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Prasa lokalna – miêdzy misj¹ a rynkiem

Wstêp
W moim wyst¹pieniu zajmê siê relacj¹, jaka istnieje miêdzy misj¹ prasy lokalnej a rynkiem, na jakim ona wystêpuje i funkcjonuje. Skutkiem tej
relacji s¹ czasami napiêcia spo³eczne, a nawet konflikty. Misja i rynek s¹
tak¿e pewnymi mniej lub bardziej wa¿nymi wartoœciami w praktyce prasy
lokalnej, których znaczenie zale¿y od charakteru i typu instytucji wydawniczej. Te elementy zaœ s¹ definiowane g³ównie przez relacje z czytelnikami i rynkiem. W ostatecznoœci mamy wiêc do czynienia ze zjawiskiem
sprzê¿enia zwrotnego, które polega tutaj na wzajemnych oddzia³ywaniach misji i rynku. Ich rezultatem s¹ okreœlone zmiany, jakie zachodz¹
w obu tych obszarach. W konsekwencji oczekiwania rynku maj¹ wp³yw
na zakres znaczeniowy pojêcia misji i odwrotnie.
Wa¿ne w tym kontekœcie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaki
jest wp³yw tych czynników na zachowanie prasy lokalnej? Pytamy siê
wówczas g³ównie o zakres tego wp³ywu oraz skutki, jakie wywiera.
Mówi¹c o zakresie wp³ywu, myœlimy zazwyczaj o liczbie obszarów, jakie
podlegaj¹ oddzia³ywaniu. Natomiast skutki s¹ obserwowalne w zmianach, jakie zachodz¹ w podmiocie i jego relacjach z otoczeniem.
Na pojêcie misji i rynku oddzia³uje szereg czynników, które podlega³y
zmianom pod wp³ywem okreœlonych wydarzeñ. St¹d definiowanie misji
i rynku nie mo¿e siê obejœæ bez uwzglêdniania szerszego kontekstu. System prasowy jest przecie¿ czêœci¹ systemów politycznego i gospodarczego i wraz z nimi ulega okreœlonym przekszta³ceniom1. Na definiowanie
misji prasy ma wiêc ogromny wp³yw system, w jakim ona funkcjonuje.
Dlatego podczas analizy relacji miêdzy misj¹ a rynkiem nale¿y odnieœæ
siê do przeobra¿eñ, jakim podlega³a prasa lokalna na prze³omie lat 80.
i 90. Okres transformacji systemowej w zasadniczy sposób zmieni³ oto-

1

Por. B. Ociepka, Dla kogo telewizja?, Wroc³aw 2003, s. 23.
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czenie, w jakim funkcjonowa³a prasa, a wraz z nim tak¿e sam¹ prasê2.
W jej rozwoju wyró¿nia siê trzy etapy, które s¹ definiowane za poœrednictwem osobliwych czynników. Okreœlaj¹ one w zasadzie cechy i charakter
tych stadiów.

1. Od elitarnoœci do popularnoœci
Wspó³czesna prasa lokalna, prze¿ywaj¹ca swój dynamiczny rozwój od
pocz¹tku lat 90.3, przesz³a w pierwszym okresie od stadium elitarnoœci do
stadium popularnoœci. Etap elitarnoœci charakteryzowa³y miêdzy innymi
takie zjawiska, jak:
1) ma³a liczba tytu³ów i czytelników oraz niewielki nak³ad prasy lokalnej,
2) wspó³istnienie dwóch systemów prasowych – legalnego i nielegalnego
(prasa podziemna),
3) ograniczony zasiêg kolporta¿u (czêsto zawê¿ony do niewielkiej liczby
zurbanizowanych i stosunkowo du¿ych skupisk ludnoœci miejskiej),
4) sprzecznoœæ interesów nadawców i odbiorców, która polega³a na tym,
¿e pierwsi traktowali prasê g³ównie jako narzêdzie oddzia³ywania propagandowego na spo³eczeñstwo i agitacji; drudzy zaœ oczekiwali od
prasy zaspokajania ich potrzeb ogólnoinformacyjnych, poznawczych
i kontrolnych,
5) niedostosowanie zawartoœci prasy lokalnej do rzeczywistych potrzeb
czytelników, których interesowa³y g³ównie informacje dotycz¹ce najbli¿szego otoczenia.
Wœród czynników ograniczaj¹cych rozwój prasy lokalnej w tym okresie wymienia siê miêdzy innymi:

2

Por. Polskie media w okresie przemian, pod red. J. Olêdzkiego, Warszawa 1991;
Transformacja prasy w Polsce (1989–1992), pod red. A. S³omkowskiej, Warszawa
1992; Kontrowersje wokó³ transformacji prasy polskiej (1989–1992), pod red.
A. S³omkowskiej, Warszawa 1993; Media i dziennikarstwo w Polsce (1989–1995),
pod red. G. G. Koppera, I. Rutkiewicza, K. Schliep, Kraków 1996; Œrodki masowej
informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990–2000), pod red. J. Adamowskiego, Warszawa 2000; M. Grabowska, Kultura w procesie transformacji systemowej, w: Barometr kultury, pod red. M. Grabowskiej, Warszawa 1992.
3
Por. R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania spo³ecznego, Poznañ 2003, s. 131–153.
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1) polityczno-ustrojowe (hegemonizm polityczny, redukuj¹cy w zasadzie do zera mo¿liwoœci powstawania i funkcjonowania prasy niezale¿nej od pañstwa i aparatu polityczno-biurokratycznego),
2) prawne (wyra¿aj¹ce siê istnieniem cenzury prewencyjnej i systemu innych ograniczeñ prawnych, które uniemo¿liwia³y materializacjê idei
wolnoœci s³owa).
W rezultacie ich oddzia³ywania wiêkszoœæ mieszkañców by³a pozbawiona dostêpu do prasy lokalnej i tym samym do wzglêdnie aktualnych
i wiarygodnych informacji dotycz¹cych ich otoczenia. Okolicznoœci te
sprzyja³y petryfikacji uk³adów lokalnych, które pozbawione kontroli
i krytyki ze strony niezale¿nej prasy dominowa³y w systemie spo³eczno-politycznym i ekonomicznym miejscowych œrodowisk, ograniczaj¹c
tym samym mo¿liwoœci ich rozwoju.
Stadium popularyzacji wyra¿a³o siê umasowieniem produkcji i odbioru prasy lokalnej. Znikaj¹ce bariery, ograniczaj¹ce do tej pory rozwój niezale¿nych inicjatyw prasowo-wydawniczych, prowadzi³o do zwiêkszenia
poda¿y i popytu na periodyki lokalne. W rezultacie prasa lokalna trafia³a
do najmniejszych siedzib i oœrodków, zaspokajaj¹c potrzeby i aspiracje
miejscowych spo³ecznoœci. Wraz z rozszerzaniem siê jej wp³ywów wzrasta³y tak¿e si³a i znaczenie prasy lokalnej w œrodowisku.
2. Od popularyzacji do polaryzacji
Wraz ze wzrostem popularnoœci prasy lokalnej wzrasta³a tak¿e jej liczba. To zaœ wzmaga³o konkurencjê. W rezultacie prasa ulega³a stopniowej
komercjalizacji, a rynek prasowy polaryzowa³ siê. Istotny wp³yw na ten
proces mia³y ró¿nice programowe istniej¹ce miêdzy wydawnictwami,
w tym pogl¹dy polityczne nadawców i ich miejsce zajmowane w uk³adzie
lokalnym. Oddzia³ywanie tych czynników urozmaica³o i uatrakcyjnia³o
ogóln¹ zawartoœæ prasy lokalnej. Tym samym zwiêksza³a siê liczba
kr¹¿¹cych w spo³eczeñstwie informacji oraz ró¿nicowa³ i powiêksza³ siê
ich zakres. Proces ten w ostatecznoœci prowadzi³ do specjalizacji tematycznej i terytorialnej prasy lokalnej.
3. Od polaryzacji do specjalizacji
Stadium specjalizacji prasy jest objawem wyraŸnych podzia³ów do jakich dochodzi wœród jej wydawców i odbiorców. Podzia³y te maj¹ charak-
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ter tematyczny i terytorialny. Dotycz¹ wiêc zawartoœci prasy i zasiêgu jej
kolporta¿u.
W konsekwencji dosz³o do powstania dwóch charakterystycznych
rodzajów prasy lokalnej: ogólnoinformacyjnej oraz periodyków œrodowiskowych. Te pierwsze s¹ skierowane do wszystkich mieszkañców i stanowi¹ swego rodzaju przegl¹d wydarzeñ zachodz¹cych w miejscowym
œrodowisku. Te drugie zaœ s¹ adresowane g³ównie do wyodrêbnionej kategorii czytelników, zainteresowanych konkretn¹ tematyk¹.
W ostatecznoœci specjalizacja terytorialna prasy prowadzi³a do zaspokajania ogólnoinformacyjnych potrzeb okreœlonych spo³ecznoœci,
a cech¹ charakterystyczn¹ jej zawartoœci jest homogenicznoœæ i politematycznoœæ. Natomiast specjalizacja tematyczna prasy jest odpowiedzi¹
wydawców na indywidualne potrzeby wyodrêbnionych grup odbiorców
o okreœlonych zainteresowaniach. Pisma takie s¹ wiêc monotematyczne.
W ten sposób dochodzimy do okreœlenia charakteru i celu prasy lokalnej.

4. Charakter i cele prasy lokalnej
W zawartoœci ogólnoinformacyjnej prasy lokalnej dominuj¹ wiadomoœci skoncentrowane na jednostkowych, czêsto losowych oraz konfrontacyjnych i negatywnych wydarzeniach o krótkiej ¿ywotnoœci. Natomiast
zjawiska i procesy spo³eczne o z³o¿onym charakterze i d³ugotrwa³ym
przebiegu praktycznie nie s¹ w jej zawartoœci uwzglêdniane. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e dziennikarze skupiaj¹ siê na tym, co jednostkowe i aktualne. W rezultacie, nie dostrzegaj¹c zwi¹zków przyczynowo-skutkowych
istniej¹cych miêdzy okreœlonymi zjawiskami, nie potrafi¹ tak¿e zdefiniowaæ i opisaæ okreœlonego procesu spo³ecznego, który sk³ada siê z sekwencji regularnie po sobie nastêpuj¹cych faktów.
Charakter prasy lokalnej kszta³towa³ siê pod wp³ywem oddzia³ywania
dwóch ogólnych trendów. Jeden polega³ na zawê¿aniu zakresu jej zainteresowania i zasiêgu terytorialnego rozpowszechniania. Drugi zaœ zasadza³
siê na jej tematycznym ró¿nicowaniu siê w ramach potrzeb zg³aszanych
przez miejscowe œrodowiska.
W ten sposób dochodzimy do wniosku, i¿ celem czasopiœmiennictwa
lokalnego jest zaspokajanie zró¿nicowanych potrzeb informacyjnych
i poznawczych odbiorców zamieszkuj¹cych niewielkie terytorium i skupiaj¹cych uwagê na miejscowych wydarzeniach. Natomiast istot¹ prasy
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lokalnej jest w zasadzie integrowanie tego œrodowiska poprzez tworzenie
okreœlonej wiêzi mentalnej ³¹cz¹cej mieszkañców.
Z punktu widzenia interesu publicznego i misji prasy wa¿nym zadaniem periodyków lokalnych jest kszta³towanie osobowoœci spo³ecznej
ludzi, a wiêc wp³ywanie na ich cechy psychiczne (pamiêæ, wolê, wyobraŸniê, uczucia, inteligencjê, spostrzeganie, temperament) oraz spo³eczne
(przekazuj¹c wartoœci, normy i wzory spo³eczne oraz kszta³tuj¹c umiejêtnoœci wype³niania okreœlonych ról spo³ecznych4).
Przeobra¿enia, jakim podlega³a prasa lokalna prowadzi³y do tego, i¿
w nied³ugim czasie sta³a siê ona jednym z wa¿nych elementów kultury
masowej.
5. Prasa lokalna elementem kultury masowej
Za podstawow¹ cechê kultury masowej uznaje siê d¹¿enie do prostoty
treœci i formy komunikatu oraz dostarczanie odbiorcom rozrywki5. Rezultatem tego procesu jest schematyzacja w przedstawianiu rzeczywistoœci.
Dominuje prosty sposób objaœniania z³o¿onych zjawisk i wydarzeñ. Tak
kszta³tuje siê szablonowy jêzyk, wyra¿aj¹cy siê narracj¹ linearn¹ i wzglêdnie logicznymi zwi¹zkami przyczynowo-skutkowymi, co prowadzi do relatywnego zwiêkszenia komunikatywnoœci przekazów, ale tak¿e do ich
standaryzacji i homogenizacji. Ogranicza siê w ten sposób udzia³ w zawartoœci lokalnego piœmiennictwa innych bardziej z³o¿onych form przekazu (na przyk³ad felieton, reporta¿, artyku³ publicystyczny, dyskusja
redakcyjna, komentarz do bie¿¹cych wydarzeñ), które wymagaj¹ ze strony
nadawcy wiêkszego wysi³ku intelektualnego i czêsto wiêkszych wydatków. Wypieraj¹ je wiêc proste w budowie oraz krótkie formy informacyjne (na przyk³ad kalendaria wydarzeñ, notatki, sprawozdania, wywiady).
Lokalne wydawnictwa prasowe podlegaj¹c ogólnie znanym zasadom kultury masowej, sta³y siê jej wa¿nym elementem, co ma istotny wp³yw na
definicjê misji prasy lokalnej i sposób jej realizowania.
4

Wed³ug Jana Szczepañskiego rol¹ spo³eczn¹ jest „[...] wzglêdnie sta³y i wewnêtrznie spójny system zachowañ, bêd¹cych reakcjami na zachowanie innych osób,
przebiegaj¹cych wed³ug mniej lub wiêcej ustalonego wzoru” (cyt. za R. Dyoniziak,
J. Miku³owski Pomorski, Z. Pucek, Wspó³czesne spo³eczeñstwo polskie. Wstêp do socjologii, Warszawa 1974, s. 158).
5
Szerzej zob. A. K³oskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa
1983; D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznañ 1998.
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6. Misja prasy lokalnej w spo³eczeñstwie demokratycznym
Misjê prasy lokalnej mo¿emy definiowaæ przynajmniej w dwu perspektywach: realistycznej i idealistycznej.
Misj¹ prasy – w jej ujêciu œciœle jêzykowym – jest swego rodzaju
pos³annictwo. W ten sposób zak³adamy, ¿e musi istnieæ osoba, grupa,
spo³ecznoœæ, która powierza misjê i obarcza prasê obowi¹zkiem jej realizacji. Pytamy wówczas tak¿e o warunki, w jakich dochodzi do sformu³owania treœci misji oraz o motywy, jakie stanê³y u jej podstaw. Je¿eli
za³o¿ymy, ¿e warunki ulega³y zmianie, a wraz z nimi oczekiwania spo³eczeñstwa i pañstwa, to zakres misji bêdzie równie¿ ulega³ zmianie. To
zaœ oznacza, ¿e treœæ misji ulega zmianie wraz ze zmian¹ spo³eczn¹. Zatem pojêcie misji nale¿a³oby definiowaæ w kategoriach realistycznych.
Misja prasy definiowana w perspektywie idealistycznej oznacza przyjêcie za podstawê jej treœci kategorie sta³e, a nie elementy zmienne. W tym
ujêciu misja prasy nie ulega zmianie wraz ze zmian¹ warunków spo³ecznych. Bêd¹c raz na zawsze sformu³owana, jest jednoczeœnie pewnym
modelem czy wzorem, do którego powinni nawi¹zywaæ wydawcy i dziennikarze.
Misjê definiuje siê czêsto w kategoriach realistycznych i okreœla jako
wa¿ne zadanie do spe³nienia. Misjê siê powierza lub zleca, co prowadzi
zazwyczaj do wyodrêbnienia jej Ÿród³a i depozytariusza, podmiotu
i przedmiotu oraz zakresu.
ród³em misji prasy s¹ oczekiwania spo³eczeñstwa, dla którego jest
ona wa¿nym œrodkiem komunikowania i nie mniej wa¿nym elementem
¿ycia spo³ecznego, politycznego, kulturowego. W jej dzia³alnoœci dostrzega siê szczególn¹ wartoœæ. Wynika ona zarówno z funkcji spe³nianej
przez prasê w systemie demokratycznym, jak i jej znaczenia w nowoczesnym spo³eczeñstwie. W ostatecznoœci w pojêciu misji prasy wyra¿a siê
jej spo³eczna wartoœæ. W zwi¹zku z tym, ¿e oczekiwania spo³eczne przyjmuj¹ w konsekwencji postaæ normatywn¹, dlatego misja prasy mo¿e byæ
wyartyku³owana jedynie przez prawo, za którym stoi instytucja pañstwa.
W ten sposób staje siê ono niejako depozytariuszem misji, która – wyra¿aj¹c oczekiwania wiêkszoœci spo³eczeñstwa – ma legitymizacjê zarówno
pañstwa, jak i obywateli. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wola pañstwa w systemie
demokratycznym jest zawsze w wiêkszym lub mniejszym stopniu wyrazem woli suwerena, którym jest naród.
W rezultacie dzia³alnoœæ prasy, zaspokajaj¹cej okreœlone potrzeby
spo³eczne, stanowi wyraz woli pañstwa, które powierza temu podmiotowi
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konkretn¹ misjê do wype³nienia. Dlatego nadaje prasie okreœlone prawa
i wyznacza obowi¹zki. Pañstwo, gwarantuj¹c wolnoœæ prasy, nak³ada na
ni¹ szereg odpowiedzialnych zadañ, do których zalicza siê w szczególnoœci: 1) dostarczanie pe³nej i prawdziwej informacji, 2) s³u¿enie jako forum
wymiany komentarzy i krytyki, 3) wyra¿anie pluralistycznej opinii publicznej, 4) przedstawianie reprezentatywnego obrazu rzeczywistoœci,
5) ukazywanie i wyjaœnianie celów i wartoœci spo³ecznych, 6) zrównowa¿enie treœci informacyjnych z rozrywkowymi, 7) dostarczanie informacji
uwzglêdniaj¹cych potrzeby i zainteresowania wszystkich grup spo³ecznych6.
Podmiotem misji jest ten oœrodek, który j¹ praktycznie realizuje. A zatem jest nim prasa lokalna, czyli ka¿dy konkretny wydawca, redaktor
i dziennikarz. Misja prasy lokalnej jako œrodka komunikowania spo³ecznego ma charakter publiczny. Mo¿na wiêc mówiæ równie¿ o jej funkcji
publicznej. Posi³kuj¹c siê pojêciem misji prasy, której Ÿród³em w zasadzie
jest spo³eczeñstwo, jej podmiot okreœla swoje powinnoœci wobec pewnej
spo³ecznoœci i precyzuje pojêcie misji w perspektywie partykularnej.
W ten sposób dochodzi czasami do wypaczenia idei misji i jej zawê¿enia
do potrzeb i interesów konkretnych nadawców. W rezultacie zindywidualizowane pojêcie misji prasy lokalnej mo¿e byæ miêdzy innymi wyrazem
wy³¹cznie interesu nadawcy. Definiuje on wówczas swoj¹ misjê w kategoriach partykularnych – okreœlaj¹c misjê na przyk³ad jako zarabianie
pieniêdzy. Chocia¿ tak wyra¿ona misja zazwyczaj nie jest werbalizowana,
a zatem jest skrywana przed szersz¹ opini¹ publiczn¹. Misja prasy lokalnej nie musi byæ ujmowana w tak w¹skiej perspektywie i mo¿e wyra¿aæ
interesy wiêkszej spo³ecznoœci terytorialnej – misj¹ prasy bêdzie wówczas
na przyk³ad stanowienie forum dialogu spo³ecznego. Co jest najczêœciej
werbalizowane przez wielu nadawców i stanowi wyraz swego rodzaju
ob³udy istniej¹cej w ¿yciu spo³eczno-politycznym, w którym to co istotne
jest skrywane przed ogó³em, a to co b³ahe dostêpne dla wszystkich.
W mo¿liwoœci formu³owania misji prasy przez ni¹ sam¹ uwidacznia
siê czêsto egoizm podmiotu, co w ostatecznoœci mo¿e doprowadziæ do
z³ych skutków. Niezbêdnym jest zatem istnienie pewnych norm prawnych
(i mo¿liwoœci ich egzekucji), które mog¹ im przeciwdzia³aæ. Z drugiej
jednak strony idea niezale¿noœci konkretnego podmiotu wydawniczego

6

Por. D. Piontek, Paradoks wolnych mediów, w: W krêgu mediów i polityki, pod
red. D. Piontek, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznañ 2003, s. 8.
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w formu³owaniu swojej misji jest wyrazem wolnoœci prasy. W rezultacie,
ka¿dy opowiadaj¹cy siê przeciw niezale¿noœci prasy wystêpuje przeciw
wolnoœci prasy. Zwa¿yæ nale¿y, i¿ swoisty egoizm prasowy nie mo¿e byæ
zasad¹ organizuj¹c¹ jej funkcjonowanie. Spo³eczeñstwo ma prawo do
obrony przed tak¹ postaw¹ prasy, która uwzglêdniaj¹c tylko w³asny interes, marginalizuje interes spo³eczny, ogólny, publiczny.
Prasa, maj¹c wp³yw na kszta³t œwiadomoœci ludzi, nie jest tylko towarem na rynku. Jest wa¿nym œrodkiem oddzia³ywania spo³ecznego. Nie
mo¿e wiêc byæ uwa¿ana za taki sam produkt, jak ka¿dy inny. Mimo, ¿e
dzia³a na wolnym rynku dóbr i us³ug, gdzie zmaga siê z konkurencj¹
i walczy o odbiorcê, to jej w³aœciwym rynkiem jest rynek informacji oraz
idei i pogl¹dów. Prasa ogólnoinformacyjna to w istocie forum, na którym
powinny siê œcieraæ ró¿ne opinie.
PrzejdŸmy zatem do okreœlenia przedmiotu misji, co nie jest wcale takie ³atwe. Z jednej bowiem strony bezspornym przedmiotem misji prasy
s¹ jej odbiorcy, na których ona ma siê w ostatecznoœci realizowaæ. Z drugiej jednak bezpoœrednim obiektem misji, je¿eli wolno tak powiedzieæ,
jest sama prasa widziana w perspektywie zarówno okreœlonej struktury
spo³ecznej, sk³adaj¹cej siê z wydawców, redaktorów i dziennikarzy, jak
równie¿ postrzegana jako strumieñ okreœlonych przekazów generowanych przez t¹ strukturê.
W konsekwencji wiêc poza Ÿród³em i depozytariuszem oraz podmiotem i przedmiotem misji, jako terminami odnosz¹cymi siê do pewnych
struktur spo³ecznych, mo¿emy mówiæ jeszcze o zakresie misji. Pojêcie to
wyznacza granice misji i okreœla jej treœæ, która mo¿e:
Po pierwsze: sk³adaæ siê z terminów definiuj¹cych zachowanie siê
podmiotu misji wobec okreœlonych struktur spo³ecznych (na przyk³ad:
misj¹ prasy jest kontrola w³adzy lokalnej) lub spo³ecznoœci jako ca³oœci
(na przyk³ad: misj¹ prasy jest dostarczanie czytelnikom informacji i poszerzanie ich wiedzy o œrodowisku);
Po drugie: wyra¿aæ d¹¿enie podmiotu misji do zmiany negatywnego
stanu spraw publicznych (na przyk³ad: misj¹ prasy jest walka z korupcj¹);
Po trzecie: okreœlaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do przeobra¿enia œwiadomoœci ludzi (na przyk³ad: misj¹ prasy jest edukacja ekologiczna).
Kontrowersyjnym, lecz niezwykle wa¿nym zagadnieniem jest kontrola praktycznej realizacji misji prasy lokalnej. We wspó³czesnym systemie
prasowym kontrolê nad tym, czy konkretny podmiot wydawniczy dobrze
wykonuje swoj¹ misjê sprawuje zazwyczaj on sam, ewentualnie s¹d i opinia publiczna. W pierwszym wypadku prasa staje siê sêdzi¹ w swojej spra-
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wie. Co z powodów zasadniczych nie mo¿e i nie powinno byæ
akceptowane w demokratycznym spo³eczeñstwie. W drugim niezawis³y
s¹d rozstrzyga o tym, które normy prawa dotycz¹ce g³ównie obowi¹zków
prasy zosta³y z³amane i dlaczego. W trzecim zaœ opinia publiczna, formowana tak¿e przez prasê, artyku³uj¹c interesy ogólnospo³eczne sprawuje
bezpoœredni¹ spo³eczn¹ kontrolê nad pras¹. Jest to jednak w zasadzie kontrola iluzoryczna, która nie ma wiêkszego wp³ywu na sposób i formy realizacji misji prasy lokalnej. Dzieje siê tak dlatego, ¿e system spo³eczny
generuje czêsto sprzeczne opinie dotycz¹ce misji prasy, a w szczególnoœci
jej zakresu, które w ostatecznoœci znosz¹c siê powoduj¹, ¿e ¿adna z nich
nie uzyskuje poparcia wiêkszoœci. Wa¿nym w tych okolicznoœciach zagadnieniem jest okreœlenie zadañ prasy lokalnej. Czy polegaj¹ one na dostarczaniu informacji, czy objaœnianiu rzeczywistoœci?

7. Dostarczanie informacji czy objaœnianie rzeczywistoœci
W ustroju demokratycznym zakres praw, zadañ i obowi¹zków prasy
jest ogólnie okreœlony przez prawo, istniej¹ce w danym kraju. „Prasa,
zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolnoœci
wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoœci ¿ycia publicznego oraz kontroli i krytyki spo³ecznej” –
stwierdza prawo prasowe7. Podmiotem tych wolnoœci oraz praw i obowi¹zków jest wiêc prasa w ogóle.
Zakres jej zadañ zawiera siê w d¹¿eniu do wszechstronnego i rzetelnego zaspokajania potrzeb informacyjnych mieszkañców. Ponadto zalicza
siê do nich dzia³ania zmierzaj¹ce do materializowania wa¿nych praw
i wolnoœci obywateli. Celem prasy jest wiêc zapewnienie wiêkszej jawnoœci ¿ycia publicznego. A tak¿e sprawowanie spo³ecznej kontroli nad dzia³alnoœci¹ okreœlonych instytucji oraz zachowaniami i postawami ludzi. Jej
wa¿nym uprawnieniem jest wiêc prawo do krytyki.
Na ogó³ podaje siê, ¿e celem ogólnoinformacyjnej prasy jest dostarczanie czytelnikom wiarygodnych, a zatem bezstronnych i obiektywnych
informacji. Czêœæ wydawców prasy lokalnej uwa¿a jednak, ¿e ich powinnoœci¹ wobec odbiorców jest nie tylko rozpowszechnianie rzetelnych
informacji, ale równie¿ uczciwe, a wiêc niezale¿ne komentowanie i wyja7

Zob. ustawa prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku (Dz. U. 1984, Nr 5,
poz. 24 z póŸn. zm.).
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œnianie wydarzeñ, umo¿liwiaj¹ce czytelnikom dok³adne poznanie rzeczywistoœci.
Z tego punktu widzenia zadaniem prasy lokalnej jest poszerzanie wiedzy odbiorców i rozwijanie ich ogólnych kompetencji spo³ecznych,
w szczególnoœci dotycz¹cych komunikowania. Tak¹ praktykê nadawców
mo¿na nazwaæ „s³u¿b¹ spo³eczn¹”. Jej celem jest g³ównie objaœnianie rzeczywistoœci poprzez dostarczanie czytelnikom wiarygodnych informacji,
które poddane obiektywnej weryfikacji i ocenie maj¹ przedstawiaæ prawdziwy obraz wydarzeñ. W ten sposób dochodzimy do problematyki funkcji prasy lokalnej, która ma wa¿ne znaczenie dla wyjaœnienia istoty misji
tych wydawnictw.
8. Nadawca w perspektywie funkcjonalnej
Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie o misjê prasy lokalnej, nale¿y
odwo³aæ siê do badañ jej funkcji spe³nianych w ¿yciu spo³eczno-politycznym i ekonomicznym. W rezultacie próbuje siê wówczas okreœliæ jej
miejsce w z³o¿onej siatce wspó³zale¿noœci i uk³adów ³¹cz¹cych j¹ ze
œrodowiskiem. Poprzez analizê funkcji prasy lokalnej odkrywamy jej rzeczywiste znaczenie w miejscowym systemie spo³ecznym, politycznym,
kulturowym i ekonomicznym8.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ zasadniczym celem prasy lokalnej jest systematyczne i efektywne zaspokajanie potrzeb informacyjnych miejscowego
odbiorcy9. W ostatecznoœci do jej podstawowych funkcji zalicza siê
w szczególnoœci:
1) funkcjê poznawcz¹, polegaj¹c¹ na dostarczaniu odbiorcom wiedzy
o ich otoczeniu,
2) funkcjê perswazyjn¹, zasadzaj¹c¹ siê na kszta³towaniu odpowiednich
postaw wobec rzeczywistoœci,
3) funkcjê motywacyjn¹, sprowadzaj¹c¹ siê do pobudzania odbiorców do
dzia³ania i aktywnoœci poprzez dostarczanie im odpowiednich bodŸców,
8

Szerzej na ten temat zob.: J. Szacki, Historia myœli socjologicznej, t. 2, Warszawa 1983, s. 783–815; Z. Oniszczuk, Pojêcie funkcji w badaniach nad spo³ecznym oddzia³ywaniem prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1988, nr 2.
9
Na temat funkcji prasy lokalnej zob. tak¿e: S. Dziki, W. Chor¹zki, Media lokalne
i regionalne, w: Dziennikarstwo i œwiat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudziñskiego, Kraków 2000, s. 130–131; R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania spo³ecznego, op. cit., s. 517–534.
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4) funkcjê integracyjn¹, której zadaniem jest w³¹czania ludzi w ¿ycie
spo³eczne i skupianie ich uwagi wokó³ okreœlonych problemów,
5) funkcjê socjalizacyjn¹, odwo³uj¹c¹ siê do pozytywnych wartoœci
i wzorów postêpowania godnych naœladowania,
6) funkcjê kontroln¹, polegaj¹c¹ na sprawowaniu nadzoru nad ró¿nymi
przejawami ¿ycia spo³ecznego, politycznego i gospodarczego,
7) funkcjê rozrywkow¹, której celem jest dostarczanie przyjemnoœci i relaksu.
Funkcje te wzajemnie siê przenikaj¹ i uzupe³niaj¹. W rezultacie prasa
lokalna nie tylko informuje o wydarzeniach i przeobra¿eniach zachodz¹cych w z³o¿onej rzeczywistoœci, ale tak¿e uczy i wychowuje, kontroluje w³adze lokalne, przekonuje i motywuje, zachêca do dzia³ania, jednoczy
lub dzieli ludzi oraz dostarcza rozrywki.
Swoisty funkcjonalizm prasy lokalnej jest uwarunkowany wieloma
czynnikami, zarówno wewnêtrznymi, jak i zewnêtrznymi. Do czynników
wewnêtrznych zaliczymy wydawców i zespo³y dziennikarsko-redakcyjne
oraz standardy ich funkcjonowania. Zaœ do czynników zewnêtrznych
w szczególnoœci: 1) zorganizowanych i niezorganizowanych odbiorców
prasy, 2) reklamodawców, 3) inne media, 4) instytucje samorz¹du gospodarczego oraz zawodowego dziennikarzy i wydawców prasy, 5) instytucje
monitoruj¹ce dzia³alnoœæ prasy, 6) instytucje pañstwowe, 7) instytucje samorz¹du terytorialnego, 8) instytucje gospodarcze, 9) instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego, 10) instytucje religijne10. PrzejdŸmy zatem od
funkcji prasy lokalnej do jej obowi¹zków.

9. Obowi¹zki prasy
Do zasadniczych obowi¹zków prasy nale¿y prawdziwe przedstawianie omawianych zjawisk11. Dziennikarz ma wiêc rzetelnie opisywaæ oraz
oceniaæ zjawiska, nie wypaczaj¹c ich przebiegu, znaczenia i roli. Zadaniem dziennikarza jest s³u¿ba spo³eczeñstwu i pañstwu12. Pojêcie „s³u¿by”
kojarzy nam siê przede wszystkim z obowi¹zkami na³o¿onymi przez prawo na odpowiedni¹ instytucjê i wyposa¿eniem jej w odpowiednie upraw10

Szerzej na ten temat zob. R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania spo³ecznego, op. cit., s. 401–406.
11
Zob. ustawa prawo prasowe, art. 6 ust. 1.
12
Ibidem, art. 10 ust. 1.
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nienia. W tym znaczeniu mo¿emy okreœliæ prasê jako instytucjê
publicznej s³u¿by prasowej. Ale przecie¿ s³u¿ba jest równie¿ dzia³aniem
dla jakiejœ idei czy poœwiêcanie siê jakiejœ sprawie. W ostatecznoœci wiêc
s³u¿ba jest swego rodzaju odmian¹ misji albo form¹ jej realizacji, gdy¿
mówi¹c o misji prasy, myœlimy g³ównie o jej obowi¹zkach wobec czytelników.
Do podstawowych zadañ dziennikarza nale¿y sprawdzenie zgodnoœci
z prawd¹ uzyskanych informacji lub podanie ich Ÿród³a13. Powinien on
chroniæ dobra osobiste bohaterów relacji prasowych, zarówno tych pozytywnych, jak negatywnych. A tak¿e dbaæ o interesy jego informatorów14,
poprawnoœæ jêzyka oraz unikaæ u¿ywania wulgaryzmów15. Obowi¹zkiem
dziennikarza jest dzia³anie zgodne z etyk¹ zawodow¹ i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego16.
W ten sposób zachowanie dziennikarza jest ograniczone nie tylko odpowiednimi przepisami prawa, lecz równie¿ pewnymi zasadami i normami
postêpowania obowi¹zuj¹cymi w danej spo³ecznoœci. Zwyczaje spo³eczne, definiowane jako powszechnie przyjêty sposób postêpowania, podlegaj¹ jednak ewolucji. A wiêc nie s¹ sta³e, lecz raczej dynamiczne. Ponadto
dziennikarz jest zobowi¹zany w ramach stosunku pracy do realizowania
ogólnej linii programowej redakcji, w której jest zatrudniony17. W praktyce prasy lokalnej zazwyczaj nie jest ona wyra¿ona expressis verbis, co
znacznie komplikuje relacje zarówno wewn¹trzredakcyjne, jak zewnêtrzne18. Liczne obowi¹zki na³o¿one na dziennikarza tworz¹ w istocie gorset,
który niekiedy utrudnia realizacjê jego g³ównej powinnoœci, jak¹ jest
d¹¿enie do prawdy o rzeczywistoœci. Nawet wówczas, gdy jej obraz nie
bêdzie korespondowa³ z lini¹ programow¹ wydawnictwa. W ten sposób
dochodzimy do problemu ograniczeñ wolnoœci prasy, jakie wystêpuj¹
w jej zetkniêciu siê z rynkiem interesów i tworz¹ jednoczeœnie p³aszczyznê przejawiania siê jej interesu rynkowego.

13

Ibidem, art. 12 ust. 1 pkt 1.
Ibidem, pkt 2.
15
Ibidem, pkt 3.
16
Ibidem, art. 10 pkt 1.
17
Ibidem, pkt 2.
18
Szerzej na temat kontrowersji wokó³ problematyki „linii programowej” zob.:
B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, s. 18–19;
J. Sobczak, Prawo prasowe. Podrêcznik akademicki, Warszawa 2000, s. 206–212.
14
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10. Rynek interesów i interes rynkowy
W rezultacie pojêcia misji i s³u¿by spo³ecznej z perspektywy okreœlonego podmiotu zawsze bêd¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu subiektywizowane, w³aœciwie relatywizowane. Ich realizacja mo¿e przybieraæ
ró¿ne formy, co jest uwarunkowane charakterem wydawnictwa i jego programem oraz typem w³asnoœci i sytuacj¹, w jakiej aktualnie siê znajduje
nadawca i jego ¿ywotne interesy. W konsekwencji dochodzi czasami do
konfliktu miêdzy misj¹ prasy, a wymogami konkurencyjnego rynku prasowo-wydawniczego. Z jednej strony mamy wiêc katalog formalnoprawnie
okreœlonych pryncypiów prasy, zawartych miêdzy innymi w Konstytucji
RP i prawie prasowym. Z drugiej zaœ realnie wystêpuj¹ce zjawiska i procesy o charakterze wolnorynkowym, których wp³yw na dzia³alnoœæ prasy
jest bezpoœredni.
Posi³kuj¹c siê wymogami rynku mo¿emy podzieliæ prasê lokaln¹ na
podlegaj¹c¹ i nie podlegaj¹c¹ prawom poda¿y i popytu. Do pierwszej kategorii zaliczymy wydawnictwa komercyjne, których celem jest zarabianie pieniêdzy. Ich dochód jest silnie powi¹zany z takimi kategoriami
ekonomicznymi, jak wielkoœæ sprzeda¿y egzemplarzowej i liczba p³atnych og³oszeñ. Do drugiej kategorii w³¹czymy pisma, których kondycja
finansowa nie jest uzale¿niona bezpoœrednio od sprzeda¿y egzemplarzowej i dochodów z reklamy. W ten sposób dochodzimy do wniosku, ¿e prasa
mo¿e byæ traktowana przez wydawców jako œrodek pomna¿ania kapita³u
finansowego lub narzêdzie oddzia³ywania i wp³ywu spo³ecznego. Czêsto
pe³ni ona podwójn¹ rolê.
Jak wiêc widaæ celem dzia³ania prasy lokalnej mo¿e byæ zapewnienie
zysku wydawcy, a nie realizacja misji, wyznaczonej jej przez prawo
i oczekiwania spo³eczne. Z drugiej zaœ strony mo¿e byæ ona wykorzystywana przez nadawców do rozpowszechniania informacji, których celem
jest wywo³anie odpowiednich reakcji odbiorców i skupienie ich uwagi na
wybranych problemach. W ten sposób staje siê narzêdziem kszta³towania
œwiadomoœci ludzi w duchu partykularnych interesów i wartoœci bliskich
nadawcy. W praktyce jednak – o czym wspominano – nie mamy do czynienia z typem idealnym, lecz z typem mieszanym, który stanowi próbê
po³¹czenia wartoœci finansowych i materialnych z duchowymi i niematerialnymi.
Czêsto w wydawnictwach o charakterze komercyjnym mamy do czynienia z prób¹ znalezienia modus vivendi miêdzy wymogami rynku
a misj¹ prasy. Pojêcie modus vivendi oznacza tak¿e pewien szczególny
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sposób u³o¿enia relacji miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹. S¹ one oparte na tymczasowym kompromisie, który raz na zawsze nie rozstrzyga zasadniczych
i spornych problemów. W ostatecznoœci termin ten oddaje labilnoœæ
owych stosunków, które wykazuj¹c siê wzglêdn¹ nietrwa³oœci¹, mog¹
ulec zmianie i doprowadziæ do czêœciowej lub zasadniczej modyfikacji
zachowania nadawcy, co w konsekwencji skutkuje zmian¹ jego polityki
informacyjnej.
11. Polityka informacyjna nadawcy
Analiza polityki informacyjnej umo¿liwia wyodrêbnienie charakterystycznej dla ka¿dego nadawcy praktyki komunikacyjnej. Mo¿na j¹
rozumieæ w kategoriach sposobu, w jaki nadawca definiuje i opisuje rzeczywistoœæ oraz ujmuje swoj¹ w niej rolê. Jej wyrazem jest wiêc równie¿
okreœlona postawa nadawcy wobec odbiorcy, która mo¿e przybraæ postaæ:
paternalistyczn¹, specjalizacji, profesjonalizacji lub rytualizacji. Polityka
informacyjna nadawcy jest uzale¿niona g³ównie od formy w³asnoœci
prasy.
A) W³asnoœciowe determinanty polityki informacyjnej.
1) Wydawnictwa o charakterze komercyjnym.
Pisma komercyjne, zabiegaj¹c o jak najliczniejsz¹ grupê odbiorców,
musz¹ systematycznie dostosowywaæ swoj¹ ofertê do potrzeb i interesów
heterogenicznego czytelnika. Ich polityka informacyjna jest w ostatecznoœci uwarunkowana rodzajem prasy.
Komercyjne media popularne (najczêœciej ogólnoinformacyjne tygodniki lokalne) zazwyczaj skupiaj¹ uwagê na informacji i rozrywce (co
ilustruje homogenicznoœæ ich zawartoœci). Nastêpnie spe³niaj¹ funkcjê
perswazyjn¹. Kolejnoœæ poszczególnych funkcji mo¿e siê jednak zmieniaæ w zale¿noœci od aktualnych potrzeb czytelników i interesów wydawnictwa. Z czym mamy do czynienia zw³aszcza w czasie ró¿nych kampanii
spo³ecznych i politycznych, wyborów, referendum, wa¿nych uroczystoœci, nieoczekiwanych zdarzeñ oraz konfliktów.
W komercyjnych tytu³ach o charakterze specjalistycznym (najczêœciej
miesiêczniki poœwiêcone kulturze, sztuce, hobby), które zwracaj¹ siê do
stosunkowo w¹skiej kategorii adresatów, celem polityki informacyjnej
jest zazwyczaj dostarczanie wiedzy. W nastêpnej kolejnoœci kszta³towanie postaw, a na koñcu dostarczanie rozrywki.
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2) Pisma o charakterze niekomercyjnym.
Wydawnictwa niekomercyjne stawiaj¹ przede wszystkim na cel informacyjno-perswazyjny lub perswazyjno-informacyjny, a na koñcu rozrywkowy. Pismo ma g³ównie informowaæ oraz zachêcaæ i przekonywaæ do
czegoœ lub kogoœ, kreœl¹c pozytywny lub negatywny obraz konkretnych
podmiotów. Zmieniaæ postawê i zachowanie odbiorcy. Wp³ywaæ na jego
wiedzê i mobilizowaæ do dzia³ania. Czasopisma niekomercyjne mog¹ te¿
mieæ inny uk³ad celów swojej polityki informacyjnej. Na przyk³ad przedk³adaæ dostarczanie informacji nad oddzia³ywanie na czytelnika lub po
prostu zapewniaæ mu rozrywkê. Kolejnoœæ poszczególnych celów mo¿e
wiêc ulegaæ zmianie. Na ich porz¹dek maj¹ wp³yw ró¿ne czynniki, zarówno wewnêtrzne (wewn¹trzwydawnicze i wewn¹trzredakcyjne), jak i zewnêtrzne (opinia publiczna, grupy nacisku, partie polityczne, organizacje
pozarz¹dowe, koœció³, szko³a, w³adze lokalne).
W ostatecznoœci charakter polityki informacyjnej jest determinowany
okreœlonym typem nadawcy (komercyjny, niekomercyjny), rodzajem prasy (tytu³y specjalistyczne lub popularne) i programem wydawnictwa oraz
jest uzale¿niony od wymagañ œrodowiska. A zatem musi ona uwzglêdniaæ
miêdzy innymi kompetencje komunikacyjne odbiorców.
b) polityka informacyjna a kompetencje komunikacyjne odbiorców
Wydawcy, przygotowuj¹c okreœlone materia³y prasowe i kieruj¹c je do
zró¿nicowanych krêgów odbiorczych, musz¹ dokonywaæ z jednej strony
ich selekcji, wed³ug potrzeb oraz zainteresowañ poszczególnych grup
czytelników. Z drugiej zaœ powinni dostosowaæ swoje wypowiedzi do ich
mo¿liwoœci percepcyjnych, czyli kompetencji komunikacyjnej. Warto
wiêc zwróciæ uwagê na dwa typy wiedzy, jak¹ musz¹ braæ pod uwagê
nadawcy. A mianowicie wiedzy potocznej i naukowej19, które przenikaj¹c
siê wp³ywaj¹ zarówno na zawartoœæ, jak i odbiór zró¿nicowanych komunikatów prasowych.
Wiedza potoczna to pewne uogólnienia dotycz¹ce ¿ycia spo³eczno-politycznego i gospodarczego, tak zwana m¹droœæ ¿yciowa lub zdrowy
rozs¹dek. Charakterystycznymi elementami tej wiedzy s¹ miêdzy innymi
19
Jest to te¿ dylemat wyra¿any w zestawieniu „kultura wysoka – kultura niska”.
Por. opinie N. Postmana, K. Popera, K. Jakubowicza w publikacji B. Ociepki, Dla
kogo telewizja?, op. cit., s. 157–174.
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stereotypy, mity i przes¹dy, które upraszczaj¹c rzeczywistoœæ czyni¹ j¹
jednoczeœnie bardziej zrozumia³¹ dla przeciêtnego odbiorcy i umo¿liwiaj¹ mu adaptacjê do nowych warunków oraz integracjê z innymi cz³onkami
wspólnoty. Natomiast wiedza naukowa jest efektem systematycznej pracy
badaczy i uczonych, którzy pos³uguj¹c siê coraz doskonalszymi metodami i narzêdziami odkrywaj¹ nowe zwi¹zki oraz prawa i próbuj¹ na ich
podstawie wyjaœniaæ ró¿ne aspekty z³o¿onej rzeczywistoœci. Wiedzê tak¹
cechuje rzetelnoœæ, obiektywizm i chêæ rozwi¹zywania problemów ludzi
i spo³eczeñstwa.
Wed³ug Basila Bernsteina, który wyodrêbni³ kody ograniczony i rozbudowany20, jako sposoby definiuj¹ce mo¿liwoœci komunikacyjne ludzi,
wiêkszoœæ osób dysponuje kodem ograniczonym i ma w istocie zawê¿on¹
kompetencjê komunikacyjn¹. Jej charakterystyczn¹ cech¹ jest przedk³adanie relacji dos³ownych nad abstrakcyjne. Zatem kod ograniczony z jednej strony u³atwia wymianê symboli stanowi¹cych w³asnoœæ ogóln¹,
z drugiej zaœ utrudnia obieg symboli zindywidualizowanych.
Ogólnoinformacyjne media komercyjne, których przekazy s¹ kierowane do heterogenicznej publicznoœci najczêœciej ujmuj¹ rzeczywistoœæ
w perspektywie wiedzy potocznej, wykorzystuj¹c równie¿ elementy symboliki religijnej i narodowej. W ten sposób dostosowuj¹ siê do mo¿liwoœci
statystycznego odbiorcy, który dysponuje ograniczon¹ kompetencj¹ komunikacyjn¹.
W konsekwencji zrutynizowanego postêpowania nadawców powstaj¹
standaryzowane komunikaty prasowe, które przedstawiaj¹ odbiorcom
uproszczony obraz wydarzeñ, zredukowanych do ich przeciêtnych oczekiwañ i mo¿liwoœci percepcyjnych. Istotny wp³yw na politykê informacyjn¹ ma tak¿e zjawisko monopolizacji rynku prasowego.
c) monopolizacja rynku a polityka informacyjna.
Zdominowanie miejscowego rynku przez jeden podmiot prasowo-wydawniczy, co w niektórych œrodowiskach jest faktem, prowadzi do powstania swoistego monopolu informacyjnego i ograniczenia ró¿norodnoœci
opinii. W tych warunkach swobodny przep³yw informacji ulega znacznemu ograniczeniu, co odbija siê niekorzystnie na iloœci i jakoœci kr¹¿¹cych
w spo³eczeñstwie komunikatów. Proces selekcji materia³ów typowanych
20
Por. B. Bernstein, Kod rozbudowany i kod ograniczony, w: Antropologia s³owa.
Zagadnienia i wybór tekstów, opr. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa
2003, s. 135–141.
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do kolporta¿u jest w tych okolicznoœciach zdeterminowany interesami
nadawcy, które w sytuacji braku konkurencji mog¹ spychaæ na dalszy
plan interesy czytelnika.
W tych warunkach prasa staje siê narzêdziem, które jest wykorzystywane przez wydawcê zmierzaj¹cego do realizacji partykularnych interesów. W
ten sposób nadawca nie musi siê liczyæ z opini¹ czytelników. Ci zaœ nie
maj¹c innego wyboru i tak s¹ zmuszeni do zakupu okreœlonego pisma, by
z niego czerpaæ podstawowe informacje o lokalnych wydarzeniach. W rezultacie prasa lokalna mo¿e opacznie przedstawiaæ to, co siê dzieje w otoczeniu. Skutkiem s¹ zdeformowane wydarzenia i niepe³ne relacje maskuj¹ce
okreœlone potrzeby i interesy wp³ywowych osób, grup, organizacji.
Opisuj¹c ten typ zachowania okreœlonego wydawnictwa z powodzeniem mo¿na u¿yæ pojêcia: kreowanie rzeczywistoœci. Jest to postêpowanie, od którego bardzo blisko do uprawiania na ³amach prasy swoistego
makiawelizmu dziennikarskiego, nacechowanego przebieg³oœci¹, ob³ud¹,
przewrotnoœci¹, wyrachowaniem oraz brakiem skrupu³ów moralnych
w d¹¿eniu do osi¹gniêcia zamierzonych, partykularnych celów.
W rezultacie polityka informacyjna wydawnictwa ma istotny wp³yw
na cechy przekazów prasowych.

12. Cechy wspó³czesnych przekazów prasowych
Wiêksze dochody z reklamy i og³oszeñ prowadz¹ do szybkiej komercjalizacji prasy lokalnej. Nadawcy w pogoni za zmniejszeniem kosztów
produkcji i zwiêkszeniem zysku d¹¿¹ do standaryzacji przekazu, nadaj¹c mu
po¿¹dan¹ przez potencjalnych odbiorców formê (czêsto jednak zunifikowan¹). Podniesienie atrakcyjnoœci prasy polega g³ównie na zamieszczaniu w niej komunikatów ekscytuj¹cych opiniê publiczn¹, wp³ywaj¹cych
silnie na emocje czytelników, prostych i ³atwych w odbiorze. Skutkiem takich zachowañ nadawcy jest ograniczenie liczby powa¿nych przekazów,
w miejsce których wchodz¹ proste i ogólnie zrozumia³e komunikaty. Coraz wiêksz¹ rolê w zawartoœci prasy lokalnej zaczynaj¹ odgrywaæ krótkie
teksty informacyjne, rozrywka, sport, reklama i og³oszenia. Zmniejsza to
w oczywisty sposób liczbê materia³ów publicystycznych, zw³aszcza
o charakterze refleksyjnym i krytycznym21.
21

Por. R. Kowalczyk, Prasa lokalna w województwie poznañskim w latach
1989–1998, Poznañ 1999, s. 14–30.
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D¹¿¹c do uatrakcyjnienia komunikatów prasowych, ich nadawcy kieruj¹ siê najczêœciej zasadami: 1) nadzwyczajnoœci, gdzie preferuje siê
materia³y obalaj¹ce ustalony porz¹dek rzeczy, podwa¿aj¹ce status quo,
pobudzaj¹ce ciekawoœæ czytelników; 2) ludzkich zainteresowañ, gdzie
pierwszeñstwo maj¹ teksty dotycz¹ce ¿ycia osobistego cz³owieka, jego
obyczajowoœci i intymnoœci, w szczególnoœci sceny z ¿ycia znanych
ludzi.
Niektóre pisma, d¹¿¹c do wywo³ania sensacji, personalizuj¹ wydarzenia i polaryzuj¹ œrodowisko. W ten sposób czêsto fa³szuj¹ rzeczywistoœæ
i kreœl¹ niespójny jej obraz, który wymyka siê obiektywnym ocenom,
podlegaj¹c jedynie ocenie emocjonalnej.
Charakterystyczn¹ cech¹ ich zachowañ jest biernoœæ i stronienie od
polemik z podmiotami miejscowych konfliktów oraz adwersarzami prezentowanej przez prasê postawy. Pisma takie nie stawiaj¹ trudnych pytañ
i zazwyczaj nie komentuj¹ wydarzeñ. Nie zajmuj¹ siê z³o¿onymi problemami, bo s¹ one czêsto zbyt niebezpieczne. Poprzestaj¹ wiêc na powierzchownych relacjach z ¿ycia spo³ecznego, politycznego i gospodarczego,
rezygnuj¹c z dochodzenia do obiektywnej prawdy o rzeczywistoœci. W rezultacie znacznie upraszczaj¹ œwiat nas otaczaj¹cy. Jego obraz jest niepe³ny, spolaryzowany, sfragmentaryzowany, niereprezentatywny, niespójny
i czêsto nielogiczny. W zalewie informacyjnym odbiorca czuje siê zagubiony, a media staj¹ siê ostateczn¹ wyroczni¹ przesadzaj¹c¹ o tym, co jest
lub nie jest prawd¹ czy fa³szem.
Jednym z g³ównych celów tytu³ów ogólnoinformacyjnych jest dostarczanie odbiorcom wiedzy o otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Nie jest to jednak
wiedza szczegó³owa, nie ma równie¿ charakteru systematycznego i zazwyczaj nie cechuje siê refleksyjnoœci¹. Jest raczej skoncentrowana na
wydarzeniach bie¿¹cych, wœród których dominuj¹ sensacyjne i spersonalizowane doniesienia oraz informacje dotycz¹ce bie¿¹cej dzia³alnoœci ró¿nych instytucji ¿ycia publicznego22.
Ka¿dy system spo³eczny w pewnym stopniu upraszcza i redukuje rzeczywistoœæ, czego wyrazem jest miêdzy innymi jej schematyzacja. Nadawcy, zwiêkszaj¹c swoje mo¿liwoœci produkcyjne, wykorzystuj¹ szablon
i rutynê. Zachowania te prowadz¹ do standaryzacji przekazów, czyli ich
ujednolicenia. W rezultacie tak skonstruowane komunikaty prasowe po-

22

Zob. R. Kowalczyk, Media lokalne i spo³eczeñstwo. Wybrane zagadnienia na
przyk³adzie prasy lokalnej w Wielkopolsce, Poznañ 2003, s. 189–204.
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mijaj¹ wp³yw z³o¿onych i zmiennych okolicznoœci, jakie towarzysz¹ ka¿demu zdarzeniu, i w ten sposób wypaczaj¹ niektóre zwi¹zki ³¹cz¹ce je
z innymi faktami, zjawiskami, tendencjami. Ten sposób ukszta³towania
relacji prasowej prowadzi jednak do tego, ¿e staje siê ona zrozumia³a dla
przeciêtnego czytelnika, oczekuj¹cego prostych rozwi¹zañ z³o¿onych
problemów. Nastêpstwem takiego zachowania nadawców i oczekiwañ
statystycznego odbiorcy jest kreowanie rzeczywistoœci, a niekiedy nawet
manipulowanie ni¹. Co ju¿ nie jest przedmiotem mojego zainteresowania.

Zakoñczenie
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e misja i rynek to czynniki posiadaj¹ce istotny
wp³yw na treœæ i formê przekazów oraz sposób funkcjonowania prasy. Zakres i si³a tego wp³ywu s¹ nie tylko zró¿nicowane, ale tak¿e wielostronnie
uwarunkowane, zarówno czynnikami wewnêtrznymi, jak zewnêtrznymi.
Misja i rynek to kategorie, które w odmienny sposób oddzia³uj¹ na zakres obowi¹zków prasy lokalnej. Misja domaga siê od niej spe³niania celów ogólnospo³ecznych. Natomiast rynek zachêca do realizacji zadañ
komercyjnych i partykularnych. W rezultacie dla prasy lokalnej o charakterze komercyjnym to rynek jest najczêœciej g³ównym czynnikiem wp³ywu,
determinuj¹cym zarówno zakres jej zainteresowañ, jak i sposób dzia³ania.
Zaœ prasa niekomercyjna, luŸno powi¹zana z rynkiem, mo¿e w wiêkszym
stopniu spe³niaæ zadania misyjne. Chocia¿ tak byæ wcale nie musi, o czym
œwiadczy jej wik³anie siê w rozgrywki polityczne i czynne uczestnictwo
w artykulacji partykularnych interesów jednostek, grup spo³ecznych, partii i w³adz lokalnych.

Summary
The paper deals with the relation between the mission of local press and the market
where this press operates and functions. This relation sometimes results in social tensions, or even conflicts. It should be borne in mind that the expectations of the market
may have influence on the notion of mission and vice versa. It is important to answer
the following question in this context: What is the influence these factors exert on local
press? The mission and market are two categories that have a very different influence
on the responsibilities of local press. The mission calls for general social objectives to
be fulfilled. The market on the other hand encourages commercial and individual
tasks.

