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Iloœciowe i jakoœciowe przeobra¿enia prasy lokalnej
w Polsce w latach 90. XX wieku
1. Podstawy przeobra¿eñ iloœciowych
1.1. Prasa podziemna
limat sprzyjaj¹cy odbudowie wspó³czesnej prasy lokalnej tworzy³y
miêdzy innymi tytu³y kolportowane w podziemiu w latach osiemdziesi¹tych. Prasa ta odegra³a niezwykle wa¿n¹ rolê w edukowaniu i aktywizowaniu na ogó³ biernego spo³eczeñstwa. Ponadto sta³a siê oœrodkiem,
wokó³ którego gromadzi³y siê elity spo³eczne i polityczne. W czasopismach podziemnych otrzymywali szlify dziennikarskie przyszli wydawcy
i redaktorzy prasy lokalnej, która po zniesieniu cenzury mog³a dynamicznie siê rozwijaæ. Szczególn¹ aktywnoœæ prasowo-wydawnicz¹ pod koniec
lat 80. wykazywa³y podziemne struktury zwi¹zku zawodowego ,,Solidarnoœæ” oraz oddzia³y terenowe powsta³ego w grudniu 1988 roku Komitetu
Obywatelskiego przy Lechu Wa³êsie. Wa¿ne znaczenie, lecz w nieco
mniejszej skali spo³ecznej, mia³y wydawnictwa ró¿nych partii, stronnictw
i zwi¹zków nielegalnej opozycji politycznej.
Aktywna dzia³alnoœæ wydawnictw podziemnych stanowi³a materialny
wyraz ograniczeñ systemowych, jakie istnia³y zarówno w dostêpie do wiarygodnych i rzetelnych informacji, jak i mo¿liwoœciach ich rozpowszechniania. Z drugiej strony odzwierciedla³a skalê niezaspokojonych dot¹d
potrzeb informacyjnych mieszkañców, które krystalizowa³y siê wraz z instytucjonalizacj¹ form i metod dzia³ania nielegalnej opozycji politycznej.

K

1.2. Prasa legalna
Na przeciwnym biegunie wydawnictw prasowych znajdowa³y siê legalnie rozpowszechniane pisma lokalne, wydawane najczêœciej przez ró¿ne
stowarzyszenia oraz terenowe oddzia³y Patriotycznego Ruchu Odrodzenia
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Narodowego (PRON). Wraz z tytu³ami ogólnoinformacyjnymi, stanowi¹cymi najczêœciej rodzaj kroniki miejscowego ¿ycia spo³eczno-politycznego, kulturalnego i gospodarczego, ukazywa³y siê ambitniejsze formy
prasowo-wydawnicze, do których mo¿na zaliczyæ regionalne czasopisma
popularnonaukowe. Na trzeci rodzaj piœmiennictwa lokalnego sk³ada³y
siê periodyki wydawane przez terenowe agendy organizacji m³odzie¿owych, takich jak ZSMP, ZMW, ZHP. Specyficzn¹ kategoriê wydawnictw lokalnych tworzy³a prasa zak³adowa, która na prze³omie lat
osiemdziesi¹tych prze¿ywa³a wyraŸny kryzys1. Do przedostatniej grupy
miejscowych pism zalicza siê ró¿norodne tytu³y spo³eczno-polityczne
i kulturalne kolportowane w wiêkszych miastach i na obszarze by³ych
powiatów, których wydawcami by³y czêsto miejscowe komitety PZPR.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o prasie komitetów obywatelskich, która ukazywa³a siê w pocz¹tkowym okresie bez wymaganych prawem zezwoleñ.
Rozwija³a siê ona dynamicznie po wygranych przez opozycjê czerwcowych wyborach parlamentarnych 1989 roku. Szczególn¹ rolê odegra³y pisma lokalnych komitetów obywatelskich w czasie kampanii wyborczej do
samorz¹du terytorialnego w maju 1990 roku.

1.3. Polityczne determinanty
Nowe warunki rozwoju prasy, jakie powsta³y pod koniec lat 80., by³y wynikiem decyzji politycznych. Obrady ,,okr¹g³ego sto³u” (6 luty – 5 kwietnia 1989 roku) okreœli³y podstawowe zadania i rolê mediów w Polsce.
W przyjêtych ustaleniach wyznaczono œrodkom komunikowania spo³ecznego okreœlone funkcje, których realizacja polega³a w szczególnoœci na
dostarczaniu mieszkañcom rzetelnych informacji, wyra¿aniu zró¿nicowanej opinii spo³ecznej, kontrolowaniu w³adzy, a tak¿e ujawnianiu i ³agodzeniu konfliktów spo³ecznych oraz wspó³dzia³aniu we wprowadzaniu
reform demokratycznych2. W konsekwencji wiêc niezale¿ne media mia³y
stanowiæ jeden z zasadniczych instrumentów sprawowania kontroli nad
dzia³alnoœci¹ w³adz i instytucji publicznych oraz œrodek wyra¿ania plu1

Por. R. Kowalczyk, Cele i zadania prasy zak³adowej w poznañskiem (1981–1991),
Poznañ 1994; idem, Wczoraj i dziœ prasy lokalnej w Polsce, Poznañ 2002, s. 251.
2
Zob. Sprawozdanie z prac Podzespo³u ds. Œrodków Masowego Przekazu
z 22 III 1989 r., w: Porozumienia Okr¹g³ego Sto³u, Warszawa 6 II–5 IV 1989, wyd.
NSZZ ,,Solidarnoœæ” Region Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn 1989, s. 71–83.
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ralistycznej opinii spo³ecznej, a tak¿e filar spo³eczeñstwa obywatelskiego, które kszta³tuje siê w nieustannej debacie publicznej.
Podstawowy wp³yw na rozwój prasy lokalnej po 1989 roku posiada³y
procesy spo³eczno-politycznej i ekonomicznej transformacji systemowej.
Jej wyrazem sta³a siê miêdzy innymi demokratyzacja ¿ycia spo³ecznego
i politycznego, liberalizacja gospodarki oraz decentralizacja w³adzy3.
Istotny wp³yw na przeobra¿enia mediów mia³ proces ich demonopolizacji
i prywatyzacji oraz zastosowanie w dzia³alnoœci wydawnictw nowoczesnych rozwi¹zañ techniczno-technologicznych i organizacyjnych.
W tych warunkach rozpocz¹³ siê z³o¿ony i wieloletni proces przechodzenia od pañstwowo-partyjnego systemu monopolistyczno-centralistycznego4 do prywatnego systemu pluralistycznego o charakterze komercyjnym.
W wyniku tych przeobra¿eñ systematycznie zwiêksza³y siê udzia³ i rola
kapita³u zagranicznego w polskich wydawnictwach prasowych5. Istotny
wp³yw na skalê i dynamikê tych zjawisk posiada³y tak¿e zmiany w prawie
prasowym6.
1.4. Spo³eczne determinanty
Intensywny rozwój periodyków miejscowych stanowi³ rezultat wzmo¿onego wysi³ku organizacyjnego i finansowego oraz olbrzymiego zaanga3
Por. Przeobra¿enia ustrojowe w Polsce, pod red. E. Zieliñskiego, Warszawa
1993; Polska w procesie przeobra¿eñ ustrojowych, pod red. S. Wróbla, Katowice 1998.
4
Rolê szczególn¹ w tym procesie odegra³y nowe rozwi¹zania prawne, jakie
wprowadzono ustaw¹ z dnia 22 marca 1990 roku o likwidacji Robotniczej Spó³dzielni
Wydawniczej ,,Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch” (Dz. U. 1990, Nr 21, poz. 125).
5
Szerzej na temat transformacji rynku prasowo-wydawniczego w Polsce zob.:
Transformacja prasy polskiej (1989–1992), pod red. A. S³omkowskiej, Warszawa
1992; Dylematy transformacji prasy polskiej (1989–1993), pod red. A. S³omkowskiej,
Warszawa 1994; Transformacja mediów (1989–1995), pod red. A. S³omkowskiej,
Warszawa 1996; Media i dziennikarstwo w Polsce (1989–1995), pod red. G. Kopper,
I. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków 1996; Z. Bajka, Kapita³ zagraniczny w polskiej prasie – lata dziewiêædziesi¹te, ,,Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1/2, s. 21–35.
6
Warto zwróciæ uwagê na ustawê z dnia 11 kwietnia 1990 roku o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie
ustawy – Prawo prasowe (Dz. U. 1990, Nr 29, poz. 173). Wiêcej informacji na ten temat znajdzie czytelnik w pracach prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka, Prawo œrodków
masowej informacji. Prasa – radio – telewizja, Toruñ 1999; idem, Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999; idem, Prawo prasowe. Podrêcznik akademicki,
Warszawa 2000.
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¿owania poszczególnych osób, grup, stowarzyszeñ, lokalnych w³adz. Otwarty
system komunikowania, który w powa¿nym stopniu wspó³kszta³towa³a
prasa lokalna, stanowi³ jeden z niezwykle wa¿nych elementów nowego
³adu spo³ecznego i politycznego.
W ostatecznoœci nie by³oby rozwoju prasy lokalnej bez wyraŸnego
zapotrzebowania na ni¹ zg³aszanego przez mieszkañców. Gazety i czasopisma zaspokajaj¹c oczekiwania okreœlonych spo³ecznoœci, stawa³y siê
jednoczeœnie wa¿nym elementem systemu komunikowania spo³ecznego.
W wyniku aktywnej dzia³alnoœci ros³a ich si³a, a wraz z ni¹ spo³eczna i polityczna u¿ytecznoœæ prasy lokalnej.
1.5. Prawne i ekonomiczne determinanty
S¹ one wyrazem rozpoczêtego w 1989 roku procesu transformacji systemu spo³eczno-politycznego, ekonomicznego i ustrojowego pañstwa. Liberalizacja wiêkszoœci przepisów – krêpuj¹cych dotychczas swobodny
rozwój inicjatyw prasowo-wydawniczych w ogóle, a prasy lokalnej
w szczególnoœci – zaowocowa³a zniesieniem instytucji cenzury prewencyjnej i wprowadzeniem mechanizmów gospodarki rynkowej tak¿e
w dziedzinie us³ug wydawniczych, produkcji prasowo-wydawniczej, kolporta¿u. Co zintensyfikowa³o i tak stosunkowo ¿ywio³owy rozwój periodyków lokalnych.
Nowe warunki prawne, finansowe i spo³eczno-polityczne tworzy³y
dogodne podstawy funkcjonowania mediów, co sprzyja³o dynamicznemu
rozwojowi zró¿nicowanych inicjatyw prasowo-wydawniczych. W rezultacie stosunkowo szybko zmienia³ siê miejscowy rynek prasy i us³ug wydawniczych. W konsekwencji ¿ywio³owego rozwoju tej grupy pism
w pocz¹tkowym okresie, w nastêpnych latach dosz³o do naturalnego,
znacznego ograniczenia tej tendencji, czyli zmniejszenia liczby nowych
inicjatyw prasowych. Aktywnoœæ prasowo-wydawnicza poszczególnych
wspólnot charakteryzuje siê stosunkowo du¿¹ p³ynnoœci¹ i podlega okresowym wahaniom.
1.6. Czynniki przeobra¿eñ
Na przemiany, jakim podlega³ rozwój wydawnictw lokalnych wp³ywa³y takie czynniki, jak: 1) systematyczny wzrost liczby pism; 2) wzmagaj¹ca siê w zwi¹zku z tym konkurencja; 3) fluktuacja miejscowego
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piœmiennictwa, wyra¿aj¹ca siê likwidacj¹ niektórych tytu³ów, w miejsce
których powstawa³y nowe; 4) obejmowanie przez prasê lokaln¹ coraz
wiêkszych stref wp³ywów, co poszerza³o zasiêg jej oddzia³ywania i podnosi³o znaczenie w œrodowisku; 5) wyraŸna krystalizacja dwu podstawowych
typów prasy lokalnej: znajduj¹cych w gestii samorz¹dów terytorialnych
i w rêkach prywatnych, przejawiaj¹ca siê w specyficznym podziale zadañ
i funkcji tych wydawnictw; 6) dominacja pod wzglêdem nak³adu, zasiêgu
kolporta¿u i wp³ywów spo³ecznych, wielkonak³adowych, jak na warunki
lokalne, ogólnoinformacyjnych pism o wiêkszej czêstotliwoœci ukazywania siê (przewa¿nie prywatnych tygodników i dwutygodników).
2. Liczbowy przyrost tytu³ów
2.1. Metody statystyczne badañ prasy
Podawane liczby tytu³ów prasowych ukazuj¹cych siê w poszczególnych latach mog¹ byæ rezultatem dwóch charakterystycznych metod statystycznych badañ prasy. Jedna, któr¹ mo¿emy nazwaæ dynamiczn¹,
analizuje rzeczywist¹ liczbê pism ukazuj¹cych siê w konkretnych latach.
St¹d te¿ badacz musi dysponowaæ faktycznymi danymi ilustruj¹cymi ruch
prasowo-wydawniczy, jaki charakteryzowa³ lokalny rynek. Metoda ta stosunkowo wiarygodnie odzwierciedla zmiany, jakie zachodzi³y w tym obszarze w poszczególnych okresach. Drugi sposób badañ mo¿emy okreœliæ
jako statyczny. Podstawê stanowi¹ wówczas pisma, które przetrwa³y do
czasu przeprowadzania badañ. W rezultacie metoda ta skupia siê na badaniach stosunkowo trwalszych przejawów aktywnoœci prasowo-wydawniczej. Nie uwzglêdnia jednak zmian zachodz¹cych w poszczególnych
latach, które odzwierciedlaj¹ ró¿nicê, jaka istnieje miêdzy liczb¹ pism
wydawanych i likwidowanych w danym okresie. Metoda statyczna, posi³kuj¹c siê danymi wspó³czesnymi, wykorzystuje je do poznania obrazu
przesz³oœci. Natomiast metoda dynamiczna na podstawie ustaleñ przesz³ych próbuje wyjaœniaæ zjawiska wspó³czesne.
2.2. WskaŸniki liczbowe
W nastêpstwie badañ o charakterze iloœciowym otrzymuje siê wiarygodny materia³ statystyczny. Jest to podstawa umo¿liwiaj¹ca bezstronny
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opis i charakterystykê okreœlonych zjawisk i tendencji, jakie towarzysz¹
kszta³towaniu siê rynku prasy lokalnej. Tê problematykê mo¿na badaæ zarówno na p³aszczyŸnie regionalnej, jak i ogólnopolskiej.
Na przyk³ad w dawnym województwie poznañskim nastêpowa³ systematyczny przyrost tytu³ów miejscowej prasy, których liczba wzros³a z 31
w 1990 roku do 118 w 1998 roku7. Podobn¹ tendencjê obserwuje siê na
obszarze nowego województwa wielkopolskiego, gdzie liczba periodyków lokalnych wzros³a z 35 w 1990 roku do 346 w 2002 roku8. Jak siê szacuje na pocz¹tku 1989 roku ukazywa³o siê w Polsce oko³o 370–390 pism
regionalnych, lokalnych i sublokalnych9. Ich liczba zaczyna³a w latach
nastêpnych systematycznie wzrastaæ. W 1999 roku ukazywa³o siê w naszym kraju ju¿ 2428 tytu³ów lokalnych10. Najwiêcej pism na 10 tysiêcy
mieszkañców przypada w województwach, wed³ug kolejnoœci: ma³opolskim (0,86), lubuskim (0,80), wielkopolskim (0,79), podkarpackim (0,71),
opolskim (0,70). Najmniej gazet i czasopism lokalnych jest na tak zwanej
œcianie wschodniej i w centrum Polski.
Oczywiœcie wskaŸniki te nale¿y korelowaæ zarówno z czynnikami
spo³eczno-demograficznymi, jak równie¿ ekonomiczno-urbanizacyjnymi, które okreœlaj¹ i charakteryzuj¹ ogólne warunki funkcjonowania spo³eczeñstwa w poszczególnych regionach kraju.
Do czynników spo³eczno-demograficznych nale¿y zaliczyæ miêdzy
innymi:
1) regionalne i miejscowe tradycje prasowo-wydawnicze,
2) spo³eczn¹ i polityczn¹ aktywnoœæ poszczególnych wspólnot lokalnych, organizacji, miejscowych w³adz,
3) liczbê ludnoœci zamieszkuj¹cej dany region i jej przekrój spo³eczny,
w tym: miejsce zamieszkania, rodzaj zajêæ, wiek, wykszta³cenie itp.,
4) stopê bezrobocia, która oddzia³uje na wskaŸnik popytu na prasê.
Natomiast do czynników ekonomiczno-urbanizacyjnych:
1) ogólny stan zamo¿noœci spo³eczeñstwa mierzony wielkoœci¹ dochodu
przypadaj¹cego na mieszkañca,

7

Por. R. Kowalczyk, Prasa lokalna w województwie poznañskim w latach
1989–1998, Poznañ 1999, s. 35–44.
8
Por. R. Kowalczyk, Media lokalne i spo³eczeñstwo (wybrane problemy na
przyk³adzie prasy lokalnej w Wielkopolsce), Poznañ 2003, s. 15–24.
9
Por. W. Chor¹zki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999, op. cit., s. 60.
10
Stan z dnia 31 maja 1999 roku. Por. W. Chor¹zki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999, op. cit., s. 66–67.
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2) liczba miast i ich mieszkañców oraz poziom rozwoju infrastruktury
komunalnej,
3) liczba, wielkoœæ i rozmieszczenie zak³adów pracy,
4) wskaŸniki wyposa¿enia mieszkañ w odbiorniki radiowe i telewizyjne,
telefon, komputer oraz sprzeda¿y gazet i czasopism.

2.3. Dynamika wzrostu
Mimo, ¿e ogólna liczba tytu³ów wzrasta systematycznie z roku na rok,
to jednak dynamika tego wzrostu jest zmienna. Okreœlaj¹ j¹ w zasadzie
trzy charakterystyczne zjawiska, umo¿liwiaj¹ce wyodrêbnienie okresów
zarówno wzmo¿onego przyrostu ogólnej liczby tytu³ów, jak i regresu lub
stagnacji. Kszta³towa³y one nie tylko wymiar liczbowy piœmiennictwa,
ale mia³y równie¿ istotny wp³yw na jego zawartoœæ i nak³ad. Oddzia³ywanie to mia³o charakter zarówno polityczny (wybory samorz¹dowe, parlamentarne, prezydenckie, referendum, powstanie nowych partii i ruchów
politycznych, konflikty), jak i spo³eczny (zwiêkszaj¹ca siê aktywnoœæ
ró¿nych grup, organizacji lokalnych, wspólnot religijnych) oraz ekonomiczny (stagnacja lub rozwój gospodarczy, konkurencja, koncentracja
w³asnoœci w mediach i wzrost zaanga¿owania kapita³u zagranicznego
w prasie lokalnej).
Lata 1990–1992 charakteryzowa³y siê systematycznym i dynamicznym wzrostem liczby nowych tytu³ów. Rok 1993 to czas regresu, po którym nast¹pi³ przyrost nowych pism, który trwa³ do 1996 roku. Rok póŸniej
nast¹pi³ niewielki spadek liczby nowych wydawnictw, rekompensowany
znacznym ich wzrostem w latach 1998–1999. Lata 2000–2002 to wyraŸne
i systematyczne zmniejszanie siê liczby nowych inicjatyw prasowych.
Proces ten oznacza osi¹gniêcie przez lokalny rynek prasowo-wydawniczy
wzglêdnej równowagi i stabilizacji. A jednoczeœnie jest pocz¹tkiem nowego etapu konkurencji miêdzy wydawnictwami, które poszukuj¹ nowych metod i œrodków zdobywania i utrzymania czytelników (konkursy
z nagrodami, takimi jak wycieczki zagraniczne, dodatki tematyczne, ró¿nego rodzaju gad¿ety). Walka o odbiorcê przybiera na sile. Jest trudna,
czêsto bezkompromisowa i nie zawsze czysta z punktu widzenia etycznego.
W rezultacie wiêc, jedne periodyki powstawa³y, inne zaœ koñczy³y
swój ¿ywot. Naturalnej w tej sytuacji fluktuacji sprzyja³y procesy konkurencji i koncentracji w³asnoœci prasy, wp³ywaj¹c doœæ znacznie na wahania
liczby pism likwidowanych w danym okresie. W sytuacji dynamicznego
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wzrostu liczby nowych wydawnictw, zwiêksza siê równie¿ konkurencja
miêdzy nimi, która wymusza likwidacjê niektórych pism. Koncentracja
w³asnoœci w mediach, polegaj¹ca miêdzy innymi na wykupywaniu konkurencyjnych czasopism, prowadzi³a do wzrostu wp³ywów okreœlonych
wydawców i mo¿liwoœci zaoferowania odbiorcom czêsto lepszego i tañszego œrodka informacji. S¹ to zatem stosunkowo naturalne tendencje, jakie wystêpuj¹ na rynku prasy lokalnej.

3. Czêstotliwoœæ
Czêstotliwoœæ ukazywania siê wydawnictw lokalnych umo¿liwia wyodrêbnienie nastêpuj¹cych kategorii: dzienniki, tygodniki, dwutygodniki,
miesiêczniki, dwumiesieczniki, kwartalniki, pó³roczniki, roczniki oraz
pisma wydawane nieregularnie. Najbardziej aktualnymi informacjami
dysponuj¹ dzienniki, których w praktyce prasy lokalnej jest niewiele
(mniej ni¿ 1%). Ukazuj¹ siê one najczêœciej dwa razy w tygodniu (zazwyczaj we wtorek i pi¹tek).
Na miejscowym rynku prasowo-wydawniczym dominuj¹ miesiêczniki (51%). W nastêpnej kolejnoœci znajduj¹ siê m.in.: tygodniki (22%),
kwartalniki (8%), dwutygodniki (7%), dwumiesiêczniki i pisma wydawane nieregularnie (po 4%).
Ponad po³owa miejscowych czasopism ukazuje siê wiêc co miesi¹c.
Periodyki te stanowi¹ zatem wa¿n¹ kronikê lokalnych wydarzeñ. Natomiast ujemn¹ ich cech¹ jest ograniczona aktualnoœæ. Okolicznoœci te determinuj¹ ich zawartoœæ, na któr¹ sk³adaj¹ siê g³ównie przegl¹dy lokalnych
uroczystoœci oraz sprawozdania z dzia³alnoœci miejscowych w³adz i organizacji. Prasa ta nie zaspokaja w wystarczaj¹cym stopniu potrzeb informacyjnych mieszkañców i odgrywa mniejsz¹ rolê w procesie kszta³towania
opinii publicznej. Zatem jej wp³yw na postawy i zachowanie odbiorców
jest czêsto iluzoryczny.
Prawie jedn¹ pi¹t¹ czasopism stanowi¹ tygodniki, czyli tytu³y o wiêkszej aktualnoœci i u¿ytecznoœci spo³ecznej. Dostarczaj¹ one czytelnikom
nie tylko stosunkowo œwie¿ych wiadomoœci dotycz¹cych ¿ycia miejscowego œrodowiska, ale s¹ tak¿e efektywnym œrodkiem reklamy dla lokalnych
przedsiebiorców. Ich aktualnoœæ, stosunkowo du¿y nak³ad, profesjonalizm
edytorsko-dziennikarski powoduj¹, ¿e staj¹ siê one wa¿nym czynnikiem
wp³ywu na miejscow¹ opiniê publiczn¹. Nieco gorszymi parametrami tak
rozumianej efektywnoœci dysponuj¹ dwutygodniki. Kronikarski, eduka-
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cyjny i propagandowy charakter maj¹ dwumiesieczniki, kwartalniki i czasopisma ukazuj¹ce siê nieregularnie.
4. Nak³ad
Nak³ad czasopisma nie zawsze odpowiada potrzebom miejscowego
czytelnika. Czêsto jest zdeterminowany mo¿liwoœciami wydawcy oraz
liczb¹ mieszkañców danej jednostki terytorialnej, jak równie¿ konkurencj¹ istniej¹c¹ na lokalnym rynku prasowo-wydawniczym. Ponadto jest to
czynnik, który nale¿y odró¿niæ od wskaŸnika sprzeda¿y, wyznaczaj¹cego
rzeczywisty popyt na dany periodyk. Zazwyczaj sprzeda¿ prasy lokalnej
jest mniejsza od nak³adu, niekiedy nie przekracza nawet 50%. Czesto wydawnictwa zawy¿aj¹ nak³ady, które s¹ istotnym wskaŸnikiem dla reklamodawców, wyznaczaj¹cym minimaln¹ cenê dotarcia z inseratem do
potencjalnego odbiorcy, a ukrywaj¹ dane dotycz¹ce faktycznej sprzeda¿y.
Dlatego nale¿y stosunkowo ostro¿nie podchodziæ do podawanych przez
nich wielkoœci.
Pismiennictwo lokalne nie nale¿y do wielkonak³adowych. A¿ 90%
miejscowych tytu³ów mieœci siê w nak³adzie do 6000 egz. Zaledwie 10%
przekracza ten nak³ad. Zaœ prawie 50% ukazuje siê w nak³adzie do 1000
egz. Oko³o 25% nie przekracza 500 egzemplarzy. Wiêkszy nak³ad maj¹
najczêœciej pisma ukazuj¹ce siê z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹ – tygodniki
i dwutygodniki. S¹ wœród nich wydawnictwa prywatne o charakterze komercyjnym i czasopisma wiêkszych jednostek samorz¹dowych (miast,
gmin, powiatów), czêsto bezp³atnie kolportowane wœród mieszkañców.
5. Zasiêg rozpowszechniania
WskaŸnik ten wyznacza granice obszaru rozpowszechniania okreœlonego pisma. Prasa lokalna jest kolportowana w gminach, miastach, miastach-gminach, powiatach, parafiach, osiedlach i w niektórych wsiach.
Maj¹c na uwadze ten czynnik, mo¿emy mówiæ o prasie gminnej, miejskiej, miejsko-gminnej, powiatowej, parafialnej, osiedlowej i wiejskiej.
Najwiêcej czasopism jest kolportowanych w powiatach (29%) i miastach-gminach (28%), co oznacza, ¿e na obszarze tych jednostek rozpowszechnia siê prawie 3/5 prasy lokalnej. Wœród pism ukazuj¹cych siê
w powiatach najwiêcej, bo 17% tytu³ów, kolportuje siê w jednym powiecie, w dwu powiatach 7%, a na obszarze od 3 do 6 powiatów – 5%. W na-
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stêpnej kolejnoœci znajduj¹ siê periodyki rozpowszechniane w: gminach
(15%), parafiach (13%), osiedlach (8%) i miastach (6%).

6. Wydawcy
Wsród wydawców prasy lokalnej wyodrêbnia siê m.in. podmioty prywatne (jednoosobowe firmy, s.c. i sp. z o.o.), samorz¹dy terytorialne gmin
i powiatów oraz ich jednostki organizacyjne (urzêdy gmin i miast, zarz¹dy
powiatów i starostwa, rady gmin i miast oraz powiatów, biblioteki, domy
kultury, muzea, gospodarstwa pomocnicze samorz¹dów terytorialnych),
parafie, partie i organizacje polityczne, samorz¹dy pomocnicze (rady
osiedlowe i so³eckie), stowarzyszenia i fundacje, spó³dzielnie.
Najwiêcej jest wydawców prywatnych (37%): zorganizowanych w formie jednoosobowych firm prasowo-wydawniczych (25%), spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (10%) i spó³ek cywilnych (2%).
Na drugim miejscu znajduj¹ siê pisma samorz¹dów gmin (31%): wydawane przez urz¹d gminy (25%), dom kultury (4%), bibliotekê i gospodarstwo pomocnicze (1%).
Na trzecim miejscu s¹ tytu³y parafialne (13%). W nastêpnej kolejnoœci
znajduj¹ siê wydawnictwa m.in.: stowarzyszeñ (8%), samorz¹dów pomocniczych gmin – osiedlowych i so³eckich (5%), samorz¹dów powiatu
(2%), partii politycznych (1%).

7. Transformacja prasy lokalnej
Do charakterystycznych zjawisk, jakie towarzyszy³y transformacji
prasy w Polsce badacze zaliczaj¹ w szczególnoœci: 1) destabilizacjê i dekompozycjê, 2) demonopolizacjê i decentralizacjê, 3) polaryzacjê i pluralizacjê, 4) rywalizacjê i brutalizacjê, 5) komputeryzacjê i technicyzacjê11.
W odró¿nieniu od transformacji prasy w ogóle, rozwój wydawnictw
lokalnych charakteryzowa³ siê niektórymi cechami w³aœciwymi tylko
temu segmentowi mediów. Co doprowadzi³o do wyraŸnego wyodrêbnienia siê tej kategorii prasy i uczyni³o j¹ przedmiotem odrêbnych badañ
i analiz. Transformacja prasy lokalnej mia³a wiêc stosunkowo oryginalny
11

Por. A. S³omkowska, S³owo wstêpne, w: Transformacja prasy polskiej (1989–1992),
pod red. A. S³omkowskiej, Warszawa 1992, s. 7.
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charakter oraz czêœciowo odmienn¹, wyró¿niaj¹c¹ j¹ od pozosta³ych wydawnictw, specyfikê. Dlatego, badaj¹c proces przeobra¿eñ prasy lokalnej
w latach 90., mo¿emy mówiæ o takich zjawiskach, jak: 1) restytucja,
2) koncentracja i monopolizacja, 3) unifikacja i standaryzacja, 4) polaryzacja i pluralizacja, 5) rywalizacja, 6) brutalizacja i wulgaryzacja, 7) komputeryzacja i technicyzacja.
7.1. Restytucja
W konsekwencji mo¿emy mówiæ nie o destabilizacji i dekompozycji,
lecz raczej o restytucji tej charakterystycznej grupy typologicznej prasy,
która po 1989 roku prze¿ywa swoisty renesans. Nastêpowa³ systematyczny przyrost liczbowy tytu³ów. Stosunkowo szybko kszta³towa³a siê struktura rodzajowo-typologiczna prasy lokalnej, której zainteresowania i funkcje
wyznacza³y potrzeby miejscowego odbiorcy i interesy okreœlonych œrodowisk. Rynek prasy lokalnej powiêksza³ siê zarówno iloœciowo, jak
i terytorialnie, ulegaj¹c tak¿e okreœlonym przekszta³ceniom jakoœciowym. Wymienione zjawiska prowadzi³y w rezultacie do koncentracji
w³asnoœci prasy i do jej monopolizacji.
7.2. Koncentracja i monopolizacja
Wielu dotychczas niezale¿nych wydawców, ulegaj¹c presji rynku
i konkurencji, decydowa³o siê na sprzeda¿ pisma (czêsto kupcowi zagranicznemu) lub te¿ po³¹czenie z innym edytorem w wiêksz¹ grupê medialn¹. W konsekwencji koncentracji w³asnoœci w rêkach coraz mniejszej
liczby w³aœcicieli, tworzy³y siê dogodne warunki powstania monopolu na
obszarze wyznaczonym zasiêgiem kolporta¿u konkretnego wydawnictwa. Sytuacja ta prowadzi³a zazwyczaj do homogamii prasy. Nie zawsze
jednak wi¹za³o siê to ze zmniejszeniem oferty programowej, a wrêcz odwrotnie: czêsto prowadzi³o do jej powiêkszenia. Co odpowiada³o potrzebom miejscowego czytelnika.
7.3. Unifikacja i standaryzacja
W prasie o charakterze lokalnym obserwujemy proces unifikacji, który
wyra¿a siê ujednoliceniem zakresu zainteresowañ, zasiêgu rozpowszechniania, formy i stylu wypowiedzi oraz podzia³u zawartoœci na wyraŸnie
wyodrêbnione dzia³y. Coraz czêœciej poszczególne wydawnictwa lokalne
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ró¿ni¹ siê g³ównie winiet¹, podczas gdy ich zawartoœæ ulega wyraŸnej
standaryzacji. Zjawisko to oznacza dostosowywanie oferty nadawców do
potrzeb przeciêtnych odbiorców, którzy zanurzeni w homogenicznej i masowej kulturze poszukuj¹ standaryzowanych i stosunkowo tanich produktów zawieraj¹cych ró¿norodne treœci.
7.4. Polaryzacja i pluralizacja
Lokalny rynek prasowy ulega³ tak¿e pewnemu rodzajowi polaryzacji,
której efektem jest funkcjonowanie obok siebie pism ró¿ni¹cych siê tematycznie, programowo, ideowo i politycznie. St¹d te¿ w ich zawartoœci
obserwuje siê wyraŸne ró¿nice, które s¹ zwi¹zane najczêœciej z charakterystycznymi sposobami definiowania i opisu rzeczywistoœci – z w³aœciwej
danej grupie spo³ecznej perspektywy ideowej, politycznej, programowej,
obyczajowej, œwiatopogl¹dowej, religijnej. Sytuacja ta prowadzi czêsto
do konfrontacji miêdzy tymi wydawnictwami, która wyra¿a siê nie tylko
w zachowaniach werbalnych, lecz tak¿e w dziedzinie faktycznej walki
o czytelnika i reklamodawcê. Zjawisko polaryzacji mo¿na równie¿ rozumieæ jako sk³onnoœæ dziennikarzy do przedstawiania rzeczywistoœci w kategoriach przeciwieñstw.
Nastêpnym charakterystycznym przejawem transformacji prasy lokalnej
jest jej pluralizacja, która prowadzi z jednej strony do powstania charakterystycznych grup rodzajowych o wyodrêbnionych zainteresowaniach. S¹
to jednak czêsto grupy dychotomiczne, niekiedy nawet przeciwstawne sobie. Dzieje siê tak wtedy, gdy mimo wspólnego zakresu zainteresowañ (na
przyk³ad pisma ogólnoinformacyjne), dzieli je specyficzny, czêsto oryginalny sposób selekcji materia³ów przeznaczonych do rozpowszechniania
oraz analizy i oceny rzeczywistoœci (na przyk³ad prasa partyjna, samorz¹dowa, parafialna)12. Z drugiej zaœ strony zjawisko pluralizacji odnosi siê do wieloœci prezentowanych w mediach treœci, pogl¹dów, idei, wartoœci, ocen, zasad postêpowania.
7.5. Rywalizacja
W warunkach gry rynkowej celem wydawnictw prasowych jest rywalizacja z innymi nadawcami o odbiorców. W ten sposób prasa, poszerzaj¹c
12

Zob. Kraina lokalnoœci. Rzecz o polskiej prasie lokalnej, pod red. M. Kujawskiego, wspó³praca A. Hejman, Fundacja IDEE, Warszawa 2001.
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zasiêg czytelnictwa, wzmacnia jednoczeœnie swoj¹ pozycjê na rynku.
Efektem takich zachowañ jest wzrost nak³adu pisma. W rezultacie zazwyczaj zwiêkszaj¹ siê dochody przedsiêbiorstwa. Zmienia siê jego sytuacja
ekonomiczna i wzrasta zainteresowanie tytu³em ze strony reklamodawców i og³oszeniodawców. Korzyœci ekonomiczne poprawiaj¹ce ogóln¹
sytuacjê wydawnictwa na rynku mediów, usprawiedliwiaj¹ zachowanie
dziennikarzy (wydawców), którzy w pogoni za sensacj¹ epatuj¹ odbiorców zbrodni¹, tragicznym wydarzeniem oraz penetruj¹ prywatn¹ sferê ¿ycia obywateli. Tym sposobem do prasy lokalnej przenika coraz wiêcej
wyra¿eñ potocznych13. W konsekwencji tytu³y miejscowe, odzwierciedlaj¹c otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ, s¹ ilustracj¹ lokalnej kultury14, której
fundamentem jest miêdzy innymi okreœlony sposób porozumiewania siê
ludzi i zwi¹zane z nim s³ownictwo. W ostatecznoœci prasa lokalna równie¿ oddzia³uje na otoczenie i kszta³tuje miejscow¹ kulturê15.

7.6. Brutalizacja i wulgaryzacja
Negatywnym skutkiem rywalizacji wydawców prasy o jak najwiêksz¹
liczbê czytelników s¹ takie dzia³ania dziennikarzy, w których wykorzystuje siê wszelkie mo¿liwe sposoby i formy zaciekawienia odbiorcy.
Nadawcy d¹¿¹ wiêc do maksymalnego uatrakcyjnienia przekazu, które
uzyskuje siê miêdzy innymi poprzez zamieszczanie obrazów brutalnych
scen i przemocy oraz brutalizacjê i wulgaryzacjê jêzyka. Maj¹ one nie tylko zaciekawiæ odbiorcê, ale tak¿e szokowaæ.
Z punktu widzenia obyczaju jêzykowego szczególnie niepokoj¹cym
jest zjawisko wulgaryzacji w opisie rzeczywistoœci. Prowadzi ono do
sp³ycania i upraszczania myœli, pogl¹dów, idei, aby w konsekwencji zniekszta³ciæ wartoœciowe s¹dy i opinie oraz wypaczyæ w³aœciwe proporcje
miêdzy zjawiskami. Zachowanie takie czêsto jest naturalnym przejawem
frustracji spo³ecznej lub przekory wobec rytualizacji ¿ycia, a tak¿e stano-

13
Por. K. Mosio³ek-K³osiñska, Œlady polskich przemian po 1989 roku w s³ownictwie ogólnym, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, pod red. W. Gruszczyñskiego, J. Bralczyka, G. Majkowskiej, Warszawa 1999, s. 42.
14
Zob. J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982, passim.
15
Zob. Biologiczne i spo³eczne uwarunkowania kultury, pod red. J. Kmity
i K. £astowskiego, Warszawa–Poznañ 1992, passim.
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wi wyraz niepos³uszeñstwa wobec okreœlonej tradycji, która ju¿ nie odpowiada potrzebom szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci16.

7.7. Komputeryzacja i technicyzacja
Nowe techniki zbierania i przesy³ania informacji oraz komputerowego
opracowania tekstu, a tak¿e zastosowanie nowoczesnych technologii druku – to technicystyczne wymiary wspó³czesnego obrazu prasy lokalnej.
Obecnie wiêkszoœæ wydawców wykorzystuje w codziennej pracy najnowsze osi¹gniêcia techniczne i technologiczne. Maj¹ one zastosowanie
zarówno podczas komputerowego sk³adu, ³amania i opracowania graficznego pisma, jak i w czasie druku oraz zbierania i przesy³ania informacji
(internet, poczta elektroniczna, telefon komórkowy, dyktafon, notebook,
cyfrowy aparat fotograficzny). W rezultacie nowe osi¹gniêcia techniczne
nie tylko usprawniaj¹ produkcjê prasy, pocz¹wszy od zbierania materia³ów, poprzez ich opracowanie i korektê, przesy³anie informacji na odleg³oœæ oraz druk i dystrybucjê, ale wp³ywaj¹ równie¿ na podniesienie
jakoœci przekazów prasowych i zwiêkszenie estetycznych walorów
pisma.
Summary
This paper analyzes the transformation of the Polish local press in the 1990’s. The
author begins by outlining the situation of both the legal and the underground press in
the 1980’s. He describes the political, social, economic and legal determiners of the
transformation and the main factors affecting the changes of that time. Next he analyzes the quantitative growth in the number of titles, their frequency, circulation and
range as well as the profiles of their publishers. Finally, he discusses the most significant aspects of transformation of the local press, including the issue of concentration
and monopolization of the local press, competition between the publishers and the influence of technology and IT in particular on these media. The author also observes the
adverse changes of the media related to the increasingly common brutality and vulgarity of the language.

16

Por. J. Puzynina, S³owo – wartoœæ – kultura, Lublin 1997, s. 126.

