na kilka lat, zmniejszenie objęto-
ści gazety itp. Podniesienie ceny gazety, by zwiększyć dochody, uważa się za
ostateczność.

Na około 345 milionów euro rocznych przychodów, 51 procent to przychód 
ze sprzedaży dziennika. Ta część przychodów jest stosunkowo mało elastyczna, 
bowiem sprzedaż egzemplarzy jest dosyć stabilna. W kontekście ogólnego spad-
ku sprzedaży we Francji (i na świecie), jeśli gazeta osiągnie wynoszący od +0,5 
do +1 procenta przyrost sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym, to uznaje 
się, że uzyskała bardzo dobry wynik i że rok był doskonały. Najczęściej jednak, 

16  Informacje zawarte w tej części pracy uzyskano od Christiana Le Renarda i Antoine’a de Tarlé, 
dyrektorów fi nansowych spółki SIPA/Ouest-France, wywiady przeprowadzono w siedzibie spółki 
w Rennes-Chantepie, luty 2002 rok.
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szczególnie w ostatnich latach, sytuacja jest odwrotna: jeśli wzrost jest zerowy lub 
wynosi –0,5 procent, to ocenia się, że nie jest tak źle...

Powodem tej względnej stabilności sprzedaży jest przyzwyczajenie do czytania 
danej gazety, którego ludzie nabywają w młodości i najczęściej kontynuują przez 
wiele lat. Na stabilność tę wpływa również szczególny moment, w którym ludzie 
decydują się na stałe kupowanie gazety (prenumerata, dostawa przez roznosicie-
la). W wypadku „Ouest-France” osoby wykupujące prenumeratę lub korzystające 
z usług roznosiciela to ludzie w drugiej połowie swojego życia, a nie w pierwszej. 
Ci młodsi kupują gazetę tam, gdzie właśnie się znajdują, po to, by uzyskać szyb-
ko aktualne wiadomości. W późniejszych latach życia, mając bardziej stabilną 
sytuację życiową, wykupują prenumeratę gazety starannie wybranej i generalnie 
nie zmieniają odtąd przyzwyczajeń i tytułu. Sprzedaż „Ouest-France” jest więc 
relatywnie stabilna, oscylując między 780 a 800 tysięcy egzemplarzy w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat. 

Pozostałe 45 procent przychodów to dochody z reklamy, które z kolei mogą się 
zmieniać z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc. Według opinii dyrektora fi -
nansowego spółki, reklama żyje cyklami, które są porównywalne do cykli obecnych 
w gospodarce. Przy czym, jako wydatek niefundamentalny, reklama reaguje dużo 
dynamiczniej na koniunkturę niż sama gospodarka (np. dekoniunktura o 3 procent 
może spowodować spadek dochodów z reklamy o 15 procent – i odwrotnie). 

Siłą „Ouest-France” jest jednak to, że te wahania są mniejsze. Dzieje się tak 
dlatego, że większość reklam w dzienniku to reklamy lokalne. W prasie rozróżnia 
się reklamę lokalną i tę, którą nazywa się pozalokalną, czyli reklamę o zasięgu 
krajowym. Ta ostatnia jest dużo bardziej niepewna od lokalnej. Prasa paryska 
(ogólnokrajowa) przyjmuje głównie reklamę ekstralokalną. Prasa prowincjonalna 
ma jej niewiele, ale za to otrzymuje dużo reklamy lokalnej, zwłaszcza handlo-
wej od fi rm, które chcą być jak najbliżej swoich klientów. Miejsca na reklamę 
również licznie wykupują sami czytelnicy (ogłoszenia drobne) chcący sprze-
dać swoją własność, wynająć lub sprzedać swoją nieruchomość itp. Ten rodzaj 
reklamy jest mniej podatny na koniunkturę, więc bardziej stabilny. Sytuacja 
„Ouest-France” w tej dziedzinie jest korzystniejsza niż innych gazet, bowiem 
dziennik ma od lat utrwaloną pozycję na rynku i jest nośnikiem wielowydaniowym
i wielkonakładowym.

Zarządzanie fi nansami w spółce odbywa się poprzez regulację kosztów. Jed-
nakże regulacje te są możliwe tylko do pewnego stopnia, gdyż jedynie 50–60 
procent wydatków to wydatki proporcjonalne do przychodów. Tę grupę kosztów 
stanowią prowizje za sprzedawanie dziennika, prowizje za akwizycję reklam, kosz-
ty bezpośrednie produkcji (papier, tusz, płyty offsetowe). Nie negocjuje się ilości 
zużytego papieru, tuszu itp. (większa sprzedaż automatycznie wymusza większe 
zapotrzebowanie na nie), ale negocjuje się w miarę możliwości ich ceny. Doty-
czy to głównie papieru. Na świecie istnieje mała, licząca się grupa producentów 
papieru, coraz bardziej zresztą skoncentrowana. W ostatnich latach ceny papieru 
spadały, ponieważ z powodu kryzysu reklamy gazety potrzebowały mniej papieru 
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i zadziałało prawo popytu i podaży. Obecnie znów rosną, głównie z powodu dużego 
popytu na papier w dynamicznie się rozwijających krajach azjatyckich. 

Ważny element ogólnych kosztów stanowią koszty stałe. Należą do nich wszyst-
kie koszty operacyjne oraz fundusz płac. Całość tych kosztów nie tylko nie jest 
powiązana z przychodami, ale czasem nawet ewoluuje w kierunku odwrotnym 
– np. podwyżki płac, negocjowane na szczeblu krajowym, nie odzwierciedlają 
często spadku sprzedaży i słabnięcia kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw pra-
sowych. 

W Ouest-France, na 320 milionów euro kosztów ponoszonych rocznie przez 
przedsiębiorstwo, fundusz płac wynosi 115 milionów euro i rośnie znacząco, o 3–4 
procent rocznie, czyli o wiele szybciej niż dochody fi rmy. Jest to problem całej 
prasy, w której ze względów historycznych płace są stosunkowo wysokie. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, fi rma musi kalkulować tzw. martwy punkt, 
czyli poziom, od którego produkcja zaczyna być opłacalna. Firma zawsze ponosi 
koszty stałe i zmienne, proporcjonalne do obrotów. Jeśli suma obu jest mniejsza 
od dochodów, przedsiębiorstwo zarabia, jeśli suma obu jest wyższa od dochodów 
– traci. Problem, który napotykają dyrektorzy fi nansowi w prasie, polega na tym, 
że mają oni bardzo ograniczone możliwości modyfi kacji poszczególnych kosztów 
i ich wzajemnych proporcji.

Przy obecnej koniunkturze życie dyrektora fi nansowego to zatem ciągła pogoń 
za oszczędnościami. Jedną z możliwości jest zmniejszenie liczby stron redakcyj-
nych (strony reklamowe redukowane być nie mogą, bo są ze swej istoty rentow-
ne). W 2002 roku zredukowano powierzchnię redakcyjną o jedną stronę (średnia 
roczna), oszczędzając w ten sposób 1 milion euro. Była to jednak decyzja bardzo 
kontrowersyjna, bowiem zmniejszenie oferty dziennikarskiej mogło się źle odbić 
na sprzedaży gazety.

Przedsiębiorstwo czyni więc wysiłki, aby wprowadzać oszczędności struktural-
ne, upraszczając proces produkcji. To oznacza możliwość wprowadzenia reduk-
cji zatrudnienia, które jest bardzo kosztowne. Obecnie (koniec 2010 roku) fi rma 
zatrudnia 1780 pracowników i stara się obniżyć tę liczbę dzięki wprowadzeniu 
programów modernizacji i informatyzacji (celem jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której sam dziennikarz będzie wysyłał swój tekst bezpośrednio do komputera 
maszyny drukującej). 

Trzeba to robić powoli, bo proces ten musi być skorelowany z piramidą wieku 
i odejściami na emerytury – zasadą jest bowiem, o czym już wspominano, że Ouest-
-France nie zwalnia swoich pracowników. Obowiązujący od 2000 roku w przed-
siębiorstwach francuskich 35-godzinny tydzień pracy spowolnił ten proces oraz 
spowodował ponowny wzrost zatrudnienia i związanych z tym kosztów. Gazeta 
musiała ponieść koszty zatrudnienia większej liczby osób, by zapewnić ciągłość 
cyklu produkcyjnego. Od 2000 roku proces powolnego zmniejszania zatrudnienia 
na skutek modernizacji produkcji został wznowiony. 

Planowanie w przedsiębiorstwie prasowym jest niezbędne, ale bardzo trudne. 
Trudne dlatego, że o ile konkurencja wokół gazety może się zmieniać szybko 
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i radykalnie, to reakcja gazety nie zawsze może być szybka. Planowanie zależy od 
wielu czynników – od przewidywań kryzysów lub boomu w reklamie, od sprzedaży 
(tu przez lata zakładano powolny wzrost, obecnie zakłada się stabilność), od ceny 
papieru (którą niełatwo przewidzieć), od kosztów stałych, które są tylko częściowo 
przewidywalne, od obrotów i od przewidywalnych prowizji. 

Uwagę należy więc skupiać na starannie przemyślanych inwestycjach. Nie 
można ich uniknąć, ponieważ rynek reklamy wymusza coraz wyższą jakość, po-
dobnie jak rynek czytelników. W tym celu, jak już wspomniano, podjęto decyzję 
o powiększeniu proporcji stron kolorowych w gazecie. Wiązało się to z bardzo 
kosztownymi inwestycjami w drukarni, rozłożonymi na sześć lat i zakończonymi 
w 2006 roku.

Cechą charakterystyczną obecnego okresu jest to, że modernizacja jest coraz 
mniej widoczna, choć nie oznacza to, że jest mniej kosztowna. Poza drukarnią mo-
dernizacja, której towarzyszą wysokie nakłady fi nansowe, dotyczy informatyzacji, 
w przedsiębiorstwie rozwija się ją nieustająco.

Spółka inwestuje w te działania każdego roku od 10 do 20 milionów euro, z czego 
jedna trzecia jest przeznaczona na informatyzację, jedna trzecia na drukarnie, jedna 
trzecia na wyposażenie 63 redakcji, modernizację budynków i inne potrzeby. 

W decyzjach fi nansowych ostatnie słowo zawsze należy, rzecz jasna, do pa-
trona, François Régisa Hutina. Jego polityka jest ostrożna: w spółce podejmuje 
się małe ryzyko, obserwuje się i czeka na rezultaty. Dopiero gdy się ma całkowitą 
pewność, dobre przygotowanie i wiedzę, rozpoczyna się realizację projektu z peł-
nym zaangażowaniem. 

Przedsiębiorstwo prasowe także podlega zmianom, jednak jego uwarunkowa-
nia ekonomiczne, techniczne i rynkowe sprawiają, że ewoluuje ono powoli. Stąd 
też w Ouest-France decyzje mają najczęściej charakter długoterminowy. To jest 
istotna cecha wyróżniająca to przedsiębiorstwo spośród innych. 

Kontrola fi nansowa spółki jest obowiązkowa. Kontrolę zewnętrzną wykonują 
niezależni komisarze fi nansowi, z zewnętrznych kancelarii. Kontrola wewnętrzna 
należy do Komitetu Przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą członkowie załogi 
wybrani przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, członkowie związków 
zawodowych i dwóch biegłych księgowych; są oni wynagradzani przez spółkę. 

5.2.  ORGANIZACJA PRACY W REDAKCJI DZIENNIKA
I DZIALE ZASOBÓW LUDZKICH 

Do funkcjonalnych programów działania łączących w sobie strategiczne cele 
z codziennym zarządzaniem17 należy zaliczyć również programy działania r e -
d a k c j i  d z i e n n i k a  „ O u e s t - F r a n c e” oraz programy działania w D z i a l e 

17  K. Obłój, op. cit., s. 35.
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Z a s o b ó w  L u d z k i c h. Pierwsze z nich zapoczątkował wspomniany wcześniej 
program Horizon’90 i są one obecnie kontynuowane. Wśród nich wymienić na-
leży programy działania stworzone w celu: usprawniania i polepszania sposobów 
pisania, informatyzacji wszystkich redakcji, wprowadzenia fotografi i cyfrowej we 
wszystkich redakcjach lokalnych, wprowadzenia specyfi cznego sposobu redagowa-
nia dziennika, zdefi niowania stylu dziennikarstwa uprawianego przez dziennikarzy 
„Ouest-France”, doboru gatunków dziennikarskich właściwych dla tego dziennika, 
respektowania zasad etyki dziennikarskiej zawartych w karcie etyki dziennikarzy 
„Ouest-France”, wreszcie konwergencji, o której była mowa wcześniej.

Drugie, czyli programy realizowane w Dziale Zasobów Ludzkich, zawierają 
rygorystyczne zasady rekrutacji, politykę płac, sposoby rozwiązywanie konfl iktów 
na drodze negocjacji i układów zbiorowych oraz udział przedstawicieli pracowni-
ków w rozwiązywaniu konfl iktów.

Te dwie grupy funkcjonalnych programów działań w redakcji i w Dziale Za-
sobów Ludzkich są – według autorki – ważnymi czynnikami wpływającymi na 
sukces przedsiębiorstwa. Pozwalają mu nie tylko przetrwać, ale dzięki stabilnej, 
silnej pozycji rozwijać się. To one budują markę produktu, która jest zasadniczym 
elementem jego pozycjonowania na rynku wobec konkurencji. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na kondycję i rozwój przedsiębiorstwa 
prasowego jest strategia dywersyfi kacji produktów. Dywersyfi kacja nie jest uzna-
wana za główny element wpływający na wzrost rentowności przedsiębiorstw 
prasowych, bo choć zwiększenie oferty produktowej umożliwia wzrost wartości 
dodanej, to równocześnie powoduje on zwiększenie wydatków na płace i wymaga 
zaangażowania kapitału. Jednak dywersyfi kacja jest konieczna, aby przedsiębior-
stwo poszerzało swoją obecność na różnych rynkach, stawiało się w lepszej od 
konkurencji pozycji. Najważniejsze, by nie trwało w bezruchu, przy czym wybór 
nowego produktu, rzadki w wypadku przedsiębiorstw prasowych, idzie obecnie 
w kierunku uzupełniającym w stosunku do wydawania gazety drukowanej. Próby 
wejścia prasy na rynek mediów elektronicznych były we Francji w większości 
wypadków początkowo nieśmiałe lub nieudane, ale ostatnio rozwijają się lawi-
nowo. Jak stwierdzono w rozdziale opisującym strukturę organizacyjną Grupy 
SIPA/Ouest-France, w jej obrębie znajduje się prężnie działające przedsiębiorstwo 
zajmujące się między innymi sprzedażą gazety w Internecie, wydające tygodniki 
regionalne i różnego rodzaju gazety bezpłatne, magazyny specjalistyczne, książki, 
dziennik elektroniczny oraz wiele różnego rodzaju usług elektronicznych.

Program działania w redakcji dziennika „Ouest-France” 

Reguły etyczne „Ouest-France”. Karta Etyki Dziennikarza „Ouest-France” 
determinuje rodzaj dziennikarstwa uprawianego w gazecie – stosuje się ją zarówno 
w odniesieniu do tekstów, jak i do zdjęć umieszczanych w dzienniku. Źródło takiej 
postawy sięga 1899 roku, kiedy to twórcy „L’Ouest-Éclair”, Emmanuel Desgrées 
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du Loû i ksiądz Félix Trochu, oznajmili, że chcą powołać do życia „dziennik, któ-
ry będzie wspierał ideę Republiki, walczył z niesprawiedliwością i pomagał lu-
dziom lepiej żyć”18. W 1944 roku, Paul Hutin-Desgrées, założyciel „Ouest-France”, 
deklarował z kolei, że będzie trwać przy tych fundamentalnych ideałach, respektując 
przekonania każdego człowieka i służąc ludziom oraz dobru wspólnemu19. 

Obecnie, w dobie lapidarnych haseł, etyka dziennikarska „Ouest-France” zo-
stała streszczona w czterech wskazaniach:

Mówić, nie szkodząc.
Pokazywać, nie szokując.

Być świadkiem, bez atakowania innych.
Ujawniać, nie potępiając.

 
Szczegółowe reguły i zasady postępowania obowiązujące w redakcji 

„Ouest-France” (które wspólnie ustalono w ramach projektu Horizon’90). Obecnie 
kierunek działania pozostaje taki, jaki wyznaczyli założyciele, i oznacza, że należy 
respektować w dzienniku następujące zasady i reguły20, do przestrzegania których 
zatrudniany dziennikarz zobowiązuje się pisemnie:

osoba, konkretny człowiek, pozostaje w centrum zainteresowania gazety;• 
każdy dziennikarz ma obowiązek poszanowania osób, ich wrażliwości, ich • 
życia osobistego;
dziennikarz musi dać czytelnikowi wiedzę, dzięki której będzie on mógł • 
sprostać swoim zadaniom (obowiązkom) obywatelskim, zarówno w sferze 
publicznej, jak i prywatnej;
dziennikarz ma za zadanie wskazywać na nadzieję, ale nie ukrywać trud-• 
ności i niedoskonałości aktualnego świata;
dziennikarz musi wyjaśniać, ukazywać sens i znaczenie zmian;• 
dziennikarz powinien opisywać świat poprzez wydarzenia w najbliższym • 
otoczeniu czytelnika, według zasady: od gminy do świata; 
każdy dziennikarz ma obowiązek mówienia prawdy: winien pomagać zro-• 
zumieć rzeczywistość, nie sugerując własnych poglądów; prowadzić czy-
telnika, ale nie narzucać mu niczego;
„Ouest-France” jest w swej idei • proximité świadkiem i towarzyszem tego, 
co się dzieje wewnątrz środowisk lokalnych, 
bliskość•  (la proximité) oznacza: być w służbie czytelnika, mówiąc mu o tym, 
co się dzieje w dzielnicy lub w gminie, przekazując wszelkie informacje, 
które pozwolą mu aktywnie uczestniczyć w rozlicznych wydarzeniach po-

18  „L’Ouest-Éclair”, 2.08.1899, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
19  „Ouest-France”, 18.09 1944, Centrum Dokumentacji Ouest-France.
20  Informacje zawarte w tej części rozdziału zostały uzyskane od dyrektorów poszczególnych 

działów w Ouest-France: etyka i kultura organizacji – Jean-Pierre Chapelle; gatunki, styl, redagowanie 
dziennika, informacja lokalna, fotografi a – Théo Le Diouron; wywiady przeprowadzone w siedzibie 
spółki w Rennes-Chantepie, luty 2002 rok.
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litycznych, kulturalnych, wspólnotowych, sportowych itp.; wyróżnia się 
trzy typy bliskości: geografi czną (informacje z najbliższego geografi cznie 
otoczenia czytelnika), tematyczną (mówić o tym, co interesuje czytelnika: 
zdrowie, edukacja, faits divers) i emocjonalną (znaleźć ton wypowiedzi, 
zrozumiały i bliski czytelnikowi);
redaktorzy lokalni muszą się odznaczać dużą wrażliwością, muszą umieć • 
słuchać, traktować swoją pracę jak służbę, troszczyć się o prawdę, być nie-
zależni i pluralistyczni w wypowiedziach (każda opinia, nawet najbardziej 
radykalna, ma prawo być wygłoszona na łamach dziennika), odpowiedzialni, 
zakorzenieni i przywiązani do miejsc i społeczności, dla których pracują;
zawartość dziennika to przede wszystkim informacja lokalna, która musi • 
być: napisana przystępnie dla każdego czytelnika (sformułowania proste, 
jasne, konkretne), użyteczna (ma służyć w życiu codziennym, dzięki niej 
czytelnik ma zdobywać konkretną wiedzę), atrakcyjnie podana (ma zaska-
kiwać, zaciekawiać), żywa (należy unikać monotematycznych artykułów), 
obrazowa (duża liczba fotografi i i infografi i), świeża (tylko wydarzenia 
najaktualniejsze), praktyczna (czytelnik ma dzięki niej otrzymywać infor-
macje praktyczne: o godzinach urzędowania, terminach spotkań w gminie, 
narodzinach dzieci, zmianach w ruchu kołowym itp.), muszą w niej być 
umieszczone cytaty, wypowiedzi czytelników (widać je w tekście, dzięki 
wytłuszczonej czcionce); informacja lokalna jest po to, by czytelnik pozna-
wał i rozumiał otaczającą go rzeczywistość w miejscu swojego zamieszka-
nia, które powinno być równocześnie otwarte na innych, na świat; 
dziennikarze lokalni animują pracę korespondentów lokalnych z podległych • 
im gmin, osiedli, miasteczek;
dziennikarze w siedzibie głównej (w Chantepie) opracowują informacje • 
ze świata, z Europy i z całej Francji; „Ouest-France” korzysta z wielu źró-
deł informacji: depesz agencyjnych, informacji od swoich wysłanników 
specjalnych, korespondentów zagranicznych, z Internetu, od osobistych 
informatorów, z własnego Działu Dokumentacji, zaproszeń z ministerstw, 
przedsiębiorstw, stowarzyszeń, związków zawodowych, partii politycznych, 
prywatnych osób; zdjęcia są dostarczane przez dziennikarzy i koresponden-
tów lokalnych (wszyscy zostali zaopatrzeni w wysokiej jakości cyfrowe 
aparaty fotografi czne).

Stworzenie szczegółowych regulaminów sposobów pisania w dzienniku.
Na początku lat dziewięćdziesiątych w „Ouest-France” zostało stworzone dossier 
– przewodnik Écrire dans „Ouest-France” (Pisać w „Ouest-France”), wskazujący 
dziennikarzom i korespondentom, jakie są zasady pisania w gazecie. Inicjatywę 
tę postanowiono rozwinąć. W rezultacie dziesięciu spotkań w ramach Warsztatu 
Informacji Lokalnej, zorganizowanego jesienią 1995 roku z inicjatywy ówczesnego 
redaktora naczelnego (Didier Pillet), po konsultacji z Działem Badań i Rozwoju, 
który przeprowadzał badania czytelników, po jego ocenie przez szefów działów 
i dyrektorów departamentalnych, przekazano pracownikom redakcji w marcu 1997 
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roku dossier zatytułowane L’informatiom locale dans „Ouest-France” (Informacja 
lokalna w „Ouest-France”) w postaci quasi-regulaminu, który każdy dziennikarz 
pracujący w redakcjach lokalnych, w terenie, musi opanować. To dossier zawiera 
instrukcje dotyczące:

– sposobu robienia zdjęć, 
– sposobu pisania faits divers, 
–  sposobu pisania informacji użytecznych dotyczących godzin otwarcia lokali, 

biur itp.,
– sposobu pisania informacji politycznych, społecznych i ekonomicznych, 
–  zasad umieszczania cytatów z wypowiedzi czytelników i osób wypowiada-

jących się dla dziennika, 
– zasad pisania informacji w wydaniach miejskich, 
– sposobu opisywania życia dzielnic, 
– sposobu opisywania życia instytucji miejskich, 
– sposobu opisywania życia szkolnego, 
–  sposobu redagowania informacji kulturalnych i dotyczących spędzania wol-

nego czasu,
–  sposobu opisywania życia stowarzyszeniowego (wszelkich organizacji spo-
łecznych), 

– sposobu opisywania lokalnych wydarzeń sportowych, 
– relacjonowania życia instytucjonalnego.
Powyższe regulaminy mają podobną strukturę: zawierają ogólne informacje 

o celach i zadaniach dziennika w tym konkretnym dziale, informacje o oczeki-
waniach czytelników, opis typowych błędów popełnianych przez dziennikarzy, 
szczegóły dotyczące sposobów postępowania i priorytetów. W wypadku działu 
dotyczącego szkoły dodano też informację o zasadach fotografowania dzieci. 

Poniżej, jako egzemplifi kacja działań redakcji w ramach projektu Horizon’90, 
został przedstawiony jeden z działów zawartych w L’information locale dans 
„Ouest-France”. Dział ten jest, w ocenie kierownictwa dziennika, jednym z naj-
ważniejszych i dotyczy zasad robienia zdjęć dla tej gazety:

Zdjęcia:
Cele ogólne:

Zdjęcia są częścią tego, co jest zawarte w dzienniku, w jego wartościach, i wpływają 
na obraz samego dziennika. W prasie lokalnej budują one bliskie związki między 
czytelnikami i gazetą. Symbolizują obecność dziennika w różnych miejscach miast, 
dzielnic, wsi, gmin, w różnych środowiskach. Zdjęcia powinny być „żyjące”, czy-
telne, dowartościowujące przedstawiane osoby, informacyjne; na każdym zdjęciu 
powinno być jak najwięcej osób.
Szczególną uwagę należy poświęcić zgodności zdjęć z etyką dziennika i z ustawą 
o prawie do wizerunku21.

21  Ustawa z 29 lipca 1881 roku o wolności prasy, z późniejszymi uzupełnieniami. Ta ustawa zaka-
zuje fotografowania i rozpowszechniania takich wizerunków osób, które mogłyby wpływać na utratę 
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Oczekiwania czytelników:
Tytuły, zdjęcia i ich opis są drzwiami, którymi czytelnik wchodzi do gazety.
Zdjęcie jest miejscem identyfi kacji dla czytelników, opowiada przeżyte wspólnie 
wydarzenia, jest ważnym czynnikiem uspołeczniającym.
Zdjęcie funkcjonuje jak cytat: „Tu na zdjęciu jestem u siebie, spotykam ludzi, 
których znam lub na zdjęciach rozpoznaję”. 
Portrety grupowe opowiadają wspólnie przeżyte historie.

Nasze błędy:
Zbyt mało zdjęć, w porównaniu z konkurencją, i mniej osób widocznych na zdjęciu.
Od czterech do pięciu zdjęć w każdej edycji bez jakiegokolwiek znaczenia: zła 
jakość, brak informacji, brak sensu.
Brak odpowiedniej oceny ważności tematu, któremu towarzyszy zdjęcie. Rezultat: 
ilustracje są często albo zbyt duże, albo zbyt małe.
Duża nierównowaga między zdjęciami pojedynczych osób i zdjęciami grupowymi. 
Im większa miejscowość, tym więcej publikujemy zdjęć grupowych i tym mniej 
zdjęć pojedynczych mieszkańców, uosabiających wydarzenia aktualne. Zdjęcia 
archiwalne zajmują miejsce zdjęć z wydarzeń aktualnych.
Zbyt duża liczba zdjęć „bez życia”: budynków, pejzaży, prac budowlanych.
Niedopasowany format zdjęć: zdjęcia grupowe zbyt małe, osoby nie są rozpozna-
walne, zdjęcia dwóch lub jednej osoby zbyt duże.
Złe ujęcie osób: zbyt daleki plan, nieodpowiedni kąt, zła wysokość: nikt się nie 
może na zdjęciu rozpoznać.
Zbyt często są prezentowane te same osoby, lokalni notable.
Niekoherencja między tytułem, zdjęciem i opisem zdjęcia. Opisy bez elementów 
pozwalających na identyfi kację prezentowanych osób. 
Na niektórych stronach zbyt mała liczba zdjęć: dwa–trzy zamiast pięciu–sześciu, 
które przewiduje projekt Horizon’90.
Korzystanie z infografi i na stronach lokalnych jest niewystarczające.

Sposoby postępowania i priorytety:
Dzielić wspólną przestrzeń przeznaczoną na stronach dziennika na zdjęcia ze 
wszystkimi zespołami w terenie, z korespondentami.
Nie dawać do druku zdjęć nieudanych: zamazanych, prześwietlonych, niedoświe-
tlonych.
Stworzyć moduł wizualny od dwóch do czterech zdjęć na trzech–czterech stronach, 
by lepiej poinformować o wydarzeniu mniej docenionym wskutek przedstawienia 
go obecnie przy użyciu jednego zdjęcia lub przesadnie wyeksponowanego na całej 
stronie. 
Zobligować się, by przewidując codziennie rano zawartość swojej strony lokalnej, 
zdefi niować, jakie zdjęcie będzie zdjęciem dnia (jaki format, pod jakim kątem).

poczucia godności tych osób, również zdjęć przedstawiających ofi ary ataków, zamachów. Celem jest 
uniknięcie sytuacji, w której te osoby są wystawione na widok publiczny, znajdując się w sytuacji dla 
nich trudnej, negatywnie ukazującej ich wizerunek, lub w sytuacji, gdy widoczne na zdjęciu obrażenia 
ukazują te osoby w pozycji niższej, słabszej niż zdrową część społeczeństwa.
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Realizować ambitną, systematyczną politykę szkoleń organizowanych przez redak-
cję w dziedzinie fotografi i, skupiającą wszystkich zaangażowanych w jej tworzenie: 
dziennikarzy, operatorów, korespondentów22.

Procedury i zasady tworzenia informacji. Są one bardzo szczegółowo opraco-
wane; wyróżnia się wśród nich: 

ok re ś l en i e  t zw.  w ie lk i ch  rodz in  t ema tów, szczególnie ważnych •  
dla dziennika: pierwsza i najważniejsza, to informacje użyteczne dla czy-
telników (służby miejskie, urzędy, instytucje sportowe, rozrywka, służba 
zdrowia itp.), druga to tematy z codziennego życia czytelników (co zdarzyło 
się mnie i moim sąsiadom, osobom, które znam), trzecia to faits divers 
(codzienne wydarzenia zarówno dramatyczne, jak i pozytywne), czwarta to 
nekrologi i anonsy narodzin, następna rodzina tematów to opisy i informacje 
o wydarzeniach, które dowartościowują konkretne osoby: informacje o przy-
znanych nagrodach, zdobyciu laurów w jakiejś dziedzinie, udzieleniu pomo-
cy potrzebującym, uratowaniu zwierzęcia, informacje o terminach spotkań, 
zebrań, festynów oraz sprawozdania z nich; dziennik jest łącznikiem, dzięki 
któremu ludzie się integrują, dzielą ze sobą coś dobrego, wartościowego, 
wesołego – tworzą się w ten sposób więzi społeczne; 
uży teczno ść  i n fo rmac j i  o raz  budowan ie  więz i  spo łecznych: •  
gazeta dostarcza informacji o tym, co zmienia się wokół miejsca zamiesz-
kania czytelnika: prezentuje budowy, inwestycje, pisze, dlaczego i po co są 
one realizowane, co na tym mieszkańcy zyskają, jak wydaje się publiczne 
pieniądze itd.; na stronach lokalnych zamieszczane są informacje o pra-
cach, remontach, programach edukacyjnych, menu stołówek w szkołach, 
uczelniach, przedszkolach; następny ważny dla gazety temat to transport 
lokalny, ponieważ w środkach transportu ludzie spędzają wiele czasu: ceny 
parkingów, zablokowane drogi, prace remontowe na nich itd.; i wreszcie 
tematy dotyczące służby zdrowia, której znaczenie stale wzrasta, reporta-
że o różnych wydarzeniach; pisząc o wymienionych powyżej kwestiach, 
dziennikarz towarzyszy ludziom w tych codziennych i tych wyjątkowych, 
najważniejszych momentach ich życia, jest blisko nich; 
s t y l  d z i e n n i k a r s t w a: odpowiedź na pytanie, j a k  dziennikarz powi-•  
nien pisać na różne tematy, zawarta jest w stwierdzeniu, że musi on być 
rzemieślnikiem prostego, zrozumiałego słowa, artykuł powinien opowiadać 
pewną historię, tytuł powinien być drzwiami do tej historii, lead ma za 
zadanie przyciągnąć zainteresowanie czytelnika i nie powinien być dłuż-
szy niż dwa zdania, a zdanie nie może zawierać więcej niż dziesięć słów 
(powyżej tej liczby pamięć z trudem przyjmuje informacje), najdłuższy 
artykuł może liczyć 60–80 linijek, z 32 znakami w linijce, tekst powinien 
być przedzielony śródtytułami, nie powinien stanowić jednolitej „masy”; 

22  Dossier L’information locale dans „Ouest-France” (Informacja lokalna w „Ouest-France”), 
Centrum Dokumentacji Ouest-France (tłum. własne).
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każdy bardziej wyszukany lub specjalistyczny język wypowiedzi musi 
być przekładany na język prosty, zrozumiały dla najmniej wykształconego
czytelnika; 
cy towan ie  wypowiedz i  c zy t e ln ików:•   dziennik oddaje swoje łamy 
czytelnikom, aby ich dowartościować, aby mogli się podzielić z innymi tym, 
co wiedzą, czują i myślą – służą temu wyt łuszczone  cy ta ty, czyli wypo-
wiedzi czytelników; ponieważ inni powinni móc ich zidentyfi kować, należy 
podać nazwisko lub jakiś element identyfi kacji osoby wypowiadającej się; 
gdy się spojrzy na stronę dziennika, wyraźnie widać te wytłuszczone zdania, 
w porównaniu z innymi gazetami jest ich znacznie więcej;
edukac ja  czy te ln ika  wed ług  zasady:  od  szczegó łu  do  ogó łu: •  
ważne miejsce zajmuje edukacja na stronach lokalnych – według dziennika 
bowiem, to w tej pierwszej, małej wspólnocie młodzi uczą się uczestnictwa 
w tej większej, narodowej, europejskiej i światowej wspólnocie społecznej; 
przysposabianie czytelników do obywatelskości polega więc między innymi 
na tym, żeby o sprawach politycznych i gospodarczych nie mówić wówczas 
i tylko wtedy, gdy rodzi się konfl ikt, gdy następuje kryzys; w codziennych 
relacjach dziennikarskich o pracy administracji lokalnej, miejscowych 
przedsiębiorstw, stowarzyszeń, związków zawodowych czytelnik powinien 
znajdować informacje dobre, ukazujące pozytywne skutki podjętych przez 
nie działań; celem takiego przekazu jest sprawić, aby czytelnicy czuli się 
pełnoprawnymi obywatelami swojego miejsca zamieszkania, swojej „ma-
łej ojczyzny”, a w konsekwencji swojego kraju, Europy i wreszcie świata; 
dziennik przez informowanie, na czym polega otaczająca czytelnika rzeczy-
wistość polityczna, gospodarcza i społeczna, spełnia ważną rolę edukacyjną; 
czytelnik może być uczestnikiem życia społecznego tylko wówczas, gdy je 
rozumie – ta funkcja edukacyjna jest jedną z najważniejszych;
p re fe rowane  fo rmy  dz ienn ika r sk ie: w „Ouest-France” preferowane •  
są krótkie formy dziennikarskie, dziennikarz może wybrać: 1) i n fo rma-
c ję krótką lub długą, ale zawsze musi być ona żywa, interesująca, musi 
„złapać” czytelnika, być wartko napisana i bliska czytelnikowi w treści; 
2) s p r a w o z d a n i e, które jest formą najmniej „żywą”, najczęściej są to 
sprawozdania z sal sądowych, zebrań rady miejskiej itp.; 3) k ró tk i  wy-
w i a d, do którego dziennikarz ma obowiązek się przygotować, powinien 
zawierać maksymalnie cztery do pięciu pytań o długości nieprzekraczają-
cej dwóch wierszy, z wytłuszczonymi wypowiedziami bohatera wywiadu; 
4) ma ły  r epo r t aż  – ulubiona forma dziennika – odpowiedzieć powinien 
na trzy pytania: co osobiście widział dziennikarz, co poczuł, co usłyszał; jak 
wspomniano, powinien się zmieścić w 80 wierszach, maksymalna liczba to 
100 wierszy; tylko najlepsi, najbardziej doświadczeni dziennikarze mogą 
pisać d łuż s ze  r epo r t aże; 5) po r t r e t, najczęściej jest umieszczany na 
ostatniej stronie, jest formą stosunkowo długą, na pół kolumny, zaopatrzoną 
w fotografi ę bohatera, jego zadaniem jest opowiedzenie o przedstawianej 
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osobie i dowartościowanie jej; publicystyka jest obecna głównie w artyku-
łach wstępnych;
s e l ekc j a  i  dobó r  i n fo rmac j i  na  poszczegó lne  s t r ony  gaze -•  
t y: w dalszej części tego rozdziału postaramy się zaprezentować ogólny 
schemat umieszczania informacji w „Ouest-France”, w zależności od jej 
charakteru, dziennik ma bowiem tzw. strony ogólne, regionalne, depar-
tamentalne, lokalne, a także strony specjalistyczne, jednakże waga danej 
informacji może spowodować, że zostanie ona „podniesiona” na strony 
rozchodzące się w większym zasięgu, na przykład informacja lokalna uzna-
na za ważną może się znaleźć na stronie lokalnej lub departamentalnej, 
lub na obydwu, w tym ostatnim wypadku informacji się nie powtarza, lecz 
przedstawia się ją w inny sposób; podobny mechanizm może sięgać jesz-
cze dalej, jeśli chodzi o  informacje o wadze wyjątkowej – może się ona 
także znaleźć na stronach ogólnych; ta specyfi czna, „piętrowa” formuła 
publikacji wiadomości, w zależności od ich znaczenia, wiąże się z różnym 
zasięgiem geografi cznym rozchodzenia się różnych typów stron (przypo-
mnijmy: „Ouest-France” ma 47 wydań [mutacji] lokalnych, rozchodzi się 
w 12 departamentach i trzech regionach), tak więc strony ogólne ukazują się 
we wszystkich 47 mutacjach, strony regionalne – w trzech wersjach, strony 
departamentalne – w 12, strony lokalne – w 47; kryterium decyzji w tej 
mierze jest ocena redakcji, kogo dana informacja może zainteresować: czy 
dotyczy ona tylko i wyłącznie małej miejscowości, w której wydarzenie mia-
ło miejsce, czy ma ona zasięg departamentalny, a może regionalny lub nawet
ogólnokrajowy;
z a s a d y  o p r a c o w y w a n i a  •  f a i t s  d i v e r s: faits divers, czyli kronika 
miejska, wypadki, dramaty rodzinne, przestępstwa, zabójstwa, wykro-
czenia itp. jest rubryką najczęściej czytaną przez większość czytelników; 
„Ouest-France” wprowadził bardzo rygorystyczne zasady opisu tego typu 
wydarzeń23: po pierwsze, należy szanować prawo, a po drugie i znacznie 
ważniejsze, należy pisać zgodnie z zasadami etyki dziennika, czyli nie pisać 
zbyt pospiesznie i bez sprawdzenia wiadomości czy w sposób, na który 
prawo co prawda pozwala, ale który mógłby naruszać godność osoby lub 
zniszczyć jej reputację, a tym samym reputację jej najbliższych; dementi 
nigdy ich nie odbuduje; nie wolno pisać o zdarzeniu, w wypadku które-
go nie ma się całkowitej pewności co do jego okoliczności i osób w nim 
uczestniczących; pisząc, należy bezwzględnie przewidzieć wszystkie konse-
kwencje ujawniania tożsamości osób zamieszanych w zdarzenie – zarówno 
świadków wydarzenia, jak i ofi ar oraz rodzin ofi ar; nie umieszcza się zdjęć 
ludzi w kajdankach, zdjęć osób zabitych w wypadkach, zamordowanych, 
zmarłych śmiercią samobójczą, zdjęć młodocianych przestępców; zaleca 

23  W wewnętrznym biuletynie pt. La lettre de la Rédaction, nr 18, z dn. 29.06.1990 roku Dyrekcja 
dziennika zawarła bardzo szczegółowy instruktaż, jak należy pisać faits divers.
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się stosowanie trzech zasad: użyteczności, humanizmu i pokory w opisy-
waniu faits divers; informację o wybranych, szczególnie drastycznych lub 
poruszających opinię publiczną fait divers należy rozszerzyć o wywiad, 
reportaż, by dać jak najlepsze wytłumaczenie sytuacji; dziennik nie może, 
pod żadnym pozorem, być kojarzony z gazetami sensacyjnymi, gdzie im 
więcej krwi i sensacji, tym lepiej – jak wyjaśnia Dyrekcja w wewnętrznym 
biuletynie skierowanym do dziennikarzy: „w każdej sprawie obyczajowej, 
która wiąże się z etyką naszego dziennika, z najintymniejszymi sprawami 
naszych czytelników i z godnością człowieka, o którym chcemy pisać, 
najlepiej skonsultować się wcześniej z Dyrekcją Informacji Lokalnych lub 
z Redakcją Naczelną – będzie to najlepsza gwarancja naszej spójności, 
a więc naszej wiarygodności”24; lektura gazety w pełni potwierdza literal-
ne respektowanie powyższych zasad, co nie jest regułą w innych gazetach 
– fakt ten potwierdza między innymi przedstawiona poniżej analiza zdjęć 
umieszczanych w dzienniku;
z a s a d y  t w o r z e n i a  f o t o g r a f i i:•   znaczenia fotografi i w dzienniku nie 
da się przecenić, można zaryzykować stwierdzenie, że stanowi ona w zna-
czącym stopniu o sukcesie gazety; w badaniu T0 uzyskano wyniki pozwa-
lające uznać, że jednym z głównych powodów, dla którego czytelnik kupuje 
gazetę, jest albo nadzieja na znalezienie fotografi i najbliższych, sąsiadów, 
znajomych, albo fakt, że jego własna fotografi a znajduje się w danym wyda-
niu25; podobnie jak dla każdego gatunku dziennikarskiego, tak i dla fotografi i 
istnieje przewodnik z zasadami robienia zdjęć, których przestrzeganie jest 
obowiązkiem każdego dziennikarza „Ouest-France”26 – podaje on infor-
macje, jak robić zdjęcia dla takiej gazety, jak dziennik „Ouest-France”, 
komu i czemu robić zdjęcia, przedstawia najczęstsze tematy i wskazuje, 
jak je fotografować; fotografi a w „Ouest-France” jest traktowana na równi 
z innymi gatunkami, zdjęcie „pisze” się tak jak artykuł, musi ono przynosić 
informację, budzić emocje, artykuł dzięki niemu zyskuje dodatkowy sens, 
zdjęcie pozwala nawiązać relacje z innymi; zdjęcie nie jest dodatkiem, to 
dzięki niemu i tytułowi artykułu czytelnik „wchodzi” i „zakotwicza się” 
na stronie gazety, dlatego też jest ono stałym składnikiem zasady bliskości 
z czytelnikiem; dzięki niemu tworzą się relacje między ludźmi, przypo-
mina bowiem to, co razem wcześniej przeżyli; zdjęcie sprawia, że pew-
na grupa ludzi, do tej pory nieznana innym, od chwili publikacji zaczyna 
istnieć w innym wymiarze, publicznym – zdjęcie jest więc narzędziem 
integracji społecznej; dzięki niemu czytelnik identyfi kuje innych członków 
społeczności, ale też sam, widząc siebie na fotografi i, czuje się dowarto-
ściowany i potwierdza swoją wspólnotową tożsamość; zdjęcie jest jakby 

24  Ibidem.
25  Informacje uzyskane od Stefane’a Barangera…
26  Biuletyn wewnętrzny La photo dans le journal (Fotografi a w dzienniku), lipiec 1999 rok, 

Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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cytatem z wypowiedzi czytelników, dzięki zdjęciom czytelnicy wiedzą, że 
ich dziennik jest tam, gdzie dzieją się rzeczy dla nich ważne; udane zdjęcie 
grupowe zatrzymuje moment wspólnie przeżywanej historii; jednakże samo 
zdjęcie nie jest wiele warte, trzeba by towarzyszył mu dobry tytuł i podpis
pod nim;
na koniec przewodnik daje dz i e s ięć  r ad: „1) fotografuję ludzi, najczęściej • 
grupy osób, fotografuję życie mojej gminy; 2) przygotowuję fotoreportaż 
wcześniej; 3) na miejscu zwracam na siebie uwagę, nie waham się dać się 
poznać ludziom; 4) nie robię zdjęć z ukrycia; 5) staję jak najbliżej tego, kogo 
(lub co) chcę fotografować, żeby uniknąć martwych punktów na zdjęciu; 
6) staję zawsze twarzą do grupy osób fotografowanych; 7) ustawiam osoby 
do zdjęcia; 8) fotografuję ludzi w pozytywnej dla nich sytuacji; 9) zapisuję 
nazwiska osób fotografowanych; 10) robię wiele zdjęć, wiele różnych ujęć”; 
zdjęcie ma być informacją, która dostarcza odpowiedzi na trzy pytania: o co 
chodzi? gdzie to się dzieje? kto to jest? 

Wyżej wspomniane priorytety, reguły, zasady i regulaminy tworzenia zawartości 
dziennika krystalizowały się stopniowo przez wiele lat. Projekt Horizon’90 z 1989 
roku (poza zmianami i działaniami) zakładał, jak wspomniano wyżej, szczegóło-
we zbadanie potrzeb czytelników. Wyniki badań wykazały, że dziennik „Ouest-
France”, jeśli chce zachować i powiększać liczbę czytelników, musi zrealizować 
następujące działania: 

Dziennikarze muszą być wszędzie i bardzo blisko czytelnika.• 
 Dziennikarze muszą śledzić i wychwytywać wszelkie, nawet najmniej-• 
sze, zmiany zachodzące w społecznościach lokalnych. 
 Dziennikarze muszą świadczyć usługi, być użyteczni dla swoich czytel-• 
ników.

W okresie przeprowadzania badań nad czytelnictwem i czytelnikiem, pod ko-
niec lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych, obserwowano 
spadek liczby czytelników w większych miastach, gdzie bliska obecność dzienni-
karzy była mniejsza, a w każdym razie mniej widoczna.

Badania wykazały, że:
czytelnicy mają poczucie, że gazeta jest tylko dla mieszkańców centrum • 
miasta i dotyczy tylko spraw centrum miasta; peryferie są zaniedbywane;
kobiety, osoby w tzw. trzecim wieku, osoby samotne i dzieci stanowiły • 
grupę czytelników, którą należało przyciągnąć do gazety; sposobem było 
przeanalizowanie ich rytmów życia, w zależności od dnia tygodnia – np. 
we środy dzieci w całej Francji nie mają zajęć w szkołach, dla kobiet-matek 
i dziadków są tego określone konsekwencje; te obserwacje dotyczyły nie 
tylko wielkich miast, ale również średnich; dzięki znajomości rytmu życia 
tych grup, dziennik mógł zaspokoić ich oczekiwania;
ścisły podział informacji według tematów jest dla czytelników sztuczny;• 
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w miastach zaczęły się żywo rozwijać nieistniejące do tej pory, albo też • 
słabo obecne lub niemające znaczenia dla życia mieszkańców, formy orga-
nizacji społecznej, takie jak: małe stowarzyszenia, kluby, rozrywka, wspól-
na organizacja czasu wolnego, solidarność sąsiedzka, życie towarzyskie 
w grupach sąsiedzkich itp.; czytelnicy oczekiwali, że dziennik powinien 
dostarczać pełnej informacji o działalności tych grup;
drobne ogłoszenia są chętniej czytane niż inne informacje i w naturalny • 
sposób łączą ludzi oferujących z potrzebującymi – są zatem innym sposo-
bem wzmacniania więzi między samymi czytelnikami (nie tylko między 
dziennikiem a czytelnikami);
czytelnicy oczekiwali, że dziennik będzie miał swoje lokum w mieście, • 
a dziennikarze będą w nim stale obecni;
czytelnicy chcieli również, aby poszczególne informacje praktyczne • 
o usługach, wydarzeniach, terminach spotkań miały w dzienniku stałe 
miejsce aby łatwo można je było odnaleźć w każdym numerze gazety; 
dodatkowe oczekiwanie dotyczyło konieczności dopasowania poziomu 
tych informacji praktycznych do potrzeb i możliwości poszczególnych
odbiorców;
czytelnicy chcieli, aby do informacji dotyczących życia społecznego, • 
nawet w tym mikroświecie osiedla, ulicy, dzielnicy, włączyć informa-
cje dotyczące ich osobistych spraw: zdrowia, urody, ciała, diety, formy
fi zycznej.

W rezultacie analizy potrzeb czytelników miejskich powstały wytyczne, które 
posłużyły jako drogowskazy kierunku zmian w sposobie pisania w dzienniku 
i określiły priorytety redakcji (zawarte w wynikach T0):

Bądźcie blisko tego, kim jestem.
Bądźcie blisko tego, co przeżywam.
Bądźcie blisko miejsca, gdzie żyję.

Bądźcie blisko tego, co robię razem z innymi.

Kształcenie ustawiczne dziennikarzy. Cały personel „Ouest-France” ma prawo 
korzystać – i korzysta – z różnych form kształcenia ustawicznego. Sesje szkole-
niowe dla dziennikarzy mają oczywiście specyfi czny charakter i tematykę. Oto 
przykład – plan szkoleń na rok 2011. Każdy z dziennikarzy może się zapisać na 
jedno lub więcej z nich (por. tabela 7).
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Tabela 7. Plan sesji szkoleniowych w „Ouest-France” w 2011 roku 

SESJE SZKOLENIOWE: OD MARCA DO GRUDNIA 2011 ROKU
Data Temat Miejsce Dla kogo

24–25 
marca

Jak pisać krótko 
i ciekawie.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Wszyscy redaktorzy (8 miejsc)

29–30 
marca

Jak dobrze 
zredagować mały 
afi sz reklamowy.

Centrum Szkoleń 
Ouest-France

Priorytet: kandydaci wybrani przez 
dyrektorów departamentalnych 
i szefów redakcji (8 miejsc)

22 kwietnia Prawo dotyczące 
tekstów 
zamieszczanych 
w Internecie.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Pracownicy multimediów, redakcja 
naczelna, dyrektorzy departamentalni 
(20 miejsc)

16–18 maja Jak lepiej 
opracowywać 
tematy związane 
z wymiarem 
sprawiedliwości.

Centrum Szkoleń 
(ESJ-Lille)

Wszyscy dziennikarze, redaktorzy, 
sekretarze wydań i nowo zatrudnieni 
(10 miejsc)

24–25 maja Prawo prasowe. Centrum Szkoleń 
(ESJ-Lille)

Wszyscy dziennikarze, redaktorzy, 
sekretarze wydań; obowiązkowy dla 
nowo zatrudnionych (10 miejsc)

6–8 czerwca Przyjemność 
z korygowania 
tekstu. 

Centrum Szkoleń
(ESJ-Lille)

Wszyscy sekretarze redakcji i wydań 
(10 miejsc)

9–10 
czerwca

Jak pisać dla 
18–25-latków.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Wszyscy opracowujący rubryki 
i tematy związane z projektem „Młodzi 
czytelnicy” w „Ouest-France” (8 miejsc)

21–22 
czerwca

Dziennikarstwo 
i historia.

Mémorial 
w Caen 

Wszyscy dziennikarze, 6 miejsc 
dla przedstawicieli innych działów 
dziennika

23–24 
czerwca

Jak dobrze 
zredagować mały 
afi sz.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Priorytet: kandydaci wybrani przez 
dyrektorów departamentalnych 
i szefów redakcji (8 miejsc)

27–28 
czerwca

Jak redagować 
dla WEB.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Wszyscy dziennikarze, redaktorzy 
i sekretarze wydań (8 miejsc)

8–9 
września

Jak redagować 
dla WEB.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Wszyscy dziennikarze, redaktorzy 
i sekretarze wydań (8 miejsc)

22–23 
września

Jak dobrze 
zredagować mały 
afi sz.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Priorytet: kandydaci wybrani przez 
dyrektorów departamentalnych 
i szefów redakcji (8 miejsc)

29–30 
września

Jak pisać krótko 
i ciekawie.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Wszyscy redaktorzy (8 miejsc)

3–4 
października

Jak dobrze 
zredagować mały 
afi sz.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Priorytet: kandydaci wybrani przez 
dyrektorów departamentalnych 
i szefów redakcji (8 miejsc)

11–12 
października

Fotografi a: Centrum Szkoleń 
(ESJ-Lille)

Wszyscy dziennikarze (10 miejsc)
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18–19 
października

Jak pisać? 
Gatunki 
dziennikarskie, 
sposób 
prezentowania 
tematu itp.

Centrum Szkoleń 
(ESJ-Lille)

Wszyscy redaktorzy (10 miejsc)

14 i 17 
listopada

Staż Europa. Strasburg 
i Bruksela

Wszyscy dziennikarze (25 miejsc),
6 miejsc dla przedstawicieli innych 
działów dziennika 

15–16 
listopada

Fotografi a. Centrum Szkoleń 
(ESJ-Lille)

Wszyscy dziennikarze (10 miejsc)

17–18 
listopada

Prawo prasowe. Centrum Szkoleń 
(ESJ-Lille)

Wszyscy dziennikarze, redaktorzy, 
sekretarze wydań, obowiązkowa dla 
nowo zatrudnionych (10 miejsc)

24–25 
listopada

Jak pisać dla 
18–25-latków.

Centrum Szkoleń 
(CPJ)

Wszyscy opracowujących rubryki 
i tematy związane z projektem „Młodzi” 
w „Ouest-France” (8 miejsc)

13–15 
grudnia

Jak lepiej 
opracowywać faits 
divers.

Centrum Szkoleń 
(ESJ-Lille)

Wszyscy dziennikarze, redaktorzy 
i sekretarze wydań, obowiązkowa dla 
nowo zatrudnionych (10 miejsc)

 Specyfi czna dla „Ouest-France” organizacja pracy
redakcyjnej oraz produkcji

Na rysunku 5 została przedstawiona makieta standardowego wydania dziennika 
„Ouest-France”, liczącego 41 stron. 

W siedzibie redakcji, w Chantepie, gdzie znajdują się: Redakcja Naczelna, Se-
kretariat Generalny Redakcji, dyrekcje poszczególnych rubryk dziennika, dyrekcja 
informacji regionalnych, realizuje się codziennie szczegółowy harmonogram prac. 
Każdego dnia odbywają się cztery spotkania:

od godz. 10.00 do 10.30• : telefoniczna konferencja z redakcjami departa-
mentalnymi; bierze w niej udział redaktor naczelny, przedstawiciel dyrek-
cji informacji regionalnych i 12 szefów biur departamentalnych; w czasie 
spotkania odbywa się ocena i krytyka ostatniego wydania dziennika w jego 
47 wydaniach, ocena i krytyka sposobu, w jaki inne dzienniki przedstawiły 
te same informacje, oraz przedstawienie planów poszczególnych redakcji 
lokalnych i stron ogólnych do następnego numeru;
od godz. 10.30 do 11.15• : konferencja kierownictwa redakcji; bierze w niej 
udział redaktor naczelny, jego zastępcy oraz osoby odpowiedzialne za strony 
ogólne; oceniają poranne wydanie dziennika i poddają ocenie inne dzienniki 
w regionie, opracowują wydanie na dzień następny; dziennik ma postać 
białych stron, z oznaczonymi już polami, na których przewidziana jest 
reklama; szefowie poszczególnych rubryk decydują o przydziale miejsca 
na swoje tematy, w zależności od wagi danej informacji;
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Strony ogólne
wspólne dla wszystkich 
47 wydań lokalnych

– zagranica
– polityka
– gospodarka krajowa 
 i regionalna
– informacje z kraju

od 8 do 13 stron
w zależności od liczby reklam

Strony regionalne
3 wersje, bo 3 regiony

informacje dotyczące 
regionów 
(Bretanii / Kraju Loary / 
Normandii)

1–2 strony

Strony departamentalne
12 wersji, 
bo 12 departamentów

informacje wspólne 
dla wydań z danego 
departamentu

od 4 do 8 stron

Strony lokalne
47 wersji, 
bo 47 mutacji lokalnych

informacje z terenu, 
którego wydanie dotyczy od 8 do 20 stron

Strony o usługach
informacje użyteczne,
12 wersji departamentalnych

– nekrologi
– ogłoszenia o narodzinach
– ogłoszenia urzędowe
– ogłoszenia drobne

od 2 do 6 stron

Ostanie strony dziennika
strony wspólne dla 
wszystkich wydań

1. blok: sport

2. blok: życie zawodowe, 
rolnictwo, morze, hippika

3. blok: moda, kultura, wolny 
czas, program tv

ostatnia strona: portret, 
reportaż, ciekawostki

1. blok: od 2 do 6 stron, 
dodatkowo jeden zeszyt 
w poniedziałek

2. blok: 2–3 strony

3. blok: 2–3 strony

Rysunek 5. Standardowa makieta wydania „Ouest-France” 

Najważniejszy tytuł dnia
(wydarzenie krajowe lub zagraniczne)

Wydarzenie z departamentu: 
temat ogólny, interesujący dla 
wszystkich

Wydarzenie związane z określonym 
zawodem, sposobem życia

Wydarzenie społeczne

Edytorial (fakultatywnie)

Pierwsza strona

Pozostałe strony
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od godz. 17.45 do 18.15• : konferencja dotycząca pierwszej strony – „witry-
ny” dziennika; biorą w niej udział redaktor naczelny, jego zastępcy, sze-
fowie stron ogólnych oraz szef pierwszej strony; na zebraniu przypomina 
się główne tematy dnia i ustala się hierarchię ich ważności, szef pierwszej 
strony proponuje wstępną makietę strony pierwszej, pierwsza strona może 
być inna w każdym departamencie, ostateczna jej wersja musi być przyjęta 
w nocy, przed drukiem; ponownie przedstawia się propozycje tematów na 
pierwszą stronę za dwa dni;
od godz. 18.30 do 18.45• : konferencja telefoniczna z szefami wydań lokal-
nych; bierze w niej udział przedstawiciel dyrekcji informacji regionalnych 
i 12 szefów wydań departamentalnych; podczas tego spotkania można wy-
łonić tematy dotyczące poszczególnych departamentów, które powinny się 
znaleźć na stronach ogólnych, dokonuje się analizy ważnych informacji 
z ostatniej chwili, które powinny się znaleźć w dzienniku; raz w tygodniu, 
w każdy czwartek, odbywa się konferencja, na której podejmuje się decyzje 
o obsłudze najważniejszych – przewidywanych – wydarzeń. 

Praca w 63 redakcjach lokalnych w trzech regionach, które swoim zasięgiem 
pokrywa dziennik, jest de facto wyłączona spod codziennego zarządu redakcji 
naczelnej w siedzibie gazety w Rennes-Chantepie. W każdym departamencie 
są zespoły, które dysponują środkami technicznymi i pracownikami, oraz szef, 
który ma czuwać nad rozwojem zespołu. Dyrekcja Generalna „Ouest-France” 
delegowała szefom poszczególnych redakcji departamentalnych władzę i to oni 
są całkowicie odpowiedzialni za swoje redakcje lokalne znajdujące się na terenie 
departamentu. W praktyce każdy pracownik redakcji, nie tylko jej szef, jest odpo-
wiedzialny za całość pracy, której rezultatem końcowym są strony departamentalne 
i lokalne. Delegując władzę na zespoły, dyrekcja przedsiębiorstwa przekazała im 
również środki, które sprawowaniu władzy towarzyszą: ustalono, że każdy zespół 
departamentalny dysponuje pewną, ściśle określoną liczbą stron w gazecie, ta 
liczba zależy od liczby mieszkańców i wielkości regionu, który pokrywa swoim 
zasięgiem. Każdy zespół ma swobodę zarządzania tymi stronami. Na to, jak z nich 
skorzysta, wpływają informacje z podległego danej redakcji terenu. Jedna redak-
cja departamentalna może mieć do dyspozycji 15 stron, inna, większa, jak Loire 
Atlantique, ma ich 30. 

Określono ramy pracy i politykę redakcyjną. Są one, jak już wspomniano, 
ściśle zdefi niowane w postaci Karty Etyki Dziennikarza i regulaminów pisania 
informacji dla dziennika „Ouest-France” (Les Faits divers à „Ouest-France”, 
L’information régionale dans „Ouest-France”, Écrire dans „Ouest-France”, Pro-
cédure pénale et journalistique). Praktycznie każde działanie jest skodyfi kowane. 
Każdy, kto pracuje w redakcji, dowiaduje się o tych zasadach w czasie rekrutacji, 
akceptuje je i podejmuje odpowiedzialność za swoje działanie. Gazeta obdarza 
swoich pracowników pełnym zaufaniem, nie narzuca dziennikarzom wizji lub 
idei politycznej, ale określa zasady etyki i deontologii, których dziennikarz musi 
przestrzegać, bez względu na swój osobisty światopogląd.
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W redakcji obowiązują również inne ustalenia, których należy przestrzegać:
godziny, których należy przestrzegać, by zamknąć numer o czasie,• 
układ grafi czny strony,• 
typowy moduł gazety. • 

Mając określoną liczbę stron, każda redakcja wie, że obowiązuje żelazna zasa-
da: każda miejscowość z jej terenu musi być na tych stronach regularnie obecna. 
A więc, w zależności od ciężaru demografi cznego określa się bardzo precyzyjnie, 
na której stronie, w którym miejscu i w jakim cyklu będą się ukazywać informacje 
z konkretnej miejscowości. To się nazywa journal-type (typowy format), czyli 
zasady rozmieszczenia informacji o poszczególnych miejscowości w gazecie. 
Wszystko po to, by czytelnik mógł się z łatwością odnajdywać w gazecie, by mógł 
się przyzwyczaić do stałego miejsca dla wszystkich informacji i bezbłędnie trafi ć 
na te „swoje”. Ważna jest regularność pojawiania się informacji z poszczególnych 
miejscowości. Nie może być tak, że jedna miejscowość opisywana jest codziennie, 
a inna raz w tygodniu lub raz na miesiąc. Ten journal-type nie ma stałego układu. 
Może się zmienić, w zależności od aktualnych wydarzeń i od liczby reklam. Jeśli 
jakaś redakcja potrzebuje więcej miejsca, dzwoni do dyrekcji informacji regio-
nalnych i pyta, czy jest taka możliwość. Ostateczna decyzja o zmianie przydziału 
miejsca, o tym, komu dodać, a komu ująć, należy do szefa Działu Koordynacji. Do 
zachowania, mimo codziennych nieuchronnych zmian i przesunięć, generalnego 
modułu gazety przywiązuje się w „Ouest-France” dużą wagę. Chodzi o to, aby 
czytelnik nie pogubił się w ogólnym schemacie stron i rubryk. Często podaje się 
tu przykład zakupów w supermarkecie: jeżeli znamy usytuowanie potrzebnego 
towaru w danym sklepie, nasze zakupy przebiegają sprawniej. Jeżeli zaś musimy 
go długo szukać, to szybko stajemy się zmęczeni i zdenerwowani, czasem nawet 
rezygnujemy z zakupów. 

Bardzo ważnym elementem wynikającym z delegowania władzy w teren jest 
regularne przekazywanie sprawozdań z prac redakcji i kontrola pracy. Sprawowa-
ne są też różne formy kontroli: sprawdza się np. strony nadesłane do druku – robi 
to dyrektor informacji regionalnych, raz w tygodniu, w oparciu o sprawozdanie 
z każdego z 12 departamentów; jest w nim liczba stron, czyli skonsumowany pa-
pier, oraz analiza tego, czy był dokładnie respektowany journal-type. 

W „Ouest-France” ważną rolę odgrywa Dział Koordynacji, który między inny-
mi: 1) ustala, z możliwie długim wyprzedzeniem czasowym, układ tekstów, zdjęć 
i reklam w dzienniku w czasie ważnych, przewidzianych wcześniej wydarzeń, np. 
wyborów; 2) na 8–10 kolejnych dni zespół składający się z przedstawicieli dzia-
łów: reklamy, sprzedaży, redakcji naczelnej ustala i buduje za pomocą programu 
komputerowego SIROCO każde następne wydanie dziennika; nie jest określone 
miejsce reklam, jedynie ich powierzchnia i liczba; do tego schematu będą się dopa-
sowywać dziennikarze w swoich redakcjach lokalnych, pisząc teksty; 3) codzien-
nie o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie w Dziale Koordynacji, weryfi kujące 
stan faktyczny wydania na dzień następny z planem sprzed kilku dni; zazwyczaj 
80–90 procent planu jest realizowane, reszta materiału zmienia się, w zależności 
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od wydarzeń z ostatniej chwili; o godzinie 17.00 listing (rozpisanie całej gazety 
włącznie z reklamami) przekazywany jest na maszyny drukujące. 

Pytani o źródło sukcesu dziennika, redaktorzy oraz dyrektorzy poszczególnych 
działów odpowiadają zgodnie: nie ma jednego powodu, na pierwszym miejscu 
stawiają jednak fakt, że jest to dziennik de proximité, że obowiązuje w nim pewien 
ściśle określony rygor i reguły, czytelnicy zaś mają do gazety zaufanie, wypraco-
wane przez lata, a dotyczące polityki redakcyjnej, fi lozofi i, zasad deontologicznych 
dziennika. Na sukces wpływa też to, że jest on użyteczny dla czytelników: podaje 
ważne i mniej ważne, ale istotne dla miejscowego życia informacje, opisuje, co się 
przydarzyło sąsiadowi, co gdzie się wydarzyło, donosi, co stanie się w najbliższej 
przyszłości, jakie zajdą w miejscowości zmiany, gdzie będą robione remonty itp. 
Ich zdaniem, w „Ouest-France” czytelnik powinien znaleźć codziennie odpowiedź 
na pytania, które każdy mieszkaniec danej miejscowości stawia sobie, pracując, 
jadąc do pracy, robiąc zakupy, prowadząc dom, wychowując dzieci, bawiąc się, 
odpoczywając, ucząc się itd. 

Istotne i przyciągające czytelnika jest to, że ludzie rozpoznają się w gazecie: 
na zdjęciu, w zawiadomieniu, w artykule, w refl eksji, w dossier, w opisanym wy-
darzeniu. A gdy się rozpoznają, to bardzo często nobilituje to ich w najbliższym 
otoczeniu. 7 milionów mieszkańców zachodniej części Francji może zaistnieć na 
łamach dziennika. Pracownicy dziennika mówią: to nie jest „nasza” gazeta, to jest 
dziennik czytelników. Wiedzą oni, że gdy dzieje się coś ważnego lub trudnego, 
to „Ouest-France” o tym pisze w pewien określony sposób; ton jest umiarkowa-
ny, przedstawiane są różne opinie, wydarzenie jest wyjaśniane, przedstawiane 
w kontekście. 

Program działania w Dziale Zasobów Ludzkich

Dział Zasobów Ludzkich27 ma, jak już wspomniano, dwa pola działalności: 
realizowanie płac, w tym składek emerytalnych i ubezpieczeniowych, oraz szeroko 
pojętą politykę kadrową. Zajmuje się tym łącznie 40 osób. 

Dyrektor działu ma u swego boku czterech asystentów personalnych. To oni 
kontaktują się z reprezentantami pracowników. Są odpowiedzialni za duże sek-
cje, które odpowiadają poszczególnym sektorom przedsiębiorstwa: redakcji, pro-
dukcji i sprzedaży. Zajmują się wszystkim, co dotyczy polityki kadrowej działu, 
a mianowicie rekrutacją, dialogiem z pracownikami, regulacją obsady stanowisk 
w taki sposób, by praca była jak najefektywniej wykonywana, decydowaniem, 
jakimi środkami założone cele mogą być najlepiej zrealizowane. Inna część ich 
działalności to spotykanie się z pracownikami w terenie (przypomnieć należy, że 

27  Informacje zawarte w tym podrozdziale uzyskano od Jeana-Claude’a Klinga, dyrektora Działu 
Zasobów Ludzkich, wywiad przeprowadzono w siedzibie spółki w Rennes-Chantepie, luty 2002 
rok.
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dziennik ma 63 redakcje terenowe). Odbywają się głównie po to, żeby poznać 
ludzi, posłuchać, co mają do powiedzenia, sprawdzić, czy na poziomie lokalnym 
nie ma problemów, które trzeba rozwiązać, niewidocznych z siedziby głównej. 
Sytuacja dziennikarzy, dobra lub zła, ma strategiczne znaczenie dla dobrego funk-
cjonowania gazety.

W ramach tego działu istnieją ponadto:
dział zatrudnienia (• service d’emploi), którego zadaniem jest konstruowanie 
umów na czas określony (CDD), opieka nad stażystami, kontrakty waka-
cyjne (np. na okres lipca i sierpnia dziennikarzy etatowych „Ouest-France” 
zastępują studenci dziennikarstwa, młodzi adepci dziennikarstwa);
dział szkoleń (• service de formation), zatrudniający trzy osoby, które albo 
organizują szkolenia wewnętrzne, albo angażują fi rmy zewnętrzne w celu 
przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych; oferta szkoleń jest bardzo roz-
budowana: na przestrzeni roku każdy pracownik ma ich co najmniej kilka;
dział socjalny (• service social), zatrudniający dwóch asystentów socjalnych, 
ma za zadanie sprawowanie opieki socjalnej, zajmowanie się wynagrodze-
niami itp.; zainteresowany pracownik kontaktuje się z asystentem, zgłasza 
problem i otrzymuje informacje o możliwościach pomocy, dostaje adresy 
instytucji społecznych itp.;
dział medyczny (• service medical), przy czym lekarz medycyny pracy za-
chowuje formalną niezależność od przedsiębiorstwa.

Tradycyjnie duży wpływ na wszystko, co dotyczy spraw pracowniczych, mają 
w prasie francuskiej związki zawodowe. Negocjacje z nimi, o czym już wielo-
krotnie była mowa przy omawianiu profi lu innych działów, są ważnym sposobem 
reagowania na zmiany w otoczeniu zarówno wewnątrz fi rmy, jak i na zewnątrz. 
W dziedzinie polityki kadrowej problemy są, rzecz jasna, regulowane ustawami, 
ale znakomita ich większość uregulowana jest przez Porozumienia wewnętrzne 
(Accords internes). W szczególności każda zmiana, zwłaszcza modernizacja w or-
ganizacji, jest przeprowadzana po negocjacjach ze związkami zawodowymi.

W Ouest-France obowiązuje następująca zasada: to, co dotyczy spraw socjal-
nych, pracowniczych jest ważniejsze, niż to, co jest technologicznie w organizacji 
możliwe. Sztaby w różnych działach opracowują projekty zmian, ale ich wprowa-
dzenie w życie hamują sprawy socjalne, czyli interes pracowników. W dzienniku 
istnieje długa tradycja dobrych relacji, dialogu w sprawach socjalnych między 
dyrekcją a związkami zawodowymi i pracownikami. 

Współpraca z przedstawicielami personelu jest stała, praktycznie co miesiąc 
dokonuje się podsumowania sytuacji, na bieżąco reguluje się pojawiające się pro-
blemy. Można powiedzieć, że w spółce istnieje wysoka kultura negocjacji. Oznacza 
to jednak sporą stratę czasu – negocjacje trwają, potrzeba czasu i cierpliwości, 
żeby się spotkać, rozmawiać, pertraktować ze związkami zawodowymi czy z inną 
organizacją pracowników. Każdy z pracowników może zgłosić chęć zmiany sta-
nowiska pracy, wówczas wspólnie ustala się, co jest możliwe z punktu widzenia 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
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Dyrekcja Działu Zasobów Ludzkich w przypadku zaistnienia konfl iktu pełni 
rolę mediatora. W Ouest-France można mówić o tym, że sposób rozwiązywania 
konfl iktów wypływa z kultury przedsiębiorstwa. Zadaniem dyrekcji Działu Zaso-
bów Ludzkich jest słuchać, pomagać, doradzać, proponować metody i narzędzia 
do rozwoju pracownika, poprawy zarówno jego pracy, jak i jego samopoczucia 
w pracy. Dyrekcja działu pracuje z poszczególnymi sektorami nad planem pro-
mocji, nad planem mutacji (zmian stanowiska), ma swój głos przy przydzielaniu
funkcji. 

Wynagradzanie odbywa się zgodnie z tabelą płac, która obejmuje ściśle okre-
ślone kryteria. Występuje w niej pensja bazowa i dodatki do niej: za staż pracy, 
gotowość do zmiany miejsca pracy (w „Ouest-France” największa część pracy jest 
wykonywana w małych redakcjach lokalnych, oddalonych od Rennes i siedziby re-
dakcji naczelnej). Gratyfi kowany jest również awans w hierarchii oraz zwiększenie 
kompetencji zawodowych. Nie ma rozliczeń za wierszówki, jest wyłącznie pensja 
dla dziennikarzy. Jest też, po negocjacjach, premia – w ramach praw autorskich 
– za zamieszczenie artykułu w wydaniu internetowym gazety. 

Pensja dziennikarzy jest wypłacana za gotowość do pisania, bez względu na 
to, ile trzeba będzie pisać. W praktyce, w redakcji centralnej, w Rennes-Chantepie 
kilkudziesięciu dziennikarzy jest odpowiedzialnych za teksty na strony ogólne, 
wspólne dla wszystkich wydań. Natomiast w małych redakcjach lokalnych zasadni-
czo jest jeden dziennikarz, który musi koordynować pracę swoich korespondentów 
i de facto stworzyć, w składzie komputerowym, stronę, za którą odpowiada, a która 
stanowić będzie część gazety w danej mutacji, jednej z 47. Zdarzyć się może, że 
w ekipie 4–5 dziennikarzy w danej redakcji jeden dziennikarz pisze danego dnia 
jeden artykuł, inni żadnego, lub odwrotnie – jeden pisze kilka, a pozostali tylko 
jeden lub nie piszą żadnego. Może się to np. wiązać z potrzebą zebrania większej 
ilości materiału, a więc poświęcenia na napisanie jednego większego tekstu więcej 
czasu niż na napisanie pięciu małych tekstów informacyjnych. 

Wynagrodzenie jest, jak już wspomniano, określone przez tabele. Jest w tym 
systemie pewna specyfi ka i trudność. Jeśli pracownik zostanie zatrudniony z pierw-
szą pensją stosunkowo wysoką, może się ona przez lata nie zmienić. Jest to więc 
system skutkujący małą możliwością motywowania pracownika przez wynagro-
dzenie. Istnieją jedynie przewidziane prawem premie za wysługę lat: 5 procent po 
pięciu latach, 10 procent po dziesięciu i 20 procent po 20 latach pracy. Poza tym 
istnieje też system fakultatywny, związany z wynikami fi nansowymi przedsię-
biorstwa. Jeżeli są one pozytywne, to wszyscy pracownicy otrzymują raz w roku 
dodatek do pensji. Firma wprowadziła również system lokat, plan kolektywnego 
oszczędzania (PEE28), polegający na przeznaczeniu dla każdego pracownika za-
trudnionego na umowę pewnej kwoty, którą za pośrednictwem fi rmy może on 
ulokować na giełdzie. 

28  Zarządzenie z 17 sierpnia 1967 roku, które jest skodyfi kowane w art. L 443-1 i następnych 
Kodeksu pracy.
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W zasadzie, jak stwierdził dyrektor informacji lokalnych Théo Le Diouron 
(obecnie już na emeryturze) nie ma potrzeby sprawdzania jakości pracy dziennika-
rzy. Redaktorzy w redakcji naczelnej mogą wychwycić jakieś błędy, ale zasadniczo 
każdy z dziennikarzy tu zatrudnionych wie, gdzie pracuje, to znaczy, zna stawiane 
przed nim wymagania: w „Ouest-France” nie pisze się tak, jak się chce. Reguły 
są ściśle określone. Dziennikarze pracujący w „Ouest-France” zgadzają się przy 
podpisywaniu umowy o pracę na bezwzględne respektowanie Karty Etyki Dzien-
nikarza. Jest zwyczajem, że kierownik spotyka się indywidualnie z pracownikiem, 
nie tyle po to, by go oceniać, ale by z nim porozmawiać, dopytać o trudności, które 
napotyka, pochwalić, skrytykować, że pisze za długie teksty, że pisze zbyt wolno, 
że nie zdąża na czas składu, nie przestrzega Karty Etyki Dziennikarza, sposobu 
robienia zdjęć...

Formalna ocena jakości pracy nie jest w Ouest-France rozbudowana. Dotyczy 
na razie dwóch działów: sprzedaży i redakcji. Co roku dyrektor Działu Sprzedaży 
spotyka się ze swoimi podwładnymi. Przygotowywany jest grafi k ich działań na 
cały rok i po roku sprawdzany jest stopień jego realizacji. Głównym celem jest 
poszukiwanie przyczyn w wypadku niezrealizowania założeń planu i wspólne 
zastanowienie się nad możliwością poprawy rezultatów. 

W redakcji dziennika również raz do roku organizuje się spotkanie dziennikarzy 
z dyrekcją działu. Sama redakcja jest obecnie bardziej zhierarchizowana niż to było 
dawniej. Powodem jest mała liczba dni pracy jednego dziennikarza wynikająca 
z nowych przepisów prawa pracy: wynosi ona 192–194 dni w roku. Zważywszy 
olbrzymią złożoność produkcji (co noc produkuje się ponad 650 stron gazety), 
zmienił się i znacznie skomplikował sposób zarządzania personelem. 

W redakcji gazety obowiązuje Kodeks pracy oraz porozumienia zbiorowe: 
z dziennikarzami, z robotnikami, z urzędnikami oraz z kadrą kierowniczą. Inaczej 
mówiąc, w obrębie każdej grupy zawodowej istnieje osobne porozumienie. Rów-
nież w obrębie jednej grupy w Dziale Produkcji istnieje osobne porozumienie z dru-
karzami, osobne z ekspedycją i z działem utrzymania technicznego. Zarządzanie 
potencjałem społecznym w tym dziale jest najbardziej skomplikowane. Konieczne 
jest zachowanie równowagi między globalną spójnością działalności organizacji, 
tym zadaniem obarczony jest bezpośrednio dyrektor Działu Zasobów Ludzkich, 
a pozostawieniem sporej części odpowiedzialności i wolności asystentom perso-
nalnym (delegowanie uprawnień), aby zgodnie ze szczegółowymi porozumieniami 
mogli wewnątrz danego działu poprawnie zarządzać. Gdy we Francji wprowadzono 
35-godzinny tydzień pracy, trzeba było dokonać prawdziwie ekwilibrystycznych 
obliczeń, przesunięć pracowników drukarń, żeby dostosować się do tej zmiany 
prawa, a jednocześnie nadal drukować gazetę o takiej samej jakości. 

Ze swej natury przedsiębiorstwo prasowe jest strukturą mocno skomplikowa-
ną: oprócz pracowników administracji i kadry kierowniczej są w nim zatrudnieni 
również robotnicy i zupełnie specyfi czna grupa zawodowa – dziennikarze. Po-
szczególne „grupy” pracują na innych warunkach, inne są ich zachowania, inny 
rytm pracy. Mimo negocjacji dyrekcji ze związkami zawodowymi możliwe są 
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zawsze siłowe sposoby rozwiązywania problemów, tym bardziej, że z biegiem lat 
pracownicy techniczni w prasie francuskiej zdobyli znaczne przywileje socjalne. 
Łatwo sobie wyobrazić, jak katastrofalne skutki dla przedsiębiorstwa prasowego 
miałby strajk drukarzy. W historii Ouest-France zdarza się to bardzo rzadko i to 
raczej z powodów „ogólnokrajowych” niż „wewnętrznych”. 

Status dziennikarzy i całego personelu prasowego jest we Francji uprzywile-
jowany. Dzieje się tak nie z powodu dobroci kierownictwa przedsiębiorstw, ale 
głównie z powodu tzw. rapports de force (stosunki siłowe): bez tego personelu 
dostarczenie gazety do rąk czytelnika staje się bowiem niemożliwe. 

W wypadku Ouest-France istniała ze strony Dyrekcji Generalnej silna wola 
prowadzenia negocjacji i podpisania poszczególnych porozumień. Jest to zjawisko 
specyfi czne dla tego przedsiębiorstwa, jego aktualnego dyrektora i poprzednich 
patronów. Modernizacja organizacji odbywała się i nadal odbywa zgodnie z ryt-
mem, na jaki pozwalają realia socjalne. Według opinii dyrektora Działu Zasobów 
Ludzkich, w innych przedsiębiorstwach prasowych zmiany wprowadza się bez 
względu na to, czy pracownicy na nich tracą czy nie. 

W Ouest-France, od chwili powstania przedsiębiorstwa, istnieje bardzo precy-
zyjnie określona polityka i deontologia socjalna, polegająca na przekonaniu, że 
organizacja nie jest obecna na rynku tylko po to, by generować zyski, co jest rzeczą 
oczywistą, ale również po to, by wypełniać określoną misję, której fundamentem 
jest fi lozofi a humanistyczna. Obecny prezes uważa, że najważniejszy nie jest zysk, 
który nota bene łatwo udałoby się zwiększyć, gdyby nie ta przyjazna polityka so-
cjalna. Kiedy wprowadzono nowe technologie produkcji gazety, „Ouest-France” 
nie zwolnił żadnego pracownika. Na początku lat osiemdziesiątych dział metram-
pażu Ouest-France zatrudniał około 200 osób. Pod koniec owego dziesięciolecia 
zaczęły się pojawiać i upowszechniać techniki składu komputerowego. Z czasem 
techniki te stawały się coraz bardziej efektywne i tanie, wiele gazet we Francji 
i na świecie zarzuciło więc tradycyjny metrampaż na rzecz kompozycji strony 
na ekranie komputera bezpośrednio przez dziennikarzy lub sekretarzy wydania. 
W przedsiębiorstwie Ouest-France zmiana ta nastąpiła dużo później – reforma 
przeprowadzona została stopniowo, w taki sposób, by nikt nie został zwolniony 
z pracy. Część pracowników fi zycznych przeszła na wcześniejszą emeryturę, inna 
część została przekwalifi kowana (np. na sekretarzy wydania, zyskując tym samym 
prestiżowy tytuł dziennikarza). Cała ta operacja, oparta na reorganizacji i wykorzy-
staniu ewolucji demografi cznej, trwała niemal dziesięć lat i sporo kosztowała. 

Średni staż pracy w Ouest-France wynosił w 2010 roku 16,1 roku. To dużo. 
Z jednej strony świadczy to o tym, że osoby zatrudnione w gazecie są z tej pracy 
zadowolone, że jest mała fl uktuacja pracowników, z drugiej jest to niekorzystne 
dla pracowników, którzy chcą awansować na stanowiska wyższe, ponieważ nieczę-
sto są one zwalniane. To skłania dyrekcję do bardzo uważnej rekrutacji nowych 
pracowników. 

Proces rekrutacji jest niezwykle restrykcyjny. W wypadku dziennikarzy przebie-
ga on następująco: jeżeli podanie kandydata przejdzie przez wstępne sito selekcji, 
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spotyka się on indywidualnie z członkami komisji rekrutacyjnej. W jej skład wcho-
dzą cztery osoby, przedstawiciele Redakcji Naczelnej i Działu Szkoleń. Rozmowa 
kandydata z każdym z członków komisji trwa około godziny. Potem członkowie 
spotykają się i podejmują wspólnie decyzję o przyjęciu lub odmowie. Jeśli decyzja 
jest pozytywna, kandydat spotyka się z redaktorem naczelnym i dyrektorem Dzia-
łu Zasobów Ludzkich. Jeśli przejdzie także przez tę (trudną) próbę, odbywa się 
spotkanie z dyrektorem publikacji i prezesem w jednej osobie – François Régisem 
Hutinem. Przedstawia on kandydatowi historię fi rmy, jej fi lozofi ę, deontologię 
i politykę. Kandydat otrzymuje od niego presse-book, w którym znajdują się na-
stępujące dokumenty:

kopia pierwszego numeru „Ouest-France” oraz numeru z 18 sierpnia 1944 • 
roku, zawierająca edytorial stanowiący credo dziennika,
dossier•  zawierające główne zasady polityki redakcyjnej, opracowane w 1972 
roku na spotkaniu dziennikarzy „Ouest-France” z dziennikarzami innych 
redakcji z regionu,
dokument o zasadach etyki dziennikarskiej obowiązujących w dzienniku • 
„Ouest-France”,
numer wewnętrznego pisma „La Lettre de la Rédaction”, określający poli-• 
tykę redakcji i zasady postępowania dziennikarza w relacjonowaniu spraw 
dotyczących faits divers i spraw sądowych, 
wybór odpowiadających polityce redakcyjnej artykułów z różnych ru-• 
bryk,
dossier•  zawierające obligatoryjne reguły pisania o faits divers w „Ouest-
-France”,
artykuł François Régisa Hutina z czasopisma „Économie & Humanisme” • 
(nr 192, marzec–kwiecień 1970 roku) pt. Au service du Lecteur (W służbie 
czytelnika),
kopię edytorialu François Régisa Hutina z 25 sierpnia 1977 roku z okazji • 
druku 10-tysięcznego numeru dziennika,
streszczenie wystąpienia Louisa Estrangina w Caen z okazji kontroli nakładu • 
„Ouest-France”, z 1980 roku,
kopię edytorialu François Régisa Hutina z 10 kwietnia 1990 roku, z dnia, • 
w którym „Ouest-France” zmienił swój status i stał się własnością stowa-
rzyszenia non profi t.

Następnie kandydat, po przeczytaniu zawartości tego presse-book, jest proszony 
o napisanie do prezesa listu. List powinien wyjaśniać, czego kandydat oczekuje od 
fi rmy, dlaczego chce w niej pracować i co myśli o wręczonej mu dokumentacji. 
Dopiero po lekturze tego listu prezes decyduje ostatecznie o przyjęciu lub odmowie 
przyjęcia kandydata. W praktyce pozytywna ocena komisji rekrutacyjnej może nie 
znaleźć potwierdzenia w decyzji prezes. Rzadko tak bywa, ale się zdarza. 

Przy zatrudnianiu kadry kierowniczej organizacja niemal zawsze korzysta 
z usług wyspecjalizowanych fi rm, które przeprowadzają testy kwalifi kacyjne. 
Jednak przed rekrutacją kandydata z zewnątrz sprawdza się, czy w organizacji 
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lub w całej grupie prasowej Ouest-France nie ma osoby odpowiedniej na dane 
stanowisko.

 Pracownicy fi zyczni i urzędnicy poszukiwani są przez ogłoszenia, ale częściej 
chętni sami zgłaszają swoje kandydatury. Wówczas Dział Rekrutacji sam przepro-
wadza testy kwalifi kacyjne. 

Proces rekrutacji jest dosyć długi; rozbudowano go po to, żeby uniknąć pomyłki 
i w następstwie nie zwalniać źle wybranego pracownika. 

W latach 1999–2000, po przejściu na emeryturę wielu pracowników w następ-
stwie porozumień branżowych oraz w następstwie wprowadzenia 35-godzinnego 
tygodnia pracy, Ouest-France SA zatrudnił 75 nowych, młodszych pracowników. 
Było to konieczne z uwagi na specyfi kę pracy w przedsiębiorstwie prasowym, 
wymagającym pracy ciągłej, również w nocy, kiedy pracuje drukarnia. Każdy 
z pracowników mógł pracować tylko 35 godzin tygodniowo (lub mniej, jeśli tak 
przewidywały porozumienia zbiorowe), reorganizacji wymagał więc cały harmo-
nogram pracy. Niektórzy z nowych pracowników zostali zatrudnieni na pełny etat, 
inni na pół etatu, jeszcze inni w mniejszym wymiarze czasu pracy.

W planach było odejście do 2005 roku 130 pracowników, którzy oczekiwali 
na możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Uzgodniono ze związkami 
zawodowymi, że tylko połowę z nich zastąpią nowi pracownicy. Wynika to z mo-
dernizacji organizacji, która jest skomputeryzowana i nie potrzebuje już dotych-
czasowej liczby pracowników. 

Aby ci, którzy pozostają, i potencjalni nowi pracownicy mogli się dostosować 
do zmodernizowanego trybu pracy, wysyła się ich na szkolenia. Koszt szkoleń 
stanowi 3–4 procent całego budżetu płac (w 2010 było to 3,36 procent). Jest to 
ponad dwa razy więcej niż przewidują francuskie przepisy (1,5 procent). Szkolenia 
proponuje pracownikom szef danego działu, pracownik może również sam o takie 
poprosić. Szkolenia techniczne prowadzone są na ogół przez wyspecjalizowane 
fi rmy. 

W przedsiębiorstwie funkcjonuje również system pomocy rodzinnej (np. w wy-
padku śmierci współmałżonka). Poza nim istnieje jeszcze system dodatkowych 
składek emerytalnych (surcotisation), a także system pomocy dla pracowników 
chcących wziąć udział w akcjach humanitarnych, organizowanych od wielu 
lat przez spółkę i dziennik. Pracownik może np. zgłosić projekt działalności hu-
manitarnej, który jest rozpatrywany i analizowany przez komisję, w skład której 
wchodzą przedstawiciele Działu Zasobów Ludzkich oraz personelu. Jeśli projekt 
zyska jej akceptację, kandydat może opuścić przedsiębiorstwo na sześć miesięcy, 
zachowując wynagrodzenie. Taką działalnością może być np. program szkoleń dla 
dziennikarzy w krajach rozwijających się lub pomoc biednym we Francji.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych są stosunkowo słabo reprezentowane. 
W 2002 roku w Dyrekcji Generalnej była tylko jedna kobieta – dyrektor Działu 
Prawnego. Polityka redakcji jest taka, by istniała równowaga zatrudniania kobiet 
i mężczyzn. Jest jednak prowadzona od niedawna, więc w praktyce nie było jesz-
cze na tyle czasu, aby kobiety mogły objąć wyższe stanowiska poprzez naturalną 
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promocję. Te, które pracują obecnie, zajmują raczej miejsca na niższych szcze-
blach drabiny hierarchicznej. Dzięki zastosowaniu w procesie rekrutacji kryterium 
kompetencji, o którym była mowa wcześniej, można się spodziewać, że ta różnica 
zostanie zniwelowana. Musi jednak, zważywszy na tak małą fl uktuację pracow-
ników, upłynąć pewien czas, aby tę zmianę można było zauważyć. Jak deklaruje 
dyrektor Działu Zasobów Ludzkich, Ouest-France nie jest w tym zakresie organi-
zacją wzorową, istnieje konieczność zmiany. 

Jeszcze 20–25 lat temu problemem dla funkcjonowania wielu organizacji była 
wysoka absencja w pracy kobiet w wieku rozrodczym. Obecnie obserwuje się 
w wielu przedsiębiorstwach pełną akceptację dla prawa kobiety pracującej do speł-
niania się w roli matki. Tak też jest również w Ouest-France, który jest tradycyjnie 
pronatalistyczny. Trzeba jednak równocześnie odnotować, że coraz częściej same 
kobiety pracujące rezygnują z tego prawa na rzecz robienia kariery zawodowej. 
Jest to jednak problem socjologiczny, niebędący przedmiotem tej analizy.

Bilans Socjalny 2010 

Bilans socjalny jest dokumentem obligatoryjnym, sporządzanym przez każde 
duże przedsiębiorstwo według takiego samego schematu.

Tabela 8. Wybrane informacje dotyczące zatrudnienia w Ouest-France 

LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB
Rok 2003 2004 2005 2010
Umowa o pracę na czas nieokreślony 1889 1868 1803 1559
Zatrudnienie całkowite 
(w tym inne umowy: niepełny etat 
oraz umowy na godziny)

2049 2011 1938 1780

STAŻ PRACY LICZBA OSÓB
2005

LICZBA OSÓB
2010

Do 9 lat 825 615
10–19 lat 551 662
20–29 lat 302 378
30–39 lat 180 123
Powyżej 40 lat 17 2

ŚREDNI STAŻ PRACY
2000 2005 2010

13 lat i 2 miesiące 15 lat i 9 miesięcy 16 lat i 1 miesiąc

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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Zawiera on statystyki i informacje, sporządzane według takiego samego mode-
lu, a więc porównywalne w czasie i przestrzeni. Dokument ten składa się z następu-
jących działów: zatrudnienie, płace, warunki BHP, inne warunki pracy, kształcenie 
zawodowe, stosunki pracy, inne warunki życia. W tabeli 8 przedstawiono kilka 
wybranych informacji z tego dokumentu. 

Średnia miesięczna płaca brutto w Ouest-France (od której pobiera się 20–25 
procent różnych składek) wyniosła w 2010 roku 4234 euro. 

W 2010 roku 617 osób skorzystało z kształcenia zawodowego. Średni czas 
szkolenia jednej osoby wynosił dwa dni.

Zarządzanie potencjałem społecznym w spółce Ouest-France odbywa się zgod-
nie z modelem kapitału ludzkiego29, który zakłada, że człowiek uczy się i rozwija 
przez całe życie. Z powyższej analizy wynika, że spółka stawia na długoterminowe 
zatrudnienie, inwestuje w rozwój pracowników. W procesie rekrutacji, obok wy-
sokich kwalifi kacji zawodowych, branych głównie pod uwagę przy zastosowaniu 
drugiego – alternatywnego do modelu kapitału ludzkiego – modelu sita30 (wybiera 
się najlepszych z najlepszych), spółka kładzie nacisk na pozyskanie takiego pra-
cownika, który mógłby się dostosować do kultury organizacji i przyjąć ją za swoją. 
Jednym słowem, chodzi o identyfi kację z systemem wartości przedsiębiorstwa, 
jego potencjałem intelektualnym i emocjonalnym, pozwalającym realizować cele 
i misję gazety.

Większość uprawnień jest zdecentralizowana: mieści się w rękach asystentów 
personalnych w poszczególnych działach, dyrektor działu nadaje kierunek ich 
działaniu i koordynuje ich pracę. Wynika to ze struktury organizacyjnej, która jest 
również zdecentralizowana, oraz z wielkości organizacji, która jest bardzo rozbu-
dowana – posiada wiele działów i 63 redakcje lokalne, działające poza siedzibą 
główną. Dzięki informatyzacji całego przedsiębiorstwa i wysokim kwalifi kacjom 
pracowników owa decentralizacja jest możliwa. 

5.3.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY PRASOWEJ 
SIPA/OUEST-FRANCE ORAZ WEWNĘTRZNA STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA SPÓŁKI OUEST-FRANCE SA

Spółka SIPA (Grupa SIPA/Ouest-France)

Według Dictionnaire de Gestion, grupa przedsiębiorstw to pewna całość ukon-
stytuowana przez wiele przedsiębiorstw mających własną osobowość prawną, ale 
połączonych między sobą poprzez udziały fi nansowe w kapitale, które zapewniają 
zależność między fi rmą pilotem (fi rmą matką) a pozostałymi fi rmami. Te zależności 

29  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, op. cit., s. 402.
30  Ibidem, s. 402.



178 Prasa regionalna na nowe czasy?

mogą być nie tylko fi nansowe. Grupa nie jest synonimem wielkiej fi rmy. Istnieją 
wypadki powstawania małych grup, głównie o charakterze regionalnym, tworzo-
nych w celu obniżenia podatków lub ułatwienia zarządzania31.

Głównym celem spółki SIPA (Société d’Investissement et de Participation) 
jest działalność w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji. W skład spółki SIPA 
wchodzą: 

–  Grupa Ouest-France – wydawca gazety codziennej „Ouest-France” wraz ze 
swoimi fi liami, 

–  Spółka Cherbourgeoise d’Editions, wydająca dziennik „La Presse de la Man-
che”,

–  Grupa Les Journaux de Loire, wydająca dzienniki takie, jak: „Le Courrier de 
l’Ouest”, „Presse Océan”, „Le Maine Libre”,

– Grupa PUBLIHEBDOS, wydająca między innymi tygodniki lokalne,
– Grupa PRÉCOM, wielki akwizytor reklamy, posiadająca liczne fi lie,
–  Grupa SOFIOUEST, najważniejsza z punktu widzenia fi nansowego całej 

spółki SIPA spółka komercyjna, zrzeszająca wiele innych spółek, wydająca 
gazety gratisowe, książki i czasopisma.

Ta na pozór klasyczna struktura organizacyjna ma jednak oryginalne cechy 
i ciekawą historię. 

Spółka SIPA jest szczególną grupą przedsiębiorstw dzięki temu, że jest ona wła-
snością stowarzyszenia non profi t. Struktura prawna, polegająca na oddaniu wszel-
kiej działalności grupy pod kontrolę stowarzyszenia non profi t, jest oryginalnym, 
a nawet – w ramach francuskiego rynku medialnego – wyjątkowym rozwiązaniem. 
Jest to posunięcie niezwykle skuteczne dla ochrony niezależności. 

W obronie niezależności dziennika „Ouest-France” 

W 1990 roku Société d’Éditions Ouest-France, wydające gazetę „Ouest-France”, 
uległo dogłębnej transformacji prawnej. Z jednej dotychczasowej spółki akcyjnej, 
która zarządzała „Ouest-France” i kilkoma fi liami, powstały dwie oddzielne spółki: 
pierwsza o nazwie SOFIOUEST, która miała od tej pory grupować komercyjne 
działania dawnej fi rmy, poza jednym: wydawaniem dziennika „Ouest-France”, 
i druga, Société Ouest-France SA. Ta druga spółka stała się własnością – via spółka 
cywilna SIPA – powołanego do życia Stowarzyszenia na Rzecz Utrzymania Zasad 
Demokracji Humanistycznej, będącego organizacją non profi t32. W art. 2. statutu 
Stowarzyszenia mówiącym o jego celach czytamy, że należą do nich (pkt a): „Obro-
na i zachowanie wartości Ruchu Oporu, jak również wspieranie i promocja zasad 
duchowych i humanistycznych wyznawanych przez fundatorów w duchu służby 

31  H. Mahé de Boislandelle, op. cit., s. 194.
32  We Francji działalność tego typu stowarzyszeń reguluje „Loi 1901”, ustawa z 1 lipca 1901 

roku, dotycząca działalności stowarzyszeń.
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i rezygnacji z zysku oraz w duchu tolerancji”. W tym samym artykule zostały też 
wymienione (pkt c): „Obrona wolności prasy i działanie na rzecz niezależności 
środków informacji i komunikacji, a szczególnie «obrona niezależności» i rozwój 
gazety «Ouest-France»”. 

Dzięki temu manewrowi prawniczemu, unikatowemu w historii prasy fran-
cuskiej, dziennik uzyskał całkowitą niezależność. Został on bowiem „zdekapita-
lizowany” – całość jego akcji należy do stowarzyszenia non profi t, co powoduje 
że członkowie tego stowarzyszenia nie mogą z tego tytułu mieć żadnych mate-
rialnych korzyści. Nie mogą oni także swego członkostwa sprzedać ani przeka-
zać w dziedziczenie. Gazeta stała się więc niemożliwa do kupienia. Jak do tego
doszło?

Największym zagrożeniem dla prasy na całym świecie, a Francja nie stanowi tu 
wyjątku, jest proces narastającej koncentracji tytułów w rękach jednego właścicie-
la, niezależnie od tego, czy jest nim osoba fi zyczna, czy wielkie przedsiębiorstwo 
przemysłowe, czy wreszcie grupa przedsiębiorstw prasowych lub przemysłowych. 
Dziennik „Ouest-France” również znalazł się w polu zainteresowania wielkich 
wydawców prasowych, choćby dlatego, że był i jest bardzo dobrze sprzedającą się 
gazetą codzienną i stanowił konkurencję dla wielu innych dzienników w regionie 
swojego zasięgu. Rosnące apetyty wielkich potentatów prasowych zaniepokoiły 
prezesa i dyrektora generalnego spółki François Régisa Hutina. W porozumieniu 
z prawnikami stworzył on projekt ochrony tytułu. Projekt zakładał, po pierwsze, 
przekonanie dotychczasowych akcjonariuszy „Ouest-France” z 1944 roku do 
przekazania swoich udziałów w dzienniku na rzecz nowej spółki. Należy przypo-
mnieć, że cały majątek gazety „L’Ouest-Éclair”, poprzednika „Ouest-France”, po 
II wojnie światowej został zajęty sądownie i następnie udostępniono go spółce, 
w skład której wchodzili ludzie działający w ruchu oporu, którzy z Paulem Hutinem 
(założycielem „Ouest-France”) odeszli z dziennika w okresie wojny II światowej, 
by nie uczestniczyć w kolaboracji z Niemcami. 

Po wojnie Paul Hutin przekonał założycieli „Ouest-France” do rezygnacji 
z dywidend. Argumentem koronnym było to, że żaden z założycieli gazety nie 
zainwestował w nią swoich pieniędzy. Majątek po „L’Ouest-Éclair” otrzymano 
bowiem w posiadanie decyzją nowego rządu. Postanowienie o niewypłacaniu 
akcjonariuszom dywidend wpisano do statutu nowej spółki. W statucie znalazł 
się również zapis, że w wypadku, gdyby gazeta przestała się ukazywać, to po 
spłaceniu wszystkich należności pozostały majątek zostanie częściowo rozdany 
pracownikom, a częściowo przekazany na pomoc społeczną dla mieszkańców re-
gionu. Na szczęście nie doszło nigdy do takiej ekstremalnej sytuacji. To działanie 
ukazuje wyraźnie, że założyciele dziennika mieli inne niż tylko nastawione na 
zdobycie zysku cele. 

Jak pamiętamy, w latach 1970–1990 nastąpiła we Francji erupcja wielkich 
grup fi nansowych, które zaczęły koncentrować prasę. Tak było z grupą Hersant, 
która nie ustawała w wykupywaniu nowych tytułów. Kierownictwo Ouest-France 
świadome było ryzyka przejęcia akcji za plecami zarządu spółki; akcje te nie 
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przynosiły bowiem – zgodnie ze statutem spółki – profi tów akcjonariuszom, choć 
reprezentowały one olbrzymią wartość, jako że wartość gazety była ogromna. 

Rzecz jasna, prawo francuskie stara się chronić prasę przed niekontrolowaną 
przez spółkę sprzedażą akcji: akcjonariusz, który decyduje się je sprzedać, ma obo-
wiązek powiadomienia o tym fakcie zarządzających gazetą, którzy mogą sprzeci-
wić się sprzedaży; jednak w praktyce obrona prawna prasy jest mało skuteczna. 

W Ouest-France problemem był brak funduszy na wykup akcji. Według ustawy 
z 1966 roku33, jeśli władze spółki sprzeciwiają się sprzedaży akcji danemu kupcowi 
zewnętrznemu, to wtedy one same mają obowiązek wykupić je po takiej samej 
cenie, jaką proponuje kupiec. Spółka wydająca „Ouest-France” znalazła się w trud-
nej sytuacji: nie wypłacając dywidend (wszelki zysk był inwestowany w rozwój 
gazety), nie posiadała pieniędzy na ewentualny wykup akcji od akcjonariuszy 
pragnących sprzedać swoje udziały. Istniało więc zagrożenie utraty kontroli nad 
akcjami, spotęgowane przez nowo wprowadzone przepisy liberalizujące sprzedaż 
i wykup akcji w ramach Unii Europejskiej. 

Dlatego też powstał wyżej wspomniany plan sprzedaży dziennika stowarzysze-
niu non profi t, działającemu w oparciu o ustawę z 1901 roku. Stowarzyszenie to 
ukonstytuowali prawie wszyscy akcjonariusze. Zaciągnięty został kredyt, za który 
stowarzyszenie zakupiło „Ouest-France”. Bardzo ważne stało się na tym etapie 
wycenienie gazety, pozwalające określić jej wartość rynkową, konieczne zarówno 
do określenia wartości akcji, jak i możliwości zaciągania pożyczek hipotecznych. 
Powołano ekspertów, którzy ocenili – wysoko – wartość gazety. Nota bene, była 
to dla „Ouest-France” swoista próba, ponieważ po raz pierwszy od powstania 
dziennika taką wycenę robiono i nikt, włącznie z ekspertami, nie wiedział, jaki 
może być rezultat ekspertyzy tak nietypowego przedsiębiorstwa. 

Stowarzyszenie non profi t z defi nicji nie może samo prowadzić działalno-
ści gospodarczej, więc powołało do życia pośredniczącą spółkę cywilną SIPA, 
która w 99,97 procent jest właścicielem akcji spółki akcyjnej Ouest-France SA, 
wydawcy dziennika. Pozostałe 0,03 procent akcji należy do członków zarządu, 
którymi mogą być wyłącznie osoby fi zyczne. Jednakże przyjęto, że gdy któryś 
z administratorów składa dymisję lub umiera, jego akcje nie są dziedziczone przez 
członków rodziny, ale wracają do spółki SIPA, która ma obowiązek przekazania 
ich nowemu członkowi zarządu. Wszelkie zyski wydawcy gazety przekazywane 
są do spółki SIPA, która musi je inwestować w rozwój dziennika lub całej grupy 
prasowej, ewentualnie przekazać je stowarzyszeniu. W ten sposób dziennik jest 
dobrze chroniony przed niepożądanym wykupem.

Jest tylko jeden warunek pożądanego działania tego mechanizmu prawnego: 
dziennik musi dobrze funkcjonować, bo jeśli nie, to stowarzyszenie odczuje skutki 
poniesionych strat. To ono powinno spłacić dług kredytowy, a także musiałoby 
pokrywać bieżące straty fi rmy. W tym celu musiałoby zaciągnąć pożyczkę, a kto 
i na jakiej podstawie pożyczy pieniądze przedsięwzięciu generującemu straty? 

33  Ustawa o spółkach nr 66–537 z 24 lipca 1966 roku. 
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Imperatywem staje się takie prowadzenie dziennika, by był on dochodowy lub co 
najmniej nie przynosił strat. Oto jeden z powodów dynamicznej strategii działania, 
która charakteryzuje spółkę Ouest-France SA, wydawcę dziennika.

Jak realne jest zagrożenie koncentracją pokazuje fakt wykupienia w lutym 2000 
roku przez Grupę Dassault spółki Socpresse, należącej do spadkobierców Roberta 
Hersanta. W konsekwencji tej transakcji prawie dwie trzecie prasy francuskiej 
należało przez kilka kolejnych lat z jednej strony do grupy Dassault (produkcja 
samolotów), a z drugiej do grupy Lagardère (Matra Automobile, fabryki broni, 
Airbus i inne). W systemie demokratycznym sytuacja, w której dwie trzecie prasy 
drukowanej należy do dwóch grup mocno uzależnionych od zamówień państwo-
wych, niesie ze sobą ryzyko ograniczenia wolności słowa. 

Aby zachować niezależność dziennika, którego pierwszym celem, stojącym 
ponad chęcią osiągania zysków, jest dostarczanie informacji, ekipa zarządzająca 
Ouest-France wybrała skomplikowaną, ale najprawdopodobniej skuteczną drogę 
prawną. 

Rodzą się naturalne w takiej sytuacji pewne pytania. Pierwsze: dlaczego ak-
cjonariusze sprzedali swoje akcje stowarzyszeniu? Nie bez znaczenia była tutaj 
charyzma prezesa, który odwołując się do sumienia akcjonariuszy, przypomniał, że 
ich moralnym obowiązkiem, jako potomków założycieli „Ouest-France”, powinno 
być umożliwienie gazecie kontynuowania linii redakcyjnej wyznaczonej po 1944 
roku. Jednak apel do sumień mógł być nie dość przekonujący. Został wzmocniony 
informacją, że akcjonariusze, tracąc udziały w dzienniku, zyskują udziały w ak-
cjach przeznaczonej do generowania dużych zysków spółce SOFIOUEST. Od tej 
pory akcjonariusze mają stały udział w zyskach tej drugiej, komercyjnej spółki.

„Nie podając w wątpliwość niczyjej uczciwości, uważam, że w takiej sytuacji 
my musimy być dwa razy bardziej uczciwi i bezwzględnie zachować niezależ-
ność” – stwierdził, prezentując koncepcję omawianych zmian, Prezes-Dyrektor 
Generalny spółki Ouest-France SA François Régis Hutin34. 

I drugie pytanie: czy wszyscy akcjonariusze tak łatwo zgodzili się na sprzedanie 
gazety stowarzyszeniu? Na 55 akcjonariuszy projekt poparło 52. Wśród trzech 
pozostałych byli Philipe Amaury i Christine Arnothy. Trzy lata po przegłosowaniu 
projektu oboje podjęli działania prawne mające na celu anulowanie głosowania 
oraz złożyli skargę między innymi o nadużycie władzy i dóbr społecznych oraz 
oszustwo35, kontestowali wartość dziennika (około 500 milionów franków), we-
dług nich zaniżoną. Rozpoczęli trwającą dziewięć lat batalię sądową. Bo Philipe 
Amaury, choć wraz z Christine Arnothy mieli w swoich rękach zaledwie 5,34 
procent kapitału „Ouest France”, nie był tylko „małym” akcjonariuszem. Akcje 
gazety Philipe Amaury odziedziczył po swoim ojcu, Emilien Amaury, współtwórcy 

34  Informacje uzyskane od François Régisa Hutina, Prezesa-Dyrektora Generalnego spółki Ouest-
-France SA, wywiad przeprowadzony w siedzibie przedsiębiorstwa w Rennes-Chantepie, luty 2002 
rok.

35  A. Salles, La querelle judiciaire entre Philipe Amaury et „Ouest France” s’emplifi e, „Le Monde”, 
26.07.1994. 
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dziennika w 1944 roku, byłym działaczu ruchu oporu. Sześćdziesiąt lat później 
syn Philipe stanął na czele wielkiej grupy prasowej Amaury, której gwiazdami są 
„Le Parisien” (dziennik paryski i regionu paryskiego) oraz „L’Équipe” (dziennik 
o zasięgu krajowym, niekwestionowany lider prasy sportowej). Za tą kontestacją ze 
strony Philipe’a Amaury’ego kryła się rywalizacja między dwoma wielkimi patro-
nami prasowymi, którzy podejrzewali się wzajemnie o chęć przejęcia władzy nad 
tytułem. Amaury uważał, że zmiana statusu gazety miała na celu przejęcie władzy 
nad gazetą wyłącznie przez jej P-DG, zaś dla patrona Ouest-France Philipe Amaury 
byłby tym, który otworzyłby drzwi „Ouest-France” Robertowi Hersantowi (który 
już położył rękę na innych gazetach regionalnych). Gdy proces stał się medialną 
„aferą”, zainteresowane były nim media krajowe. 7 lipca 1994 roku sędzia wydał 
nakaz rewizji w pomieszczeniach gazety i w jej spółkach. Odpowiedź kierownictwa 
gazety pojawiła się 20 lipca tegoż roku w formie długiego edytorialu podpisane-
go: Ouest-France. Przypominał on między innym cel zmiany statusu („obrona 
niezależności dziennika”), wyrażał sprzeciw wobec rewizji jako aktu podające-
go w wątpliwość przyzwoitość kierownictwa gazety. Następnego dnia Związek 
Zawodowy Prasy Regionalnej (SPQR) w liście otwartym do premiera Edouarda 
Balladura i do ministra sprawiedliwości Pierre’a Mehaignerie’a, obu uważanych 
za bliskich „Ouest-France”, wyraził sprzeciw wobec tych przeszukań. 23 lipca sam 
Pierre-Henri Teitgen, prezes nowej struktury, stowarzyszenia będącego właścicie-
lem tytułu od 1990 roku, ale nade wszystko były minister informacji w pierwszym 
po wojnie rządzie Charles’a de Gaulle’a, uhonorowany Legią Honorową, członek 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na pierwszej stronie dziennika wyraził 
zdumienie, wściekłość i oburzenie.

Wreszcie, 1 sierpnia 1994 roku również historyczni „przyjaciele” gazety pod-
pisali na jej stronach deklarację oburzenia i solidarności. Było wśród nich kilka 
wielkich nazwisk demokracji chrześcijańskiej. 

Jednak sam proces trwał jeszcze pięć lat. Dopiero 14 maja 1999 roku sędzia 
Partice Sotero orzekł umorzenie postępowania. Tym samym uprawomocnił nowy 
status „Ouest-France”. 10 lipca w kolejnym edytorialu, ponownie podpisanym 
Ouest-France, kierownictwo gazety wyraziło radość z powodu rozwiązania trud-
ności i podziękowało swoim czytelnikom i przyjaciołom za wsparcie36.

Grupa SIPA/Ouest-France 

Na czele Stowarzyszenia non profi t na Rzecz Utrzymania Demokracji Hu-
manistycznej stał od 1990 roku Pierre-Henri Teitgen, jeden z założycieli gazety 
„Ouest-France” w 1944 roku, wybitny członek ruchu oporu, wielokrotny minister, 
a potem sędzia Trybunału Europejskiego. Po jego śmierci stowarzyszeniu prze-
wodzi Jacques Duquesne, renomowany pisarz i dziennikarz. W skład stowarzy-

36  Informacje uzyskane od Jeana-Pierre’a Chapelle’a, dyrektora do spraw szkoleń, marzec 2011 rok. 
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szenia wchodzi, jak już wspomniano, większość akcjonariuszy pierwotnej spółki 
wydającej „Ouest-France”. Przed reformą 1990 roku dokooptowano do niego 
także kilkanaście osób, których więzi z gazetą, zasługi lub przekonania dawały 
gwarancję, że osoby te będą działać zgodnie z fi lozofi ą gazety. 

Stowarzyszenie jest właścicielem 99,91 procent udziałów spółki cywilnej SIPA 
(pozostałe 0,09 procent zostało powierzone członkom zarządu spółki – patrz: wy-
jaśnienie powyżej). W skład Zarządu wchodzą cztery osoby: François Régis Hutin, 
Louis Estrangin – poprzedni P-DG (Prezes-Dyrektor Generalny) Ouest-France 
(patrz: następny podrozdział), Jean Boissonnat – wybitny dziennikarz politycz-
no-ekonomiczny, były przewodniczący Rady Monetarnej i były przewodniczący 
Semaines sociales37, oraz Louis Échelard – były bankowiec, mianowany na stano-
wisko dyrektora generalnego SIPA. 

Dywersyfi kacja działań stała się strategią Grupy SIPA/Ouest-France i stanowi 
jeden z ważniejszych elementów wpływających na jej sukces. Zróżnicowanie dzia-
łań wewnątrz grupy jest rezultatem długiej drogi. Ouest-France przyjął strategię 
powolnych, przemyślanych kroków w tej mierze, na długo przed reformą z 1990 
roku. Zaczęło się od powołania do życia w 1975 roku spółki wydającej książki, 
przewodniki turystyczne itp. 

Również w latach siedemdziesiątych została zakupiona spółka Le Carillon, 
której zadaniem było inwestowanie w reklamowe dzienniki bezpłatne. Celem tych 
inwestycji było zajęcie miejsca na rynku reklamy lokalnej, która zaczynała prze-
pływać z gazet płatnych do bezpłatnych. W 1988 roku grupa Ouest-France stwo-
rzyła swoją własną agencję reklamy PRÉCOM, a w 1990 roku wykupiła dziennik 
„La Presse de la Manche”, ubiegając w tym Hersanta. Jednocześnie w całym tym 
okresie realizowała mniejsze inwestycje, czasem wspólnie z innymi dziennikami 
regionalnymi, w sektorze mediów audiowizualnych. 

Obecnie spółkę SIPA tworzy pięć spółek-podgrup, w skład których wchodzi 
wiele różnych fi rm zajmujących się szeroko pojętą komunikacją (por. tabela 9). 

Konsekwencją reformy prawnej, polegającej na sprzedaży tytułu stowarzy-
szeniu non profi t, była całkowita reorganizacja przedsiębiorstwa. Sam dziennik 
nie stanowił jeszcze grupy prasowej, nawet jeżeli miał już swoje fi lie przed 1990 
rokiem. Można o niej mówić dopiero od chwili, gdy spółka SIPA (Société d’Inve-
stissements et de Participations – Spółka Inwestycji i Udziałów) przejęła spółkę 
Ouest-France SA wydającą dziennik i gdy spółka Ouest-France SA związała się 
poprzez kredyt, zaciągnięty dla wykupu dziennika przez Stowarzyszenie, z innymi 
członkami grupy. Grupa SIPA zatrudnia ponad 7100 pracowników, a jej obroty 
w 2010 roku przekroczyły 1,1 miliard euro. Ukonstytuowana wokół znaczące-
go tytułu dziennika „Ouest-France”, Grupa Prasowa SIPA/Ouest-France rozwija 
ciągle nowe kierunki działań, które de facto mają ochraniać tytuł: w schemacie 
organizacyjnym (por. tabela 9) widać wyraźnie oddzielenie działań poszczególnych 

37  Semaines sociales, to założona na początku XX wieku organizacja luźno zrzeszająca osoby 
pragnące popularyzować katolicką naukę społeczną. Jej oddział istnieje także w Polsce. 
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członów całego ugrupowania od działalności spółki zajmującej się wydawaniem 
dziennika „Ouest-France”. 

Podgrupa Ouest-France

Grupa ta składa się w pierwszym rzędzie ze spółki wydającej dziennik 
„Ouest-France” i jego „młodszego brata” ukazującego się w niedziele – „Diman-
che Ouest-France”. Należą do niej także tygodnik „Le Marin”, skierowany do 
ludzi morza, kilka czasopism pokrewnych, a także przedsiębiorstwo Ouest-Fran-
ce Multimédia, operujące w Internecie. Wreszcie do grupy należy wybudowa-
na w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku druga drukarnia koło Nantes, 
w Chevrolière. 

Obroty grupy Ouest-France stanowią około 30 procent obrotów skonsolido-
wanych (obrotów poza członkami grupy, wyłącznie obrotów z fi rmami zewnętrz-
nymi) grupy SIPA. Obroty dziennika i wydania niedzielnego stanowią 90 procent 
powyższej kwoty.

Gazeta „Ouest-France” wydawana jest w 47 mutacjach lokalnych (rekord świa-
towy). Wkrótce, pod koniec 2011 roku będzie ich już 53. Jest ona, jak już wiemy, 
pierwszą pod względem liczby sprzedawanych egzemplarzy gazetą wydawaną we 
Francji, czytaną przez prawie 2,3 miliona osób. 

„Dimanche Ouest-France” – gazeta niedzielna – została stworzona w 1997 roku; 
jej format jest o połowę mniejszy. Składa się ona z czterech „zeszytów tematycz-
nych”, ukazujących się pod hasłami: wiadomości bieżące, rodzina, przewodnik 
(po wydarzeniach kulturalnych nadchodzącego tygodnia), sport. Do zeszytów 
tych dołączane są często dodatki tematyczne. „Dimanche Ouest-France” ukazuje 
się w 15 mutacjach lokalnych.

Dziennikarze „Ouest-France” i „Dimanche Ouest-France” pracują także w roz-
wijającym się szybko serwisie internetowym. Portal ouest-france.fr zawiera pod-
stawowe informacje opublikowane w gazecie dnia (około 5 procent całości) i różne 
dossier tematyczne, dostępne bezpłatnie. Znajdują się na nim ponadto rozmaite 
oferty płatnego dostępu do całej zawartości gazety – średnio 650 stron dziennie: 
do zindywidualizowanych przeglądów prasy, a także do archiwów, począwszy od 
2000 roku. Portal ouest-france.fr jest odwiedzany około 9 milionów razy w mie-
siącu (ponad 36 milionów otwartych stron), przez 4,2 miliona osób. 

Praca dziennikarzy dla gazety papierowej i równocześnie Internetu jest ilustra-
cją wspomnianej już wcześniej konwergencji dziennikarskiej: na stronach inter-
netowych pojawiają się na bieżąco wiadomości z ostatniej chwili, które nazajutrz 
przedstawione będą w dzienniku drukowanym, w sposób bardziej kompletny, 
z niezbędnym komentarzem, wyjaśnieniami itp.

Ważnym elementem grupy Ouest-France jest spółka z o.o. Ouest-France Mul-
timédia, należąca w 100 procentach do Ouest-France. W ciągu kilku ostatnich lat 
zdobyła ona pierwsze miejsce wśród francuskich gazet regionalnych aktywnych 
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w Internecie. 50 pracujących w niej osób tworzy i uaktualnia na bieżąco serwis 
internetowy maville.com, będący jedną z głównych sieci francuskich city guides, 
obecną w 78 miastach całej Francji, odnotowującą ponad 4 miliony wizyt mie-
sięcznie.

Wydawnictwa morskie, publikowane przez spółkę INFOMER, należącą do 
grupy Ouest-France, to efekt tradycyjnych więzi „Ouest-France” – a wcześniej 
„L’Ouest-Éclair” – z ludźmi morza. To przede wszystkim założony w 1946 roku 
tygodnik „Le Marin”, a także kilka magazynów specjalistycznych poświęconych 
rybołówstwu, marynarce wojennej, stoczniom itp.

Drukarnia La Chevrolière koło Nantes została wybudowana w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, by odpowiedzieć na wzrastające zapotrzebowanie na 
zwiększoną liczbę stron gazety oraz w celu skrócenia tras przewozowych dziennika 
do czytelników. Jej istnienie pozwala na późniejsze zamknięcie numeru i zamiesz-
czenie w nim np. wyników meczów sportowych, które inaczej nie mogłyby się 
w gazecie ukazać. Obecnie ta drukarnia przejęła częściowo produkcję dziennika 
„Presse Océan” z Nantes, zakupionego od grupy Dassault i wchodzącego w skład 
kolejnego członu grupy SIPA.

Podgrupa Les Journaux de Loire

Jest to najmłodsza podgrupa grupy SIPA/Ouest-France. Jak już wspomniano, 
w jej skład wchodzą trzy gazety regionalne zakupione od grupy Dassault-Soc-
presse: 

„Le Courrier de l’Ouest”, wydawany w Angers, • 
„Presse Océan-L’Éclair”, wydawany w Nantes,• 
„Le Maine Libre”, wydawany w Le Mans.• 

Te trzy tytuły zostały zakupione w różnych okresach przez Roberta Hersanta, 
który miał nieskrywany zamiar „okrążenia” „Ouest-France”. Niedoinwestowane, 
źle zarządzane (w szczególności „Presse Océan” z Nantes) gazety te staczały się 
jednakże po równi pochyłej, mimo wielokrotnych prób sanacji. Defi cyt „Presse 
Océan” przekraczał 25 procent jej obrotów. A ponieważ rachunkowość trzech 
tytułów była wspólna, cały konglomerat przynosił straty. 

W tej sytuacji Serge Dassault, nabywca od spadkobierców Roberta Hersanta 
całej grupy Socpresse, zainteresowany jednak tylko prestiżowym tytułem paryskim 
„Le Figaro”, postanowił pozostałe gazety sprzedać, zaczynając od fi rm najbardziej 
niedochodowych, czyli trzech wspomnianych dzienników. Jedynym liczącym się 
kandydatem do ich zakupu była grupa Ouest-France. 

Wynikało to z opartego na wcześniejszych doświadczeniach przekonania dy-
rekcji Ouest-France, że śmierć każdego tytułu prasowego, o ile przynosi na krótką 
metę nowych czytelników gazecie pozostającej na rynku, na dłuższą metę przy-
czynia się do ogólnego spadku czytelnictwa prasy. Jak mówił swoim współpra-
cownikom François Régis Hutin, decyzja kupna tych gazet była decyzją trudną. Po 
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pierwsze, nie było żadnej gwarancji, że grupa SIPA/Ouest-France potrafi  te gazety 
uratować. I nie ma zresztą tej gwarancji nadal.

Po drugie, wiadomo było, że przejęcie tych gazet przez Ouest-France wzbudzi 
protesty pod hasłem zagrożenia pluralizmu prasy. I tak się też stało: rozliczne 
media oraz związki zawodowe dziennikarzy protestowały przeciwko tej operacji, 
argumentując, że Ouest-France już jest gazetą dominującą na obszarze swojego 
działania. 

Alternatywą tego zakupu, wobec braku innych kandydatów, był jednak tyl-
ko upadek owych trzech gazet. Dyrekcja grupy SIPA zobowiązała się formalnie 
respektować linię redakcyjną każdego tytułu, koncentrując jedynie aspekty tech-
niczne, ich sprzedaż itd. Dossier trafi ło do rządowej Komisji Antymonopolowej 
i zostało zaakceptowane. 31 grudnia 2005 roku wówczas grupa Les Journaux de 
l’Ouest, obecnie nazwę zmieniono na Les Journaux de Loire, stała się podgrupą 
grupy SIPA.

Podgrupa PUBLIHEBDOS 

Tygodniowa prasa regionalna (PHR – Presse Hébdomadaire Régionale) ma 
mocną pozycję w wielu regionach Francji. Jest ona skierowana do wszystkich 
demografi cznych grup czytelników, ale szczególnie do kobiet i do ludzi mło-
dych. Można to tłumaczyć tygodniowym rytmem lektury: zarówno kobiety, jak 
i ludzie młodzi poświęcają mniej czasu na czytanie prasy. Sięgają jednak po nią, 
bo w tygodnikach regionalnych coraz liczniejsze są informacje i ogłoszenia de 
proximité – z najbliższej okolicy. Ta bliskość geografi czna i kulturowa tygodnika 
ma fundamentalne znaczenie dla poczucia przywiązania czytelnika do danego ty-
tułu. Niemałe znaczenie ma również niska cena tygodnika regionalnego – średnio 
1 euro – co jest istotne w wypadku ograniczonego budżetu wielu osób. 

Według badań czytelnictwa, przeprowadzonych przez Dział Badań i Rozwoju 
grupy Ouest-France, czas lektury tygodników regionalnych wynosi średnio około 
1 godziny, a każdy numer czyta średnio 4,9 osób. Nieco więcej jest wśród nich 
kobiet – 51,5 procent, mężczyzn – 48,5 procent. Ważne jest to, że czytelnicy tygo-
dników regionalnych nie są czytelnikami dzienników – 60 procent ogółu czytelni-
ków tygodników regionalnych czyta wyłącznie ten rodzaj prasy. Największą grupę 
stanowią osoby między 15. a 34. rokiem życia (29,8 procent) oraz w przedziale 
wieku od 35 do 49 lat (28 procent). Wreszcie PHR jest medium rodzinnym – 70 
procent czytelników to osoby żyjące w związku, 39 procent posiada przynajmniej 
jedno dziecko, 73 procent mieszka w domu jednorodzinnym. Najczęściej (40,5 
procent) czytelnicy mieszkają na wsi i w małych miejscowościach – od 2 do 20 ty-
sięcy mieszkańców (23,8 procent). Najmniej czytelników tygodników regionalnych 
zamieszkuje aglomerację paryską (7,9 procent). 

5 stycznia 1992 roku została powołana do życia spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością PUBLIHEBDOS, której celem miało być wydawanie tygodników 
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regionalnych. Decyzją zgromadzenia ogólnego członków 5 listopada 2001 roku 
zamieniono ją w spółkę akcyjną uproszczoną (SAS). Jej siedziba mieści się w Ren-
nes-Chantepie, gdzie swoje siedziby mają wszystkie należące do spółki grupy. 

Dlaczego grupa Ouest-France zajmuje się także wydawaniem tygodników 
regionalnych? Są ku temu dwa powody: deontologiczny i ekonomiczny. 

Wśród wydawców prasy powszechna jest wiedza o tym, jak wielką wagę przy-
kłada się w „Ouest-France” do respektowania linii redakcyjnej. U siebie, ale także 
i u innych. Stąd też, gdy małe tygodniki lokalne i regionalne, które były na ogół 
niewielkimi przedsiębiorstwami rodzinnymi, przeżywały typowe dla takich fi rm 
problemy związane z sukcesją, ich dotychczasowi właściciele preferowali sprze-
danie przedsiębiorstwa grupie Ouest-France, która gwarantowała respektowanie 
w przyszłości dotychczasowej polityki redakcyjnej. Jak mawiał jeden z twórców 
grupy PUBLIHEBDOS, zmarły w 2006 roku Phillippe Amyot d’Inville, praktycz-
nie wszystkie transakcje zakupu odbywały się nie z inicjatywy Ouest-France, ale 
z inicjatywy właścicieli poszczególnych tygodników.

Powodem ekonomicznym jest atrakcyjność polityki reklamowej. Akwizycja 
reklamy dla całej grupy tytułów jest bowiem bardziej skuteczna niż dla każdej, 
niewielkiej gazety z osobna. Podobnie, skoncentrowanie produkcji gazety (szcze-
gólnie druku) jest bardziej opłacalne w dużym ugrupowaniu, ponieważ przynosi 
oczywiste oszczędności skali.

Spółka PUBLIHEBDOS wydaje 75 tygodników regionalnych (2011 rok), stano-
wiąc pierwsze francuskie zgrupowanie prasy tego typu. Tygodniki te są bezpośred-
nio lub pośrednio zależne od spółki PUBLIHEBDOS, która jest członkiem grupy 
SIPA. Ich tygodniowa sprzedaż przekraczała w 2010 roku 740 tysięcy egzemplarzy. 
Poziom penetracji (liczba sprzedanych egzemplarzy w stosunku do liczby doro-
słych mieszkańców) jest wysoki i przekracza w niektórych departamentach 50 
procent. W odróżnieniu do prasy codziennej, sprzedaż tygodników regionalnych 
nie spada, ale utrzymuje się średnio na tym samym poziomie38.

Tygodniki należące do grupy PUBLIHEBDOS ukazują się w większości na 
zachodzie Francji, w regionie Bretanii, Kraju Loary i Normandii, ale także w Pi-
kardii (północny zachód) i w regionie paryskim. Ich pozycja w regionie paryskim 
wzmocniła się jeszcze bardziej po wykupieniu we wrześniu 2001 roku tygodnika 
„La République de Seine-et-Marne”. W ostatnich dziesięciu latach PUBLIHEB-
DOS wylansowała kilka nowych lub wznowionych tygodników (por. rysunek 1, 
przestawiający mapę obszaru dystrybucji tygodników regionalnych należących do 
spółki PUBLIHEBDOS). Idąc w ślad za konkurencją, PUBLIHEBDOS utworzyła 
także kilka tygodników bezpłatnych w dużych miastach (Cean i Rouan). 

Wchodzący w skład spółki PUBLIHEBDOS wydawcy tygodników regio-
nalnych są szefami przedsiębiorstw, pochodzą z terenu, na którym ukazują się 
tygodniki, więc najlepiej orientują się w potrzebach poszczególnych tytułów. 
Każdy z wydawców jest odpowiedzialny za jeden do czterech tytułów. To oni, a nie 

38  Centrum Dokumentacji Ouest-France.
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władze spółki, dobierają i zatrudniają ekipy redakcyjne, wiedzą, jaki powinien być 
nakład, to oni znają swoich czytelników i ich potrzeby. Każdego miesiąca powstaje 
„Tablica wskaźników” (Tableau de bord) informująca o wynikach działalności – 
o sprzedaży, druku, ilości zużytego papieru.

Centrala w Rennes zarządza natomiast następującymi działami: zarządzania 
(płace i księgowość), zasobów ludzkich (kwestie administracyjne), rozwoju (re-
klama i sprzedaż), sektorem przemysłowym (dwie drukarnie), sektorem informa-
tycznym.

Ich rola jest służebna wobec wydawców. We wrześniu każdego roku Dział Za-
rządzania przygotowuje Feuille de route – wskazówki dla wydawców. Jest w nich 
zawarta ogólna strategia spółki, którą wydawcy mają szczegółowo rozwinąć. Poza 
tym tworzony jest roczny Plan d’action – plan działania, a wydawcy i szefowie 
poszczególnych działów spotykają się w listopadzie każdego roku, by ustalić daty 
realizacji poszczególnych działań i wykonania planów, przewidzieć koszty. Osobą 
prowadzącą i konsolidującą wszystkie działania jest prezes kierownictwa spółki. 
Jednak to każdy z wydawców odpowiada za swoją działalność i przygotowuje 
bilans swojej gazety dla całego holdingu.

Podgrupa PRÉCOM 

Kolejną ważną podgrupą w obrębie grupy SIPA/Ouest-France jest powstała 
w 1989 roku spółka PRÉCOM (Publicité, Régie, Édition et Communication). 
Zatrudnia 851 osób, a obroty osiągają 260 milionów euro (2010 rok). Jej głów-
nym działaniem jest akwizycja reklamy dla całej grupy SIPA. Chodzi tu przede 
wszystkim o reklamę lokalną – reklama krajowa, która w wypadku Ouest-France 
stanowi kilkanaście procent przychodów tego typu, jest uzyskiwana przez odrębną 
spółkę, współwłasność wielu gazet regionalnych. 

PRÉCOM posiada kilkanaście fi lii. Na ich czele stoi spółka matka, której zada-
niem jest przede wszystkim prowadzenie akwizycji oraz tworzenie na zamówienie 
reklam dla dziennika „Ouest-France”, dla tygodników regionalnych będących 
własnością grupy, a także dla tytułów specjalistycznych. PRÉCOM tworzy także re-
klamy dla zleceniodawców spoza grupy w prasie na terenie całej Francji, przyjmuje 
zlecenia ogłoszeń ofi cjalnych (społecznych, urzędowych itp.), tworzy i prowadzi 
akwizycję reklamy radiowej (dla stacji radiowych lokalnych i regionalnych, w tym 
własnej sieci regionalnej Hit West oraz w radiu krajowym RMF i Europe), kompo-
nuje reklamę w multimediach, szczególnie na stronach internetowych stworzonych 
przez dziennik „Ouest-France” i spółkę Ouest-France Multimédia. 

Spółka posiada własną agencję pośrednictwa i prowadzi doradztwo w zakresie 
rekrutacji pracowników, ułatwiając kontakt fi rm poszukujących pracowników 
z kandydatami do pracy. Grupa PRÉCOM proponuje również ekspertyzy w dzie-
dzinie reklamy afi szowej, tworzy kompleksowe kampanie, dla których ma swoje 
własne billboardy i dodatkowo może korzystać z billboardów obcych. Wreszcie 
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PRÉCOM organizuje lub współorganizuje w swoim regionie wielkie akcje i wy-
darzenia kulturalne, sportowe, turystyczne i wszelkie inne adresowane do jego 
mieszkańców (targi, koncerty, wystawy itp.). 

PRÉCOM jest fi rmą reklamową, której ogromnym atutem jest to, że jest ona 
związana z grupą multimedialną SIPA, a szczególnie z dziennikiem „Ouest-Fran-
ce”. Po pierwsze, pozwala to zintegrować całość działań w sektorze usług dla re-
klamodawców, a mianowicie poszukiwanie klientów, zdobywanie rynku, sprzedaż 
usług, produkcję reklam, układ reklam na stronach dziennika, druk i fakturowanie; 
po drugie, agencja może użyć mocnych argumentów wobec swoich klientów, po-
tencjalnych reklamodawców, aby wybierali właśnie ją i dziennik „Ouest-France” 
(a także inne gazety grupy SIPA) jako nośniki swoich reklam. Jakie to argumenty? 
„Ouest-France”, a dzięki niemu inne wydawnictwa kontrolowane przez Grupę 
Ouest-France, jest medium niezwykle silnym. Według ofi cjalnych danych, dzien-
nik jest czytany codziennie regularnie przez prawie 2,3 miliona osób. Inaczej 
mówiąc, przy sprzedaży około 780 tysięcy egzemplarzy, każdy egzemplarz czyta 
średnio 2,9 osób, w tym praktycznie wszyscy mieszkańcy regionu reprezentu-
jący wysoką siłę nabywczą. Nośność reklamy jest też niezwykle duża dzięki 47 
edycjom dziennika, w których są strony z informacjami krajowymi, regional-
nymi, lokalnymi (w tym liczne strony kolorowe), regularne dodatki tematyczne 
do wydań codziennych, program telewizyjny itp. PRÉCOM może zatem spełnić 
różnorodne wymagania dotyczące odpowiedniego umiejscowienia różnego typu
reklamy. 

Ponadto dzięki owym 47 wydaniom dziennika i – od niedawna – dzięki innym 
obsługiwanym tytułom prasy codziennej, a także licznym tygodnikom regionalnym 
należącym do tej samej grupy, reklamodawca może bardzo precyzyjnie kierować 
swoją reklamę do konkretnych czytelników/konsumentów w strefi e swojego dzia-
łania. 

Należy również dodać, że „Ouest-France” jest bardzo wiarygodnym medium 
informacyjnym. Sam dziennik ma duży kapitał zaufania u swoich czytelników 
i w konsekwencji reklamodawca może w pełni wykorzystać pozytywny image 
i wiarygodność dziennika dla swoich przekazów reklamowych. 

Podobnie jak redakcje regionalne, agencje PRÉCOM są obecne na całym geo-
grafi cznym obszarze zasięgu dziennika. W wielu wypadkach siedziba PRÉCOM 
znajduje się w tym samym lokalu co redakcja gazety. 

Dochody z reklamy w dzienniku „Ouest-France” wynoszą 37 procent dochodów 
gazety. PRÉCOM i jego fi lie realizują 84 procent obrotów z reklamy, zajmując 
się reklamami regionalnymi, a także lokalnymi. Pozostałych 16 procent fi rma 
Com>Quotidiens, przyjmując reklamę krajową. Wśród reklam lokalnych i regio-
nalnych, realizowanych przez PRÉCOM, 63 procent stanowią reklamy handlowe, 
a 37 procent to ogłoszenia drobne. W ostatnich latach udział ogłoszeń drobnych 
z roku na rok maleje na rzecz Internetu (por. tabela 10). 
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Tabela 10. Ewolucja przychodów z reklam w gazecie „Ouest-France” (w mln euro w 2010 roku)

 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Kwota
dochodów 
z reklamy

 
112
 

 
128

 

 
159

 

 
160

 

 
165

 

 
128

 
Proporcja
reklamy
handlowej

 
64%

 

 
58%

 

 
53%

 

 
55%

 

 
50%

 

 
63%

 
Proporcja
ogłoszeń
drobnych

 
36%

 

 
42%

 

 
47%

 

 
45%

 

 
50%

 

 
37%

 

Źródło: oprac. własne na podstawie danych otrzymanych od Centrum Dokumentacji Ouest-France. 

Podgrupa PRÉCOM-Multimédia proponuje usługi związane z reklamą w In-
ternecie, sponsoring rubryk, dossier lub wydarzeń na wszystkich stronach na-
leżących do grupy. Możliwe jest połączenie usług, ich realizacja jednocześnie 
na stronach internetowych i w dzienniku drukowanym. Services „plus” (usługi 
dodatkowe) to usługa polegająca na dostarczeniu reklamodawcy bilansu usługi 
po jej zakończeniu, czyli statystyki wejść na stronę, liczby kliknięć na reklamę 
klienta itp. Dzięki wszechstronnej tematyce dziennika „Ouest-France” oraz stron 
internetowych dziennika, a także dzięki szerokiej strefi e geografi cznej, w której 
operuje dziennik, klient może precyzyjnie wybrać z kilkudziesięciu istniejących 
wydań dziennika to, dzięki któremu jego reklama najskuteczniej dotrze do grupy 
docelowej, do której produkt jest skierowany, i w tym regionie, w którym operuje
reklamodawca. 

Ważnym elementem zarządzania PRÉCOM jest decentralizacja pracy w zależ-
ności od obszaru geografi cznego. Jak we wszystkich spółkach, tak i w tej obowią-
zuje autonomia. Istnieje jednak zasada mówiąca, że reklama ma pozostawać na 
usługach tytułów grupy, które dzięki niej mogą być tanie, więc dostępne dla jak 
największej liczby czytelników. Używane często w kontekście prasy regionalnej 
i w kontekście samego dziennika „Ouest-France” pojęcie proximieté po raz kolejny 
znajduje swoje zastosowanie także w wypadku reklamy.

Strategia w zakresie reklamy w grupie Ouest-France jest bardzo ściśle okre-
ślona i związana z ceną dziennika. Jeśli liczba reklam będzie wystarczająco duża, 
można będzie utrzymać niską cenę gazety, co jest celem najważniejszym. Ważnym 
tym bardziej, że kryzys ekonomiczny z jednej strony, a rozwój Internetu z drugiej 
uderzyły mocno w media tradycyjne. 

Nie można zapomnieć, że łączne koszty produkcji i dystrybucji gazety w prze-
liczeniu na jeden egzemplarz wynoszą 1,34 euro, natomiast średnia cena sprze-
daży gazety wynosi 0,80 euro (cena dziennika jest wyższa o 15 centów w piątki 
z powodu dołączonego dodatku telewizyjnego; cena wydania niedzielnego wynosi 
0,95 euro). Różnicę pokrywają dochody z reklam.

Można się zastanawiać, czy troska o wzrost dochodów z reklam nie powoduje 
spadku zaufania czytelników, którzy mogą wątpić, czy aby deklaracje dziennika 
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i całej grupy dotyczące szczytnych celów ich działania – pluralistycznej infor-
macji, służby czytelnikowi, misyjnej roli dziennika – są szczere. Jednak patrząc 
realistycznie, taka strategia jest w wypadku „Ouest-France” bardzo racjonalnym 
podejściem do rzeczywistości. Przy dużej konkurencji na rynku mediów, misja 
dziennika realizuje się w gospodarce rynkowej dzięki skutecznej polityce han-
dlowej, opartej między innymi na aktywnym pozyskiwaniu reklam, na decen-
tralizacji akwizycji, na maksymalnym zbliżaniu się do odbiorcy. Nie oznacza 
to jednak, że „Ouest-France” przyjmuje wszystkie ogłoszenia. Tylko w jednym 
1996 roku dziennik odmówił zamieszczenia wartych 2,5 miliona franków re-
klam, ponieważ nie odpowiadały one etycznym zasadom przestrzeganym przez
redakcję. 

Podgrupa SOFIOUEST

O ile gazeta „Ouest-France” jest niejako symbolem, sztandarem całej grupy 
SIPA, o tyle najważniejszą z punktu widzenia generowania zysków jest inna jej 
część składowa – grupa SOFIOUEST. Kontroluje ona wiele fi rm, w tym wydawnic-
two książek i niektórych gazet lub magazynów, które ze względów historycznych 
lub formalnoprawnych nie mogły być przeniesione do dekapitalizowanej grupy 
Ouest-France. 

Najważniejszą pozycję w grupie SOFIOUEST zajmuje spółka Spir Communi-
cation, kontrolowana w 66 procentach przez SOFIOUEST. Spir Communication 
odnotowała w 2010 roku 539 milionów euro obrotu, posiadała łącznie 3066 stałych 
współpracowników i około 22 tysięcy dystrybutorów zatrudnionych na dorywcze 
umowy. Spir Communication ma następujące branże działalności:

– bezpłatna prasa reklamowa (101 tytułów),
– pięć drukarń i osiem ośrodków składu gazet, 
–  magazyny tematyczne dotyczące nieruchomości (46 bezpłatnych i trzy płatne; 
fi lie w Belgii, Szwajcarii i w Czechach);

–  dystrybucja (249 ośrodków dystrybucji, 8,4 miliarda dokumentów nieadre-
sowanych, rozdystrybuowanych w 2010 roku do skrzynek pocztowych, 374 
miliony dostarczonych gazet i 15 milionów paczek); 

–  multimedia (różnorodne strony ogłoszeń drobnych, a w szczególności ogło-
szeń o nieruchomościach i samochodach: 34 miliony wizyt, 285 milionów 
stron widzianych miesięcznie).

Patronem Spir jest Louis Échelard, dyrektor generalny spółki SIPA. Ma on 
trudne zadanie przebudowania Spir, którego dotychczasowy model ekonomiczny, 
opierający się na gazetach bezpłatnych, został w ostatnich latach mocno zachwiany. 
O ile w latach 1990–2007 prasa reklamowa przynosiła znaczne dochody spółce 
i całej grupie, o tyle obecny odpływ ogłoszeń do Internetu zmusza do zmian. Jed-
nocześnie, ze względu na to, że reklama w Internecie jest dużo mniej dochodowa, 
Spir rozwija równolegle dystrybucję paczek i prospektów. 
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Spir Communication posiada też 25 procent kapitału informacyjnego dziennika 
gratisowego „20 Minutes”. Kolejne 25 procent należy bezpośrednio do SOFIO-
UEST (a pozostałe 50 procent do norweskiego koncernu SCHIBSTED). Gazeta 
„20 Minutes” jest rozprowadzana w Paryżu i w 32 największych miastach Francji. 
Jej łączny nakład przekracza 800 tysięcy egzemplarzy, co daje jej pierwsze miejsce 
w tej kategorii prasy, przed konkurentem, jakim jest „Metro”.

Można zadać pytanie, dlaczego grupa SOFIOUEST inwestuje w bezpłatne ga-
zety informacyjne? Czy nie jest to dla dziennika „Ouest-France” konkurencja? Tak 
myślało wiele osób. Ale rzeczywistość okazała się inna: stworzenie bezpłatnych 
gazet informacyjnych odebrało bardzo niewielką (3–5 procent) liczbę czytelników 
gazetom płatnym, natomiast przybliżyło prasę (chciałoby się powiedzieć: oswoiło 
z nią) nowym kategoriom czytelników, którzy gazet płatnych nigdy dotąd nie 
kupowali. Ponieważ byli to w większości ludzie młodzi i aktywni, medium tym 
zainteresowali się reklamodawcy. 

Jak widać na powyższym przykładzie, polityka grupy SOFIOUEST otwiera 
się na nowo się pojawiające rynki komunikacji. Nie ma w dziedzinie kupna no-
wych spółek żadnych z góry założonych ograniczeń. Jednakże ten rozwój nie jest 
żywiołowy, bowiem jest on oparty na bardzo rozważnej i nierychliwej polityce 
kadrowej. Grupa kładzie olbrzymi nacisk na właściwy dobór pracowników i dobre 
ich wyszkolenie, a to wymaga czasu i nakładów fi nansowych. Najczęściej spółka 
zleca rekrutację i szkolenia wyspecjalizowanym fi rmom. Zespoły handlowców 
mają bardzo precyzyjne instrukcje szkoleniowe. Jak twierdził Paul Museux, dyrek-
tor generalny SOFIOUEST, nie można odnieść sukcesu bez szkoleń, precyzyjnej 
informacji i stałego doskonalenia zawodowego pracowników. 

Nadzór grupy nad spółkami wchodzącymi w jej skład polega w pierwszym 
rzędzie na określaniu celów ogólnych oraz ramowych wymagań stawianych po-
szczególnym spółkom. SOFIOUEST kładzie duży nacisk na kontrolę osiąganych 
rezultatów. Weryfi kuje się jakość wszystkich działań, a szczególnie tak newral-
gicznych punktów, jakimi są drukarnie oraz dystrybucja. Co miesiąc sporządza się 
statystyki i na podstawie ich analiz wprowadza modyfi kacje.

W zakresie środków i organizacji pracy fi lie SOFIOUEST mają najczęściej 
całkowitą niezależność. Zasadą jest, by nie zaprzepaścić istniejącego potencjału 
ludzkiego i doświadczenia w pracy, jakim legitymują się poszczególne spółki-fi lie. 
Każda z nich ma swoją specyfi kę, swoją znajomość terenu: zarządzać dystrybucją 
gazet gratisowych, drukarniami czy wydawaniem książek to nie jest to samo. Czas, 
który należałoby poświęcić na reorganizację czy znalezienie nowych pracowni-
ków, działałby na niekorzyść fi rmy. W większości wypadków kultura starej spółki 
zostaje zachowana. 

Zysk, który generuje SOFIOUEST, jest dzielony według klasycznych zasad 
spółki handlowej: jego większość jest inwestowana w rozwój grupy, część zaś 
jest wypłacana akcjonariuszom w postaci dywidend. Celem nadrzędnym grupy 
jest jednak ochrona niezależności tytułu dziennika. W tym celu spółka matka SIPA 
posiada kontrolny pakiet akcji w grupie SOFIOUEST.
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Wewnętrzna struktura organizacyjna spółki Ouest-France SA

Schemat 1 prezentuje sposób, w jaki – według defi nicji procesu organizo-
wania39 – zgrupowano działania i zasoby w przedsiębiorstwie Ouest-France SA. 
Dzięki nim zostały ustalone stosunki organizacyjne, określające pozycję i role 
poszczególnych składników organizacji, procedury pełnienia tych ról, a także sieć 
kanałów informacyjnych. 

Oryginalność przedstawionych na schemacie zasad działania przedsiębiorstwa 
polega na skrzyżowaniu funkcji kierowniczych, operacyjnych i funkcjonalnych. 
W kilku wypadkach, jak widać, te same osoby pełnią więcej niż jedną funkcję. 

W praktyce autonomia decyzji każdego z dyrektorów Ouest-France jest szeroka 
i sprecyzowana. Na co dzień pojawia się jednak wiele problemów, których nie 
da się rozwiązać w ramach kompetencji jednego z dyrektorów lub kierowników: 
potrzebna jest konsultacja z innymi lub, jak to się we Francji mówi, „koncertacja” 
(concertation).

Trudność owej „koncertacji” wynika z dwóch przyczyn. Pierwsza, wyżej 
wspomniana, zachodzi wówczas, kiedy jakiś element problemu do rozwiązania 
wykracza poza kompetencje jednej osoby i wkracza w kompetencje drugiej. Po-
trzebna jest tu zatem „koncertacja” pozioma. Druga sytuacja zachodzi wówczas, 
kiedy problem „koncertacji” poziomej nie istnieje, ale ma miejsce w pionie. Gdy 
kierownik redakcji w małym mieście lub nawet dyrektor departamentalny Ouest-
-France podejmują decyzję, która wykracza poza ich uprawnienia hierarchiczne, 
muszą ją skonsultować z redaktorem naczelnym lub zastępcą. Dla rozwiązania tych 
problemów została powołana cała seria struktur lub zebrań. Są to struktury, które 
równocześnie mają za zadanie prowadzić kontrolę w przedsiębiorstwie (będzie 
o niej mowa poniżej):

CODIR, Komitet Dyrekcji: zebranie mające miejsce w każdy poniedziałek 1. 
rano, uczestniczą w nim wszyscy członkowie dyrekcji wymienieni w struk-
turze powyżej. Jest to czas zarówno „koncertacji” poziomej, jak i pionowej; 
poziomej – pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, pionowej 
– pomiędzy poszczególnymi dyrektorami i P-DG. Bardzo ważną cechą tego 
zebrania jest również możliwość wzajemnej wymiany informacji o tym, co 
dzieje się w tym bardzo dużym przedsiębiorstwie i na jego ekonomicznych, 
społecznych, a nawet politycznych obrzeżach. 
CODIN: Komitet Dyrekcji (dla odróżnienia go od poprzedniego użyto skró-2. 
tu nazwy miejscowości, w której miał on miejsce po raz pierwszy, miano-
wicie DINard). Uczestnicy wymienieni powyżej zbierają się raz na rok, 
we wrześniu, na kilkudniowej sesji wyjazdowej, podczas której dyskutują 
o planach rozwojowych przedsiębiorstwa i całej grupy na rok następny. 
Podobne zebrania „na początek roku” odbywają się w każdej podgrupie – 
części składowej grupy SIPA/Ouest-France. 

39  B. Kożuch, op. cit., s. 139.
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Zebranie Dyrekcji Generalnej i Redakcji Naczelnej: odbywa się w każdy 3. 
poniedziałek po południu; obecni są na nim P-DG i jego zastępcy oraz 
członkowie Redakcji Naczelnej (około dziesięć osób). Na zebraniu tym 
poruszane są kwestie bieżącej linii redakcyjnej, rozpatrywane sukcesy i nie-
dociągnięcia, przedstawiane plany publikacyjne na najbliższy okres i inne 
kwestie mogące dotyczyć redakcji „Ouest-France”. 
CORED (zebranie raz na kwartał), Komitet Redakcji: podobnie jak powyż-4. 
sze zebranie, CORED jest poświęcony funkcjonowaniu redakcji i realizo-
waniu linii gazety, jej zawartości merytorycznej, niektórym problemom 
technicznym. Do przedstawicieli wspomnianych powyżej dyrekcji i redak-
cji dołączają dyrektorzy departamentalni Ouest-France. CORED ma więc 
charakter bardziej „terenowy” niż zebranie Dyrekcji Generalnej i Redakcji 
Naczelnej.
COOP, Komitet Operacyjny: odbywające się w każdy poniedziałek po po-5. 
łudniu zebranie dyrektorów operacyjnych, poświęcone koordynacji hory-
zontalnej pomiędzy nimi. 
Komitet Strategiczny: zbiera się raz na miesiąc. Podczas tego spotkania 6. 
główni dyrektorzy poruszają bardziej dalekosiężne kwestie rozwoju przed-
siębiorstwa.
COPROM, Komitet Promocji: zebranie o podobnym charakterze z dyrek-7. 
torami i kierownikami działów sprzedaży i reklamy, rozwoju i PR. 
COPESIP, Komitet Pilotażowy Ewolucji Systemów Informatycznych: gro-8. 
madzi z nieregularną częstotliwością dyrektorów operacyjnych oraz kierow-
ników informacji produkcji, by śledzić błyskawiczną rewolucję, która ma 
miejsce w tym zakresie, i odpowiednio na nią reagować. 
Komitet Pilotażowy Informatyka/Sprzedaż: gremium o podobnym cha-9. 
rakterze jak powyższe, specjalizujące się w informatyce sieci dystrybucji, 
w wypadku Ouest-France bardzo skomplikowanej.
Departamentalne plany działania budżetów: w każdym departamencie od-10. 
bywają się raz na rok zebrania poświęcone bilansowi kończącego się roku 
i programowi na rok następny; zebrania te organizowane są, z jednej strony, 
przez departamentalne ekipy sprzedaży i budżetów, z drugiej, przez ekipy 
zajmujące się reklamą. 
Zebranie dyrekcji – Multimédia: członkowie Dyrekcji Generalnej omawia-11. 
ją na nim z kierownictwem podgrupy Ouest-France Multimédia bieżące 
problemy oraz podejmują najistotniejsze decyzje. Wobec rosnącej wagi tej 
dziedziny częstotliwość tych zebrań została zmieniona z rytmu kwartalnego 
na miesięczny. Kwestie multimediów podnosi się co tydzień na zebraniu 
CODIR.
Przygotowanie budżetów rocznych: co roku, pod koniec lata, każdy dział 12. 
przedsiębiorstwa przygotowuje podsumowanie sytuacji budżetowej roku 
bieżącego i wykonuje oszacowanie potrzeb w roku następnym, w zależ-
ności od przewidywanej ewolucji działalności. W październiku odbywają 
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się zebrania osób odpowiedzialnych za dany dział z dyrekcją fi nansową 
i generalną – następuje podczas nich pierwsze dopasowanie zapotrzebowań 
do istniejących możliwości fi nansowych. W listopadzie, po odbyciu wszyst-
kich zebrań, dyrekcja fi nansowa przygotowuje dane zbiorcze planowanych 
przychodów i wydatków (na płace, na środki produkcji, na inwestycje itd.). 
Wówczas okazuje się, czy budżet „się trzyma”, czyli czy przewidywane 
przychody pokrywają sugerowane wydatki. Często okazuje się, że tak nie 
jest – dokonuje się wówczas niezbędnych korekt. 

 Struktury parytetowe (skupiające pracodawców
i pracowników)

Komitet Przedsiębiorstwa (zebrania zwyczajne i nadzwyczajne) to organ pa-
rytetowy obowiązkowy we Francji – jak już wspomniano w części pracy doty-
czącej prawnych podstaw działania przedsiębiorstwa medialnego – w każdym 
przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 50 Pracowników. Uczestniczy w nim 
P-DG i jego zastępcy, a także dyrektor Działu Zasobów Ludzkich; ze strony pra-
cowników zasiadają w nim delegaci wybrani w odbywających się co dwa lata we-
wnętrznych wyborach. W Komitecie zasiadają również przedstawiciele związków 
zawodowych. Zebrania zwyczajne komitetu odbywają się co miesiąc. Zebrania 
nadzwyczajne zwoływane są nieregularnie, w zależności od potrzeb. Protokół 
z ich przebiegu, po podpisaniu, rozsyłany jest do wszystkich pracowników. Ko-
mitet Przedsiębiorstwa to pole konfrontacji idei, programów i codziennych kwestii 
spornych pomiędzy dyrekcją a przedstawicielami załogi. Zebrania bywają trud-
ne, czasami nawet burzliwe. Wiele lat temu wprowadzono jednak zasadę, że bez 
względu na tematykę i „temperaturę” zebrania jego uczestnicy idą na wspólny 
obiad, co powoduje zmniejszenie napięć, przyczynia się do lepszego, osobistego 
poznania się i nawiązania bardziej nieformalnych relacji. Jednocześnie Komitet 
Przedsiębiorstwa jest zobligowany do prowadzenia akcji socjalnej. Z mocy pra-
wa dysponuje on stałym budżetem, wpłacanym przez przedsiębiorstwo. Poza 
zebraniami plenarnymi Komitetu Przedsiębiorstwa, organ ten funkcjonuje także 
w komisjach specjalistycznych. Są to komisje:

– ekonomiczna i inwestycji,
– szkoleń,
– udziału w zyskach,
– kwalifi kacyjna,
– remontowa,
– techniczna i warunków pracy,
– rada nadzorcza PEE (pracowniczego planu oszczędnościowego)
– grupa prewencji alkoholowej,
– negocjacji zbiorowych rocznych.
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Drugą strukturą parytetową jest Komitet BHP, złożony z przedstawicieli dy-
rekcji Działu Zasobów Ludzkich i z wybranych przedstawicieli załogi. Swoje 
comiesięczne zebrania Komitet ten organizuje za każdym razem w innym miejscu, 
w innym dziale fi rmy lub redakcji terytorialnej. W jego ramach działają następu-
jące komisje:

– badania stanowisk pracy,
– inwestycji,
– redakcji zewnętrznych,
– lokali redakcyjnych.
Pozostałe struktury parytetowe to: 

comiesięczne zebrania delegatów (dziennikarzy, pracowników biurowych • 
i administracyjnych, robotników, kierownictwa) z kierownictwem Działu 
Zasobów Ludzkich: na zebraniach tych omawia się głównie problemy wa-
runków pracy;
struktura pomocy w tworzeniu przedsiębiorstwa: każdy pracownik, jeżeli • 
chce założyć własne przedsiębiorstwo, ma prawo do pomocy fi rmy, którą, 
w takim wypadku, opuszcza; warunki i typ tej pomocy określa powołana 
w tym celu ad hoc komisja parytetowa;
komisja zapomóg socjalnych;• 
komisja stypendium socjalnego: wspomniany już wcześniej organ, stanowią-• 
cy o przyznaniu pracownikowi płatnego, półrocznego urlopu, jeśli chce się 
on zaangażować w jakąś konkretną akcję socjalną lub humanitarną; rocznie 
przyznaje się dwa do trzech takich stypendiów.

5.4.  PRZYWÓDZTWO JAKO ŹRÓDŁO MOTYWOWANIA
PRACOWNIKÓW 

Należy podkreślić, że w zmieniającym się stale otoczeniu, wobec przemian 
ogólnego systemu wartości społeczeństwa, a także wbrew zasadom obowiązującym 
we współczesnym biznesie medialnym, przywódca „Ouest-France” jawi się jako 
jeden z ostatnich prawdziwych patronów prasowych we Francji, mimo pojawiają-
cych się krytycznych wypowiedzi pod jego adresem i na temat prowadzonej przez 
niego polityki rozwoju grupy. 

W tych krytycznych wypowiedziach można odczytać zarzuty dotyczące przede 
wszystkim zakupu tytułów, które były konkurencyjne na rynku codziennej prasy 
na zachodzie Francji, należących do grupy Dassault (wcześniej Grupy Hersant): 
„Presse Océan” z Nantes, „La Maine Libre” z Mans oraz „Le Courrier de l’Ouest” 
z Angers. W opinii zarówno niektórych przedstawicieli związku zawodowego SNJ 
(Syndicat National des Journalistes – Krajowy Związek Zawodowy Dziennikarzy), 
jak i prasy francuskiej, François Régis Hutin, wykupując nowe tytuły na zachodzie 
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Francji, inwestując w rozwój prasy bezpłatnej, ukrywa, pod pretekstem ochrony 
pluralizmu i realizowania ideałów społecznych, swoje apetyty monopolistyczne40. 

Patron „Ouest-France” bywa też krytykowany za autorytaryzm i niepodzielne 
rządy w dzienniku, za to, że nic bez jego wiedzy i akceptacji nie może się wyda-
rzyć41. Przypomnijmy, François Régis Hutin jest Prezesem-Dyrektorem General-
nym, dyrektorem publikacji i szefem redakcji jednocześnie. Jest jednym z trzech 
członków kierownictwa spółki SIPA, do której należą poszczególne spółki kon-
stytuujące całą grupę SIPA/Ouest-France, a mianowicie spółki: Ouest-France, Les 
Journaux de Loire, PUBLIHEBDOS, PRÉCOM i SOFIOUEST, w których pełni 
funkcję P-DG. 

Jednak we wszystkich rozmowach przeprowadzonych przez autorkę w siedzi-
bie spółki powtarzała się zgodna opinia, że bez osoby François Régisa Hutina nie 
byłoby możliwe trwanie i rozwój tego przedsiębiorstwa. Podkreślana przez Philipa 
Kotlera różnica między menedżerem a przywódcą polega na odmienności spełnia-
nych zadań i wymaganych umiejętności. Przywódca „wyznacza daleki i ambitny 
cel oraz mobilizuje podwładnych do podążania w tym kierunku”, menedżer nato-
miast „zarządza uruchomionymi procesami”42. François Régis Hutin z pewnością 
nie jest na co dzień menedżerem, albowiem tę funkcję deleguje od lat na swoich 
współpracowników, członków dyrekcji fi rmy. Rzecz jasna, ma on prawo do kon-
troli, nawet najbardziej drobiazgowej, i z tego prawa korzysta. Zajmuje się głównie 
dwoma obszarami: strategią rozwoju przedsiębiorstwa i grupy oraz przesłaniem 
informacyjno-dziennikarskim. Jest on jedynym patronem dużej gazety we Francji, 
który regularnie w niej pisuje, przywiązując do tego olbrzymią wagę. 

Jednak to nie zakres jego działań ma fundamentalne znaczenie dla jego roli 
przywódcy w przedsiębiorstwie, którym zarządza. Najistotniejsze są jego cechy 
osobowościowe, dzięki którym należy go uznać za przywódcę wybitnego, motywu-
jącego pracowników do działania i realizacji wspólnych celów. Posiadając władzę 
przypisywaną43, wykorzystuje ją, dając osobisty przykład, prezentując postawę 
wysoce moralną i rygorystyczną etycznie. Jak to zostanie przedstawione w części 
poświęconej kulturze organizacji, to on jest głównym twórcą wartości i zasad, 
którymi organizacja się kieruje, co więcej, on sam ich rygorystycznie przestrzega, 
czym motywuje pracowników do naśladowania go. Stosuje również inspirujące 
apele44 do pracowników. Należy stwierdzić, że reprezentuje on styl przywództwa 
zorientowanego na ludzi45, kontynuując tradycję przedsiębiorstwa zapoczątkowaną 
przez jego założycieli w 1889 roku, opartą na trosce o pracowników.

40  Por. artykuły: M. Baudliller, Incontournable, „Challenges”, nr 28, 23.03.2006; L. Colvert,
F.R. Hutin Ouest Side Story, „Le Canard Enchaîné”, 8.03.2006.

41  J. Grall, Il était une fois dans l’Ouest, „Le Nouvel Economiste”, 19.01.2006.
42  J. P. Kotler, The Leadership Factor, Free Press, New York 1988, s. 21, cyt. za: A.K. Koźmiński, 

W. Piotrowski, op. cit., s. 336.
43  R.W. Griffi n, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2004, s. 558.
44  Ibidem, s. 559.
45  Ibidem, s. 562.
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Podejście kwalifi kacyjne, mimo że wielu badaczy zrezygnowało z prób okre-
ślenia cech przywódczych46, pozwoliło autorce na podstawie poczynionych ob-
serwacji stwierdzić, że P-DG Ouest-France spełnia cechy lidera, wynikające z po-
działu dokonanego przez teoretyków podejścia kwalifi kacyjnego: jest wysokim, 
przystojnym mężczyzną, ma duże poczucie własnej wartości, jest zdecydowany, 
asertywny, energiczny, ma wysoki próg odporności na stres, jest bardzo ambitny 
i odważny w podejmowaniu decyzji, uparty i stanowczy, gdy jest przekonany do 
swojej koncepcji i racji, posiada cechy dominacji nad innymi, jest obdarzony dużą 
inteligencją. Te cechy łączy z umiejętnościami: jest twórczy i innowacyjny, posiada 
umiejętność tworzenia wizji, ma – wydaje się – bardzo naturalną elegancję, styl 
bycia „światowca”, potrafi  być uroczy, umie w sposób zaangażowany słuchać, 
posiada też zdolność perswazyjnego mówienia oraz wysokie umiejętności komu-
nikacyjne. 

Nie zmienia to faktu – co zaobserwowała autorka w czasie wizyt w Ouest-Fran-
ce, a także w trakcie wizyt François Régisa Hutina w Polsce, że choć pozostaje 
on charyzmatycznym przywódcą i bywa uroczym towarzyszem, często też bywa 
przywódcą autorytarnym i potrafi  być nieprzystępny i surowy. 

Jednak swój autorytaryzm wykorzystuje do budowania organizacji otwartej, 
uczącej się, modernizującej, zmieniającej się i rozwijającej, dostosowującej się do 
zmian w otoczeniu i do agresywnej konkurencji. Uznając, że ten ostatni aspekt staje 
się obecnie najważniejszy wobec wyzwań, jakie stają przed francuską prasą, auto-
rytaryzm przywódcy Ouest-France może być atutem w walce o utrzymanie pozycji 
dziennika „Ouest-France” na rynku mediów. Autorytet, którym się cieszy, w dużej 
mierze wynika z jego osobistej postawy: przyzwoitości, uczciwości, realizowania 
zachowań etycznych, wpisujących się w uniwersalny system wartości.

Tradycja postawy paternalistycznej wobec pracowników, charakterystyczna 
dla procesu zarządzania we Francji, jest z powodzeniem realizowana przez tego 
przywódcę. W jej charakter wpisują się bowiem również zachowania autorytarne, 
choć podstawą jest troska o dobro pracownika, który właściwie motywowany, 
będzie z zaangażowaniem realizował cele organizacji.

5.5. PROCES KONTROLI

Lester R. Bittel przyjmuje, że kontrola w przedsiębiorstwie służy sprawdzeniu, 
czy zaplanowane działania zostały wykonane według ustalonych w planie norm, 
określa odchylenia i pozwala na podjęcie kroków, dzięki którym wszystkie cele 
organizacji będą realizowane z optymalnym wykorzystaniem wszelkich zasobów47. 

46  Ibidem, s. 560–561.
47  L.R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN – McGraw Hill 

Book Company Europe, Warszawa–Londyn 1998, s. 186.
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W Ouest-France proces kontroli jest równocześnie określeniem sposobu komunika-
cji i przekazu informacji, bez których kontrola nie mogłaby mieć miejsca. Wszyst-
kie etapy procesu: 1) ustalenie norm, wzorców, standardów, celów, metod pomiaru 
efektywności; 2) ocena aktualnych wyników, wykorzystania środków, warunków 
i sposobów działania; 3) porównanie stanu rzeczywistego z pożądanym, zgodnie 
z ustalonymi normami; 4) podjęcie zadań korygujących – mieszczą się w zakresie 
prac komisji, zebrań i komitetów, które powołano do życia w przedsiębiorstwie48. 
Ich liczba jest imponująca. Zostały one przedstawione w części dotyczącej struk-
tury organizacyjnej Ouest-France SA.

Kontrola odbywa się w poszczególnych działach co miesiąc, w redakcji co-
dziennie, a zbiorczo – raz na tydzień. W poszczególnych działach tworzone są 
plany w oparciu o rozmaite Tableaux de bord (Tablice wskaźników), dzięki którym 
członkowie kierownictwa mogą śledzić informacje strategiczne dla poszczególnych 
działów przedsiębiorstwa. Tableaux de bord powstają na koniec każdego miesiąca 
w różnych sektorach (redakcja, dział fi nansowy, drukarnia itd.) oraz na koniec 
roku rozliczeniowego. Dokumenty te zawierają informacje i liczby dotyczące 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym między innymi wskaźniki dotyczące 
eksploatacji, statystyki, analizę rynku, dane o sprzedaży gazety, analizę reklamy 
w „Ouest-France”, analizę precyzyjności i szybkości ukazywania się informacji 
lokalnych, informacje o zatrudnieniu i jego kosztach, wyniki fi nansowe przedsię-
biorstwa. Zawarte w nich wskaźniki stanowią punkt odniesienia dla podejmowa-
nych na każdy następny miesiąc decyzji bieżących i na każdy następny rok decyzji 
strategicznych w poszczególnych działach. Stanowią punkt wyjścia do dyskusji 
i podejmowania działań korygujących w ramach wspomnianych już wcześniej 
komitetów, komisji i zebrań.

Dokumenty Tableaux de bord pozwalają się również orientować w sytuacji 
przedsiębiorstwa. Są one podstawą do dyskusji z załogą, podczas których każdy 
może zgłosić projekt zmian, a jeśli zmiany te są planowane odgórnie, pracowników 
zaprasza się do przedstawienia swoich opinii i pomysłów. Autorka uczestniczyła 
w spotkaniu z załogą, której dyrektor informacji regionalnych przedstawiał nowe 
normy dla zdjęć umieszczanych na łamach dziennika. W spotkaniu uczestniczyli 
ci pracownicy poszczególnych działów, których obecność na zebraniu nie zakłóci-
łaby pracy redakcji, składu i produkcji. Na sali było obecnych kilkadziesiąt osób. 
Każdy, po prezentacji nowych norm przez dyrektora Théo Le Diouron, mógł zabrać 
głos, dopytać się o niezrozumiałe kwestie, zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia. 
Atmosfera była ożywiona, panował gwar. Uwagi były zapisywane i następnie, po 
zebraniu, zostały przeanalizowane przez dyrekcję. W konsekwencji powstał raport 
zawierający nowe normy, przekazany do użytku za pośrednictwem wewnętrznej 
poczty, Intranetu. Innym sposobem uczestnictwa pracowników w podejmowa-
niu decyzji jest możliwość umieszczania na dużych tablicach, umiejscowionych 

48  J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2001, s. 538–540.
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w poszczególnych działach przedsiębiorstwa, swoich spostrzeżeń, propozycji, 
uwag dotyczących ich pracy. Te „ogłoszenia” są zbierane przez kierowników 
działów i przekazywane do dyrekcji. Z kolei dyrektorzy działów na cyklicznych 
spotkaniach z François Régisem Hutinem – P-DG przedsiębiorstwa – przedstawiają 
swoje i swoich podwładnych projekty oraz przemyślenia. Następnie ma miejsce 
tzw. burza mózgów. Uczestnictwo i prawo głosu wszystkich w tych dyskusjach 
jest normą, jednak ostateczną decyzję podejmuje sam Prezes-Dyrektor Generalny. 
Można nazwać ten sposób kontroli partycypacyjno-autorytarnym, z naciskiem na 
tę kolejność przymiotników go określających. 

Dodać należy, że system rozmaitych Tableaux de bord został uzupełniony 
w ostatnich latach cyklicznymi raportami tematycznymi dostępnymi w Intranecie 
(np. szczegóły dotyczące sprzedaży, sprawozdania o składzie i druku gazety itp.).

W specyfi cznym przedsiębiorstwie, jakim jest przedsiębiorstwo prasowe, kon-
trola działu redakcji i produkcji musi się odbywać praktycznie na bieżąco, ponie-
waż produkt, jakim jest gazeta, posiada swoją specyfi kę. Z jednej strony istnieją 
stałe normy jego wytwarzania (druk nośnika), które są codziennie kontrolowane 
i modyfi kowane w zależności od potrzeb (jakość samego druku) – tu kontrolę 
sprawuje dyrektor produkcji oraz pracownicy drukarni. Z drugiej zaś strony jest on 
nietrwały w zakresie zawartości i każdego dnia powstaje całkowicie na nowo. Na 
jego zawartość każdego dnia mają wpływ przede wszystkim odbiorcy (czytelnicy 
i reklamodawcy) oraz otoczenie i zmiany w nim zachodzące. W tym wypadku 
kontrolę codzienną sprawuje sam P-DG oraz dyrekcja redakcji, redaktor naczelny, 
redaktorzy dyżurni, a także, raz w tygodniu, zbiorczo, dyrektorzy poszczególnych 
działów: informacji ogólnych, regionalnych i lokalnych. Analizują oni poszczegól-
ne wydania z całego tygodnia i przekazują swoje uwagi i korekty celem wprowa-
dzenia ich do poszczególnych 63 redakcji. Poza tymi formami kontroli bieżącej, 
kontrola odbywa się również w ramach spotkań komisji i komitetów oraz zebrań, 
w określonych cyklach (por. szczegółowy opis poszczególnych struktur).

5.6. KULTURA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Odwołując się do modelu Edgara Scheina49, można uznać, opierając się na 
przeprowadzonych obserwacjach uczestniczących i wiedzy, którą uzyskano od 
dyrektora do spraw szkoleń, Jeana-Pierre’a Chapelle’a, że kultura organizacyjna 
w spółce Ouest-France spełnia założenia tego modelu. Kultura jest według Scheina 
całością, na którą składają się trzy poziomy wyszczególnione według kryterium 
ich trwałości i widoczności. Najbardziej widoczne i uświadamiane są artefakty (ję-
zykowe, behawioralne i fi zyczne), następnie częściowo widoczne i uświadamiane 
normy i wartości oraz – po trzecie – niewidoczne i nieuświadamiane założenia. 

49  Ibidem, s. 190.
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Model ten zakłada, że kultura organizacyjna ma spełniać dwie funkcje. Pierwsza 
z nich dotyczy kwestii związanych z dostosowaniem zewnętrznym (umożliwia 
zrozumienie misji i strategii oraz identyfi kację podstawowego celu, umożliwia 
integrację uczestników przez oferowany consensus co do celów wynikających 
z misji i strategii, oferuje porozumienie co do tego, jak i za pomocą jakich zaso-
bów działać, oferuje jednolite środki pomiaru i kryteria oceny efektów, umożliwia 
ulepszenie środków i przeformułowanie celów w wypadku koniecznej zmiany). 

Druga funkcja dotyczy zagadnień związanych z dostosowaniem wewnętrz-
nym (oferuje wspólny język i aparat pojęciowy, defi niuje granice grupy, kryteria 
przyjęcia i odrzucenia, „wyznacza” zasady władzy i kryteria statusu, zaspokaja 
potrzeby bezpieczeństwa i afi liacji, zawiera kryteria nagradzania i karania, oferuje 
ideologię). Obie funkcje redukują niepewność – tę występującą w zmieniającym 
się świecie zewnętrznym oraz tę, która występuje w samym przedsiębiorstwie50. 

Efektywność i sukces prezentowanej tu organizacji w znaczącym stopniu należy 
przypisać specyfi cznej historii przedsiębiorstwa, wyrazistemu poczuciu tożsamo-
ści jego pracowników, ich postawom i przekonaniom, ich wierze w wyjątkowość 
swojej organizacji, wreszcie ściśle określonej i stosowanej deontologii. Omawiane 
przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia nigdy nie przerwało ciągłości 
historycznej w tym zakresie. Do dzisiaj jest powtarzana i utrwalana linia polityczna 
i respektowane są cele wyznaczone przez jego założycieli, a mianowicie tworzenie 
dziennika republikańskiego, zakorzenionego w kulturze trzech regionów zachodniej 
Francji: Bretanii, Kraju Loary oraz Dolnej Normandii. Ten cel pozostaje aktualny 
do dzisiaj i jest realizowany poprzez pomaganie czytelnikom w funkcjonowaniu 
w społeczeństwie obywatelskim, a nade wszystko w utrwalaniu poczucia tożsa-
mości regionalnej przy jednoczesnym otwarciu się na Europę i świat. 

Z czasem dziennik ewoluował, dostosowując się do zmian społecznych i de-
mografi cznych, a szczególnie do procesu urbanizacji, stając się również, o ile nie 
głównie, dziennikiem miejskim. Jak wspomniano wcześniej, do lat pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia rubryki morska i rolna zajmowały wiele miejsca w gazecie. Gdy 
przeprowadzono badania socjologiczne w latach siedemdziesiątych, okazało się, 
że grupy społeczne, do których je adresowano, tracą swoją siłę, nie mogą być już 
traktowane w sposób tak uprzywilejowany. Zaczęto więc pisać o nich na ogólnych 
stronach dotyczących gospodarki i społeczeństwa. 

Inny przykład: dzisiaj naturalna wydaje się otwartość dziennika dla każdej re-
ligii. Nie było to tak oczywiste jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Nawet jeśli 
gazeta nie jest dzisiaj dziennikiem wyznaniowym (bez względu na osobiste prze-
konania Prezesa i Dyrektora Generalnego, który nie kryje swojego zaangażowania 
religijnego), to główne założenia idei chrześcijańskiej, a raczej należałoby powie-
dzieć humanistycznej, są w nim stale obecne. Według opinii dyrektora do spraw 
szkoleń51, aktualnie nastąpiła laicyzacja wartości założycieli gazety zawartych 

50  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, op. cit., s. 376–378.
51  Informacje uzyskane od Jeana-Pierre’a Chapelle’a…, wywiad przeprowadzony w siedzibie 

przedsiębiorstwa w Rennes-Chantepie, luty 2002 rok.
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w dewizie gazety: Justice et liberté (sprawiedliwość i wolność). Dla założycieli 
dziennika najważniejsze były idee katolicyzmu społecznego oraz ideały republi-
kańskie. Obecnie nacisk kładzie się na korzystanie z wolności słowa w sposób 
etyczny, bez jej nadużywania, oraz na uczciwość pracy dziennikarza.

Dla obecnej ekipy najważniejsze jest respektowanie praw człowieka w ogó-
le, bez wskazywania na zasady, którymi powinien się kierować każdy katolik. 
Podobnie jak się to dzieje w większości społeczeństw deklarujących się jako ka-
tolickie, aktywna praktyka religijna we Francji zanika. Na jej miejsce pojawiła 
się uniwersalna zasada humanistyczna: szacunek dla osoby. Jest ona podzielana 
zarówno przez dyrekcję, jak i przez dziennikarzy i szeregowych pracowników. 
Wyraża się to w gazecie między innymi poprzez szanowanie źródeł informacji, 
rygorystyczne zasady informowania o sprawach dotyczących przestępstw, dzieci, 
osób publicznych (była o tym mowa w części dotyczącej pracy redakcji). Wartości 
stricte chrześcijańskie zastąpiły dzisiaj uniwersalne prawa człowieka. 

Drugim celem założycieli było tworzenie dziennika zawierającego informacje 
de proximité, czyli z najbliższego geografi cznie otoczenia czytelnika. Ta idea nie 
tylko została utrzymana, ale znacznie rozwinięta; jest dzisiaj, jak o tym już pisano, 
jednym z głównych celów strategicznych przedsiębiorstwa. 

Na straży respektowania tych zasad i celów stoi przede wszystkim patron, ale 
również sami dziennikarze. W 1918 roku Krajowy Związek Zawodowy Dzienni-
karzy (SNJ) przyjął Kartę Obowiązków Dziennikarza, którą zrewidował i popra-
wił w 1935 roku52. Jednak, jak twierdzi Jean-Pierre Chapelle, zastępca redaktora 
naczelnego dziennika oraz szef Działu Szkoleń, Karta ma znaczenie symboliczne, 
bo sankcje za jej niestosowanie nie istnieją. Brakuje organu, który czuwałoby 
nad respektowaniem etyki zawodu dziennikarza, nakładałoby sankcje za jej nie-
przestrzeganie (w Kanadzie istnieje np. Rada Prasy [Conseil de Presse], która to 
zadanie spełnia z powodzeniem). Również żadna ustawa nie reguluje kwestii ka-
rania dziennikarzy za nieetyczne postępowanie. Sami sędziowie stworzyli pewne 
przepisy, zdefi niowali reguły (na podstawie orzecznictwa w tym zakresie), które 
znajdują zastosowanie w sprawach sądowych dotyczących niestosowania zasad 
etyki przez dziennikarzy. 

Wobec takiej sytuacji każde przedsiębiorstwo może (ale nie musi) stworzyć 
swoją wewnętrzną Kartę Etyki Dziennikarza. „Ouest-France” ma taką wewnętrzną 
Kartę, która jest nie tyle zbiorem przepisów, co raczej zbiorem ogólnych zasad, do 
których przestrzegania dziennikarz się zobowiązuje, podejmując pracę w redakcji. 
Karta jest narzędziem, które zachęca dziennikarza do przyjmowania odpowie-
dzialności za to, w jaki sposób pisze o sprawach trudnych, drażliwych, czasem 
szokujących. Tekst Karty ulega ciągłym modyfi kacjom wraz ze zmieniającą się 
rzeczywistością i zmianami w prawie. 

52  Pełny tekst Karty Obowiązków Dziennikarza dostępny na stronie SNJ: www.snj.fr/article.
php3?id_article=65 (6.12.2006).
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W opinii Jeana-Pierre’a Chapelle’a, każdy dziennik powinien mieć „kręgosłup” 
(stałe zasady etyczne, wartości, których broni), ale musi też być otwarty na zmiany 
w otoczeniu. Kiedy badania czytelników przeprowadzone przez Ouest-France 
wykazały, że czytelnicy są zainteresowani tematami sensacyjnymi, przestępczo-
ścią, korupcją, relacjami między światem polityki a biznesem itp., dziennikarze 
rozpoczęli dyskusję nad tym, jak pisać o tych trudnych sprawach, szanując godność 
człowieka, nawet przestępcy. Mimo że nie są to tematy priorytetowe, wprost prze-
ciwnie, nie zadawano sobie pytania, c z y  o nich pisać, ale j a k  o nich pisać, do-
stosowując się do oczekiwań czytelników, nie sprzeniewierzając się równocześnie 
zasadom etycznym i wartościom głoszonym przez gazetę. Podobnie jest z prawem 
czytelnika do komentarza odnośnie do artykułu zamieszczonego w dzienniku. Do 
tej pory zdarza się, że dziennikarze rozumieją je jako atak na siebie. Na każdym 
zebraniu CORED dyrekcja przypomina, że jest to również element szacunku dla 
człowieka, że jego prawem jest wypowiedzieć się we własnej sprawie na łamach 
gazety, nawet jeśli ta odpowiedź godzi w dumę dziennikarza. 

Kultura przedsiębiorstwa i kultura dziennika są bardzo wyraziste i spójne. 
Podtrzymywaniu ich służą staże ogólnej kultury przedsiębiorstwa. Każdy pracow-
nik Ouest-France musi odbyć dwudniowy staż, podczas którego poznaje historię 
dziennikarstwa, prasy, dziennika „Ouest-France”, cele, misję, zwyczaje, zasady 
współpracy, obowiązujące wartości i normy. Uczestnicy stażu dowiadują się pod-
czas szkolenia, że fundamentem tego dziennika i fi rmy są ludzie, którzy pracują 
w swoim dziale, czy to w produkcji, czy w redakcji, czy w dziale sprzedaży, i że 
mają oni jedno wspólne zadanie – tworzyć dziennik, który posiada ściśle określone 
cechy, misję i cele. 

Najważniejsza z wartości to wierność zasadom humanizmu, a najważniejszy 
cel, to przywiązanie czytelnika do dziennika, poprzez dostarczanie mu informacji 
z najbliższego mu otoczenia, ważnych dla jego codziennego funkcjonowania. 
Szkolenie polega na przedstawieniu tych wspólnych celów. 

Na wszystkich, wyróżnionych przez Scheina poziomach kultura spółki Ouest-
-France jest ściśle określona. Na poziomie artefaktów językowych53 można zaob-
serwować wspólny ton i słownictwo używane przez członków organizacji. Jest to 
język wysoki, przy czym zarówno przedstawiciele dyrekcji, redakcji, jak i zwykli 
pracownicy wypowiadają się z pewną emfazą. Często używane są słowa o moc-
nym zabarwieniu emocjonalnym, pracownicy wyrażają się o spółce z szacunkiem. 
O przedsiębiorstwie i redakcji mówi się powszechnie „dom” (la maison), co jest 
potoczną we Francji formą mówienia o swoim miejscu pracy, jednak w tej spółce 
brzmi to szczególnie. Nie zdarzyło się autorce spotkać nikogo, a podczas dwóch 
pobytów w siedzibie przedsiębiorstwa było ku temu wiele okazji, kto w trakcie 
indywidualnych rozmów mówiłby o fi rmie inaczej. 

Artefakty behawioralne widoczne są w sposobie odnoszenia się do siebie i do 
gości. W recepcji każdy wchodzący jest witany z wielką uprzejmością, natychmiast 

53  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, op. cit., s. 373.
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okazuje się mu zainteresowanie. Nikt nie przechodzi obok siebie bez pozdrowienia 
i uśmiechu. Autorkę, osobę obcą w siedzibie przedsiębiorstwa, każdy napotkany 
pracownik pytał, w czym może pomóc, interesował się, jak przebiega jej praca. 
O przyjeździe stażystki z Polski każdy w siedzibie był poinformowany listem od 
dyrekcji głównej, rozesłanym do pracowników wszystkich działów za pośrednic-
twem Intranetu, z prośbą o pomoc i służenie wszelkimi informacjami, których bę-
dzie potrzebowała. Mimo że praca, szczególnie w redakcji, w dyrekcjach i w Dziale 
Produkcji jest bardzo intensywna, ustalono program wizyty tak, aby możliwe były 
spotkania ze wszystkimi osobami, które pełnią kluczowe role w zarządzaniu fi rmą. 
Harmonogram był perfekcyjnie przygotowany, respektowany co do minuty. 

Do rytuałów fi rmy trzeba zaliczyć zwyczaj cyklicznych wizyt redaktora na-
czelnego i dyrektora informacji lokalnej w redakcjach terenowych, spotkania 
z szeregowymi dziennikarzami i korespondentami. Gdy któryś z pracowników 
odchodzi na emeryturę, dyrektor Działu Informacji Lokalnych wystosowuje do 
niego i jego bliskich zaproszenie na uroczysty obiad, przekazując w jego trakcie 
podziękowania za współpracę i podarunek od fi rmy.

Innym przejawem troski i zainteresowania pracownikami jest niezwykle pilnie 
przestrzegana obecność kierownictwa, gdy któryś z pracowników zachoruje lub 
gdy znajdzie się w jakiejś innej losowej potrzebie. Gdy umiera pracownik, emeryt 
lub ktoś z członków jego najbliższej rodziny, Ouest-France jest zawsze reprezen-
towany podczas żałobnej ceremonii. Bardzo często przez samego P-DG, który na 
ten znak szacunku i pamięci zwraca szczególną uwagę.

Większość pracowników zwraca się do siebie po imieniu, ale w ramach swojego 
działu i swojego szczebla. Inaczej rzecz się ma z pracownikami niższego szczebla 
wobec zwierzchników, kiedy to stosowana jest zazwyczaj forma grzecznościowa: 
Monsieur X, Madame X; w odwrotnym kierunku najczęściej występuje jej złago-
dzony wariant, tj. zwracanie się po imieniu, ale z zachowaniem formy grzeczno-
ściowej vous (panie Janie, pani Klaro).

Jeśli chodzi o spójność deklarowanych i przestrzeganych norm i wartości54, to 
z przeprowadzonych wywiadów wynika, że są one mocno zakorzenione w świa-
domości pracowników. Zważywszy, że większość z nich ma wieloletni staż pracy 
w spółce, że znakomita większość sama starała się o pracę w tej fi rmie, ze względu 
na jej prestiż i reprezentowane wartości, nie jest to sytuacja zaskakująca. Deklaro-
wany szacunek dla człowieka i zaufanie (polegające na decentralizacji, delegowaniu 
władzy, przekazaniu odpowiedzialności za komponowanie stron lokalnych na małe, 
czasem jednoosobowe redakcje, oddalone od siedziby spółki i redakcji głównej 
o setki kilometrów), są wyrażane na co dzień przez większość osób spotkanych 
w siedzibie przedsiębiorstwa, w redakcjach lokalnych, w drukarni, w siedzibach in-
nych spółek, zarówno przez kierownictwo wobec pracowników, jak i pracowników 
między sobą, w rozmowach dotyczących czytelników, korespondentów lokalnych 
i pracowników najniższego szczebla – robotników, kierowców, sprzątaczek.

54  Ibidem, s. 374.
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Najtrudniejszy do zdefi niowania trzeci poziom kultury organizacji, czyli z a -
łożen i a  ku l t u ry, można w wypadku opisywanej tutaj organizacji łatwo wyde-
dukować, ale też założenia te uwidacznia sama organizacja, deklarując wierność 
zasadom humanizmu. W spółce Ouest-France, bez wątpienia dzięki osobie przy-
wódcy, François Régisowi Hutinowi, osiągnięto consensus, który Schein uznał za 
niezbędny do realizacji mniejszych i większych celów strategicznych przedsiębior-
stwa. Członkowie organizacji używają określenia „my”, mówiąc o swojej fi rmie, 
wymiennie z „nasz dom”. Zaimek „nasz” we wszystkich formach pojawia się 
wobec wszystkiego, co dotyczy organizacji, ale również wobec czytelników. Gdy 
członkowie organizacji mówią o czytelnikach, klientach, nie słyszy się określenia 
„oni”, regułą są sformułowania: „nasi klienci”, „nasi czytelnicy”.

Jeśli główną funkcją kultury, jak tego chce Schein55, jest redukcja niepewności 
wynikającej ze zmian w otoczeniu, to w spółce Ouest-France ta funkcja z pewno-
ścią jest spełniona. Wskazują na to sukces i dobra kondycja fi nansowa spółki, co 
oznacza, że cele są realizowane, a metody ich realizacji sprawdzają się. To sprawia, 
że pracownicy czują się bezpiecznie, że mniej lękają się utraty pracy. Dodatkową 
wartością jest realizowana w „Ouest-France” polityka edukacyjna, prowadzona 
głównie z myślą o czytelnikach, jednak dzięki zdobywanym przez dziennikarzy 
informacjom również sami członkowie organizacji mają możliwość lepszego, niż 
pracownicy innych typów przedsiębiorstw, rozumienia otaczającej ich rzeczywisto-
ści. Polityka jawności, partycypacji pracowniczej czy wreszcie przyjazna polityka 
socjalna dodatkowo tę niepewność niwelują.

55  Ibidem, s. 378.



Zakończenie

Począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, francuskie przedsiębiorstwa 
prasowe zostały zmuszone do uwzględnienia w swojej działalności praw i reguł 
rządzących wolnym rynkiem. Wcześniejsza polityka informacyjna kolejnych ekip 
rządowych Francji odzwyczaiła je z biegiem czasu od liczenia się z nimi w codzien-
nej praktyce. Znajdowało to wyraz w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami 
medialnymi, który nie uwzględniał konieczności wprowadzenia reguł zarządzania 
właściwych dla każdego przedsiębiorstwa operującego na wolnym rynku. Dzięki 
polityce subwencji każde z przedsiębiorstw medialnych mogło liczyć na ochronę 
ze strony państwa. Taka polityka wobec mediów miała na celu zapewnienie warun-
ków przejrzystości fi nansowej przedsiębiorstw prasowych oraz ich pluralizmu, co 
w założeniu miało sprzyjać istnieniu właściwej konkurencji1 oraz ochronie przed 
zdominowaniem rynku francuskich mediów przez kapitał zagraniczny. Całość tych 
działań okazała się jednak nie tylko nieskuteczna, ale też wręcz szkodliwa i nie 
przyczyniła się do wzmocnienia pozycji dzienników ogólnoinformacyjnych na 
rynku mediów. Co więcej, doprowadziła wiele z nich do bankructwa, ponieważ te 
gazety, permanentnie niedoinwestowane, pozbawione rezerw fi nansowych i prze-
myślanych strategii rozwoju, nie potrafi ły sprostać coraz to większym wymogom 
modernizacyjnym stawianym przez wolny rynek. Wyjątek od tej reguły stanowi co-
dzienna prasa regionalna, a w tym segmencie szczególnie mocna pozycja dziennika 
„Ouest-France”, który od ponad 30 lat niezmiennie utrzymuje status jego lidera. 
Treścią i celem niniejszego opracowania była analiza czynników, którym dziennik 
„Ouest-France” zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję. Autorka, dokonując analizy, 
starała się zatem zidentyfi kować najistotniejsze przesłanki, które przyczyniły się 
do niesłabnącego sukcesu tego tytułu prasowego. 

1  Ta konkurencja nie była jednak konkurencją w rozumieniu wolnego rynku. Poszczególne przed-
siębiorstwa medialne nie były bowiem w tej sytuacji zmuszane do konkurowania pomiędzy sobą 
o konkretnego czytelnika, słuchacza czy widza, co nie zmuszało ich do podejmowania szczególnych 
wysiłków w celu takiego konstruowania własnych treści przekazu, by stać się medium jak najbardziej 
atrakcyjnym w danym segmencie rynku. Sytuacja ta miała zaś w założeniu gwarantować istnienie 
możliwie szerokiego (także liczebnie) spektrum mediów, co miało się przełożyć na wielość i różno-
rodność programową istniejących we Francji mediów masowych.
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Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje, po pierwsze, c zynn ik  o tocze -
n i a  o rgan i zac j i, w obrębie którego należy wyróżnić trzy przesłanki: element 
specyfi cznej tożsamości regionu, jego charakterystycznej kultury oraz szeroko 
pojęty system medialny Francji. 

W sytuacji „Ouest-France” ważną rolę odegrał sam region, w którym dziennik 
ten powstał, czyli obszar Bretanii, cechujący się niezwykle silną tradycją lokalną, 
której towarzyszy bardzo mocne poczucie tożsamości mieszkańców oraz związek 
łączący ich z własnym obszarem zamieszkania. 

W tym kontekście pewną rolę odgrywa także element wyraźnie odróżniającej 
się, na tle Francji, kultury tego regionu. Wśród immanentnych cech tradycyj-
nej kultury Bretanii wymienić należy między innymi wartości religii katolickiej 
i przesłanie społecznej nauki Kościoła, szczególnie żywe w pierwszej połowie XX 
wieku, a także ponadprzeciętną aktywność społeczną i gospodarczą Bretończyków 
w jego drugiej połowie. 

Trzecim elementem składającym się na jakość otoczenia organizacji jest francu-
ski system medialny, w znacznej mierze oparty na wspomnianej pomocy państwa. 
Najpoważniejszą konsekwencją – uznawanego dzisiaj za błędne – założenia, że to 
interwencja i pomoc państwa ochronią media przed zagrożeniami ze strony rynku, 
było zaniechanie przez właścicieli przedsiębiorstw medialnych wprowadzenia 
do nich reguł współczesnego zarządzania i w rezultacie doprowadzenie do sytu-
acji, w której wiele z nich nie potrafi ło się ochronić przed upadkiem. W wypadku 
„Ouest-France” było jednak inaczej.

Zastosowany w tej gazecie s y s t e m  z a r ząd z a n i a  p o l e g a ł  n a  b a r d z o 
e l a s t y c z n y m  p o d e j śc i u  d o  b i eżąc y c h ,  a  z a t e m  s t a l e  z m i e n i a ją -
c y c h  s ię  p o t r z e b  r y n k u. Miało to szczególnie istotne znaczenie zwłaszcza 
w okresie, kiedy – na skutek polityki „ochronnej” państwa – tego typu zachowa-
nia nie były wymagane od przedsiębiorstw medialnych, a zatem nie należały do 
rozwiązań powszechnie stosowanych. W rezultacie takiego podejścia do rynku 
prasowego dz i enn ik  „Oues t -F rance”  wypracowa ł  w łasną  s t r a t eg ię 
pos tępowan ia  w  warunkach  wo lnego  rynku, co uznać należy za bardzo 
słuszne w sytuacji, kiedy prowadzona przez państwo polityka ochrony przedsię-
biorstw medialnych okazała się nieskuteczna. 

Jak już wspominano powyżej, fi lozofi a stałego dostosowywania się do bieżą-
cych wymogów rynku cechowała „Ouest-France” od samego początku istnienia 
tego tytułu prasowego. Ojcowie założyciele „L’Ouest-Éclair” (taką nazwę nosił 
wówczas dziennik) postanowili stworzyć opiniotwórcze, informacyjne medium 
regionalne, funkcjonujące niezależnie, zarówno w sensie autonomii fi nansowej, 
jak i w znaczeniu niezależności od któregokolwiek z ugrupowań politycznych. 
To ostatnie założenie było na owe czasy nowatorskie2. Dziennik powstał oraz 

2  W latach 1880–1914 gazety były zwykle związane politycznie z którymś z ugrupowań politycz-
nych. Odejście od tego typu działania nastąpiło dopiero w okresie międzywojennym. W tym czasie 
„L’Ouest-Éclair” miał już wypracowaną linię programową pisma, prowadzonego jako tytuł niezależny 
fi nansowo i politycznie. 
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funkcjonował przez pierwsze trudne lata w znacznej części dzięki ofi arności i dat-
kom mieszkańców regionu, skupionych wokół idei płynących ze społecznej nauki 
Kościoła.

Nie do przecenienia było również osobiste z a a n g ażo w a n i e  k o l e j n y c h 
s z e f ó w  w  p r a k t y c z n e  s t o s o w a n i e  n o w o c z e s n e g o  z a r ząd z a n i a. 
Najlepszym dowodem takiego nastawienia była choćby troska o własnych pra-
cowników, którzy mogli korzystać z dobrodziejstw ubezpieczenia społecznego 
i 8-godzinnego dnia pracy, wprowadzonych w „L’Ouest-Éclair” na długo przed 
obowiązkiem ustawowym z 1928 roku. 

Równie wielką wagę przywiązywano w dzienniku do śledzenia i uwzg lęd -
n i an i a  we własnej działalności wydawniczej i edytorskiej wszelkich nowinek 
t e c h n i c z n y c h. Z czasem gazeta wypracowała także własną, bardzo charakte-
rystyczną f i l ozo f ię  i n fo rmac j i ,  t zw.  de  p rox im i t é, polegającą na szcze-
gólnym uwzględnianiu waloru „bliskości” informacji dla odbiorcy. 

Po II wojnie światowej o wyjątkowości „Ouest-France” (zmieniono wówczas 
nazwę pisma) stanowiła jego tradycja – ta dawna, z początku wieku, i ta nowa, 
z okresu okupacji hitlerowskiej. „Ouest-France”, jednoznacznie odcinając się od 
przeszłości kolaboracyjnej, zdecydowanie pozostał wierny wartościom wyzna-
wanym od początku swego istnienia, czyli uniwersalnym wartościom humani-
stycznym, wywodzącym się ze społecznej nauki Kościoła. Gwarantem tej linii 
programowej stał się jego ówczesny patron Paul Hutin (członek ruchu oporu).

W działalności przedsiębiorstwa Ouest-France widoczne jest również staranie 
o utrzymanie własnej, od rębne j  t oż s amo śc i  p i sma. Szczególnie wyraźnie 
ta tendencja dała się zauważyć w okresie często przeprowadzanych we Francji 
po II wojnie światowej koncentracji tytułów prasowych, co miało służyć popra-
wie rentowności każdego z nich. Tego typu działań Ouest-France zdecydowanie 
unikał, pozwalając sobie jedynie na zawieranie, co najwyżej, porozumień w za-
kresie wspólnej realizacji zamówień reklamowych. Natomiast w okresie powo-
li rosnącej dominacji ze strony telewizji (postrzeganej przez szereg prasowych 
zespołów redakcyjnych jako istotne zagrożenie) Ouest-France przyjął strategię 
jeszcze bardziej wzmożonej działalności informacyjnej typu de proximité. Całość 
tych działań menedżerskich przyniosła znaczną fi nansową swobodę pisma, nawet 
w czasach, kiedy na rynku francuskim inne tytuły prasowe borykały się z bardzo 
poważnymi trudnościami na skutek odpływu dochodów reklamowych z sektora 
prasy codziennej do telewizji. 

Z perspektywy czasu posunięciem niezwykle trafnym okazała się także decyzja 
o stworzeniu w ła sne j  s i e c i  dys t rybuc j i, dzięki której Ouest-France stał się 
niezależny od operatorów funkcjonujących na francuskim rynku. Posiadanie nieza-
leżnej sieci dystrybucji stało się szczególnie istotne w okresie ciągle wznawianych 
strajków i protestów pracowników spółdzielni kolportażowych.

Począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, Ouest-France znajdował się 
zatem w na tyle dogodnej sytuacji fi nansowej, że ze względnym spokojem i dy-
stansem mógł się przyglądać postępującym procesom koncentracji na rynku pra-
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sy francuskiej, którą powodowało powolne wchodzenie nań dużych podmiotów 
gospodarczych z innych gałęzi gospodarki (głównie przemysłu oraz instytucji 
fi nansowych), a także kapitału zagranicznego. Dopiero w 1990 roku omawiana 
gazeta podjęła działania, głównie natury prawnej, których celem było os t a t eczne 
zapewn ien i e  n i eza l eżno śc i  t y tu łu.

Jakość działań menedżerskich oraz sposób zarządzania Ouest-France wpisują 
się skutecznie i z pożytkiem dla pisma w najnowsze tendencje z zakresu zarządza-
nia, jakie obecne są na współczesnym rynku francuskim oraz światowym.

Z defi nicji przedsiębiorstwo jest systemem organizacyjnym i instytucjonal-
nym pozostającym w ścisłym związku z otoczeniem. Ouest-France posiada swoją 
własną, jawną, stale doskonaloną strukturę organizacyjną, która określa rodzaj 
i kanały komunikacji, procedury podejmowania decyzji, rodzaj i zakres zależ-
ności służbowych oraz inne elementy składające się na sprawne funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa jako całości. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu sposób 
funkcjonowania przedsiębiorstwa Ouest-France opiera się między innymi na ta-
kich elementach, jak: delegowanie władzy decyzyjnej, partycypacja pracowników 
w decyzjach na każdym ze szczebli funkcjonowania przedsiębiorstwa jako orga-
nizacji oraz przesunięciu ośrodków decyzyjnych na niższe (w znaczeniu: lokalne) 
szczeble hierarchii. 

Wnikliwa analiza przedsiębiorstwa Ouest-France jako organizacji pozwala 
również na stwierdzenie istnienia n i e j awnego  schema tu  funkc jonowan ia 
p rzeds ięb io r s twa, wynikającego z trzeciej warstwy kultury organizacji, a mia-
nowicie z jego założeń. Można go przedstawić przy użyciu diagramu 1.

Diagram 1. Schemat organizacyjny Ouest-France SA wynikający z kultury organizacji 

Źródło: oprac. własne.
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Właścicielem tytułu jest stowarzyszenie non profi t, które powołało do życia 
spółkę pośrednią SIPA. W jej skład wchodzi, jako jedna z kilku, spółka wydająca 
dziennik „Ouest-France”. Przedstawiona wcześniej szczegółowa struktura organi-
zacyjna (na wspomnianym diagramie został zobrazowany tylko zarys tej struktury) 
spełnia wymogi stawiane przedsiębiorstwom produkcyjnym: posiada widoczną 
i przyjętą, jawną strukturę organizacyjną, wskazującą kierunki przepływu infor-
macji, służbowych zależności i zakresów obowiązków oraz odpowiedzialności 
poszczególnych ośrodków w obrębie całej organizacji. W ten sposób spełnia ona 
wszystkie założenia formalnej struktury organizacyjnej. 

Jednak, równolegle do niej, istnieje czynnik dodatkowy, w sposób istotny wpły-
wający na jakość funkcjonowania organizacji. Wynika on z założeń kultury orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa Ouest-France. Te zaś wiążą się ściśle z osobą François 
Régis Hutina, Prezesa i Dyrektora Generalnego Ouest-France, jednego z trzech 
współkierujących spółką SIPA, a przede wszystkim głównego autorytetu w całej 
grupie. Na podstawie przeprowadzonych badań zasadne jest uznanie, iż chary-
zmatyczna osobowość oraz specyfi czna i wynikająca z niej charakterystyka stylu 
zarządzania fi rmą (bardzo klarowna, wizjonerska koncepcja rozwoju dziennika, 
osobisty przykład na polu realizacji deklarowanych zasad humanizmu, a wreszcie 
rzadko spotykany talent przywódczy), były i są nieodzownym elementem sukcesu 
tej gazety. Zdobycie pozycji lidera na rynku prasy codziennej we Francji nie byłoby 
w ogóle możliwe bez osoby patrona pisma. W ten niejawny schemat organizacyjny 
wpisuje się także r ea l i z ac j a  i de i  pa t r i a r cha tu, która w obrębie tej organi-
zacji jest rozumiana w znaczeniu postulowanym przez Roberta Filmera. Przez 
patriarchat rozumie on władzę ojcowską, egzekwowaną nie w oparciu o przymus 
fi zyczny, lecz o autorytet i charyzmę przywódcy. François Régis Hutin, konse-
kwentnie kontynuując dzieło swojego ojca, Paula Hutina, sprawił, że członkowie 
organizacji realizują swoje zadania w ramach macierzystych działów w poczuciu 
pełnienia wyjątkowej misji, jaką jest służba społeczna. Wpływ osoby patrona na 
każdego członka organizacji i na wszystkie dziedziny działalności przedsiębior-
stwa jest bardzo silny. To on stanowi główny fundament, na którym opiera się cała 
skomplikowana struktura przedsiębiorstwa. 

Diagram 2 ilustruje3, w jaki sposób zakres zadań własnych każdego z działów 
w obrębie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pokrywa się z zakresem zadań 
wszystkich pozostałych działów, i pokazuje, że niezbędnym elementem tej struk-
tury jest otoczenie organizacji. Osoba patrona zajmuje w tym schemacie miejsce 
centralne. Z przeprowadzonych badań wynika, że analizowana organizacja jest nie 
tylko przedsiębiorstwem wydającym dziennik, ale też dzięki jej patronowi stała się 
szczególnego rodzaju instytucją społeczną, w której realizowane są także podsta-
wowe potrzeby jej członków, takie jak: potrzeba afi liacji, poczucie bezpieczeństwa, 

3  Autorka niniejszej pracy opracowała ten schemat na podstawie wyników własnych obserwacji 
uczestniczących i analizy wypowiedzi członków organizacji. Badania te zostały przeprowadzone 
w siedzibie przedsiębiorstwa w 2002 i 2007 roku, a także w trakcie corocznych kontaktów z członkami 
kierownictwa grupy podczas ich wizyt związanych z kooperacją z Uniwersytetem Jagiellońskim.



214 Prasa regionalna na nowe czasy?

Diagram 2. Schemat zakresu zadań własnych i zadań wspólnych w obrębie struktury organizacyjnej 
Ouest-France SA 

Źródło: oprac. własne.

potrzeba osiągnięć, potrzeba altruizmu i empatii. Ouest-France jest też instytucją, 
dzięki której otoczenie organizacji – a w szczególności utożsamiający się z gazetą 
czytelnicy – może łatwiej realizować swoje potrzeby, w tym zwłaszcza potrzebę 
przynależności do wspólnoty lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. W ten 
sposób gazeta przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Doko-
nuje tego, stając się forum prowadzenia demokratycznego dialogu oraz miejscem, 
gdzie skomplikowana współczesna rzeczywistość może być wyjaśniana i porząd-
kowana. W ten sposób gwarantowana jest na co dzień realizacja ważnej funkcji 
organizacji, tj. funkcji reduktora niepewności, i to zarówno w odniesieniu do jej 
członków, jak i szeroko pojętego otoczenia. Reasumując, należy stwierdzić, iż 
ekipie kierującej „Ouest-France” udało się stworzyć taki model organizacji, który 
gwarantuje s y n e rg ię poszczególnych jej elementów. Kluczową rolę w takim 
modelu organizacji odgrywa ogniwo patrona-patriarchy (por. diagram 3).

Dokonując analizy modelu zarządzania w przedsiębiorstwie Ouest-France (jako 
jednego z elementów wpływających na jego sukces), należy podkreślić znaczenie 
specyfi cznych p rog ramów dz i a łan ia w ramach jego poszczególnych działów. 
Na szczególne zainteresowanie zasługuje zaś p rog ram dz i a łan i a  w  r edak -
c j i  dz i enn ika, który opiera się na zdefi niowanej przez ojców-założycieli etyce 
oraz systemie wartości uniwersalnych, defi niowanych pierwotnie jako wartości 
chrześcijańskie, a obecnie realizowanych jako wartości humanistyczne. W ich kon-
sekwencji otoczenie Ouest-France reaguje niesłabnącym zainteresowaniem, które 
umożliwia utrzymującą się na stabilnym poziomie sprzedaż dziennika w liczbie 
blisko 800 tysięcy egzemplarzy dziennie. 

Wobec wielkiej liczby tytułów prasy codziennej, w których dominują informacje 
o przemocy, gwałtach, korupcji i przestępstwach, w których sensacja, a nierzadko 
i niesprawdzone pogłoski, są głównymi walorami, mającymi przyciągnąć uwagę 
czytelnika, rodzi się pytanie, czy tak wysoka sprzedaż francuskiego dziennika, 
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charakteryzującego się niezwykle wysokim poziomem etycznym publikacji oraz 
nasyceniem przekazu humanistycznymi wartościami, nie powinna być wymowną 
wskazówką dla innych wydawców gazet? Czy nie należałoby tego odczytać jako sy-
gnału, iż drogą do osiągnięcia sukcesu na rynku prasy codziennej byłoby stworzenie 
takiej gazety regionalnej lub lokalnej, która skupiłaby swoją uwagę na codziennych 
potrzebach członków określonej wspólnoty, na dostarczaniu informacji z kraju i ze 
świata, lecz nie po to, by szokować, lecz by tłumaczyć współzależności wydarzeń 
oraz ich wpływ na życie czytelnika? Przy stale postępującym procesie globalizacji, 
rozwoju nowych technologii i nowych mediów, mieszkaniec nawet najmniejszej 
gminy codziennie konfrontowany jest z niezwykle złożonym przekazem informacji, 
które nierzadko dotyczą również bardzo odległych dlań pod względem geogra-
fi cznym i kulturowym regionów. Stając się w ten sposób mieszkańcem globalnej 
wioski, nie zawsze potrafi  dokonać samodzielnej analizy lub interpretacji tak wielu 
wydarzeń. Linia programowa dziennika „Ouest-France” zakłada okazywanie po-
mocy takiemu właśnie czytelnikowi. Zadaniem dziennika jest nie tylko wskazanie 
czytelnikom, jak mogą stać się aktywnymi członkami swojej społeczności lokalnej 
(choćby poprzez integrację jej członków, budowanie poczucia tożsamości regio-
nalnej, świadczenie usług polegających na dostarczaniu użytecznych informacji 
potrzebnych do łatwiejszego funkcjonowania w danym otoczeniu, dostarczaniu 
rozrywki), ale również ułatwienie im zrozumienia procesów dokonujących się we 
współczesnym świecie i w ten sposób włączanie ich do uczestnictwa w szerszej 
społeczności – krajowej, europejskiej, światowej. Hasło dziennika „Ouest-France” 
„od gminy do świata” jest kwintesencją tego sposobu myślenia.

Pytając o źródła sukcesu „Ouest-France” jako przykładu nie tylko przedsię-
biorstwa realizującego cele ekonomiczne, ale też jako exemplum codziennej prasy 
regionalnej we Francji, należy przyjrzeć się roli tego medium w społeczeństwie. 

Diagram 3. Schemat działania synergii w organizacji Ouest-France SA 

Źródło: oprac. własne.
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W obecnym systemie demokratycznym mediom masowym przypada w udziale 
szereg funkcji bardzo istotnych z punktu widzenia poprawnego działania państwa 
jako systemu społecznego (między innymi funkcja informowania obywateli, funk-
cja kontrolowania sprawujących władzę, funkcja kształtowania forum wymiany 
poglądów, funkcja artykulacji bieżących potrzeb społecznych itp.). Stąd w wypadku 
dziennika „Ouest-France”, jako medium masowego funkcjonującego w systemie 
demokratycznym, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw ekonomicznych należą-
cych do innych branż, z założenia konieczna jest – oprócz realizacji celów czysto 
ekonomicznych – także dbałość o właściwą realizację funkcji społecznych.

Przedsiębiorstwo Ouest-France skutecznie realizuje obydwa typy założeń. Z jed-
nej strony jest dochodowym, rozwijającym się aktorem ekonomicznym, z drugiej zaś 
realizuje funkcję społeczną, polegającą w głównej mierze na misji tworzenia dzien-
nika lokalnego, adresowanego do obywateli i będącego otwartym dla wszystkich 
forum dialogu społecznego. W swoim działaniu dziennik wykorzystuje największą 
we Francji sieć korespondentów lokalnych, rekrutujących się spośród mieszkańców 
obszaru, na którym jest sprzedawany. Także jego czytelnicy są obszernie cytowani 
na łamach dziennika. Główne cele „Ouest-France” to: być blisko swoich odbiorców, 
dostarczać im informacji ogólnej i bezpośrednio dla nich użytecznej, edukować 
i równocześnie dostarczać rozrywki. Realizując swoją politykę redakcyjną, „Ouest-
-France” opiera się na etyce dziennikarskiej odwołującej się do uniwersalnych 
wartości humanistycznych, a dzięki temu odpowiadającej na podstawowe potrzeby 
czytelnika, w szczególności zaś na potrzebę szacunku dla osoby ludzkiej. 

Wyniki analizy przedsiębiorstwa Ouest-France skłaniają do postawienia py-
tania, czy model rysujący się w wyniku niniejszej analizy może posłużyć jeśli 
nie jako wzór do stworzenia struktury (organizacji) identycznej lub podobnej, to 
przynajmniej jako lista wskazówek i kryteriów, którymi powinien się kierować 
przyszły wydawca gazety regionalnej lub lokalnej także w Polsce? 

Francja i Polska należą do wspólnego obszaru kulturowego. „L’Ouest-Éclair”, 
poprzednik dziennika „Ouest-France”, powstał w 1899 roku, w regionie, w któ-
rym tradycja religijna była żywa i który do dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej 
katolickich regionów Francji. Ponadto, dziennik ten narodził się w jednym z naj-
biedniejszych i wyraźnie dyskryminowanych regionów Francji. Polska prowin-
cja, z wyjątkiem kilku obszarów, jak np. Podhale, to obszary marginalizowane. 
Przynajmniej te dwie przesłanki pozwalają na podjęcie próby transpozycji modelu 
Ouest-France na warunki polskie. 

Podejmując decyzję o założeniu przedsiębiorstwa prasowego, jego właściciel/
menedżer musi określić założenia i plany strategiczne, dzięki którym możliwa bę-
dzie realizacja celów, oraz określić zdolność ich realizacji przez przedsiębiorstwo. 
Równocześnie musi wziąć pod uwagę stan otoczenia i umieć przewidzieć możliwe 
kierunki zmian4. Te zalecenia, w wypadku przedsiębiorstwa prasowego wydającego 

4  J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2001, s. 306.
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gazetę lokalną, można – opierając się na doświadczeniu „Ouest-France” – w zna-
czącym stopniu uszczegółowić, zwłaszcza podkreślając fakt, że fundamentalne 
znaczenie ma osoba, której zadaniem jest tworzenie tej organizacji. Nie ma przy 
tym większego znaczenia, czy będzie to osoba menedżera, przyszłego redakto-
ra naczelnego, dyrektora naczelnego czy właściciela. Najważniejsze są bowiem 
walory osobiste tej osoby, nie zaś wykształcenie menadżerskie czy sprawdzone 
wcześniej w innym sektorze umiejętności tego typu. Cechy te można najkrócej 
określić jako zdolności przywódcze. Przywódca musi mieć swoich zwolenników. 
Musi posiadać nad nimi przewagę, ponieważ skupia największą władzę i potrafi  
korzystać ze wszystkich jej postaci, a szczególnie z władzy eksperckiej i władzy 
odniesienia. Jednak, nade wszystko, i jest to warunek sine qua non sukcesu gazety 
lokalnej, zdolność przywódcy do wywierania wpływu na członków organizacji 
i na jej otoczenie musi wypływać bezwzględnie z katalogu wartości, etyki i mo-
ralności samego przywódcy, które zostały zaakceptowane jako część kultury tej 
organizacji. 

Jak wykazano w niniejszej pracy, to one są niewidocznym spoiwem i moto-
rem napędzającym wszystkie tryby organizacji Ouest-France. O ile w literaturze 
przedmiotu znajdują się zalecenia, zgodnie z którymi ten aspekt winien zostać 
uwzględniony w procesie kreowania nowej organizacji, to w praktyce zarządza-
nia mało jest opisanych przypadków takich organizacji, które tak wiernie stosują 
je w codziennej praktyce. Słuszne wydaje się zalecenie, by zarówno twórcy, jak 
i pracownicy gazety regionalnej wywodzili się z regionu, na terenie którego ma 
ona powstać. Pożądanym minimum jest zaś natomiast to, by przynajmniej byli 
z nim emocjonalnie związani. Fakt ten mógłby nie tylko ułatwiać nawiązywanie 
relacji z czytelnikami i otoczeniem, lecz równocześnie mógłby stanowić element 
wspierający działania promocyjne pisma. 

Twórcy dziennika lokalnego winni skupiać uwagę na dogłębnym poznaniu 
i zrozumieniu historii regionu, na obszarze którego miałby powstać taki dziennik. 
Winni podjąć próbę określenia tożsamości jego mieszkańców, a nade wszystko do-
konania analizy ich potrzeb i oczekiwań (nie tyle wobec nowo powstającej gazety, 
co wobec samych siebie i wobec społeczności lokalnej). Dla potrzeb właściwego 
informowania konieczne jest także poznanie systemu wartości, którym się kierują 
potencjalni czytelnicy. To na tej podstawie winny zostać sformułowane główne cele 
strategiczne polityki redakcyjnej. W oparciu o tego typu wiedzę należy stworzyć 
kodeks etyczny, który będzie zarówno obowiązywał wszystkich pracowników, 
jak i stanowił fundament linii redakcyjnej pisma. Sam właściciel (lub właściciele) 
powinien być wzorem i gwarantem respektowania tych, wspólnych dla wszystkich, 
zasad etycznych. Do stworzenia kodeksu etycznego można wykorzystać doświad-
czenie „Ouest-France”, którego Karta Etyki Dziennikarza jest niezwykle lapidarna: 
m ó w ić,  n i e  s z k o d ząc;  p o k a z y w ać,  n i e  s z o k u jąc;  św i a d c z yć,  n i e 
a t aku jąc;  o ska rżać,  n i e  po tęp i a jąc. 

Uzasadnione jest także przyjęcie założenia, iż w każdym otoczeniu będzie 
występował popyt na gazetę regionalną (bez względu na to, czy jej nośnikiem 
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będzie papier, Internet, czy nawet ekran telefonu komórkowego), pod warunkiem 
jednak, że odpowie ona na istniejące potrzeby, które można zidentyfi kować, doko-
nując analizy rozwoju mediów obywatelskich i treści, które one zawierają. Gazeta 
powinna być użyteczna, a taka jest wówczas, gdy zaspokaja bardzo konkretne 
potrzeby czytelnika. Wśród nich także potrzebę szacunku dla osoby ludzkiej. Tym-
czasem o takim walorze przekazu zdaje się zapominać większość współczesnych 
wydawców gazet na świecie. Wyniki analizy modelu zarządzania Ouest-France 
pokazują jednak, że dużo lepsza jest sytuacja rynkowa użytecznych gazet lokal-
nych, skoncentrowanych na potrzebach małych społeczności i wprowadzających 
zasady deontologii do swojej praktyki wydawniczej i publicystycznej. 

Przywódca organizacji realizujący posiadaną władzę w oparciu o autorytet 
musi szczególnie starannie przeprowadzać rekrutację. Powinna się ona opierać na 
procedurach rygorystycznych, tj. zapewniających, iż przyszli członkowie organi-
zacji będą posiadać wysokie kompetencje zawodowe, które są niezbędne, by każdy 
pracownik mógł realizować zadania przynależne jego stanowisku w przedsiębior-
stwie, a wynikające z określonej struktury organizacji. Ich wykonanie zapewnia 
skuteczną realizację celów zmierzających do przetrwania i rozwoju organizacji. 
Innym ważnym zadaniem rekrutowanych członków organizacji jest wypełnianie 
misji społecznej i celów z nią związanych. 

Prowadzące do takiego celu kryteria doboru pracowników wymagają zaanga-
żowania znacznego wysiłku, czasu, a także nakładów, związanych z zatrudnieniem 
wyspecjalizowanych kadr, tzw. rekruterów, i przeprowadzeniem szkolenia w zakre-
sie kultury organizacji, która pełni rolę kluczową w tego typu organizacji. Wartością, 
która wpływa na sukces przedsiębiorstwa-gazety lokalnej, jest konsekwentna konty-
nuacja linii redakcyjnej. Zbyt duża fl uktuacja kadry mogłaby tę kontynuację utrudnić 
lub zaburzyć. Czytelnicy (a także reklamodawcy) przyzwyczajają się do określonej 
linii redakcyjnej pisma. A zatem godne zalecenia jest, by to na niej budować markę 
produktu tytułu, która – jak zostało dowiedzione – jest z kolei jednym z najważniej-
szych elementów wpływających na sukces ekonomiczny tytułu prasowego. 

Poza dziennikarzami, w wypadku środków masowego przekazu szczególnie 
starannie powinno się wybierać kandydatów do pracy na stanowiskach dyrekto-
rów funkcjonalnych i operacyjnych, którzy przy zastosowaniu reguł zarządzania 
nowoczesną fi rmą, posiadając dużą znajomość rynku, na którym ona działa, i dys-
ponując doskonałym przygotowaniem merytorycznym, zagwarantują jednocześnie, 
że gazeta będzie realizować swoją misję. Stąd jest bardzo istotne, by wyznawali 
oni te same wartości fi lozofi czne i etyczne, na których jest budowany tytuł. Ten 
wymóg jest jednym z kluczowych dla przetrwania organizacji. Przedsiębiorstwo 
nie może przynosić strat, ale równocześnie jego celem nie może być wyłącznie 
sukces ekonomiczny. Znalezienie dyrektorów, którzy podzielaliby to przekonanie, 
bywa trudne do zrealizowania5. Rekrutacja zatem powinna doprowadzić do wyboru 

5  Niestety, studia ekonomiczne nie kładą nacisku na przygotowanie przyszłych ekonomistów 
do rozwijania kompetencji miękkich i zachowania zasad etyki w podejmowanych działaniach ryn-
kowych.
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osób, których wrodzone cechy indywidualne pozwolą integrować w ich pracy dwa 
cele: cel ekonomiczny i misję społeczną, etyczną, obywatelską. 

Misją gazety regionalnej i jej celem strategicznym powinno być przede wszyst-
kim stworzenie na swoich łamach forum wymiany myśli, opinii i przekonań miesz-
kańców regionu, dostarczenie im tych informacji z kraju i ze świata, dzięki którym 
możliwe będzie ukazanie wpływu relacjonowanych wydarzeń na życie czytelników. 
Ważnym celem pisma regionalnego jest bowiem jego funkcja edukacyjna, umoż-
liwiająca czytelnikom najpierw zrozumienie współczesności, a potem świadome 
decydowanie o uczestnictwie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

Celem najważniejszym jest natomiast dostarczanie informacji z najbliższego 
otoczenia. Informacja ta musi być, po pierwsze, użyteczna, tak by ułatwić codzien-
ne funkcjonowanie w miejscu pracy i życia. Po wtóre, musi dotyczyć przejawów 
życia społeczno-politycznego i kulturalnego, tak by wzmacniać więzi, poczucie 
przynależności do określonej społeczności i tłumaczyć skomplikowaną rzeczy-
wistość polityczną i ekonomiczną. I po trzecie, zadaniem gazety jest stworzenie 
mieszkańcom możliwości odnalezienia w gazecie siebie, swoich bliskich, sąsiadów 
i osób publicznie znanych w danym regionie, z różnych powodów ważnych dla 
czytelników, takich jak: lekarz, aptekarz, nauczyciel, przedsiębiorca, społecznik, 
ksiądz, lokalny dobroczyńca itp. Im więcej miejsca w swoim przekazie gazeta 
poświęci budowaniu w czytelnikach poczucia ważności, im lepiej zaspokoi ich 
potrzeby afi liacji, przynależności i bezpieczeństwa, tym mocniej przywiąże ich do 
tytułu, tym łatwiej osiągnie sukces.

Integracja życia wspólnotowego jest w tym kontekście jednym z najważniej-
szych celów strategicznych gazety. Jeśli gazeta będzie zależna od władz lokalnych 
lub jeśli będzie reprezentować określoną opcję polityczną czy wyznaniową, albo 
też będzie się znajdowała pod wpływem jakiegoś innego podmiotu działania (z ob-
szaru gospodarki), to nie uda jej się spełnić swej roli. Aby zapewnić realizację celu 
mediów obywatelskich, nie można wykluczyć z treści przekazu żadnego środo-
wiska lokalnego. Gazeta powinna na swych łamach przedstawiać życie swoich 
czytelników, wartości, którymi się kierują, skupiające ich organizacje i instytucje, 
jeśli takie istnieją. Nietolerancja i konfl ikty między ludźmi najczęściej mają swoje 
źródło w niewiedzy i lęku przed innością. Gazeta może być miejscem spotkania 
różnych środowisk lokalnych, ale też może służyć jako pośrednik informujący, jak 
i gdzie takie spotkanie może się odbyć. 

Treści zawarte w gazecie powinny być przedstawiane w sposób zrozumiały 
dla wszystkich czytelników, zarówno wykształconych, jak i niewykształconych. 
Gazeta lokalna w Polsce prowincjonalnej powinna być zatem pisana językiem 
przystępnym i zrozumiałym. Jeśli język będzie zbyt górnolotny, hermetyczny lub 
zbyt kolokwialny, może się okazać albo niezrozumiały, albo zbyt „nowoczesny”, 
szczególnie dla starszej i mniej wykształconej części populacji, która stanowi 
znaczną część mieszkańców prowincjonalnej Polski. 

W odniesieniu do struktury organizacji najskuteczniejszy dla Polski wydaje się 
model struktury płaskiej i organizacji funkcjonalnej. Opierając się na wynikach 
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analizy francuskiego „Ouest-France”, słuszne wydaje się również przyjęcie zało-
żenia, iż jedynym ośrodkiem decyzyjnym powinien być przywódca, który określi 
cele i wskaże właściwy kierunek realizacji działań. W sytuacji idealnej stworzyłby 
on taki zespół, który kierując się wyznaczonymi celami, samodzielnie podejmuje 
na bieżąco decyzje i realizuje je, ponosząc odpowiedzialność za ich jakość i efekt. 
Wskazane jest dalej, by produkt, jakim jest wydawana gazeta, był wspólnym dzie-
łem całego zespołu. Właściwe zatem staje się przyjęcie takiej formy organizacji, 
która będzie polegać głównie na koordynacji wszystkich zadań przez jej przy-
wódcę, podczas gdy wszyscy jej członkowie będą posiadać wszelkie informacje 
potrzebne do zrozumienia celów i sposobów realizacji zadań na poszczególnych 
stanowiskach. Oprócz stworzenia formalnej struktury organizacji, niezbędne jest 
wytworzenie takiej struktury nieformalnej, dzięki której pracownicy będą mogli 
realizować swoje osobiste potrzeby społeczne, a ich zaspokojenie korzystnie wpły-
nie na jakość wykonywanych zadań. Właściwy dobór pracowników posiadających 
wspólny system wartości zapewni przy tym samoistne wytworzenie się struktury 
nieformalnej, sprzyjającej realizacji specyfi cznych celów strategicznych gazety
lokalnej. 

Dla realizacji swoich celów (zarówno ekonomicznych, jak i wynikających z mi-
sji społecznej), przedsiębiorstwo prasowe powinno wytworzyć pewną strategiczną 
przewagę, dzięki której będzie budować markę tytułu, którą może wykorzystać 
skutecznie w działaniach promocyjnych gazety. Taką strategiczną przewagę na 
rynku prasowym mogą dać, jak pokazuje przykład „Ouest-France”, rygorystycznie 
przestrzegane w treści przekazu reguły etyczne, fi lozofi a bliskości z czytelnikiem 
na wielu poziomach (geografi cznym, emocjonalnym, tematycznym), wierność 
uniwersalnym wartościom humanistycznym, niezależność gazety gwarantująca 
pluralistyczną informację oraz udział czytelników w tworzeniu gazety. To ostatnie 
zadanie jest z powodzeniem realizowane między innymi poprzez strategię anga-
żowania czytelników w roli korespondentów lokalnych. Przynosi ona podwójną 
korzyść. Po pierwsze sprawia, że koszty uzyskiwania informacji w oddalonych 
od miejsca wydawania gazety miejscowościach są niższe od tych, które trzeba by 
było ponosić, opłacając pełnoetatowych dziennikarzy (do rozwiązania pozostaje 
kwestia sposobu dostarczenia tych informacji do redakcji, co w warunkach polskiej 
prowincji może stanowić pewną trudność; istotnym ułatwieniem w tym zakresie 
będzie szerszy dostęp do Internetu). Po drugie, umożliwia realizację idei gazety 
obywatelskiej, tworzonej przez obywateli dla samych siebie. 

Jak pokazuje przykład „Ouest-France”, członkowie redakcji pisma powinni 
wspólnie stworzyć szczegółowy program działania, który zawierałby zarówno 
zasady tworzenia informacji, jak i harmonogram prac redakcji. Zasadą powinno 
być, że to nie redakcja arbitralnie decyduje, o czym pisać i jak pisać oraz jak, co 
i kogo fotografować. Decyzje tego rodzaju powinny być dyktowane przez roz-
poznane potrzeby społeczności lokalnej; one powinny też wskazywać, jaka jest 
najskuteczniejsza (czyli: najbardziej potrzebna) metoda informowania czytelników 
i w jakim kierunku to informowanie winno zmierzać.
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Bardzo istotną kwestią jest również sposób fi nansowania gazety. Doświadcze-
nie „Ouest-France” wskazuje, że przychody w gazecie lokalnej mogą pochodzić 
z kilku źródeł, ale że na pewno nie powinny one pochodzić ani z drogich kredytów 
komercyjnych, ani od partii politycznych, ani od instytucji władzy, czy wreszcie 
od sponsorów, którzy chcieliby ingerować w treść przekazu gazety. Przychodów 
należy szukać, zgodnie z doświadczeniami omawianej gazety, w rozbudowywa-
nych stronach z drobnymi, odpłatnymi ogłoszeniami, przez pozyskiwanie reklamy 
handlowej w regionie, przez pozyskiwanie ogłoszeń od organizatorów imprez 
sportowych i artystycznych, poprzez oferowanie nowych produktów (wydania 
specjalne, zeszyty tematyczne, dodatki itp.) czy wreszcie poprzez wprowadza-
nie nowych nośników informacji serwowanej przez gazetę (media elektroniczne 
– Internet, telefony komórkowe itp.). Przykład „Ouest-France” pokazuje, że ogra-
niczenie kosztów pracowniczych można osiągnąć przez wprowadzenie pewnych 
rozwiązań technicznych, tak by dziennikarz mógł jednoosobowo przygotować 
skład strony, jej części lub nawet całej gazety. W tym celu konieczne są inwestycje 
w kosztowny sprzęt. W wypadku polskiego rynku i małych tytułów regionalnych 
może to stanowić bardzo poważną barierę. 

Przedstawione wyżej wskazówki i kryteria, których uwzględnienie według 
autorki jest nieodzowne przy projektowaniu nowej lub przy reorganizacji już ist-
niejącej gazety lokalnej w Polsce, nie wyczerpują w jej przekonaniu wszystkich 
aspektów niezbędnych do realizacji takiego przedsięwzięcia. Skupiono się jedynie 
na tych, które uznano za najważniejsze. 

Z powyższej analizy wynika, iż najważniejszym elementem składowym zarzą-
dzania w przedsiębiorstwie prasowym wydającym gazetę lokalną jest jego ku l tu -
r a, której nośnikiem jest o soba  p r zywódcy organizacji. Podkreślenia wymaga 
użycie terminu „przywódca”, a nie „menedżer”, jako że ten ostatni, nawet najlepiej 
przygotowany do wykonywania swoich obowiązków, nie sprawi, że pracownicy 
i kadra zarządzająca będą mówili jednym głosem. Sprawić to może wyłącznie 
osobisty przykład, charyzma i autorytet moralny przywódcy. Być może tajemnica 
sukcesu gazety lokalnej w całej rozciągłości tkwi w cechach jej przywódcy, do 
których należy przede wszystkim wierność wyznawanym wartościom, postawa 
moralna i cecha już prawie zapomniana: przyzwoitość. 

Budowanie organizacji, która powinna z defi nicji zaspokajać potrzeby społecz-
ne jej członków oraz redukować ich niepewność w związku ze stale zmieniającym 
się otoczeniem, której celem strategicznym, oprócz generowania zysków, ma 
być realizacja misji społecznej, a zatem organizacji budującej wśród czytelni-
ków poczucie bezpieczeństwa, integrującej społeczność lokalną, dostarczającej 
czytelnikom informacji codziennie przydatnych w pracy i w domu, a wreszcie 
skłaniającej społeczności lokalne do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, 
może się udać tylko wówczas, gdy zostanie spełniony ten podstawowy warunek. 
Pozostałe aspekty zarządzania łatwo będzie wówczas wprowadzić i realizować 
przy wsparciu dobrze dobranej kadry zarządzającej i pracowników podzielających 
przekonania swojego patrona. 
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Studiując różnorodne dokumenty dotyczące Ouest-France – zarówno te sporzą-
dzone do komunikacji zewnętrznej, jak i te przeznaczone do użytku wewnętrznego 
– autorka odnajdywała powtarzające się zdanie następującej treści: Le journal n’est 
pas un fi n en soi. Il est au service de l’homme et des communautés qui constituent 
la société (Gazeta nie jest celem samym w sobie. Jest ona po to, by służyć czło-
wiekowi oraz tworzącym społeczeństwo rozmaitym wspólnotom).

To „motto” może być odczytane jako hasło idealistyczne, a w każdym razie 
trudne do urzeczywistnienia. Przykład analizowanego dziennika wskazywałby 
jednak, że może ono być motorem nieprzeciętnego sukcesu ekonomicznego.
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W styczniu 2011 roku przedsiębiorstwo prasowe Ouest-France zostało za-
proszone przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny do wzięcia udziału 
w seminarium organizowanym dla attaché prasowych akredytowanych przy Par-
lamencie Europejskim. Poproszono, aby przedstawiciel przedsiębiorstwa wygłosił 
wykład inauguracyjny. Tematem seminarium była przyszłość mediów regionalnych 
w krajach Unii Europejskiej. Wykład wygłosił Jean-Pierre Chapelle, zastępca 
redaktora naczelnego dziennika „Ouest-France”, jednocześnie odpowiedzialny 
w spółce za szkolenia pracowników. W swoim wystąpieniu zaprezentował anali-
zę obecnej sytuacji mediów regionalnych oraz główne kierunki ich rozwoju. Ten 
raport, przygotowany na podstawie doświadczeń i obserwacji autora oraz wyko-
rzystujący obserwacje, wiedzę i doświadczenie głównych osób zarządzających 
przedsiębiorstwem Ouest-France, stanowi uaktualnienie informacji zawartych 
w niniejszej książce i jest swoistym ich podsumowaniem. 

EUROPEJSKI KOMITET 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Seminarium dla attaché prasowych
27–28 stycznia 2011 roku

28 stycznia, godz. 9.30 – Okrągły stół na temat:
«Jaka przyszłość czeka media regionalne?»

Wykład wprowadzający: 
Jean-Pierre CHAPELLE – zastępca redaktora naczelnego dziennika • 
„Ouest-France”, odpowiedzialny za szkolenia w spółce Ouest-France SA
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Uczestnicy dyskusji:
Jürgen BURGGRAF – szef biura prasowego ARD w Brukseli (Związek • 
Niemieckich Nadawców Publiczno-Prawnych)
Paula FERNANDEZ-HERVAS – koordynatorka • attaché prasowych przy 
Parlamencie Europejskim

Moderatorka: 
Anne-Marie SIGMUND – członkini Europejskiego Komitetu Ekonomicz-• 
no-Społecznego

Wykład wprowadzający: Jean-Pierre CHAPELLE

«Jaka przyszłość czeka media regionalne?»

Pytanie w ten sposób sformułowane wydaje się kłaść nacisk wyłącznie na 
przyszłość mediów regionalnych, których cechą charakterystyczną jest posiadanie 
dokładnie określonego terytorium ukazywania się. Tymczasem nie można oddzie-
lić tej analizy regionalnej od dwóch pytań o bardziej ogólnym charakterze, które 
wszyscy sobie zadają, a mianowicie: jaka przyszłość czeka media tradycyjne, 
a w szczególności dzienniki, wobec wyzwań świata cyfrowego? I drugie: jaka 
przyszłość czeka dziennikarstwo wobec eksplozji komunikacji w sieci?

Moje wystąpienie przygotowałem na podstawie osobistego doświadczenia 
zdobytego w redakcji „Ouest-France” i w grupie SIPA/Ouest-France. Na potrzeby 
tego seminarium przeprowadziłem wywiady z czterema dyrektorami naszej spółki 
oraz wykorzystałem wcześniejsze wypowiedzi i deklaracje kilku innych1. 

I. Diagnoza odnośnie do przyszłości mediów jest niepokojąca

Czy ta diagnoza jest przesadzona?
Proszę spojrzeć na swoistą „bibliografi ę” do problemu sformułowanego w na-

stępujący sposób: Prasa drukowana: kronika zapowiedzianej śmierci?

Tytuł Autor/autorzy
rok wydania

«L’information demain de la presse écrite aux 
nouveaux médias»
(Informacja jutra – od prasy drukowanej do 
nowych mediów)

Jean-Louis LEPIGEON 
i Dominique WOLTON 
1983

«Paris et enjeux de la presse de demain»
(Paryż i wyzwania prasy jutra)

Teksty zebrane przez:
S. COURCELLE-LABROUSSE 
i Ph. ROBINET
październik 1987

1  Lista źródeł wykorzystanych przez autora znajduje się na końcu tekstu.
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«Et si la presse n’existait pas…»
(A gdyby prasa nie istniała…)

Francis BALLE
październik 1987

«Un mensonge gros comme le siècle»
(Kłamstwo tak wielkie, jak cały wiek)

Michel CASTEX
kwiecień 1990

«Splendeurs et misères des journalistes»
(Splendory i niedole dziennikarzy)

Yves ROUCAUTE
maj 1991

«La Presse en état de guerre»
(Prasa w stanie wojny)
«L’information, première victime de la guerre 
du Golfe?»
 (Informacja, pierwsza ofi ara wojny 
w Zatoce?)

RSF/L’Express
maj 1991

«Je me suis toujours fait une certaine idée de 
la presse»
(Zawsze miałem pewną ideę prasy)

Bernard PORTE
marzec 1994

«Médias EN crise; médias DE crise»
(Media w kryzysie; media kryzysowe)

Médiaspouvoirs
drugi trymestr 1994

«Faut-il brûler les journalistes?»
(Czy trzeba spalić na stosie dziennikarzy?)

Claude GUILLAUMIN
wrzesień 1994

«Crise de l’information?»
(Kryzys informacji?)

Daniel BOUGNOUX 
21 października 1994

«Le Livre, la fi n d’un règne»
(Książka, koniec królestwa)

Fabrice PIAULT
1995

«Journalisme et technologies nouvelles: les 
mutations obligées»
(Dziennikarstwo i nowe technologie: 
konieczne mutacje)

w „Les Cahiers du journalism” 
grudzień 1998

«Le pari de la presse écrite»
(Atut prasy drukowanej)

pod redakcją Lucien GUISSARD
sierpień 1998

«Informer, communiquer, même métier?»
(Informować, komunikować, ta sama 
profesja?)

w „Les Cahiers du radicalisme”
marzec 2000

«La tyrannie de la communication»
(Tyrania komunikacji)

Ignacio RAMONET
listopad 2001

«Le défi  des quotidiens gratuits»
(Wyzwanie dzienników bezpłatnych)

Ludovic HIRTZMANN
i François MARTIN
2004

«Armes de communication massive: 
informations de guerre en Irak: 1991/2003»
(Broń komunikacji masowej: informacje 
wojenne w Iraku: 1991–2003)

Jean-Marie CHARON 
i Arnaud MERCIER
wrzesień 2004

«Le siècle de la presse (1830/1939)»
(Wiek prasy 1830–1939)

Christophe CHARLE
październik 2004

«Médias et confl its. Vecteurs de guerre ou 
acteurs de paix»
(Media i konfl ikty. Wektory wojenne czy 
pokojowi aktorzy) 

Marie-Soleil FRERE
czerwiec 2005

«Une presse sans Gutenberg»
(Prasa bez Gutenberga)

Jean-François FOGEL
i Bruno PATINO
październik 2005
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«La fi n de la télévision»
(Koniec telewizji)

Jean-Louis MISSIKA
2006

«La mort de l’information»
(Śmierć informacji)

Albert du ROY
październik 2007

«Spéciale dernière: Qui veut la mort de la 
presse quotidienne française?»
(Najnowsza wiadomość specjalna: Kto chce 
śmierci codziennej prasy francuskiej?)

Emmanuel SCHWARTZENBERG
wrzesień 2007

«La trahison des médias»
(Zdrada mediów)

Pierre SERVENT
wrzesień 2007

«Les journalistes et leur public: le grand 
malentendu»
(Dziennikarze i ich publiczność: wielkie 
nieporozumienie)

Jean-Marie CHARON
październik 2007

«La presse quotidienne nationale: fi n de 
partie ou renouveau?»
(Prasa codzienna o zasięgu krajowym: koniec 
czy odnowienie?)

Patrick EVENO
kwiecień 2008

«La fi n des journaux et l’avenir de 
l’information»
(Koniec dzienników i przyszłość informacji)

Bernard POULET
styczeń 2009

Lista z pewnością nie jest pełna, ale i tak robi wrażenie. Autorzy tych książek 
zapowiadają rychłą śmierć prasy drukowanej. 

A oto krótki przegląd artykułów prasowych na temat „śmierci” prasy druko-
wanej (od listopada 2008 do marca 2009 roku):

«La crise s’aggrave pour les groupes de presse britannique» (Kryzys bryty-• 
jskich grup prasowych pogłębia się) – AFP, 17.11.2008;
«La crise provoque une cure d’austérité dans la presse magazine» (Kryzys • 
wywołuje w prasie magazynowej kurację przez umartwienie) – AFP, 
28.11.2008;
«Etats-Unis. Quand la presse vacille» (Stany Zjednoczone. Gdy prasa się • 
chwieje) – „Le Point”, 08.01.2009;
«L’État dégage plus de 600 millions d’euros pour aider la presse écrite» • 
(Państwo uwalnia ponad 600 milionów euro, żeby pomóc prasie drukowa-
nej) – „Le Monde”, 24.01.2009 ;
«Nicolas Sarkozy propose ses solutions pour sauver la presse écrite» (Ni-• 
colas Sarcozy proponuje sposoby ratowania prasy drukowanej) – „La Cor-
respondance de la Presse”, 26.01.2009;
«Les jeunes ne lisent pas? Les adultes non plus…» (Młodzi nie czytają? • 
Dorośli też nie…”) – „Le Monde”, 31.01.2009;
«L’érosion des ventes de la presse quotidienne nationale continue» (Ero-• 
zja sprzedaży codziennej prasy o zasiegu krajowym trwa) – „Le Monde”, 
4.02.2009;
«Espagne: 5.000 emplois de journalistes menacés» (Hiszpania: zagrożone • 
5000 miejsc pracy dziennikarzy) – AFP, 14.02.2009;
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«Etats-Unis: les Américains recherchent une stratégie de survie pour leurs • 
journaux en détresse» (Stany Zjednoczone: Amerykanie poszukują strategii 
przeżycia dla upadających dzienników) – „La Correspondance de la Presse”, 
16.02.2009 (za AFP z 15.02.2009);
„Newspaper extinction timeline”, Gabinet Future Exploration Network • 
z listopada 2010 roku zapowiada przeżycie prasy francuskiej tylko do 2029 
roku. 

A tak wyglądała kronika „ślubów, zgonów i narodzin” francuskiej prasy w ostat-
nich tygodniach:

Śmierć: „Bakchich Hebdo”, wersja papierowa satyrycznej strony informa-• 
cyjnej Bakchich. Wszedł na rynek we wrześniu 2009 roku, zniknął z niego 
14 stycznia 2011 roku (osiągnął 10 tysięcy egzemplarzy, dla utrzymania się 
powinien mieć 20 tysięcy).
Konający pod kroplówką rosyjską „France-Soir” podejmuje jeszcze jedną • 
próbę podniesienia się na nogi. Mimo blisko 50 milionów euro wstrzyk-
niętych przez oligarchę Aleksandra Pugaczowa, sprzedaż osiągnęła 23 ty-
siące egzemplarzy. W 1974 roku „France-Soir” był jeszcze pierwszym pod 
względem sprzedaży dziennikiem we Francji.
Ślub „Investir” z „Journal des Finances”.• 
Narodziny: „L’Évenement” i „Biographie”.• 
I szczęśliwe wydarzenia w grupie SIPA/Ouest-France: • 

„20 Minutes” (dziennik bezpłatny) dociera do Rennes 22 listopada  ∙
2010 r., 20 tysięcy egzemplarzy.
Publihebdos, podgrupa grupy SIPA/Ouest-France, wypuszcza na rynek  ∙
dwa nowe tytuły bezpłatnych tygodników informacji lokalnej: „Le Havre 
Infos” w listopadzie 2010 roku (40 tysięcy egzemplarzy) i „Côté Caen” 
w grudniu 2010 roku (35 tysięcy egzemplarzy).
W listopadzie 2010 roku Ouest-France wypuszcza swój trzymiesięcznik  ∙
„Reportages”. Sprzedaż pierwszego numeru – 15,5 tysiąca egzemplarzy, 
w cenie low cost 3 euro. 
Pod koniec 2010 roku „Ouest-France” zapowiada nową strategię  ∙ de 
proximité (bliskości z czytelnikiem): w 2011 roku dziennik będzie miał 
zamiast 47 edycji lokalnych, aż 53.
W styczniu 2011 roku rusza nowa drukarnia w Nantes (90 tysięcy eg- ∙
zemplarzy na godzinę. 48 stron, z czego 32 w kolorze).

II. Strategie „oporu wobec kryzysu”, które już przyniosły rezultaty:

→ Koncentracja, fuzje, alianse: nieuchronny kierunek ewolucji
W latach 90. ubiegłego wieku PQR (Codzienna Prasa Regionalna) jest jeszcze 
mozaiką baronów prasowych zazdrośnie strzegących swojej niezależności. Na 
przestrzeni kilku lat ich liczba zmniejszyła się z 20 do 10. W 2008 roku w CB 



228 Prasa regionalna na nowe czasy?

News Jean-Clément Texier, bankier i specjalista w tym sektorze, przewiduje, że 
w ciągu pięciu lat pozostaną tylko trzy spośród pięciu grup tworzących dzisiaj 
G5 w Codziennej Prasie Regionalnej. Ta przepowiednia nie jest ostateczna, 
liczba może się jeszcze zmniejszyć, wziąwszy pod uwagę nierentowność sek-
tora oraz ciężar inwestycyjny (jedna maszyna drukarska to około 20 milionów 
euro, przy pracy od czterech do pięciu godzin dziennie). Ubezpieczenia środków 
produkcji, komputeryzacja, oprogramowania oraz działy badań i rozwoju są 
wszędzie objęte strategiami redukcji kosztów. 

→ Przeżycie zależy od ceny
W strategiach oporu przed kryzysem dla Ouest-France priorytetem jest utrzy-
manie ceny sprzedaży dziennika (dzisiaj 0,80 euro – wobec 1,40 euro w przy-
padku „Le Figaro” i „Libération”). „To informacja płatna umiera, a nie gazeta 
drukowana” – twierdzi jeden z dyrektorów Ouest-France. W USA czytelnictwo 
gazet spada od lat 50., a we Francji od lat 60. wobec ekspansji bezpłatnej infor-
macji najpierw w radiu, potem w telewizji i w Internecie, a wreszcie w gazetach 
bezpłatnych.

→ Bezwzględna konieczność dywersyfi kacji produktu
Te strategie „oporu przed kryzysem” zburzyły trzy fundamentalne tabu doty-
czące prasy regionalnej:

1. Tabu terytorium (lub przestrzeni). W Codziennej Prasie Regionalnej 
określone terytorium było zasadą nienaruszalną od czasów odnowienia całej 
prasy francuskiej po II wojnie światowej. W Ouest-France – dzięki płatnej 
prasie drukowanej wydawanej przez spółkę Publihebdos, prasie bezpłatnej 
z ogłoszeniami wydawanej w spółce Le Carillon (potem przemianowanej na 
SPIR), bezpłatnej pasie drukowanej („20 Minutes”), dzięki rozwojowi stron 
internetowych Maville (Mojemiasto) oraz internetowemu wydaniu dziennika 
(www.ouest-france.fr), dzięki prasie magazynowej, wreszcie dzięki własnemu 
wydawnictwu – udało się, krok po kroku, wyjść z tego ograniczenia teryto-
rialnego. 

2. Tabu zegara (lub czasu). W Ouest-France biologiczny rytm prasy regio-
nalnej obejmował sześć edycji tygodniowo, produkowanych każdego wieczora 
o tej samej godzinie, tak by mogły być dostarczone do dystrybucji następnego 
ranka, o tej samej godzinie. W miarę zwiększania się dywersyfi kacji, czas 
ukazywania się gazet rozszerzył się na niedziele i na dni świąteczne (od 1998 
roku), wprowadzono rytm tygodniowy dla Publihebdos, rytm trzymiesięczny 
dla „Reportages”, rytm sezonowy dla „Przewodników na lato” i rytm natych-
miastowy dla „Dernières minutes d’actualité” (Aktualności z ostatnich minut) 
na stronie internetowej www.ouest-france.fr.

3. Tabu jednego nośnika. To było żelazne prawo gazety drukowanej, która 
miała przyjmować teksty i zdjęcia, gdy następowało jakieś wydarzenie. Obec-
nie multimedia regionalne przejęły zdjęcia, tworząc ich galerie, dźwięk, fi lmy 
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wideo oraz fora dyskusyjne. Ta zdobycz – z początku defensywnie, a teraz już 
ofensywnie – skłania gazety regionalne do eksplorowania nowych formatów, 
nowych struktur narracji dziennikarskiej i nowych nośników.

III. Od „oporu przed kryzysem” do strategii rozwoju

Jak wynika z rozmów z szefami Ouest-France, istnieje wiele ścieżek rozwoju 
dla mediów regionalnych (ich wypowiedzi podano w cudzysłowach): 

Rozszerzanie polityki • de proximité (bliskości z czytelnikiem): hiperbli-
skość musi być połączona z realnym otwarciem na świat. Jest już dzisiaj 
naturalne, że w gazetach funkcjonuje zasada „od lokalności do globalno-
ści”. Slogan Ouest-France wylansowany na początku lat 80.: „od gminy 
do świata” brzmi zadziwiająco współcześnie. Oznacza to, że po pierwsze, 
należy zwiększyć liczbę wydań lokalnych, bo „istnieje oczekiwanie na 
prawdziwe dziennikarstwo «bliskości»”. Po wtóre, należy być obecnym 
w wersji papierowej i internetowej na Wybrzeżu Kości Słoniowej, na Tahiti, 
w Tunezji, w Egipcie. 
Organizacja pracy dziennikarzy musi uwzględnić rewolucję urbanistyczną, • 
która stała się faktem, co potwierdza INSEE (L’Institut National de la Sta-
tistique et des Études Économiques). „Ouest-France”, „La Montagne”, „La 
Voix du Nord” już nad tym pracują.
W zakresie modelu ekonomiki, „między tym, co jest płatne i bezpłatne, • 
należy szukać modeli pośrednich, takich jak sprzedaż zdywersyfi kowana, 
oraz poszerzać dywersyfi kację produktów, zgodną z naszym profi lem, na 
przykład szkolenia”.
Zaprzestać myślenia o sobie jako o medium, a zacząć myśleć jako o „cy-• 
frowej platformie komunikacyjnej. Media regionalne są popychane w tym 
kierunku na własnym terytorium przez światowych operatorów. Jest to 
wyzwanie, które regionalna grupa multimedialna może podjąć, jeśli wesprze 
się na swojej pierwotnej misji: ofercie usług dla lokalnych wspólnot”. 
Wybrać należy takie kierunki rozwoju, w których można być lepszym od • 
innych na rynku. Dobre pytanie brzmi: „gdzie jest nasza prawdziwa war-
tość dodana w każdej najmniejszej części naszej aktywności? Jakie nowe 
kierunki można rozwinąć?”. Przykład: Ouest-France stał się numerem dwa 
wśród operatorów ogłoszeń o nieruchomościach, a numerem jeden w ogło-
szeniach motoryzacyjnych – „w niektórych sektorach można osiągnąć duży 
potencjał, którego nie udałoby się zdobyć, posiadając wyłącznie drukowany 
dziennik”. 
„Być może liczba dziennikarzy się zmniejszy, jednak oczekiwania wobec • 
dziennikarstwa będą znacznie wyższe: edukacja do odbioru obrazu, eduka-
cja do odpowiedzialności i szacunku, do weryfi kacji faktów. Wszystko to 
mogłoby stać się częścią misji medium regionalnego”.



230 Prasa regionalna na nowe czasy?

Wyzwanie dla zarządzania: „jak przejść z wielkich organizacji produkują-• 
cych potężne produkty do małych struktur produkujących drobne produkty, 
pozostając spójnym na poziomie wartości czy też marki?”.
Poszukiwanie możliwości wzrostu. „Musimy robić co się da, by lepiej po-• 
znać wszystkich, którzy mają kontakt z naszą marką. Dysponujemy bazą 
1 300 tysięcy adresów, z których 520 tysięcy to nasi prenumeratorzy. Mu-
simy powiększyć tę bazę, a przede wszystkim ją pokwalifi kować. To jest 
żyła złota, która może nas dosyć daleko zaprowadzić”.
Trzeba lepiej eksploatować wszystkie dotychczasowe działania, włącznie • 
z dystrybucją, „dzisiaj mamy 80 procent domostw na tzw. Wielkim Za-
chodzie, a w niektórych departamentach jest ich do 90 procent, których 
skrzynki na listy możemy obsłużyć przed godziną 7.30. Teraz wrzuca się 
do nich «Ouest-France» i dzienniki o zasięgu krajowym. A jutro? Może 
coś innego”. 
Skupić uwagę na młodym pokoleniu. Projekt „Młodzi czytelnicy” pozwolił • 
Ouest-France pozyskać 36 300 młodych osób, które zaprenumerowały jeden 
tygodnik bezpłatny lub jeden dziennik z gazet wydawanych przez naszą 
grupę. Aby ich przywiązać do nas wprowadziliśmy:

specyfi czną tematykę w sobotnich wydaniach,
badanie ich oczekiwań (Dział Rozwoju i Badań), ∙
stronę internetową skierowaną do młodych (http://www.ouest-france. ∙
fr/jactiv),
wydanie próbne w dzielnicach Alencon zamieszkiwanych przez mło- ∙
dych.

Nasz atut: „realni przyjaciele” „Ouest-France” – facebook sprzed ery In-• 
ternetu!

8700 punktów sprzedaży, ∙
2500 korespondentów lokalnych, ∙
780 tysięcy kupujących gazetę, 2300 tysięcy czytelników, ∙
4800 roznosicieli dziennika, ∙
45 tysięcy stowarzyszeń aktywnych na naszej stronie www.infolocales.fr, ∙
1500 partnerów kulturalnych i sportowych,  ∙
30 tysięcy osób zwiedzających każdego roku siedzibę naszej redakcji, ∙
wieczory debat, konferencje tematyczne pod naszymi auspicjami w mia- ∙
stach całego regionu z udziałem naszych redaktorów z 63 redakcji lo-
kalnych i tysięcy uczestników,
2500 zdjęć każdego dnia, ludzi „stąd”, którzy się widzą i którzy są wi- ∙
dziani (około 10 tysięcy osób każdego dnia jest „wystawionych” na ten 
lokalny ogląd).

Poza tą rzeszą 2300 tysięcy naszych czytelników, mamy również od 250 do 
300 tysięcy aktywnych sympatyków, którym tożsamość dziennika jest znana. Jego 
dewiza pojawia się codziennie, jako motto, umieszczona poniżej tytułu „Ouest-
France”: „Sprawiedliwość i wolność”. Sympatycy dziennika znają ją i znają rów-
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nież nasze zobowiązania społeczne. To jest nasz największy kapitał na przyszłość 
– ich zaufanie. 

Źródła: 

1. Rozmowy z następującymi osobami:
Jean-Paul BOUCHER, dyrektor generalny Ouest-France,• 
Olivier BONSART, dyrektor generalny grupy SIPA/Ouest-France,• 
Philippe TOULEMONDE, dyrektor generalny Ouest-France,• 
Jean-Luc EVIN, redaktor naczelny „Ouest-France”.• 

2. Wywiad drukowany z Louisem ECHELARDEM, dyrektorem generalnym Grupy 
SIPA i wiceprezesem spółki Ouest-France, w „Press News”, październik 2010, 
pt. „Ouest-France” va lancer en 2011 neuf nouvelles éditions („Ouest-France” 
wypuści na rynek w 2011 roku dziewięć nowych edycji).

3. Publikacje w prasie branżowej:
«L’avenir de la presse quotidienne régionale» (Przyszłość codziennej prasy • 
regionalnej», autor: Roger LAVIALLE, zastępca dyrektora generalnego 
Ouest-France, „Presse Actualité”, nr 146, maj 1980;
«Ouest-France, une institution en mouvement» (Ouest-France, instytucja • 
w ruchu), wywiad z Eugène BRULÉ, ówczesnym redaktorem naczelnym, 
i z François Régisem HUTINEM, Prezesem-Dyrektorem Generalnym 
Ouest-France i grupy SIPA/Ouest-France, „Presse Actualité”, nr 179, sty-
czeń 1984.

Tłumaczenie Teresa Sławińska



Aneks
Średnie dzienne nakłady dzienników w czerwcu

(od roku 1945 do 2004, w tys. egz.)

STATYSTYKI DOTYCZĄCE PRASY
Nakład dzienników od 1945 roku
Dzienniki społeczno-polityczne 

Średni dzienny nakład w czerwcu każdego roku, w tysiącach egz.

Dzienniki o zasięgu
krajowym

Dzienniki o zasięgu 
lokalnym

Razem 
prasa 
płatna

Dzienniki
bezpłatne

Razem

Rok Liczba
tytułów

Nakład 
całkowity

Liczba
tytułów

Nakład 
całkowity

Nakład 
całkowity

Liczba
tytułów

Nakład 
całkowity

Nakład 
całkowity

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

26
28
19
18
16
16
15
14
12
12
13
14
13
13
13
13
13
13
14
14
13
14
12
13
13
13
12
11
12
13
12
13
15
15
13

4606
5959
4702
4450
3792
3678
3607
3412
3514
3618
3779
4441
4226
4373
3980
4185
4239
4207
4121
4107
4211
4391
4624
5034
4596
4278
4244
3877
3707
3831
3195
2970
3185
3173
3041

153
175
161
142
139
126
122
117
116
116
116
111
110
110
103
98
96
96
94
93
92
91
86
85
81
81
81
78
75
73
71
71
72
72
72

7532
9165
8165
7859
7417
7256
6634
6188
6458
6559
6823
6958
7254
7294
6930
7170
7087
7198
7434
7617
7857
7831
8005
8039
7572
7587
7750
7798
7506
7509
7411
7197
7391
7370
7468

12138
15124
12867
12309
11209
10934
10241

9600
9972

10177
10602
11399
11480
11667
10910
11355
11326
11405
11555
11724
12068
12222
12629
13073
12168
11865
11994
11675
11213
11340
10606
10167
10576
10543
10509

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12138
15124
12867
12309
11209
10934
10241

9600
9972

10177
10602
11399
11480
11667
10910
11355
11326
11405
11555
11724
12068
12222
12629
13073
12168
11865
11994
11675
11213
11340
10606
10167
10576
10543
10509
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Dzienniki o zasięgu
krajowym

Dzienniki o zasięgu 
lokalnym

Razem 
prasa 
płatna

Dzienniki
bezpłatne

Razem

Rok Liczba
tytułów

Nakład 
całkowity

Liczba
tytułów

Nakład 
całkowity

Nakład 
całkowity

Liczba
tytułów

Nakład 
całkowity

Nakład 
całkowity

1980
1981
1982
1989
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

12
12
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
11
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10

2913
3193
2779
2877
2707
2777
2885
2713
2942
2828
2741
2680
2624
2638
2789
2844
2151
2340
2219
2293
2186
2254
2194
2058

73
73
74
74
70
70
67
67
65
64
62
62
62
58
58
58
57
55
55
56
56
56
56
57

7535
7629
7332
7241
7200
7109
7109
7030
7155
7093
7010
6908
6896
6724
6681
6881
6929
6963
6823
6775
6719
6717
6755
6539

10448
10822
10111
10118
9907
9886
9994
9743

10097
9921
9751
9588
9520
9362
9470
9725
9080
9303
9042
9068
8905
8971
8949
8597

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

140
915

10448
10822
10111
10118
9907
9886
9994
9743

10097
9921
9751
9588
9520
9362
9470
9725
9080
9303
9042
9068
8905
8971
9089
9512

2004 10 2012 57 6422 8434 6 1342 9776

według: Tableaux Statistiques de la Presse – Édition 2006
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